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Na última segunda-fei-
ra (11) de maio, com apoio do 
Google, foi lançado o Mapa da 
Saúde Mental: www.mapasaude 
mental.com.br. A iniciativa foi 
desenvolvida pelo Instituto Vita 
Alere (www.vitaalere.com.br), 
que atua na promoção da Saúde 
Mental e na prevenção e pos-
venção do suicídio.

O site propõe-se a ser um 
guia de ajuda e, mostrará uma 
série de informações úteis, seja 
para quem procura atendimen-
to online durante a pandemia 
da covid-19, ou para quem pre-
fere o presencial após o término 
do isolamento social.

No mapa online é possível 
encontrar profissionais e gru-
pos de apoio disponíveis, virtual-
mente. Já no presencial, estão 
endereços e telefones de diversos 
serviços, sempre mostrando os 
mais próximos da localização de 
cada pessoa por meio do Google 
Maps, como: Unidades de Pronto 
Atendimento, Unidades Básicas 
de Saúde, Ambulatórios Médicos 
e de Especialidades, Centros de 

Atenção Psicossocial (segmenta-
dos para adultos, crianças e usuá-
rios de álcool e drogas), hospitais 
convencionais e psiquiátricos, 
ONGS e clínicas-escolas. Para 
completar, dará para localizar, ra-
pidamente contatos primordiais 
como: do Corpo de Bombeiros, 
Polícia Militar, SAMU e CVV 
(Centro de Valorização da Vida).

Os usuários ainda poderão 
baixar uma cartilha com infor-
mações e instruções, ler depoi-
mentos e também entender so-
bre a posvenção, que é a perda 
de alguém pelo suicídio. Esta 
é uma das especialidades do 
Instituto Vita Alere.

O Mapa da Saúde Mental 
também conta com o apoio do 
CVV - Centro de Valorização da 
Vida, ABEPS - Associação Bra-
sileira de Estudos e Pre ven-
ção do Suicídio, IASP - Inter-
national Association for Suicide 
Prevention e SaferNet.

Paralelamente, continua-
rão sendo postadas diversas di-
cas para famílias, idosos, pes-
soas com transtornos mentais 
e profissionais da Saúde no per-
fil da entidade no Instagram 
(@vitaalere) e, realizadas uma 
série de palestras com especia-
listas e influenciadores no ca-
nal bit.ly/YouTubeVita
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Biblioteca de São Paulo tem programação 
online diversificada e gratuita em maio e junho

A intensa programação on-
line da Biblioteca de São Paulo 
(BSP), inclui, em maio e ju-
nho, diversos temas que po-
dem interessar a públicos. 
São oportunidades de apren-
der que vão de encontro ao 
conceito #CulturaemCasa, da 
Secretaria, que visa estimu-
lar o distanciamento social por 
meio da ampliação do acesso e 
da oferta de conteúdos virtuais 
dos equipamentos.

Os cursos e oficinas têm va-
gas limitadas (confira a disponi-
bilidade) e, as inscrições podem 
ser feitas pelo link www.bsp.
org.br. Confira, a seguir, as da-
tas e detalhes de cada uma das 
atividades:

Oficina Online “Criando His-
tórias em Quadrinhos” - Com en-
contros nos dias 11 e 13 de maio, 
das 19 às 21 horas, a oficina será 
comandada por Thiago Souto. 
Quadrinista premiado e autor 
de “Por Muito Tempo Tentei me 
Convencer que te Amava”, ilus-
trador e designer gráfico, ele vai 
discorrer sobre os fundamentos 
dessa linguagem e as etapas da 
produção de uma história, do ro-
teiro até a edição, passando pelo 
desenho. Indicada para maiores 
de 15 anos.

Curso Online “Contar com 
Imagens”. Com o escritor, jor-
nalista, editor, tradutor e pro-
fessor Ronaldo Bressane. Um 
misto de oficina de escrita cria-
tiva e clube de leitura, o curso 
pretende contribuir para que os 
participantes aprendam a con-
tar histórias inspiradas, direta-
mente em imagens, a partir da 
leitura e debate de autores di-
versos. Os formatos propostos 
serão a descrição, a cena, o po-
ema, a crônica, o conto, o mi-
croconto, o perfil e o ensaio. E, 
entre os gatilhos para acionar 
a criatividade, Bressane inclui-
rá lugares de São Paulo, car-
tões postais, fotografias, objetos 
de arte, objetos pessoais e a ob-
servação de pessoas reais. Nos 
dias: 13, 20 e 27 de maio, 3, 10, 
17 e 24 de junho, das 16 às 18 
horas. Carga horária: 16 horas. 

Atividade indicada para maio-
res de 18 anos.

Oficina Online “Audiovisual 
para Negócios.” Com Patrícia 
Bernal, que é documentaris-
ta, jornalista e pesquisadora na 
área de economia criativa e you-
tuber (canal Câmera na Mão). 
Indicadas para maiores de 18 
anos, as aulas acontecerão em 
dois módulos independentes 
(com cinco encontros cada - car-
ga horária de 7h30/módulo) e, vi-
sam apresentar o vídeo como um 
poderoso instrumento de comu-
nicação e marketing de conteúdo 
para o mundo digital. O conte-
údo reúne fundamentos básicos 
sobre vídeo, dicas de como utili-
zar as estratégias para atrair a 
atenção dos consumidores, esco-
lher equipamentos e contratar 
profissionais independentes, ou 
produtoras do setor audiovisual, 
entre outros. O primeiro módu-
lo será realizado nos dias 11, 13, 
18, 20 e 25 de maio, das 10h30 às 
12 horas e o segundo nos dias 27 
de maio, 1º, 3, 8 e 10 de junho, no 
mesmo horário.

Oficina Online “Papo Reto”: 
Prosa e Poesia Marginal-Peri-
férica. Com o escritor, produ-
tor cultural e educador Rodrigo 
Ciríaco, nos dias 19 e 21 de 
maio, das 16 às 18 horas (carga 
horária: 4 horas) é indicada para 

maiores de 16 anos. Ciríaco ana-
lisará alguns dos principais au-
tores do movimento da prosa e 
poesia marginal -periférica, es-
tilos e narrativas para, depois, 
propor atividades e exercícios de 
escrita. Autor de livros como “Te 
Pego Lá Fora”, “100 Mágoas”, 
“Vendo Pó…esia” e “Menino 
Moleque Poeta Serelepe”, ele 
desenvolve a “Pedagogia dos 
Saraus”, trabalho voltado à for-
mação poética e literária entre 
jovens e adolescentes das perife-
rias de São Paulo e tem larga ex-
periência em cursos.

Curso Online de Literatura 
Pré-vestibular. Com Naiara Cos-
ta dos Santos, que é professora 
de Literatura e Escrita Criativa 
em Cursos Pré-Vesti bular com 
mais de 11 anos de experiência 
e tem formação em Letras pela 
Universidade de São Paulo, além 
de especialização em Cinema e 
Literatura pela Universidade de 
Buenos Aires. Aulas serão reali-
zadas nos dias 26 e 28 de maio, 
2, 4, 9, 16, 18, 23 e 25 de junho, 
das 15 às 17h30, somando carga 
horária de 22h30. Atividade in-
dicada para maiores de 16 anos.

Importante lembrar que a 
BSP continua com atividades 
presenciais suspensas e, para 
mais informações, acesse www.
bsp.org.br.
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Após 50 dias de fechamento, lojistas de 
shopping registram R$ 27 bilhões em prejuízo

Desde o início da pandemia 
do novo coronavírus (covid-19), 
os lojistas de shopping em todo 
o país, que tiveram seus estabe-
lecimentos fechados, registram 
prejuízo estimado em R$ 27 bi-
lhões. Os dados ainda não estão 
consolidados, mas refletem os 
danos ao setor do comércio atin-
gido pela pandemia.

Pesquisa realizada pela Alshop 
(Associação Brasileira de Lojistas 
de Shopping), apontou que 93% 
dos lojistas, já registraram queda 
superior a metade do faturamen-
to. Atualmente, só 81 dos 577 sho-
ppings do país, estão abertos em 
mais de 50 municípios. No total, o 
setor de shopping center, emprega 
cerca de 1,5 milhão de pessoas em 
pouco mais de 105 mil lojas.

Na pesquisa feita com asso-
ciados, mais da metade (52%), 
afirmou que irá depender da ne-
gociação com donos de shopping 

e a liberação de financiamento, 
para não fechar as portas, en-
quanto 15%, afirmaram que irão 
fechar lojas ao longo deste ano. 
Entre os lojistas 79%, afirmam 
terem encontrado dificuldade 
para obter crédito no mercado.

A entidade usa como refe- 
rência o PolloShop de Curi tiba, 
que fechará definitivamente as 
portas neste mês de maio. No 
empreendimento, estão 220 lo-
jas que empregam cerca de 2.000 
pessoas.
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Sem o movimento de antes, lojas de shopping contabilizam prejuízos

Instituto lança mapa da Saúde Mental com apoio do Google
Foto: Divulgação

Mapa da Saúde Mental com parceria entre Instituto Vita Alere e Google

Parceria entre Prefeitura e Sebrae ensinará 
empreendedores a iniciar seus negócios 

A Secretaria Municipal de 
De senvolvimento Econômico 
e Trabalho, por meio da Ade 
Sampa, em parceria com o 
Sebrae-SP, abre inscrições para 
a oficina on-line “Descomplique 
o início de sua empresa”. Bus-
cando alternativas para o apoio 
ao empreendedorismo, o ciclo 
de atividades contará com di-
ferentes pautas, para o plane-
jamento inicial de um negócio. 
O curso ‘Descomplique o iní-
cio de sua empresa,’ acontecerá 
nas datas 18 a 22 de maio e 25 
a 29 de maio, as oficinas serão 
discutidas em período de duas 
horas, das 13 às 15 horas e das 
9 às 11 horas. 

Dividido em cinco etapas, o 
curso tem como objetivo, apoiar 

empreendedores em seus proje-
tos iniciais de empresa. Assim, 
será possível aprender como 
melhorar e ampliar habilidades 
para gerenciar sua empresa, 
além de adquirir conhecimen-
tos para aumentar a visibilida-
de e engajar o público alvo.

A atividade de empreen-
dedorismo é a primeira a ser 
apresentada, a fim de possibi-
litar o conhecimento de quais 
características precisam ser 
desenvolvidas para potenciali-
zar um negócio. Ainda no âm-
bito criativo, a segunda parte 
de ideia de negócio, ensinará a 
criar um modelo de empreendi-
mento utilizando a plataforma 
Canvas, exemplificando o uso 
para sua empresa.

Já no campo monetário, 
a etapa de finanças mostra-
rá novas formas de planeja-
mento financeiro de um novo 
negócio, ou inovação de um 
já existente. No módulo de 
Marketing, o objetivo é ensi-
nar estratégias de vendas e 
engajamento para aplicar de 
forma simples e funcional. E, 
por fim, no ciclo de formali-
zação serão ensinadas as ma-
neiras e importância de se for-
malizar, juntamente com o 
entendimento de benefícios, 
aspectos trabalhistas e neces-
sidades da empresa.

Os interessados devem se 
inscrever pelo link: https://
bit.ly/descompliqueleste1. As 
inscri ções são gratuitas.

Serasa Experian anuncia novas lives no 
Instagram para orientar os empreendedores

Neste momento de instabili-
dade, a arte de se reinventar, a 
criatividade e a tecnologia têm 
sido fundamentais para apoiar 
a saúde financeira dos negócios. 
Para ajudar micro, pequenos e 
médios empresários a continua-
rem oferecendo seus serviços, 
mesmo no período de isolamen-
to social, desde o mês passado, 
a Serasa Experian tem promo-
vido uma série de lives, com di-
cas e exemplos de boas práti-
cas na gestão das empresas. Os 
bate-papos acontecem todas as 
quintas-feiras, às 18 horas, no 
Instagram da Serasa Experian 
(@serasa_experian), com espe-
cialistas da companhia e pre-
sença de convidados especiais.

As temáticas das lives são 

variadas e, neste mês, elas vão 
abordar dicas sobre como ado-
tar práticas e ferramentas de 
inovação no negócio, estratégias 
para encantar os clientes e re-
comendações de segurança e ne-
gociação, para a prevenção con-
tra fraudadores. De acordo com 
a diretora de Pequenas e Médias 
Empresas da Serasa Experian, 
Fernanda Monnerat, o intui-
to das lives é levar orientação 
e exemplos funcionais para que 
os empreendedores possam ado-
tá-los no seu dia a dia.

“Ainda que o atual momen-
to seja de adversidade, é im-
portante que os empreende-
dores procurem uma maneira 
de manter o seu negócio fun-
cionando, com adaptações nas 

rotinas e otimização de recur-
sos. Para isso, o auxílio da tec-
nologia e o uso da criatividade 
são fatores fundamentais para 
amenizar a queda na receita, 
encontrar oportunidades e tam-
bém preparar a empresa para o 
momento de retomada, quando 
toda essa situação passar”, afir-
ma Monnerat.

Para quem perdeu ou gosta-
ria de rever o conteúdo das li-
ves de abril - que abordaram 
temas como: capacitação remo-
ta de colaboradores, gestão de 
pessoas à distância e seguran-
ça nas vendas para pes soas fí-
sicas e jurídicas - basta en-
trar no link a seguir e conferir: 
www.serasaexperian.com.br/
acoes-covid


