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ÚLTIMAS - A comodidade das compras on-line - e o medo 
de contrair a covid-19 - aproximaram os paulistanos do 
e-commerce, trazendo resultados significativos para os 
varejistas digitais. Um estudo realizado pelo Compre&Confie, 
empresa de inteligência de mercado focada em e-commerce, 
mostra que as compras pela Internet realizadas no município, 
geraram faturamento de R$ 4,1 bilhões entre 24 de fevereiro 
e 24 de maio, alta de 67,3% em relação ao mesmo período de 
2019. O aumento expressivo em valores pode ser explicado pela 
maior quantidade de pedidos realizados. Ao todo, 12,1 milhões 
de compras foram feitas nesse período - número 82,1% maior 
do que o registrado no mesmo intervalo do ano passado.

ÚLTIMAS - O turismo brasileiro sofreu queda de 55,4% no 
faturamento de abril em relação ao mesmo período do ano 
passado, maior retração da série histórica, desde 2011. Além 
disso, foi o menor faturamento já registrado, de R$ 5,43 
bilhões, com um prejuízo de R$ 6,76 bilhões em relação ao 
mesmo período do ano passado, de acordo com levantamento do 
Conselho de Turismo da FecomercioSP baseado em números 
divulgados pelo IBGE. Das seis atividades pesquisadas, cinco 
registraram baixa em seu faturamento real no comparativo 
anual, com destaque para transporte aéreo (-79,2%) e serviços 
de alojamento e alimentação (-65,6%). No acumulado do ano, a 
retração até o mês de abril foi de 18,3%.

Vazamento em dois trechos da Avenida Cel. 
Sezefredo Fagundes são reparados pela Sabesp

Na Avenida Cel. Sezefredo 
Fagundes, próximo ao núme-
ro 15.800, um vazamento de 
água persistiu por vários meses. 
Em anteriores edições destaca-
mos o ocorrido: na edição 2889 
do dia 13 de dezembro de 2019, 
“Vazamento na Avenida Cel. 
Sezefredo Fagundes”, e na edição 
2879 do dia 4 de outubro de 2019, 
“Sabesp realizou o serviço de re-
paro e vazamento na Avenida 
Cel. Sezefredo Fagundes” e a 
Sabesp sempre retorna ao local 
para realizar o conserto. 

Procurada, a Sabesp infor-
mou que realizou o reparo no va-
zamento na última quarta-fei-
ra (17/6), porém o vazamento de 
água no trecho citado da via, era 
em um local diferente do proble-
ma registrado anteriormente, 
a reposição do pavimento acon-
teceu na manhã da quinta-feira 
(18).

Porém, na quarta-feira (17) à 
tarde, recebemos uma foto de ou-
tro vazamento, na altura do nú-
mero 15.555, entramos em conta-
to com a Sabesp e, no dia seguinte 

o vazamento foi consertado. A 
Sabesp informa que consertou 
na última sexta-feira (19/6), o va-
zamento de água em frente ao 
número 15.555 da Avenida Cel. 
Sezefredo Fa gundes.

A Companhia pede descul-
pas por eventuais transtornos e 
segue à disposição pelos canais 
de atendimento ao cliente: te-
lefones 195 e 0800 011 9911 (li-
gações gratuitas), pela Agência 
Virtual no site www.sabesp.
com.br ou pelo aplicativo da 
Sabesp para Android e iOS.
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Vazamento na Avenida Cel. Sezefredo Fagundes, 15.800
Na última semana, equipes da Sabesp 

estiveram no local e repararam o problema

Jardim Cachoeira

“Carretinha do Bem” leva doações às 
regiões mais carentes de São Paulo

Quando se apresentou em 
seu trio elétrico no Carnaval 
de São Paulo, o cantor Boca 
Nervosa ainda não imaginava 
que transformaria sua carre-
ta num instrumento tão impor-
tante para levar alimentos para 
quem precisa. Hoje, o mesmo 
veículo que levou música e di-
versão para centenas de pessoas 
no carnaval leva refeições, ces-
tas básicas e doações em geral 
para regiões carentes e a cada 
dia vê sua agenda de compro-
missos aumentar. “Procuramos 
levar para as regiões mais dis-
tantes. Hoje em dia tem muita 
gente vivendo nas ruas e preci-
sando de ajuda”, relata o cantor. 

Nascido na cidade de Olím pia, 
no interior de São Paulo,  Boca 
Nervosa conta que a assistência 
social sempre esteve presente em 
sua família. “Em Olímpia havia 
uma estação de trem que foi de-
sativada e meu pai transformou 
a estação em um polo social com 
aulas gratuitas de corte e costu-
ra, marcenaria e várias ativida-
des. Era comum também meu 
pai trazer pessoas que precisam 
de ajuda até para dormir na nos-
sa casa. Até hoje todos nós conti-
nuamos envolvidos com ativida-
des sociais”, conta o cantor.

Já a Carretinha do Bem foi 
criada especificamente no iní-
cio da pandemia. O cantor rela-
ta que a ideia surgiu quando foi 
com uns amigos entregar cestas 

básicas numa igreja e teve a ideia 
de usar a carreta que foi seu trio 
elétrico no Carnaval para trans-
portar mais doações e poder aten-
der regiões mais distantes. Dessa 
forma, o trio elétrico que teve o 
nome de “Boteco do Boca”, tor-
nou-se “Carretinha do Bem”. 

Aos domingos, a atividade é 
a entrega da “Macarronada do 
Bem”, que consiste na entrega 
de marmitex com macarrão e 
salsinha para pessoas em situa-
ção de rua e comunidade caren-
tes. “Domingo passado consegui-
mos levar mais de 100 marmitex 
em uma comunidade carente na 
região de Vila Guilherme”, con-
ta. Para a preparação dessas re-
feições, além das doações de ali-
mentos, Boca Nervosa e sua 
esposa Sylvia Pontelli contam 
com a ajuda de amigos e volun-
tários. As refeições são prepara-
das num espaço cedido pelo Tom 
Tom Clube, que fica na Vila Ede. 

Além da entrega da macar-
ronada aos domingos, a Car-
retinha do Bem faz entregas 
de refeições nas ruas às segun-
das, quartas e sextas colaboran-
do numa ação da Igreja Sarah 
Nossa Terra. “As coisas vão 
acontecendo e a ‘Carretinha do 
Bem’ já está com uma agenda 
complexa”. Além das refeições, o 
projeto faz entrega de cestas bá-
sicas, ração para animais aban-
donados e itens de limpeza e hi-
giene pessoal. “Nossa intenção é 

que esse projeto permaneça mes-
mo após a pandemia. Acredito 
que a necessidade das pesso-
as deve aumentar. Por enquan-
to, há a ajuda do governo, mas 
quando acabar, acredito que a si-
tuação pode ficar mais grave”.

Desde o início do projeto, 
Boca conta com o apoio e doa-
ções de pessoas físicas e jurídicas 
a quem denominou “parceiros 
do bem” como: YX Cosméticos, 
Pizzaria Vica Pota; Ladário 
Peças, Taf Tubos, CVN 4X4 
Peças; Frigorífico Holanda, MC 
Diesel, Auto Escola Positiva; 
Oficina Wandecar 4 X4 e ami-
gos como: Raul Concertina, 
Ca rolina Gaioto, Sarah Mo-
que  dace, Júnior Bilú, Jussara 
Del fino, entre outros parceiros.

Para manter e ampliar esse 
trabalho, a Carretinha do Bem 
aceita doações em alimentos, 
cestas básicas, ração para ani-
mais, material de limpeza, itens 
de higiene pessoal, agasalhos, co-
bertores e também em dinhei-
ro para custear despesas com a 
manutenção da carreta e com-
pra de embalagens de marmitex, 
por exemplo. Quem quiser cola-
borar deve entrar em contado 
pelo e-mail: carretinhadobem@
hotmail.com ou diretamente 
pelo celular: (11) 98742-6951. A 
Carretinha do Bem dispõe de um 
ponto de doação voluntária loca-
lizado na Avenida Nossa Senhora 
do Ó, 2.068 em Freguesia do Ó.
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O cantor Boca Nervosa e sua esposa, Sylvia Pontelli 
contam com ajuda de voluntários para 
preparação de dezenas de refeições

Pessoas voluntárias ajudam também na distribuição 
feita com a Carretinha do Bem

Solidariedade

Foto: Arquivo AGZN

Hoje...
... Como um dos cruzamentos mais movimentados da Zona Norte, esse ponto tem também gran-

de movimento de pedestres que utilizam o canteiro central para caminhadas e prática de  esportes. 
Recentemente, o canteiro também recebeu novo paisagismo com plantio de grama e flores. Ao fun-
do, a paisagem não teve mudanças devido às instalações do Complexo Penitenciário. Próximo a esse 
ponto, está atualmente a sede do Comando de Policiamento de Área 3, responsável pelo policiamen-
to da Zona Norte.
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Ontem...
... A foto de 1979 mostra o cruzamento entre as avenidas Ataliba Leonel e Zaki Narchi em 

obras. Nos arquivos de AGZN, há a informação de que houve uma interdição por 30 dias na pis-
ta sentido bairro-centro da Avenida Ataliba Leonel para obras, como vemos na imagem a pista es-
querda como desvio para quem seguia rumo ao Centro. O asfalto sem sinalização indica um recen-
te recapeamento e o canteiro central ainda bem rudimentar. Curioso lembrar que, na época, era 
comum a presença de negociantes de veículos fazendo sinal para os motoristas quando havia inte-
resse naquele modelo de carro.

Ações locatícias apresentaram 
queda em abril de acordo 

com levantamento Secovi-SP
De acordo com levantamento 

feito pelo Secovi-SP (Sindicato 
da Habitação), no Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo  
em abril, foram protocoladas na 
cidade de São Paulo 656 ações lo-
catícias, o que representa um au-
mento de 45,8% em comparação 
às 1.211 ações ajuizadas em mar-
ço deste ano. Considerando as 
1.433 ações registradas em abril 
de 2019, a queda foi de 54,2%.

No quarto mês do ano, as 
ações por falta de pagamen-
to de aluguel, responderam por 
81,1% do total, com 532 ações. 
As renovatórias apareceram na 
segunda posição, com 71 ações 
(10,8%). As ordinárias/despejo 
e as consignatórias totalizaram, 
respectivamente, 42 (6,4%) e 11 
(1,7%) processos.

As 4.090 ações acumuladas 
no primeiro quadrimestre, re-
presentaram queda de 22,1%, 
relativamente a igual período 
do ano anterior, quando foram 
contabilizadas 5.251 ocorrên-
cias. O total acumulado no pe-
ríodo de maio de 2019 a abril de 
2020, foi de 14.505 ações, um re-
cuo de 10,9% diante das 16.272 
ações acumuladas de maio de 
2018 a abril de 2019.

Entenda o significado 
de cada ação

Consignatória: movida quando 
há discordância de valores de alu-
guéis ou encargos, com opção do 
inquilino pelo depósito em juízo;
Falta de pagamento: motivada 
por inadimplência do inquilino;
Ordinária (Despejo): relati-
va à retomada de imóvel para 
uso próprio, de seu ascendente, 

ou descendente, reforma ou de-
núncia vazia;
Renovatória: para renovação 
compulsória de contratos comer-
ciais com prazo de cinco anos.

Confira o levantamento 
na íntegra: http://www.secovi. 
com.br/pesquisas-e-indices/ 
analises/analise-locaticias?mc_
cid=d604b80bee&mc_eid= 
eb32b0a2b3
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Foram protocolados na cidade de São Paulo 656 processos, o que 
representa uma diminuição de 45,8% em comparação a março deste ano

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


