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ÚLTIMAS - Mesmo com o comércio fechado, as pessoas não 
deixaram o Dia das Mães passar em branco, recorreram às 
compras online para presentear na data. O aumento das vendas 
no setor, também elevou o número de tentativas de fraudes, que 
chegou a R$ 64 milhões, segundo levantamento da ClearSale, 
empresa líder em soluções antifraude nos mais diversos 
segmentos. O valor, que é 36% superior aos prejuízos evitados 
no e-commerce no mesmo período de 2019, acompanhou o 
aumento das vendas pelo canal, que este ano chegou a R$ 
5,7 bilhões, com um crescimento de 116%, em relação ao ano 
anterior, segundo a Compre & Confie, empresa de inteligência 
de mercado focada em e-commerce, da ClearSale. 

ÚLTIMAS - No dia 4 de maio, a Prefeitura de São 
Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social (SMADS), publicou edital para 
contratar vagas em hotéis, para acolher idosos em situação 
de rua durante a pandemia do coronavírus. O prazo para o 
credenciamento era de cinco dias úteis e venceu na última 
terça-feira, em nota enviada, a SMADS não diz quantas 
vagas foram oferecidas por hotéis em São Paulo. No primeiro 
edital, a Prefeitura buscava captar até 500 vagas por um valor 
de R$ 80 a diária. Não há prazo para a realização do novo 
credenciamento. Enquanto isso, centenas de idosos vivem na 
rua durante a pandemia do coronavírus.

O mais eficiente veículo de divulgação em toda Região Norte da Capital • Desde 1963 ampliando e consolidando sua liderança na Zona Norte

Mural em homenagem a 
Senna tem lançamento virtual 
no aniversário de Interlagos

O muralista Eduardo Kobra, 
preparou um mural para home-
nagear Ayrton Senna no autó-
dromo de Interlagos, onde o pi-
loto brasileiro fez história com 
duas notáveis conquistas na F-1, 
em 1991 e 1993. A Secretaria 
Municipal de Turismo, respon-
sável pela gestão do local, cedeu 
uma empena no local para a rea-
lização da obra, que tem 27 me-
tros de altura por 10 metros de 
largura. O lançamento vir tual 
aconteceu na última terça-fei-
ra, 12 de maio, às 17 horas, por 

meio de uma live nas páginas 
oficiais do piloto Ayrton Senna 
no Facebook (https://www.face-
book.com/oficialayrtonsenna/) e 
Youtube (https://www.youtube.
com/sennatvoficial).

A obra foi concluída em mar-
ço, mas devido à pandemia deci-
diu-se fazer o lançamento no dia 
12 de maio, data do aniversário 
de 80 anos de Interlagos, cujo 
nome oficial é José Carlos Pace, 
em homenagem a outro grande 
piloto brasileiro.

A obra “Ayrton Senna 

- Superação” no Autódromo de 
Interlagos é uma iniciativa con-
junta de Eduardo Kobra e da 
família Senna, com o apoio da 
Prefeitura de São Paulo, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Turismo. Acompanhe os de-
poimentos de pilotos sobre o 
aniversário do Autódromo de 
Interlagos pelas redes sociais:
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
interlagostrack
www.twitter.com/InterlagosTrack
w w w . f a c e b o o k . c o m /
autodromodeinterlagos
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Mural de Kobra, inaugurado no dia do aniversário do Autódromo de Interlagos

Festival Mazzaropi de 
Curtas-metragens, vira virtual e 

vencedores poderão ser vistos de casa
De 15 a 30 de maio os ciné-

filos brasileiros poderão se en-
cantar com os vencedores do 2º 
Festival Mazzaropi de Curtas-
metragens, que estarão disponí-
veis para serem vistos, gratuita-
mente em casa. Inicialmente, o 
evento aconteceria em abril no 
Museu Mazzaropi e outros espa-
ços públicos da cidade de Taubaté 
(SP), mas foi adiado devido à 
pandemia do novo coronavírus.

Participaram da competição 
259 curtas de até 15 minutos, 
todos inéditos, que passaram 
pelo crivo da curadoria do festi-
val e de um júri técnico. O gran-
de campeão - na categoria me-
lhor filme - foi “Trincheira”, do 
diretor Paulo Silver, que conta a 
história de um garoto que vive 
em um aterro de lixo, em frente 
a um condomínio de luxo, e usa 
a imaginação para construir um 
mundo fantástico.

Já o melhor filme de hu-
mor foi “A Roda da Fortuna”, 
de Luciano Porto, e as taças de 

melhor ator e melhor atriz fi-
caram, respectivamente com 
Jean-Claude Bernardet, por “A 
Nuvem Negra”, e Lisa Roumain, 
por “Mariposa”. Para comple-
tar, Leonardo Grecco foi eleito o 
melhor diretor por “Camaleão”.

Os links para assistir cada 
filme serão divulgados nes-
ta sexta-feira, 15 de maio, em 
festival.museumazzaropi.org.
br.

Para mais informações aces-
se: www.museumazzaropi.org.br
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2º Festival Mazzaropi de Curtas-metragens

Dia Internacional da Enfermagem 
é marcado por homenagem no 

transporte público
Na última terça-feira (12), 

Dia Internacional da Enfer ma-
gem, a Secretaria dos Trans por-
tes Metropolitanos homenageou 
enfermeiros, técnicos e auxilia-
res de enfermagem, he róis que 
enfrentam rotinas exaustivas 
nos hospitais, na guerra contra o 
coronavírus.

Na CPTM, três enfermeiras 
do Hospital Cruz Azul recebe-
ram uma homenagem surpresa 
na Estação da Luz, às 12h30, em 
nome de toda a categoria. Elas 
foram convidadas para uma en-
trevista para as redes sociais da 
CPTM, e foram recebidas com 
aplauso e flores para celebrar 
a data e registrar a importân-
cia de todos os enfermeiros, nes-
se enfrentamento a pandemia da 
covid-19. 

Além disso, na CPTM, avi-
sos sonoros agradecendo o em-
penho desses profissionais, lem-
braram a data ao longo do dia.

No Metrô, homenagem 
acon teceu às 6h40 na Estação 

Clínicas da Linha 2-Verde, mui-
to usada por quem trabalha no 
Hospital das Clínicas. Fun cio-
nários do Metrô aplaudiram os 
profissionais da Saúde e repre-
sentantes do Conse lho Re gional 

de Enfermagem (Coren), segura-
vam cartazes de agradecimento, 
reconhecimento e valorização, 
lembrando o papel fundamental 
desses profissionais.

Havia cartazes de agradeci-
mento, reconhecimento e valo-
rização, lembrando o papel fun-
damental desses profissionais, 
especiamente nesse momen-
te em que o mundo enfrenta a 
pandemia do coronavírus.

A EMTU também progra-
mou homenagens ao longo do 
dia no VLT da Baixada Santista, 
no Terminal Prefeito Magalhães 
Teixeira, em Campinas, e nos 
terminais São Mateus e Jaba-
quara na capital. 

Os profissionais foram aplau-
didos e uma mensagem sonora 
lembrou a importância do traba-
lho que realizam. Em respeito a 
quem todos os dias arrisca a vida 
para cuidar dos outros, a STM 
insiste: ficar em casa é uma for-
ma de se proteger. Fazendo isso, 
cada um de nós protege a socie-
dade. Evite sair para a rua.
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Ação celebra Dia Internacional da Enfermagem, durante a luta contra a pandemia

Três enfermeiras do Hospital Cruz Azul, receberam uma homenagem 
surpresa na Estação da Luz, às 12h30

Setores específicos funcionam 
durante a quarentena no Estado

O isolamento social conti-
nua como a principal medida 
para o enfrentamento à pande-
mia do covid-19, que já fez mi-
lhares de vítimas em todo o País. 
No Estado de SP, considerado o 
epicentro da doença no Brasil, 
a quarentena foi estendida até 
dia 31 de maio, mas vários se-
tores considerados essenciais, 
continuam em funcionamento. 
Ao todo, são 80 atividades per-
mitidas, garantindo que  74% da 
economia do Estado, não pare 
nesse período. 

Setores como agronegócio 
e construção civil estão libe-
rados a funcionar, assim como 
comércio e serviços considera-
dos essenciais. Podem funcio-
nar: estabelecimentos das áre-
as de Saúde, segurança pública, 
transportes e logística, abaste-
cimento, alimentação (delivery 
e drive-thru), serviços domésti-
cos, comunicação social e con-
teúdo, construção civil, hotéis, 
manutenção e oficinas, petró-
leo e gás, produção agropecuá-
ria, indústria e setor de energia, 
entre outras atividades. 

A retomada das demais ati-
vidades econômicas previstas a 
partir de 1º de junho, serão nor-
teadas pelo Plano São Paulo, 
que irá priorizar os setores, de 
acordo com a vulnerabilidade 
econômica e empregatícia. A fle-
xibilização da quarentena, vai 
se basear em critérios técnicos 
como: redução sustentada dos 
números de novos casos de in-
fecção pelo coronavírus por 14 
dias e, a manutenção da taxa 
de ocupação dos leitos de UTI 
em patamar inferior a 60%. 

Essas são medidas semelhantes 
às já adotadas por países como, 
por exemplo, Estados Unidos, 
Alemanha, Áustria e China. 
De acordo com a Secretaria da 
Fazenda, houve queda de 19%, 
na arrecadação de ICMS no 
mês de março de 2020, em com-
paração com o mesmo perío-
do de 2019. Com isso, 27% do 
PIB, foi afetado pela quaren-
tena. O Secretário da Fazenda, 
Henrique Meirelles, destacou 
que o efeito da pandemia é glo-
bal e afeta a economia de São 
Paulo, independentemente da 
quarentena.

“As avaliações mostram 
que mesmo que não tivesse a 
quarentena, estes setores se-
riam afetados pela pandemia. 
Diversos setores que estão libe-
rados para funcionar, estão so-
frendo queda de atividade. Isto 
é uma queda concreta de que, os 
impactos se devem não à qua-
rentena, mas principalmente à 
pandemia”, disse Meirelles.

Para enfrentar essa situa-
ção, o Governo de São Paulo já 
liberou mais de R$ 650 milhões 
para auxiliar os microempre-
endedores e aquecer a econo-
mia do Estado. Os recursos fo-
ram disponibilizados por meio 
do Banco do Povo e Desenvolve 
SP, a partir de linhas de crédi-
to com condições especiais, in-
cluindo redução da taxa de juros 
e prazo de pagamento ampliado. 
Até que a flexibilização da qua-
rentena, possa de fato ser ado-
tada, apenas setores essenciais 
têm permissão para funcionar. 
São eles: 
•Saúde: hospitais, clínicas, 

farmácias, clínicas odontológi-
cas, lavanderias e estabeleci-
mentos de Saúde animal;
•Alimentação: supermercados, 
hipermercados, açougues e pa-
darias, lojas de suplemento, fei-
ras livres. É vedado o consumo 
no local;
•Bares, lanchonetes e restau-
rantes: permitido serviços de 
entrega (delivery) e que permi-
tem a compra sem sair do car-
ro (drive thru). Válido também 
para estabelecimentos em pos-
tos de combustíveis;
•Abastecimento: cadeia de abas-
tecimento e logística, produção 
agropecuária e agroindústria, 
transportadoras, armazéns, pos-
tos de combustíveis e lojas de ma-
teriais de construção;
•Logística: estabelecimentos 
e empresas de locação de veí-
culos, oficinas de veículos au-
tomotores, transporte públi-
co coletivo, táxis, aplicativos de 
transporte, serviços de entrega 
e estacionamentos;
•Serviços gerais: lavanderias, 
serviços de limpeza, hotéis, 
manutenção e zeladoria, servi-
ços bancários (incluindo lotéri-
cas), serviços de call center, as-
sistência técnica de produtos 
eletroeletrônicos e bancas de 
jornais;
•Segurança: serviços de segu-
rança pública e privada;
•Comunicação social: meios de 
comunicação social, inclusi ve 
eletrônica, executada por em -
presas jornalísticas e de radio-
difusão sonora e de sons e 
imagens;
•Construção civil, agronegócios 
e indústria: sem restrições.
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Atividades permitidas durante a quarentena, garantem mais de 70% da economia do Estado de SP


