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ÚLTIMAS - A movimentação no varejo paulistano no mês de 
maio foi positiva, de acordo com o Balanço de Vendas da Associação 
Comercial de São Paulo (ACSP). O indicador, com amostra da 
Boa Vista S/A, registrou um movimento 22,7% maior do que no 
mês anterior. Os números foram puxados pelo Dia das Mães, data 
que tradicionalmente ajuda a impulsionar o faturamento dos 
estabelecimentos comerciais, e pelo maior número de dias com 
as lojas abertas. Comparados maio de 2021 com maio de 2020, 
o crescimento foi de 51,1%. A explicação para esse aumento é a 
base fraca de comparação, uma vez que o ano passado registrou 
queda expressiva nas vendas deste mês. Apesar do crescimento, 
na prática, a alta ainda não recupera as perdas.

ÚLTIMAS - O mais recente levantamento do Índice de 
Preços Ticket Log (IPTL) aponta aumento de 5,62% no preço 
médio do diesel, na comparação com o fechamento de abril. O 
combustível foi comercializado a R$ 4,699 nos postos, valor 
45,12% acima do registrado em maio do ano passado. Já o 
diesel S-10, encontrado a R$ 4,760, avançou 5,87% em relação 
ao último mês e está 45,48% maior que no mesmo período de 
2020. Os maiores aumentos de preços foram registrados na 
Região Sul, de 7,28% no valor médio por litro do diesel comum, 
e de 7,46% no caso do S-10. A mesma região apresentou os 
preços médios mais baixos no período, de R$ 4,360 o litro do 
tipo comum, e R$ 4,408 do S-10.

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

Hoje...
... de acordo com o Dicionário de Ruas da cidade de São Paulo, Apareíba era o nome original 

da atual Avenida Nadir Dias de Figueiredo. O antigo “córrego da Divisa” atualmente é denomi-
nado “Córrego Apareíba” e , apesar de ainda apresentar problemas de erosão, em nada se parece 
com a imagem antiga. Em canalização aberta, o córrego segue por toda a Avenida Nadir Dias de 
Figueiredo, hoje um dos principais acessos da região à Marginal Tietê, situado entre os bairros Vila 
Guilherme e Vila Maria. Em seu entorno está do Parque Vila Guilherme-Trote, que além de ser um 
dos maiores da cidade, também é uma área verde importante para a região que merece maior aten-
ção do poder público em sua manutenção, assim como nas antigas instalações do Parque do Trote, 
presentes ao local mas em péssimo estado de conservação.
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Ontem...
... a foto publicada na edição da A Gazeta da Zona Norte de 25 de maio de 1969, em matéria com 

o título “Uma obra que precisa continuar”, destaca as obras de canalização  que aconteciam no 
então chamado Córrego da Divisa. Como descreve o texto da época, o “córrego chama-se Divisa e 
serve para dividir apenas simbolicamente dois grandes subdistritos, Vila Maria, Vila Guilherme”. 
A matéria destacava que as obras precisavam ser ampliadas em toda sua extensão, tendo em vis-
ta as más condições de todo o entorno. A rua que ficava o Córrego da Divisa, chama-se Apareíba e, 
de acordo com a matéria da época: “Para entrar na Rua Apareíba o trecho por nós referido, há que 
ser equilibrista, malabarista...”.

Reeducandas participam de projeto 
sobre segurança no trabalho

Durante o mês de maio, a 
Diretoria de Trabalho e Edu-
cação da Penitenciária Feminina 
Sant’Ana (PFS), na Zona Norte 
da Capital, promoveu entre 
as reeducandas o projeto “Aci-
den te?! Comigo não!”, sobre 
Segurança e Saúde no Trabalho. 
O estabelecimento penal é su-
bordinado à Coordenadoria de 
Unidades Prisionais da Região 
Metropolitana de São Paulo 
(Coremetro) e gerido pela Se-
cre taria da Administração Peni-
tenciária (SAP). 

O objetivo, de acordo com 
as organizadoras, foi conscien-
tizar as reclusas que trabalham 
nas oficinas da penitenciária, 
por meio de vídeos educativos e 
orientações, sobre os principais 
riscos de acidentes no ambien-
te funcional. “Nosso intuito foi 
ensinar as reeducandas sobre 
como identificar possíveis riscos 
no espaço de trabalho, visando a 
preservação do principal instru-
mento, que é o corpo delas”, ex-
plica Raquel Ferreira, diretora 
do Núcleo de Educação da PFS. 

A proposta do projeto tam-
bém foi debater, em pequenos 
grupos, sobre os riscos existentes 
dentro de cada empresa e como 
solucionar a situação. “Os víde-
os exibidos elencavam a impor-
tância do uso de Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs) e 
os principais riscos (ergonômi-
cos e químicos) que podem ocor-
rer nas empresas em que elas es-
tão inseridas. Nossa intenção é 
que as presas consigam identi-
ficá-los e se previnam”, ensina 
Ana Paula Santana, uma das or-
ganizadoras da atividade. 

Durante todas as atividades 

desenvolvidas pela equipe de 
Educação da penitenciária, ser-
vidores e reeducandas não dei-
xaram de lado os cuidados na 
prevenção contra a Covid-19, 
com o uso obrigatório de másca-
ras e distanciamento social. 

Concurso de cartazes 

Para fixar o conteúdo na 
mente, a unidade prisional or-
ganizou um concurso de car-
tazes entre as presas. As par-
ticipantes deveriam ilustrar, 
com desenhos e recortes, situa-
ções no dia a dia que pudessem 
prejudicar a integridade física 
das trabalhadoras, como o não 
uso dos itens de proteção, por 
exemplo. 

O material foi exposto no se-
tor administrativo da penitenci-
ária para votação da peça com 
melhor produção e criatividade. 

As vencedoras receberão brin-
des como premiação. 

Trabalho e reintegração 
social 

Importante ferramenta para 
a reintegração à sociedade é o 
aprendizado de uma nova pro-
fissão. Na PFS, as sentencia-
das aprendem corte e costura, 
montagem de brinquedos e de 
tomadas, fazem a produção de 
sacolas personalizadas e até se 
tornam metalúrgicas. 

Além disso, a unidade penal 
oferece trabalhos para limpeza e 
conservação do prédio, pequenas 
tarefas administrativas, como 
apoio no almoxarifado e horti-
cultura, que servem como labor-
terapia. O trabalho garante sa-
lário e a diminuição da pena: a 
cada três dias trabalhados, um é 
remido da condenação.
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Atividade educacional visa a conscientização sobre os cuidados com a 
saúde funcional em oficinas de produção dentro da penitenciária

Levantamento aponta queda 
das ações locatícias na capital

Levantamento realizado pelo 
Secovi-SP no Tribunal de Jus-
tiça do Estado de São Paulo mos-
tra que, em abril, foram pro-
tocoladas 1.111 ações judiciais 
relacionadas ao mercado de lo-
cação. O volume representa que-
da de 11,1% comparado a março, 
quando foram ajuizadas 1.250 
ações na capital paulista. Em re-
lação a abril do ano passado (656 
ações), houve alta de 69,4%.

Evolução mensal das 
ações locatícias

O advogado Jaques Bushat-
sky, diretor de Legislação do 
Inquilinato do Secovi-SP, reitera 
que o comparativo de 12 meses 
mostra queda na quantidade de 
ações ajuizadas, enquanto o qua-
drimestre apresenta ligeira alta. 
“Ambos os números, na verdade, 
retratam estabilidade da situa-
ção de ajuizamento, não ocorren-
do qualquer sobressalto”, diz. “A 
estabilidade decorre certamente 
da existência de boa lei de loca-
ções, da liberdade de contratar 
e, principalmente, de renegociar, 
algo que tem sido feito com su-
cesso entre contratantes.”

As ações por falta de paga-
mento de aluguel totalizaram 971 
ações (87,4% do total). As ações 
ordinárias, relativas à retomada 

de imóvel para uso próprio, de 
ascendente ou descendente, re-
forma ou denúncia vazia, conta-
bilizaram 68 processos (6,1%). 
As ações para renovação com-
pulsória de contratos comerciais 
com prazo de cinco anos respon-
deram por 61 processos (5,5%) e 
as consignatórias, quando há dis-
cordância de valores de aluguéis, 
motivaram 11 processos (1%).

Acumulado

O total acumulado no pri-
meiro quadrimestre deste ano 

foi de 4.204 processos, uma alta 
de 2,8% diante do registrado em 
igual intervalo do ano passado 
(4.090 processos). Entre maio 
de 2020 e abril de 2021, foram 
registradas 13.303 ações locatí-
cias, um recuo de 8,3% frente ao 
acumulado nos 12 meses do pe-
ríodo anterior (maio de 2019 a 
abril de 2020), quando ingressa-
ram 14.505 ações nos fóruns da 
capital. 

Confira a íntegra do levanta-
mento: http://www.secovi.com.
br/pesquisas-e-indices/analises/
analise-locaticias
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Em abril, foram protocoladas 1.111 ações locatícias, representando 
diminuição de 11,1% em comparação com o mês anterior

PIS/Pasep: haverá pagamento somente em 2022
Neste ano não haverá pa-

gamento do PIS/Pasep de acor-
do com a CAIXA, segundo a Re-
solução CODEFAT Nº 895, de 
04/02/2021, o Abono Salarial 
do calendário 2020/2021 pode 
ser retirado até 30/06/2021. 
Após esse prazo, os benefícios 
não sacados serão disponibi-
lizados novamente nos calen-
dários dos exercícios seguintes 
até completar o prazo de cin-
co anos conforme previsto na 
Resolução CODEFAT Nº 838, 
de 24/09/2019.

E segundo a Resolução 
CODEFAT Nº 896, de 23/03/2021, 
o calendário de pagamento do 
Abono Salarial começa em ja-
neiro e termina em dezembro de 
cada exercício. Com essa altera-
ção, o novo calendário de paga-
mento, relativo ao ano-base 2020, 
terá início em janeiro de 2022.

Consultas sobre direito ao 
benefício e valor disponibiliza-
do podem ser realizadas pelo 
App CAIXA Trabalhador, pelo 

atendimento CAIXA ao Cidadão 
no telefone 0800-726-0207 e 
também pelo site www.caixa.
gov.br/abonosalarial.
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O Fundo PIS-PASEP é resultante da unificação dos fundos constituídos 
com recursos do Programa de Integração Social - PIS e do Programa de 

Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP

Site Literatura Brasileira no XXI destaca a diversidade
O site Literatura Brasileira 

no XXI, uma parceria entre a 
Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp) e a SP Leituras, 
destaca, em junho, a diversida-
de. Na oficina on-line “O lugar 
LGBTQIA+ no videoclipe brasi-
leiro contemporâneo”, realizada 
pelo projeto na Biblioteca Parque 
Villa-Lobos (BVL), os participan-
tes desenvolveram análises so-
bre obras audiovisuais e promo-
veram a interpretação dos vários 
significados das produções.

O site reúne críticas, sugestões 
de leitura, podcasts, vídeos e in-
formações também com base nas 
programações culturais da BVL e 
da Biblioteca de São Paulo (BSP). 

Ambas as bibliotecas são institui-
ções da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Governo do 
Estado de São Paulo, geridas pela 
SP Leituras, eleita pelo terceiro 
ano consecutivo como uma das 
melhores ONGs do Brasil.

Entre as atividades dessa 
parceria, vem aí a oficina on-li-
ne “Indianismos na Literatura 
Brasileira”, nos dias 12, 19 e 26 
de junho, das 10 às 13 horas. 
Com o professor Fábio Martinelli 
Casemiro, as aulas gratuitas estão 
com inscrições abertas em www.
bvl.org.br/inscricao (vagas limita-
das). Indicada para maiores de 15 
anos, a oficina destacará textos li-
terários, críticos e jornalísticos, e 

visa apresentar novas perspecti-
vas e reflexões sobre as represen-
tações do Indígena na Literatura 
Brasileira. Casemiro é poeta, mú-
sico, doutor em Lite ratura pela 
Unicamp e pós-doutorando em 
Teo ria Literária pela Unifesp.

O material do site está dispo-
nível em www.lbxxi.org.br para o 
público em geral, para os visitan-
tes da BVL e da BSP, para o cor-
po discente da Unifesp e para o 
conjunto de cerca de 700 biblio-
tecas que fazem parte do Sistema 
Estadual de Bibliotecas Públicas 
(SisEB), programa da Secretaria 
de Cultura e Eco nomia Criativa 
do Estado de São Paulo, também 
gerido pela SP Leituras.


