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ÚLTIMAS - A Prefeitura de São Paulo tem realizado, desde 
o dia 1º de julho, vistorias estratégicas em estabelecimentos 
comerciais e abordando munícipes para reforçar a 
importância e a necessidade do uso correto de máscaras de 
proteção facial. Durante as ações, os agentes orientam e 
conscientizam os cidadãos, distribuem folhetos e cartazes 
para serem fixados nos comércios com orientações sobre a 
covid-19 e o uso correto da máscara. Até o momento, foram 
vistoriados 1.315 estabelecimentos e mais de 1.300 munícipes 
foram abordados e orientados para a correta utilização das 
máscaras, nos grandes centros comerciais nas diferentes 
regiões de São Paulo e locais com o maior fluxo de pessoas.

ÚLTIMAS - Na última terça-feira (14), em edição extra 
do “Diário Oficial da União”, a Portaria nº 16.655/2020  
publicada, permite às empresas demitirem um funcionário 
sem justa causa - durante o período da pandemia - e o 
recontratarem menos de 90 dias depois. Agora, a recontratação 
do mesmo funcionário no prazo de até 90 dias da rescisão 
será permitida até 31 de dezembro deste ano, quando 
encerra o período de calamidade pública, decorrente do novo 
coronavírus. A portaria exige, porém, que o empregador 
mantenha os mesmos termos do contrato rescindido. A 
mudança nos termos, só será permitida se houver previsão 
em negociação coletiva por meio do sindicato.

O mais eficiente veículo de divulgação em toda Região Norte da Capital
Desde 1963 ampliando e consolidando sua liderança na Zona Norte
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Hoje...
... O Parque Domingos Luís (ao fundo) continua como uma das principais referências do bairro 

Jardim São Paulo e, embora tenha sofrido o impacto das obras do Metrô, que foi inaugurado no lo-
cal em 1998, continua como uma das principais áreas verdes da Zona Norte. Ao fundo, a Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida, também é outro ponto tradicional do bairro, onde as festas populares 
acontecem, atraindo pessoas dos bairros próximos. Em seu entorno, estão vários pontos de ônibus 
para atender quem utiliza o Metrô. Justamente pela sua área extensa, há uma grande preocupação 
com segurança para os pedestres que circulam por ali, principalmente à noite.
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Ontem...
... A foto do Jardim São Paulo publicada em nossa edição de 19 de março de 1988, mostra a an-

tiga sede da então Administração Regional Santana/Tucuruvi e inúmeras árvores, que foram reti-
radas desse local para as obras do Metrô, que estavam no início nessa época. Com o título “Jardim 
São Paulo chora pelas árvores que Metrô cortará”, a matéria destacava a remoção de muitas ár-
vores ali situadas, para duas praças da região: uma situada na Rua Francisco Athayde e outra na 
Praça Reinado di Giorgio, entre a avenida Eng. Caetano Álvares e Rua Augusto Tolle. No total, 123 
árvores foram removidas. Já, o antigo prédio da então Administração Regional, atualmente deno-
minada Subprefeitura, foi implodido em 29 de janeiro de 1992.

Oficina on-line da Biblioteca 
São Paulo ensina a fazer 

videoclipes de baixo orçamento
A oficina online “Produção de 

Videoclipe de Baixo Orça mento”, 
com Diana Boccara e Leo Longo 
tem inscrições abertas como par-
te da programação da Biblioteca 
de São Paulo. A aula única acon-
tece na quinta-feira, dia 30 de ju-
lho, das 15 às 17 horas, por meio 
da plataforma Zoom. A BSP é 
uma instituição da Secretaria 
de Cultura e Economia Criativa 
do Estado de São Paulo, gerida 
pela Organização Social SP Lei-
turas - ONG eleita pelo segun-
do ano consecutivo uma das 100 
Melhores do Brasil.

Para fazer a inscrição, é ne-
cessário preencher formulário no 
site da biblioteca e aguardar con-
firmação por e-mail - as vagas são 
limitadas. Os inscritos confirma-
dos, receberão o link para entrar 
na sala de aula virtual.

No encontro, Diana Boccara 
e Leo Longo, também conhecidos 
como o duo Couple Of Things, 
contam sua história como rea-
lizadores de clipes de baixo or-
çamento pelo mundo. Além dis-
so, dividem com os participantes 
seu processo de criação e produ-
ção, e apresentam em uma lin-
guagem acessível outros meios 
de unir vídeo e música.

Diana e Longo comandam 
um coletivo de produção cultu-
ral envolvendo direção, cinema, 
fotografia e arte. Eles têm mais 
de cem videoclipes realizados no 
currículo.

A programação da BSP no 

período de quarentena, con-
ta com várias outras atividades 
online. Com a necessidade de 
estimular o distanciamento so-
cial e outras medidas de prote-
ção contra o contágio pelo novo 
coronavírus, a secretaria criou o 
#Culturaemcasa, que amplia a 

oferta de conteúdos virtuais dos 
equipamentos.

A BSP (www.bsp.org.br) con-
tinua com atividades presenciais 
suspensas. Para mais informa-
ções, visite o site e as redes sociais 
da biblioteca. Para participar, 
acesse www.bsp.org.br/inscricao
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Oficina online Produção de Videoclipe de Baixo Orçamento

Setor de consórcios apresenta
resultados positivos na pandemia

O setor de consórcios vem 
apresentando resultados posi-
tivos em meio à pandemia. As 
vendas de novas cotas registra-
das no final de maio, mostraram 
um crescimento sobre abril, ao 
saltarem de 128,35 para 173,83 
mil, representando aumento de 
35,4%. Considerando todo o perí-
odo de janeiro a maio deste ano, 
as adesões acumuladas atingi-
ram 1,02 milhão, 12,1% abaixo 
das 1,16 milhão do mesmo pe-
ríodo do ano passado. Esses nú-
meros fazem parte do levanta-
mento divulgado pela Associação 
Brasileira das Administradoras 
de Consórcios - ABAC.

Avaliando o volume total de 
negócios realizados, houve alta 
de 18%, ao alcançar R$ 8,11 bi-
lhões, em maio, contra R$ 6,87 
bilhões em abril. No período de 
janeiro a maio deste ano o total 
de negócios chegou a R$ 48,54 
bilhões, 4,3% menos que os R$ 
50,70 bilhões do mesmo perío-
do, do ano anterior.

Já o tíquete médio mensal 
do mês de maio, esteve em R$ 
46,69 mil, assinalando retração 
de 1,5% sobre os R$ 47,40 de 
maio do ano passado. Embora 
tenha registrado números infe-
riores ao mesmo período no ano 
passado, os resultados positivos 
trazem um alento ao setor. “A re-
versão da tendência observada 
em maio, que sinalizou possíveis 
evoluções para os próximos me-
ses, deixou o mercado consorcial 
otimista”, explica Paulo Roberto 
Rossi, presidente executivo da 
ABAC Associação Brasileira de 
Administradoras de Consórcios. 
“A retomada das vendas apon-
tou confiança na modalidade e 
contribuiu para a recuperação 
de vários setores da economia”, 
complementa o presidente.

Os números das vendas re-
gistradas nos cinco primeiros 
meses, refletiram as dificul-
dades enfrentadas, entretan-
to dá sinais de recuperação. 

Na retrospectiva dos acumula-
dos de novas cotas comercializa-
das no período de janeiro a maio 
nos últimos dez anos, foi pos-
sível destacar que o volume al-
cançou a terceira melhor atua-
ção da década.

Quanto às contemplações, 
maio teve retração de 29% em 
relação ao mês anterior, com 
89,79 mil, versus as 126,48 mil 
de abril. Porém, o total de ja-
neiro a maio do ano, chegou a 
555,88 mil, 9,9% maior que as 
506 mil de um ano antes.

Os créditos concedidos aos 
consorciados contemplados, po-
tencialmente injetados na ca-
deia produtiva ao longo dos me-
ses, somaram R$ 23,15 bilhões, 
34% maior que os R$ 17,28 bi-
lhões anteriores. 

Em maio, o número de con-
sorciados ativos atingiu 7,10 mi-
lhões, 2,2% inferior aos 7,26 mi-
lhões do mesmo mês de 2019.  
Houve crescimento em quatro 
dos seis setores analisados: imó-
veis, veículos pesados, serviços e 
eletroeletrônicos e outros bens 
móveis duráveis. O setor de ve-
ículos continua liderando a pro-
cura pelos consórcios, com 3,50 
milhões de participantes ativos. 
Em seguida, vem o setor de mo-
tocicletas e motonetas, com 2.07 

milhões, seguido por imóveis com 
948,21 mil, veículos pesados com 
350,65 mil, serviços com 143,60 
mil e eletro eletrônicos e outros 
bens duráveis com 96,63 mil.

Diante das instabilidades 
causadas pela pandemia e dos 
resultados apresentados, o pre-
sidente da ABAC aponta que a 
perspectiva é positiva para o se-
gundo semestre. “O cenário fu-
turo é promissor, como demons-
trado em maio. Enxergamos o 
segundo semestre com otimis-
mo, porém com cautela, visto 
que ainda há controvérsias no 
declínio da pandemia no País. O 
Sistema de Consórcios continu-
ará conscientizando o consumi-
dor sobre suas características e 
vantagens, destacando que o me-
canismo como investimento é o 
ideal para os que planejam seus 
objetivos dentro da essência da 
Educação Financeira”.

Para orientar o consumi-
dor sobre as características 
da modalidade, a Associação 
Brasileira de Administradoras 
de Consórcios está lançando o 
Guia de Consórcios de A a Z, 
com todas as informações do sis-
tema de consórcios, desde a ade-
são ao encerramento do grupo. 
Acesse: https://materiais.abac.
org.br/guia-consorcio-de-a-a-z
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Hospital São Camilo adere à campanha de combate a 
hepatites virais e ilumina suas fachadas de amarelo

Durante todo o mês de julho, 
as unidades Santana, Ipiranga e 
Pompeia da Rede de Hospitais 
São Camilo de São Paulo, te-
rão suas fachadas iluminadas de 
amarelo. O objetivo, com esta 
ação, é contribuir com a campa-
nha do Ministério da Saúde dis-
seminando informações sobre 
sintomas, prevenção e tratamen-
to das hepatites virais A, B, C e D.

De acordo com o último 
Boletim Epidemiológico de He-
patites Virais, divulgado pela 
Se cretaria de Vigilância em 
Saúde, foram registrados mais 
de 42 mil casos de hepatite no 
Brasil na última década. 

Os dados também reve-
lam 70.671 óbitos relacionados 
à doença, sendo que 76% des-
sas mortes, ocorreram em de-
corrência da hepatite C, para a 
qual ainda não há vacina. A do-
ença, como o nome já diz, ocorre 
a partir da transmissão de um 
vírus que provoca uma inflama-
ção no fígado, podendo acome-
ter pessoas de todas as idades.

Embora a pesquisa aponte 
para uma redução de 7% no nú-
mero de casos registrados nos úl-
timos dez anos, o Ministério da 
Saúde estima que mais de 500 
mil pessoas convivem com o ví-
rus C da hepatite sem saber, uma 
vez que a doença é assintomática.

É justamente por essa ra-
zão que, de acordo com a dra. 
Michelle Zicker, infectologis-
ta da Rede de Hospitais São 
Camilo de São Paulo, o maior 
desafio no combate às hepatites 
virais é o diagnóstico precoce.

No entanto, ela explica que 
alguns sinais podem servir de 
alerta. “Caso a pessoa apresen-
te febre, mal-estar, náuseas e vô-
mitos, fezes claras, olhos e pele 
amarelados, deve procurar um 
médico para realizar os exa-
mes”, esclarece.

Segundo a especialista, além 
das vacinas para evitar a in-
fecção pelos vírus da hepati-
te A e B, é recomendável reali-
zar o teste para hepatite C, pelo 

menos uma vez na vida adulta, 
aumentando as chances de um 
diagnóstico precoce e início do 
tratamento. Ela ainda ressalta 
que a hepatite D, está associa-
da com a presença do vírus B. 
Assim, a vacina para hepatite B 
nos protege indiretamente tam-
bém em relação a doença causa-
da pelo vírus D.

“Vale frisar que as hepatites 
B e C, caso não sejam tratadas, 
podem evoluir para um quadro 
de doença hepática crônica, ou 
até mesmo câncer de fígado”, 
destaca a dra. Michelle.

Dessa forma, campanhas 
como o Julho Amarelo, são cru-
ciais para trazer esclarecimento à 
população e permitir que muitos 
que vivem com a doença, tenham 
a chance de buscar o melhor tra-
tamento, seja para obter a cura, 
ou mais qualidade de vida.

Além de iluminar suas fa-
chadas, o Hospital São Camilo 
também divulgará informa-
ções sobre essa temática nas re-
des sociais e reforçará junto aos 
seus profissionais, as orienta-
ções sobre métodos preventivos 
e tratamento da doença.
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Instituição alerta a população sobre a importância das ações preventivas 
e orienta sobre os riscos da doença, muitas vezes sem sintomas


