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Distribuição Gratuita nos 
Terminais de Trólebus

Qualidade de vida piorou para 43% dos paulistanos
A pesquisa Viver em São Paulo divulgada  nesta quinta-feira (21) pela Rede Nossa São Paulo mostra 
que 43% dos residentes na cidade acreditam que a qualidade de vida piorou ao longo do último 
ano. Para 27% as condições de vida pioraram um pouco e para 16%, muito. Para 39%, não houve 
mudança e 14% acreditam que houve melhora na qualidade de vida. Em relação a 2019, a piora da 
qualidade de vida era uma percepção de 28% da população paulistana. 

Pesquisa mostra que, pela primeira vez em dez anos, 
houve aumento de emprego no mês de dezembro
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 Governo da Índia libera exportação de 
vacinas contra a covid-19 para o Brasil
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Emprego cresce na indústria em um 
movimento atípico para dezembro

A utilização da capacidade instalada é a maior desde 2013 para o mês; as expectativas seguem otimistas

A pesquisa Sondagem 
Industrial mostra que, pela 
primeira vez em dez anos, 
houve aumento de emprego 
no mês de dezembro. De acor-
do com o estudo da Confed-
eração Nacional da Indús-
tria (CNI), divulgado nesta 
quinta-feira (21), o índice de 
evolução do número de em-
pregados ficou em 50,5 pon-
tos, acima da linha divisória 
de 50 pontos, demonstrando 
crescimento do emprego.

A atividade industrial 

encerrou o ano relativa-
mente forte, embora os 
sinais de desaceleração já 
possam ser percebidos. Se-
gundo a pesquisa, produção 
industrial caiu em dezembro 
de 2020, quebrando uma se-
quência de seis meses con-
secutivos de crescimento.

O índice de evolução da 
produção ficou em 46,8 pon-
tos, abaixo da linha divisória 
de 50 pontos, ou seja, reflete 
queda da produção na compa-
ração com o mês anterior. Os 

estoques continuam abaixo 
do planejado e, segundo a 
CNI, o problema de escas-
sez de insumos, que já havia 
ganho importância inédita 
no terceiro trimestre do ano 
passado, preocupou ainda 
mais os empresários.

Por outro lado, a utiliza-
ção da capacidade instalada 
é a maior desde 2013 para o 
mês, as expectativas seguem 
otimistas e a intenção de in-
vestimento aumentou. Todos 
os índices de expectativas es-

tão acima da linha divisória 
de 50 pontos. “Isso indica que 
os empresários seguem com 
expectativa de crescimento 
nos próximos seis meses da 
demanda, da quantidade ex-
portada, do número de em-
pregados e da compra de ma-
térias-primas”, explicou a CNI, 
em comunicado.

A Sondagem Industrial é 
uma pesquisa de opinião em-
presarial, mensal, que apre-
senta a tendência da atividade 
industrial e as expectativas 

dos empresários. É elaborada 
em parceria com 25 federa-
ções de indústria e gera resul-
tados por porte de empresa, 
regiões geográficas e setores 
de atividades das indústrias 
extrativa e de transformação.

Para esta edição, foram en-
trevistadas 1.887 empresas, 
sendo 741 de pequeno porte, 
669 de médio porte e 477 
grandes empresas, entre 4 e 15 
de janeiro. A pesquisa comple-
ta está disponível na página da 
CNI. (Agência Brasil)
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O governo da Índia liberou 
as exportações comerciais de 
vacinas contra a covid-19. As 
primeiras remessas serão envia-
das na sexta-feira (22) para Bra-
sil e Marrocos, disse o secretário 
de Relações Exteriores da Índia,  
Harsh Vardhan Shringla, nesta 
quinta-feira à Reuters. O mi-
nistro das Comunicações, Fábio 
Faria, compartilhou a informa-
ção pelas redes sociais. 

As vacinas desenvolvidas 
pela farmacêutica britânica As-
traZeneca e pela Universidade de 
Oxford estão sendo fabricadas 
no Instituto Serum da Índia, o 

Covid-19: Índia vai exportar 
doses de vacina para Brasil
Imunizante foi desenvolvido pela farmacêutica AstraZeneca

maior produtor mundial de imu-
nizantes, que recebeu pedidos de 
países de todo o mundo.

O governo indiano suspendeu 
a exportação de doses até iniciar 
seu próprio programa de imuniza-
ção no fim de semana passado. No 
início desta semana, a Índia en-
viou suprimentos gratuitos para 
países vizinhos, incluindo Butão, 
Maldivas, Bangladesh e Nepal.

O secretário disse que o for-
necimento comercial da vacina 
começaria na sexta-feira, de acordo 
com o compromisso do primeiro-
ministro Narendra Mo di de que a 
capacidade de produção da Índia 

seriam usadas por toda a humani-
dade para combater a pandemia.

“Seguindo essa visão, re-
spondemos positivamente aos 
pedidos de fornecimento de 
vacinas manufaturadas india-
nas de países de todo o mundo, 
começando pelos nossos vi-
zinhos”, disse Modi, referindo-
se ao fornecimento gratuito.

“O fornecimento das quanti-
dades comercialmente contrata-
das também começará a partir 
de amanhã, começando por 
Brasil e Marrocos, seguidos pela 
África do Sul e Arábia Saudita”, 
acrescentou. (Agência Brasil)

Amazonas recebe R$ 1,6 mi em doações de 15 
organizações para nova usina de oxigênio

Empresas e entidades brasilei-
ras se uniram para ajudar o Estado 
do Amazonas, que passa por uma 
grande crise sanitária por causa do 
aumento da contaminação por coro-
navírus e pela falta de insumos para 
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Embaixada da China diz que fará esforço 
máximo para garantir insumos para vacinas

A embaixada da China infor-
mou nesta quinta-feira (21) que 
fará “máximos esforços” para con-
seguir avanços no envio de insumos 
para a fabricação de vacinas ao Bra-
sil “sob a premissa de garantir saúde 
e segurança”. A matéria-prima da 
China é necessária para a produção 
das vacinas da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) e do Butantan.

“A parte chinesa tem sempre 
apoiado e continuará apoiando o 
fortalecimento de cooperação na 

área de vacinas entre as empre-
sas e instituições dos dois países”, 
afirmou, em nota, a embaixada. 
“Diante do vírus, a humanidade é 
uma comunidade de futuro com-
partilhado. As vacinas são a princi-
pal arma de combate à pandemia. A 
solidariedade e a ajuda mútua são o 
único caminho a seguir. Para a Chi-
na, o único objetivo de pesquisar e 
desenvolver vacinas e promover a 
cooperação internacional é salvar 
mais vidas.” (Agência Estado)

tratar a doença, como oxigênio.
Intitulado Juntos pelo Amazo-

nas, o grupo fará doação de R$ 1,6 
mi lhão para o programa “Unidos 
contra a covid-19” da Fundação Os-
waldo Cruz (Fiocruz), referente a 

uma usina de produção de oxigênio 
para dar suporte aos hospitais públi-
cos da região. Cinco dessas unidades 
já foram doadas pela Fiocruz com o 
apoio da iniciativa privada, segundo 
informou a Petrobras. (ABr)


