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ÚLTIMAS - O comércio eletrônico paulista desponta como um 
alívio para o consumo em 2020: segundo projeção da Pesquisa 
Conjuntural do Comércio Eletrônico (PCCE), da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP), o setor terminará 2020 com crescimento de 
32% no faturamento real em relação a 2019 - um crescimento 
que, em números absolutos, é da ordem de R$ 7 bilhões a mais 
nas receitas. Impulsionado pela Black Friday, no mês passado, 
e pelas compras de Natal, o resultado deste ano do e-commerce 
trará um faturamento de R$ 29,2 bilhões (em 2019, ele foi de 
R$ 22,1 bilhões, o que já representava uma alta de 15% em 
comparação a 2018).

ÚLTIMAS - O “Amigo Secreto”, também conhecido como 
“Amigo Oculto”, seguirá como tradição em 2020, pelo 
menos para 33% dos consumidores que vão presentear no 
Natal. É o que mostra pesquisa realizada pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas - CNDL, em parceria com a 
Offer Wise Pesquisas. Segundo o estudo, o dado representa 
uma queda de 9 pontos percentuais em relação a 2019. 
Ainda assim, diante dos efeitos da pandemia, a previsão é 
de que cerca de R$ 5,6 bilhões sejam injetados na economia. 
Em média, os consumidores ouvidos pretendem gastar R$ 
64 com cada presente, sendo que 46% planejam desembolsar 
até R$ 50.

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

Hoje...
... A Avenida Engenheiro Caetano Álvares é atualmente uma das mais movimentadas da Zona 

Norte, fazendo a ligação entre a Marginal Tietê até o Mandaqui. Durante toda sua extensão, há ra-
dares de velocidade, ciclofaixa e muitos pontos de travessia. O visual descampado do registro de 1978 
mudou completamente, tendo em vista o adensamento populacional no seu entorno. Outra modifi-
cação importante com a construção do canteiro central, com intensa arborização, pista de caminha-
da e até aparelhos de ginástica, que trouxe muita qualidade de vida para quem mora nos bairros pró-
ximos.  Sempre há pontos a serem melhorados, mas a Avenida Engenheiro Caetano Álvares é uma 
das vias que receberam importantes melhorias ao longo do tempo e intensa valorização imobiliária.
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Ontem...
... A foto antiga da Avenida Engenheiro Caetano Álvares foi publicada na edição de 5 de feve-

reiro de 1978 em matéria com o título “Avenida Eng. Caetano Álvares, uma pista da morte para 
moradores do Imirim”. O texto relata o problema da época com a falta de sinalização e o que faci-
litava alguns motoristas a excederem a velocidade. Na ocasião, um leitor encaminhou um abaixo 
assinado à redação da AGZN solicitando que a Prefeitura instalasse “tartarugas”, principalmen-
te no trecho entre a Rua Zilda e Avenida Imirim e no local fotografado, que corresponde ao final 
a Rua Waldemar Martins, onde a travessia de pedestres era mais perigosa.

Ônibus iluminados começaram a circular na capital
Os tradicionais ônibus ilu-

minados e decorados com temas 
natalinos começaram a circular 
pelas ruas da cidade desde a dia 
1º de dezembro, com seis veícu-
los na Zona Norte, oito na Zona 
Sul, sete na Leste e três na 
Zona Oeste. A iniciativa é uma 
parceria da Prefeitura de São 
Paulo, por meio da SPTrans 
com as empresas operadoras do 
sistema municipal de transpor-
te público e terá cerca de 90 co-
letivos com luzes e decoração 
natalina até o dia 31 de dezem-
bro. Além disso, em alguns ôni-
bus os motoristas estarão vesti-
dos de Papai Noel. 

Os veículos com decorações 
natalinas circularão todos os 
dias da semana em linhas regu-
lares, com pagamento da tari-
fa normal de R$ 4,40. Todos os 
veí culos ficarão decorados até 

31 de dezembro, levando para a 
população o espírito festivo do 
Natal e do Ano Novo. A iniciati-
va é realizada há oito anos.

Neste ano, por conta da 

pandemia visando evitar aglo-
merações, não haverá os tradi-
cionais passeios com a carreata 
de coletivos que partiam de di-
versos pontos da cidade.
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Os veículos com decorações natalinas circularão todos os dias da semana 
em linhas regulares, com pagamento da tarifa normal de R$ 4,40

Hospital São Camilo ilumina suas 
fachadas em apoio ao Dezembro Laranja

Ampliar a discussão e cons-
cientizar a população sobre a 
importância da prevenção ao 
Câncer de pele é de extrema 
relevância e, em apoio a tradi-
cional Campanha Dezembro 
Laranja, a Rede de Hospitais 
São Camilo de São Paulo ilumi-
na suas fachadas durante todo o 
mês e reforça sua comunicação 
interna e externa para alertar a 
todos sobre os devidos cuidados.

Correspondendo a 30% de 
todos os tumores malignos entre 
pessoas de pele clara e com mais 
de 40 anos, o Câncer de pele não 
Melanoma é o tumor com maior 
incidência no Brasil. A doen-
ça é responsável por mais de 
180 mil novos diagnósticos por 
ano, de acordo com o Instituto 
Nacional do Câncer (Inca). Os 
casos se apresentam de três for-
mas distintas, sendo os mais co-
muns os Cânceres não-Melano-
ma - Carcinoma Basocelular e 
Carcinoma Espinocelular - que 
apresentam altos percentuais 
de cura, quando diagnosticados 
e tratados precocemente.

A campanha é uma forma 
de trazer informação à popula-
ção sobre prevenção e promover 
a adoção de hábitos saudáveis 
desde a infância. “Quanto mais 

cedo começamos a tratar de nos-
sa pele, as chances de desen-
volvimento da doença são me-
nores. A campanha tem como 
objetivo mostrar que Câncer de 
pele é uma coisa séria”, explica 
a dra. Silvana Coghi, dermatolo-
gista da Rede de Hospitais São 
Camilo de São Paulo.

A Rede de Hospitais São Ca-
milo de São Paulo conta com cen-
tros de diagnósticos em suas três 
Unidades (Santana, Pompeia e 

Ipiranga), permitindo que o pa-
ciente realize as consultas médi-
cas e os exames necessários em 
um único local.

Durante a campanha, a 
Instituição fará divulgações vol-
tadas para seus colaboradores, 
através dos seus canais internos. 
Já, o público poderá conferir in-
formações sobre prevenção, diag-
nóstico e formas de tratamento 
nas redes sociais do Hospital.

Sinais do Câncer de pele

De acordo com a especialis-
ta, é essencial prestar atenção 
em modificações na pele, como 
o aparecimento de manchas, si-
nais e pintas. Outro alerta é 
para feridas que não cicatrizam.

“Qualquer um está sujeito 
a ter a doença e, normalmente, 
os sinais passam despercebidos, 
mas se o paciente realizar um 
autoexame podem ser notados”, 
afirma a dermatologista.

Para ajudar na prevenção da 
doença é necessário cuidar da 
pele e criar hábitos de foto pro-
teção, como evitar exposição so-
lar entre 10 e 16 horas, utilizar 
filtro solar com FPS igual ou 
superior a 30 e utilizar roupas 
como proteção solar.
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Ação faz parte da campanha de 
conscientização sobre a prevenção 

ao Câncer de pele

Espírito de Natal ilumina trens e ônibus na 
capital e regiões metropolitanas de São Paulo
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Com a aproximação das festas 
de fim de ano, as cidades ganham 
decorações típicas e se enchem 
de luzes e cores. Os Transportes 
Metropolitanos também se prepa-
raram para levar a todos o Espírito 
Natalino com ônibus e trens ilumi-
nados na Região Metropolitana de 
São Paulo, Campinas e Sorocaba. 
Ainda preparamos uma árvore de 
Natal feita com materiais recicla-
dos do Metrô. Um presente para 
a cidade.

CPTM - Um trem iluminado 
vai circular nas linhas 11-Coral, 
12-Safira e 13-Jade para cele-
brar o clima natalino. A compo-
sição segue enfeitada pelos tri-
lhos durante todo o dia e a ação 
simboliza o desejo da CPTM 
de que todos tenham um 2021 
excelente.

EMTU - Quatro ônibus 

iluminados circulam pela Região 
Metropolitana de Campinas le-
vando as luzes do Natal para as 
ruas de Hortolândia, Sumaré, 
Campinas e Valinhos. Em So-
rocaba também um veículo rece-
beu decoração especial e poderá 
ser visto pela cidade, até o fim do 
mês. Na Região Metropolitana 
de São Paulo, um ônibus com 
luzes de led vai circular por 
Suzano, Itaquaquecetuba, Mogi 
e Poá. Todos estarão em circula-
ção até 31/12.

Metrô - Os colaboradores do 
Metrô de São Paulo prepararam 
uma árvore de Natal diferente 
neste ano. Com 6 metros de al-
tura e 3,5 metros de diâmetro, 
ela foi feita de materiais reciclá-
veis de outras áreas do Metrô, 
como: corrimãos de escada, lu-
minárias e chapas de forro de 

estação. Alumínio, aço, acrílico, 
PVC, vinil e componentes ele-
trônicos (fitas de LED) estão en-
tre os materiais que dão forma 
a essa obra. Exposta junto ao 
Centro de Controle Operacional 
(CCO), a árvore demorou 40 
dias para ser montada e contou 
com a participação de 20 profis-
sionais de várias áreas do Metrô.

ViaMobilidade - A ViaMo-
bilidade, concessionária respon-
sável pela operação e manuten-
ção da Linha 5-Lilás, iluminou 
dois trens com luzes em LED 
para circular em todas as esta-
ções, durante o horário de fun-
cionamento. As composições es-
tarão decoradas até 6 de janeiro, 
uma forma de tornar a viagem 
dos passageiros mais alegre nes-
ta época de festa e virada de 
ano.

Preservando a tradição, Secretaria dos Transportes Metropolitanos realiza ações no Metrô, CPTM e EMTU

Rede Fab Lab Livre SP retoma atendimento 
presencial na unidade da Zona Norte

A Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Inovação e Tecnologia 
(SMIT), retomou em outubro o 
atendimento na rede Fab Lab 
Livre SP. Até o momento, oito 
unidades dos laboratórios públi-
cos de fabricação digital foram 
abertas.

As unidades foram fechadas 
em função da quarentena, e a 
retomada segue determinações 

da portaria nº 747/2020.
A primeira unidade reaberta 

foi Cidade Tiradentes, na Zona 
Leste, em setembro. O atendi-
mento está sendo realizado com 
35% da capacidade total. Isso 
significa que são permitidas 
duas pessoas a cada 2 horas.  

Confira abaixo os horá-
rios de funcionamento da uni-
dade da Zona Norte. O uso só 
será permitido por meio de 

agendamento prévio feito pela 
central telefônica SP156. No 
momento, as atividades ofere-
cidas são: utilização de equipa-
mentos e máquinas e a orienta-
ção de projetos.  
• Centro Cultural da Juven
tude: Avenida Deputado Emílio 
Carlos, 3.641 - Vila Nova 
Cachoeirinha. Segunda a sexta: 
das 11 às 17 horas. Sábado: das 
11 às 15 horas.
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Rede Fab Lab Livre SP retoma atendimento presencial em oito unidades, além da Zona Norte de SP


