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ÚLTIMAS - A confiança do comerciante brasileiro subiu pela 
segunda vez consecutiva em julho, de acordo com o Índice de 
Confiança do Empresário do Comércio (Icec), apurado pela 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC). “O indicador seguiu ascendendo em um ritmo forte, com 
avanço de 11,7% em relação ao mês anterior, chegou a 107,8 
pontos e voltou para a zona de satisfação, o que não acontecia 
desde março deste ano. Em comparação com julho de 2020, o 
crescimento foi ainda maior: 55,6%”, informou a CNC. Segundo 
a pesquisa, o resultado renovou a tendência otimista verificada 
em junho, quando o Icec registrou crescimento mensal de 12,2% 
e encerrou um período de cinco quedas seguidas.

ÚLTIMAS - O mais recente levantamento do Índice de 
Preços Ticket Log (IPTL) aponta que o preço médio do 
diesel avançou 0,96% nas primeiras semanas de julho, na 
comparação com o fechamento do mês anterior. O combustível 
foi comercializado nos postos a R$ 4,775. O diesel S-10, na 
mesma comparação, apresentou alta de 1% e foi encontrado 
a R$ 4,831. Em ambos os casos, trata-se dos maiores valores 
médios por litro do ano. No Sudeste foi registrada a alta mais 
significativa do diesel S-10, de 1,27%. Na Região Sul, ambos 
os tipos do combustível foram encontrados pelos valores 
médios mais baixos, de R$ 4,413 o litro do diesel comum, e 
R$ 4,453 do S-10.

Hoje...
... a foto atual da Avenida Cruzeiro do Sul retrata a evolução dos quase 60 anos que se passa-

ram desde a imagem anterior. Interessante notar que, apesar da notória diferença, a “vocação” da 
Avenida Cruzeiro do Sul como principal acesso à Zona Norte já estava definida. Onde no passado 
tínhamos a linha do trem, hoje temos as modernas estações do Metrô. As antigas edificações foram 
substituídas pelas amplas pistas. No seu término junto a Rua Conselheiro Saraiva, o projeto de ex-
tensão da avenida até o Mandaqui nunca saiu do papel. Mas o local continua abrigando grandes e 
modernos edifícios, que são privilegiados com uma das vistas mais belas da cidade de São Paulo. 
Como retratamos recentemente, as obras do Metrô tiveram início em 5 de julho de 1969. O trecho 
até a Estação Santana foi inaugurado em 26 de setembro de 1975, marcando uma nova era para o 
desenvolvimento e modernização de Santana e toda a região.

Foto: AGZN

Foto: Arquivo AGZN

Ontem...
... a foto publicada na edição de 10 de março de 1963 de A Gazeta da Zona Norte registra uma 

das maiores transformações pela qual passou nossa região. O processo de alargamento da Avenida 
Cruzeiro do Sul estava em andamento, sendo esse o projeto que deu condições nos anos que viriam 
de outras importantes mudanças viárias, até a chegada do Metrô na década de 70. O texto publica-
do na ocasião, destaca a demolição dos imóveis que dariam lugar à ampliação da avenida, além dos 
últimos dias da edificação conhecida na época como “fábrica do Pedro”, já devidamente desapro-
priada. A foto foi feita da varanda de uma casa que também iria ao chão, conhecida como “casarão 
amarelo de Pozzoli e Amatto”. Além das obras, todo esse processo contou com inúmeras desapro-
priações. Como vereador pela cidade de São Paulo, o jornalista Ary Silva (que, nesse mesmo ano 
havia fundado A Gazeta da Zona Norte) defendeu e trabalhou diretamente para a execução dessa 
obra que há décadas já era aguardada na Zona Norte.

Visite nosso site: www.gazetazn.com.br

VENDO CASA
CArAguATATuBA
Massaguaçú, na avenida do 
Hotel Costa Norte, c/ docu-

mentação ok. r$ 380 mil
Tratar: 3064-6002 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

Campanha do Agasalho da 
ACSP encerra arrecadação com 
146.919 peças arrecadadas

A terceira edição da Cam-
panha do Agasalho da Asso-
ciação Comercial de São Paulo 
(ACSP) foi encerrada, oficial-
mente na quinta-feira (dia 15), 
em reunião híbrida realizada 
na sede da enti dade, localizada 
no centro da cidade. A ação so-
cial, coordenada pelo Conselho 
da Mulher Empreendedora 
e da Cultura (CMEC), ultra-
passou a meta proposta com 
146.919 itens entre agasalhos e 
cobertores. 

O evento contou com vá-
rios convidados entre os quais 
a primeira-dama do municí-
pio Regina Carnovale Nunes e 
Ricardo Nunes Filho, que tam-
bém representou o prefeito 
Ricardo Nunes durante a ceri-
mônia de encerramento. 

Durante a campanha, que 
começou no dia 11 de maio, o 
conselho recebeu também, além 
de quase 150 mil peças, doações 
de alimentos, de kits de higiene 
compostos por creme dental, es-
cova de dente e sabonete, garra-
fas de água mineral, máscaras 

descartáveis e de dinheiro para 
compra de itens, em 282 pontos 
de coleta distribuídos em todo 
Estado de São Paulo. 

“Nunca vi uma arrecada-
ção deste porte”, disse Alfredo 
Cotait Neto, presidente da 
ACSP. “A gente só tem que agra-
decer a todos que doaram e tam-
bém a essas mulheres empreen-
dedoras que não cansam de nos 
surpreender positivamente”, 
emendou. 

Todas as doações foram hi-
gienizadas e distribuídas para 
cerca de 140 organizações so-
ciais parceiras. Os agasalhos e 
cobertores com defeitos ou ras-
gados não seguiram para as ins-
tituições de caridades. Estes 
acabaram sendo encaminha-
dos para uma Organização Não-
Governamental (ONG) que con-
fecciona roupas para animais de 
estimação em São Paulo.

A campanha deste ano ga-
nhou ainda o apoio solidá-
rio de personalidades famo-
sas como as atrizes: Susana 
Vieira, Ana Lúcia Torre, Ellen 

Rocche e Juliana Paes; os canto-
res Jairzinho e Luciana Mello; 
o ator e empresário Ricardo 
Macchi; o cientista político Ives 
Gandra Martins; os apresenta-
dores Ronnie Von e Ana Hick-
mann; e a eterna Garota de 
Ipanema, Helô Pinheiro. 

“A Campanha superou nossa 
expectativa que era de 100 mil 
peças arrecadadas”, disse Ana 
Claudia Badra Cotait, presiden-
te do CMEC. “Isso faz com que o 
desafio do próximo ano seja ain-
da maior, porque gostaríamos 
de dobrar a marca deste ano”, 
complementou. 

A Campanha do Agasalho 
da ACSP nasceu em 2019, com 
ações organizadas pelas distri-
tais da entidade. Este foi o pri-
meiro ano que a iniciativa não 
ficou localizada somente na ca-
pital. Isso só foi possível, porque 
houve engajamento de associa-
ções comerciais do interior e da 
região metropolitana, associa-
das à Federação das Associações 
Comerciais do Estado de São 
Paulo (Facesp).
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Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) da entidade foi o responsável pela iniciativa; 
evento híbrido desta quinta-feira (dia 15) marcou o fim da ação solidária

Reajuste do aluguel residencial fica bem 
abaixo do IGP-M com variação de 3,12%

A Pesquisa de Valores de 
Lo cação Residencial, divulga-
da men salmente pelo Secovi-
SP, registrou o aumento de 
3,12%, considerando o acumu-
lado de julho de 2020 a junho de 
2021. O índice ficou bem abai-
xo do IGP-M (Índice Geral de 
Preços - Mercado), medido pela 
Fundação Getúlio Vargas, que 
no mesmo período registrou va-
riação de 35,75%. O valor médio 
dos novos contratos de locação 
residencial permaneceu pratica-
mente estável em junho na cida-
de de São Paulo, com evolução 
de 0,20%.

“O valor do aluguel tem 
apresentado estabilidade nos 
últimos dois meses, após uma 
ligeira queda em abril. Esse 

comportamento proporciona 
maior estabilidade para o acu-
mulado do índice, e comprova 
que o reajuste dos aluguéis pelo 
IGP-M não está sendo repassa-
do na grande maioria dos con-
tratos vigentes”, avalia Adriano 
Sartori, vice-presidente de 
Gestão Patrimonial e Locação 
do Secovi-SP.

Todos os valores médios dos 
imóveis aumentaram no mês de 
junho. A maior alta foi percebi-
da nos imóveis de 3 dormitórios, 
com elevação de 0,40% no mês.

O fiador foi o tipo de garantia 
mais frequente entre os inquili-
nos, respondendo por 45,5% dos 
contratos de locação realizados. 
O depósito de três meses de alu-
guel foi a segunda modalidade 

mais usada – aproximadamen-
te 39,0% escolheram essa for-
ma de garantia. O seguro-fiança 
foi o tipo de garantia pedido por 
15,5% dos proprietários.

O IVL (Índice de Velocidade 
de Locação), que avalia o núme-
ro de dias que se espera até que 
se assine o contrato de aluguel, 
indicou que o período de ocupa-
ção foi de 30 a 81 dias. Os imó-
veis alugados mais rapidamen-
te foram as casas e os sobrados, 
com IVL de 30 dias a 57 dias. Os 
apartamentos tiveram um rit-
mo de escoamento mais lento, 
com 32 dias a 81 dias de IVL.

Confira a íntegra da Pesquisa 
de Locação do Secovi-SP: www. 
secovi.com.br/pesquisas-e-indices/
pesquisa-de-locacao
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O índice apurado pela Pesquisa Secovi-SP de Locação refere-se ao acumulado entre julho de 2020 e junho de 2021

Cabines de biossegurança para diagnóstico 
precoce de doenças pulmonares crônicas 

foram instaladas em UBS na Vila Medeiros
A Prefeitura de São Paulo 

inaugurou quatro cabines de 
biossegurança para a realização 
do exame de espirometria, que 
auxilia no diagnóstico preciso 
de doenças pulmonares crôni-
cas, principalmente, pós-Covid.

O secretário municipal da 
Saúde de São Paulo, Edson Apa-
recido, técnicos e especialis-
tas da SMS e da Boehringer 
Ingelheim do Brasil Química 
e Farmacêutica, estiveram na 
As sistência Médica Ambu la-
torial (AMA)/Unidade Básica 
de Saúde (UBS) Vila Medeiros 
no último dia 16, para acompa-
nhar a atividade do equipamen-
to, que tem capacidade de reali-
zar de oito a dez exames por dia.

A solução chega como uma 
alternativa portátil para acele-
rar os exames das pessoas já ca-
dastradas no Sistema Único de 
Saúde (SUS) elegíveis para a re-
alização do teste, principalmente 
no acompanhamento de pacien-
tes pós-Covid. As cabines tam-
bém serão instaladas no Hos-
pital Dia São Mateus (Leste), 
no Hospital Dia Cidade Ademar 
(Sul) e na AMA Especialidades 
Vila Constância (Sul).

O procedimento é realizado 
em cerca de 20 minutos e o resul-
tado do exame ficará no prontuá-
rio do paciente, na UBS de aten-
dimento, em até cinco dias úteis. 
Devido ao alto risco de contágio 
por Covid-19, desde o início da 
pandemia, essa avaliação passou 
a ser recomendada apenas em 

casos extremamente necessários.
A cabine de biossegurança, 

projetada pela Boehringer, tem 
como objetivo criar uma prote-
ção extra para todos os envolvi-
dos no processo do exame. Com 
tecnologia para filtragem de mi-
crobiológicos duplos de alta ca-
pacidade (Hepa e Ulpa), ela aspi-
ra todo o ar da cabine e o devolve 
completamente renovado e puri-
ficado em apenas um minuto.

O fornecimento desse exame 
pela rede municipal é resultado 
de uma parceria entre a SMS e 
a Boehringer, e tem caráter de 
prestação de serviços voluntário 
aos pacientes do SUS, sem custo 
para a gestão municipal.

No Brasil, quatro brasilei-
ros morrem por hora, 96 por 
dia e 40 mil todos os anos em 

decorrência da doença pulmo-
nar obstrutiva crônica. O taba-
gismo é o principal fator de risco 
para a doença, seguido de expo-
sição ocupacional e ambiental, 
envolvendo vapores químicos, 
poeira e outras partículas que 
provocam irritação pulmonar.

De acordo com o médico 
pneumologista, gerente médico 
da Boehringer e um dos criado-
res da cabine de espirometria no 
país, Marcos Nascimento, essa 
inovação foi planejada para con-
tornar as restrições da pande-
mia no país. Para ele, a cabine 
traz a oportunidade de conti nuar 
com os exames na rede munici-
pal de Saúde de São Paulo, pós-
Covid, com mais proteção e segu-
rança aos pacientes, profissionais 
e usuários dos serviços de Saúde.
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Equipamentos, que têm capacidade para até 10 exames por dia, 
funcionarão em unidades das regiões leste, norte e sul da cidade


