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ÚLTIMAS - De acordo com o mais recente levantamento do 
Índice de Preços Ticket Log (IPTL), a Região Sudeste registrou 
aumento de 1,04% no preço médio da gasolina no início de agosto, 
na comparação com o fechamento de julho. O combustível foi 
encontrado nos postos a R$ 6,120. Contribuiu ao aumento na 
região, o preço médio mais caro do País registrado no Rio de 
Janeiro, de R$ 6,458. A maior alta dos postos regionais também 
foi apresentada no Estado, de 1,16%. Nos postos de São Paulo, 
todos os combustíveis foram encontrados pelos preços médios 
mais baixos da região. O diesel comum esteve à média de R$ 
4,581, e o S-10, a R$ 4,633. Já o etanol foi comercializado a R$ 
4,205; a gasolina, a R$ 5,621; e o GNV, a R$ 3,345.

ÚLTIMAS - O Indicador de Movimento do Comércio, que 
acompanha o desempenho das vendas no varejo em todo Brasil, 
avançou 0,6% em julho na comparação mensal dessazonalizada, 
de acordo com dados apurados pela Boa Vista. Na variação 
acumulada em 12 meses, a queda se manteve em 1,0% e, na 
comparação interanual, foi observada elevação de 4,3%. Vale 
ressaltar, ainda, que no mês de julho do ano passado, o efeito 
mais severo do início da pandemia sobre o varejo já havia 
ficado para trás, tanto que a Pesquisa Mensal do Comércio do 
IBGE havia registrado alta de 5,5% em relação a julho de 2019. 
Evidentemente, já nesse período, houve grande contribuição do 
primeiro programa de auxílio emergencial.

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

Hoje...
... sua estrutura permaneceu a mesma ao longo das últimas décadas, mas o adensamento popu-

lacional trouxe um outro contexto para Avenida Júlio Buono. O fluxo intenso de veículos é cons-
tante em qualquer hora do dia e, assim como os estabelecimentos comerciais, os empreendimen-
tos imobiliários se multiplicaram em todo seu entorno. Além de ligar a região de Vila Guilherme 
ao Parque Edu Chaves, essa avenida também é uma das alternativas para quem quer acessar 
a Rodovia Fernão Dias. Paralelo ao seu traçado, acontecem as obras de canalização do Córrego 
Paciência, obra que tem o objetivo de conter as enchentes nas proximidades. 
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Ontem...
... a foto do acervo de A Gazeta da Zona Norte registra trecho da Avenida Júlio Buono, em agos-

to de 1985. Importante via que liga a Vila Guilherme até a região do Parque Edu Chaves, passan-
do por bairros como: Vila Izolina Mazzei e Vila Gustavo. A Avenida Júlio Buono era predominan-
temente residencial, reunindo importantes estabelecimentos comerciais e de serviços. Na década 
de 80, a verticalização de todo o entorno era praticamente inexistente, fator responsável por seu 
aspecto provinciano e tranquilidade registrada na foto.

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

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

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

Tratar: 3064-6002
2832-5458 (sr. João Carlos)

99886-9162 (sr. Moura)

3 dorms, ste c/ arms, sl. 2 ambs, coz. c/ arms,  
á. serviço, banh. social, dep. empr. c/ banh, salão de 
festa, aquecimento solar, piscina, 1 vaga coberta, 
R$ 2.000,00, condomínio. + encargos. Tratar:

ALUGA-SE EXCELENTE
APTO SANTANA

RUA ALFREDO PUJOL, 266
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Vendas e locações de imóveis 
crescem em junho em 

comparação ao mês de maio
De acordo com a pesqui-

sa do Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis de São 
Paulo (CRECISP) os movimen-
tos de venda e locação de imó-
veis residenciais usados, en-
trevistando 900 imobiliárias 
em 37 cidades do Estado de SP. 
Os resultados registraram que, 
em junho, as vendas de casas 
e apartamentos apresentaram 
alta de 14,86%, na comparação 
com o mês de maio.

A análise também mos-
trou um aumento discreto no 
número de imóveis alugados 
nesse período, de 1,66%. Os 
índices positivos dão continui-
dade ao aquecimento no mer-
cado imobiliário que vem sen-
do sentido desde maio que, na 
comparação com abril, tam-
bém registrou alta nas vendas 
e locações.

Segundo o presidente do 
CRECISP, José Augusto Viana 
Neto, o retorno às atividades 
presenciais, a abertura do co-
mércio e a ampliação da co-
bertura vacinal estão trazendo 
ventos otimistas à economia. 
“As pessoas estão se sentin-
do mais seguras, muitas res-
gatando seus empregos e com 
isso, aproveitando a onda dos 
juros, que ainda estão baixos 
para o financiamento imobili-
ário. Acredito que, se não hou-
ver nenhuma alteração nesse 
cenário, possamos ter um se-
gundo semestre mais positi-
vo e com um bom aquecimen-
to nos negócios”.

A Pesquisa CRECISP divi-
de o Estado de SP em quatro 
regiões específicas e em todas, 
o mês de junho foi positivo para 
a venda de imóveis. Na capital, 
o volume de vendas cresceu 
14,91%; no Interior, 18,31%; 
no Litoral, 8,4%; e na Grande 
SP, o aumento foi de 17,44% na 
comparação com maio.

Os financiamentos feitos 
por bancos privados (36,67%) 
e pela CAIXA (12,83%) fo-
ram responsáveis por 49,5% 
das modalidades de venda es-
taduais. Na sequência, vieram 

as negociações à vista, com 
44,17%; e o parcelamento fei-
to pelos proprietários, com 
6,17%. Os consórcios ficaram 
com uma fatia de 0,17% das 
vendas do Estado.

No mês de junho, foram 
vendidos mais apartamentos 
(62%) do que casas (38%) pelas 
imobiliárias consultadas pelo 
CRECISP. Os proprietários dos 
imóveis concederam descon-
tos para o fechamento dos ne-
gócios que variaram de 6,18% 
para imóveis das áreas nobres; 
6,65% nas regiões centrais; e 
9,48% nas demais regiões das 
cidades pesquisadas.

Em junho, os imóveis pre-
feridos para a compra em 
todo o Estado foram os que ti-
nham preço médio de até R$ 
400 mil, com 53,17% do total 
negociado.

Fiador lidera garantias 
locatícias

De acordo com a Pesquisa 
CRECISP, o fiador ainda é a mo-
dalidade preferida dos inquili-
nos, avalizando 38,08% dos con-
tratos de locação no Estado. O 
seguro fiança foi escolhido por 
24,59% dos locatários; 20,48% 
preferiram o depósito de 3 me-
ses de aluguel; 9,95% a caução 
de imóveis; 3,68% alugaram 

sem garantia e 3,21% optaram 
pela cessão fiduciária.

Embora o número de imó-
veis alugados tenha aumen-
tado 1,66% em todo o Estado, 
na comparação entre junho e 
maio, esse não foi um movimen-
to idêntico em todas as regiões 
da pesquisa CRECISP. No Inte-
rior e no Litoral, as locações 
diminuíram 0,05% e 12,75%, 
respectivamente. Somente a ca-
pital e a Grande SP apresen-
ta ram alta de 6,43% e 3,54, 
res pectivamente.

O número de cancelamen-
tos de contratos de locação no 
mês de junho foi equivalente a 
84,20% do total de novos alu-
guéis iniciados no período. E 
52,03% desses cancelamentos se 
deram por motivos financeiros.

A preferência dos inquili-
nos foi por casas e apartamen-
tos com valor médio de aluguel 
de até R$ 1.200, com 57,88% do 
total. A inadimplência que era 
de 4,97% em maio, caiu para 
4,59% em junho, com uma va-
riação negativa de 7,60%.

O Índice Estadual de Pre-
ços de Imóveis Usados Resi-
denciais, calculado pelo 
CRECISP com base nos preços 
das casas e apartamentos ven-
didos e alugados no período, re-
gistrou alta de 0,26% em junho 
ante maio.
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Houve crescimento em venda e aluguel durante o mês de junho

Recarga do Bilhete Único será 
suspensa na madrugada entre 

os dias 4 e 5 de setembro
No próximo sábado (4), 23 

horas, e domingo (5) de setem-
bro, 5 horas, haverá uma atua-
lização da rede de recarga do 
Bilhete Único, e durante esse 
período será suspensa a compra 
e a recarga de créditos. 

A SPTrans orienta aos pas-
sageiros que utilizam o trans-
porte público entre a noite de 
sábado (4) e a manhã de domin-
go (5), para que antecipem a 
compra e a recarga dos cartões 
Bilhete Único.

O passageiro que tentar fazer 
a compra de crédito, seja por apli-
cativo ou máquinas de auto aten-
dimento, verá a seguinte mensa-
gem: “serviço indisponível”.

A medida não afetará a uti-
lização dos cartões com car-
ga nos validadores dos ôni-
bus e estações do Metrô ou da 

CPTM, e sim na compra de cré-
dito. No interior dos ônibus o 

pagamento também pode ser 
feito com dinheiro.

Foto: César Ogata/Secom

Medida é necessária para atualização do 
sistema da rede de compra de créditos

Atletas olímpicos de SP 
recebem homenagem no 
Palácio dos Bandeirantes

Na última segunda-feira 
(30), o governador João Doria 
recebeu atletas e treinado res 
olímpicos, no Palácio dos Ban-
deirantes. Os convidados são 
nascidos ou treinam no Estado 
de São Paulo e foram home-
nageados em cerimônia oficial 
pela participação nos Jogos de 
Tóquio, entre os dias 23 de ju-
lho e 8 de agosto.

Dos 302 esportistas da dele-
gação brasileira nas Olimpíadas, 
171 nasceram ou treinam em 
São Paulo. Dentre os medalhis-
tas brasileiros em Tóquio, 23 
atletas de modalidades indivi-
duais e coletivas são paulistas 
ou baseados no Estado.

Na cerimônia desta segun-
da, o Governo de São Paulo 
ofereceu a Medalha de Ho-
me nagem Esportiva do Es-
ta do a 73 participantes das 
Olimpíadas. Desse grupo, qua-
tro atletas que foram medalhis-
tas em Tóquio, também foram 
agraciados com uma salva no-
minal de prata.

A solenidade contou com 
a participação de outras au-
toridades estaduais, como: 

vice-governador Rodrigo Garcia 
e o Secretário de Esportes Aildo 
Ferreira. Também foram con-
vidados dirigentes esportivos, 
alunos de projetos apoiados pelo 
Governo de São Paulo e perso-
nalidades do esporte, como a ex-
campeã mundial de ginástica 
Daiane dos Santos.

Outros projetos de destaque 

da atual gestão na área espor-
tiva são: Centro de Ex celência 
Esportiva de São Ber nardo do 
Campo, na Gran de São Paulo, 
e a reforma do Complexo Es-
portivo Baby Barioni, na capital. 
O Go ver no de São Paulo tam-
bém tem um projeto para mo-
dernizar o Complexo Esportivo 
do Ibi rapuera.

Foto: Governo do Estado de SP

Cerimônia reuniu esportistas e treinadores nascidos ou residentes no 
Estado e que disputaram os Jogos de Tóquio


