
São Paulo, 7 de maio de 2021 - Nº 2956

ÚLTIMAS - De acordo com pesquisa nacional de intenção 
de compras da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), 
58,6% dos brasileiros pretendem dar presentes no Dia das 
Mães apesar da crise econômica causada pela Covid-19. 
Vestuário, calçados e adereços têm a preferência na intenção 
de compras, com 65,2%; perfumes e cosméticos vêm em 
seguida, com 53,9%. Móveis e eletrodomésticos representam 
quase 50% das intenções de compra e, se somados à área de 
“digitais” (20%), alcançam cerca de 70%. Mesmo em tempos 
de pandemia, ainda há 6% de entrevistados que querem dar 
viagem de presente para as mães.

ÚLTIMAS - Segundo levantamento realizado pela 
BizCapital, o número de empréstimos concedidos para 
empresas aumentou 16% no primeiro trimestre de 2021 em 
comparação ao mesmo período do ano passado. A principal 
razão que leva as empresas a tomarem um empréstimo, 
representando 65% do total das solicitações no período, é 
o capital de giro. O setor de varejo representa 40% do total 
de empréstimos concedidos no primeiro trimestre de 2021. 
Já em comparação com o mesmo período do ano passado, 
houve um aumento de 45% nos pedidos de crédito PJ pelo 
setor.

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

Hoje...
... embora ainda ocorra alagamentos pontuais, a Avenida Engenheiro Caetano Álvares é uma 

das vias mais importantes da Zona Norte. Em toda sua extensão liga, o entorno do Tucuruvi até 
a Marginal Tietê, passando por bairros como: Mandaqui, Parque Peruche, Casa Verde, Imirim e 
Limão. As antigas casas que são observadas na imagem de 1975, foram substituídas por pontos co-
merciais, reunindo muitas lojas de veículos, bares, restaurantes, lanchonetes, agências bancárias 
e supermercados. No trecho entre Mandaqui e Imirim, a canalização do córrego é fechada, onde 
existe hoje um bonito canteiro central muito utilizado pela população para a prática de esportes e 
caminhadas. No trecho que segue até a Marginal Tietê, a canalização é aberta. À esquerda está o 
atual prédio da Escola Estadual Professor Joaquim Leme do Prado.
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Ontem...
... a foto dos arquivos da A Gazeta da Zona Norte é um registro das obras de canalização ao 

longo da Avenida Engenheiro Caetano Álvares em 1975, época em que essa via era chamada de 
Avenida Mandaqui. A canalização do córrego, que segue aberta desde a altura da Avenida Imirim 
até a Marginal Tietê, impactou positivamente a vida de moradores do entorno da avenida em toda 
sua extensão, diminuindo as enchentes e melhorando toda a infraestrutura viária. O prédio que 
aparece ao fundo não existe mais, corresponde às antigas instalações da Escola Estadual Professor 
Joaquim Leme do Prado, que funciona até os dias de hoje em outro prédio, na esquina entre as ave-
nidas Imirim e Engenheiro Caetano Álvares. Na época, devido ao alargamento da avenida, o prédio 
teve de ser demolido. Porém, antes desse desfecho a escola continuou funcionando mesmo com o 
prédio danificado, com portas e panelas quebradas. O então vereador Ary Silva, fundador da AGZN, 
teve conhecimento da situação dos alunos e pressionou a Prefeitura a desapropriar a escola antiga 
e o Estado a construir um novo prédio para abrigá-la.

Campanha do Agasalho do Conselho 
da Mulher da ACSP começa em maio

O Conselho da Mulher Em-
preendedora e da Cultura da 
Associação Comercial de São 
Paulo (ACSP) e da Federação 
das Associações Comerciais do 
Es tado de São Paulo (Facesp) 
promove pelo terceiro ano 
consecutivo, de 11 de maio 
a 25 de junho, a Campanha 
do Agasalho 2021. As doa-
ções podem ser feitas em to-
das as Distritais da Associação 
Comercial, lojas, comércios e 
empresas participantes de todo 
o Estado, incluindo cidades do 
interior. No site da campanha 
www.campanhadoagasalho 
2021.com.br/ também será pos-
sível contribuir com dinheiro. 
O valor arrecadado será dire-
cionado para a compra de co-
bertores e agasalhos.

A mobilização é uma inicia-
tiva da presidente do CMEC, 
Ana Claudia Cotait. “A campa-
nha é mais que um ato de bon-
dade. É um gesto de amor ao 
próximo. O inverno castiga mui-
tas pessoas e famílias e não po-
demos cruzar os braços. Nossa 
missão é continuar aquecen do-
os”, encoraja.

O empenho em prol da so-
lidariedade tem dado resulta-
do. Nas duas primeiras edições, 
o Conselho da Mulher conta-
bilizou mais de 100 institui-
ções e organizações beneficia-
das. Por meio dessas entidades, 
muitas pessoas que não têm a 

possibilidade de comprar peças 
de roupas, agasalhos e coberto-
res conseguiram se proteger do 
frio.

Para este ano a expectati-
va é de superar os números de 
2020. “Mesmo em um ano difí-
cil, superamos todas as expec-
tativas. Vimos a comunidade, 
os lojistas e diversos parceiros 
se empenharem fortemente em 
favor dessa causa. O resultado 
foi mais de 42 mil peças arreca-
dadas e outros R$ 3.510 em di-
nheiro por meio do site da cam-
panha”, pontua Alfredo Cotait 
Neto, presidente da Associação 
Comercial.

Os números foram possí-
veis justamente pela quantida-
de de pontos de coleta (133) que 
colaboraram de maneira fun-
damental no sucesso da cam-
panha. As doações foram enca-
minhadas para 58 instituições 
de apoio às pessoas necessita-
das. Em 2019 a campanha re-
gistrou 25 mil doações.

“Sabemos que a dificulda-
de ainda é grande porque vi-
vemos tempos de pandemia. É 
por isso que não podemos dei-
xar de ajudar as pessoas que 
estão passando por necessida-
des. Precisamos ser solidários. 
Este é o momento”, incentiva 
Ana.

Para superar os núme-
ros das campanhas anterio-
res, o Conselho da Mulher tem 

aprimorado seu alcance e suas 
estratégias. Por isso, além de a 
sede da Associação Comercial 
(Rua Boa Vista, 51 - Centro 
Histórico) receber as doações, 
as 15 distritais da entidade tam-
bém se transformam em pontos 
de coleta. “Isso tem dado mui-
to certo. A cada ano a ação vem 
sendo potencializada porque 
tem a seu favor a proximidade 
com o comércio local que, nesse 
caso, ajuda a alavancar o resul-
tado, promove mais engajamen-
to e tem conscientizado toda a 
população para a causa nobre”, 
explica Maria Iracema Valadão, 
coordenadora geral do CMEC 
nas Sedes Distritais.

No site da Campanha do 
Aga salho da Associação Co-
mer cial você encontra o ende-
reço mais próximo da sua casa 
e fica por dentro de como fazer 
sua doação. Participe e colabore 
com o próximo.

Acompanhe também nas re-
des sociais do CMEC Mulher:

Facebook https://facebook. 
com/CMECMULHER/
Instagram https://www.instagram. 
com/cmecmulher/
Youtube https://youtube.com/ 
c h a n n e l / U C 9 e 5 E O K x 2 R s 
DdSlNILJXt5A
Linkedin https://linkedin.com/ 
company/cmec-mulher
Site: www.campanhadoagasalho 
2021.com.br/
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Em anos anteriores, mais de 100 instituições foram beneficiadas pela ação. 
Doações também podem ser feitas no site da campanha

Rádio Bandeirantes comemora 
84 anos e traz novidades na 

sua programação
A Rádio Bandeirantes AM 

840 de São Paulo completou 84 
anos na última quinta-feira (6), 
porém as comemorações acon-
tecem durante todo o mês de 
maio. Entre os destaques estão 
uma festa vir tual, sons históri-
cos que marcaram o noticiário, 
Marco Antonio Sabino no Jornal 
Gente, estreia de Reginaldo 
Leme no comando do progra-
ma Bandeirada e a realização 
de um fórum sobre Educação e 
Tecnologia.

Na última quinta-feira, dia 
do aniversário da Rádio Ban-
deirantes, foi marcada pela festa 
virtual, com bolo preparado pe-
los profissionais da emissora. Os 
ouvintes poderão conferir a pre-
paração da festa nos perfis da 
rádio no Facebook, Instagram 
e YouTube da emissora. O pro-
grama Bandeirada estreia dia 
22, véspera do GP de Mônaco da 
Fórmula 1, e será exibido todo 
sábado, ao meio-dia, com bole-
tins de segunda a sexta ao longo 
da programação.

A Rádio Bandeirantes faz 
parte da história da cidade de 
São Paulo, prezando sempre a 

prestação de serviço e a informa-
ção, com grande destaque para 
a cobertura política e de espor-
tes. Durante toda a programa-
ção do mês de maio, a emisso-
ra vai relembrar sons históricos 
que marcaram o noticiário dos 
últimos 84 anos com matérias 
especiais ao longo da programa-
ção e postagens no Instagram. 
Relembrando os mais marcan-
tes episódios ao longo desses 84 
anos, os ouvintes irão relembrar, 
desde o milésimo gol de Pelé ao 
ataque ao Pentágono, do incên-
dio no edifício Joelma aos deba-
tes presidenciais.

As comemorações do aniver-
sário da rádio seguem até dia 
25 com a realização do Fórum 
Rádio Bandeirantes Educação e 
Tecnologia. A emissora vai pro-
mover um debate sobre os hori-
zontes que se abrem com a uti-
lização de novas tecnologias no 
processo educacional nos seto-
res público e privado. O evento 
reunirá educadores, pesquisado-
res, gestores públicos e profissio-
nais que encontraram modelos 
de sucesso para o ensino híbrido 
durante a pandemia. Realizado 

dia 25/5, das 18 às 20 horas, será 
transmitido nas redes sociais da 
Rádio Bandeirantes com flashes 
ao longo da programação. 

Programa “Memória” destaca 
importantes fatos e grandes 

nomes do Jornalismo

Entre os destaques de suas 
transmissões, a Rádio Ban dei-
rantes conta com o programa 
Memória, comandado pelo re-
nomado jornalista Milton Par-
ron. Como diretor do Centro 
de Documentação e Memória 
da Rádio Bandeirantes, Parron 
destaca semanalmente trechos 
de fatos históricos e a atuação 
de grandes nomes do jornalismo 
que fazem parte da história da 
Rádio Bandeirantes. Entre eles, 
já tiveram destaque o jornalista 
Ary Silva (fundador da A Gazeta 
da Zona Norte), que tanto se or-
gulhou de ter iniciado sua car-
reira na Rádio Bandeirantes. O 
programa Memória de Milton 
Parron é exibido aos sábados 
das 23 às 0 hora e aos domin-
gos das 7 às 8 horas pela Rádio 
Bandeirantes AM 840.

Procura da população por 
atendimento psicológico na rede 

municipal de Saúde aumenta
Além dos impactos na saú-

de física e na economia, a pan-
demia de Covid-19 também 
tem afetado emocional e men-
talmente a população. Tanto 
que a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), já alertou que os 
investimentos em serviços de 
saúde mental serão decisivos 
para a recuperação dos países 
pós-pandemia.

Pesquisa feita pela Orga ni-
zação Pan-Americana da Saúde 
(Opas) em 33 países da América 
Latina e Caribe entre maio e 
junho do ano passado, sobre o 
consumo de bebida alcoólica du-
rante a pandemia aponta, além 
do aumento da ingestão de ál-
cool entre 42% das pes soas, que 
52,8% dos entrevistados re-
lataram aumento de ansieda-
de, medo, estresse e problemas 
para adormecer entre outros 
transtornos psicológicos. A psi-
cóloga Valéria Pacheco Chagas, 
que atua há seis anos na Uni-
dade Básica de Saúde (UBS) 
Vila Nivi, no bairro do Tucuruvi 
(Zona Norte), percebeu na prá-
tica o aumento desses proble-
mas entre seus pacientes.

Na impossibilidade de dar 
continuidade aos atendimentos 
em grupo que vinham sendo re-
tomados gradativamente com os 
devidos protocolos sanitários, a 
profissional teve um aumento 
expressivo na demanda por te-
leatendimento. Como a maioria 
dos pacientes tem seu número de 

celular, conta que recebeu mui-
tas ligações, especialmente no 
início da pandemia. “De forma 
geral, as pessoas ficaram mais 
ansiosas, temerosas. Muitas de-
monstravam medo de contami-
nação pelo novo Coronavírus, 
outras ficaram desestruturadas 
pelo distanciamento social im-
posto pela pandemia e outras fi-
caram mais depressivas. É uma 
situação que tem abalado muita 
gente”, explica.

Para a profissional, que atua 
no Sistema Único de Saúde 
(SUS) há 23 anos, os servi-
ços públicos de Psicologia ga-
nharam ainda mais relevância 

com a pandemia. “Mais do que 
nunca as pessoas precisam cui-
dar de sua saúde mental, preci-
sam ter acesso a tratamento na 
rede pública, pois, ao contrário 
da visão elitista que muita gen-
te tem, psicoterapia é para to-
dos”, afirma ela, que se inte-
ressou pela Psicologia aos 14 
anos de idade ao encontrar um 
livro sobre profissões em cima 
do guarda-roupa da casa dos 
pais. “Me encantou a possibili-
dade de contribuir para o bem -
estar das pessoas, de auxiliá-las 
a se conhecerem melhor, a lidar 
com as questões que a vida nos 
traz”, disse.
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Psicóloga Valéria Chagas atua no SUS há 23 anos e diz que momento tem 
gerado medo e ansiedade em muitas pessoas


