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ÚLTIMAS - O Brasil, junto ao Reino Unido, é o País que mais 
tem intenção de se vacinar contra a Covid-19. A pesquisa 
mensal Attitudes To Covid-19 Vaccines, realizada pela Ipsos 
em 15 países, apontou que 86% dos brasileiros desejam a 
vacinação. Globalmente, é o maior percentual, junto aos 
britânicos. Em segundo lugar, estão os chineses (83%) e os 
mexicanos (81%) vêm na terceira posição. A intenção dos 
brasileiros de se vacinar teve um crescimento significativo, de 
16%. Em dezembro de 2020, os que se vacinariam no Brasil 
representavam 70%. A pesquisa on-line foi realizada com 
12.777 entrevistados de 15 países, com idades entre 16 e 74 
anos. Os dados foram colhidos de 14 a 17 de janeiro de 2021.

ÚLTIMAS - O mais recente levantamento do Índice de Preços 
Ticket Log (IPTL), revela que o preço do diesel apresentou 
a terceira alta consecutiva no primeiro mês de 2021, com 
aumento de 2,3% nos postos de todo o País. Em janeiro, o litro 
do combustível foi comercializado a R$ 3,93, valor que só é 
menor que os R$ 3,974 registrados em janeiro de 2020. Com 
o diesel S-10 não foi diferente: vendido à média de R$ 3,988, 
o valor é 2,3% mais caro no comparativo com o fechamento 
de dezembro. A Rodovia Presidente Dutra tem o diesel a R$ 
3,58, em São Paulo, e a R$ 3,85, no Rio de Janeiro. Na Rodovia 
Fernão Dias, o litro foi vendido a R$ 3,622, em São Paulo, e 
por R$ 3,841, no trecho de Minas Gerais.
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Hoje...
... Atualmente a Avenida Imirim  atende aos bairros entre Santana e Vila Nova Cachoeirinha, e 

abriga muitas linhas de ônibus, estabelecimentos comerciais e de serviços. Em alguns pontos, ainda são 
observadas largas calçadas, numa referência a áreas que seriam utilizadas para um futuro alargamen-
to, o que não veio a se concretizar. Entre as principais demandas atuais, está sua constante necessidade 
de serviço tapa-buraco e, até mesmo de recapeamento. Em alguns pontos, ainda há grandes terrenos a 
serem aproveitados. Um problema frequente são os pontos viciados de descarte irregular de lixo e en-
tulho, incluindo ruas próximas. Um de seus pontos mais bonitos e tradicionais: o entorno da Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima. Importante destacar que em toda sua extensão, a Avenida Imirim tem par-
te sob a gestão da Subprefeitura Santana/Tucuruvi e outra da Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha. 
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Ontem...
... A Avenida Imirim, originalmente chamada de Estrada do Imirim, foi a única via de ligação 

entre Santana e a região da Cachoeirinha por muitas décadas. A história do bairro começou ofi-
cialmente em 1833, quando a área correspondente ao Imirim começou a ser loteada. Antes disso, 
como muitos bairros da cidade, a região era uma grande fazenda de uma mulher rica sem herdei-
ros. Suas terras acabaram sendo desapropriadas pelo governo, dando origem ao bairro. Sua área 
mais alta, próxima ao bairro de Santana, foi a primeira a se desenvolver. Porém, a Estrada do 
Imirim permaneceu por anos em estado precário. A partir da década de 60, o então vereador jor-
nalista Ary Silva (fundador da AGZN), iniciou as tratativas junto ao poder público para a constru-
ção da Avenida Imirim, que veio para melhorar o acesso na região.

Comércio paulistano perdeu maior 
número de empregos formais da série 

histórica da FecomercioSP, em 2020
Com 32.532 empregos celetis-

tas a menos, o comércio da cida-
de de São Paulo fechou 2020 com 
a pior taxa de empregabilida-
de da série histórica da Pesquisa 
de Emprego no Estado de São 
Paulo (PESP), elaborada pela 
Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de 
São Paulo (FecomercioSP) desde 
o início de 2010. O setor sofreu 
um enxugamento de 3,78% nos 
seus postos de trabalho em re-
lação a 2019, puxado principal-
mente pela queda brusca das va-
gas formais no varejo (-22.127) 
- atividade mais prejudicada des-
de a chegada da pandemia ao 
País, em março do ano passado.

Antes, o ano mais negativo 
havia sido 2015, quando o co-
mércio também teve mais de-
missões do que admissões, fe-
chando aquele período com 27,1 
vagas formais a menos.

O desempenho do setor de 
serviços paulistano, em 2020, 
seguiu trajetória semelhante ao 
comércio: perda de 34.960 em-
pregos celetistas ao longo do 
ano, o que representa o segun-
do pior resultado da série his-
tórica, atrás apenas das 53.605 
vagas perdidas em 2016. Os nú-
meros ruins, neste caso, foram 
puxados pelas atividades de alo-
jamento e alimentação, que so-
freram com as restrições de cir-
culação ao longo do ano passado 
e, assim, ficaram com 49.439 
postos de trabalho formais a 
menos.

Para a FecomercioSP, apesar 
dos recordes negativos, a pes-
quisa apresenta um cenário me-
lhor do que o previsto durante o 
auge da pandemia, entre os me-
ses de março e junho: a retração 
significativa dos empregos fez 
com que muitos analistas prog-
nosticassem o pior ano da histó-
ria de ambos os setores, na ci-
dade. No entanto, a recuperação 
iniciada a partir do segundo se-
mestre foi, da mesma forma, in-
tensa: entre junho e dezembro, 
o comércio recuperou cerca de 
90% das perdas de empregos 
daquele período, enquanto os 

serviços reviram 60% das vagas 
que tinham sido fechadas. O se-
tor, vale lembrar, chegou a bater 
um recorde de seis anos em ou-
tubro, quando as 61.849 vagas 
formais abertas representaram 
o melhor desempenho para um 
mês desde fevereiro de 2014.

Para o comércio paulistano, 
depois do varejo, as atividades 
que mais perderam postos de 
trabalho, foram as lojas de ves-
tuário e acessórios (-8.725), se-
guidas pelos atacadistas (-6.496) 
e pelas concessionárias de veí-
culos (-3.909).

Estado também registra 
quedas expressivas

Os desempenhos negativos 
do mercado de trabalho do co-
mércio e dos serviços na cida-
de de São Paulo foram os princi-
pais responsáveis pela queda da 
empregabilidade do Estado ao 
longo de 2020.

Segundo a PESP, os comer-
ciantes paulistas fecharam o 
ano passado com 29.306 va-
gas formais a menos do que 
em 2019, encabeçado quase to-
talmente pelo varejo, que viu 

sua mão de obra perder 20.531 
postos.

O primeiro semestre de 
2020 registrou o pior desempe-
nho desde o início da série his-
tórica da pesquisa no Estado, 
com retração de 159.143 empre-
gos formais.

Os serviços também fecha-
ram o ano passado no negati-
vo: 41.687 vagas celetistas per-
didas. Neste caso, as retrações 
de 101.181 postos de trabalho 
nas atividades de alojamento e 
alimentação e de 19.502 na área 
da Educação só não puxaram o 
desempenho de 2020 para um 
recorde histórico absoluto por-
que, por outro lado, o setor de 
saúde humana e serviços sociais 
abriu 33.431 novos colaborado-
res no mesmo período, enquan-
to as atividades administrativas 
e complementares tiveram uma 
expansão de 59.782 admissões 
no mercado de trabalho.

No caso do setor de serviços, 
os resultados da capital foram 
fundamentais para o balanço 
negativo: o saldo de empregos 
na cidade correspondeu a 84% 
do total do Estado, de acordo 
com a Federação.
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Setor de serviços registrou o segundo pior resultado desde que 
a pesquisa começou a ser realizada, em 2010

Número de ações por falta de pagamento 
de condomínio cai pelo 4º mês consecutivo

Levantamento realizado men- 
 salmente pelo Departamento 
de Economia e Estatística do 
Secovi-SP, no Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, mostra 
uma diminuição gradual no nú-
mero de ações de cobrança por 
falta de pagamento da taxa con-
dominial na cidade de São Paulo. 
Dezembro foi o quarto mês con-
secutivo de queda no volume de 
ações. Em setembro de 2020, fo-
ram ajuizados 932 processos; em 
outubro, 878; em novembro, 721 
e, em dezembro, 593 ações. O to-
tal ficou 17,8% abaixo do apura-
do no mês anterior e foi 32% in-
ferior ao registrado em dezembro 
de 2019 (872 ações).

Acumulado

De janeiro a dezembro de 
2020, foram protocoladas 9.594 
ações, uma redução de 7,6% em 
comparação aos 10.382 proces-
sos apurados em igual período 
de 2019. Se comparada à média 
histórica, quando foram regis-
tradas 10.762 ações, a queda foi 
de 10,9% nos últimos 12 meses.

“Apesar da crise que ainda 

estamos enfrentando em razão 
da pandemia, a tendência de 
queda no número de distribui-
ção de ações de cobrança de 
quotas condominiais corrobora 
que não houve aumento da ina-
dimplência”, afirma Moira de 
Toledo, diretora executiva da vi-
ce-presidência de Administração 
Imobiliária e Condomínios do 

Secovi-SP. Para ela, os condô-
minos estão priorizando esse 
pagamento por causa do bom 
funcionamento das estruturas 
condominiais e a maximização 
de seu uso neste período.

Confira o levantamento 
completo: http://www.secovi. 
com.br/pesquisas-e-indices/
analises/acoes-condominiais
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Em dezembro, foram protocolados no Tribunal de Justiça de São Paulo 
593 processos, queda de 17,8% comparado a novembro (721 ações)

Polo Cultural Grande Otelo comemora 
30 anos sem desfile carnavalesco

Projetado pelo renoma-
do arquiteto Oscar Niemeyer, 
o Polo Cultural Grande Otelo, 
popularmente conhecido como 
Sambódromo do Anhembi aca ba 
de completar 30 anos. Quando 
inaugurado em 1º de feve-
reiro de 1991, transformou o 
Carnaval Paulistano que antes 
disso, fazia os desfiles das esco-
las de samba ao longo da avenida 
Tiradentes. Inicialmente, a pas-
sarela do samba tinha capacida-
de para apenas 10.000 pessoas. 
Em 1995, com a conclusão de al-
guns módulos de arquibancada, 
sua capacidade passou dos então 
10 mil para 20 mil. Mas foi so-
mente em fevereiro de 1996, com 
todos os setores concluídos, que 
foi entregue o Sambódromo com 
sua capacidade ampliada para 
30.000 pessoas.

Além dos desfiles de Car-
naval, o Sambódromo tornou-se 
palco para centenas de shows e 
festivais musicais como: Spi rit of 
London, Summer Soul Festival, 
Z Festival e Pop Music Festival. 
A Arena Anhembi (Área da 
Concentração do Sam bódromo) 
já recebeu grandes e importan-
tes turnês de artistas interna-
cionais como: Carlos Santana, 
Jack Johnson, Black Eyed Peas, 
Elton John, Kiss, Linkin Park, 
Ozzy Osbourne, Bruno Mars, 
Red Hot Chili Peppers, Oasis, 
Aerosmith, Maroon 5, Green 
Day, Guns N’Roses e uma das 
últimas apresentações na carrei-
ra da cantora Amy Winehouse.

Entre os nomes brasilei-
ros, destacam-se artistas como: 
Ivete Sangalo, Asa de Águia, 
Dennis DJ, Thiaguinho, Wesley 
Safadão, Cláudia Leitte, Los 

Hermanos, Luan Santana, Jor-
ge & Mateus, Bruno & Mar-
rone, e muitos outros.

Com tanta versatilidade, o 
local recebeu corridas notur-
nas de pedestres e grandes es-
truturas como a versão paulis-
tana da Oktoberfest, a World 
Skills (competição que ocu-
pou todo o Anhembi e mon-
tou uma enorme tenda na pis-
ta do Sambódromo), a festa 
de São João e o Centenário da 
Imigração Japonesa (2008).

Estrutura do Sambódromo

O Sambódromo do Anhembi 
possui uma área total de 100 
mil m², pista de 530 metros de 
extensão e 14 metros de largura 
- em declive para evitar acúmu-
lo de água.

Em dias de apresentação das 
escolas de samba, o público total 

que passa pelo Sambódromo - in-
cluindo arquibancadas, camaro-
tes e desfilantes -, pode superar 
mais de 50 mil pessoas durante 
a realização do Carnaval.

Além disso, a Arena Anhem-
bi, ou Área da Con cen tração, 
possui 23 mil m², e a Nova 
Arena Anhembi, ou Área de 
Dis persão, tem 14 mil m².

O Sambódromo também 
tem acessibilidade para pessoas 
com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida. Ao longo dos últimos 
anos, passou por modificações e 
melhorias com: rampas de aces-
so, portões largos e demarcação 
de assentos para os desfiles do 
Carnaval. Devido à pandemia, 
os grandes eventos como o pró-
prio Carnaval não irá acontecer 
neste ano. Porém o local vem 
sendo utilizado para a prática 
de caminhadas e atividades ao 
ar livre.
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Arena de Lazer Sambódromo está aberta ao público 
para prática de atividades ao ar livre




