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ENQUANTO BANCOS 
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Fim do auxílio emergencial
Apesar da pressão para 
estender o pagamento até 
março, Bolsonaro afirmou 
que esse é 'o caminho certo 
para o insucesso'. A última 
parcela será este mês.

Pressão pela Renda Básica
Eduardo Suplicy enviou carta 
ao prefeito Bruno Covas para 
que ele reencaminhe à Câma-
ra projeto de lei que institui a 
Renda Básica de Cidadania. 

1 ano do massacre de Paraisópolis 
Doria não aceitou receber 
os familiares das 9 vítimas 
do massacre de Paraisó-
polis que protestaram em 
frente ao Palácio dos Ban-
deirantes.

Gestão Doria  
Por meio de sua política de 
isenções fiscais, Doria deverá 
tirar da educação e da saúde 
R$ 32,6 bilhões até o fim de 
seu mandato, que termina 
em 2022. 
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Notas e recados

ABC registra 769 casos 
da Covid-19 em 24h

As sete cidades do ABC 
registraram 769 casos confir-
mados e 17 pessoas mortas 
pela Covid-19 em 24h. No 
total, a região teve 84.739 
infectados e 3.038 óbitos, de 
acordo com boletim do Con-
sórcio Intermunicipal Grande 
ABC do dia 2. 

A média móvel em sete 
dias foi de 510 casos por dia. 

São Bernardo é a cidade 
com mais ocorrências na re-
gião, com 34.368 infectados 
e 1.056 óbitos, segundo a 
Prefeitura. 

O índice de isolamento so-
cial na segunda, dia 30, ficou 
em: Santo André (39%), São 
Bernardo (40%), São Caetano 
(38%), Diadema (37%), Mauá 
(35%) e Ribeirão Pires (38%). 
Rio Grande da Serra não tem 
medição. 

em uma semana foi de 38.154 
por dia, variação de +35% 
em relação aos casos de duas 
semanas atrás. A média móvel 
de mortes foi de 526 por dia, 
variação de -10%, segundo ba-
lanço do consórcio de veículos 
de imprensa.  

Mundo
N o  m u n d o ,  f o r a m 

1.475.825 mortes e 63,3 mi-
lhões de casos da Covid-19. 
Em 24h, foram 491.420 casos 
e 10.028 mortes, de acordo 
com a OMS (Organização 
Mundial da Saúde). 

O Brasil é o 2º país do 
mundo com mais mortes, 
atrás apenas dos Estados 
Unidos (266.043), e o 3º com 
mais casos, atrás de EUA 
e Índia (13,3 milhões e 9,4 
milhões).

Estado SP
O Estado de São Pau-

lo teve 42.290 mortes e 
1.250.590 casos. Em 24h, fo-
ram registrados 8.937 infec-
tados e 195 óbitos, segundo 
balanço da Fundação Seade 
do dia 1º. 

Houve aumento de 44% 
nas internações em um mês. 
São 10.114 pacientes interna-
dos com suspeita ou confir-
mação no Estado. 

A ocupação dos leitos na 

Região Metropolitana está 
em 60,1% de UTI e 54,4% 
de enfermaria. Em hospitais 
particulares, a ocupação de 
leitos de UTI para Covid-19 
chegou a 84%.  

Brasil
O país registrou 697 mor-

tes e 52.248 casos da Co-
vid-19 em 24h. O total chegou 
a 173.862 vidas perdidas e 
6.388.526 infectados. 

A média móvel de casos 

Devido ao feriado de aniversário de Diadema, dia 8, a Regional estará fechada na segunda e terça. Por conta da redução 
da jornada, amanhã não há expediente. A Regional reabre na quarta, dia 9.

Expediente da Regional Diadema

Reino Unido começa vacinar 
contra Covid-19, Brasil 

projeta vacinação para março
A notícia mais esperada de 

2020 chegou, já existe uma va-
cina aprovada contra o novo co-
ronavírus. A primeira aprova-
ção veio da Agência Reguladora 
de Medicamentos e Produtos 
de Saúde da Grã-Bretanha. 

Desenvolvida pela BioN-
Tech, empresa alemã de bio-
tecnologia, em parceria com 
farmacêutica americana Pfi-
zer, a vacina já dever começar 
a ser distribuída no Reino 
Unido na próxima semana.  
Hospitais e profissionais de 
saúde deverão ser os primei-
ros imunizados. 

Duas outras vacinas, uma 
desenvolvida pela Universi-
dade de Oxford e a farma-
cêutica AstraZeneca, e outra 
da empresa de biotecnologia 
Moderna, também se mos-
traram eficazes nos testes da 
fase final.

ministério vinha informando 
que receberia no primeiro mês 
do ano que vem. Ainda se-
gundo a pasta, a primeira fase 
da vacinação será voltada a 
profissionais de saúde, idosos 
a partir de 75 anos ou maiores 
de 60 em asilos ou instituições 
psiquiátricas e aos indígenas.

Enquanto isso no Brasil, 
após críticas à afirmação do 
secretário de Vigilância em 
Saúde do Ministério da Saúde, 
Arnaldo Medeiros, que disse 
na última terça-feira, 1, que 
o plano de vacinação contra 
Covid-19 só ficaria pronto 
quando a vacina estivesse 

registrada na Anvisa, o go-
verno decidiu apresentar um 
planejamento mínimo. 

De acordo com o ministro 
da Saúde, Eduardo Pazuello 
15 milhões de doses de vaci-
na devem chegar ao país no 
início de 2021. A quantidade 
representa a metade do que o 
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Apesar das altas nos lucros, os bancos fecharam
9.499 postos de trabalho, em doze meses
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Cinco maiores bancos do país 
lucraram mais de R$ 53 bi na pandemia

Os lucros somados 
dos cinco maiores 
bancos do país (Banco 

do Brasil, Bradesco, Caixa, 
Itaú e Santander) nos nove 
primeiros meses de 2020, em 
pleno período de pandemia 
foram de R$ 53,383 bilhões. O 
valor é próximo a tudo o que foi 
investido (R$ 68,7 bilhões) pelo 
governo federal em educação 
até setembro e quase a metade 
(43%) de todo o orçamento 
federal de recursos para a saúde. 

“Em nove meses eles já 
lucraram mais do que todo o 
montante de R$ 40,6 bilhões, 
previsto para o pagamento 
do seguro-desemprego. E 
sem contar os bilhões de 
provisões para os calotes. É 
muito dinheiro para pouca 
gente”, criticou a presidenta da 
Contraf-CUT (Confederação 
Nacional dos Trabalhadores 
do  R amo F inance i ro) , 
Juvandia Moreira. 

Gr an d e  p ar te  d e ss e 
crescimento se deve às 
carteiras de crédito desses 
bancos. A carteira de crédito 
total dos cinco bancos juntos 
atingiu, aproximadamente, R$ 
3,5 trilhões, com alta de 13,4% 
no período. No segmento de 
Pessoa Física, os itens com as 

“Em nove meses 
eles já lucraram 
mais do que todo o 
montante de R$ 40,6 
bilhões, previsto 
para o pagamento do 
seguro-desemprego. 
E sem contar os 
bilhões de provisões 
para os calotes. É 
muito dinheiro para 
pouca gente” 
Juvandia Moreira

postos abertos, em relação a 
setembro de 2019, contudo, 
com saldo negativo em 
relação ao trimestre anterior 
(71 postos fechados). Parte 
disso em função da aquisição 
da empresa de tecnologia 

1.766 postos; na Caixa, 796 
postos e o Banco Santander, 
por sua vez,  fechou 4.335 
postos de trabalho em doze 
meses.

Quanto à rede de agências, 
o único banco com saldo 
positivo foi o Banco do Brasil, 
com 67 agências abertas em 
doze meses. O Bradesco 
e l iminou 72 unidades , 
entre setembro de 2019 e 
setembro de 2020, enquanto 
o Santander, 149. No Itaú, 
foram 203 agências fechadas 
no período. A Caixa baixou 
as portas definitivamente 
de duas unidades. Juntos, os 
cinco bancos fecharam 1.059 
agências no país em um ano.

“Com as demissões e 
fechamentos de agências, 
os clientes sofrem para 
serem atendidos. Primeiro 
para encontrar uma agência, 
depois, precisam enfrentar 
f i las intermináveis e os 
funcionários sofrem com as 
demissões em plena pandemia 
e aqueles que permanecem 
ficam sobrecarregados”, 
concluiu a presidenta da 
Contraf-CUT.

 Com informações da 
Contraf-CUT

Zup, que contava com 1.448 
trabalhadores em seu quadro 
no momento da aquisição 
e estes foram agregados ao 
banco. No Bradesco foram 
fechados 3.338 postos de 
trabalho; no Banco do Brasil, 

maiores altas são empréstimos 
consignados / crédito pessoal 
e veículos. Para Pessoa 
Jurídica, o segmento das 
grandes empresas voltou a 
apresentar variações positivas 
significativas.

O cliente paga a conta

Os cinco bancos juntos 
fecharam 9.499 postos de 
trabalho, em doze meses. O 
saldo foi positivo somente 
no Itaú, com 736 novos 
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Tribuna EsportivaAMA-ABC arrecada doações para 
acolhidos pela Comunidade Padre Pio

• Com dois jogos a menos 
na tabela, o São Paulo é 
o segundo colocado do 
Brasileirão e pode chegar 
à liderança hoje contra o 
Goiás. 

• O Tricolor terá os princi-
pais jogadores à disposi-
ção depois de dois meses 
de desfalques. A zaga titu-
lar deve voltar com Bruno 
Alves e Diego Costa. 

• O Brasil tem 178 atletas 
classificados para as Olim-
píadas de Tóquio. Com 
a retomada de torneios, 
mais de 50% das vagas 
ainda serão disputadas 
até junho. 

• O Comitê Olímpico In-
ternacional analisará as 
novas propostas para as 
Olimpíadas de Paris 2024, 
entre elas breakdance, luta 
de praia e nado artístico 
misto. 
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Em uma ação solidária, a 
AMA-ABC (Associação dos 
Metalúrgicos Aposentados 
do ABC) arrecadou durante 
o mês de novembro, peças 
de roupas, sapatos, toalhas 
e produtos de higiene. As 
doações foram entregues à 
Comunidade Padre Pio, em 
São Bernardo, que acolhe 
pessoas em situação de rua. 
Quem quiser participar ain-
da pode levar sua doação, 
até o próximo dia 17, na 
sede da AMA-ABC que fica 
ao lado do Sindicato (Rua 
José Bonifácio, 731). 

O presidente da Asso-
ciação, Wilson Roberto 
Ribeiro, agradeceu a todos 
que participaram da ação e 
convidou os demais a inte-
grarem essa rede de solida-
riedade. “Estamos vivendo 
um momento difícil, em 
que muitos estão passando 
necessidades, precisamos 
olhar com atenção para o 
próximo. Agradecemos to-
dos os sócios e não-sócios 

que participaram e lembra-
mos que as doações ainda 
podem ser feitas. Eles tam-

Brasileirão

Hoje – 19h
Goiás x São Paulo

Goiânia

A pesquisa foi lançada 
pela CUT e a Abet (Associa-
ção Brasileira de Estudos do 
Trabalho) para compreender 
as percepções dos trabalha-
dores que hoje atuam em 
trabalho remoto segue dis-
ponível online.

A proposta das entidades é 
conhecer as formas e a dinâ-
mica como o trabalho remoto 
está sendo implementado 
pelas empresas e como os tra-
balhadores sentem estas trans-
formações no seu cotidiano.

Participe da pesquisa online
sobre trabalho remoto

O questionário tem um 
tempo médio de resposta de 
20 minutos. Podem participar 
trabalhadores que atuam nos 
setores público ou privado, em 
organizações sem fins lucrati-
vos (ONGs) ou funcionários 
de entidades sindicais.

A participação é livre, vo-
luntária e as entidades garan-
tem a privacidade e o anoni-
mato quanto às respostas.

Pesquisa disponível em: 
https://fs4.formsite.com/uvn-
r1L/4d8wju9r35/index.html
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bém precisam de alimentos 
e leite”.

Para conhecer melhor 

o trabalho realizado pela 
comunidade, acesse: comu-
nidadepadrepio.com.br.


