
São Paulo, 22 de abril de 2021 - Nº 2954

ÚLTIMAS - O número de registros de inadimplentes subiu 0,8% 
na comparação mensal dos dados dessazonalizados, segundo 
levantamento nacional da Boa Vista, empresa que aplica 
inteligência analítica de ponta na transformação de informações 
para a tomada de decisões em concessão de crédito e negócios 
em geral. Na comparação interanual foi observada uma leve 
queda de 3,8% e o resultado acumulado em 12 meses manteve-se 
praticamente estável, passando de -21,2% para -21,4%. Apesar 
da retração em 22,2% no ano, os dados mais recentes sugerem 
que o indicador chegou a um ponto de inflexão. O Indicador de 
Recuperação de Crédito da Boa Vista, apontou alta de 8,7% na 
comparação com o mesmo mês do ano anterior.

ÚLTIMAS - Mesmo com a injeção de R$ 1,54 bilhão do 
auxílio emergencial destinado ao consumo das famílias, 
a manutenção das medidas de restrição de circulação de 
pessoas, de funcionamento de lojas e de fechamento de 
atividades não essenciais sobre o varejo paulista, fará com 
que o setor feche o mês que vem com um faturamento 3% 
menor do que abril de 2020 – que, no auge da primeira onda 
da Covid-19, registrara retração recorde de 23%. Os números 
são parte de uma projeção da Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), 
levando em conta o retorno do benefício pago pelo governo 
federal, agora no valor médio estimado de R$ 250 por pessoa.

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

Hoje...
... a Rua Conselheiro Saraiva, apesar do alargamento realizado na década de 70, continua sen-

do um dos gargalos de trânsito na região de Santana. O adensamento populacional ocorrido nas 
últimas décadas nos bairros próximos e sua ligação com a Rua Voluntários da Pátria, explicam seu 
fluxo intenso. Assim como outras ruas da região, a Conselheiro Saraiva ainda se divide entre an-
tigas construções e os prédios mais recentes, prevalecendo para os próximos anos sua tendência a 
receber modernização.
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Ontem...
... foto publicada na edição da A Gazeta da Zona Norte de 6 de julho de 1975, registra as obras 

de alargamento da Rua Conselheiro Saraiva. Os postes ainda localizados na pista mostram o quan-
to as calçadas eram largas, porém essa rua concentrava intenso fluxo de veículos vindos da região 
de Santa Terezinha, sentido Santana. No início da década de 70, o problema foi bastante debati-
do pelo jornalista Ary Silva, fundador de AGZN, que realizou uma intensa campanha a favor dessa 
obra, executada no ano dessa foto.

Projeto Rota da Cultura: Som, 
Cena e Corpo tem inscrições 

abertas para Oficina sobre Teatro

O projeto Rota da Cultura: 
Som, Cena e Corpo está ofere-
cendo uma oportunidade para 
educadores da rede pública e 
privada de ensino e jovens a 
partir de 16 anos de estudar e 
refletir juntos, sobre o universo 
das artes do espetáculo.

Depois das oficinas sobre 
música de Concerto, Ópera e 
Dança, chegou a vez da Oficina 
sobre Teatro, com estudos re-
flexivos para estudo desta 
arte. A aulas gratuitas aconte-
cem pelo aplicativo Zoom nos 
dias 26, 28 de abril, e 3, 5, 10, 
12, 17, 19 de maio, das 19 às 
20h30. Para enriquecer o con-
teúdo acontecerão lives aber-
tas ao público nos dias 4 e 18 
de maio, com convidados espe-
ciais cujas trajetórias dialogam 
diretamente com a proposta da 
oficina.

Ministrada por Maurício 
Ayer, educador do Rota da 
Cultura, a oficina terá como 
referência para estudo Gota 
d’Água {Preta}, uma adaptação 
do diretor Jé Oliveira do musi-
cal de Chico Buarque e Paulo 
Pontes. Ainda há vagas para 
essa turma única. Basta preen-
cher o formulário por meio do 

link https://aymbere.com.br/
portfolio/rota-da-cultura-cena.

Inicialmente criado como 
um programa de visitas cultu-
rais, o Rota da Cultura preci-
sou ser adaptado às restrições 
impostas pela pandemia, mas 
manteve seu conceito de cole-
tividade por meio de espetácu-
los de referência on-line para os 
estudos.

Para Patrícia Ceschi, direto-
ra da Aymberê Produções Artís-
ticas, responsável pela gestão 
do projeto, essa nova formata-
ção das oficinas, agora virtu-
ais, representam uma manei-
ra possível de realizar o Rota da 
Cultura nesse momento. “Nada 
substitui a experiência vivi-
da em plenos sentidos, porém o 
formato on-line nos possibilita 
acessar pessoas que não pode-
riam se juntar a nós presencial-
mente”, comenta Patrícia.

 As lives que aconteceram du-
rante a programação das outras 
oficinas do projeto estão dispo-
níveis ao público pelo YouTube 
da Aymberê Produções. Os 
con vidados que compartilha-
ram um pouco da experiên-
cia foram: Emmanuele Baldini, 
Spalla da OSESP, Adriana 

Schin cariol, violista e profes-
sora da EMESP Tom Jobim, 
Mauro Wrona, Coordenador da 
Academia de Ópera do Theatro 
São Pedro, Cléia Mangueira, 
produtora de Ópera, e Andrea 
Fraga, artista e professora na 
EMIA. Confira e inscreva-se no 
canal para não perder as pró-
ximas. (https://www.youtube.
com/channel/UCfVkdlX53u6m 
WSbQHuyesWQ)

O projeto tem realização 
do Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa, 
parceria estratégica do Instituto 
JCA, patrocínio da Viação 
Cometa via ProAC ICMS, e 
gestão e produção da Aymberê 
Produções.

 
Serviço:
Projeto Rota da Cultura: Som, 
Cena e Corpo

Público: Professores da rede pú-
blica e privada e jovens de 16 
anos preferencialmente morado-
res da Zona Norte de São Paulo.
Inscrições gratuitas acesse o 
formulário no link: https:// 
aymbere.com.br/portfol io /
rota-da-cultura-cena
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Projeto Rota da Cultura: Som, Cena e Corpo é voltado principalmente 
para professores da rede pública e jovens de 16 anos da ZN

Equipe do Paula Souza participa de 
Campeonato Mundial de Robótica
Estudantes das Escolas Téc-

nicas Estaduais (Etecs) Salles 
Gomes, de Tatuí, e Armando 
Pan nunzio, de Soro caba, parti-
ciparam da 11th Nadav Shoham 
Robotraffic Competitions, com-
petição internacional de robóti-
ca para alunos do Ensino Médio, 
promovida pela Israel Institute 
of Technology (Technion). O 
único grupo brasileiro na dispu-
ta contou com o apoio do Centro 
Universitário Facens e conquis-
tou boas classificações. O even-
to foi realizado de forma remo-
ta, com transmissão virtual ao 
vivo para os jurados em Israel.

Os estudantes Fabrício Ri-
beiro, Guilherme Meira, Thia go 
Oliveira e Yasmin Battaglini fo-
ram convidados a participar do 
desafio pelos professores do cur-
so Robótica Educacional, proje-
to da Facens que oferece aulas 
semanais de robótica a alunos 
de escolas públicas da região de 
Sorocaba.

A equipe do Centro Paula 
Souza (CPS) participou de três 
das cinco categorias do campe-
onato, além de uma premiação 
bônus, por excelência em estudos. 
Os jovens conquistaram o 14º lu-
gar em Careful Driving e Racing, 
o 9º lugar em Traffic Safety 
Initiatives e ainda celebraram o 
5º lugar na premiação Esforço 
pela Excelência em Estudos de 
Robótica. Concorreram cerca 
de 50 equipes de vários países, 
como Rússia, China, Argentina, 
México, EUA e Ucrânia.

Para participar, os alunos 
aplicaram os conhecimentos ad-
quiridos nas aulas de robótica 
e desenvolveram dois projetos. 
Um deles é um carro autônomo, 
programado para percorrer um 
trajeto definido por linhas e in-
terpretar de forma correta os si-
nais de trânsito. O outro teria 

de ser uma solução para dimi-
nuir os acidentes de trânsito e, 
para isso, o grupo apresentou 
dois dispositivos que, ligados à 
tecnologia, seriam capazes de 
inviabilizar a direção de um veí-
culo em situações como embria-
guez e avanço de sinal vermelho 
pelo motorista. 

Os estudos começaram em 
dezembro de 2020 e se estende-
ram até o mês passado. A apre-
sentação final dos projetos acon-
teceu no dia 14 de março.

A equipe do CPS recebeu 
orientação e apoio da Facens 
para participar. A instituição fi-
nanciou 100% dos materiais, ofe-
receu toda estrutura física para o 
desenvolvimento do projeto, su-
porte para a transmissão ao vivo 
e orientação acadêmica ao grupo.

O professor Samuel Oliveira, 
da Academia de Robótica da 
Facens, foi um dos orientado-
res do time e conta que os alu-
nos aproveitaram muito bem 
a oportunidade. “Eles não me-
diram esforços, agarraram a 

chance com o intuito de aprimo-
rar e mostrar que, apesar das 
barreiras, são capazes de fazer 
história em competições inter-
nacionais e ainda enfrentaram 
a pressão de ser a única equipe 
brasileira na disputa. Sabíamos 
que nossa performance seria 
muito importante para repre-
sentar o País.”

No evento, o vice-presi-
dente executivo sênior do 
Israel Institute of Technology 
Technion (Technion), Oded Ra-
binovitch, disse aos participan-
tes que os robôs se tornaram 
parte integrante das nossas vi-
das nos últimos anos e que a 
presença deles só aumentará. 
“A competição dá a cada parti-
cipante uma amostra do mun-
do diverso e único da robótica 
e uma compreensão da impor-
tância dos fundamentos mate-
máticos e científicos na resolu-
ção de desafios de engenharia. 
Se o aluno entende isso, ele ven-
ceu, não importa o resultado da 
competição.”
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Competição foi realizada por faculdade israelense e participação 
do CPS foi apoiada pelo Centro Universitário Facens

Moradores de São Paulo 
já podem enviar propostas 

para o Orçamento 2022
Os moradores da cidade de 

São Paulo já podem enviar pela 
internet suas propostas para o 
Projeto de Lei Orçamentária 
Anual (PLOA) 2022, pelo site 
Participe+. As sugestões dos ci-
dadãos para a formulação do 
Orçamento de 2022 podem ser 
enviadas até o dia 2 de maio.

Após o término do prazo, to-
das as sugestões enviadas pe-
los moradores serão analisadas 
e priorizadas pelos integrantes 
dos 32 Conselhos Participativos 
Municipais em reuniões virtuais. 
Cada Conselho definirá então 
até 15 propostas, que serão apre-
sentadas para votação popular 
pela internet - as propostas esco-
lhidas de cada Subprefeitura se-
guem então para a próxima eta-
pa da elaboração da PLOA 2022.

Neste ano os moradores de 
São Paulo também poderão con-
tribuir com propostas para a 
formulação do Programa de 
Me tas (PdM) 2021-2024 e do 
Pla no Plurianual (PPA) 2022-
2025, através deste link no site 
Participe+: https://participemais. 
prefeitura.sp.gov.br/budgets. 
Diferentemente das propostas 
voltadas à PLOA 2022, nestas 
ferramentas de participação os ci-
dadãos podem sugerir ações que 
abarcam um período maior de de-
senvolvimento e implantação.

Em 2020, a população par-
ticipou virtualmente na for-
mu lação do Orçamento. Os 

moradores da capital enviaram 
3.519 propostas para a PLOA e 
foram registrados 43.831 votos 
de 17.818 cidadãos cadastrados 
no portal Participe+. Ao todo, 
70 projetos foram incorporados 
ao orçamento.

Audiências públicas - Por 
conta da pandemia da Covid-19, 
neste ano as audiências públicas 
para a discussão dos rumos do or-
çamento ocorrem de forma vir-
tual. Além das audiências Ge-
ral e Temáticas (SP Mais Justa 
e Inclusiva; SP Mais Ágil + SP 
Mais Segura e Bem Cuidada; e SP 
Eficiente + SP Global e Sustentável 
+ SP Inovadora e Criativa), cada 
subprefeitura realiza sua plenária 
de forma individual.

Confira o calendário comple-
to e participe das audiências pú-
blicas: https://www.prefeitura.sp. 
gov.br/cidade/secretarias/upload/ 
governo/arquivos/programa_
de_metas/programa-de-metas- 
2021-2024/horarios-e-links.pdf

Data Horário Local

19/4 (19h30-22h) Jabaquara
19/4 (19h30-22h) Vila Mariana
20/4 (19h30-22h) Ipiranga
20/4 (19h30-22h) Butantã
22/4 (19h30-22h) Campo Limpo
22/4 (19h30-22h) M’Boi
23/4 (19h30-22h) Ermelino Matarazzo
23/4 (19h30-22h) São Miguel
24/4 (10h-12h30) Temática 1 (SP Mais
  Justa e Inclusiva)

24/4 (14h-16h30) Temática 2 (SP Mais
  Ágil + SP Mais Segura
  e Bem Cuidada)
24/4 (17h-19h30) Temática 3 (SP
  Eficiente + SP Global
  e Sustentável + SP 
  Inovadora e Criativa)
26/4 (19h30-22h) Itaim Paulista
26/4 (19h30-22h) Guaianases
27/4 (19h30-22h) Mooca
27/4 (19h30-22h) Penha
28/4 (19h30-22h) Vila Prudente
28/4 (19h30-22h) Aricanduva
29/4 (19h30-22h) Sapopemba
29/4 (19h30-22h) Itaquera
30/4 (19h30-22h) São Mateus
30/4 (19h30-22h) Cidade Tiradentes

Relação de links

Link para envio de propostas 
PLOA 2022:
http://participemais.prefeitura.
sp.gov.br/budgets

Link para envio de propostas PdM 
2021-2024 e PPA 2022-2025:
http://participemais.prefeitura.sp.
gov.br/legislation/processes/116/
proposals#process-list

Links para audiências públicas:
http://participemais.prefeitura.
sp.gov.br/audiencias

http://www.prefeitura.sp.gov.br/ 
cidade/secretarias/upload/governo/ 
arquivos/programa_de_metas/
programa-de-metas-2021-2024/
horarios-e-links.pdf


