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APARELHOS AUDITIVOS

MELHORES PREÇOS DO MERCADO COM
AS MELHORES CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Aparelhos a partir de R$ 78 mensais*

ANOS AJUDANDO
PESSOAS A OUVIR MELHOR34

(11) 2973-9099

RUA SALETE, 117 - SANTANA

www.centroauditivoaudifone.com.br
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O Dia das Mães volta a 
ser comemorado com reu-
niões familiares e, em gran-
de parte, com presentes. 
Depois de dois anos de res-
trição, devido à pandemia 
da Covid-19, a ampla vaci-
nação volta a permitir as co-
memorações presenciais que 
tanto fizeram falta. Mesmo 
com a intensa crise eco-
nômica, a pesquisa nacio-
nal de intenção de compras 
da Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP), elabora-
da pela Pinion, mostra que 
50% dos brasileiros preten-
dem dar presentes para o 
Dia das Mães. A intenção de 
compra de presentes é me-
nor que a de 2021, quando 
58% dos entrevistados de-
claram a intenção de pre-
sentear. Esse ano, a redu-
ção reflete as consequências 
da menor renda e do crédi-
to mais caro e mais escasso. 

“Hoje, as pessoas estão 
mais endividadas e com me-
nor poder de compra”, disse 
Ulisses Ruiz de Gamboa, eco-
nomista da ACSP. “Isto refle-
te diretamente na intenção de 
compras do consumidor, nes-
te que é o perío do mais impor-
tante para o comércio depois 
do Natal”, complementou.

Entre as pessoas que 
pretendem presentear as 
mães, 39,4% pretendem 
gastar mais do que em 
2021, enquan to 37,8% de-
sejam o contrário. A maior 
parte dos entrevistados 
(68,9%) quer gastar entre 
R$ 50 e R$ 150.

Leia mais na página 11
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Perspectiva do comércio para o Dia das Mães 
é menor do que no ano passado

Dia das Mães

Avenida Edu Chaves tem trecho interditado
para obras pelos próximos quatro meses

A Avenida Edu Chaves 
está parcialmente interdita-
da desde o último dia 28, em 
seu trecho entre a Avenida 
Sanatório e Rua São José 
de Serzedelo para obras da 
Secretaria Mu nicipal de 
Infraestrutura e Obras - 
SIURB. Os motoristas pre-
cisam se adaptar, uma vez 
que a medida deve permane-
cer por um período de qua-
tro meses.

De acordo com a CET, 
a alteração envolve a im-
plantação de mão única de 
direção na Rua São José 
Serzedelo, no sentido da 
Rua Aperibé para a Avenida 
Edu Chaves. Como alter-
nativa para o trecho inter-
ditado: a própria Ave nida 
Edu Chaves (em seu trecho 

liberado), Avenida Sa natório 
e ruas Aperibé e São José de 
Serzedelo.

A obra causa certa polê-
mica na região, principal-
mente devido aos transtor-
nos para o trânsito. “Essa 
é uma obra necessária, po-
rém faltou uma sinalização 
mais eficiente e com maior 
antecedência”, afirma o mo-
rador Nelson Ferreira. Ele 
relata que, quando a inter-
dição foi implantada, alguns 
motoristas não obedeceram 
as restrições. Outro trans-
torno ocorrido foi com rela-
ção às linhas de ônibus, que 
também tiveram adaptações. 
“Faltou também avisar com 
antecedência as alterações 
nas linhas de ônibus”.

Leia mais na página 3
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Interdição na Avenida Edu Chaves tem duração prevista para 4 meses

Perspectiva do comércio é 
menor, porém data volta a ter 

comemorações presenciais


