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Dia das Mães

Perspectiva do comércio
é menor, porém data
volta a ter comemorações
presenciais

Presentes mais
procurados
Os itens mais procura
dos continuam sendo os de
vestuário, calçado e aces
sórios, com 69,2%. Os pre
sentes de uso pessoal como
cosméticos, joias e bijute
rias, continuam sendo lem
brados para as mães e per
fazem cerca de 71% das
preferências.

Os móveis e eletrodomés
ticos mostram quase 51%
dos desejos de compra, e, se
somados aos “equipamentos
digitais” (22,5%), alcançam
cerca de 73%. Chocolates
(iso
ladamente com 19,8%
das preferências) continuam
sendo boas opções.
Para a maioria dos itens,
ainda há preferência maior
pela utilização de dinheiro
em espécie e cartões de dé
bito, em relação a usar a mo
dalidade do PIX como forma
de pagamento à vista.
“Essa diminuição da in
tenção de parcelamento das
compras está associada à
alta da taxa de juros, meno
res prazos para financiamen
to e menor disponibilidade
de crédito para o consumo”,
explicou Ruiz de Gamboa.

Trânsito nas imediações
do Sambódromo terá
alterações devido a evento
Foto: AGZN

Vias próximas ao Sambódromo têm alterações
no trânsito devido à grande evento

O evento “Time Warp
Festival” acontece neste sá
bado (7), no Polo Cultural
Grande Otelo. Por essa ra
zão, a Companhia de Enge
nharia de Tráfego (CET)
adota, a partir desta sex
ta-feira (6), algumas alte
rações no trânsito da re
gião. O Sambódromo do
Anhembi localiza-se na Ave
nida Olavo Fontoura, no es
paço compreendido entre
as ruas Brazelisa Alves de
Carvalho e Professor Milton
Rodrigues, tendo como
principais vias de acesso a
Marginal do Tietê e as ave
nidas Santos Dumont e
Braz Leme, na Zona Norte.
Interdições
Rua Prof. Milton Rodri
gues, sentido Marginal,

para montagem de estrutu
ras - desde as 22 horas da
última quarta-feira (4), até
às 8 horas de sábado (7);

A van adaptada da Pa
raoficina Móvel realiza gra
tuitamente reparos em ca
deiras de rodas, órteses,
próteses e meios auxiliares
de locomoção, como mule
tas, bengalas e andadores.
O serviço é fruto de uma
Parceria entre as secreta
rias municipais da Pessoa
com Deficiência (SMPED),
da Saúde (SMS) e a AACD Associação de Assistência à
Criança Deficiente. O agen
damento do serviço pode ser
realizado pelo telefone (11)
3913-4071. No dia marcado,
o cidadão deve apresentar o
cartão do Sistema Único de
Saúde (SUS) e um documen
to de identificação com foto.
As visitas são realizadas
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Van adaptada da Paraoficina Móvel

apenas em dias úteis, das 9
às 17 horas.
Na Zona Norte, a Paraofi
cina Móvel estará disponível

de 12 a 26 de maio, na
Unidade Tucuruvi, localiza
da na Avenida Zaki Narchi,
357.

Santana

Ruas com intensa movimentação
de veículos e pedestres podem
necessitar de limite de velocidade
Além de ser um dos en
dereços mais valorizados
da Zona Norte, a Rua Pedro
Doll, no Alto de Santana
reú
ne muitos estabeleci
mentos comerciais e servi
ços como: instituições de
ensino, academia, labora
tórios de análises clínicas
e escritórios. Com isso, tor
nou-se também uma das
ruas com maior movimento
de carros e pedestres, che
gando a ter pontos de con
gestionamento em determi
nados horários do dia.
Outro ponto de gran
de concentração de estabe
lecimentos e, consequente
mente intenso movimento,
é a Rua Voluntários da Pá
tria em toda sua exten
são. Na última semana,
o leitor Paulo Tadeu fez
uma interessante observa
ção, ao apontar que essas
vias não possuem radar de
velocidade.
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Rua Pedro Doll tornou-se uma das vias mais valorizadas e
movimentadas da região

Ao contrário, a Rua Cô
nego Manuel Vaz, com bem
menos
estabelecimentos
em sua extensão, já pos
sui duas torres de radar.
“... será que não seria pru
dente a subprefeitura ou
quem de direito instalar

estes equipamentos nestas
duas ruas citadas acima?” A
observação do leitor é válida
e foi encaminhada pela nos
sa reportagem à Companhia
de Engenharia de Tráfego.
Publicaremos suas conside
rações assim que possível.

Alternativas
Avenida Olavo Fontoura,
sentido Santana: seguir
pela Avenida Braz Leme,
sentido Centro/Bairro, Ave
nida Santos Dumont e
Praça Campo de Bagatelle.
Avenida Olavo Fontoura,
sentido Casa Verde: se
guir pela Avenida Santos
Dumont, sentido Bairro/
Centro, Praça Airton de
Abreu e Avenida Assis
Chateaubriand (Marginal
Tietê). Para informações de
trânsito, ocorrências, recla
mações, remoções e suges
tões, ligue 156.

IMÓVEIS
SOBRADO PRÓX. JD. S. PAULO
5 dorms, ampla garagem, acesso por 2
ruas. DESOCUPADO. R$ 1.400.000,00
Tel: 99744-9006 Creci 151.216

ALUGA-SE EXCELENTE
APTO SANTANA

CASA NA CIDADE DE SÃO PEDRO

RUA ALFREDO PUJOL, 266

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:
2832-5458 (sr. João Carlos)
99886-9162 (sr. Moura)

Creci: 256-J

A pesquisa nacional de
intenção de compras da As
sociação Comercial de São
Paulo (ACSP), elaborada
pela Pinion, apontou que a
maioria das compras seria
realizada em pequenos esta
belecimentos (44,3%), e, de
forma presencial, em lojas
físicas (67,7%).

Paraoficina Móvel realiza
manutenção e reparos gratuitos em
cadeiras de rodas e outros itens

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.
Cel: (11) 99020-3434 c/ Catarina

