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ÚLTIMAS - De acordo com o estudo “Novos hábitos digitais 
em tempos de Covid-19”, realizado pela Sociedade Brasileira de 
Varejo e Consumo (SBVC), em parceria com a Toluna, a crise 
do coronavírus fez com que a transformação digital do varejo 
se tornasse prioridade, para poder manter os negócios em 
operação. O consumidor, por sua vez, rapidamente mudou seus 
hábitos e abraçou ferramentas digitais. O estudo mostra que 
61% dos clientes que compraram online durante a quarentena, 
aumentaram o volume de compras online devido ao isolamento 
social. Em 46% dos casos, o aumento de compras foi superior 
a 50%. O destaque foi a compra de alimentos/bebidas para 
consumo imediato, que cresceu para 79% dos entrevistados.

ÚLTIMAS - Dados do Indicador de Atividade do Comércio da 
Serasa Experian, mostram que as vendas no varejo na semana 
do Dia das Mães (4 a 10 de maio) registraram queda de -30,7% 
com relação ao mesmo período do ano passado. A retração 
deste ano se soma a queda de -1,4% que fora observada no 
Dia das Mães de 2019, e representa o pior resultado desde 
2003, início da série histórica. Levando em conta apenas o fim 
de semana do Dia das Mães (8 a 10 de maio), houve queda 
de -30,1%, quando comparado com os dias equivalentes de 
2019. Na cidade de São Paulo, as vendas também tiveram um 
desempenho negativo recorde, com queda de -26,6%, levando 
em conta toda a semana que antecedeu o Dia das Mães.

Banco de Sangue registra 
queda de 70% nas doações
Enquanto todo o estado de 

São Paulo e a maior parte dos 
municípios do país, redobram os 
esforços para ampliar a capaci-
dade de atendimento da popu-
lação acometida pela covid-19, a 
pandemia do novo coronavírus 
está prejudicando outra deman-
da essencial para a assistência 
hospitalar: a doação de sangue.

Mesmo com o registro de 40% 
nas cirurgias e redução significa-
tiva no número de Transplantes 
de Medula Óssea, os procedimen-
tos de alta complexidade perma-
necem ativos no IBCC Oncologia, 
que faz um apelo emergencial 
para doação de sangue.

O número de doadores está 
bem abaixo da média que o 
IBCC Oncologia já teve. Antes 
da pandemia a média era de 
40 doadores por dia, nas últi-
mas semanas menos de 10 pes-
soas a cada dia, tem procurado 
o Banco de Sangue. O Hospital 
precisa de sangue dos tipos A+ 
e O+ para transfusões, sobretu-
do para as cirurgias oncológicas.

A coordenadora do Banco 
de Sangue do IBCC Oncologia, 
Juliana Lima, faz um apelo “pe-
dimos para que as pes soas saudá-
veis não suspendam as doações e 
as realizem mediante agenda-
mentos individuais. Todas as 
doações serão agendadas, pre-
viamente com data e hora para 
evitar aglomerações desneces-
sárias” e sugere “reserve 1 hora 
do dia e saia de casa para fazer 

o bem, doar san-
gue. Caso você ve-
nha em seu carro 
próprio não há co-
brança de estacio-
namento. Utilize 
máscara e não dei-
xe de fazer o bem a 
quem precisa”, diz.

Vale ressal-
tar que mesmo as 
pessoas que con-
traíram covid-19 
podem doar san-
gue. A coordena-
dora alerta “esses 
doa dores precisam 
esperar 30 dias 
a partir da cura 
com pleta da covid-19 para doa-
rem sangue de forma segura”, 
ressalta. Já as pessoas com sus-
peitas e/ou aquelas que atuam 
na assistência com casos de co-
ronavírus não devem doar.

Critérios

Os interessados em aderir à 
campanha do Banco de Sangue 
do IBCC Oncologia devem ter 
entre 16 e 69 anos, pesar mais 
de 50 quilos e estar em bom es-
tado de saúde.

Os menores de 18 anos pre-
cisam apresentar autorização 
dos pais, ou responsáveis para 
a doa ção. Recomenda-se que o 
doa dor evite alimentos gordu-
rosos quatro horas antes e bebi-
das alcoólicas 12 horas antes da 

doação, mas precisam estar ali-
mentados para doar.

As mulheres podem doar 
sangue três vezes por ano, com 
intervalos de 90 dias; e os ho-
mens podem doar quatro vezes 
anualmente, com intervalos de 
60 dias.

O Banco de Sangue do IBCC 
Oncologia está localizado à Ave-
nida Alcântara Machado, 2.576 
- Mooca. Mais informações pelo 
telefone: (11) 3474-4280, ou pelo 
WhatsApp (11) 99366-4030. O 
horário de funcionamento é de 
segunda a sexta-feira das 8 às 
15 horas e aos sábados das 8 às 
13 horas. O banco de sangue do 
IBCC Oncologia cumpre todas 
as recomendações do Ministério 
da Saúde para que as doações 
sejam feitas de maneira alta-
mente segura.
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Queda de 70% nas doações de sangue

Desperte novas habilidades com 
os ateliês e trilhas formativas 
das Fábricas de Cultura online

As Fábricas de Cultura, pro-
grama da Secretaria da Cultura 
e Economia Criativa do Governo 
do Estado de São Paulo, e geren-
ciado pela Poiesis, ampliam al-
cance dos ateliês e trilhas for-
mativas, além das atrações 
culturais, de forma on-line. Toda 
a programação se mantém gra-
tuita e, neste mês diversas ativi-
dades têm o objetivo de desper-
tar novas habilidades.

Boa parte das atividades for-
mativas, também ocorrem pelo 
canal de YouTube das Fábricas 
de Cultura. Para quem se inte-
ressa por moda e artes cênicas, a 
trilha de Costura e Moda: apro-
ximações com o universo do fi-
gurino ocorre no dia 26/5, às 14 
horas.

A dança tem espaço pela 
Iniciação artística em Balé da 
Fábrica de Cultura Jaçanã no 
dia 26/5, às 14 horas. Além des-
sa prática, a atividade abordará 
a história de como as bailarinas 
e bailarinos aprenderam a ter 
leveza com roupas menos pesa-
das, paralela ao contexto social 
de diferentes épocas.

A trilha sobre Teatro de 
Rua, da Fábrica de Cultura Vila 
Nova Cachoeirinha, também 
em 26/5, às 14 horas, visa deba-
ter as trajetórias e evoluções do 
teatro de rua. A proposta do ba-
te-papo é, ainda, mostrar as ex-
periências de três coletivos bra-
sileiros dessa vertente: Ó Nois 
aqui Traveis, Grupo Galpão e 
Tá Na Rua!.

Os encontros do projeto Já 
É!, voltado para a formação ar-
tística de jovens com ênfase no 
teatro, TV e cinema, retorna no 
dia 30 de maio, sábado, às 15 
horas, pela Fábrica de Cultura 
Jaçanã. Agora de modo on-li-
ne, o bate-papo e oficina sobre 
o mercado de trabalho artísti-
co apresentarão exercícios de 
alongamento e exercícios vocais 
para encenação, além do apro-
fundamento no gênero teatral 
“monólogo”. A mediação será 
feita por William Lemos, jorna-
lista e fundador do Já É!

Acesse o site: www.fabricas 
decultura.org.br e a página no  
youtube: https://www.youtube. 
com/channel/UCSRGwG1IwHM 
ZAi9XV-rxa2w/videos
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Todas gratuitas, as atividades ficam disponíveis no canal 
de YouTube e redes sociais do programa atuante nas 

periferias da capital e da Grande São Paulo Iniciação artística em Balé

Mercado de imóveis residenciais 
novos reflete impacto da pandemia

A pesquisa Secovi-SP do mer-
cado imobiliário com os dados do 
mês de março já reflete o impac-
to da pandemia. De acordo com 
os dados apresentados, foram co-
mercializadas na cidade de São 
Paulo 2.683 unidades residen-
ciais novas no mês de março. Com 
esse resultado, as vendas do mês 
ficaram 36,0%, abaixo das nego-
ciações de fevereiro (4.189 uni-
dades) e 13,8%, inferiores às de 
março de 2019 (3.114 unidades).

Entretanto, no acumulado de 
12 meses (abril de 2019 a mar-
ço de 2020), as 51.897 unidades 
comercializadas repre sentaram 
um aumento de 66,9%, em rela-
ção ao período an terior (abril de 
2018 a março 2019), quando fo-
ram negociadas 31.088 unidades.

Em números de lançamen-
tos, março contabilizou 1.761 
unidades residenciais novas, 
volume 19,4% inferior ao apu-
rado em fevereiro, quando se 
lançaram 2.184 unidades, e 
36,4% abaixo do total de mar-
ço do ano passado (2.769 unida-
des). Dados da Embraesp (Em-
presa Brasileira de Estudos de 

Patrimônio) mostram, ainda, 
que no acumulado de 12 meses 
(abril de 2019 a março de 2020), 
os lançamentos na capital pau-
lista somaram 65.485 unidades, 
70,6% acima das 38.394 unida-
des lançadas no mesmo período 
do ano anterior (abril de 2018 a 
março de 2019).

Os indicadores da Pes qui-
sa Secovi-SP sinalizam, prin- 

cipalmente no volume de lança-
mentos, um pequeno impacto 
da pandemia do novo coronaví-
rus (covid-19). Confira a ín tegra 
da Pesquisa Secovi-SP, que 
traz também dados da Região 
Metropolitana de São Paulo. 
Acesse: http://www.secovi.com.
br/noticias/secovi-sp-divulga-da-
dos-de-marco-do-mercado-de- 
imoveis-residenciais-novos/14773
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Mercado de imóveis novos teve redução em relação aos meses anteriores

Hospital São Camilo adere à campanha 
de maio e ilumina fachadas de roxo
Dores abdominais, diarreia 

ou constipação, sintomas co-
muns que podem ocorrer, espo-
radicamente com todos, servem 
também de alerta para uma do-
ença incomum, mas que afeta 
cerca de 5 milhões de pessoas no 
mundo - Doença Inflamatória 
Intestinal (DII).

O termo DII, que engloba 
basicamente a Doença de Crohn 
e a Retocolite Ulcerativa, carac-
teriza-se por um processo in-
flamatório crônico do Aparelho 
Digestório que provoca dores e 
pode impactar, profundamente 
a qualidade de vida do paciente.

Em apoio à campanha mun-
dial de conscientização sobre a 
DII, durante todo o mês de maio, a 
Rede de Hospitais São Camilo de 
São Paulo iluminará as fachadas 
das Unidades Pompeia, Santana e 
Ipiranga com a cor roxa.

O mês foi escolhido pela 
EFCCA (em português, Federa-
ção Europeia de Asso ciações de 
Crohn e Colite Ulcerativa), que 
definiu a data de 19 de maio, 
como o Dia Mundial das Doenças 
Inflamatórias Intestinais, sendo 
apoiada e propagada por diver-
sos países do mundo.

O Hospital São Camilo tam-
bém divulgará conteúdos em 
suas redes sociais com informa-
ções sobre a DII, além de utilizar 
seus canais de comunicação in-
terna para propagar informações 
e orientações sobre os sintomas e 

tratamentos da doença.
O principal objetivo da ação 

é levar informação ao público, 
aumentando as chances de um 
diagnóstico precoce. “Devido à 
falta de conhecimento sobre a 
doença, muitas pessoas não pro-
curam um médico, o que pode 
agravar o quadro”, destaca o dr. 

Henrique Perobelli, coloprocto-
logista da Rede de Hospitais São 
Camilo de São Paulo.

Segundo ele, entre as conse-
quências clínicas do atraso no 
diagnóstico, estão a queda na 
qualidade de vida do paciente 
e o aumento no risco de surgi-
mento de câncer e anemia.

Foto: Divulgação

Objetivo da ação é alertar a população sobre a importância do diagnóstico 
precoce da Doença Inflamatória Intestinal (DII)


