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O nível de ocupação – porcentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar – subiu para 54,6%, o maior desde o trimestre encerrado em abril do ano passado

Desemprego cai a 12,1% em outubro,
mas rendimento médio diminui

Renda média do trabalho é a menor da série histórica da Pnad Contínua, iniciada em 2012; queda foi de 4,6%
O desemprego caiu para 12,1% no
trimestre encerrado em outubro, com
queda de 1,6 ponto porcentual ante o
trimestre anterior. Com isso, o núme
ro de pessoas em busca de trabalho no
país caiu 10,4%, para 12,9 milhões.
Os dados constam da Pesquisa Nacio
nal por Amostra de Domicílios (Pnad)

Contínua, divulgada nesta terça (28)
pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). O contingen
te de ocupados aumentou 3,6%, para
94 milhões de pessoas. Houve ganho
de 3,3 milhões de pessoas em relação
ao trimestre encerrado em julho. Na
comparação com igual trimestre do

ano passado, houve aumento de 8,7
milhões de trabalhadores. Com esse
crescimento, o nível de ocupação – que
é o porcentual de pessoas ocupadas
na população em idade de trabalhar
– subiu para 54,6%, o maior desde o
trimestre encerrado em abril do ano
passado. Na esteira da redução do de

semprego, a taxa de subutilização caiu
2,1 pontos porcentuais em relação ao
trimestre de maio a julho de 2021, para
25,7%. Contra o mesmo trimestre de
2020 (29,6%), houve recuo de 3,8 pon
tos. Em contrapartida, a renda média
do trabalho desceu ao menor nível da
série histórica da Pnad Contínua. O

Ministério da Saúde

rendimento médio dos ocupados teve
queda de 4,6%, ou R$ 117, no trimes
tre até outubro em relação ao trimes
tre até julho. Em relação ao trimestre
encerrado em outubro do ano passado,
a renda média encolheu 11,1%, R$ 307
a menos, para o piso histórico de
R$ 2.449 mensais.
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Ministros sobrevoam
Bahia e prometem
recursos para
reconstrução

Ministros anunciaram ações para auxiliar o atendimento à população desabrigada pelas fortes chuvas que atingiram o Estado

eleições 2022

Lula e Alckmin podem
fazer campanha em dois
palanques em São Paulo
Página 2

Ministros sobrevoaram de heli
cóptero, nesta terça-feira (28), as regiões
atingidas por fortes chuvas na Bahia,
onde anunciaram uma série de ações
para auxiliar o atendimento à população
desabrigada. Os ministros prometeram
recursos futuros para a reconstrução da
infraestrutura e de moradias. Ainda nes
ta terça (28), o governo publicou u medi
da provisória destinando R$ 200 milhões
para reconstrução de estradas danifica
das pelos temporais em diferentes esta
dos, dos quais R$ 80 milhões serão des
tinados à Bahia. Porém, o governador da
Bahia, Rui Costa, disse que a quantia não
é suficiente.
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Lula e Alckmin podem fazer
campanha em dois palanques
Siglas podem fazer pesquisa em SP para saber quem estaria melhor colocado, Haddad ou França
Diante do impasse nas negociações para que PT e PSB estejam juntos no palanque do expresidente Luiz Inácio Lula da
Silva em 2022, dirigentes dos
dois partidos já admitem que
uma eventual chapa do petista
com Geraldo Alckmin de vice
pode levar a uma situação inusitada em São Paulo. Como o
PT insiste em lançar Fernando
Haddad ao governo paulista
e o PSB não abre mão da candidatura de Márcio França, a
solução, caso não haja acordo
nacional entre os dois partidos, seria Lula fazer campanha
com Haddad e Alckmin subir
no palanque de França.
Por esse raciocínio, que
agrada a pessebistas e petistas
ouvidos pela reportagem, todos sairiam ganhando. Há no
PT, porém, quem defenda que
Alckmin se filie a outro partido
para ser vice de Lula, sendo o
PV e o Solidariedade opções ambos já sinalizaram interesse
na filiação do ex-tucano.
Segundo relato de participantes, na última reunião entre
Lula e o PSB, na semana passada, um acordo chegou a ser
colocado na mesa: em maio de

2022 os partidos fariam uma
pesquisa qualitativa em São
Paulo para saber quem estaria
melhor colocado, Haddad ou
França. O pior colocado abriria
mão da candidatura.
Há, porém, desconfiança
dos dois lados em relação a esse
cenário. Procurado, o presidente
nacional do PSB, Carlos Siqueira,
disse que a candidatura de França “está colocada”. “Se for prejudicial para a esquerda, então tira
a do Haddad”, disse. Depois da
reunião com o PSB, Lula participou de um evento com catadores, como faz tradicionalmente
desde o início de seu primeiro
mandato, em 2003. Durante
seu discurso, falou que Haddad
vai ganhar a eleição ao governo
de São Paulo, o que foi interpretado como um sinal de que a
candidatura é inegociável.
n OUTROS
O presidente Jair Bolsonaro
(PL), o ex-ministro Sergio Moro
(Podemos) e o governador João
Doria (PSDB) já têm candidaturas consolidadas em São Paulo,
o maior colégio eleitoral do país
com 33 milhões de eleitores.
Bolsonaro lançou seu ministro
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Lula faria campanha com Haddad e Alckmin com França

da Infraestrutura, Tarcísio de
Freitas, e a expectativa entre
bolsonaristas é que o presidente
da Fiesp, Paulo Skaf, seja candidato ao Senado.
Já Moro se aliou ao deputado Artur do Val (Patriotas),
integrante do MBL, grupo que
o apoia. Foi a primeira articulação regional do ex-ministro. Em
2020, Do Val disputou a prefeitura da capital e teve 10% dos
votos. Já Doria aposta na ampla
coligação de seu vice, Rodrigo

Garcia (PSDB), para tentar ampliar seu leque de aliança.
As conversas entre PT, PSB
e PCdoB para formação de uma
federação partidária em 2022
enfrentam novos obstáculos: as
eleições municipais de 2024 e a
composição da direção. Os dirigentes não conseguiram chegar
a um acordo sobre como seria a
representação de cada legenda
no comando da agremiação
nem como seriam escolhidos os
candidatos a prefeito. (AE)

Mundo ultrapassa 1 milhão de casos de covid em 24 horas
Com o avanço da variante Ômicron na Europa
e nos Estados Unidos, o
mundo passou da marca de
1 milhão de casos diários de
covid-19 pela primeira vez
na pandemia na segundafeira, 27. Segundo a plataforma Our World In Data,
ligada à Universidade de Oxford, foram registrados 1,4
milhão de casos da doença.
Estados Unidos, França e
Reino Unido são os países
com maior número de contágios em 24 horas.
A rápida propagação da
ômicron causará “um grande
número de hospitalizações”
de pessoas com covid-19,
embora seja uma variante
um pouco menos perigosa do
que sua antecessora - advertiu o braço europeu da Or-

ganização Mundial da Saúde
(OMS) nesta terça-feira (28).
“Um rápido aumento da
ômicron, como o que observamos em vários países
- embora combinado com
uma doença ligeiramente
menos grave -, provocará
um grande número de hospitalizações, especialmente
entre os não vacinados”,
afirmou Catherine Smallwood, uma das autoridades
da OMS Europa.
Diante das incertezas sobre a nova variante detectada pela primeira vez no final
de novembro na África do
Sul, os países hesitam entre
adotar fortes restrições ou
uma estratégia mais flexível,
devido aos sinais de menor
gravidade da ômicron.
“É muito cedo para dizer
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EUA, França e Reino Unido têm maior número de contágios

se a onda da ômicron será
mais ou menos grave do
que a da delta”, disse Smallwood, “embora os dados
preliminares nas populações mais afetadas da Eu-

ropa (Inglaterra, Escócia,
Dinamarca) mostrem que
a ômicron pode dar lugar a
um menor risco de hospita
lização em comparação com
a delta”. (AE)

Ministros sobrevoam Bahia e
prometem recursos para reconstrução
Quatro ministros de Estado sobrevoaram nesta terçafeira (28) as regiões atingidas
por fortes chuvas na Bahia,
onde anunciaram uma série
de ações para auxiliar o esforço de atendimento à população desabrigada e prometeram recursos futuros para
a reconstrução da infraestrutura e de moradias.
Pela manhã, os ministros
João Roma (Cidadania), Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), Marcelo
Queiroga (Saúde) e Damares
Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) se encontraram
em Itabuna (BA), um dos
municípios mais atingido, de
onde sobrevoaram a região
por helicóptero.
Por volta do meio-dia, os
ministros deram entrevista
coletiva na qual anunciaram
as medidas de cada ministério para lidar com a situação
de calamidade. Queiroga, por
exemplo, disse que uma portaria publicada nesta terça-feira (28) destina R$ 12 milhões
do Fundo Nacional de Saúde
para os fundos municipais
comprarem insumos.
O ministro da Saúde anunciou ainda o envio imediato de
100 mil doses para reforçar a
vacinação contra a gripe na
região, bem como doses para
hepatite A e cinco toneladas

de insumos hospitalares. De
vido às chuvas, algumas localidades perderam grande parte
dos remédios e imunizantes.
Médicos da Força Nacional de
Saúde também estão sendo
mobilizados.
Damares Alves anunciou
esforços conjuntos com a
Polícia Rodoviária Federal
(PRF) para prevenir os desaparecimentos e garantir o direito de crianças da
região. Os ministro da Cidadania , João Roma, e do
Desenvolvimento Regional,
Rogério Marinho, por sua
vez, prometeram que novos
recursos federais serão canalizados num futuro breve
para a reconstrução de casas e estradas.
Nesta terça (28), o gover
no publicou uma medida
provisória destinando R$ 200
milhões para reconstrução
de estradas danificadas pelos
temporais em diferentes estados, dos quais R$ 80 milhões
serão destinados à Bahia.
Porém, o governador da
Bahia, Rui Costa, disse que
a quantia não é suficiente,
e pediu por mais recursos.
Tanto Roma como Marinho
responderam que após as
águas recuarem será possível
avaliar o real tamanho dos
danos e calcular um novo repasse futuro. (AE)

ESPORTES

Preocupado com custos, Cruzeiro
anuncia saída de Luxemburgo

Quatro dias após um desabafo de Vanderlei Luxemburgo
nas redes sociais, a nova gestão do
Cruzeiro anunciou a saída de toda
a comissão técnica atual do time.
O Comitê de Transição do clube
mineiro alegou preocupação com
custos para demitir o experiente
treinador. O nome do novo técnico ainda não foi definido.
“Para adequar as contas à realidade orçamentária do clube, a
diretoria foi orientada a não renovar com a atual comissão técnica. A nova equipe será anunciada
nos próximos dias”, informou o
clube, em comunicado. “O Cruzeiro agradece imensamente a
todos os profissionais pelos serviços prestados.”
A definição sobre o futuro de

Luxemburgo já era aguardado
desde sexta, quando o treinador
veio a público para cobrar a nova
gestão, encabeçada por Ronaldo,
que adquiriu 90% da Sociedade
Anônima de Futebol (SAF). Em
vídeo publicado em seu canal, o
treinador reclamou do que chamou de “exposição desnecessária”
sobre o seu nome em reportagens
que projetam o futuro do time.
Junto do treinador, deixam o
clube o auxiliar técnico Maurício
Copertino, o preparador físico
Antônio Mello e o diretor técnico Ricardo Rocha. Todos tinham renovado seus contratos,
até 2023, no fim de novembro,
com Sérgio Santos Rodrigues,
que comandava o clube antes da
chegada de Ronaldo. (AE)
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Taxa de desemprego cai a 12,1% em
outubro, mas rendimento diminui
Renda média do trabalho é a menor da série histórica da Pnad Contínua, iniciada em 2012
Bruno Cecim/Agência Pará

A taxa de desemprego caiu
para 12,1% no trimestre en
cerrado em outubro, com que
da de 1,6 ponto porcentual
ante o trimestre anterior. Com
isso, o número de pessoas em
busca de trabalho no país caiu
10,4%, para 12,9 milhões.
Os dados integram a Pes
quisa Nacional por Amostra de
Domicílios (Pnad) Contínua,
divulgada ontem (28) pelo Ins
tituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).
Por outro lado, o contingen
te de ocupados aumentou 3,6%,
para 94 milhões de pessoas.
Houve ganho de 3,3 milhões de
pessoas em relação ao trimestre
encerrado em julho. Na comparação com igual trimestre do ano
passado, houve aumento de
8,7 milhões de trabalhadores.
“Essa queda na taxa de desemprego está relacionada ao
crescimento da ocupação, como
já vinha acontecendo nos meses anteriores. O aumento no
número de ocupados ocorreu
n

O NÚMERO

12,9 milhões
de desocupados tinha o
Brasil no trimestre encerrado
em outubro, diz o IBGE

Comércio registrou aumento no número de ocupados

em seis dos dez grupamentos
de atividade, como comércio, indústria e serviços de alojamento
e alimentação”, disse a coordenadora de Trabalho e Rendimento
do IBGE, Adriana Beringuy.
Com esse crescimento, o ní
vel de ocupação – que é o porcentual de pessoas ocupadas na
população em idade de traba
lhar – subiu para 54,6%, o
maior desde o trimestre encerrado em abril do ano passado.
Na esteira da redução do
desemprego, a taxa de subutilização caiu 2,1 pontos porcentuais em relação ao trimestre de maio a julho de 2021,
para 25,7%. Contra o mesmo

trimestre de 2020 (29,6%),
houve recuo de 3,8 pontos.
O indicador de subutilização inclui os desocupados,
os subocupados por insuficiência de horas e a força
de trabalho potencial, como
são chamadas as pessoas que
não estão em busca de emprego, mas que estariam disponíveis para trabalhar.
n RENDA

A renda média do traba
lho desceu ao menor nível da
série histórica da Pnad Contínua. O rendimento médio
dos ocupados teve queda de
4,6%, ou R$ 117, no trimes-

tre até outubro em relação ao
trimestre até julho. Em relação ao trimestre encerrado
em outubro do ano passado, a
renda média encolheu 11,1%,
R$ 307 a menos, para o piso
histórico de R$ 2.449 mensais.
“As pessoas estão traba
lhando mais, há mais trabalho
na economia, mas o rendimento está em processo de queda”,
justificou Adriana Beringuy.
“A gente tem significativa expansão da ocupação que não é
acompanhada por crescimento
do rendimento”, completou.
A massa de salários em circulação na economia encolheu
R$ 4,357 bilhões no período
de um ano, para R$ 225,047
bilhões, queda de 1,9% no trimestre encerrado em outubro
em relação ao mesmo período
de 2020. Na comparação com o
trimestre terminado em julho,
a massa de renda real caiu 1,1%,
R$ 2,393 bilhões a menos.
“O que a gente tem nesse
momento é a recomposição da
população ocupada. Porém, do
ponto de vista do rendimento,
da massa de rendimento gerada
por essa expansão, a gente ainda não observa efeitos positivos”, disse Adriana. “Há muitas
pessoas oferecendo trabalho
ou encontrando trabalho, só
que com rendimentos menores.” (Reportagem Local/AE)

ITA assina termo com Procon-SP
para reembolsar passageiros
A ITA, companhia aérea
do grupo Itapemirim, assinou
ontem (28) acordo junto ao
Procon-SP no qual se compromete a prestar assistência
e a reembolsar integralmente
todos os passageiros afetados pela suspensão de seus
serviços que registrarem re
clamação no site da fundação.
O descumprimento do termo
implica em multa para a companhia de R$ 5 milhões.
Segundo o Procon-SP, a em
presa também deverá providenciar a requisição de estorno
junto à instituição financeira
responsável pelo cartão do cliente no prazo de dez dias.
No acordo, a empresa também se compromete a realizar
o transporte dos consumido

res afetados para a cidade onde
residem, prioritariamente, por
meio aéreo, podendo, em caso
de indisponibilidade de assento, disponibilizar outro meio de
transporte. A empresa também
deve arcar com o pagamento
das despesas com hospedagem, alimentação e transporte.
“No caso de o transporte ser realizado por meio rodoviário, a
empresa compromete-se ao reembolso integral da passagem
aérea”, ressalta o Procon.
O termo prevê que a ITA disponibilize canal de atendimento
24 horas, por telefone, junto ao
Procon-SP, além de reforçar canais de atendimento ao consumidor, inclusive com atendimento
presencial nos aeroportos de Gua
rulhos e Congonhas. (AE)

No Natal, varejo físico vendeu
2,8% a mais em 2021, diz Serasa
As vendas natalinas no varejo físico voltaram a apresentar alta após a forte queda do
setor ocorrida em 2020. Segundo o Indicador de Atividade do
Comércio da Serasa Experian,
as vendas marcaram alta de
2,8% durante a semana do Natal em comparação ao mesmo
período do ano passado. Em
2020, as compras natalinas do
varejo físico haviam registrado
a maior baixa desde o início da
série histórica, com queda de
10,3% ante às vendas de 2019.
Na análise do fim de semana
que antecedeu a data em 2021,
a alta foi de 4,2%, na comparação com o período correspondente do ano anterior.

Em São Paulo, o indicador
sazonal também registrou alta
de 3,8% na semana. No fim de
semana, a movimentação do
comércio cresceu 5%.
O indicador tem como base
amostra das consultas feitas no
banco de dados da Serasa Experian e leva em conta apenas o
varejo físico. Foram consideradas as consultas realizadas no
período de 18 a 24 de dezembro de 2021 e comparadas ao
mesmo período de 2020. Para
o fim de semana que antecede
o Natal, foram consideradas as
consultas feitas entre 17 e 19 de
dezembro de 2021 e comparadas às do período de 18 a 20 de
dezembro de 2020. (AE)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

DOS EX-TRABALHADORES DA BRASILIT
PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES
MÉDICOS PÓS-DEMISSIONAIS

A BRASILIT, com base na Norma Regulamentadora n.° 15, Anexo 12, da Secretaria
de Segurança e Medicina do Trabalho, CONVOCA todos os seus ex-empregados que
laboraram na Unidade de São Caetano do Sul até o ano de 2002 ou até o encerramento
das atividades fabris que eventualmente tenha ocorrido antes dessa data, para
realização GRATUITA de exames médicos pós-demissionais por meio de clínicas
credenciadas.
O agendamento dos exames bem como os devidos esclarecimentos
serão realizados mediante contato pelo seguinte telefone:

0800 116 299 (ligação gratuita) ou pelo número (11) 3434-4350,
durante o horário comercial (das 8h às 17h).
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Doria: plano é iniciar vacinação de crianças
com ou sem aprovação de Ministério
Vacina da Pfizer é a única que está autorizada pela Anvisa para a imunização de crianças
Governo do Estado de São Paulo

Com o modelo de cartão
de vacinação contra a covid-19
que será destinado ao público
infantil pronto e já sendo impresso, nesta terça-feira (28) o
governador João Doria (PSDB),
reforçou que o plano do Estado
é iniciar a vacinação da faixa
etária o mais rápido possível.
“Com ou sem aprovação do
Ministério da Saúde”, pontuou.
Segundo o tucano, que desde o início da pandemia trava
batalhas com o governo federal
e com o Ministério da Saúde
quando o assunto é vacina, a
questão não é de “formalização”,
mas de proteção à população.
Mesmo sem o sinal verde do
Ministério, Doria diz confiar que
o governo paulista terá as vacinas para iniciar a imunização
das crianças no início de janeiro.
“São Paulo vai fazer todos os esforços possíveis para aquisição
da vacina para as crianças”, declarou o governador.
Por enquanto, a vacina da
Pfizer é a única que está autori
zada pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa)
para a vacinação de crianças.
Contudo, o governador afirmou
estar “gestionando” um pedido

“São Paulo vai fazer todos os esforços possíveis para aquisição da vacina para as crianças”

de uso emergencial da Coronavac para o grupo.
A imunização das crianças
tem sido o mais novo palco de
disputa entre o governo e os Estados. O presidente Jair Bolso
naro, que é contra a imunização
da faixa, não esconde sua insa
tisfação com o tema.
Nesta segunda-feira o presidente voltou a questionar a
necessidade de se imunizar
as crianças ao afirmar que as
mortes por covid-19 não justi-

ficam a adoção de uma vacina
contra a doença. Na sequência,
Bolsonaro também informou
que não vai imunizar sua filha
Laura, de 11 anos.
A declaração do presidente
contraria a posição de técnicos
do próprio Ministério da Saúde.
A Secretaria Extraordinária de
Enfrentamento à Covid-19,
vinculada à pasta, elaborou
uma nota técnica em que reforça a segurança da aplicação das
vacinas em crianças.

O Fundo Social de Solida
riedade de Ribeirão Pires fecha
2021 com marcas significativas. Foram 9 mil cestas básicas
distribuídas em ações nos bairros, aos Centros de Referência
de Assistência Social (CRAS)
e retiradas na própria sede do
Fundo. Além disso, cerca de 25
toneladas de alimentos foram
entregues a mais de 30 entidades, instituições sociais e religiosas do município.
“Muito me sensibiliza ver
que conseguimos alcançar tantas pessoas ao longo do ano
e, mais que isso, perceber que
a solidariedade ainda move,
tanto anônimos quanto empresas, que aderem às nossas
campanhas voluntariamente,

Governo do Estado de São Paulo

Alimentos foram entregues a mais de 30 entidades da cidade

incluindo a mobilização do
Drive-thru da Vacinação. Isso
faz com que nossas esperanças
sempre sejam renovadas e nos
motiva a buscar ajudar cada

vez mais pessoas”, explicou a
primeira-dama e presidente do
Fundo Social de Solidariedade
de Ribeirão Pires, Lígia Volpi.
(Reportagem Local)

Fundação do ABC termina 2021 no
ranking das maiores organizações do país
A Fundação do ABC
encerra 2021 no ranking das
maiores organizações do país.
Divulgada no segundo semestre, edição do ranking “Valor
1000”, do jornal Valor Econômico, listou as 1.000 maiores
empresas do país e classificou
a Fundação do ABC em 264°
lugar. Ao filtrar o ranking por
categorias, a instituição do
ABC é a 7ª maior do país em
sua área de atuação, a de “Serviços Médicos”.
Outra publicação recente
é o Anuário 360° da Revista
Época Negócios, que reúne as
500 maiores empresas do Brasil. Conforme levantamento
do periódico, a FUABC ocupa

a 266ª posição no ranking
nacional e está em 14º lugar
entre as maiores de sua ca
tegoria, a “Saúde”.
n CRESCIMENTO
Em 2020, a Fundação integrou a edição especial “Melhores
& Maiores” da Revista Exame,
que reconhece o sucesso das
empresas que movimentam os
mais importantes setores da
economia nacional. Entre as 500
empresas listadas, a Fundação
do ABC ocupava a 345ª colocação. Em seu segmento, de “Serviços de Saúde”, foi considerada
a 17ª maior empresa do país.
Também em 2020, a FUABC
estava em 300° lugar no ran

king “Valor 1000” e ocupava
a posição de 9ª maior do país
na área de “Serviços Médicos” – o que demonstra o
grau de avanço da instituição
na comparação com o levantamento do Valor Econômico
divulgado em 2021.
A Fundação do ABC foi criada em 1967 por Santo André,
São Bernardo e São Caetano
com objetivo de implementar
uma faculdade de medicina na
região do ABC. Em 1969, sur
gia a Faculdade de Medicina
do ABC – hoje Centro Universitário FMABC, referência
nacional em ensino, pesquisa,
extensão e assistência. (Reportagem Local)

Auricchio reúne novo secretariado
para planejar gestão até 2024
O prefeito de São Caetano,
José Auricchio Júnior, logo
após a cerimônia de posse,
reuniu os 18 novos secretários
e deu início ao planejamento
para a nova gestão da cidade.
A reunião aconteceu no Espaço
Nelly Pellegrino.
Auricchio assumiu sua
quarta gestão na cidade, após
longo embróglio na Justiça. Na
primeira reunião com o novo
secretariado, o prefeito traçou
um caminho global para exe
cutar o Plano de Governo de
quatro anos em apenas três.
“Precisamos vencer o tempo.
Tem muita coisa boa e impactante para fazermos, o que vai
elevar o serviço público ao padrão de excelência. Para isso, é
fundamental que desde já o se
cretariado entenda essa missão”,
destacou Auricchio.
n SAÚDE E EDUCAÇÃO
Segundo o chefe do Exe
cutivo, assim como foi um dos
carros-chefes de suas gestões
anteriores, a Saúde está na
prateleira de prioridades. “É nítida a necessidade de termos um
planejamento específico, que
atenda a demanda da Saúde, que
já possui um sistema robusto,
mas que ainda continua preocupante com novas cepas da covid-19, uma chegada inesperada
da gripe Influenza, sem deixar
de prestar atenção a exames la

boratoriais e cirurgias”, afirmou.
A Educação é outro des
taque. “Estaremos debruçados
diuturnamente sobre a criação
de um plano de recuperação de
déficit de aprendizado. Nestes
quase dois anos de pandemia,
por mais que nossas crianças
tenham tido um suporte excepcional com relação à parte virtual, é claro que elas tiveram um
déficit educacional por terem
ficado ausentes das salas de aula,
do convívio com professores e
demais alunos. Nossa meta, ago
ra, será uma planificação capaz
de recuperar esse aprendizado
perdido, com as aulas presenciais e as crianças devidamente
vacinadas e protegidas.”
Auricchio acrescentou, inclusive, que o plano de recuperação de déficit de aprendizado
terá impactos nas demais áreas.
“O retorno das crianças às aulas
presenciais impacta, também,
na questão do transporte escolar, dos uniformes, da alimentação, programas já existentes,
mas que precisamos e iremos
aperfeiçoar”, complementou.
Outras áreas também terão
atenção especial. “Teremos
visão ampla para a recuperação econômica, transferência
de renda, estímulo ao emprego
e programas sociais, que terão
uma repaginação, novas configurações”, afirmou Auricchio.
(Reportagem Local)

Publicidade Legal
ä

Fundo Social de R.Pires doa 9 mil cestas
e 25 toneladas de alimentos em 2021

Após abrir consulta pública
para avaliar a vacinação infantil contra o novo coronavírus
no país, o ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, disse na
semana passada que o gover
no federal vai vacinar crianças de 5 a 11 anos, mas deve
requisitar prescrição médica
e a assinatura de termo de
consentimento pelos pais. As
exigências não existem em
outros grupos que já tiveram a
vacinação autorizada. (AE)
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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL
DE EXTINÇÃO DA “ASSOCIAÇÃO DOS
COMERCIANTES DO SACOLÃO MUNICIPAL DE SÃO BERNADO DO CAMPO –
ACSMSBC” CNPJ/MF: 02.925.324/0001-66
No dia 01 de setembro de 2020, às 10 horas, em primeira chamada, reuniram-se em
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
os associados da ASSOCIAÇÃO DOS COMERCIANTES DO SACOLÃO MINUCIPAL
DE SÃO BERNADO DO CAMPO - ACSMSBC, os quais compareceram em sua maioria.
Os associados escolheram por aclamação,
para presidir os trabalhos, o Sr. NEWTON
HITOSHI SAITO, e para secretariar, o Diretor
Secretario Sr. JOACIR NUNES DE LIMA.
Aberta a sessão, após verificação do quórum,
o Presidente apresentou a ordem do dia da
assembleia geral extraordinária, qual seja, a
extinção da associação e consequente destinação de seu patrimônio. Passando a Assembleia Geral às deliberações ficou decidido, por
unanimidade de votos, aprovar a extinção da
associação, ficando sob a responsabilidade
do Presidente da Diretoria providenciar os
registros e cancelamentos pertinentes, bem
como providenciar o que necessário for para
a apuração do patrimônio desta associação.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
Assembleia e lavrada a presente ata, que, lida
e aprovada, é assinada pelos presentes. São
Bernado do Campo , 01 de setembro de 2020.
HITOSHI SAITO
Presidente.
JOACIR NUNES DE LIMA
Diretor Secretário.
DR. DANILO YOSHIAKI FUJITA.
Advogado OAB/SP Nº 207.944
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