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ÚLTIMAS - A promessa de um 2º trimestre forte se manteve nos 
números da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), do IBGE. O 
volume de vendas no varejo restrito aumentou em 1,4% no mês 
de maio na comparação mensal dos dados dessazonalizados. 
Destaque para os segmentos de “Tecidos, Vestuário, Calçados” 
e “Combustíveis e Lubrificantes”, que subiram 16,8% e 6,9%. 
O varejo aponta alta de 6,8% e, na variação acumulada em 12 
meses, o crescimento passou de 3,6% para 5,4% após elevação 
de 16,0% na comparação interanual. Os resultados vieram no 
mesmo sentido das estimativas do indicador antecedente de 
Movimento do Comércio da Boa Vista, que havia apontado alta 
de 2,2% no mês e de 19,2% na comparação interanual.

ÚLTIMAS - De acordo com o mais recente levantamento do 
Índice de Preços Ticket Log (IPTL), os postos da Região Sudeste 
registraram a gasolina mais cara do País em junho. Com alta 
de 1,10% em relação a maio, e de 26,59% se comparado com 
dezembro de 2020, o litro do combustível foi comercializado 
a média de R$ 5,966, neste último mês. O etanol, por sua vez, 
avançou 35,53% no primeiro semestre, e foi encontrado a R$ 
4,879. Mais uma vez, São Paulo foi o Estado com os preços 
mais baixos para os combustíveis. A gasolina nos postos foi 
comercializada a R$ 5,494; o etanol, a R$ 4,222; o diesel comum, 
a R$ 4,497; e o diesel S-10, a R$ 4,543. Na Fernão Dias, São 
Paulo também apresenta valores menores que em Minas Gerais.

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

Hoje...
... prestes a comemorar 83 anos de fundação, o Jardim São Paulo ainda preserva muito de suas 

características iniciais e seu alto índice de qualidade de vida. Com notável arborização e um mode-
rado processo de verticalização, o bairro ainda conta com uma Estação de Metrô, facilitando muito 
o acesso para outras regiões da cidade. Tamanha valorização, chama atenção do mercado imobiliá-
rio, que vem investindo cada vez mais em novos empreendimentos. A participação de seus morado-
res na preservação local continua presente. Atualmente, a comunidade vem se unindo e chaman-
do a atenção de outras regiões para o polêmico projeto que prevê a construção de um prédio de 23 
andares próximo à Estação Meteorológica do Mirante de Santana. O manifesto popular já seguiu 
para o Ministério Público, e a comunidade espera mais uma vez conseguir preservar as caracterís-
ticas especiais deste bairro. 
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Ontem...
... o bairro do Jardim São Paulo sempre foi marcado pela mobilização de seus moradores, pre-

ocupados em garantir a qualidade de vida na região. Na década de 90, as obras do Metrô tiveram 
início na região. O projeto incluía a estação do Metrô e um terminal de ônibus. Apesar dos inques-
tionáveis benefícios do Metrô para o bairro, os moradores se mobilizaram contra a instalação de 
um grande terminal de ônibus, temerosos que a grande movimentação pudesse acabar com a tran-
quilidade do local. A comunidade venceu e o terminal de ônibus foi construído na Estação Parada 
Inglesa. Dessa forma, o Metrô chegou ao Jardim São Paulo sem precisar desapropriar moradores. 
A antiga sede da então chamada Administração Regional Santana/Tucuruvi, que funcionava onde 
hoje é a Estação do Metrô Jardim São Paulo, foi implodida, numa operação realizada em 29 de ja-
neiro de 1992. Nesta foto dos arquivos da A Gazeta da Zona Norte, datada de 1975, registra o an-
tigo prédio onde hoje está a Estação do Metrô Jardim São Paulo-Ayrton Senna.

Visite nosso site: www.gazetazn.com.br

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

Medidas de combate e prevenção 
à Dengue são realizadas pela 

Coordenadoria de Vigilância em Saúde
A Prefeitura de São Paulo 

atua continuamente para o con-
trole da Dengue e outras arbo-
viroses, mas cabe esclarecer que 
o ano de 2020 não pode ser utili-
zado como parâmetro para com-
parações sobre a situação da 
doen ça na Capital. O isolamen-
to social imposto pela pandemia 
de Covid-19 trouxe uma situa-
ção atípica de baixa circulação 
de pessoas e queda acentuada na 
quantidade de casos. A concen-
tração de cidadãos em suas resi-
dências, evitando a procura pelos 
serviços de Saúde, mesmo com 
possíveis sintomas, teve reflexo 
direto no número de notificações 
da doença. Pode ter havido, por-
tanto, uma subnotificação.

Quando comparado com ou-
tros anos epidêmicos, como 2019, 
quando houve 16.966 registros 
da doença, até o momento, 2021 
tem tido menos notificações, com 
6.551 casos até o último dia 29 de 
junho. A principal prevenção con-
siste na eliminação de criadouros, 
ou seja, em não deixar água para-
da em pneus e vasos de plantas. 
Limpar a caixa d’água e deixá-la 
sempre fechada também auxilia 
no combate ao vetor da doença.

Sintomas da Dengue

Um paciente pode ter dife-
rentes apresentações clínicas 
quando contrai a Dengue. Os 
primeiros sintomas, que normal-
mente aparecem de quatro a dez 
dias após a picada do mosquito, 
são a presença de manchas ver-
melhas, dor no corpo e dor mus-
cular. Existem quatro tipos de 
vírus da Dengue, o que significa 
que uma mesma pessoa pode pe-
gar a doença até quatro vezes.

O paciente com Dengue preci-
sa ser monitorado, pois pode apre-
sentar agravamento do quadro clí-
nico. Se apresentar os sintomas 
clínicos de alarme da Dengue gra-
ve, como: dor abdominal intensa 
e contínua, vômitos persistentes, 
tonturas e sangramentos de muco-
sa, deve procurar atendimento mé-
dico imediatamente, pois eles indi-
cam maior risco de agravamento.

Dengue e outras arboviroses

As arboviroses são doenças 

que podem ser transmitidas por 
insetos e aracnídeos, como: mos-
quitos, aranhas e carrapatos, 
por exemplo. A Dengue, a Zika e 
a Chikungunya são arboviroses 
transmitidas pela picada do Aedes 
Aegypti. Esse mesmo mosquito, 
no seu ciclo urbano, também pode 
transmitir a Febre Amarela.

Além da semelhança na for-
ma da transmissão, os sintomas 
podem ser parecidos. Febre alta 
com início súbito, dores de ca-
beça, atrás dos olhos e no corpo, 
perda do apetite, manchas ver-
melhas na pele, náuseas e vômi-
tos, tonturas, extremo cansaço e 
dores nas articulações são sinais 
comuns a todas essas arboviro-
ses. Ainda assim, mesmo com 
sintomas parecidos, existem al-
guns aspectos que auxiliam na 
identificação. Confira a seguir 
mais informações sobre as outras 
arboviroses:

Zika

A maioria dos pacientes não 
apresenta nenhum sintoma e 
grande parte dos casos tem evolu-
ção benigna. A transmissão pode 
acontecer pela via sexual e, ape-
sar de o vírus já ter sido encontra-
do no leite materno e na saliva, 
não foram identificados casos de 
transmissão por essas vias.

A pessoa infectada pode ou 
não apresentar febre, geral-
mente baixa (entre 37,8 e 38,5 
graus), com duração de dois a 
sete dias. Há maior risco em 
gestantes, especialmente, quan-
do a doença ocorre no 1º e 2º 

trimestre de gestação, podendo 
levar a malformação do feto.

Chikungunya

O termo Chikungunya signi-
fica “aqueles que se dobram” e 
faz referência à aparência cur-
vada da pessoa em decorrência 
das fortes dores musculares e 
nas articulações.

Os pacientes podem ficar in-
capacitados devido à dor, ao ede-
ma e à rigidez das articulações, 
sendo incapazes de executar ta-
refas normais ou ir ao trabalho. 
A pessoa pode pegar a doença 
apenas uma vez e ficar imune.

Além dos sintomas comuns 
a todas as arboviroses, no caso 
Chikungunya o principal diferen-
cial são as dores articulares que 
podem ser intensas e limitar os 
movimentos. Frequentemente 
apa recem na região do tornozelo, 
punho e articulações da mão, mas 
podem afetar outras articulações.

Febre Amarela

Doença com alta taxa de 
mortalidade, a Febre Amarela 
possui dois tipos de ciclos: sil-
vestre e urbano. No ciclo sil-
vestre, é transmitida pela pi-
cada do mosquito Haemagogus 
e Sabethes em região de mata. 
Já no urbano, a transmissão é 
pela picada do mosquito Aedes 
Aegypti. Contudo, a Febre 
Amarela pode ser evitada com a 
vacinação. No município de São 
Paulo, a vacina está recomenda-
da para todas as regiões.
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Intensificada ações de controle da doença em regiões 
com maior incidência de casos

Falta de pagamento motiva a 
maioria das ações locatícias
Mensalmente, o Secovi-SP 

acompanha o ingresso das ações 
judiciais relacionadas ao mer-
cado de locação na cidade de 
São Paulo. Segundo levanta-
mento realizado no Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, 
das 1.181 ações protocoladas em 
maio, 87,4% (1.032 processos) 
foram por falta de pagamen-
to do aluguel. Frente aos 1.111 
processos registrados em abril, 
houve um aumento de 6,3%.

As ações ordinárias, que são 
relativas à retomada de imóvel 
para uso próprio, de seu ascen-
dente ou descendente, reforma 
ou denúncia vazia, contabili-
zaram 74 processos (6,3%). As 
ações para renovação compul-
sória de contratos comerciais 
com prazo de cinco anos soma-
ram 63 protocolos (5,3%). Já as 
ações consignatórias, movidas 
quando há discordância de va-
lores de aluguéis ou encargos, 

com opção do inquilino pelo de-
pósito em juízo, totalizaram 12 
processos (1%).

Em relação às 828 ações 
ajuizadas no quinto mês de 
2020, a alta foi de 42,6%. Com 
5.385 processos, o total acumu-
lado no ano ficou 9,5% acima do 
registrado em igual intervalo de 
2020 (4.918 processos). Entre 
junho de 2020 e maio de 2021, 

foram registradas 13.656 ações 
locatícias, um recuo de 1,3% 
frente ao acumulado nos 12 me-
ses do período anterior (junho 
de 2019 a maio de 2020), quan-
do ingressaram 13.834 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 maio, foram protocoladas 1.181 ações judiciais relacionadas 
ao mercado de locação na cidade de São Paulo

Biblioteca de São Paulo oferece programação 
divertida para todos os públicos

Em julho, são muitas as 
opções divertidas e gratuitas 
para que as famílias aprovei-
tem de forma on-line ou presen-
cialmente, sempre observan-
do os protocolos de saúde. Na 
Biblioteca de São Paulo (BSP) 
para aguçar o hábito da leitu-
ra e a imaginação das crianças, 
nossa proposta é uma oferta va-
riada de histórias da Literatura 
Infantojuvenil, contadas pelas 
equipes das bibliotecas e por 
grupos convidados. Com seus 
familiares ou cuidadores, as 
crianças menores – de 6 meses 
a 4 anos – podem aproveitar o 
programa Lê no Ninho, experi-
ência lúdica e de interação com 
a leitura. O Luau, um espaço 
único para desfrutar de Música, 
Literatura e Poesia, é a pedida 
para os jovens. Confira as datas 
e horários abaixo e participe!

Com a necessidade de esti-
mular o distanciamento social e 
outras medidas de proteção con-
tra o contágio pelo novo corona-
vírus, a Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa criou o 
#Culturaemcasa, que amplia a 
oferta de conteúdos virtuais dos 
equipamentos. Importante lem-
brar que a BSP está com ati-
vidades presenciais de terça-
feira a domingo, das 10 às 16 
horas, atendendo as medidas da 
Fase de Transição do Plano São 
Paulo. Para saber mais sobre a 
programação das bibliotecas, 
acesse os sites www.bsp.org.br 

e nossas redes sociais. Confira a 
programação abaixo:

Biblioteca de São Paulo

Brincando e Aprendendo. 
Presencial. Brincadeiras, jogos 
e gincanas. Quintas-feiras, 15, 
22 e 29 de julho, das 14 às 15 
horas. Com equipe BSP. Vagas 
limitadas, preenchidas por or-
dem de chegada. Indicada para 
crianças a partir de 6 anos. 

Hora do Conto. Presencial. 
Sextas-feiras, 16, 23 e 30 de ju-
lho, das 15 às 15h30. Com equi-
pe da BSP. Sábados e domingos, 
das 14 às 14h45, com grupos 
convidados. 

Sábados e domingos, das 14 
às 14h45. 

17/7 - Ubuntu, de Celina Bo-
denmumeller e Fabiana Prando. 
Com a Cia. Mapinguary. 

18/7 - Mandela - Nelson Man-
dela, de Maria Julia Maltese. 
Com a Cia. Oyaô. 

24/7 - O Guardião da Folia, 
de Rogério Andrade Barbosa. 
Com a Cia. Som em Prosa.

25/7 - E o dente ainda doía, 
de Ana Terra. Com a Cia. Malas 
Portam. 

31/7 - O menino que gostava 
de pássaros, de Isabel Minhós 
Martins. Com Recantação. 

Lê no Ninho. Presencial. Sá-
bado e domingo, 18 e 24, das 
11 às 11h45. Com equipe BSP. 
Vagas limitadas, preenchidas 
por ordem de chegada. 

Vivência em Libras. Presen-
cial. Sábados e domingos, 17, 
18, 24, 25 e 31 de julho, das 
14h45 às 15h15. Com Wesley 
Leal. Vagas preenchidas por or-
dem de chegada. 

Pintando o 7. Presencial. 
Pintar, desenhar, colar e criar. 
Terças-feiras, 20 e 27 de julho, das 
11 às 12 horas. Com equipe BSP. 
Vagas limitadas, preenchidas por 
ordem de chegada. Indicada para 
crianças a partir de 7 anos.

Luau. Presencial. Quinta-
feira, 29 de julho, das 15 às 16 
horas. Com equipe BSP. Vagas 
preenchidas por ordem de 
chegada. 

A Biblioteca de São Paulo 
está localizada na Avenida Cru-
zeiro do Sul, 2.630, Santana.
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Cia. Oyaô

Tr. c/ prop. 3865-4119

Alugo
Lindo conj. em sobre loja, c/ 

70m2 de frente, banh. e copa, 
c/ arms, 3 ap. ar condic, divis.
de vidro, lum, piso lamin., 
etc. a 50m. da Rua Vol. da 

Pátria, 1.601 - R$ 1.400,00

JD. SÃO PAULO
APTOS C/SACADA
3 dorms, suíte, 2 wcs, coz., dep. 

empr, 2 gars., c/ lazer compl., port. 
24 hors, 96m2 a.u., R$ 750 mil.
Tel: 97375-4785 Creci 47.950


