ÚLTIMAS - A primeira quinzena de abril foi de queda de 30,7%
para o varejo paulista, segundo dados preliminares do Balanço
de Vendas da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). O
recuo na movimentação é explicado pelas medidas restritivas
anunciadas pelo Governo de São Paulo, que colocou todo o
Estado nas fases: Emergencial e Vermelha, impedindo a abertura
de lojas e comércios considerados “não essenciais”. Os dados da
Boa Vista mostram que o movimento na primeira quinzena foi
bastante fraco em virtude das restrições. Comparado com o
mesmo período de abril do ano passado, observa-se que houve
recuperação de 60% do que foi perdido em abril de 2020, mas
ainda assim ficou 40% abaixo de abril de 2019.

São Paulo, 30 de abril de 2021 - Nº 2955

ÚLTIMAS - De acordo com o último Índice de Preços
Ticket Log (IPTL), os preços médios registrados no País
para a gasolina e o etanol nas primeiras semanas de abril,
apresentaram recuos na comparação com o fechamento
do mês de março. O valor médio por litro da gasolina foi
0,29% menor e o combustível foi comercializado a R$ 5,701
nos postos. Já o etanol registrou um recuo de 0,59% e foi
encontrado na média de R$ 4,572. A gasolina mais cara
registrada no Brasil continuou acima de R$ 6,00 neste início
de mês. São Paulo segue com o etanol mais barato do País,
após redução de 6,66% nos preços, que fez o combustível ser
comercializado a R$ 3,644.

Propostas para o Orçamento 2022 Olhar Periférico Festival de Cinema retrata
a realidade das periferias do Brasil
podem ser encaminhadas até domingo
Os moradores da cidade de São
Paulo podem enviar até este domingo (2/5), suas propostas para
o Projeto de Lei Orçamentária
Anual (PLOA) 2022, pelo site
Participe+. De acordo com a Pre
feitura, em 2020, 70 projetos dos
moradores da capital foram incorporados ao Orçamento.
Todas as sugestões enviadas pelos moradores durante a fase de coleta serão analisadas pelos integrantes dos 32
Conselhos Participativos Mu
nicipais em reuniões virtuais.
Cada Conselho definirá até 15
propostas, que serão apresentadas para votação popular pela internet - as propostas escolhidas
de cada Subprefeitura seguem
então, para a próxima etapa da
elaboração da PLOA 2022.

Neste ano os munícipes também poderão contribuir com
propostas para a formulação
do Programa de Metas (PdM)
2021-2024 e do Plano Plurianual
(PPA) 2022-2025, através do
site Participe+. Diferentemente
das propostas voltadas à PLOA
2022, nestas ferramentas de participação os cidadãos podem sugerir ações que abarcam um período maior de desenvolvimento
e implantação.
Audiências públicas
virtuais
Devido à pandemia da
Covid-19, as audiências públicas para a discussão dos rumos
do orçamento ocorrem de forma
virtual.

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-demetas-2021-2024/horariose-links.pdf

Virada Sustentável SP está com
inscrições abertas até 31 de maio
A décima primeira edição da
Virada Sustentável SP acontece
entre os dias 2 e 22 de setembro
em diferentes locais da região
metropolitana de São Paulo. Os
interessados podem se inscrever até o dia 31/5 no site http://
www.viradasustentavel.org.br
Nesta primeira fase, o edital
recebe apenas propostas de adesão (sem financiamento direto)
de atividades, atrações, palestras e ações para integrar a programação do evento, sob a aprovação da curadoria da Virada
Sustentável.
Para participar, as iniciativas precisam ter um, ou mais
conteúdo relacionado aos 17
Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS), que tratam
de temas como: consumo consciente, água, energias renováveis, biodiversidade, mudanças
climáticas, mobilidade urbana,
cidadania, inclusão social, entre
outros. Não serão aceitos projetos de cunho partidário ou religioso ou que estimulem qualquer tipo de discriminação de
função de raça, credo ou condição social.
Em razão das dúvidas associadas à pandemia, a Virada
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Favelas, assentamentos e
regiões periféricas de todo o
País podem ser o cenário Olhar
Periférico Festival de Cinema,
que acontece de 19 a 25 de julho
deste ano.Cineastas que moram
ou atuam em regiões periféricas
têm até o dia 15 de junho para se
inscrever pelo site: https://film
freeway.com/OlharPeriferico
FestivaldeCinema1
Serão quatro Mostras competitivas de curtas-metragens
de até 25 minutos, produzidas
a partir de 2019. Entre elas:
Mostra Olhar Feminino, Mostra
Olhar
Diversidade,
Mostra
Olhar Jovem e Mostra Todos os
Olhares, com curtas-metragens
dirigidas respectivamente por
mulheres, LGBTQIA+, jovens
de até 29 anos e adultos.
De acordo com os diretores Monica Trigo e Eduardo
San
tana, o Festival quer trazer a visão e o mapeamento
das principais produções cinematográficas dos últimos anos
do País. “A periferia sempre foi
um lugar pulsante com todas
as vertentes culturais, o samba e o funk vieram dos morros
do Rio de Janeiro, o rap nasceu
na zona sul de São Paulo. A periferia lança moda das roupas
e acessórios ao bronzeado na
laje. Existe uma energia criativa nos saraus, nos slams e nos
eventos literários das periferias de todo País e uma quantidade gigantesca de filmes feitos
por pessoas das ocupações, das
quebradas, dos guetos, das favelas e comunidades dos Brasis,
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Capadócia, na região da Brasilândia, Zona Norte de São Paulo

desta federação continental”,
diz Monica Trigo.
Segundo Eduardo Santana,
o Olhar Periférico Festival de
Cinema vai mostrar produtores
audiovisuais da periferia contando as próprias histórias nas
telas e as divulgando ao mundo.
O festival acontece de 19 a 25 de
julho e será transmitido em plataforma de streaming. Também
haverá debates e bate-papos nas
redes sociais do Festival. Os melhores filmes em cada categoria serão escolhidos por um júri
técnico composto por profissionais do audiovisual e receberão
o Troféu Olhar Periférico.
O Festival é uma realização da Fly Cow Produções por
meio da Lei Aldir Blanc e com
patrocínio da Secretaria de
Cultura e Economia Criativa

do Estado de São Paulo, Go
verno do Estado de São Pau
lo, Secretaria Especial de Cul
tura, Ministério do Turismo e
Governo Federal.
Serviço:
Inscrições abertas para o Olhar
Periférico Festival de Cinema
Data: Até 15 de junho de 2021
Inscrições gratuitas e regulamento: https://filmfreeway.com/
O l h a r Pe r i f e r i c o Fe s t i v a l d e
Cinema1
Site: www.olharperifericofestival.
com
Instagram:@olharperifericofestival
Facebook: https://www.facebook.
com/Olhar-Perif%C3%A9ricoFestival-de-Cinema-10674736
8149523
Festival acontece: de 19 a 25 de
julho de 2021
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Edital permite inscrição de projetos e ações ligados à Sustentabilidade
para composição da programação do evento, que será realizado de
2 a 22 de setembro em São Paulo em formato híbrido

Sustentável manterá o modelo
híbrido adotado no ano passado, composto por intervenções
urbanas (instalações artísticas,
projeções, performances, grafites etc.) que não gerem multidão, ações de impacto midiático
e uma série de painéis e debates on-line com grandes nomes
da Sustentabilidade, locais e
estrangeiros.

Em 2020, apesar da pandemia, a programação da Virada
Sustentável impactou cerca de
8 milhões de pessoas, com a realização de quase 100 atrações
e mais de 60 intervenções urbanas, gerando cerca de 1,4 mil
empregos temporários. Período
de inscrição: de 14/4 a 31/5.
Mais informações: http://
www.viradasustentavel.org.br

Valor do aluguel permanece estável
em São Paulo, aponta Secovi
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Ontem...
... a foto dos arquivos da A Gazeta da Zona Norte é de 1972 e comprova que, na época, a
Avenida Guapira já se destacava como via principal entre Tucuruvi e região de Guarulhos. O fluxo de veículos já se mostrava intenso e a avenida se transformava num importante endereço comercial. Pouca gente sabe que, no ano anterior dessa foto, a Prefeitura decidiu mudar sua denominação para Avenida Dra. Diva Chaves de Farias, através do Decreto número 9745 de 08/12/1971.
Moradores da região não gostaram da novidade e após diversas reclamações, a via voltou a ser chamada Avenida Guapira, de acordo com a Lei nº 7.713 de 23 de março de 1972.
Foto: AGZN

Variação em março foi de 0,05% em relação a fevereiro e de 1,26% nos últimos 12 meses

O valor dos contratos de locação residencial fechados na cidade
de São Paulo permaneceu estável
(0,05%) em março, na comparação com o resultado do mês de
fevereiro, segundo Pesquisa de
Locação do Secovi-SP. Nos últimos
12 meses (abril de 2020 a março
de 2021), houve ligeiro aumento
de 1,26%, percentual bem abaixo

do IGP-M (Índice Geral de Preços
- Mercado), da Fundação Getúlio
Vargas, que registrou variação de
31,10% no mesmo período.
“Os dados comprovam a estabilidade nos novos contratos
de locação, resultado das renegociações entre proprietários
e inquilinos, que vêm ocorrendo desde o início da pandemia,

o que tem sido extremamente
positivo para o mercado”, ressalta Adriano Sartori, vice-presidente de Gestão Patrimonial e
Locação do Secovi-SP.
Confira a íntegra da Pesquisa
Mensal de Locação Residencial,
acesse: http://www.secovi.com.
br/pesquisas-e-indices/
pesquisa-de-locacao

Hoje...
... quase 50 anos depois da foto acima, as características da Avenida Guapira como uma das vias
principais da região se intensificou. Sua vocação comercial está consolidada, assim como sua intensa movimentação no fluxo de veículos e ônibus entre os bairros Tucuruvi, Jaçanã, Edu Chaves
e o acesso para Guarulhos. A sinalização também foi modernizada, porém suas características arquitetônicas ainda são em grande parte preservadas. Em alguns pontos, prédios residenciais comprovam o processo de verticalização observada nos bairros, mas em grande parte de sua extensão,
imóveis antigos funcionam como estabelecimentos comerciais, escritórios e clínicas.

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

