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ÚLTIMAS - A demanda das empresas por crédito caiu 6,0% 
em agosto, na comparação com o mesmo mês do ano passado, 
de acordo com o Indicador da Serasa Experian. Esse foi o 
segundo mês consecutivo de queda. Na análise por porte, as 
micro e pequenas empresas registraram o maior recuo (6,1%), 
seguidas das médias (- 4,7%) e grandes (-1,5%). Por região, 
o indicador mostra que apenas o Norte apresentou alta, de 
0,3%. A maior queda foi verificada no Sudeste (-8,1%), seguido 
de Sul (-4,5%) e Nordeste e Centro-Oeste com recuo de 4,3% 
cada. Quando considerado o setor, a indústria foi o segmento 
que apresentou forte recuo, de 7,8%. Já comércio, apresentou 
a menor retração, de 5,6%.

ÚLTIMAS - O Índice Nacional de Confiança (INC), pesquisa 
encomendada pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP), 
junto à startup de tecnologia Behup, aponta que o consumidor 
paulista está mais confiante em relação à economia, após o 
relaxamento do isolamento social. Os números registrados 
em agosto e setembro são de 83 pontos, dez a mais que maio 
e junho, pico pessimista do ano. Ou seja, foram computados 
apenas 73 pontos. Os pesquisadores ouviram pessoas das 
classes A (4,8%), B (30,7%), C (53,5%); D e E (11%), de janeiro 
a setembro. A maioria dos consumidores estava concentrada no 
interior (37,4%) e na capital (36,2%). A fatia menor ficou para 
moradores da região metropolitana (20%) e do litoral (6,4%).

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

Hoje...
... Atualmente a Avenida Nova Cantareira é uma das principais vias da Zona Norte, importante 

para o acesso da região do Tucuruvi para Tremembé, Horto e Serra da Cantareira. Em toda sua ex-
tensão, há dois importantes hospitais, além do acesso ao Hospital Militar. A breve inauguração de 
um shopping nas proximidades, deve aumentar ainda mais o fluxo intenso de veículos dessa ave-
nida, que reúne importantes estabelecimentos comerciais, serviços e também prédios residenciais.
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Ontem...
... A foto publicada na edição da A Gazeta da Zona Norte de 23 de abril de 1978, retrata o início 

das obras de alargamento da Avenida Nova Cantareira. Na ocasião, os trabalhos se concentraram 
na esquina da Avenida Cel. Sezefredo Fagundes, seguindo até o acesso para a Avenida Água Fria. 
A realização dessa obra foi defendida pela A Gazeta da Zona Norte, dirigida pelo seu fundador o 
jornalista Ary Silva, desde 1965. Quando foi finalmente anunciada em 1977, a ideia contava com o 
apoio do então prefeito Olavo Setúbal, seu secretário de Vias Públicas Octávio Camilo Pereira de 
Almeida e secretário das Administrações Regionais, Celso Hahne. Desapropriações foram necessá-
rias, porém a obra deu o suporte para o desenvolvimento que a região alcançou ao longo do tempo. 

Pesquisa mostra ligeiro aumento 
no valor do aluguel em São Paulo

O valor dos contratos de lo-
cação residencial fechados na ci-
dade de São Paulo registrou au-
mento de 1,10% em agosto, na 
comparação com o resultado do 
mês de julho, segundo Pesquisa 
de Locação do Secovi-SP (Sin-
dicato da Habitação). Nos últi-
mos 12 meses (setembro de 2019 
a agosto de 2020), houve recuo de 
-1,09%, percentual bem abaixo do 
IGP-M (Índice Geral de Preços - 
Mercado), da Fundação Getúlio 
Vargas, que registrou variação de 
13,02% no mesmo período.

Adriano Sartori, vice-pre-
sidente de Gestão Patrimonial 
e Locação do Secovi-SP, diz que 
essa situação vem sendo observa-
da desde maio deste ano. Muitos 
inquilinos buscaram, junto aos 
proprietários, a redução ou o di-
ferimento dos valores de locação 
praticados, o que - segundo ele 
-, é extremamente positivo, pois 
evitam a judicialização. Porém, 
com a reabertura gradativa do 
comércio e de outras atividades, 
a tendência é de recuperação de 
alguns setores da economia, mi-
nimizando o impacto no merca-
do de locação”, ressalta Sartori, 
que acredita que paulatinamen-
te, a situação poderá se reverter.

Os dados estão dispostos em 
faixa de valores por m², por nú-
mero de dormitórios e por esta-
do de conservação. Por exem-
plo, um imóvel de 3 quartos 
na Zona Norte, em bom esta-
do, possui aluguel médio por m² 
de R$ 18,68, enquanto aqueles 
com conservação regular ficam 
R$ 16,51, em média. Uma mo-
radia de 90 m² nessa região tem 

sua locação entre R$ 1.485,90 e 
R$ 1.681,20.

Nos bairros da zona Sul 
(área A, como Jardins, Moema 
e Vila Mariana), imóveis de 2 
quartos, em bom estado, pos-
suem valores médios de aluguel 
de R$ 34,10 por m² de área útil 
ou construída, enquanto uni-
dades em estado regular ficam 
em R$ 31,04. Assim, um imó-
vel com área em torno de 70 m² 
na região tem aluguel entre R$ 
2.172,80 e R$ 2.387,00.

Garantias e velocidade 
de locação

O tipo de garantia mais fre-
quente em agosto foi o fiador, 
responsável por quase metade 
(47%) dos contratos. O depósi-
to de até três aluguéis também 

foi bastante utilizado: 37% dos 
locatários preferiram essa mo-
dalidade de garantia. O seguro-
fiança foi o instrumento jurídico 
usado em 16% dos contratos de 
locação residencial.

O IVL (Índice de Velocidade 
de Locação), que avalia o núme-
ro de dias que se espera até que 
se assine o contrato de aluguel, 
indicou que o período de ocupa-
ção foi de 30 a 81 dias. Os imó-
veis alugados rapidamente fo-
ram as casas e os sobrados: 30 
a 56 dias. Os apartamentos ti-
veram um ritmo de escoamento 
mais lento: 37 a 81 dias.

Confira a íntegra da Pesquisa 
da Locação do Seco vi-SP: https:// 
secovi.us18.list-manage.com/
track/click?u=b455ad695f4c6a-
4f4d711ea4a&id=d28b1d7cd-
c&e=b68066a1ba
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Variação em agosto foi de 1,10% em relação a julho, 
e de -1,09% nos últimos 12 meses

Inspiradas em histórias de pacientes 
com Câncer de Mama, esculturas marcam 

intervenção urbana em oito cidades
Em 2010 quando a odon-

topediatra Louise Liu Rigo 
Vargas de Oliveira recebeu o 
diagnóstico de Câncer de Mama 
não imaginava que 10 anos de-
pois ainda estaria com a doen-
ça. Sua história de uma déca-
da de superação, e a de outras 
pacientes, serão compartilha-
das na exposição Inspiração 
Pink, que ao lado do projeto 
Artemisa, ambos executados 
via Lei de Incentivo à Cultura, 
levam a oito cidades do país 25 
esculturas de torsos que re-
presentam mulheres e um ho-
mem em tratamento. A exposi-
ção faz parte da programação 
do Coletivo Pink, iniciativa da 
Pfizer em parceria com as prin-
cipais associações de pacientes 
no país. Tem como objetivo le-
var informação de qualidade 
sobre Câncer de Mama para a 
sociedade, romper paradigmas 
e acolher pacientes que vivem 
com metástase.

Com 1,70 m de altura, as 
esculturas se destacarão nas 
ruas, em estações de trem e me-
trô das cidades de São Paulo, 
Campinas, Ribeirão Preto, Por-
to Alegre, Recife, Belém e Bra-
sília, onde serão instaladas e 
ficarão expostas no mês de ou-
tubro. As intervenções artísti-
cas nos torsos foram criadas por 
15 artistas plásticos que se ins-
piraram em cada paciente, de 
acordo com suas particularida-
des e histórias. São elas: Nina 
Pandolfo, Rizza, Ju Violeta, 
Patrícia Carparelli, Clara Leff, 
Minhau, Stella Nanni, Lino-
ca, Pri Barbosa, Rafa Mon, 
Stefany Lima, Leticia Maia, 
Erika Chichkanoff, Associação 
Laramara, coletivo de artistas 
com deficiência visual, e Didu 
Losso, curador da exposição, ao 
lado de Camila Alves, que tam-
bém assina a mostra.

Uma das esculturas, por 
exemplo, utilizou borboletas, 
pois simbolizam o processo de 
transformação que a paciente 
vivencia. Em outra, a pacien-
te se reconhece como um giras-
sol, sua flor favorita, a flor do 

sol, que simboliza energia e vi-
talidade. Já no caso do paciente 
Paracelso Alves Vieira Júnior, a 
escultura ganhou tons “palmei-
renses” em razão de sua predi-
leção pelo time paulista. Para 
conhecer a história de cada pa-
ciente, basta que o celular seja 
direcionado para o QR Code dis-
posto nas esculturas, ou acessar 
o site www.coletivopink.com.br.

Quem estiver observando 
qualquer um dos 25 torsos po-
derá visualizar as outras escul-
turas no mesmo momento, bas-
tando direcionar seu celular 
para o QR Code que o levará à 
exposição virtual completa.

Especial São Paulo

A cidade de São Paulo recebe 
treze das obras e estarão distri-
buídas nos seguintes locais:

•Praça da Casa das Rosas;

•Avenida Paulista, em frente ao 
Shopping Cidade SP;
•Dentro da estação de Metrô 
Clínicas;
•Dentro da estação de Metrô 
Liberdade;
•Passarela Metrô - Shopping 
Tatuapé;
•Dentro da Estação Taman-
duateí CPTM;
•Dentro da Estação Grajaú 
CPTM;
•Avenida Ibirapuera, 2324 (em 
frente Ed. Torres do Ibirapuera);
•Avenida Brig. Luís Antônio, 
4.700 (em frente ao Hotel Unique);
•Dentro da Estação Barra 
Funda CPTM.

De acordo com o INCA, o es-
tigma social do Câncer é um as-
sunto que precisa ser mais dis-
cutido no contexto nacional, 
porque afeta pacientes, familia-
res e amigos e pode dificultar o 
enfrentamento da doença.
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Inspiradas nas histórias de 25 pacientes com Câncer de Mama, 
esculturas marcam intervenção urbana em oito cidades. 

Cidade de São Paulo recebe 13 das 25 obras

Vacinação contra o Coronavírus pode 
começar em dezembro no Estado de SP

Na última quarta-feira (30/9), 
o governador João Doria assi-
nou termo de compromisso com 
a Biofarmacêutica Sinovac Life 
Science, para fornecimento de 46 
milhões de doses da Coronavac 
ao estado de São Paulo, até de-
zembro de 2020. Além das do-
ses prontas, o acordo formaliza a 
transferência de tecnologia para a 
produção da vacina pelo Instituto 
Butantan. Além do acordo já for-
malizado, Doria afirmou que há 
um entendimento verbal entre a 
direção do Butantan e a Sinovac 
para que outras 14 milhões de 
doses da vacina sejam fornecidas 
em fevereiro de 2021.

O acordo foi assinado no Pa-
lácio dos Bandeirantes pelo go-
vernador Doria, o Diretor do Ins-
tituto Butantan, Dimas Covas, 
e o Vice-Presidente mundial da 
Sinovac, Weining Meng na últi-
ma quarta-feira (30/9). No valor 
de US$ 90 milhões, o contrato 
também formaliza a transferên-
cia de tecnologia para produ-
ção da vacina pelo Butantan. 
Inicialmente, a farmacêutica vai 
enviar 6 milhões de doses da va-
cina já prontas, enquanto 40 mi-
lhões serão formuladas e enva-
sadas em São Paulo.

Os testes já comprovaram 
a segurança da vacina, realiza-
dos com mais de 50 mil volun-
tários na China. No Brasil, os 
estudos acontecem desde julho 
e, atual mente, estão na última 

fase e  são acompanhados por 
12 centros de pesquisa científi-
ca em cinco estados e no Distrito 
Federal.

Nos dois países, os testes clí-
nicos passaram a envolver vo-
luntários com mais de 60 anos, 
que são o grupo mais suscetível 
aos sintomas graves da covid-19. 
De acordo com o Butantan, a ex-
pectativa é que os testes de efi-
cácia da Coronavac sejam encer-
rados até o dia 15 de outubro.

Caso a vacina seja aprovada 
nessa última etapa dos testes, 
o Butantan pedirá a aprova-
ção emergencial do imunizan-
te à Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária. A ex-
pectativa é de que o Estado 
de São Paulo inicie uma cam-
panha de vacinação contra o 
Coronavírus na segunda quin-
zena de dezembro, imunizando 
inicialmente os profissionais de 
Saúde.
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Governador João Doria anuncia acordo com o objetivo 
de iniciar vacinação em dezembro deste ano


