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Exposição mostra os bordados em fotografias do artista Nario

 Barbosa  PÁG. 12

Trabalho pode ser conferido na 

OMA Galeria, em São Bernardo, 

até 2 de setembro

NARIO BARBOSA

www.metrojornal.com.br |  leitor.abc@metrojornal.com.br |  www.facebook.com/metrojornal | @MetroJornal_SP

E AGORA, SAUL?
COM NOVOS PERSONAGENS, 4º ANO DA SÉRIE 

MOSTRA TRANSFORMAÇÃO DO ADVOGADO  PÁG. 11

MÍN: 11°C
MÁX: 17°C

ABC 

 Terça-feira,
7 de agosto de 2018
Edição nº 2.146, ano 9 O ator Bob Odenkirk, que 

interpreta o personagem

principal de ‘Better Call Saul’ 

Até 1 milhão podem 
ficar sem água amanhã

Manutenção no sistema Rio Claro prejudica o 
abastecimento em Sto. André, Mauá e Ribeirão  PÁG. 03

Mais vagas não faz 
desemprego cair

ABC fechou semestre com saldo 
positivo de 5,7 mil postos, mas com 
17% da população sem emprego  PÁG. 02

Animais devem ser 
vacinados neste mês 

Prefeituras da região oferecem 
proteção gratuita contra a raiva para 
cães e gatos até o fi m do mês  PÁG. 03

Cidades vão levar postos aos bairros
| DIVULGAÇÃO/PSA

Debate da Band terá 
oito presidenciáveis

Estarão presentes Alvaro Dias (Podemos), Cabo Daciolo (Patriota), Alckmin (PSDB), Marina (Rede), Bolsonaro (PSL), 
Boulos (PSOL), Meirelles (MDB) e Ciro Gomes (PDT); preso, Lula (PT) teve pedido para participar negado pelo TRF4 PÁG. 07 2018
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O ABC mostrou recupera-
ção na criação de emprego 
no primeiro semestre deste 
ano. No entanto, o fôlego na 
geração de vagas não resul-
tou em queda na taxa de de-
sempregados, que em junho 
atingiu 17% na região, sendo 
o maior patamar dos últimos 
14 anos para o mês citado. O 
último nível tão alto em ju-
nho foi registrado em 2014, 
com 18,7%, segundo dados 
da PED (Pesquisa de Empre-
go e Desemprego), feita pela 
Fundação Seade (Sistema Es-
tadual de Análise de Dados) 
e o Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos).

O Caged (Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-
gados), do Ministério do Tra-
balho, diz que as sete cida-
des tiveram saldo positivo de 
5.760 vagas formais nos seis 
primeiros meses do ano. Se 
confrontar esse número com 
o resultado do mesmo perío-
do do ano passado, a diferen-
ça é gigante. No primeiro se-
mestre de 2017, ao invés de 
criar, a região fechou 4.578 
postos de trabalho.

O bom desempenho des-
te ano vem de diferentes seto-

res em cada cidade. Em Santo  
André, o destaque foi a área 
de serviços, com 701 novas 
vagas no semestre. São Ber-
nardo também teve bom de-
sempenho nesta área (1.903 
postos), mas foi ajudada tam-
bém pela criação de 1.268 va-
gas na indústria. Já em São 
Caetano, a maior criadora 
de empregos no período foi 
a construção civil, com saldo 
positivo de 979. 

“A gente teve neste semes-
tre um cenário melhor do 
que nos últimos anos, que fo-
ram bastante cruéis para o 
ABC, principalmente na in-
dústria. Isso é um sinal bom e 
mostra a melhora na ativida-
de econômica. O que pode ter 
acontecido é que na medida 
em que o mercado de traba-
lho melhora, passa a ter mais 
pessoas procurando empre-
go. Com isso, a taxa de desem-
prego acaba subindo. Ou seja, 
mesmo tendo criado mais va-
gas, o índice de desemprego 
piora”, explica o economista 
e professor da Metodista San-
dro Maskio.

Parece bom, mas nem tanto. Taxa de pessoas procurando emprego foi a maior para junho desde 2004 no ABC

Maior oferta de vagas 
não reduz desemprego

Com a crise e desemprego em 
alta na região, os moradores 
do ABC devem gastar menos 
com o presente do Dia dos 
Pais neste ano. A data é come-
morada no domingo. 

A PIC (Pesquisa de Inten-
ção de Compras), realizada 
pela Universidade Metodis-
ta em parceria com associa-
ções comerciais e industriais 
das sete cidades, mostra que o 
preço médio por presente se-
rá de R$ 182,50 em 2018, me-
nor que os R$ 194 do ano an-
terior. A queda nominal é de 

5,8%. Se considerada a infla-
ção de 4,4% nos últimos 12 
meses, a variação real é de 
menos 9,8%. 

Apesar de o valor por pre-
sente ser menor, o consumi-
dor pretende homenagear 
mais pessoas. Por isso, a movi-
mentação do comércio regio-
nal para a data deve chegar a 
R$ 76,7 milhões, crescimen-
to real de 2% em relação aos 
R$ 72,1 milhões de 2017, diz 
a pesquisa.

Os 250 entrevistados pela 
PIC apontaram que vão pre-

sentear pais (63%), maridos 
(15%), sogros (12%) e avós (5%). 
Por isso, o gasto médio deve 
chegar a R$ 222,50 ao todo. 
No ano passado, o valor mé-
dio era de R$ 206 - aumento 
de 3,4% em termos reais.

Os presentes mais caros se-
rão para os avós (R$ 208), ma-
ridos (R$ 196) e pais (R$ 162), 
conforme disseram os 250 en-
trevistados. As lembranças 
mais procuradas devem ser 
vestuários e calçados (52,7%), 
seguindo por perfumes e cos-
méticos (22,5%).  METRO ABC

Presente do Dia dos Pais 

será mais barato este ano

Vestuários e calçados devem ser os mais procurados  | PEDRO AMATUZZI/FOLHAPRESS
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DEBATES DA BAND
Pergunte aos candidatos

 PRESIDENTE
(dia 9 de agosto) 
perguntapresidente
@metrojornal.com.br

 GOVERNADOR 
(dia 16 de agosto) 
leitorperguntasp
@metrojornal.com.br

Você pode participar 
dos debates da Band 
com os candidatos ao 
governo do estado e 
à Pre	
���
�� ���e
sua pergunta sobre o 
tema que considera 

mais importante para os 
emails abaixo, com nome 

completo, RG e cidade 
onde mora. Sua questão 
poderá ser selecionada 

e abrir os debates.

2018

 ELEIÇÕES

Eduardo Campos

Nova 

conclusão
A PF apresentou ontem 

conclusão do inquérito que 
aponta falha humana como 
a causa da queda do avião 

do então presidenciável 
Eduardo Campos, em 2014. 
A versão difere do relatório 

da Aeronáutica, que 
concluiu que o cansaço do 
piloto aliado às condições 
climáticas contribuíram 

com a tragédia. A família 
tentará reabrir o caso.

 Dólar

  + 0,64% 

(R$ 3,731)

  Bovespa

 - 0,47%

(81.051 pts)

 Euro

+ 0,70% 

(R$ 4,320)

 Selic

 (6,50% a.a.)

Salário 

mínimo

(R$ 954)

 Cotações

maria.marcoccia
Realce
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Cerca de 1,1 milhão de pes-
soas podem ser afetadas por 
reparo agendado para ama-
nhã no sistema Rio Claro de 
abastecimento de água. No 
ABC, a previsão é que 70% 
das cidades de Santo André e 
Mauá e alguns bairros em Ri-
beirão Pires fiquem sem for-
necimento a partir das 8h. 

A manutenção realizada 
pela Sabesp (Companhia de 
Saneamento Básico do Esta-
do de São Paulo) deve ser fi-
nalizada às 18h. Mas a nor-
malização no abastecimento 
será gradual e dependerá 
da operação de cada região. 
Em Santo André, a previsão 
é que o retorno em todos 
os bairros se consolide até 
a madrugada de sexta-feira, 
mais de 24h depois do fim 
dos serviços nas tubulações. 
Mauá prevê tempo maior 
para a retomada nos bairros 
das zonas altas da cidade.

Durante o período, as 
operadoras dos sistemas de 
abastecimento pedem que 
a população colabore econo-
mizando água. Mesmo imó-
veis com caixa d’água po-
dem enfrentar problemas 
por conta do período prolon-
gado sem fornecimento.

Além do ABC, a zona leste 

de São Paulo também é abas-
tecida pelo Rio Claro.

Para quem é atendido di-
retamente pela Sabesp, no 
caso da capital e de Ribeirão 
Pires, a companhia afirma 
que enviará água de outros 
reservatórios para minimi-
zar o impacto da interrup-
ção. Serão utilizados os siste-
mas Alto Tietê, Cantareira e  
Rio  Grande.

Operação
O sistema Rio Claro é o se-
gundo mais antigo em ope-
ração no estado, atrás ape-
nas do Alto Cotia. De acordo 
com a Sabesp, ele funciona 
desde 1932.

O reparo que será reali-
zado amanhã envolverá 110 
trabalhadores, que percor-
rerão os dutos que levam a 
água bruta para tratamento 
na cidade de Salesópolis, na 
Grande São Paulo.

O fluxo de água terá de 
ser interrompido para per-
mitir que os funcionários 
possam percorrer a tubula-
ção em segurança para as 
inspeções. 

Torneiras secas. Interrupção que pode se prolongar até a madrugada da sexta-feira é motivada por manutenção no sistema Rio Claro

FIQUE ATENTO

FONTES: SABESP, SEMASA E SAMA

SA N TO ANDRÉ

• Bangu • Campestre • Casa Branca • Cata Preta  
• Centreville • Centro • Recreio da Borda do Campo  
• Cidade São Jorge • Condomínio Maracanã • Jardim 
Alvorada • Jardim Alzira Franco • Jardim Ana Maria • Bela 
Vista • Jardim do Estádio • Jardim Irene • Jardim Las Vegas 
• Jardim Santo André • Parque Capuava • Parque das 
Nações • Parque Erasmo Assunção • Parque Marajoara  
• Parque Oratório • Santa Terezinha • Utinga • Vila Alpina 
• Vila Bastos • Camilópolis • Vila Guiomar • Vila Helena  
• Vila Homero Thon • Humaitá • João Ramalho • Vila  
Luzita • Vila Palmares • Vila Pires • Príncipe de Gales  
• Sacadura Cabral • Vila Suíça • Valparaíso

MAUÁ

• Alvorada • Aracy • Canadá • Cruzeiro  
• Esperança • Itapeva • Luzitano • Macuco  
• Jardim Mauá • Parque das Américas • 
Vila Independência • Vila São José • Jardim 
Maringá • Jardim Olinda • Vila Sônia • Vila 
Sônia Maria • Santa Lídia • Vila Magini  
• Vila Correia • Sítio Feital • Jardim Flórida 
• São João • Vila Mercedes, Vila Morelli  
• Jardim Nova Mauá • Oratório • Paranavaí 
• Vila Magini • Jardim Primavera • Zaíra  
• Itapark • Guapituba • Vila Guarani  
• Feital • Jardim Hélida

RIBEIRÃO PIRES

• Balneário Palmira • Bosque  
Santana • Centro • Chácara • 
Aliança • Estância Alto da Serra 
• Estância • Noblesse • Jardim  
Alvorada • Jardim Bandeirantes 
• Jardim Boa Sorte • Jardim 
Boa Vista • Jardim Caçula 
(parte) • Guiomar • Itacolomy 
• Itapeva • Jardim Pastoril • 
Jardim Petrópolis • Ouro  Fino 
• Parque  Aliança • Recanto 
Suíço • Vila  Luzitânia

ALGUNS LOCAIS QUE SERÃO AFETADOS

SOBRE O SISTEMA

>> O Rio Claro abastece  
1,1 milhão de pessoas, 
atendendo o bairro de 
Sapopemba, na capital 
paulista, e parte dos 
municípios de Santo André, 
Ribeirão Pires e Mauá

>> A água é captada  na  
região de Salesópolis e 
passa pelas rodovias Índio 
Tibiriçá, e Rodoanel e 
avenidas como Sapopemba 
e Jacu-Pêssego

TELEFONE PARA

INFORMAÇÕES

Sabesp 195

Semasa 115

Sama 0800 771 0001

SOBRE O

ABASTECIMENTO:

>> Os serviços da 
Sabesp serão 
realizados das 8h 
às 18h de amanhã

>> A falta de água, 
porém, pode se 
estender até a 
madrugada de 
sexta por conta da 
operação própria 
de cada cidade

SOBRE O

REPARO

>> 110 funcionários 
estarão nas tubulações   
que levam água bruta para  
a estação de tratamento

>> Eles vão percorrer dutos 
de 2,7 metros de altura  
e 2 metros de largura

>> O objetivo é realizar 
inspeções e consertos   
nos aqueodutos, que 
possuem 86 anos

MAUÁ

ALGUNS LOCAIS QUE SERÃO AFETADOS

SOBRE O SISTEMA

TELEFONE PARA

INFORMAÇÕES

a nto André, Ribeirão Pires e 

Mauá ficam sem água amanhã

VANESSA
SELICANI 
METRO ABC

ABC vacina cachorros e gatos 
contra a raiva até o fim do mês
As cidades da região ofere-
cem neste mês vacinação 
gratuita contra a raiva para 
cães e gatos.

 “A vacinação de animais 
domésticos é a única ma-
neira de se prevenir contra 
a raiva, que também pode 
acometer seres humanos.  A 
doença não está erradicada, 
mas é controlada com efi-
ciência pela vacina”, afirma 
o veterinário Fábio Berto-
la Agostini, coordenador do 
Centro de Controle de Zoo-
noses de São Caetano. 

A dose deve ser dada to-
dos os anos em cães e gatos 
a partir de três meses de ida-
de. Animais que estiverem 
doentes devem ser levados 
antes para o veterinário.

Santo André
A vacinação na cidade te-

rá início no dia 15 deste 
mês. Haverá um posto fi-
xo na Gerência de Contro-
le de Zoonoses, que fica na 
rua Igarapava, 239, Valpa-
raíso. Outros 120 postos vo-
lantes funcionarão em da-
tas específicas nos bairros, 

que podem ser conferidas 
em www.santoandre.sp.gov.
br. Moradores com mais de 
dez animais e que tenham 
dificuldades de locomoção, 
podem solicitar pelo telefo-
ne 0800 019 1944 a vacina-
ção em seu domicílio.

São Bernardo  
No município, a imunização 
começou no fim de semana 
e vai até dia 31. Também há 
posto fixo no Centro de Con-
trole de Zoonoses (avenida 
Dr. Rudge Ramos, 1.740), 
das 9h às 16h. Outros 84 
postos volantes estarão dis-
poníveis em várias regiões. 
A lista está em www.saober-
nardo.sp.gov.br.

São Caetano
A campanha começa no sá-
bado na cidade com vaci-
nação no Centro de Con-
trole de Zoonoses (rua 
Justino Paixão, 141, Mauá) 
e em mais 20 pontos espa-
lhados pela cidade, sem-
pre das 9h30 às 16h. Mais 
informações em www.sao-
caetanodosul.sp.gov.br.  
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Ação começou no fim de semana em São Bernardo | GABRIEL INAMINE/PMSBC/DIVULGAÇÃO

Estão abertas as inscrições pa-
ra as oficinas, palestras e cur-
sos deste mês na Escola de 
Educação Ambiental Parque 
Tangará, o Parque Escola, no 
Valparaíso, em Santo André.  

Entre as atividades estão as 
oficinas beneficentes de cro-
chê todas as quartas-feiras, às 
9h e às 14h. As peças produzi-
das serão doadas para o Fun-
do Social de Solidariedade de 
Santo André. No dia 13, have-
rá mais uma turma do curso 
de pintura em tela, que acon-
tece às segundas, às 9h, até 24 
de setembro.

Para quem se interessa por 
artesanato sustentável, nesta 
quinta-feira será realizada a 
oficina de confecção de cartei-
ra com material reciclado, às 
14h, e na sexta-feira a oficina 
de confecção de bandeja feita 
de papelão, com duas opções 
de horário: às 8h e às 13h.

O parque também rece-

be aulas de yoga às segun-
das (17h) e quartas (17h30) 
e de Tai Chi Chuan às quar-
tas (14h), além de Lian Gong 
às sextas (9h). As atividades 
são gratuitas, mas é preci-
so fazer inscrições antecipa-
das pelo telefone 3356-9050 
ou pelo e-mail parqueesco-
la@santoandre.sp.gov.br. 

 METRO ABC

Aulas de pintura são realizadas às 
segundas | DIVULGAÇÃO

Santo André. Parque Escola 
oferece cursos gratuitos


