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ÚLTIMAS - O Indicador de Movimento do Comércio, que 
acompanha o desempenho das vendas no varejo em todo Brasil, 
avançou 2,2% em maio na comparação mensal dessazonalizada, 
de acordo com dados apurados pela Boa Vista. Na variação 
acumulada em 12 meses, a queda desacelerou para 1,7% 
após o indicador apontar elevação de 19,2% na comparação 
interanual. Vale, ainda, ressaltar que o mês de maio do ano 
passado também foi muito impactado pela pandemia, tanto que 
a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) havia registrado queda 
de 7,3% em relação a maio de 2019. O resultado veio alinhado às 
expectativas, dado que as medidas de isolamento foram ainda 
mais flexíveis no período em relação aos meses anteriores.

ÚLTIMAS - De acordo com o último Índice de Preços Ticket 
Log (IPTL), o preço médio do etanol ultrapassou a marca 
de R$ 5,00 neste início de junho, após aumento de 3,77% na 
comparação com o fechamento de maio. O combustível foi 
comercializado a R$ 5,004, enquanto a gasolina tem preço 
médio de R$ 5,853 nos postos brasileiros, alta de 0,95%. Duas 
regiões brasileiras ainda registram médias abaixo de R$ 5,00 
para o etanol. O valor por litro no Centro-Oeste é o mais baixo 
do País, a R$ 4,546. A região também apresentou o menor 
aumento, de 0,35% em relação ao fechamento de maio. No 
Sudeste, o combustível foi encontrado a R$ 4,861. A gasolina 
mais cara foi encontrada no Sudeste, a R$ 5,953.

Visite nosso site: www.gazetazn.com.br

Hoje...
... impossível imaginar a Avenida Cruzeiro do Sul sem o Metrô, obra que trouxe muito pro-

gresso para toda a Zona Norte. Afinal, o desenvolvimento de toda região sempre esteve ligado 
aos transportes. A Estação Santana funcionou como ponto final/inicial da Linha Azul até 1998, 
quando foi inaugurada a extensão das estações Jardim São Paulo, Parada Inglesa e Tucuruvi. 
Atualmente, o terminal de ônibus que funciona junto a Estação Santana é um dos que recebe me-
lhorias com instalações para pequenos pontos comerciais, lanchonetes e serviços. No seu entor-
no, o que chama a atenção são pessoas em situação de rua que se abrigam nos pilares da linha do 
Metrô, ao longo da Avenida Cruzeiro do Sul. Atualmente a Zona Norte está na expectativa das 
obras da Linha 6-Laranja do Metrô, que irá ligar a região da Brasilândia à Estação São Joaquim, 
com inauguração prevista para 2024.
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Ontem...
... a foto dos arquivos do Metrô re-

trata as obras da Linha Azul Santana/
Jabaquara, iniciadas na Zona Norte em 
5 de julho de 1969, portanto há 52 anos. 
A edição de 6 de julho daquele ano tra-
zia em sua primeira página a matéria: 
“Solenidades e Aplausos Iniciam Obras do 
Trecho Elevado do Metrô da Zona Norte”, 
relatando o ato político que marcou o iní-
cio das obras na região. Com a presença 
de autoridades como o então presidente 
do Metrô professor Vicente Chiaverini, o 
governador Abreu Sodré e o então minis-
tro da Fazenda, Delfim Netto, foi realiza-
da uma cerimônia com ampla participa-
ção popular para o batimento da primeira 
estaca, representando o início dessa obra 
que viria a transformar toda a Zona 
Norte. A Avenida Cruzeiro do Sul, na épo-
ca já ampliada, receberia o trecho elevado 
da Linha Azul. Foram seis anos de obras 
intensas até a inauguração do trecho en-
tre a Liberdade e Santana em 26 de setem-
bro de 1975.

Confira os feriados que já foram 
antecipados pela Prefeitura de São Paulo

Por conta da pandemia da 
Covid-19 a Prefeitura de São 
Paulo antecipou cinco feria-
dos municipais no mês de mar-
ço de 2021, além da mudança 
no horário do rodízio para ten-
tar aumentar o isolamento so-
cial e conter o avanço de casos 
de Covid-19 na cidade de São 
Paulo. Porém, até hoje, muitas 
pessoas ainda se confundem en-
tre os feriados que continuam 
válidos e os que já foram ante-
cipados. Atualmente o rodízio, 
vale das 21 às 5 horas. O feriado 
de 9 de julho sobre a Revolução 

Constitucionalista não foi ante-
cipado pela Prefeitura de São 
Paulo, por ser uma data a nível 
estadual.

Os feriados de 2021 que fo-
ram antecipados:
*Corpus Christi - 3 de junho; 
*Dia da Consciência Negra - 20 
de novembro 

Os feriados de 2022 que fo-
ram antecipados: 
*Aniversário de São Paulo - 25 
de janeiro; 
*Corpus Christi - 16 de junho; 
*Dia da Consciência Negra, 20 
de novembro.
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Somente os feriados municipais 
foram antecipados

Inadimplência nos condomínios de 
São Paulo cai ao mínimo histórico

A inadimplência nos paga-
mentos de taxas condominiais no 
Estado de São Paulo caiu abaixo 
de 2%, pela primeira vez, atin-
gindo 1,88% em maio. O pata-
mar é o novo mínimo da série 
histórica do levantamento da 
Associação das Administradoras 
de Bens Imóveis e Condomínios 
de São Paulo (AABIC), iniciado 
em 2004. O menor índice regis-
trado até então havia chegado a 
2,17%, em março deste ano.

De acordo com o Índice Pe-
riódico de Mora e Inadim plência 
Condominial (IPEMIC), medido 
pela entidade, a taxa de maio 
deste ano caiu quase pela meta-
de ante maio de 2020, em que o 
indicador ficou em 3,39%, com 
algum efeito do impacto eco-
nômico causado pela pande-
mia. Em maio de 2019, o índi-
ce apurou percen tual de 2,90%. 
A AABIC considera para cálculo 
da inadimplência os valores de 
boletos de taxas condominiais 
emitidos e não pagos até a data 

do vencimento por 
três meses seguidos.

Segundo o pre-
sidente da AABIC, 
José Roberto Grai che 
Júnior, a redução no 
IPEMIC revela que 
condôminos adapta-
ram os orçamentos 
a sua capacidade de 
honrar compromis-
sos, mesmo com o 
agravamento da crise 
econômica por efeito 
da segunda onda da 
pandemia. Além dis-
so, avalia o dirigente, 
com o enfrentamen-
to de uma onda mais 
agressiva da Covid-19 em 2021 
e as medidas mais restritivas de 
circulação adotadas no ano, os 
moradores passaram a valorizar 
mais a permanência em home 
office e também os serviços de 
manutenção dos condomínios.

No consolidado do ano, de ja-
neiro a maio, o IPEMIC mostra 

que a inadimplência média no 
período está também no menor 
patamar histórico da série, ini-
ciada há 17 anos. A média do ín-
dice em 2021 até maio alcançou 
o percentual de 2,30%, contra 
média de 2,88% registrado em 
igual período de 2020 e 2,93% 
em 2019.
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Medido pela AABIC, índice IPEMIC encerrou 
maio em 1,88%, pela primeira vez abaixo de 2% 

desde o início do levantamento, em 2004

ACSP-Distrital Norte recebe palestra sobre Plano de Ação 
Climática do município e a importância da reciclagem

A Associação Comercial de São 
Paulo Distrital Norte recebeu na 
quarta-feira, 23/6, uma palestra 
do secretário municipal do Verde 
e do Meio Ambiente, Eduardo 
de Castro. O evento contou com 
as participações do superinten-
dente da ACSP-Distrital Norte 
- Rui Manoel Freitas, do chefe 
de gabinete da Subprefeitura de 

Santana/Tucuruvi - Fernando 
Mar tins Salles e do vereador 
Adil son Amadeu.

Na ocasião, o secretário 
municipal do Verde e do Meio 
Ambiente falou sobre o Plano 
de Ação Climática do municí-
pio (PlanClima SP), além da 
necessidade de  realizar diver-
sas ações ao longo das próximas 

décadas para conter o aqueci-
mento global e zerar as emissões 
de gás carbônico na atmosfera. 

“A troca de combustíveis fós-
seis por energia renovável em 
toda frota de veículos é um com-
promisso assumido dentro do 
PlanClima para assim preparar-
mos a cidade de São Paulo a ter 
um futuro mais sustentável. O 

desafio é mostrar também para a 
população a importância em re-
duzir o uso do transporte indivi-
dual em favor do transporte pú-
blico e, quando possível, andar 
de bicicleta ou a pé. O PlanClima 
SP estabelece uma visão cla-
ra para um futuro mais verde e 
mais justo”, afirmou o Castro.

O secretário destacou que a 

elaboração deste Plano contou 
com o apoio da rede internacio-
nal de cidades C40 – que apoia 
e oferece garantia de conteúdo 
e qualidade para o desenvolvi-
mento dos objetivos de enfren-
tamento às mudanças climáti-
cas. Em São Paulo são 43 ações 
prioritárias dentro de cinco es-
tratégias: 1- Rumo ao carbono 

zero em 2050; 2- Adaptar a ci-
dade de hoje para o amanhã; 
3- Proteger pessoas e bens; 4- 
Mata Atlântica, precisamos de 
você!; 5- Gerar trabalho e ri-
queza sustentáveis. Tratar os 
efluentes, evitar a contamina-
ção do solo e contribuir para a 
reciclagem também foram as-
suntos debatidos no evento.
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Da esquerda para a direita: chefe de gabinete da Subprefeitura de Santana/
Tucuruvi - Fernando Martins Salles; secretário municipal do Verde e do 

Meio Ambiente, Eduardo de Castro; André Ferreira - diretor da secretaria 
municipal do Verde e do Meio Ambiente;superintendente da ACSP-Distrital 

Norte - Rui Manoel Freitas e o vereador Adilson Amadeu 
O secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, Eduardo 
de Castro, fala sobre o Plano de Ação Climática do Município

Evento aconteceu na sede da ACSP-Distrital Norte, 
localizada na Rua Jovita, 309 em Santana

VENDO CASA
CArAguATATuBA
Massaguaçú, na ave-
nida do Hotel Costa 

Norte, c/ documenta-
ção ok. r$ 380 mil

Tratar: 3064-6002

VENDO 
TERRENO
Atibaia, próximo ao Frango 
Assado, Chácara Estância 
Brasil, 1.000m2, docto ok, 

cercado, R$ 150 mil.

97747-1827 Em cond. fechado, c/ 3 dorms, sala, copa e cozinha, 2 banheiros, 
1 lavabo, área de serviço. Terreno: 1.050m2. Área construída: 

187m2. A 30km de Piracicaba. R$ 560 mil. Direto c/ prop.

CASA NA CIDADE DE SÃO PEDRO

Cel: (11) 99020-3434 c/ Catarina

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


