
São Paulo, 21 de maio de 2021 - Nº 2958

ÚLTIMAS - No momento em que o sistema financeiro tem 
limitado a oferta de crédito, as famílias paulistanas estão 
recorrendo cada vez mais ao cartão para manter o consumo, 
segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do 
Consumidor (PEIC), da Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). 
Hoje, oito em cada dez (78,9%) delas possuem alguma 
dívida deste tipo – taxa muito próxima do recorde histórico, 
de 79,7%, registrado em junho de 2012. Também é o maior 
número de lares endividados no cartão de crédito, na 
capital, desde novembro de 2019, quando ficou em 75,5%.

ÚLTIMAS - De acordo com dados nacionais da Boa Vista, 
os registros de inadimplentes subiram 5,1% na comparação 
mensal dos dados dessazonalizados. Na comparação interanual 
foi observada uma alta de 5,8% e o resultado acumulado em 
12 meses manteve-se praticamente estável, passando de -21,4% 
para -21,3%. O resultado acumulado do ano ainda é negativo, 
contudo, aponta que o indicador atingiu um ponto de inflexão – 
quando a tendência se inverte – no mês de março, dado que, até 
aquele período, a queda era de 22,2% e, agora, desacelerou para 
14,6% nos dados acumulados de janeiro a abril. Em fevereiro foi 
observada uma queda de 3,5% nos registros dessazonalizados, 
ao passo que em março o indicador subiu 0,8%.
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Hoje...
... a Ponte da Casa Verde continua como um dos principais acessos da Zona Norte para a região 

central e seus congestionamentos também são constantes. Diferente do que acontecia no passado, 
com a falta de ordenação do fluxo, hoje o local é bem sinalizado e recebeu obras de melhorias, in-
cluindo canteiro central. Porém, a grande quantidade de veículos que diariamente passa por esse 
percurso já provoca congestionamentos desde a Avenida Brás Leme, onde também é grande o flu-
xo de pedestres em seu canteiro central. Importante ressaltar que nesse ponto também acontecem 
frequentes blitz policiais. 
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Ontem...
... os constantes congestionamentos na Ponte da Casa Verde já eram destaque na década de 70. 

Na edição de 20/01/1974, A Gazeta da Zona Norte publicava a matéria “Casa Verde Pede ao DSV 
Ordem para sua Ponte”. No texto, foram relatados problemas como o excesso de veículos que usa-
vam essa rota como alternativa para evitar as Avenidas Cruzeiro do Sul e Tiradentes, na época 
com o trânsito prejudicado devido às obras do Metrô. Na ocasião, A Gazeta da Zona Norte destaca-
va a falta de policiamento, assim como a necessidade de uma melhor ordenação do tráfego, na épo-
ca muito confuso sem sequer faixas na pista.

Capital paulista registra alta de ações 
por falta de pagamento de condomínio

Levantamento realizado 
pelo Secovi-SP junto ao Tri-
bu nal de Justiça do Estado de 
São Paulo (TJSP), aponta um 
aumento no número de ações 
condominiais na cidade de São 
Paulo. Em março, foram pro-
tocoladas 885 ações por falta 
de pagamento da taxa de con-
domínio, 38,9% a mais que os 
637 processos ajuizados em fe-
vereiro deste ano. Comparado 
ao mesmo mês do ano anterior 
(907 ações), houve diminuição 
de 2,4%.

No primeiro trimestre des-
te ano, as 1.977 ações proto-
coladas representaram queda 
de 12,7% na comparação com 
igual perío do de 2020, quan-
do foram contabilizadas 2.264 
ações. Nos últimos 12 meses, de 
abril de 2020 a março de 2021, 
foram totalizadas 9.307 ações, 

queda de 9,8% na comparação 
com o período anterior (10.321 
ações). Confira a íntegra do le-

vantamento: http://www.secovi. 
com.br/pesquisas-e-indices/
analises/acoes-condominiais
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Em março, foram ajuizadas 885 ações condominiais, 38,9% 
a mais que os 637 processos de fevereiro deste ano

Eleições do Conseg Casa Verde/Santana 
referente ao biênio 2021/2023

No dia 12/05/2021 os mem-
bros natos do Conseg CV/SAN, 
delegado titular do 13º DP Dr. 
Gilmar Pasquini Contrera, e 
do comandante da 1ª Cia do 9º 
BPM/M capitão Alisson Gui-
marães Pereira de Souza, 

assinaram o termo de posse da 
diretoria eleita composta por:

Presidente: Vicente D’Errico 
Netto;
Vice-presidente: Marcelino Ata- 
nes Neto; 

1º secretário: Romeu Manuel 
Afecto;
2º secretário: Maria Cristina 
Cruzelles;
Diretor de assuntos comuni-
tários e social: Marcos José de 
Campos. 

Devido à Pandemia da Covid-19 
o processo eleitoral foi conduzido 
de forma virtual com comunicação 
através de E-Mail para os mem-
bros efetivos e instituições públi-
cas, Whatsapp para os membros 
efetivos e diretores, pelo Facebook 
para o público em geral na página 
Conseg Casa Verde/Santana, além 
das autoridades competentes, com 
supervisão dos membros natos. As 
reuniões físicas continuam suspen-
sas, mas o Conseg continua à dis-
posição da comunidade através da 
direção eleita.

Prefeito de São Paulo, Bruno 
Covas, morre, vítima de Câncer

Após uma longa luta contra o 
Câncer, o prefeito de São Paulo, 
Bruno Covas (PSDB), faleceu aos 
41 anos no último domingo (16), 
na capital. Bruno Covas lutava 
contra um Câncer no sistema di-
gestivo com metástase nos ossos 
e no fígado, desde 2019. Nascido 
em Santos em de 7 abril de 1980, 
era filho de Pedro Lopes, enge-
nheiro da Autoridade Portuária 
de Santos, e Renata Covas, filha 
do ex-governador Mário Covas e 
sua esposa Lila.

Em outubro de 2019, Bruno 
Covas apresentou uma infecção 
de pele, mas a investigação desse 
problema levou ao diagnóstico de 
Câncer na região da cárdia, loca-
lizada na transição entre o estô-
mago e o esôfago. 

Também foi diagnosticada 
uma metástase do Câncer origi-
nal, com linfonodos aumentados 
ao redor do pâncreas e um nódu-
lo no fígado. Seu tratamento en-
volveu sessões de quimioterapia 
e radioterapia, que chegaram a 
fazer com que os tumores regre-
dissem. Em 2020, seu tratamen-
to continuou com imunoterapia, 
sem a necessidade de se licen-
ciar do cargo. Também em 2020, 
Bruno Covas chegou a testar po-
sitivo para Covid-19, mas não 
apresentou sintomas e fez a qua-
rentena em casa. 

Em janeiro de 2021, após sua 
reeleição para a Prefeitura de 
São Paulo, Covas iniciou sessões 
de radioterapia, chegando a li-
cenciar-se do cargo por 10 dias.

Em fevereiro, novos exames 
mostraram o avanço da doença 
com um novo nódulo no fígado. 
Em 16 de abril, a equipe médica 
diagnosticou novos focos no fígado 
e nos ossos da coluna e da bacia, 
sendo necessárias mais sessões de 
quimioterapia e imunoterapia. 

No final de abril, o estado de 
saúde de Bruno Covas se agravou 
com a localização de líquido no ab-
dômen e nas pleuras, tecidos que 
revestem os pulmões. Drenos fo-
ram colocados para a retirada do 
líquido, e sua alimentação passou 
a ser complementada com a admi-
nistração de alimento na veia.

O prefeito chegou a ter alta 
em 27 de abril, porém voltou a 
sentir-se mal e ser internado no 
último dia em 2 de maio.

Além de um quadro de ane-
mia, foi diagnosticado um san-
gramento na cárdia (onde o 
Câncer teve início). Covas pas-
sou por uma endoscopia e o 

sangramento foi contido duran-
te o procedimento. Dias depois, 
o sangramento voltou e ele pas-
sou por sessões de radioterapia.

No dia 3 de maio, Bruno Covas 
foi transferido para a Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) e chegou 
a ser intubado após a descoberta 
do novo sangramento no sistema 
digestivo. O sangramento, causa-
do por uma úlcera, estava locali-
zado em cima do tumor diagnos-
ticado em 2019.

Na sexta-feira (14), ele teve 
uma piora no quadro de saú-
de, e a equipe médica informou 
que seu quadro havia se torna-
do irreversível. Até seu faleci-
mento no último domingo (16), 
Bruno Covas recebeu sedativos 
e analgésicos para não sentir 
dores. Seu corpo foi levado para 
o Edifício Matarazzo, sede da 
Prefeitura, para uma breve ce-
rimônia para familiares e ami-
gos. E após a cerimônia o caixão 
seguiu em carro aberto em cor-
tejo para a Praça Oswaldo Cruz.

O enterro foi restrito à famí-
lia, e ocorreu em Santos no cemi-
tério do Paquetá, onde o corpo de 
Mário Covas, ex-governador de 
São Paulo e avô de Bruno está en-
terrado. Bruno Covas é o primei-
ro prefeito da cidade de São Paulo 
a morrer durante o mandato. O 
vice Ricardo Nunes (MDB) assu-
miu o cargo definitivamente no 
domingo (16). Bruno Covas deixa 
o filho Tomás, de 15 anos.

Carreira política

A carreira política de Bruno 
Covas começou cedo, aos 9 
anos, integrou o “Clube dos 

Tuca ninhos”, Covas tinha a 
carteirinha de filiação guar-
dada como recordação. Aos 
14 anos veio morar em São 
Paulo com o avô, no Palácio dos 
Bandeirantes, sede oficial do go-
verno paulista. 

Estudou no Colégio Bandei-
rantes, um dos mais tradicio-
nais da capital. Estudou Di rei-
to pela Universidade de São 
Paulo (USP), e Economia pela 
Pontifícia Universidade Cató lica 
de São Paulo (PUC-SP) e ini-
ciou a carreira política em 2004 
e na época se candidatou a vice- 
prefeito de Santos na chapa do 
correligionário Raul Christiano. 
Nesse mesmo ano se casou com 
a economista Karen Ichiba, e fi-
cou casado por 10 anos. E após 
a separação manteve-se solteiro.

O casal teve um filho, Tomás, 
que atualmente tem 15 anos, e 
acompanhou o pai em diversos 
eventos públicos. Thomas é tor-
cedor do Santos, assim como o 
pai, e os dois moravam em um 
apartamento na Barra Funda, 
Zona Oeste da capital, em esque-
ma de guarda compartilhada.

Bruno Covas foi deputado 
estadual em 2006 e quatro anos 
depois foi reeleito, foi presiden-
te da Comissão de Finanças 
e Orçamento no primeiro bi-
ênio (2007-2008) e relator do 
Or ça mento do Estado por dois 
anos consecutivos (2009-2010). 
Assumiu o cargo de secretá-
rio Estadual do Meio Ambiente 
na gestão Geraldo Alckmin 
(PSDB), e, em 2014, venceu a 
eleição para deputado federal. 
Durante a sua passagem pelo 
Congresso Nacional, votou pelo 
impeachment da até então pre-
sidente Dilma Rousseff (PT).

Bruno Covas não completou 
o mandato como deputado fede-
ral, e nas eleições de São Paulo, 
em 2016, se candidatou a vice- 
prefeito na chapa de João Doria 
(PSDB), a dupla venceu no pri-
meiro turno.

Em abril de 2018, João Doria 
deixou a Prefeitura para concor-
rer ao Governo de São Paulo e 
Covas assumiu o posto. Em 2020 
se candidatou a Prefeito (Covas 
já estava com Câncer e em trata-
mento) e foi reeleito com 59,38% 
dos votos, contra Guilherme 
Boulos no segundo turno da 
eleição.
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Foto da A Gazeta da Zona Norte registra a visita do prefeito Bruno Covas, 
em 2018, às obras do Hospital Municipal da Brasilândia

Visite nosso site:
www.gazetazn.com.br

Bruno Covas comemora com seu filho Thomaz 
sua reeleição como prefeito de São Paulo

Foto: Fotos Públicas/Patrícia Cruz


