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Lives Turísticas promovem 
atrativos da cidade 

durante a quarentena

Uma forma de conhecer no-
vos lugares sem sair de casa, é 
usufruir de conteúdo on-line ofe-
recido pelas diversas platafor-
mas. A Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Secretaria Municipal 
de Turismo, inicia uma série de 
lives turísticas que vão propor-
cionar passeios virtuais as quin-
tas-feiras, às 15 horas, por diver-
sos prédios históricos e pontos 
turísticos da cidade de São Paulo.

Por meio de uma parceria 
entre as Secretarias Municipal e 
Estadual de Turismo, a primei-
ra transmissão aconteceu no dia 
4 de junho e contemplou um 
dos pontos mais procurados en-
tre as opções da região central: 

o Edifício Martinelli, considera-
do por muitos arquitetos e his-
toriadores o primeiro arranha-
céu da cidade.

No dia 18/06, foi a vez do 
Edifício Matarazzo, sede da 
Prefeitura de São Paulo e, na 
sequência, um importante atra-
tivo de turismo gastronômico: o 
Mercado Municipal, conhecido 
como Mercadão. No dia 2 de ju-
lho, está programada a visitação 
ao Beco do Batman, um dos mais 
tradicionais espaços dedicados à 
arte urbana, que será acompa-
nhada pelos curadores Marcelo 
Pimentel e Marina Bortoluzzi, 
da plataforma Instagrafite.

As lives turísticas são reali-
zadas por guias especializados, 
que trazem dados e fatos histó-
ricos, além de curiosidades so-
bre cada local visitado. A ideia 

principal é promover os pon-
tos turísticos da cidade de São 
Paulo, que se encontram fecha-
dos durante a quarentena para 
conter a disseminação do coro-
navírus, assim como valorizar 
cartões-postais: parada obriga-
tória para turistas que venham 
a São Paulo.

Além dos roteiros de visita-
ção virtual que já existiam an-
tes da pandemia, a Secretaria 
Municipal de Turismo prepara, 
ainda, um roteiro inédito pelo 
Autódromo de Interlagos, cujo 
ponto alto será o mural em ho-
menagem ao piloto Ayrton Sen-
na, recém-entregue à cidade e 
assinado por Eduardo Kobra.

O acesso é gratuito e pode 
ser feito pelos perfis: Facebook 
e Instagram: @turismoprefsp - 
Instagram: @saopauloturismo
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Beco do Batman, na Vila Madalena

Vítimas de violência doméstica contarão com 
vagas em empresas contratadas pela Prefeitura

A Prefeitura de São Paulo 
publicou no Diário Oficial da 
Cidade no dia 17 de junho, o 
Decreto 59.537 que regulamen-
ta artigos da Lei 17.341, que de-
termina que as empresas con-
tratadas pelo município para 
prestação de serviços públicos, 
destinem 5% das vagas de tra-
balho, às mulheres participan-
tes do programa Tem Saída. 
Com esse avanço, as mulheres 
em situação de violência domés-
tica e familiar passarão a contar 
com mais oportunidades de em-
pregos e de conquista da sua au-
tonomia financeira.

“A regulamentação era ne-
cessária para passarmos a es-
truturar essa importante ação 
que contou com a sensibilida-
de do prefeito Bruno Covas, 
para a temática da mulher em 
situação de violência domésti-
ca. A pandemia pelo coronaví-
rus só evidenciou o drama de 
centenas de mulheres que ain-
da são obrigadas a conviver com 
seus agressores por falta de ren-
da”, ressalta a secretária de 

Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho, Aline Cardoso.

O Cate - Centro de Apoio ao 
Trabalho e Empreendedorismo, 
ligado à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, 
que já faz o processo seletivo em 
conjunto com as empresas par-
ceiras do Tem Saída, também 
atuará junto às empresas e orga-
nizações que forem contratadas 
pela Prefeitura. Após a formali-
zação do contrato, as empresas 
devem informar a quantidade 
de vagas e o perfil dos postos de 
trabalho que serão gerados em 

cada contrato firmado, de for-
ma a alimentar o banco de va-
gas específico para mulheres in-
tegrantes do Tem Saída. 

Com essas informações, as 
equipes do Cate farão a pré-sele-
ção de candidatas que compõem 
o banco de talentos do progra-
ma, que já conta com mais de 
800 mulheres, para posterior 
encaminhamento às empresas, 
que darão continuidade ao pro-
cesso seletivo. O decreto ainda 
prevê que os contratos em vigor, 
podem servir para disponibili-
zar vagas ao programa.
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Mulheres que integram o programa Tem Saída serão beneficiadas pela iniciativa

O que você precisa saber 
para voltar a rodar 

com o carro

Em decorrência da pande-
mia de coronavírus e do período 
de quarentena instaurado, a cir-
culação de pessoas diminuiu nas 
cidades do Brasil. E, por conse-
quência, muitos carros ficaram 
parados nas garagens.

Agora, com a flexibiliza-
ção do distanciamento social se 
aproximando, em algumas re-
giões e atividades econômicas, é 
preciso prestar atenção às con-
dições que os veículos se encon-
tram. O diretor de Sinistros da 
Allianz Seguros, Laur Diuri, se-
parou algumas dicas para o mo-
torista se atentar, para voltar 
a circular nas ruas e avenidas 
com o seu carro.

“Antes de tudo, vale enten-
der quais são as regras defini-
das na cidade em que se encon-
tra, tendo em vista as mudanças 
aplicadas ao rodízio dos auto-
móveis, as áreas permitidas 
para livre circulação e as exi-
gências, quanto ao uso de más-
caras e itens de proteção”, aler-
ta o porta-voz.

1. Principais itens a serem 
observados

O óleo do motor e demais 
fluí dos do carro possuem data 
de validade, vide indicação dos 
fabricantes. Recomendamos se-
guir o prazo indicado e verificar 
os níveis antes de ligar o veículo;

Combustível parado há muito 
tempo pode ser prejudicial ao fun-
cionamento do carro, visto que 
possui validade e perde a qualida-
de após certo tempo. Fique aten-
to ao funcionamento do motor e 
procure um mecânico, caso ob-
serve falha no funcionamento;

Avalie as condições dos 
pneus, tanto calibragem quanto 
forma, eles podem apresentar 
deformações temporárias;

Um item que pode dar defei-
to se estiver no fim da vida útil é 
a bateria. Caso o automóvel não 
ligue, faça contato com a assis-
tência da seguradora, ou com 
seu mecânico de confiança;

Caso note qualquer funcio-
namento do veículo de forma 
não usual, procure pelo seu me-
cânico de confiança, ou acione a 
seguradora. A Allianz Seguros 
oferece assistência 24 horas 
para os seus segurados, com 
dois planos de guincho: 200 km, 
ou km livre. Há também novas 
opções de diárias de carro reser-
va, com 7, 15 ou 30 dias.

2. Cuide em casa, siga as 
recomendações

A primeira medida, tendo 
em vista o estado de pandemia 
em que nos encontramos, é hi-
gienizar as maçanetas das por-
tas, o volante e o câmbio com um 
papel com álcool. Máscaras para 
a circulação, também são neces-
sárias para a proteção dos moto-
ristas e evitar a disseminação do 
vírus para a população em geral;

Algumas montadoras indi-
cam que o carro seja ligado por 
alguns minutos, uma vez por se-
mana, ou a cada duas semanas. 
Mas, não saia acelerando, come-
ce com uma velocidade baixa. 
Cuidado para não manter o au-
tomóvel ligado em ambientes fe-
chados, o monóxido de carbono 
é prejudicial à saúde e pode le-
var à morte;

A gasolina aditivada pode ser 
uma boa escolha neste período, 
porque costuma ter uma durabili-
dade maior. No entanto, não deixe 
o tanque cheio, mas apenas com 
uma quantidade suficiente para 
chegar em um posto de abasteci-
mento e não secar o tanque;

Caso seu carro seja flex, uti-
lize o combustível que já está 
acostumado. O sistema demo-
ra um pouco para reconhecer o 
novo combustível;

A calibragem dos pneus 
também deve ser uma das preo-
cupações, quando retomar o uso 
do veículo, siga as indicações da 
montadora para ajustar a pres-
são e para preservar o formato 
adequado;

O alinhamento e o balancea-
mento das rodas também é algo 
que precisa ser revisto, caso 
haja a percepção de alteração;

O ar condicionado do car-
ro também deve estar funcio-
nando pelo mesmo tempo em 
que o automóvel ficar ligado. 
Inicialmente, a nossa sugestão 
é que as janelas estejam abertas 
para a maior circulação natural 
de ar. Preste atenção na higieni-
zação do sistema, que deve ser 
feita com determinada perio-
dicidade, principalmente caso 
note mau cheiro, dificuldade de 
saída de ar, ou caso note partí-
culas maiores no ar.

3. Vai deixar mais tempo pa-
rado? Preste atenção

Caso o automóvel for ficar 
muito tempo parado, o ideal se-
ria a troca do óleo do motor, do 
fluído de freio e o filtro, se a tro-
ca já estiver próxima;

Quando religar o veículo o 
ideal é deixar o óleo circular no-
vamente, dirigindo devagar nos 
primeiros minutos. Indicamos 
pelo menos 10 minutos, uma 
vez por semana;

Coloque a pressão máxima 
nos pneus se for ficar 90 dias es-
tacionado. Se possível, é impor-
tante movimentar o veículo para 
evitar deformações, mudando o 
carro de lugar algumas vezes;

A limpeza interna e externa 
durante o tempo em que o au-
tomóvel estiver parado é mui-
to importante, para preservação 
do mesmo.
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Para evitar danos maiores, o diretor de Sinistros da Allianz Seguros, 
Laur Diuri, dá dicas para cuidar do automóvel que está há dias sem funcionar

Curso on-line oferecido pela Ade Sampa busca auxiliar 
empreendedores que estão começando seus negócios

Para auxiliar os empreende-
dores da capital que estão no es-
tágio inicial de suas empresas, a 
Ade Sampa em parceria com o 
Sebrae SP, oferece oficinas on-li-
ne e gratuitas durante o processo 
de reabertura econômica. De 29 
de junho a 3 de julho, das 15 às 
17 horas, as atividades irão abor-
dar cinco temas de interesse no 
processo de consolidação de um 
negócio.

A primeira aula será volta-
da para apresentar o conceito de 
“Empreendedorismo”. Os partici-
pantes poderão entender quais são 
as características de um empreen-
dedor, o que deve ser potencializa-
do em si e como isso pode impactar 
diretamente em seu negócio. Já o 
segundo encontro virtual será vol-
tado para o “Marketing”. Os em-
preendedores poderão aprender 
estratégias do marketing tradicio-
nal e digital para aplicar em sua 
empresa e impulsionar a divulga-
ção e alcance de seus produtos. 

Outro tema abordado será o 
aspecto financeiro. Na terceira 

aula, os orientadores irão ensinar 
a como planejar e viabilizar as fi-
nanças, para que se possa ter o 
controle e organização dos valores 
que entram e saem, assim como 
gerenciar os lucros. Em segui-
da, os alunos poderão aprender 
a como montar o seu modelo de 
negócio usando o CANVAS, fer-
ramenta que auxilia no planeja-
mento estratégico e estruturação 
de um projeto, abordando aspec-
tos como proposta de valor, ativi-
dades-chave e estrutura de custo.

Ao final, o curso falará so-
bre as vantagens da formaliza-
ção. Os empreendedores pode-
rão aprender o passo a passo do 
procedimento, entendendo quais 
são as melhores formas de se for-
malizar de acordo com suas ne-
cessidades e como a empresa se 
enquadra. As inscrições podem 
ser feitas por meio do link: www.
bit.ly/adesebrae_descomplique

Além das oficinas on-line, a 
Ade Sampa também está aten-
dendo os empreendedores da 
capital durante este período de 

pandemia. Nos canais de aten-
dimento on-line, os munícipes 
podem tirar dúvidas sobre nota 
fiscal, abertura e fechamento de 
empresas e linhas de crédito.

Confira todos os serviços 
disponíveis:
•Formalização do MEI - Mi cro-
empreendedor Individual;
•Declaração Anual do Simples 
Nacional;
•Alteração de CNAE - Classi-
ficação Nacional de Atividades 
Econômicas;
•Cancelamento do cadastro do 
MEI;
•Parcelamento do DAS - Docu-
mento de Arrecadação do Sim-
ples Nacional;
•Emissão da senha Web;
•Configuração de Nota Fiscal 
Paulista;
•Consulta do CCM - Cadastro 
de Contribuintes Mobiliários, 
CCMEI - Certificado de Condição 
de Microempreendedor Indivi-
dual e CNPJ;
•Orientações sobre linha de cré-
dito do Banco do Povo.


