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Sessão Extra

ANÁLISE.
O economista Ilan Goldfajn,
ex-presidente do Banco Central, participou essa semana
de videoconferência com
empresários da região.

Claudio Vieira/PMSJC

Cronograma. Pavimentação no túnel da Rotatória do Gás, em São José dos Campos. Obra está 12,7% mais cara e vai atrasar seis meses
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Em videoconferência com
empresários da região, Ilan
Goldfajn, ex-presidente
do Banco Central, disse
que é necessário ampliar
os planos econômicos de
socorro aos micro e pequenos empresários durante
a crise causada pelo novo
coronavírus.
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Na reunião virtual com o
grupo Desenvolve Vale,
no último dia 12, o economista disse que o governo
federal se encontra em uma
encruzilhada. “Em outros
países, os governos chegam
a comprometer até 10% do
PIB (Produto Interno Bruto)
em políticas financeiras de
socorro tanto às empresas
quanto às pessoas que
perderam a renda. Mas,
no Brasil, a dívida chega
a 90% do PIB, enquanto
outros países contam com
uma média de 50%. Como
pagar essa conta?”.
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“Neste momento, é im-

portante que o governo se
coloque para oferecer as
garantias para que os bancos
possam liberar o crédito, tão
importante para as pequenas empresas. Como a crise
não tem uma data prevista
para terminar, os bancos estão receosos para a liberação
desse crédito”, afirmou.
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Goldfajn descartou a possibilidade de colapso financeiro,
mas advertiu que as empresas precisam se preparar
para uma crise que pode ser

longa. “Não sabemos como e
quando isso vai acabar. Por
isso, é importante se preparar para o que as pessoas já
vêm chamando de ‘novo normal’, adaptando-se às novas
demandas da sociedade”.

Virou meme

A vereadora Vivi da Rádio
(Republicanos), de Taubaté,
‘viralizou’ na última semana
em diversas páginas de humor no Facebook. O motivo:
uma declaração feita por ela
durante uma live realizada
no fim de abril.

Enquete:

VOCÊ CONCORDA COM A
PRORROGAÇÃO DA
QUARENTENA EM SÃO
PAULO ATÉ 31 DE MAIO?
Resultado até 18h55 do dia 15
de maio, quando a enquete
foi retirada do site do jornal.
A enquete não tem valor
estatístico.

Sim
78%

Amazônia-Miami

MEME.
A vereadora Vivi da Rádio, de
Taubaté, disse durante uma
live que a Amazônia é ‘grudada’ em Miami... e viralizou
nas redes sociais.

“Na Amazônia, bombando o
Covid. A Amazônia é grudada
em Miami, Estados Unidos.
A Amazônia é grudada nos
Estados e o povo [dos EUA]
veio para o Carnaval do boi
lá [na Amazônia]. Lá está
com Covid, mas está mais
fácil o Covid chegar dos Estados Unidos para a Amazônia
do que da Amazônia para
São Paulo”, disse Vivi.

Viralizou

Páginas de humor apontaram que Vivi ‘reescreveu

Não
22%

a geografia’. A Amazônia,
que segundo a vereadora é
“grudada” em Miami, fica a
3.875 km da cidade norte-americana (distância a partir
de Manaus). Já a distância de
Manaus até São Paulo é de
2.691,25 km.

Vídeo

O trecho que viralizou, de 22
segundos, faz parte de um
vídeo de quase 18 minutos.
Nele, Vivi diz que não usa
máscara de proteção por ter
“fobia” (na época, não havia
obrigação do uso), critica
as medidas de isolamento,
defende a retomada das
atividades econômicas e diz
que os dados divulgados
pela prefeitura sobre a doença não são verdadeiros.

Mimimi

Não sei
0%

Procurada pela coluna, Vivi
classificou o episódio como
“mimimi” e disser ser alvo
da “maldade de invejosos
que nunca viram em Taubaté
um vereador explodir em
lives como vem acontecendo
com meus posicionamentos
que vem se confirmando”.

