Santo André inicia ações para coibir aglomerações
A Prefeitura de Santo André dá início nesta sexta-feira (26) a um conjunto de medidas
para reforçar a fiscalização visando coibir aglomerações e festas clandestinas em
comércios e áreas públicas. O objetivo é conter a aceleração da pandemia de covid-19 na
cidade. O ABC adota lockdown noturno a partir deste sábado.
Página 08



Ano 29 nº 1015

Arquivo



De 26 de fevereiro a 04 de março de 2021

Distribuição Gratuita nos
Terminais de Trólebus

Tiragem: 30.000 exemplares

Antecipação de 13º
a aposentados pode
injetar R$ 1 bilhão na
economia do ABC
Medida visa
alavancar atividade
econômica, que
parece perder fôlego
após fim do auxílio
emergencial
A antecipação do 13º salário
de aposentados e pensionistas
do Instituto Nacional do Segu
ro Social (INSS), em estudo pelo
governo, pode injetar R$ 1 bilhão
na economia do ABC. A medida,
que já foi adotada em 2020, visa
alavancar a atividade econômica,
que dá sinais de perda de fôlego
após o fim do pagamento do auxí
lio emergencial. Página 02

Volpi notifica Estado e Congresso sobre fechamento
do hospital de campanha em Ribeirão Pires
Página 07

folhadotrólebus

Economia

02

Edição de 26 de fevereiro a 04 de março de 2021

Família &
Antecipação de 13º para
Finanças
aposentados pode injetar
R$ 1 bi na economia do ABC Entendendo a inflação
Por Sérgio Biagioni Junior

Medida visa alavancar atividade econômica, que parece
perder fôlego após fim do auxílio emergencial

A antecipação do 13º salário
de aposentados e pensionistas
do Instituto Nacional do Segu
ro Social (INSS), em estudo pe
lo governo, pode injetar quase
R$ 1 bilhão na economia do
ABC. A medida, que já foi ado
tada no ano passado, visa ala
vancar a atividade econômica,
que dá sinais de perda de fôlego
após o fim do pagamento do
auxílio emergencial.
No ano passado, o 13º foi
pago nos meses de março e maio
a quase 500 mil aposentados e
pensionistas do INSS nos sete
municípios. No total, os be
neficiários da Previdência rece
beram R$ 932 milhões naquela
oportunidade.
Neste ano, as aposentado
rias até um salário mínimo fo
ram reajustadas em 5,26% e os
benefícios acima desse valor ti
veram aumento de 5,45% – daí
que o impacto total da medida
no ABC deve beirar R$ 1 bilhão
mesmo sem considerar even
tual aumento no número de
aposentados e pensionistas.
O governo também ante
cipou o pagamento do abono
salarial, espécie de 14º salário
pago a trabalhadores com car
teira assinada que recebem até
dois salários mínimos. A ante
cipação vale para os nascidos
em maio e junho.
As duas medidas não têm im
pacto nas contas, uma vez que só
alteram a data de um pagamento

Creative Commons

Governo espera que pagamento de abono a
aposentados do INSS ajude a alavancar economia

já previsto para o ano. Porém, en
quanto a antecipação do abono
salarial já saiu do papel, o paga
mento adiantado do 13º dos
beneficiários da Previdência ai
nda depende de definição sobre
o calendário e da disponibilidade
de caixa do Tesouro Nacional.
Com as duas medidas, o go
verno espera segurar os efeitos
negativos do recrudescimento
da pandemia de covid-19 sobre a
atividade econômica, enquanto
governo e Congresso se acertam
em torno do tamanho da nova
rodada do auxílio emergencial a
ser concedido a vulneráveis.
Em meio ao aumento do
número de casos do novo co
ronavírus, a economia bra
sileira começou 2021 dando
sinais de perda de fôlego, mi
nando a expectativa do go
verno de continuidade da
trajetória de recuperação do

Produto Interno Bruto (PIB).
n ENDIVIDAMENTO

O auxílio é um ponto deli
cado das negociações porque
depende de dinheiro novo, a ser
obtido pelo governo por meio
de endividamento, já bastante
elevado por causa das medidas
de socorro adotadas em 2020.
Nos últimos dias, as negocia
ções caminharam rumo a um
arranjo de quatro parcelas de
R$ 250, mas parlamentares da
base aliada do governo ainda
tentam emplacar valores maio
res, de R$ 280 a R$ 320.
A equipe do ministro da
Economia, Paulo Guedes, tem
cobrado medidas de ajuste pa
ra compensar o novo esforço
de ajuda à população, ainda que
venham em um segundo mo
mento. (Reportagem Local/AE)

ANUNCIE NA FOLHA DO TRÓLEBUS
4057-9000

C

aro(a) leitor(a), inflação é o quanto os preços de bens
e serviços aumentam em um determinado período de
tempo, o que implica na redução do poder de compra
de nosso dinheiro. Assim, quanto maior é a inflação,
mais dinheiro será necessário para comprar a mesma coisa.
O Brasil tem vários indicadores para medir a inflação, mas
o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é o mais
usado para acompanhar a variação de preços, pois reflete
hábitos de consumo das famílias com renda mensal entre
um e 40 salários mínimos.
As principais causas da inflação são pressão por
consumo, pressão de custos ou expectativa, mas as duas
primeiras são as mais comuns e têm grande relevância na
impulsão dos preços para cima.
Como curiosidade, em 1994, a inflação anual no Brasil
chegou a mais de 4.900%. Imagine a velocidade com que os
preços subiam.
Muito bem, depois de apresentar o que é inflação de maneira
formal, vamos conversar sobre suas consequências no dia a dia.
Um país com inflação alta gera diversas incertezas na
economia e na vida das famílias. O maior impacto é sentido nos
salários dos trabalhadores, pois nem sempre são reajustados no
mesmo patamar e na mesma velocidade dos preços. Assim, o
poder de compra diminui e o custo de vida dispara.
Com a inflação em alta, normalmente há elevação da taxa
de juros para conter a força inflacionária. Subindo o custo do
dinheiro cai o consumo, forçando o mercado a reduzir seus
preços.
Porém, aumentar a taxa de juros é uma atitude delicada e
deve ser muito bem monitorada pelo Banco Central. Ao elevar
o custo de acesso ao dinheiro, naturalmente haverá redução do
consumo, o que é bom para diminuir a inflação, mas reduz a
atividade econômica, prejudicando principalmente os setores
produtivos da economia, podendo gerar desemprego.
Em mão completamente oposta, existe a deflação, que
também é indesejável. Imagine o prejuízo gerado se um
comerciante vender amanhã mais barato do que hoje. Nunca
vai ter lucro e vai quebrar.
Este assunto é interessante, amplo, complexo e está
diretamente presente em nossas finanças diárias. Por isso, se
você tem alguma dúvida envie uma mensagem que eu esclareço.
Meu e-mail é falandofacil123@gmail.com.

Sérgio Biagioni Junior trabalhou mais de 25 anos no mercado
financeiro. É formado em Administração de Empresas, pós-graduado
em Banking, MBA em Controladoria e Custos. Cursa pós-graduação na
PUC-RS em Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais.
Atualmente é mentor e planejador financeiro especializado em
profissionais liberais, pessoas físicas e finanças familiares.
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Etanol volta a ser vantajoso no ABC
mesmo na entressafra da cana de açúcar
Culpa é da gasolina, cujos preços mantêm trajetória ascendente acompanhando as cotações internacionais do petróleo
A entressafra de cana de
açúcar não impediu o eta
nol de voltar a ser vanta
joso para os proprietários
de veículos flex nos postos
de combustível do ABC. A
culpa é da gasolina, cujo
preço mantém trajetória as
cendente acompanhando a
recuperação das cotações in
ternacionais do petróleo.
Na semana passada, a ga
solina foi vendida, em média, a
R$ 4,686 o litro nos postos da
região, com alta de 5,1% ante
o apurado na semana anterior
(R$ 4,457), segundo pesquisa
da Agência Nacional do Petró
leo, Gás Natural e Biocombustí
veis (ANP), com dados compi
lados pela Folha do Trólebus.
Porém, o consumidor che
gou a pagar R$ 5,299 pelo li
tro do derivado do petróleo
em estabelecimentos de San
to André.
Na mesma comparação, o
preço do etanol subiu 3,2%,
para R$ 3,233 o litro, em
média (veja quadro ao lado).
Em alguns postos, o renová
vel alcançou R$ 3,699.

Como resultado, o etanol
voltou a ser vantajoso no
ABC, uma vez que custa em
média o equivalente a 69,0%
do valor da gasolina.
A ANP considera que, por
ter menor poder calorífico, o
renovável precisa custar até
70% do derivado de petróleo
para ser considerado vantajo
so. Quando a paridade é supe
rior a 70,5%, a gasolina deve
ser escolhida. Entre 70,0% e
70,4%, o uso é indiferente.
Desde janeiro, a gasolina
vendida pela Petrobras acu
mula alta de 34,7%. O último
reajuste, de 10,2%, foi aplicado
na sexta-feira (19), depois da
última coleta de dados da ANP
– o que significa dizer que o au
mento promovido nas refinar
ias na semana passada ainda
não foi captado pela pesquisa.
A trajetória ascendente dos
preços, no entanto, deve con
tinuar. Ontem (24), as cota
ções do petróleo fecharam nos
maiores níveis desde janeiro
de 2020, o que sinaliza novos
reajustes nos preços da gasolina
e do diesel nos próximos dias.

PREÇO MÉDIO DOS COMBUSTÍVEIS NO ABC
Gasolina ficou 5,1% mais cara na semana passada e etanol, 3,2%
Município		Gasolina (R$)		
Diadema
Mauá
Ribeirão Pires
Santo André
São Bernardo
São Caetano
ABC

7/2 a 13/2 14/2 a 20/2
4,448
4,764
4,599
4,684
4,516
4,367
4,410
4,590
4,457

Etanol (R$)

Var. (%)
+7,1
+1,8

7/2 a 13/2
3,135
3,399

+4,4
+6,2
+3,2
+1,9
+5,1

3,139
3,054
3,104
3,249
3,133

4,714
4,636
4,551
4,675
4,686

14 a 20/2
3,21
3,265
3,244
3,218
3,162
3,343
3,233

Var. (%)
+2,4
-3,9
+3,3
+5,4
+1,9
+2,9
+3,2

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)
Anderson Amaral/Especial para o DR

As cotações internacionais
do petróleo estão entre os indi
cadores que orientam a política
de preços da Petrobras. Outra
variável é o dólar, que subiu
após a intervenção do presi
dente Jair Bolsonaro (sem par
tido) no comando da estatal.
Nos postos do ABC, a gaso
lina acumula alta média de 10%

desde o início deste ano.
n ENTRESSAFRA

No caso do etanol, a alta
acumulada de 4,6% na bomba
em 2021 se deve à entressafra
da cana de açúcar, que reduz a
produção de etanol nas usinas.
Desde meados de dezembro,
o renovável ficou 24% mais caro

nas usinas, segundo pesquisa
do Centro de Estudos Avança
dos em Economia Aplicada da
Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz (Cepea/Esalq).
Além disso, a alta nos preços
da gasolina fez crescer a de
manda pelo etanol, o que tam
bém pressionou os preços do
renovável. (Reportagem Local)

PROMOÇÃO
JANTAR
Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas
variadas, Sushi, Sashimi e Camarão

(11) 4178-9024 l 4173-1634
Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz
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ABC vai adotar lockdown das 22h às 4h
Transporte deixará de funcionar à noite; apenas serviços de saúde e farmácias estarão abertos
Os prefeitos de seis cidades
do ABC decidiram nesta semana, em assembleia extraordinária do Consórcio
Intermunicipal ABC, que a
partir de sábado (27) será decretado lockdown entre as 22h
e 4h. Com a medida, as atividades comerciais serão encerradas a partir das 21h, inclusive o transporte coletivo. Só
poderão funcionar farmácias e
serviços de saúde, além de equipamentos geridos pelo Estado, que anunciou nesta quarta-feira toque de restrição, que
vai vigorar das 23h às 5h.
Segundo o Consórcio ABC,
a medida tem como objetivo

conter a aceleração da pandemia do novo coronavírus e
a alta na taxa de ocupação de
leitos destinados a pacientes
com covid-19. O lockdown vai
vigorar até 7 de março, quando
haverá nova avaliação da situação epidemiológica na região.
São Caetano decidiu seguir
o toque de restrição anunciado
pelo governador João Doria durante coletiva nesta quarta-feira.
Pela norma estadual a circulação
em todas as cidades do Estado
de São Paulo ficará restrita das
23h até as 5h até o dia 14 de
março. A medida entra em vigor
a partir desta sexta (26).
Segundo o governo estadual,

os serviços essenciais continua
rão a funcionar normalmente
durante qualquer período, inclusive o horário restrito. Também
não haverá advertência, multa
ou impedimento à circulação
de trabalhadores. Na prática, o
governo do Estado vai endure
cer a fiscalização contra aglo
merações em qualquer horário e
eventos ilegais ou proibidos aos
finais de noite e madrugadas.
São Caetano afirmou, por
meio de nota, que adotará
as medidas do Estado, que
são mais brandas do que as
adotadas pelas outras cidades
do ABC, com “base nos dados
epidemiológicos e na taxa de

ocupação dos leitos de UTI e tria”, destacou a prefeitura.
Moradores que estiverem
de enfermaria”.
na rua após o início do toque
de recolher terão que justifin BARREIRAS
São Bernardo, primeira a car o motivo da saída de sua
anunciar toque de recolher, residência, caso sejam aborinformou que, em conjunto dados pelas forças de segucom forças policiais, vai im- rança. As infrações estão suplementar bloqueios de se- jeitas a multa.
Segundo dados do Congurança em toda cidade, com
objetivo de evitar a circulação sórcio ABC, a região registrade veículos. “Será permitida va nesta quarta-feira (24),
apenas a circulação de pes- 128.459 casos de covid-19,
soas que estejam a caminho de com 4.520 mortes pela doenatendimento médico e farmá- ça. A média de móvel de casos
cias, bem como profissionais em sete dias está em 552. A
de transporte privado de pas- região registra 118.756 pessageiros, caminhoneiros e pro- soas recuperadas do corofissionais de saúde e da indús- navírus. (Reportagem Local)
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Volpi notifica Estado e Congresso sobre
fechamento do hospital de campanha
Prefeitura de Ribeirão Pires precisa de R$ 5 milhões para manter equipamento aberto; convênio atual vai até este domingo (28)
Na tentativa de evitar o fechamento do hospital de campanha, o prefeito de Ribeirão
Pires, Clóvis Volpi (PL), e sua
equipe jurídica têm buscado
sensibilizar as autoridades estaduais e federais sobre a necessidade de aporte financeiro
para o município. Na última
quarta-feira (24), o chefe do Pa
ço viajou a Brasília para oficiar
o Congresso e o governo fede
ral, enquanto sua assessoria de
gabinete esteve no Palácio dos
Bandeirantes (sede do governo

paulista)e na Assembleia Legislativa de São Paulo. Na terça-feira, o prefeito já havia impetrado
ação no Ministério Público.
A prefeitura reivindica repasse de R$ 5 milhões para
manter a estrutura em funcio
namento, haja vista que no
próximo dia 28 termina convênio com o governo do Estado
e a cidade não têm condições de
arcar com os custos do hospital.
No ofício, a prefeitura afirma que “não existe em Ribeirão
Pires outro equipamento que

apresente condições adequadas
para o tratamento de pacientes
contaminados pela covid-19 e
que, sem o hospital, a população
será entregue à própria sorte”.
“Nossa estrutura atende
pacientes da microrregião (formada por) Mauá, Rio Grande
da Serra e Suzano, auxiliando
um milhão de moradores”,
destaca a administração.
A prefeitura afirmou que a
média mensal de ocupação de
leitos por pacientes de outras
cidades fica em torno de 30% da

capacidade do hospital.
Segundo a prefeitura, restam em caixa R$ 62.444,07
para o hospital de campanha, o
que mantém a estrutura apenas
até 10 de março. “Caso novos
recursos não cheguem, a partir
do próximo domingo (28) o
equipamento não poderá mais
receber pacientes”, ressaltou a
administração municipal.
Juntamente com o ofício, a
prefeitura encaminhou relatório
feito pelo coordenador do hospital de campanha de Ribeirão

Pires, Malek Imad, no qual
demonstra a importância de
manter o equipamento, para
evitar possível colapso da saúde.
O documento alerta que, “desde dezembro do ano passado,
o hospital assiste a aumento
acentuado na média diária de
internação”. Em setembro de
2020, por exemplo, a média de
ocupação era de 17 pacientes e
caiu para oito pacientes em ou
tubro. Porém, desde o final do
ano passado até os dias atuais,
esse número subiu para 23.
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Contra covid-19, Santo André inicia
ações para coibir aglomerações

Operações em pontos considerados críticos terão início nesta sexta-feira; ABC terá lockdown das 21h às 4h a partir de sábado
A Prefeitura de Santo André dá início nesta sexta-feira
(26) a um conjunto de medidas para reforçar a fiscalização
visando coibir aglomerações e
festas clandestinas em comércios e áreas públicas. O objetivo é conter a aceleração da pandemia de covid-19 na cidade.
O prefeito de Santo André,
Paulo Serra (PSDB), reuniu-se
nesta quinta-feira (25) com as
forças policiais que atuam no
município, na sede do Centro de
Operações Integradas (COI), para
articular as ações a serem desencadeadas a partir desta sexta.
“Temos notado, nas últimas
semanas, novo perfil das in-

ternações em nossos hospitais
de campanha, com população
mais jovem. Não podemos permitir o aumento descontrolado
no número de casos de covid-19
e a sobrecarga das UTIs”, frisou.
As forças policiais e órgãos
municipais vão atuar em várias
frentes. A Polícia Militar vai montar bloqueios em pontos estratégicos da cidade, com o objetivo de
inibir as aglomerações. A Polícia
Civil, por sua vez, vai destacar
seu setor de inteligência para a
atuação conjunta. Alguns pon
tos de aglomeração considerados
críticos, como praças e estabelecimentos comerciais, também
serão interditados pela prefeitura,

Helber Aggio/PMSA

e a Guarda Civil Municipal (GCM)
manterá destacado seu efetivo
para operações integradas.
n RESTRIÇÕES
Os prefeitos das sete cidades
do ABC decidiram, em assembleia extraordinária do Consórcio Intermunicipal, determinar
o lockdown noturno na região,
com a suspensão das atividades
comerciais das 21h às 4h, a partir deste sábado (27). As exceções
são farmácias e equipamentos de
saúde. O transporte coletivo municipal deixará de circular às 22h.
A restrição será regulamentada por meio de decretos pelas
prefeituras e vale até 7 de março.

Ações foram definidas durante reunião com as forças policiais

Escolas do Sesi-SP no ABC abrem
inscrições para vagas remanescentes
O Serviço Social da Indústria de São Paulo (Sesi-SP)
abriu nova chamada para o
preenchimento de vagas remanescentes para estudar nas uni
dades da instituição em 2021.
Há vagas para os ensinos Fundamental e Médio nas escolas de Diadema, Santo André,
São Bernardo, São Caetano
e Mauá. A maioria das vagas
destinada ao Ensino Médio.
As inscrições vão até 2 de
março e devem ser feitas somente de forma online, no site
www.sesisp.org.br.
Têm prioridade para pre

encher as vagas disponíveis os
dependentes legais de funcio
nários das empresas contribu
intes do Sesi (beneficiários).
Demais públicos serão contemplados após atendimento
a esse grupo, de acordo com a
disponibilidade de vagas.
n PROCESSO

Para concorrer às vagas do
1º ao 3º ano do Ensino Fundamental, os estudantes vão
participar de um sorteio eletrônico por categoria.
Devido a pandemia da covid-19, para ingresso em 2021,

excepcionalmente não serão
aplicadas provas presenciais
a partir do 4º ano do Fundamental até o Ensino Médio,
conforme ocorreu nos anos anteriores do processo seletivo.
O critério adotado será o de
sorteio eletrônico com análise
de rendimento do histórico es
colar nas disciplinas de Português e Matemática, referentes
ao ano letivo de 2019, confor
me detalhamento no edital.
Calendário e regulamento
sobre como ingressar na rede
escolar do Sesi-SP estão dispo
níveis em www.sesisp.org.br
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