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O hipermercado Extra de
Santos, localizadonaAveni-
da Ana Costa, no Campo
Grande, fechou definitiva-
mente as portas. Em uma
faixa colocada na entrada
doestabelecimento, os fun-
cionários anunciaram o
fimdasoperaçõeseagrade-
ceram aos clientes pelos 21
anosdeconvivência.
Em 14 de outubro, o GPA

anunciou sua saída do seg-
mentodehipermercadospa-
raaceleraraaberturadeata-
carejos – atacados que na
prática são supermercados
commenos serviços e baixo
custo. Na ocasião, o Assaí
Atacadista comprou 71 uni-
dades do Hiper Extra, mas
ainda não divulgou o que
pretende fazer com o agora
antigoHiperExtrasantista.
Nocomeçode2021,oAs-

saí foi separado do GPA,
segundo o jornal O Estado
de S. Paulo, o que explica o
pagamento de R$ 5,2 bi-
lhões do Assaí ao GPA ao
assumir as 71 unidades hi-
per. As duas empresas são
controladas pelo grupo

francês Casino, mas o GPA
administra as bandeiras
Pão de Açúcar e Minuto,
Mercado e Mini Extra, e

James,entreoutras.
De acordo com reporta-

gem de A Tribuna de 23 de
dezembro, segundo funcio-

nários, a incertezacomofu-
turodalojasedeveàestrutu-
ra das instalações. O térreo
abrigava o estacionamento,

além de lojas terceirizadas,
comohipermercadonopri-
meiroandar.JáoAssaípos-
sui gôndolas que necessi-

tamdeestruturatérreapa-
rasuportaropeso.
OExtradaAnaCosta foi

inaugurado em 14 de no-
vembro de 2000 e encer-
rouasatividadesnasema-
na passada. A unidade foi
o primeiro hipermercado
deSantos, comgeraçãode
milempregosdiretos.
Desde o fim do ano, o

clima na unidade era de
despedida, com itens em
promoçãoeprateleirasva-
zias. Na porta da unidade
foi colocada uma faixa pe-
los funcionários. “Esta lo-
ja do Extra Hiper fechou.
Muito obrigado por fazer
partedanossahistória”.
Em nota, o Assaí Ataca-

dista diz que ainda não
existedefiniçãosobreofu-
turo do espaço. Porém, a
rede atacadista estima
queofechamentocomple-
todatransaçãodasunida-
des do Extra para o Assaí
em todo oBrasil, conside-
rando tanto a cessão dos
pontos comerciais quanto
avendados imóveis, ocor-
ra antes do fechamento
destetrimestre.
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DEBRASÍLIA

Representantes de 50 cate-
goriasdofuncionalismopú-
blico federalparalisaramas
atividades e fizeram atos,
ontem,emBrasília.Elespe-
dem reajustes que variam
de20%a28,15%.
Em Brasília, houve duas

manifestações. Pela ma-
nhã, 400 pessoas, segundo
o Sindicato Nacional dos
Funcionários do Banco
Central, se reuniram na
frente do órgão. No início
da tarde, servidores de di-
versas categorias fizeram
umatonafrentedoMinisté-
riodaEconomia.
De acordo com o Fórum

Nacional Permanente de
CarreirasTípicasdeEstado
(Fonacate), entidade que
engloba37categorias, exis-
te a possibilidade de greve
emfevereiro, casoas reivin-
dicações não sejam atendi-
das. A elite dos servidores
federais é representada pe-

lo Fonacate – são diploma-
tas,auditoresdaReceitaFe-
deraleservidoresdoBC.
Durante o ato no BC, o

sindicato diz que 50% dos
funcionários cruzaram os
braços por duas horas,mas
nenhum serviço essencial
foi interrompido. Não foi
divulgadaestimativadoim-
pactodaparalisaçãonoMi-
nistério da Economia e nos
demais órgãos federais. Al-
gumas categorias, como os

auditores da Receita, pro-
movem operação padrão
emalfândegasdesdeo fim
dedezembro .
OMinistério da Econo-

miadissequenãosemani-
festaria sobre os atos. O
vice-presidenteHamilton
Mourãoalegounãoexistir
dinheiro para o reajuste
ao funcionalismo. “Sabe-
semuitobemquenão tem
espaço no Orçamento pa-
raisso”. (EC)
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Faixa dá adeus à clientela: GPA desistiu do segmento de hipermercados e repassou unidades ao Assaí, que tem mesmo controlador, o Casino

Contade luz sobemaisqueodobroda inflação
Desde2015, a contade luzdosbrasileiros acumulaaltade 114%,

ante48%de inflaçãonomesmoperíodo.Osdados sãoda
AssociaçãoBrasileiradosComercializadores deEnergia (Abraceel).

HiperExtra fechaasportasemSantos
Assaí Atacadista, que adquiriu 71 hipermercados do GPA, ainda não revelou o que pretende fazer na unidade da Avenida Ana Costa

Protesto junto à sede do Banco Central: elite do funcionalismo federal pede reajuste entre 20% e 28,15%

Protestoporaumentosalarial
reúne50categorias federais
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DESÃOPAULO

A porta-voz da Casa Bran-
ca, Jen Psaki, afirmou on-
tem que a administração
Joe Biden acredita que a
Rússiaestáemumpontono
qual poderia atacar a Ucrâ-
niaaqualquermomento.
Segundoarepresentante,

a postura dos EstadosUni-
dos é de mostrar a Moscou
que “há dois caminhos” e
que, caso os russos não si-
gamodiplomático, irão so-
frerasconsequências, inclu-
siveeconômicas.Emcoleti-
va de imprensa, Psaki disse
que impedir o gasoduto
NordStream2éumaferra-
menta possível, e que Wa-
shington segue em contato
com aliados sobre o tema,
emespecialaAlemanha.
Segundo ela, a situação é

perigosa e foi criada pela
movimentação de tropas
porpartedopresidenteVla-
dimirPutin.Emumencon-
tromarcadoentreosecretá-
rio de Estado Anthony
Blinken e o ministro das
RelaçõesExterioresdaRús-
sia,SergeiLavrov,emGene-
bra, o americano irá pedir
ao homólogo um recuo de
tensões, segundo Psaki, e
“irá mostrar que há cami-

nho diplomático para reso-
lução”. Blinken visitará a
Ucrânia nesta semana e te-
ráumareuniãocomopresi-
dente do país, Volodymyr
Zelenskyy.
Segundo o Departamen-

to de Estado, as “viagens e
consultasdeBlinken fazem

partedosesforçosdiplomá-
ticos para diminuir a ten-
sãocausadapeloavançomi-
litar da Rússia e pela contí-
nuaagressãoàUcrânia”.
De Kiev, Blinken viajará

a Berlim, onde se reunirá
com aliados para discutir
uma resposta a qualquer

açãomilitar russa. A Rús-
sia reuniu cerca de 100
mil soldados, alémde tan-
ques e outras armas, em
seu solo perto da fronteira
ucraniana, no que muitos
observadores creem ser a
preparação para a inva-
são. (EstadãoConteúdo)
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DEJERUSALÉM

Legisladoresisraelensespe-
diram ontem a abertura de
um inquérito parlamentar
sobreosupostousodosofis-
ticado spywarePegasuspe-
la polícia contra cidadãos
do país, incluindomanifes-
tantes contrários ao ex-pri-
meiro-ministro Benjamin
Netanyahu.OPegasuscon-
cede acesso ao celular de
uma pessoa, incluindo co-
municaçõesemtemporeal.
O Parlamento de Israel

(Knesset) vai buscar expli-

cação da polícia sobre o
uso do spyware criado pe-
lo grupo israelense NSO -
que agora está na lista ne-
gra do governo dos EUA -
desde2013.Segundoojor-
nal Calcalist, a polícia usa
o programa contra alvos
às vezes semosmandados
judiciaisnecessários.
Israel, que regula a em-

presa, não confirma a de-
núncia.Orelatórionãono-
meouaspessoascujostele-
fones foram supostamen-
tehackeados. (EC)

ÍngridBetancourtanunciapré-candidaturapresidencial
Apolítica franco-colombiana ÍngridBetancourt, que ficou sequestradapor seisanos,
lançousuapré-candidaturaàpresidênciadaColômbia20anosdepois de ter sido feita

refémpelas extintasForçasArmadasRevolucionáriasdaColômbia (Farc).

DENOVAYORK

A variante Ômicron come-
çou a dar sinais de
desaceleração nos EUA e
noReinoUnido, comacur-
va de casos caindo de ma-
neira pronunciada.O fenô-
meno é similar ao ocorrido
na virada do ano na África
doSul, onde anova cepa foi
registrada pela primeira
vez, e indica que a curva de
contágio da Ômicron é
mais curta do que a de ou-
trasvariantes.
Nos EUA, a queda de ca-

sos é mais nítida na Costa

Leste, principalmente em
NovaIorqueeNovaJersey,
onde a cepa do vírus che-
gou primeiro. Segundo o
New York Times, em 9 de
janeiro a média móvel de
casos no Estado de Nova
Iorquechegoua74mil.Oi-
todiasdepois,essenúmero
éde48mil–quedade35%.
NoReinoUnido,adimi-

nuição émais consistente.
De182mil casosnamédia
móvel em 5 de janeiro, os
britânicos registraram 98
milcasosdia17–quedade
46%.(EC)

Jen Psaki, porta-voz da Casa Branca, diz que os EUA pretendem mostrar que é possível evitar o conflito

EstadosUnidosapostamem
ataquedaRússiaàUcrânia
Operação pode ocorrer a qualquer momento, de acordo com análise da Casa Branca
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Israel espionourivaisde
BenjaminNetanyahu

EUAeReinoUnido têm
estabilizaçãodeÔmicron

Quarta-feira 19 ATRIBUNA B-5janeiro de 2022 www.atribuna.com.br

DocuSign Envelope ID: 180D8446-1997-4302-9CC9-5F6AA87ED76C

A Tribuna de Santos Jornal e Editora Ltda.


		2022-01-19T06:06:28-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




