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Dom Jorge Pierozan, Bispo da região Natal traz expectativa de alta nas
Episcopal de Santana, fala sobre vendas mesmo diante da pandemia
a fé em sua mensagem de Natal
Em seu artigo especialmente preparado para
o final do ano, Dom Jorge
Pierozan - Bispo Auxiliar da
Arquidiocese de São Paulo
Região Episcopal Sant’Ana,
aborda a importância da fé,
especialmente em tempos difíceis como estamos vivendo.
“Desejo um Natal com menos Papai Noel e mais Jesus
Cristo”, destaca o Bispo em
trecho de sua mensagem que
nos convida a refletir sobre
o exemplo de Maria que, por
sua fé aceitou prontamente a vontade de Deus, o nascimento do Menino Jesus e a
necessidade de se “alegrar em
Deus”, principalmente num
período tão desafiador como
agora. Confira na página 3.
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Dom Jorge Pierozan - Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo Região
Episcopal Sant’Ana fala sobre a fé e o verdadeiro sentido do Natal

Réveillon Paulistano será comemorado
com programação virtual
O tradicional Réveillon na
Avenida Paulista não acontecerá esse ano devido às medidas
de combate à pandemia, mas a
Prefeitura de São Paulo conta
com uma diversificada programação on-line. Com uma programação diversa e virtual, que
celebra gêneros musicais como:
Gospel, Samba, Funk, Pagode,
Rap e Sertanejo, no dia 31 de
dezembro, a partir das 17h30,
a Prefeitura de São Paulo, por
meio da Secretaria Municipal
de Turismo, realiza o Réveillon
Paulistano, tradicional festa da
virada de ano da cidade.
Devido à pandemia de Coro
navírus, o público poderá conferir a programação exclusivamente por meio do canal oficial da
Secretaria Municipal de Turismo
no Youtube. Ao todo, serão seis
shows com atrações apresentadas pelo Mestre de Cerimônias
Thiago Lopes. No palco samba,
o destaque é a Escola Campeã
do Carnaval 2020 de São Paulo:
Águia de Ouro.
O Funk será representado pela cantora Lexa, que terá
como convidado o seu marido,
MC Guimê. Além de suas bemsucedidas carreiras solo, eles já
colaboraram na faixa “Fogo”,
que estará no repertório.
As atrações Gospel Tony
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Em um ano particularmente difícil para a economia devido à pandemia do novo Coro
navírus, o comércio trabalha
na expectativa de alta nas vendas em torno de 3,4% para o
Natal deste ano em comparação
aos resultados obtidos no mesmo período de 2019. A projeção
é da Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo que aponta as vendas
pela internet como o grande responsável por essa alta.
Essa previsão inicialmente era de aumento em 2,2% nas
vendas em relação ao ano passado, mas o dado foi revisto tendo
em vista o intenso aumento das
vendas on-line. De acordo com
a CNC, o comércio eletrônico
deve aumentar 64% em relação
ao ano passado acompanhando
todo o crescimento do setor obtido, principalmente no período
de março a setembro, que registrou uma alta de 45% nas vendas on-line com o aumento do
número de pedidos em 110% em
relação ao ano anterior.
A expectativa também é positiva considerando as vendas
em shoppings e lojas de ruas.
Nas últimas semanas, a movimentação nos principais centros
comerciais da cidade tem se intensificado, o que por outro lado,
acentua a preocupação com a
possiblidade de propagação do
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Movimento de fim de ano é intenso nas ruas, mas alta
em vendas é impulsionada pelas vendas on-line

novo Coronavírus. No último
dia 11/12, o Governo do Estado
anunciou novas medidas para
conter a pandemia na época
mais movimentada do ano no
comércio, bares e restaurantes.
O horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais foi ampliado de 10 para 12
horas, com o objetivo de facilitar as compras e evitar aglomerações. A medida foi bem recebida pela Associação Comercial de
São Paulo que destacou a situação dos comerciantes com grandes estoques e volume de vendas
reduzido ao longo de todo o ano.

Devido a alta dos casos de
Covid-19, todo o Estado de São
Paulo retrocedeu no plano de retomada econômica para a Fase
Amarela, que restringe o funcionamento de atividades não essenciais no início de dezembro.
Com isso, o comércio deve funcionar com um limite de 40% de
ocupação e todas as medidas de
segurança como: distanciamento social , uso obrigatório de máscara facial e medidas de higiene.
Porém, a movimentação nas ruas
e aglomeração em diversos pontos têm preocupado as autoridades em Saúde pública.

Rodízio Municipal de Veículos segue em
vigor neste fim de ano e em janeiro
Famosos como Maiara e Maraisa estão na programação
do Réveillon on-line na cidade de São Paulo

Allison, Eliana Ribeiro, Eli Soa
res, Regis Danese, Sarah Farias
e Ester Marcos se revezam no
palco virtual. O show Amigos
do Pagode reúne Sandra de
Sá, Fundo de Quintal, Juliana
Diniz, Pagode do Pezinho e
Samba do Povo relembra sucessos que embalaram os anos 90.
O encontro entre os expoentes do Rap contará com Rael
da Rima, Rashid, Drik Barbosa,
Jup do Bairro e Rico Dalasam
que se apresentam sozinhos
e depois colaboram em faixas
conjuntas.
Quem encerra a noite é a dupla sertaneja Maiara e Maraisa,
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donas de sucessos como “10%”
e “Medo bobo”. Com DVDs gravados em cidades como Goiânia,
Campo Grande e São Paulo, as
irmãs gêmeas estão entre as
maiores artistas do gênero sertanejo da atualidade e prometem um panorama da carreira
musical neste show.
Na hora da virada do ano,
o público poderá conferir também uma queima de fogos surpresa, que será transmitida de
algum lugar da cidade cujo endereço não será anunciado antecipadamente para evitar aglomeração em razão da pandemia
de Coronavírus.

A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Secretaria de Mo
bilidade e Transportes (SMT)
e da Secretaria Municipal da
Saúde (SMS), informa que,
por recomendação das autoridades de Saúde do município, decidiu manter o funcionamento normal do Rodízio
Municipal de Veículos no período de Natal, Ano Novo e durante o mês de janeiro. Também
conti
nuam valendo normalmente o rodízio de placas para
veículos pesados (caminhões) e
as demais restrições: Zona de
Máxima Restrição à Circulação
de Ca
minhões (ZMRC) e a
Zona de Máxima Restrição ao
Fretamento (ZMRF).
Durante o rodízio os veículos ficam impedidos de circular
no Centro Expandido, incluindo as vias que delimitam o chamado Mini Anel Viário, formado

pelas marginais Tietê
e Pinheiros, avenidas
dos Bandeirantes e
Afonso D’Esccragnole
Taunay,
Complexo
ria Maluf,
Viário Ma
avenidas
Tancredo
ves e Jun
tas Pro
Ne
visórias,
Viaduto
de São Paulo e
Gran
avenidas
Professor
Luís Inácio de Anhaia
Melo e Sa
lim Farah
Maluf. A restrição é
válida somente de segunda a sexta-feira,
exceto feriados.
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Prefeitura decide manter o Rodízio Municipal
de Veículos e demais restrições

Dia da Semana - Placas finais
Segundas-Feiras - 1 e 2
Terças-Feiras - 3 e 4
Quartas-Feiras - 5 e 6
Quintas-Feiras - 7 e 8
Sextas-Feiras - 9 e 0

Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação prevista no Código de
Trânsito Brasileiro implica em
infração de trânsito de nível médio, resultando em multa no valor de R﹩ 130,16 e acréscimo de
4 (quatro) pontos no prontuário
do motorista.

