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ÚLTIMAS - Pesquisa realizada pela 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, constatou que 7 em cada 10 consumidores 
acreditam em uma retomada econômica apenas após 2021. 
Ainda é baixa a concordância de que a Economia brasileira possa 
se recuperar ainda nesse ano. Apenas 9% dos consumidores 
concordam totalmente com essa hipótese, enquanto outros 
20% concordam parcialmente com a retomada ainda este ano. 
Enquanto isso, 31% dos respondentes discordam totalmente 
dessa possibilidade e outros 40% “mais discordam do que 
concordam” com ela – chegando a 71% de descrentes.

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. As 
variações mensais de fevereiro até aqui também corroboram 
com essa tese. 
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Hoje...
... quase 30 anos depois da inauguração da Avenida Engenheiro Caetano Álvares, esse trecho 

entre a Rua Voluntários da Pátria e a Invernada apresenta poucas mudanças. No seu entorno, os 
empreendimentos imobiliários trouxeram maior adensamento populacional. Há ainda alguns es-
tabelecimentos comerciais e serviços públicos. Sem a realização do projeto que previa a ligação en-
tre a Avenida Eng. Caetano Álvares diretamente à Avenida Água Fria, o tráfego precisa ser desvia-
do para a Rua Irmão João Creff (Sentido Santa Inês) ou para a Avenida Daniel Malettini (sentido 
Água Fria). Ao fundo, permanece uma obra da Polícia Militar que foi paralisada em 1995 pelo en-
tão governador Mário Covas.
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Ontem...
... A foto dos arquivos da A Gazeta da Zona Norte é de 1991 e registra o trecho final da Avenida 

Eng. Caetano Álvares, no sentido Marginal - bairro. Inaugurada em 1982, a Avenida Engenheiro 
Caetano Álvares surgiu de um projeto de 1959, quando a região ainda era chamada Avenida Fundo 
de Vale do Mandaqui e ainda não havia recebido a canalização do córrego, que provocava enchen-
tes em vários pontos em sua extensão. Além desse problema, era necessário melhorar o acesso 
dos bairros até a Marginal Tietê. Na época, o jornalista Ary Silva (fundador da AGZN) e então 
vereador pela cidade de São Paulo levou a proposta à Câmara Municipal. As obras foram inicia-
das em 1963, porém a avenida só se tornou realidade em 1982. Essa área em questão, entre a Rua 
Voluntários da Pátria e a área da Invernada só seria entregue depois. Inicialmente, a ideia era que 
a Avenida Eng. Caetano Álvares se ligasse diretamente à Avenida Água Fria. Como não foi realiza-
do, a avenida simplesmente termina no terreno pertencente à Polícia Militar.

Doses remanescentes da vacina contra 
a Covid-19 devem ser priorizadas às 

pessoas com deficiência física
Desde a última sexta-feira 

(28), a Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Secretaria Municipal 
da Saúde (SMS), informou que 
as doses remanescentes da vaci-
na deverão ser destinadas tam-
bém às pessoas com deficiência 
física que não estejam cadastra-
das no Benefício de Prestação 
Continuada (BPC). A partir de 
agora, este grupo se junta ao de 
pessoas com comorbidades com 
mais de 18 anos.

O secretário municipal da 
Saúde, Edson Aparecido, des-
taca que a medida foi adotada 
como forma de inclusão deste 
público, nesta fase da campa-
nha. “Até que esta inclusão não 
seja feita de forma definitiva, a 
gente quer adiantar a imuniza-
ção desse grupo, que é bastante 
importante”, diz.

É importante informar que 
nem sempre há doses exceden-
tes nas Unidades. A medida se-
gue as diretrizes do instrutivo 
da Coordenadoria de Vigilância 
em Saúde (Covisa): quando hou-
ver frasco de vacina aberto no fim 
do expediente, para que não haja 
qualquer desperdício de dose, ela 
deve ser aplicada.

Caso a UBS/Unidade tenha 
dificuldade em destinar essas úl-
timas doses, deve entrar em con-
tato imediato com a Supervisão 

Técnica de Saúde de sua re-
gião, para apoio no direciona-
mento e utilização destas doses. 
Importante: não desprezar ne-
nhuma dose viável de vacina.

Esclarecemos que a necessida-
de da presença na unidade para o 
cadastro se dá pelo fato de que no 
momento da inserção do nome na 
lista de espera, devem ser apre-
sentadas, tanto a comprovação de 
residência no território da unida-
de, quanto a comprovação de fa-
zer parte de um dos dois grupos 
contemplados para esse fim.

As pessoas com comorbidades 
precisam apresentar documento 
de identificação (preferencialmen-
te CPF) e comprovante de con-
dição de risco (exames, receitas, 

relatório ou prescrição médica), 
contendo o CRM do médico.

São consideradas comorbi-
dades doenças cardiovasculares, 
diabetes, pneumopatias crôni-
cas, cirrose hepática, obesidade 
mórbida e casos de hipertensão. 

Para a vacinação é necessá-
rio apresentar também o com-
provante de residência da cida-
de de São Paulo.

Informações sobre a campa-
nha de imunização da Se cretaria 
Municipal da Saúde de São Paulo 
podem ser obtidas no seguinte link: 
https://www.prefeitura.sp.gov. 
br/cidade/secretarias/saude/ 
vigilancia_em_saude/doencas_e_ 
agravos/coronavirus/index.
php?p=307599.
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Este grupo, que ainda não foi incluído de forma definitiva,
 se junta ao de pessoas com comorbidades maiores de 18 anos

Associação Amigos do Mirante do Jardim 
São Paulo apresenta demandas da região

A Associação Amigos do Mi-
rante do Jardim São Paulo, pre-
sidida pela moradora Alba Me-
dardoni, apresentou ao atual 
sub prefeito de Santana/Tucu-
ruvi, Dário Barreto, as principais 
demandas da região. Entre elas 
estão os pontos de alagamento 

presentes em alguns lugares da 
Rua Capitão Rabelo, na altura do 
número 400 ou em travessas da 
Avenida Leôncio de Magalhães, 
como a Rua Carlos de Laet, que 
dá acesso à Estação do Metrô. 
“As reuniões mensais não es-
tão acontecendo por causa da 

pandemia, mas nosso trabalho 
continua”, afirma Alba. Outra 
demanda bastante frequente no 
bairro é a necessidade de servi-
ços tapa-buracos e a conservação 
do Mirante de Santana, conside-
rado um dos pontos mais bonitos 
e tradicionais da região.
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Mirante de Santana é um dos pontos mais tradicionais do bairro

Inscrições para o Vestibulinho das 
Etecs terminam nesta quarta-feira (2)

Nesta quarta-feira (2), os in-
teressados em estudar em uma 
das Escolas Técnicas Estaduais 
(Etecs) têm até às 15 horas para 
se inscrever no processo seletivo 
do segundo semestre de 2021. 
As inscrições devem ser feitas 
exclusivamente pelo site vesti-
bulinhoetec.com.br. O valor in-
tegral da taxa é de R$ 19.

A seleção dos candidatos se 
dará por meio de análise do his-
tórico escolar, sem a realização 
de prova presencial ou on-li-
ne. Serão avaliadas as notas de 
Português e Matemática do pri-
meiro ano do Ensino Médio ou 
do primeiro termo do Ensino 
Médio na modalidade EJA, con-
cluídos até 31 de dezembro de 
2020. O novo critério foi adota-
do visando atender ao distan-
ciamento social, para prevenir 
a transmissão do Coronavírus, 
e respeitando as orientações do 
governo do Estado de São Paulo 
e autoridades sanitárias.

As Etecs disponibilizam com-
putadores a quem tiver dificulda-
de de acesso à internet para fazer 
sua inscrição. Para usar os equi-
pamentos, será obrigatório o uso 
de máscara de proteção facial e 
também respeitar as demais me-
didas de proteção do Protocolo 
Sanitário Institucional do CPS. 
Para realizar o agendamento, os 
interessados devem entrar em 
contato com a sua unidade e con-
firmar o horário de atendimento.

O início das aulas de todos 

os cursos será de forma remo-
ta ou híbrida (parte presencial 
e parte virtual), até que as re-
gras do isolamento social se-
jam flexibilizadas e seja possível 
o retorno às atividades presen-
ciais nas Etecs e nas classes 
descentralizadas.

Como se inscrever - Os 
interessados em concorrer a 
uma vaga devem preencher a fi-
cha de inscrição eletrônica e im-
primir o boleto bancário para 
pagamento da taxa de R$ 19. 
O valor precisa ser pago até 2 
de junho, em dinheiro, em qual-
quer agência bancária, median-
te a apresentação do boleto im-
presso no momento da inscrição 
eletrônica, ou pagar, via inter-
net, no banco do candidato ou 

ainda pela ferramenta Getnet 
(pagamento com cartão de cré-
dito) disponível no site www.
vestibulinhoetec.com.br.

No ato da inscrição para 
o primeiro módulo do Ensino 
Técnico, presencial e semipre-
sencial, é possível colocar como 
segunda opção outro curso ou 
período desde que oferecido na 
mesma unidade para a qual o 
candidato vai se inscrever.

A leitura atenta do Manual do 
Candidato e o preenchimento da 
ficha de inscrição eletrônica (am-
bos disponíveis em vestibulinho 
etec.com.br) é de responsabili-
dade exclusiva do candidato ou 
de seu representante legal (pai, 
mãe, curador ou tutor), quando 
menor de 16 anos.
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Processo seletivo oferece 45.986 vagas, distribuídas entre cursos técnicos 
e de especialização; prazo de inscrição vai até o dia 2 de junho; seleção 

dos candidatos será pela análise do histórico escolar


