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Depois de + de 23 anos 
também na V. Maria Alta

Atendemos emergências, e aos sábados, domingos e feriados
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Análise, Ludoterapia, Psicoterapia (individual, casal e família), Fobia, Anorexia, Bulimia, 
Obesidade e Orientação Vocacional. Atendimento: crianças, adolescentes e adultos

Somatizações (Doenças físicas de causas psíquicas), neuroses, fobias, T.O.C., psicoses, 
alcoolismo, dependência química, anorexia, bulimia, obesidade, traumas de assaltos e 
sequestros, internações domiciliares e psicoterapia individual, de casais e familiar.
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O mais eficiente veículo de divulgação em toda Região Norte da Capital. Acesse: www.gazetazn.com.br

Alta no número de ações locatícias 
é apurada em dezembro de 2020

Dados obtidos pelo Secovi-
SP junto ao Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo (TJSP), 
mostram alta no número de 
ações judiciais relacionadas ao 
mercado de locação na capital 
paulista. Em dezembro de 2020, 
foram protocoladas 1.010 ações 
judiciais relacionadas ao merca-
do de locação na capital paulis-
ta, um aumento de 36,9% em re-
lação ao mês de novembro (738 
ações). Em comparação com de-
zembro de 2019, quando foram 
ajuizadas 1.077 ações, houve 
queda de 6,2%.

As ações por falta de paga-
mento de aluguel continuam 
responsáveis pelo maior número 
de casos: 832 processos (82,4%). 
As ações ordinárias/despejo apa-
recem na segunda posição, com 
86 protocolos e participação de 
8,5%. As renovatórias e as con-
signatórias participam, respec-
tivamente, com 85 (8,4%) e 7 
(0,7%) processos.

O total de ações entre janei-
ro e dezembro de 2020 foi de 
13.189 processos, 15,8% a me-
nos que as 15.666 ações regis-
tradas no mesmo período de 
2019.

Entenda o significado de 
cada ação:

Consignatória: Essa ação 
é movida quando há discordân-
cia de valores de aluguéis ou en-
cargos, com opção do inquilino 
pelo depósito em juízo.

Falta de pagamento: Ação 
motivada por inadimplência do 
inquilino.

Ordinária (Despejo): 

Ação relativa à retomada de 
imóvel para uso próprio, de seu 
ascendente ou descendente, re-
forma ou denúncia vazia.

Renovatória: Ação para 
renovação compulsória de con-
tratos comerciais com prazo de 
cinco anos.

Confira a íntegra do levanta-
mento: http://www.secovi.com.
br/pesquisas-e-indices/analises/
analise-locaticias
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Em dezembro de 2020, na cidade de São Paulo, foram protocolados 1.010 
processos, um aumento de 36,9% na comparação com o mês anterior

Indígenas estão entre os grupos prioritários 
da primeira fase da imunização contra a 

Covid-19 e mais de 50% já foram vacinados
Cerca de 20 dias após o iní-

cio da vacinação entre os indíge-
nas com mais de 18 anos atendi-
dos pelo Subsistema de Atenção à 
Saúde Indígena (SasiSUS) e as es-
pecificidades da ADPF 709, cerca 
de 51% dessa população (mais de 
200 mil indígenas) já receberam a 
primeira dose da vacina contra a 
Covid-19. Des de o dia 19/1, o tra-
balho de imunização é realizado 
pelas Equipes Multidisciplinares 
de Saúde Indígena (EMSI) dos 
34 Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas (DSEI) - responsáveis 
por levar atenção básica de saúde 
às áreas indígenas.

O Ministério da Saúde en-
viou 907.200 doses de imuni-
zantes, contemplando duas do-
ses por pessoa, aos 34 DSEI. A 
logística de distribuição das va-
cinas segue o Plano Nacional 
de Operacionalização contra a 
Covid-19 e conta com a parce-
ria do Ministério da Defesa e 
das Secretarias Estaduais e Mu-
nicipais de Saúde para o trans-
porte das doses até os Dis tritos. 
A SESAI realiza a campanha de 
vacinação em aproximadamen-
te seis mil aldeias com uma es-
tratégia operacional que en-
volve 14 mil profissionais de 
Saúde indígena. Os dados de 

doses aplicadas e coberturas 
vacinais da população indíge-
na das aldeias estão sendo dis-
ponibilizados no portal da Saúde 
indígena: http://www.saude 
indigena.net.br/coronavirus/

O Brasil tem aproximada-
mente 755 mil indígenas cadas-
trados no Subsistema de Atenção 

à Saúde Indígena (SasiSUS) e 
atendidos pela ADPF 709. Des-
ses, 410 mil são maiores de 18 
anos e poderão ser imuniza-
dos neste primeiro lote. Os 20 
mil profissionais de Saúde das 
Equipes Multidisciplinares de 
Saú de Indígena dos 34 DSEI 
também receberão o imunizante.
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Mais de 50% da população indígena já foi vacinada

Oficinas Culturais abrem cadastro para 
realização de atividades em parceria com 

Municípios do interior, litoral e RMSP

Gestores e gestoras de se-
cretarias, departamentos, fun-
dações e instituições públicas 
de Cultura de municípios pau-
listas do interior, do litoral e da 
região metropolitana (com ex-
ceção da Capital) que buscam 
articular e/ou realizar ações de 
formação nas diversas áreas e 
linguagens artísticas do campo 
cultural podem manifestar inte-
resse até o dia 15 de março pelo 
link https://bit.ly/participeda 
redeOC. A iniciativa é do 
Programa de Formação para o 
Interior das Oficinas Culturais, 
programa da Secretaria de Cul-
tura e Economia Criativa do 
Estado de São Paulo e gerencia-
do pela Poiesis.

Além da inscrição via for-
mulário, gestores municipais 
da área cultural das regiões ci-
tadas contam com os seguin-
tes eixos de programação: 1) 
Gestão Cultural com atividades 
voltadas para dirigentes e fun-
cionários da área, incentivan-
do a formação continuada a fim 
de promover o contato e a troca 
de experiência entre as equipes 
dos municípios; 2) Programação 
estadual aberta aos inscritos de 
todas as cidades e divulgada em 
primeira mão para os municí-
pios parceiros; 3) Programações 

regionais com a divulgação feita 
somente pelas equipes das cida-
des parceiras junto aos seus pú-
blicos; 4) Programação local, na 
qual serão avaliadas as possibi-
lidades de atendimento para ati-
vidades formativas específicas 
do município (integrando a gra-
de de eventos locais, por exem-
plo) desde que solicitadas, no 
mínimo, 45 dias antes da data 
proposta para início do evento 
e que estejam em consonância 
com o escopo do Programa de 
Formação para o Interior.

Atividades formativas serão 
realizadas por meio de diferen-
tes linguagens artísticas, entre 
elas, Artes Visuais, Audiovisual, 
Circo, Comunicação e Novas 
Mídias, Cultura Tradicional, Hip 
Hop, Dança, Fotografia, Gestão 
Cultural e Economia Criativa, 
História em Quadrinhos, Lite-
ratura, Música, Patrimônio, 
Performance e Teatro. O Pro-
grama também continuará pro-
movendo formações específicas 
para educadores.

Com base no preenchimento 
do formulário pelo gestor muni-
cipal responsável pela área cul-
tural, a equipe do Programa de 
Formação para o Interior en-
trará em contato com os res-
ponsáveis técnicos indicados 

nessa inscrição e irá propor 
ações, para atender da melhor 
forma possível gestores e po-
pulação nesse momento desa-
fiador. Todas as atividades são 
abertas e oferecidas gratuita-
mente à população, tendo como 
prioridade o público do interior, 
litoral e região metropolitana de 
São Paulo, e atendendo, quan-
do possível, públicos de outras 
lo calidades.

Entre 2017 e início de 2020, 
a programação por essas regiões 
foi realizada em parceria com 
municípios que possuem infra-
estrutura básica para receber 
e desenvolver as ações propos-
tas. A partir da necessidade de 
isolamento social causado pela 
pandemia de Covid-19, desde o 
ano passado o Programa pas-
sou a realizar atividades on-li-
ne, ao vivo (via plataformas vir-
tuais) e gravadas. Em 2021, a 
proposta é manter atividades 
à distância até que se apresen-
tem condições para a retoma-
da de atividades presenciais. O 
foco será no fortalecimento das 
redes regionais e estadual.

Em caso de dúvidas, gesto-
res culturais do estado paulista 
podem entrar em contato pelo 
e-mail interioronline@oficinas 
culturais.org.br.

Foto: Divulgação

Oficina de Contação de Histórias com Giuliano Tierno realizada pelo Programa de Formação 
para o Interior em Holambra (SP) em 2018

Operação Cata-Bagulho 2021: 
confira a programação

A Operação Cata-Bagulho, 
ação gratuita promovida pela 
Prefeitura de São Paulo e rea-
lizada em todas as subprefeitu-
ras, foi criada para impedir que 
materiais inservíveis como: mó-
veis velhos, madeiras e metal se-
jam depositados em vias públi-
cas, córregos e terrenos baldios. 
O serviço é realizado de segunda 
a sábado, das 8 às 17 horas.

O descarte irregular é consi-
derado crime ambiental, sujei-
to à multa de até R$ 16.693,28 
mil (descarte de resíduos acima 
de 50 quilos) em caso de flagran-
te, conforme a Lei de Lim peza 
Urbana, nº 13.478/02, artigo 
185.

Para saber quando sua região 
será contemplada pela opera-
ção, acesse o site referente a sua 
subprefeitura. O leitor será redi-
recionado ao portal EcoSampa, 

onde, colocando o logradouro ou 
CEP, é possível consultar a perio-
dicidade do serviço.

Vale reforçar que os mate-
riais inservíveis devem ser co-
locados na frente da residência 
antes das 8 do dia da ação. Não 
é permitido deixar o material na 

rua na noite anterior. Confira a 
programação completa da Cata-
Bagulho em 2021:

Região Norte Subpre fei tu ras: 
Freguesia/Brasilândia, Casa Verde, 
Santana, Jaçanã/Tremembé, Vila 
Guilherme: http://limpasp.com.br/
cata-bagulho/
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Confira a programação da sua região no site




