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ÚLTIMAS - De acordo com o levantamento do Índice de Preços 
Ticket Log (IPTL), os postos da Região Sudeste mantiveram 
a gasolina mais cara do País no início de maio, após novo 
aumento de 1,09% em relação ao mês de abril. O combustível 
foi comercializado pelo valor médio por litro de R$ 5,866. Já o 
etanol, a R$ 4,609, registrou a maior alta no comparativo entre 
as regiões, de 5,13%. O diesel comum apresentou aumento de 
6,50% e foi encontrado a R$ 4,539. Já o diesel S-10, com alta 
de 6,36%, foi comercializado a R$ 4,613. São Paulo segue com 
os combustíveis mais baratos do Sudeste. O diesel comum a R$ 
4,466 nas bombas paulistas; o tipo S-10, a R$ 4,523; a gasolina, 
a R$ 5,402; e o gás natural veicular (GNV), a R$ 3,125. 

ÚLTIMAS - O Índice IFECAP, indicador econômico da 
Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP) que 
mede a confiança do empresário do comércio no Estado de São 
Paulo, teve alta de 3,5% em maio, em comparação com abril, 
resultado das vendas do Dia das Mães e revisões do Plano São 
Paulo que impactaram o movimento do comércio. O Índice 
Geral registrou 112,13 pontos, na série sem ajuste sazonal. 
Em relação ao mesmo período do ano passado, o Índice Geral 
se encontra 81,74% acima do registrado naquele mês. Diante 
do agravamento da pandemia e fechamento do comércio, o 
índice obteve uma amostra reduzida, 65,52% a menos do que 
o habitual, ocasionando problemas amostrais.

O mais eficiente veículo de divulgação em toda Região Norte da Capital

Hoje...
... sem a intensa movimentação dos programas de auditório, 

o antigo imóvel que abrigou inicialmente o Cine Sol e posterior-
mente o Teatro Ataliba Leonel ainda preserva suas característi-
cas originais e encontra-se em reforma. Em seu entorno, o bairro 
se verticalizou e o movimento de veículos é intenso. Ainda assim, 
essa parte do bairro tem imóveis antigos, muitos desses trans-
formados em estabelecimentos comerciais e empresas de médio 
porte.
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Ontem...
... na década de 50, as salas de cinema da cidade de São Paulo 

estavam no auge e foram responsáveis por muita diversão e en-
tretenimento. Somente na Zona Norte, havia cerca de 30 salas di-
ferentes, uma delas, o famoso Cine Sol, ficava na Avenida Ataliba 
Leonel. A partir dos anos 60, os cinemas de rua começaram a en-
trar em decadência e, aos poucos, seus espaços ocupados por ou-
tros estabelecimentos. O prédio do antigo Cine Sol, por exemplo, 
foi adquirido pelo SBT, que iniciou suas atividades em 1981 em 
um imóvel na Rua Santa Veloso, em Vila Guilherme, inaugurada 
inicialmente como TVS. Dessa forma, o antigo Cine Sol sediou por 
muitos anos as transmissões dos famosos programas de auditório. 
Muitos moradores da região lembram as filas que se formavam ao 
redor do estúdio, do público que participava das gravações. Em 
1986, quando o empresário e apresentador Silvio Santos inaugu-
rou o Complexo Anhanguera, o então Teatro Ataliba Leonel foi de-
sativado. A foto (cedida pelo leitor Walter Fonseca) registra a fase 
em que o antigo Cine Sol estava a venda na década de 70.

Banco de Sangue de São Paulo vem 
operando com um déficit de 40%
O estoque de sangue está 

em estado crítico, e o Banco de 
Sangue de São Paulo vem ope-
rando desde o início do mês de 
maio com um déficit de 40%. 
Todos os tipos de sangue estão 
em falta, mas os que mais estão 
precisando são A e O positivos 
e negativos. O Banco de Sangue 
de São Paulo segue rigorosamen-
te todos os protocolos contra a 
Covid-19. Na capital a unidade 
do Paraíso atende de segunda a 
sexta, das 8 às 17 horas, e sába-
dos, domingos e feriados, das 8 às 
16 horas. Está localizada na Rua 
Tomás Carvalhal, 711, Paraíso.

Requisitos básicos para doa-
ção de sangue:

•Apresentar um documento ofi-
cial com foto (RG, CNH etc.) em 
bom estado de conservação;
•Ter idade entre 16 e 69 anos 
desde que a primeira doação 
seja realizada até os 60 anos 
(menores de idade precisam de 
autorização e presença dos pais 
no momento da doação);
•Estar em boas condições de 
saúde;
•Pesar no mínimo 50 kg;
•Não ter feito uso de bebida al-
coólica nas últimas 12 horas;
•Após o almoço ou ingestão de 
alimentos gordurosos, aguardar 
3 horas. Não é necessário estar 
em jejum;
•Se fez tatuagem e/ou piercing, 
aguardar 12 meses. Exceto para 
região genital e língua (12 me-
ses após a retirada);
•Se passou por endoscopia ou pro-
cedimento endoscópico, aguardar 
6 meses;
•Não ter tido gripe ou resfriado 
nos últimos 30 dias;
•Não ter tido Sífilis, Doença de 
Chagas ou AIDS;
•Não ter Diabetes em uso de 
insulina;
•Aguardar 48 horas para doar, 
caso tenha tomado a vacina da 
gripe, desde que não esteja com 
nenhum sintoma.

Critérios específicos para o 
Coronavírus:

•Candidatos que apresentaram 
sintomas de gripe e/ou resfria-
do devem aguardar 30 dias após 
cessarem os sintomas para rea-
lizar doação de sangue;
•Aguardar 48 horas para doar, 
caso tenham tomado a vacina 
Coronavac/Sinovac e 7 dias caso 
tenha tomado a Astrazeneca;
•Candidatos que viajaram para 
o exterior devem aguardar 30 
dias após a data de retorno para 
realizar doação de sangue;
•Candidatos à doação de san-
gue que tiveram contato, nos 
últimos 30 dias, com pes soas 
que apresentaram diagnósti-
co clínico e/ou laboratorial de 
infecções pelos vírus SARS, 
MERS e/ou 2019-nCoV, bem 
como aqueles que tiveram con-
tato com casos suspeitos em 
avaliação, deverão ser conside-
rados inaptos pelo período de 
30 dias após o último contato 
com essas pessoas;
•Candidatos à doação de san-
gue que foram infectados pe-
los SARS, ERS e/ou 2019-
nCoV, após diagnóstico clínico 
e/ou laboratorial, deverão ser 

considerados inaptos por um pe-
ríodo de 30 dias após a comple-
ta recuperação (assintomáticos 
e sem sequelas que contraindi-
que a doação).

Foto: Ascom Prefeitura de Óbidos/Divulgação

Doe Sangue, a sua doação pode salvar até 4 vidas

Shopping Center Norte recebe posto 
de vacinação contra a Covid-19

Em parceria com a Prefei-
tura de São Paulo, por meio da 
Secretaria Municipal da Saúde 
(SMS), o Shopping Center Norte 
inaugurou na última quarta-fei-
ra, 19 de maio, um posto de va-
cinação de Covid-19 para aplica-
ção exclusivamente da primeira 
dose. O atendimento acontece 
de segunda-feira a sábado, das 8 
às 17 horas, por ordem de che-
gada, e é obrigatória a apresen-
tação de documento com foto e 
CPF. O posto está localizado na 
entrada do Carrefour - próximo 
ao Outback - e o acesso ao local 
é feito a pé.

As informações sobre a 
campanha de imunização da 
Secretaria Municipal da Saúde 
de São Paulo podem ser ob-
tidas através do link: https://
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/ 
secretarias/saude/vigilancia_ 
em_saude/doencas_e_agra -
v o s / c o r o n a v i r u s / i n d e x .
php?p=307599. É recomenda-
do realizar o pré-cadastro no site 
Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.
br), do Governo do Estado de São 
Paulo. Vale ressaltar que o pré-
cadastro não é um agendamento, 

mas contribui para agilizar o 
atendimento e melhorar a dinâ-
mica dos serviços, evitando aglo-
meração nos locais.

O Posto de Vacinação 
Contra a Covid-19 no Shopping 

Center Norte fica na Entrada 
do Carrefour - próximo ao 
Outback, de segunda-feira a 
sábado, das 8 às 17 horas, na 
Travessa Casalbuono, 120 - Vila 
Guilherme.
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Posto de vacinação atende os grupos elegíveis para imunização contra Covid-19

Poupatempo terá 20 novas 
unidades no Estado de São Paulo

O governador João Doria as-
sinou, na última segunda-fei-
ra (24), a implantação de no-
vas unidades do Poupatempo 
em 20 cidades. Serão benefi-
ciados os municípios de Arujá, 
Caçapava, Capão Bonito, Cuba-
tão, Ferraz de Vasconcelos, 
Francisco Morato, Ibitinga, Ita-
nhaém, Itapecerica da Serra, 
Itatiba, Jaboticabal, Jandira, 
Mococa, Mogi Mirim, Ribeirão 
Pires, Santana de Parnaíba, 
São Sebastião, Taquaritinga, 
Valinhos e Votorantim.

“O Poupatempo é uma re-
ferência nacional e internacio-
nal, com agilidade, eficiência 
nos serviços e nível de satisfa-
ção acima de 90%. Temos o pri-
meiro Poupatempo digital do 
Brasil. Nós somos um gover-
no 100% sem papel. Hoje, as 
645 prefeituras do Estado de 
São Paulo operam digitalmen-
te, essa é uma grande vitória, 
somos o primeiro Estado 100% 
digital do País”, destacou Doria.

As novas unidades fazem 
parte do plano de expansão, 
anunciado em agosto de 2020 
pelo governo paulista, que pre-
vê a incorporação dos serviços 
do Detran ao atendimento do 
Poupatempo. Com a integração, 
as Ciretrans serão transforma-
das em Poupatempo, permitin-
do que o cidadão seja atendido 
no mesmo local.

“É um dia para comemo-
rarmos. Que esse modelo Pou-
patempo nos sirva de referên-
cia como já serve e de inspiração 
para continuarmos essa trajetó-
ria mesmo com todas as dificul-
dades e atenção à Saúde públi-
ca que a pandemia nos obriga, 
mas olhando de maneira trans-
versal o nosso governo, pres-
tando bons serviços à socieda-
de”, afirmou Rodrigo Garcia, 
vice-governador e secretário de 
Governo do Estado.

As implantações serão viabi-
lizadas em parceria com as pre-
feituras e contarão com estrutu-
ra mais moderna e tecnológica, 
proporcionando segurança e co-
modidade, atendendo mais de 
2,2 milhões de pessoas.

O novo formato é por meio 
do sistema Balcão Único, com 
atendentes multitarefa, que in-
clui serviços municipais. O mo-
delo já foi testado e aprovado 
pela população nas unidades 
inauguradas nesta gestão em: 
Aguaí, Lençóis Paulista, Jales e 

Salto, escolhidas para o projeto 
piloto.

Entre os serviços ofereci-
dos, além do Detran.SP, estão o 
Instituto de Identificação (IIRGD) 
e taxas cobradas pelas prefeitu-
ras, facilitando ainda mais a vida 
do munícipe, que precisa se des-
locar menos para cumprir com 
suas obrigações. O investimento 
do Estado na implantação dos no-
vos postos é de aproximadamente 
R$ 3,7 milhões.

“Como os atendimentos se-
rão realizados no mesmo local 
por diversos órgãos, o cidadão 
ganhará comodidade e autono-
mia, sem perder o padrão de 
qualidade, marca registrada do 
programa, que cada vez mais es-
tará próximo da população”, ex-
plica André Arruda, presidente 
da Prodesp - empresa de tecno-
logia do Governo de São Paulo, 
responsável pela administração 
do Poupatempo no Estado.

Até o momento, sete Cire-
trans se transformaram em 
Poupatempo e já estão em fun-
cionamento. São eles: Franco da 
Rocha, Hortolândia, Piquete, 
Santa Bárbara D’Oeste, Serra 
Negra, Sumaré e Alesp.

“Atualmente, 86% dos ser-
viços realizados pelo Detran.SP 
são pelos canais digitais. Isso gra-
ças ao avanço da digitalização, o 
que permitiu a redução do aten-
dimento presencial. Ao delegar 
o atendimento ao Poupatempo, 
conseguiremos aproveitar me-
lhor nosso quadro de colaborado-
res, otimizando ainda mais a ope-
ração para serviços essenciais”, 
afirma Ernesto Mascellani Neto, 
presidente do Detran.SP.

Ainda neste primeiro se-
mestre, outras três unidades do 
Poupatempo, com o novo for-
mato, estão previstas para se-
rem abertas ao público: Atibaia, 
Itatinga e Porto Ferreira. No úl-
timo sábado (21), foi assinada 
autorização para estudo e im-
plantação de dois novos postos 
para a região do Vale do Paraíba: 
Cruzeiro e Lorena.

Serviços digitais

Atualmente, 85% dos atendi-
mentos do Poupatempo são por 
meio das plataformas digitais. 
Entre os serviços on-line mais 
procurados, estão: pesquisa de 
pontuação, habilitação, licen-
ciamento, as funcionalidades 
da vacinação contra a Covid-19, 
além da emissão do Atestado de 
Antecedentes Criminais, con-
sulta de IPVA, entre outros.

Programa Poupatempo

Administrado pela Prodesp 
- empresa de Tecnologia do Es-
tado - o Programa Poupa tempo, 
possui 23 anos de existência e já 
beneficiou mais de 607 milhões 
de cidadãos.

Com o início da pandemia, 
em março do ano passado, o pro-
grama acelerou o processo de di-
gitalização dos serviços digitais, 
para melhor atender a popula-
ção. Atualmente, são 137 opções 
no portal - www.poupatempo.sp.
gov.br -, aplicativo Poupatempo 
Digital e totens de autoatendi-
mento. Até o fim deste ano, o ob-
jetivo é chegar a 180 serviços di-
gitais, e a mais de 240 em 2022.
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Serão beneficiados mais de 2,2 milhões de pessoas em cidades 
do interior, litoral e Região Metropolitana de São Paulo
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