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ÚLTIMAS - O e-commerce brasileiro, faturou 56,8% a mais nos 
cinco primeiros meses de 2020, em comparação com igual período 
do ano passado, segundo pesquisa realizada pelo Movimento 
Compre&Confie em parceria com a Associação Brasileira de 
Comércio Eletrônico (ABComm). Embora o valor do tíquete 
médio tenha caído 5,4% - de R$ 420,78 para R$ 398,03 -, o 
aumento do faturamento foi possível porque houve crescimento 
de 65,7%, no número de pedidos, de 63,4 bilhões para 105,06 
bilhões. O desempenho das demais categorias pesquisadas 
ficou assim: Eletrônicos, alta de 68,4%; Esporte e Lazer, 66,8%; 
Telefonia, 52,2%; Eletrodomésticos, 51%; Informática, 46,7%; 
Moda e Acessórios, 34,9%; Ar e Ventilação, 17,2%.

ÚLTIMAS - A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), 
aprovou um reajuste médio de 4,23% nas tarifas praticadas 
pela Enel São Paulo, os moradores da cidade de São Paulo e 
de municípios da Região Metropolitana, terão a conta de luz 
mais cara. As residências terão aumento de 3,61%. Já, as contas 
de luz de consumidores cativos, como comércios, sofrerão 
reajustes de 3,58% para estabelecimentos de baixa tensão e 6% 
para indústrias e locais de alta tensão. No dia 4 de julho, as 
medidas entram em vigor. “No caso da concessionária paulista, 
os itens que mais impactaram o reajuste, foram os custos com 
aquisição de energia da hidrelétrica de Itaipu, valorada em 
dólar, e os custos de transmissão de energia”, esclarece a Aneel.

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

Foto: Arquivo AGZN

Hoje...
... Esse ponto da Avenida Cruzeiro do Sul na altura da Rua Olavo Egídio, continua como um dos 

locais mais movimentados de Santana. Devidamente sinalizado, esse local tem grande movimenta-
ção de ônibus que fazem o retorno no sentido Centro, ou seguem para bairros como: Mandaqui e 
Lauzanne. Recentemente, a Companhia de Engenharia de Tráfego implantou novas faixas para a 
travessia de pedestres, aumentando a segurança no local.
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Ontem...
... Foto de dezembro de 1981, mostra a Avenida Cruzeiro do Sul na altura da Rua Olavo Egídio, 

onde algumas edificações antigas já faziam parte do cenário. Na publicação da época, AGZN des-
tacou a ocorrência de vários problemas de trânsito nesse local, com grande número de aciden-
tes. Na época, a Subprefeitura Santana/Tucuruvi, que ainda tinha a denominação “Administração 
Regional”, havia solicitado um projeto para melhor organização do trânsito no local.

Cerca de 41% das lojas tiveram 
faturamento até 80% menor 

no período pré-pandemia
Depois de quase três meses 

de comércio fechado, a retomada 
nos últimos 15 dias ficou abaixo 
das expectativas dos profissio-
nais do setor. Uma pesquisa rea-
lizada pela ALSHOP (Associação 
Brasileira de Lojistas de Shop-
ping), entre os dias 24 e 26 de ju-
nho, com associados que repre-
sentam 4.000 pontos de venda 
em todo o Brasil mostra infor-
mações gerais sobre as vendas.

No caso específico dos sho-
ppings, que seguem a um pro-
tocolo sanitário mais rígido de-
terminado com associações do 
setor e validado pelo poder pú-
blico, o fato das praças de ali-
mentação seguirem fechadas 
em boa parte dos empreendi-
mentos é o motivo para o fatu-
ramento reduzido. Os resulta-
dos representam, sobretudo, a 
primeira quinzena de comércio 
aberto, parcialmente na capital 
paulista e uma retomada tímida 
da atividade comercial, em ou-
tros centros de compra no País.

Em São Paulo

Segundo a pesquisa, em São 
Paulo, 32% dos lojistas relata-
ram que o faturamento caiu 
90% em relação ao período pré- 
pandemia. Para 41% dos lojis-
tas, o faturamento ficou redu-
zido em até 80% e 24% dos 
empresários registraram queda 
até 70%. No caso da capital, os 
dados já refletem o prejuízo do 

Dia dos Namorados, onde o co-
mércio teve apenas um dia de 
vendas nos centros de compra 
que estão abertos durante qua-
tro horas por dia.

“A queda foi vertiginosa nas 
vendas, o que mostra o quanto 
o setor do comércio foi compro-
metido com a pandemia. Os pre-
juízos estimados estão em 35 bi-
lhões de reais e, só na grande São 
Paulo 10% das lojas não vão mais 
reabrir por falta de condições o 
que irá aumentar o desempre-
go, além da queda da arreca-
dação. Os lojistas de shopping 
seguem protocolos rígidos e mes-
mo assim estão sujeitos a restri-
ções que não valem para todos 

os setores”, diz Nabil Sahyoun, 
presidente da ALSHOP.

Em todo o estado há cer-
ca de 180 shoppings que empre-
gam milhares de pessoas, além 
dos empregos indiretos gerados 
pela atividade econômica dos 
empreendimentos. “Agora em 
São Paulo avançamos para a fase 
amarela mas, os restaurantes, o 
que incluem as praças de alimen-
tação que tanto movimentam os 
shoppings ainda não podem rea-
brir. Foram três meses de fecha-
mento total e mesmo com a bai-
xa ocupação das UTIs na capital 
paulista, os lojistas e colaborado-
res terão que esperar mais uma 
semana”, disse Sahyoun.
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Retomada do comércio é lenta nos shoppings após primeira quinzena 
de reabertura, mostra levantamento feito pela ALSHOP

Aluguel com correção pelo IGP-M 
tem reajuste de 7,31% em junho

O valor do aluguel resi-
dencial de contratos com ani-
versário em junho e correção 
pelo IGP-M (Índice Geral de 
Preços - Mercado), medido pela 
Fundação Getúlio Vargas, pode-
rá ser reajustado em 7,31%.

Para facilitar o cálculo do 
novo aluguel, o Secovi-SP (Sin-
dicato da Habitação) divulga o fa-
tor de atualização, que, no caso, é 
de 1,0731. Para atualizar um alu-
guel de R$ 1.500,00 em vigor até 
junho de 2020, por exemplo, mul-
tiplica-se R$ 1.500,00 por 1,0731. 
O resultado, R$ 1.609,65, corres-
ponde ao valor que o inquilino 
irá pagar no final do mês de ju-
lho, ou início de agosto.

Seguem os reajustes dos úl-
timos meses:

Contrato com aniversário 
em julho/2019 e pagamento em 
agosto/2019: 1,0651

Contrato com aniversário 
em agosto/2019 e pagamento 
em setembro/2019: 1,0639

Contrato com aniversário 
em setembro/2019 e pagamento 
em outubro/2019: 1,0495

Contrato com aniversário 
em outubro/2019 e pagamento 
em novembro/2019: 1,0337

Contrato com aniversário 
em novembro/2019 e pagamen-
to em dezembro/2019: 1,0315

Contrato com aniversário 
em dezembro/2019 e pagamen-
to em janeiro/2020: 1,0397

Contrato com aniversário 
em janeiro/2020 e pagamento 
em fevereiro/2020: 1,0730

Contrato com aniversário 
em fevereiro/2020 e pagamento 
em março/2020: 1,0781

Contrato com aniversário 
em março/2020 e pagamento em 
abril/2020: 1,0682

Contrato com aniversário 
em abril/2020 e pagamento em 
maio/2020: 1,0681

Contrato com aniversário 
em maio/2020 e pagamento em 
junho/2020: 1,0668

Contrato com aniversário 
em junho/2020 e pagamento em 
julho/2020: 1,0651

Contrato com aniversário 
em julho/2020 e pagamento em 
agosto/2020: 1,0731
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Aluguel tem reajuste de 7,31% em junho

Experiências da pandemia inspiram
espetáculo da Cia teatral Os Satyros

Experiências vividas du-
rante a pandemia da covid-19, 
tornaram-se fonte de inspira-
ção do espetáculo “A Arte de 
Encarar o Medo”, da cia tea-
tral Os Satyros. Através do uso 
criativo das ferramentas digi-
tais, a cia teatral explora novas 
formas de interação, através 
das janelas virtuais, ilumina-
ção, movimentação da câmera 
e promove uma rica investiga-
ção de linguagem.

A trama se passa num fu-
turo distópico e indetermina-
do, em que a população che-
gou à marca dos 5.555 dias de 
quarentena, e já não sobra qua-
se mais nada no mundo lá fora. 
Dezoito atores interagem em 
cenas realizadas, remotamente 
e transmitidas em  tempo real 
pela plataforma digital Sympla.

 O roteiro é de Ivam Cabral 
e Rodolfo García Vázquez, e a 
direção de Rodolfo García Váz-
quez. O elenco traz 14 artis-
tas veteranos da cia - Ivam Ca-
bral, Eduardo Chagas, Nicole 
Puzzi, Ulrika Malmgren, Diego 
Ribeiro, Fabio Penna, Gustavo 
Ferreira, Henrique Mello, Julia 
Bobrow, Ju Alonso, Marcelo 
Thomaz, Marcia Dailyn, Ma-
riana França, Sabrina Denobile 
e Silvio Eduardo - e conta com 
a participação do ator convidado 
César Siqueira e dos artistas mi-
rins Nina Denobile Rodrigues e 
Pedro Lucas Alonso.

“A Arte de Encarar o Medo, 
marca um avanço na pesquisa 
dos Satyros sobre teatro e tec-
nologia em geral. Tem sido uma 
descoberta estética e política de 
grande impacto para todo o co-
letivo dos Satyros. Uma por-
ta de esperança teatral no meio 
da pandemia”, conta o diretor 
e também roteirista, Rodolfo 
García Vázquez.

Curiosidades 

Há no elenco uma atriz sue-
ca, Ulrika Malmgren, que já tra-
balhou com Os Satyros e parti-
cipará de todas as sessões, a 
partir do seu próprio país; e o 
ator convidado César Siqueira, 
que nunca teve um contato pre-
sencial com os demais atores, só 
os conhece virtualmente.

As fotos de divulgação do es-
petáculo também serão clicadas 
remotamente, num ensaio foto-
gráfico a distância, por Andre 
Stefano, fotógrafo oficial d’Os 
Satyros.

Ao longo de cada sessão, o 
público será convidado a escre-
ver no chat de bate-papo, sobre 
seus maiores medos, e eles serão 
incorporados à cena nesta mes-
ma apresentação. 

Uma vez por semana, as 
apresentações serão abertas ao 
público na Europa e na África, 
com a participação de artistas 
estrangeiros. Ao final de cada 

apresentação, o público poderá 
ficar nas salas virtuais para um 
bate-papo com o elenco.

As apresentações acontecem 
sextas e sábados, às 21 horas e 
domingos às 16 horas. A ven-
da de ingressos (R$ 20,00 e R$ 
10,00 (meia) e acesso à trans-
missão, acontece pela www. 
simpla.com.br. O espetácu-
lo tem duração de 50 minu-
tos e classificação indicativa 
(16 anos). Há também ingres-
sos gratuitos para pessoas em 
situação de dificuldades. Para 
assistir ao espetáculo é neces-
sário baixar o aplicativo Zoom, 
preferencialmente no PC ou 
notebook.

Também é possível assistir 
por tablet, celular, ou emparelha-
mento com Smat TB. Maiores in-
formações nos seguintes ende-
reços eletrônicos: satyros.com.
br; Facebook: Satyros; Twitter:  
@ao_satyros; Instagram:  
@ossatyros e YouTube: Os 
Satyros Cia. de Teatro.
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Cena do espetáculo “A Arte de Encarar o Medo” da Cia teatral Os Satyros


