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AS CARAS

ESPECIAL

RENAN CALHEIROS
O relator da CPI da Covid-19
ampliou para 81 o número
de pedidos de indiciamento
no relatório final.

LUÍS ROBERTO BARROSO
O presidente do TSE
voltou a defender a
regulamentação de
plataformas digitais.

JOE BIDEN
O presidente dos EUA se
juntou aos líderes do sudeste
asiático para repreender o
governo de Mianmar.

EDUARDO LEITE
O governador do Rio
Grande do Sul ganhou o
apoio do PSDB de São José
nas prévias das eleições.

E

GERAÇÃO DE
EMPREGO E RENDA:
A CARA DE S. JOSÉ
Felicio
Ramuth
Prefeito de
São José dos
Campos

JAIR BOLSONARO
O presidente teve sua
live retirada do ar pelo
Facebook após fake news
sobre a vacina da Covid.

5 FRASES

Após termos superado desafios complexos criados pela
pandemia, estamos agora diante de um cenário promissor em
São José dos Campos, de recuperação econômica com geração de emprego e renda, que
trazem melhores condições de
vida para as pessoas.
Dados do Caged, do Ministério do Trabalho e Previdência,
divulgados no último dia 26
apontam a criação de 10.425 empregos na nossa cidade no acumulado de 12 meses, de setembro de 2020 a setembro de 2021.
São mais de 10 mil famílias que
passam a ter renda e dignidade.
De fato é um cenário animador.
É o nono mês consecutivo de
saldo positivo de empregos com
carteira assinada.
Também nos primeiros nove
meses de 2021, o PAT praticamente dobrou o número de vagas oferecidas em relação ao
ano passado. Foram 3.227 entre
janeiro e setembro deste ano
contra 1.688 no mesmo período
de 2020. E outubro se mostra
ainda melhor em novos empregos no comércio e serviços.
O Atacadão começou a preencher 130 vagas de emprego para
atender a nova unidade da rede
que está sendo construída no
Jardim Aquarius, que abre em
novembro.
Há menos de 10 dias o Grupo
Shibata inaugurou novo empreendimento em Santana com
geração de 235 empregos diretos. O centro comercial terá 27
lojas. A rede Makro Atacadista
reformulou sua loja na Vila Tatetuba após um incêndio, com
geração de 150 empregos. A rapidez da reabertura foi possível

também pela ação da Prefeitura
na desburocratização dos processos necessários.
Para o final do ano, a previsão
do comércio é gerar 3.500 vagas
temporárias e sabemos que desse total, 20% podem se transformar em empregos formais.
O programa Qualifica São José
abriu 18.300 vagas em cursos à
distância em 2021 para capacitação profissional.
O empreendedorismo, fomentado pela Prefeitura por meio
da Sala do Empreendedor, serviço que é referência nacional,
deve chegar em dezembro com
a abertura de 12 mil novas empresas, superando as 10 mil de
2021. Sabemos que ainda há
muitas pessoas desempregadas, mas não vamos desistir de
trabalhar e unir forças para que
mais empregos sejam gerados.
Superação de desafios é a cara
de São José, que tem vocação
para crescer em oportunidades, qualificação profissional,
empreendedorismo e inovação,
sem perder qualidade de vida.
Nossa cidade é atrativa para
investidores com excelentes
índices em segurança, saúde
e educação. Aqui investidores
encontram terreno fértil para
desenvolver seus projetos em
um ambiente de contas públicas
equilibradas e mão-de-obra qualificada. Já estamos colhendo
frutos das boas práticas de uma
política pública voltada para
conduzir a cidade nos trilhos do
crescimento, com mais e mais
oportunidades de emprego e
renda, condição essencial para
reduzir desigualdades sociais.
Gerar emprego e renda continua
sendo a melhor política social.

.

“Se fizermos uma reforma
administrativa que nos dê R$
300 bilhões, não há problema
darmos R$ 30 bilhões para os
mais vulneráveis”
Paulo Guedes
Ministro da Economia

E

“Há espaço para diversificação
da pauta exportadora sem
negligenciar nossa
estratégia de exportação de
commodities”
Carlos França
Ministro das Relações Exteriores

E

“A China opõe-se firmemente
aos comentários feitos pelo
secretário de Estado dos EUA,
Antony Blinken, e apresentou
uma reclamação formal”
Zhao Lijian
Porta-voz do governo chinês

E

“No final do mês de novembro
ou início de dezembro estamos
soltando os documentos
para audiência pública (da
privatização do Porto de Santos”
Tarcísio Gomes de Freitas
Ministro da Infraestrutura

E

“O estado de saúde de Roberto
Jefferson é delicado, grave. Ele,
de fato, corre risco real de morte
e está com uma pielonefrite
recidiva”
Luiz Gustavo Pereira da Silva
Advogado de Roberto Jefferson
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populista de Jair Bolsonaro,
diga-se, de total desrespeito
ao equilíbrio fiscal, dá aval ao
Congresso, para que seja furado o “teto dos gastos”. Com
objetivo de poder turbinar um
valor de R$ 400, como pagamento mensal aos beneficiários do Bolsa Família, de novo
nome Auxílio Brasil, e até de
um inédito bolsa caminhoneiro... Não há divergência
quanto a melhorar a renda de
20 milhões de brasileiros que
passam fome. O que, indigna
é que o governo teria outras
saídas para dar esse benefício, mas despreza. Exemplo:

vetar os gastos em torno de
R$ 30 bilhões com as excrescentes emendas do relator, ou
do “tratoraço” que sequer os
parlamentares do Congresso,
precisam provar onde e como
estão gastando esses recursos. Porém, o Planalto, para
sua orgia e demagogia, quer
dar também calote nos credores de precatórios. E ao mandar as favas o teto dos gastos
e o respeito as contas públicas, com o dólar nas alturas,
a inflação não para de subir e
corroer o orçamento familiar.
E o Congresso, será cúmplice
deste escárnio...?

Paulo Panossian
São Carlos-SP
FARRA DAS VIAGENS
O vereador tem acompanhado a interessante série de reportagens que vocês têm feito sobre irregularidades nos
gastos públicos e prestações
de contas. Gostamos muito. E
gostaríamos de parabenizar
e sugerir que seja feito também o contrário, mostrando
as boas práticas dos vereadores e políticos da região,
como o nosso mandato, no
qual temos disparado os menores gastos da Câmara Mu-

nicipal de Jacareí.
Henrique Alberto da Silva
Chefe de Gabinete Parlamentar do Vereador Dr Rodrigo
Salomon, de Jacareí
DORIA X EDUARDO LEITE
(João Doria) Traiu Alckmin,
assim que eleito desfez da
região e cor tou diver sa s
verbas e obras. Agora, quer
apoio. Lhe dou o mérito de
ter agido na pandemia fechando e indo atrás da vacina, mas seus erros merecem
ter resposta para aprender
a dar valor aos que estão
no mesmo caminho ao teu

lado.
Márcia Santos
São José dos Campos
LINHA VERDE
O importante é que a linha
verde já é quase uma realidade e que em breve, poderemos nos deslocar de sul a
leste e de leste a sul, fazendo
um lindo tur pela linda São
José dos Campos, utilizando
um transporte limpo e moderno.Que venham outras
linhas, tipo sul/oeste e quem
sabe, sul/norte/leste.
Domingos Savio Bassi
São José dos Campos

As opiniões
emitidas pelos
colunistas e
leitores, são de
responsabilidade
deles próprios, e
não traduzem o
posicionamento do
O VALE.
As cartas
devem conter
identificação,
telefone e
endereço. As
cartas poderão
ser resumidas pela
redação.

