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ÚLTIMAS - O Indicador de Demanda do Consumidor por 
Crédito da Serasa Experian, mostra que a procura dos brasileiros 
por crédito cresceu 15,6% em julho ante junho deste ano, quando 
a alta foi de 13,4%. Foi o terceiro aumento mensal consecutivo 
observado pelo índice. Em relação a julho de 2019, houve uma 
retração de 3,9%. Na análise mensal, foi verificada recuperação 
em todas as regiões do País, com destaque para o Nordeste 
(22,0%), seguido pelo Sudeste (16,2%), Norte (15,9%), Centro-
Oeste (11,7%) e Sul (9,6%). O indicador também mostra que a 
busca por crédito foi maior entre os brasileiros que ganham até 
R$ 500,00. Neste caso, o aumento foi de 18,7%. Já, para quem 
ganha mais de R$ 10 mil, o avanço foi o menor, de 14,5%.

ÚLTIMAS - O otimismo dos brasileiros com relação 
aos rumos da economia voltou a subir no mês de agosto, 
conforme mostrou o Índice Nacional do Consumidor (INC) 
da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). O índice 
fechou em 83 pontos, mostrando a segunda alta seguida. 
Foram registrados 79 pontos em julho e 77 em junho. 
Embora os números continuem no campo do pessimismo 
(abaixo de 100 pontos), indicam uma expectativa de 
recuperação da economia em crise, por conta dos efeitos 
da covid-19. Em relação à vida que estão levando hoje, 
pensando na economia, também há uma clara tendência de 
menos pessimismo captada pelo INC.

Hoje...
... Com 38 anos de atividade, o Terminal Rodoviário Tietê é um dos principais do País. Possui, 

atualmente 89 plataformas, atende cerca de 300 linhas de ônibus por dia, aproximadamente 3 mil 
veículos partindo e chegando de cerca de 1.033 cidades, 21 estados brasileiros e de 5 países do Cone 
Sul (Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai). Em média, o terminal tem uma circulação de 90 
mil usuários por dia. De acordo com a Socicam, que administra o local desde 1989, há cerca de 295 
funcionários em diferentes turnos, envolvidos na administração, operação, manutenção, limpeza e 
segurança desse espaço que tem mais de 120.000 m² de área total  e 54.480 m² de área construída. 
Com funcionamento 24 horas, o terminal reúne, ainda uma área de serviços, que concentra órgãos 
públicos como: ARTESP (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo) e ANTT 
(Agência Nacional de Transportes Terrestres), além de um posto de Assistência Social.
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Ontem...
... A foto publicada na edição de 29/8/1979 da A Gazeta da Zona Norte, retratava as obras do 

Terminal Rodoviário Tietê, que haviam sido iniciadas em janeiro daquele ano. A expectativa era 
de que o terminal estaria concluído dentro de 17 meses, ou seja, janeiro de 1981. Sua inaugura-
ção aconteceu em 9 de maio de 1982, sendo que o primeiro ônibus saiu às 4h30 deste dia com des-
tino ao Rio de Janeiro. Administrado pela Socicam, o terminal recebeu os pontos de embarque e 
desembarque de passageiros das linhas de ônibus estaduais, interestaduais e internacionais que 
partiam da Estação Rodoviária de São Paulo, na Praça Júlio Prestes e do Terminal Interestadual 
do Glicério. Em 2002, o local passou por uma reformulação para agregar serviços a serem ofereci-
dos aos passageiros.

Visite nosso site: www.gazetazn.com.br

Aluguel residencial pode ser 
reajustado em 13,02% em setembro

O valor do aluguel residencial 
de contratos em andamento, com 
aniversário em setembro e corre-
ção pelo IGP-M (Índice Geral de 
Preços - Mercado), medido pela 
Fundação Getúlio Vargas, pode-
rá ser reajustado em 13,02%.

Com alta de 2,74% no mês 
de agosto, fecha-se o comporta-
mento dos preços no período de 
12 meses compreendido entre 
setembro de 2019 e agosto de 
2020. O IGP-M é eleito como um 
dos principais indicadores para 
reajustes contratuais por ser di-
vulgado ainda dentro do mês de 
referência.

Para facilitar o cálculo do 
novo aluguel, o Secovi-SP (Sin-
dicato da Habitação), divulga 
mensalmente o fator de atuali-
zação, que, no caso, é de 1,1302. 
Para atualizar um aluguel de R$ 
1.500,00 em vigor até agosto de 
2020, por exemplo, multiplica-
se R$ 1.500,00 por 1,1302. O re-
sultado, R$ 1.695,30, correspon-
de ao valor que o inquilino irá 
pagar no final do mês de setem-
bro ou início de outubro.

Seguem os reajustes dos úl-
timos meses:

Contrato com aniversário 
em setembro/2019 e pagamento 
em outubro/2019: 1,0495;

Contrato com aniversário 
em outubro/2019 e pagamento 

em novembro/2019: 1,0337;
Contrato com aniversário 

em novembro/2019 e pagamen-
to em dezembro/2019: 1,0315;    

Contrato com aniversário 
em dezembro/2019 e pagamen-
to em janeiro/2020: 1,0397;

Contrato com aniversário 
em janeiro/2020 e pagamento 
em fevereiro/2020: 1,0730;

Contrato com aniversário 
em fevereiro/2020 e pagamento 
em março/2020: 1,0781;

Contrato com aniversário 
em março/2020 e pagamento em 
abril/2020: 1,0682;

Contrato com aniversário 

em abril/2020 e pagamento em 
maio/2020: 1,0681;

Contrato com aniversário 
em maio/2020 e pagamento em 
junho/2020: 1,0668;

Contrato com aniversário 
em junho/2020 e pagamento em 
julho/2020: 1,0651;

Contrato com aniversário 
em julho/2020 e pagamento em 
agosto/2020: 1,0731;

Contrato com aniversário 
em agosto/2020 e pagamento 
em setembro/2020: 1,0927;

Contrato com aniversário 
em setembro/2020 e pagamento 
em outubro/2020: 1,1302.
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Percentual corresponde à variação acumulada em 12 meses do IGP-M, 
que corrige a maior parte dos contratos de locação

Parque Tenente Brigadeiro Faria Lima 
passa por melhorias na infraestrutura

Apesar da pandemia de co-
vid-19, o Parque Municipal, 
Tenente Brigadeiro Faria Lima, 
sob gestão da iniciativa priva-
da, está recebendo melhorias 
nas áreas recuperadas e revita-
lizadas. Entre as ações estão a 
substituição dos equipamentos 
de ginástica ao ar livre, bancos, 
muretas, bebedouros, mesas de 
piquenique, paraciclos, alam-
brados e lixeiras. Limpeza, ma-
nutenção, zeladoria e manejo ar-
bóreo, entre outros serviços são 
executados pela concessionária 
Urbia, vencedora da licitação. 

A concessionária manteve 
os serviços básicos dos espaços, 
durante os 114 dias em que per-
maneceram fechados ao público, 
além de ter implementado um 
rigoroso protocolo sanitário para 
os funcionários, antecipando as 
regras do Decreto Municipal da 
cidade de São Paulo (Decreto nº 
59.600, de 9 de julho de 2020), 
que autorizou a reabertura. 
Todos os profissionais que atu-
am nos parques passaram a ado-
tar higienização rigorosa, seja 
com água e sabão ou álcool em 
gel, uso de máscara e protetor 
facial e o respeito ao distancia-
mento social durante todas as 
atividades. Outra iniciativa, vol-
tada para os frequentadores, foi 
a instalação de uma série de avi-
sos, comunicados e orientações 
nestes dois parques.

Nos seis meses iniciais de 
contrato do Parque Tenente 
Bri gadeiro Faria Lima, a em-
presa revitalizou trilhas e ca-
minhos. Foram instalados no-
vos jardins. O Parque Tenente 
Brigadeiro Faria Lima foi criado 
em 2004 e tem cerca de 50 mil 
m², enquanto o Lajeado conta 

com aproximadamente 15 mil 
m² e, é relativamente novo: foi 
inaugurado em 2010. “São par-
ques modestos, mas de grande 
importância para as comunida-
des onde estão inseridos. Com a 
aprovação dos planos de inter-
venção, vamos trabalhar para 
modernizá-los, com obras de 
melhorias, e ajudar a desenvol-
ver o potencial de cada um de-
les como a conscientização am-
biental, no Lajeado, e o esporte, 
no Tenente Brigadeiro Faria 
Lima”, afirma Samuel Lloyd, di-
retor comercial da Urbia. 

No Parque Tenente Briga-
deiro Faria Lima deverá ser in-
cluída uma arquibancada para 
o campo society, novos banhei-
ros e vestiários, inclusão de área 
para lanchonete, novos bebe-
douros e mobiliário, assim como 
implantação de Wi-Fi, sistema 
de videomonitoramento inteli-
gente, implantação de hortas, 
entre outros. 

Parques abertos com 
restrições

Assim como os demais par-
ques da capital paulista, o 
Par que Tenente Briga deiro 
Faria Lima, está aberto das 6 
às 19 horas aos frequentado-
res de segunda a sexta-feira. 
Bebedouros, parquinhos, qua-
dras poliesportivas, áreas de 
churrasqueiras e piqueniques 
seguem interditados para os 
usuários. Assim, apenas ativi-
dades físicas como: caminha-
da, corrida, trilha e contempla-
ção estão liberadas, respeitado 
o uso de máscara e o distan-
ciamento social. Totens de ál-
cool gel, com acionamento pelo 
pé, foram instalados nas áreas 
de recepção e maior circulação, 
além de dispensers em algumas 
edificações. O Parque Tenente 
Brigadeiro Faria Lima está lo-
calizado na Rua Heróis da FEB, 
322 - Parque Novo Mundo.
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Parque Tenente Brigadeiro Faria Lima, no Parque Novo Mundo foi uma 
das áreas que recebeu mudanças positivas na limpeza, conservação de 

recursos naturais, reparo e substituição de equipamentos

Aterro sanitário irregular 
causa transtornos aos 

moradores do bairro Barrocada
Moradores do bairro Bar-

rocada, próximo ao km 79 da 
Rodovia Fernão Dias, entraram 
em contato com a redação para 
reclamar de um aterro sanitário 
clandestino. O local recebe lixo 
irregular há mais de um ano e, 
recentemente colocaram fogo 
no lixo, porém, o fogo não está 
na superfície e sim queimando 
de baixo para cima, e a fumaça 
segue causando transtorno para 
os moradores próximo ao local.  
O lixo está queimando de baixo 
para cima, e há pelo menos um 
mês está dessa forma, empresas 
próximas já tentaram contato 
com a subprefeitura, mas não 
tiveram sucesso.

Por conta da fumaça e o 
cheiro do lixo que é muito for-
te, os moradores estão pas-
sando mal ao inalar. A Defesa 
Civil, os Bombeiros e a Polícia 
Ambiental foram chamados, po-
rém eles disseram que não po-
dem fazer nada em relação ao 
aterro sanitário.  

Procuramos a Prefeitura 
para saber a respeito do terreno 
que está localizado na Estrada 
da Barrocada, depois do Buffet 
Quinta dos Pinheiros. O terre-
no é de propriedade particular 
e, com isso a Prefeitura disse 
que não há o que fazer, “confor-
me processo 2017-0.109.669-9, 
em 20.03.2017 foi realizada vis-
toria pela equipe de fiscalização 
de SVMA. Constatou-se resídu-
os de construção civil no local. 
Foi lavrado auto de intimação 
para a destinação adequada dos 
resíduos de construção civil. Em 
8/8/17 foi realizada nova visto-
ria e constatou-se a retirada e a 
paralisação de descarte dos re-
síduos do local. A Prefeitura de 
São Paulo ainda informa que 
se trata de área particular, com 
ação de reintegração de posse 
proposta pelo proprietário,  em 
andamento”, finalizou.
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Moradores do bairro Barrocada passam mal ao inalar 
a fumaça causada pelo fogo no aterro irregular

Aterro sanitário irregular causa transtorno


