Dados sinalizaram aumento de casos de covid-19 e internações em SP
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), reconheceu, nesta quinta-feira (19) o recrudescimento dos índices epidemiológicos da covid-19 no Estado e pediu responsabilidade aos paulistas. Segundo o secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, os dados
apontam um aumento do número de casos e internações no Estado.
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Varejo deve faturar recorde de
R$ 3,74 bi na Black Friday de 2020
Se confirmadas, vendas previstas pela CNC serão 6% maiores que as do dia de descontos do ano passado

O comércio varejista deve
movimentar recorde de R$ 3,74
bilhões em vendas na campanha
de promoções Black Friday des
te ano, projeta a Confederação
Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC).
Se confirmado, o faturamen
to será 6% maior que o da tem
porada de liquidações de 2019,
quando somou R$ 3,67 bilhões.
Descontada a inflação do perío
do, as vendas terão crescimento
real de 1,8% contra igual período
do ano passado.
“Será a primeira data do
varejo a registrar crescimento
este ano, pelo menos até ago
ra. Desde a Páscoa até o Dia
das Crianças, todas as datas
comemorativas registraram
queda nas vendas”, lembrou o
economista Fabio Bentes, res
ponsável pelo cálculo da CNC.
O volume vendido pelo co
mércio eletrônico terá salto de
61,4% na Black Friday deste ano,
enquanto as lojas físicas vende
rão 1,1% a mais. No entanto, as
vendas online motivadas pela
data devem ficar em torno de
R$ 400 milhões, enquanto os
R$ 3,34 bilhões restantes serão
obtidos em lojas físicas.

“O peso da loja física ainda
é muito maior que o do e-com
merce. As vendas online cresce
ram muito nos últimos meses,
mas a gente estima que a partici
pação do comércio eletrônico no
varejo esteja em torno de 8%”,
justificou Bentes.
O levantamento considera
que a nova onda de contamina
ção e internações pela covid-19
no país não se traduzirá no fe
chamento de estabelecimentos
comerciais até a Black Friday.
Se as medidas de restrição à
disseminação do novo corona
vírus forem novamente impos
tas nas próximas semanas, a
projeção da CNC para elevação
de 2,2% nas vendas do Natal
deste ano em relação ao de
2019 pode ser ameaçada.
“As medidas restritivas que
estão sendo consideradas neste
momento ainda não foram im
plementadas, e a Black Friday
já é na semana que vem. Então
acho que isso não atrapalhará
tanto o varejo físico neste mo
mento, porque ainda serão
anunciadas. Se houver piora na
pandemia, aí sim o Natal pode
ser afetado por essas novas res
trições”, previu Fabio Bentes.

Arquivo

Varejo físico deve responder pela maior parte das vendas

A Black Friday foi incorpo
rada ao calendário do varejo
nacional em 2010, mas já é a
quinta data mais relevante para
o setor, atrás do Natal e Dias
das Mães, das Crianças e dos
Pais, aponta a CNC.
Em 2020, o segmento de
eletroeletrônicos e utilidades
domésticas deve movimentar
R$ 1,022 bilhão, seguido pe
los ramos de hipermercados e
supermercados (R$ 916,9 mi

lhões), móveis e eletrodomés
ticos (R$ 853,4 milhões), ves
tuário, calçados e acessórios
(R$ 328,7 milhões) e perfumaria
e cosméticos (R$ 247 milhões).
DESCONTOS EFETIVOS
A CNC fez um estudo de
preços para identificar os pro
dutos com maior probabilidade
de descontos efetivos e outros
que poderiam cair no fenômeno
informalmente conhecido como

“Black Fraude”.
Segundo uma coleta diária
de preços de mais de 2 mil itens
agrupados em 48 linhas de
produtos ao longo dos últimos
40 dias encerrados em 15 de
novembro, os produtos com
mais chances de terem descon
tos atrativos são os consoles de
videogame, que ficaram 19%
mais baratos no período. Em
seguida aparecem notebooks
(-17%) games para PC (-14%),
calça masculina (-13%), aspira
dor de pó (-11%) e Smart TV
Box (-10%).
Na direção oposta, ficaram
mais caros nas semanas que an
tecedem a Black Friday - e por
isso menos propensos a descon
tos efetivos - óculos de sol (10%),
joysticks (15%), camisas de
clubes de futebol (17%), colchões
(21%) e bicicletas (22%).
“A loja que vende uma bici
cleta vai ter de dar um desconto
de pelo menos 30% para chamar
atenção. O desconto, para ser
efetivo, teria que ser ao menos de
23%. A gente pesquisa os cinco
modelos de bicicleta mais vendi
dos em cinco lojas diferentes. A
chance de todas darem desconto
é pequena”, explicou Bentes. (AE)

PROMOÇÃO
JANTAR
Oferecemos 25 tipos de carnes nobres, saladas
variadas, Sushi, Sashimi e Camarão

(11) 4178-9024 l 4173-1634
Rua São José, 50 - Paulicéia l Em frente a Mercedes Benz
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Oportunidades investindo pouco

Microfranquia oferece vantagens, como negócio estruturado, suporte da franqueadora e nome conhecido no mercado
Quem vai empreender em
2021, mas não quer arriscar
começar um negócio do zero, investir em uma franquia pode ser o
caminho. O formato oferece vantagens, como negócio estruturado,
suporte da franqueadora, estrutura e nome conhecido no mercado.
Para quem não tem um alto capital
para investimento, a microfranquia
pode ser o caminho.
De acordo com a Associação
Brasileira de Franchising (ABF), já
são mais de 560 redes com modelos
de investimento mais enxuto, que
não ultrapassam R$ 90 mil. Por
exemplo, na Caricanecas, maior
empresa de caricaturas digitais
do mundo, o custo é bem mais
baixo que este valor: com R$ 10
mil já é possível adquirir uma
unidade da marca, que já possui

600 franquias em todos o país
De acordo com a Associação
Brasileira de Franchising (ABF), as
microfranquias ganharam espaço
durante a pandemia. Segundo a associação, os motivos da alta procura
pelo modelo de negócio está relacionada com o alto desemprego,
o custo baixo de investimento e
a baixa de juros. A microfranquia
tem feito tanto sucesso, que muitas
marcas que antes não tinham este
formato de investimento desenvolveram modelos mais enxutos
para atrair interessados. A busca
pelo negócio próprio, sem a necessidade de injetar um alto valor,
atingiu em cheio a Caricanecas,
que vendeu mais de 100 unidades
desde o início da pandemia.
O sistema home based diversificou o formato de trabalho neste

ano. Segundo o Instituo Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE),
4,5 milhões de brasileiros complementam sua renda sem sair de casa.
Trabalhar home office é cada vez
mais comum, inclusive no mercado
de franquias. Na Caricanecas, por
exemplo, já são mais de 600 franqueados que dedicam tempo para
conquistar clientes e realizar vendas, tudo sem sair de casa.
O motivo de tamanho sucesso é
simples: baixo investimento, baixo
custo fixo, flexibilidade de horário
e bom retorno financeiro. “Eu queria algo que que oferecesse flexibilidade, comodidade e deslocamento
fácil e rápido. Quando descobri a
Caricanecas, vi que eu poderia ter
tudo isso e ainda ter o meu próprio
negócio”, conta o franqueado da
marca, Gabriel Valle. (R. Local)

Free Photos/Pixabay

Trabalhar home office é comum no sistema de franquia
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Caminhão itinerante da Serasa está em Diadema
O caminhão da Serasa, que
percorre o Brasil há mais de 3
anos oferecendo gratuitamente
todos os serviços da empresa e
estava com suas atividades suspensas desde março, devido
ao isolamento social originado
pela pandemia de covid-19,
está de volta. Na terça-feira
(17), no estacionamento do Su-

permercado Extra de Diadema,
o caminhão retomou seus aten
dimentos, mas com algumas
novidades, principalmente em
relação aos cuidados necessá
rios para proteger a saúde dos
consumidores e funcionários.
Os serviços oferecidos pelo
caminhão da Serasa seguem os
mesmos: consulta ao CPF e Se-

rasa Score, simulação de crédito
através do Serasa eCred e renegociação de dívidas pelo Feirão
Serasa Limpa Nome, possibilitando que os consumidores já
saiam com o boleto do acordo
em mãos, com descontos que
podem chegar até 99%.
“O momento de pandemia
está sendo extremamente

complicado para a vida financeira de muitas pessoas. O
projeto do caminhão itinerante, que já atendeu mais de 200
mil consumidores em pouco
mais de 2 anos, está de volta
para ajudar, sobretudo as pessoas que têm dificuldade de
acesso aos canais digitais da
empresa. Todos os cuidados e

medidas preventivas de saúde
por conta da covid-19 são tomados”, explica Tiago Marchese, gerente da Serasa.
Serviço - Caminhão da Serasa no estacionamento do Mercado Extra, Praça Bom Jesus de
Piraporinha, 425, Piraporinha.
Data: 17 a 21 deste mês. (Reportagem Local)
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S.Paulo recebe primeiras 120 mil doses da Coronavac

Remessa com as vacinas chegou nesta quinta; até o final do ano a previsão é que o Estado receba 46 milhões de doses

O governador João Doria
participou pessoalmente do recebimento da remessa de 120 mil
doses da Coronavac, vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac Life Science.
A carga, proveniente da China,
desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos nesta
manhã, em um momento histórico diante da gravidade da crise
de saúde enfrentada em todo o
mundo. O imunizante, que encontra-se na última fase de testes,
é considerado uma das esperanças na luta contra a pandemia do
coronavírus, que já matou mais
de 167 mil de brasileiros e 1,3 mi
lhão de pessoas no mundo todo.
“A vacina salva, protege e nos
dará uma oportunidade de termos o novo, uma nova vida, uma

nova situação com a proteção de
toda a população. Nós recebemos
hoje 120 mil doses da Coronavac,
a vacina do Butantan e do laboratório Sinovac, para proteger
vidas. Ao longo dos próximos 40
dias vamos receber 46 milhões de
doses. Quero destacar aqui que
não estamos em uma corrida pela
vacina, estamos em uma corrida
pela vida”, destacou Doria.
O embarque das doses aconteceu na madrugada de segundafeira (16) em um voo comercial da
Turkish Airlines e desembarcou
no Brasil às 7h45. O local em que
as vacinas serão armazenadas
permanece em sigilo por questões
de segurança.
Esta é a primeira remessa a
chegar no país. Ao todo serão
46 milhões de doses, sendo 6
milhões já prontas para aplica-

ção e 40 milhões em forma de
matéria prima para formulação
e envase em fábrica própria do
Instituto Butantan.
As demais remessas devem
chegar no decorrer das próximas semanas. Já a disponibilização para a população ocorrerá
somente após a comprovação
da eficácia, que deverá acontecer após a conclusão da terceira fase dos estudos clínicos e
posterior aprovação da agência
reguladora, a Anvisa.
Na última terça-feira (17) os
resultados dos estudos clínicos da
Coronavac foram publicados pela
revista Lancet Infectious Diseases.
A publicação mostrou que a vacina é segura e tem capacidade de
produzir resposta imune 28 dias
após sua aplicação em 97% dos
casos. (Reportagem Local)

Governo do Estado de SP

João Doria: “estamos em uma corrida pela vacina”
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São Bernardo testa sistema
semafórico solar inédito
Equipamento foi instalado no cruzamento das Avenidas Lions e Lauro Gomes
Na tentativa de solucionar problema
comum às grandes cidades, o furto de
cabos de energia que alimentam os semáforos, a Prefeitura de ABC. Trata-se de
sistema semafórico movido à energia solar, que permite eliminar os fios, alvo dos
criminosos devido ao cobre presente em
sua composição, e, dessa forma garantir
autonomia dos equipamentos por até 72
horas, com controle via celular.
O sistema pioneiro foi instalado no
cruzamento das Avenidas Lions e Lauro
Gomes, na Vila Vivaldi, um dos pontos
mais afetados pelo furto de cabos de energia na cidade. A expectativa é a de que
a ferramenta funcione em caráter experimental durante 60 dias. A alternativa é
fruto de parceria com a empresa Trânsito

Certo, sem custos aos cofres municipais.
O prefeito Orlando Morando destaca
que o objetivo da medida é fazer uso da
tecnologia como aliada no monitoramento
do trânsito ao mesmo tempo em que visa
coibir a criminalidade. “Estamos atentos às
necessidades do município e trabalhando
incansavelmente para garantir a segurança
da nossa população. Parcerias com a iniciativa privada, ainda mais quando não geram
custos à administração, são fundamentais
para o avanço da cidade”, afirmou.
Levantamento feito pela administração
municipal mostra que, desde maio de 2018,
foram furtados cerca de 2 quilômetros de cabos de energia usados para o abastecimento
de semáforos no município, prejuízo de
mais de R$ 1,5 milhão à prefeitura.

Além do cruzamento das Avenidas
Lions e Lauro Gomes, a Rua dos Via
nas e a Rua Luiz Pequini estão entre as
áreas mais vulneráveis para a prática
criminosa no município. Os fios e cabos são visados pelo crime devido ao
cobre presente em seu interior, que
pode ser revendido em pontos ilegais.
O sistema semafórico solar fixo tem
como características a autonomia do
sistema por até 72 horas, o que permite
com que os faróis permaneçam acesos
mesmo em casos de queda de energia;
tempo de recarga de até 24 horas; controlador de quatro fases; operação em modo
manual ou automático; comunicação entre grupos sem fio, além de ser uma energia mais sustentável. (Reportagem Local)
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Semasa lança número de WhatsApp
para tirar dúvidas de moradores
Novo canal de comunicação não é destinado a abertura de ordens de serviço ou solicitações de segunda via, por exemplo
Divulgação/Semasa

Para agilizar e facilitar o
acesso a informações sobre os
serviços da autarquia, a partir de
agora o Semasa (Serviço Munici
pal de Saneamento Ambiental
de Santo André) conta com um
número de WhatsApp, disponí
vel aos moradores da cidade.
O atendimento pelo novo
canal, disponível no telefone
4433-9011, é exclusivo para tirar
dúvidas dos munícipes sobre os
trabalhos prestados pelo Sema
sa. Além disso, os moradores
poderão se cadastrar na lista de
transmissão e receber notícias
e avisos da autarquia. Para se
cadastrar, basta enviar um ‘Oi’
informando o nome e o bairro
onde reside.

O novo canal de comunicação
não é destinado a abertura de or
dens de serviço ou solicitações de
segunda via, por exemplo. Para
estes casos, seguem disponíveis
os canais no site do Semasa, Pos
to de Atendimento e Central de
Atendimento telefônico.
O canal no WhatsApp somase ao Facebook da autarquia
como mais uma opção para am
pliar o contato com os usuários,
facilitando – por exemplo – o
envio de denúncias de descarte
irregular de lixo, já que a ferra
menta permite o envio de fotos
e vídeos. Pelo WhatsApp, o aten
dimento será sempre nos dias
úteis, das 8h às 17 horas. (Re
portagem Local)

Usuários de Santo André também poderão receber notícias e avisos pelo novo canal

Diadema celebra Dia da Consciência Negra
com debate e diversas ações culturais
A Prefeitura de Diadema cele
bra hoje (20) o Dia da Consciência
Negra com cine drive-in na Praça
da Moça, projeção do filme “Pantera
Negra”, mesa redonda com o can
tor de rap Negro Will, e shows em
homenagens a Pixinguinha, Dona
Ivone Lara, Leci Brandão e Clemen
tina de Jesus. O tributo aos ícones
da música brasileira será realizado
sob a regência do maestro Marcelo
de Souza, com participações de
convidados, professores e alunos
da Nova Casa da Música.
Em razão da covid-19 todos
os protocolos de distanciamento
serão aplicados e somente no cine
drive-in as pessoas poderão com

parecer, porque o filme será visto
de dentro do carro. A mesa re
donda e os shows musicais serão
realizadas no Estúdio Livre, no
CEU das Artes, e transmitidos,
via youtube, pelo canal Cultura
Diadema Online.
Cinema na praça - A pro
gramação do Dia da Consciência
Negra começa às 18h30, com o
cinema ao ar livre na Praça da
Moça. A praça tem capacidade
para receber 40 carros e entrada
será pela Avenida Alda.
As atividades no Estúdio Livre
não terão a presença do público.
Às 19h começa a ser transmitida,
pelo canal Cultura Diadema On

line, a mesa redonda “Gerações &
Conquistas”, mediada por Negro
Will e também coordenador da
Casa do Hip Hop.
Em seguida, a partir das 20 h,
acontecerá a apresentação “Pixin
guinha, o Gênio da Música”, com
integrantes da Nova Casa da
Música. Entremeada por falas e
canções, quem assistir a homena
gem saberá mais sobre a trajetória
do maestro e saxofonista carioca.
Às 21h, encerrando as ativi
dades, será transmitido o show
“Elas no Samba” em reverência a
Dona Ivone Lara, Leci Brandão e
Clementina de Jesus. (Reporta
gem Local)
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