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ÚLTIMAS - Segundo apontou o Balanço de Vendas da 
Associação Comercial de São Paulo, baseado nos dados 
fornecidos pela Boa Vista S/A, a queda média registrada na 
movimentação do varejo foi de 11,1% comparada ao primeiro 
mês de 2020. Em relação a dezembro, as vendas caíram 
38,7%. As lojas na capital tiveram de fechar as portas por 
vários dias em janeiro. Outros dois fatores que contribuíram 
para que números tão baixos fossem registrados relacionam-
se a alta da inflação de produtos de primeira necessidade, 
como arroz e leite, e o fim do Auxílio Emergencial. Ambos 
deixaram a população com menor poder de consumo no 
varejo.

ÚLTIMAS - Segundo a pesquisa Shopping During The 
Pandemic, realizada pela Ipsos com entrevistados de 28 países, 
47% dos brasileiros têm feito mais compras on-line do que 
faziam antes da pandemia de Covid-19. No mundo todo, são 
43% os respondentes que mais aumentaram a frequência com 
que fazem compras on-line, desde o início da crise sanitária. 
Chile (59%), Reino Unido (55%), Turquia e Coreia do Sul 
(54%). Enquanto 47% das pessoas no Brasil estão comprando 
mais pela internet, 17% relataram comprar menos e 36% 
compram tanto quanto antes. Em decorrência da Covid-19, 
entrevistados do mundo todo estão frequentando o comércio 
local com menos frequência do que antes.

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

Hoje...
... As modificações anunciadas em 1987 foram realizadas. O local é principal acesso para o 

Jaçanã ou para quem segue em sentido contrário na Rua Benjamim Pereira em direção ao 
Tremembé. O ponto entre a Avenida Antônio Maria de Laet e Rua Manuel Gaia opera apenas no 
sentido Tucuruvi, organizando o trânsito no local. Porém, devido à intensa movimentação, em 
toda essa área, são constantes o aparecimento de buracos na pista. Próximo desse local, morado-
res da Rua Pero Vidal aguardam obras de contenção em trecho em que pode ocorrer um desmoro-
namento há cerca de 18 anos, ainda sem perspectiva de serem realizadas.
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Ontem...
... A foto publicada na edição de 30 de maio de 1987 registra o início das obras no acesso à Rua 

Benjamim Pereira, um dos principais trajetos de quem segue do Tucuruvi em direção ao Jaçanã. A 
matéria “Tucuruvi começa a receber melhorias da nova Regional” destaca intervenções como pa-
vimentação e construção de canteiros para que o local viesse a receber o fluxo até então concentra-
do entre a Avenida Antônio Maria de Laet e Rua Manoel Gaia. Interessante notar que a matéria 
destaca melhorias realizadas nos primeiros quatro meses de funcionamento da então denominada 
Administração Regional Tucuruvi, que teve como primeiro endereço a Rua Imbiras, 125.

Biblioteca de São Paulo e 
Biblioteca Parque Villa-Lobos oferecem 

cursos sobre universo digital
O mundo digital pode des-

pertar seu talento, impulsionar 
suas ideias e melhorar o seu cur-
rículo. O foco dos cursos on-li-
ne Tecnologias para o futuro e 
Introdução ao mundo digital, 
respectivamente na Biblioteca 
Parque Villa-Lobos (BVL) e Bi-
blioteca de São Paulo (BSP), com 
início neste mês de fevereiro, é 
fazer com que os participantes 
ganhem autonomia e aproveitem 
todas as potencialidades da inter-
net.  As vagas são limitadas e as 
inscrições são gratuitas. 

Em cada biblioteca, a ativi-
dade terá um objetivo diferen-
te. Na BVL, o curso Tecnologias 
para o futuro visa que os par-
ticipantes descubram como as 
ferramentas exponenciais, que 
crescem em ritmo acelerado, 
impactam diversos ambientes 
de trabalho e da vida. 

Já na BSP, a atividade In-
trodução ao mundo digital terá 
um enfoque bem prático e permi-
tirá aos inscritos aprender a uti-
lizar recursos como Word, Excel 
e PowerPoint para fazer currícu-
lo, planilha financeira e apresen-
tação de gráficos. Estes cursos 
são realizados em parceria com 
a Recode, organização social que 
promove o empoderamento digi-
tal, dentro do Programa Recode 
Bibliotecas 2020.

Com a necessidade de estimu-
lar o distanciamento social e ou-
tras medidas de proteção contra o 
contágio pelo novo Coronavírus, a 

Secretaria de Cultura e Economia 
Criativa criou o #Culturaemcasa, 
que amplia a oferta de conteúdos 
virtuais dos equipamentos. Para 
saber mais sobre a programação, 
acesse os sites da BSP em: www.
bsp.org.br e da BVL em: www.bvl.
org.br. Visite, também, nossas re-
des sociais.

 
Cursos On-line - 
Universo digital 

BVL - Tecnologias para o 
futuro

Descubra como as tecnolo-
gias exponenciais, que crescem 
em ritmo acelerado, impactam 
diversos ambientes de trabalho 
e da vida.

Terças e quintas, de 16 de fe-
vereiro a 2 de março, das 14 às 
16 horas. 

Indicado para maiores de 
14 anos. Inscrições abertas em: 
www.bvl.org.br/inscricao.

BSP - Introdução ao mundo 
digital

Aprenda a utilizar ferra-
mentas como Word, Excel e 
PowerPoint para fazer currícu-
lo, planilha financeira e apre-
sentação de gráficos.

Quartas e sextas, de 17 de 
fevereiro a 5 de março, das 14 
às 16 horas. 

Indicado para maiores de 
14 anos. Inscrições abertas em: 
www.bsp.org.br/inscricao. 
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BSP oferece curso de Introdução ao mundo digital

Carnaval não será ponto facultativo 
em todo o Estado de São Paulo

Excepcionalmente esse ano 
o período de Carnaval não será 
comemorado como ponto facul-
tativo. Diferente do que muitos 
acredita, o Carnaval não é con-
siderado feriado nacional, pois 
não está no calendário estabe-
lecido por Lei federal. Para ser 
considerado feriado é preciso es-
tar previsto em Lei federal, es-
tadual ou municipal.

Como não é feriado e sim pon-
to facultativo, com ou sem pande-
mia, geralmente são os governos 
dos Estados quem determinam se 
será ou não ponto facultativo. As 
empresas privadas podem ou não 
acatar o ponto facultativo. Os ser-
viços públicos funcionarão nor-
malmente entre 15 e 17 de feve-
reiro. Mas no caso das empresas 
privadas, se o empregador decidir 
manter o ponto facultativo, es-
sas horas podem ser colocadas no 
banco de horas, e os funcionários 
poderão compensar. Entretanto, 
o Governo do Estado recomenda 
que seja seguido as orientações 
dadas na entrevista do dia 29 de 
janeiro de 2021.

Neste ano por conta da pan-
demia do novo Coronavirus, o go-
vernador do Estado de São Paulo, 
João Doria, e o prefeito em exercí-
cio da Cidade de São Paulo, José 
Ricardo Alva renga Trípoli, deci-
diram não conceder ponto facul-
tativo nos dias de Carnaval isso 

vale, tanto para o Estado, quan-
to para a Cidade de São Paulo. A 
decisão foi anunciada no dia (29) 
e segue recomendação do Centro 
de Contingência do Coro na vírus. 
“Não haverá o feriado de Carnaval 
este ano. Esta é a recomendação 
do Centro de Contingência, de 20 
médicos, cientistas e especialistas, 
para com isso manter sob contro-
le a expansão da pandemia”, dis-
se Doria.

As prefeituras têm a prerroga-
tiva de conceder ou não, ponto fa-
cultativo nos dias de Carnaval aos 
serviços municipais. “A Prefeitura 
de São Paulo já tomou essa deci-
são de também suspender o pon-
to facultativo e a nossa recomen-
dação, assim como da Associação 
Paulista de Municípios, é que si-
gam essa prerrogativa da Ciên-
cia e da Medicina”, enfa tizou o 
Secretário de Desen vol vimento 
Regional, Marco Vinholi.

A Prefeitura de São Paulo 
ainda informou que não have-
rá ponto facultativo, confor-
me publicado no Diário Oficial 
http://diariooficial.imprensa 
oficial.com.br/nav_cidade/index.
asp?c=1&e=20210130&p=1&-
clipID=68af8fac05843d41dce-
189638a32ce40

De acordo com a situação de 
emergência de saúde pública no 
Município de São Paulo reconhe-
cida pelo Decreto nº 59.283, de 

16 de março de 2020, bem como 
a necessidade da adoção de pro-
vidências objetivando mitigar a 
propagação da Covid-19, preco-
nizadas pelo Decreto Es tadual 
nº 64.881, de 22 de março de 
2020 e pelo Decreto nº 59.298, 
de 23 de março de 2020, nos ter-
mos e condições estabelecidos 
no Decreto Estadual nº 64.994, 
de 28 de maio de 2020, que ins-
tituiu o Plano São Paulo; e con-
siderando que a adoção dos pon-
tos facultativos correspondentes 
aos dias de Carnaval e da Quarta-
Feira de Cinzas teriam o poten-
cial de incentivar a aglomeração 
de pessoas em espaços públicos 
e privados, no sentido inverso do 
preconizado pelas orientações e 
nos protocolos sanitários positi-
vados por recomendação das au-
toridades de saúde.

A Prefeitura de São Paulo de-
cretou que não haverá ponto fa-
cultativo nas repar tições públi-
cas municipais da Ad mi nistração 
Direta, Autár quica e Fundacional 
nos dias 15 e 16 de fevereiro de 
2021, relativos ao Carnaval, e no 
dia 17 de fevereiro de 2021, refe-
rente a Quarta-Feira de Cinzas 
no Município de São Paulo. 

E, quanto ao funcionamento 
de comércios e serviços, o mu-
nicípio segue as disposições do 
Plano São Paulo, elaborado pelo 
Governo do Estado.
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Devido à pandemia, cidades como São Paulo devem manter atividades no Carnaval deste ano

Festival “Tô Me Guardando” celebra 
o Carnaval 2021 com 380 atividades

A Prefeitura de São Paulo e a 
Secretaria Municipal de Cultura, 
cientes da importância do 
Carnaval de Rua para a cultura, 
a economia e o turismo da cida-
de, lançou na última quarta-fei-
ra, 10, a programação completa 
do Festival “Tô Me Guardando”, 
iniciativa inédita que preten-
de apoiar as manifestações car-
navalescas de São Paulo no mo-
mento em que a pandemia ainda 
impede a realização da maior 
festa de rua do mundo.

A programação é composta 
por 380 atividades, entre insta-
lações artísticas e lúdicas na ci-
dade, apresentações on-line e 
atividades nos espaços culturais 
da Prefeitura e apresentações 
nas redes sociais dos inscritos 
no chamamento de manifesta-
ções carnavalescas e blocos. O 
Festival ocorre entre os dias 12 
e 28 de fevereiro.

São cerca de 380 ativida-
des entre Instalações artísticas 
e lúdicas na cidade, apresenta-
ção nas redes sociais dos espa-
ços culturais da Prefeitura e 
apresentações nas redes pró-
prias derivadas do chamamento 
de manifestações carnavalescas 
comunitárias.

O Festival terá três frentes 
de programação. A agenda das 

manifestações carnavalescas 
inscritos e habilitados no Edital 
de chamamento; uma progra-
mação de projetos especiais; e a 
agenda elaborada pelos centros 
culturais, casas de cultura e bi-
bliotecas municipais.

A abertura do Festival, na 
noite de sexta-feira, dia 12, será 
com o tradicional Bloco Afro Ilú 
Obá De Min: no mesmo traje-
to que o cortejo toma todos os 
anos, da Avenida São Luís à 
Praça Ramos de Azevedo, serão 

projetados vídeos com imagens 
de desfiles passados e um telão 
de LED, acoplado a um carro de 
som que percorre o trajeto - e 
termina no Largo do Paissandu, 
com a projeção do Manifesto Ilú 
Obá De Min - Carnaval 2021, 
produzido pelo núcleo audio-
visual do Bloco, e que tam-
bém estará disponível na in-
ternet. Veja a programação: 
https://www.prefeitura.sp.gov.
br/cidade/secretarias/cultura/
noticias/?p=29212
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Entre os dias 12 e 28 de fevereiro, Prefeitura promove apresentações virtuais 
de blocos, instalações artísticas na cidade, vivências on-line em formas de 

oficinas, aulas e bate-papos e uma variedade de atrações seguras




