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ÚLTIMAS PUBLICAÇÕES
Retrato da pessoa idosa na cidade de São Paulo
26 de março de 2019

Análise mostra que o envelhecimento no Município está acima da média nacional e atinge todos os segmentos sociais da
cidade de São Paulo.
(?p=273565)

O emprego industrial na cidade de São Paulo no decênio 2006-2016
10 de dezembro de 2018

Entre 2010 e 2016 a indústria paulistana perdeu mais de 130 mil postos de trabalho e diminuiu sua participação no total
de empregos
(?p=268749)

Tempo de crise: emprego e desemprego no município de São Paulo
31 de outubro de 2018

O estudo analisa o crescimento da taxa de desemprego, que atinge sobretudo os mais jovens e destaca quais as
ocupações mais afetadas pela crise econômica.
(?p=266692)

O que está sendo lançado no Centro de São Paulo?
19 de setembro de 2018

Novo Informe Urbano da SMUL mostra que, em média, os prédios construídos na região apresentam alto coeficiente de
aproveitamento e possuem apartamentos pequenos e sem vagas de garagem, seguindo as diretrizes do Plano Diretor
Estratégico (PDE)
(?p=264156)

Centro de São Paulo atrai empreendimentos imobiliários residenciais
17 de maio de 2018

A região central da cidade se destacou como um dos principais pólos de atração para novos empreendimentos
imobiliários.
(?p=256737)

Violência contra a mulher na cidade de São Paulo
20 de abril de 2018

O estudo analisou os dados existentes sobre violência contra a mulher no município de São Paulo e destacou a legislação
pertinente.
(?p=263557)

Áreas de risco no município de São Paulo
04 de abril de 2018

O estudo apontou um forte contraste entre as áreas de risco geológico e as demais áreas do município, quer seja no
modo de parcelamento e ocupação do solo, quer seja no padrão socioeconômico de seus moradores, mesmo na
comparação com áreas próximas, indício relevante das iniquidades existentes na distribuição territorial da infraestrutura
urbana paulistana.
(?p=253550)

A dimensão Educação do IDH-M na cidade de São Paulo
22 de janeiro de 2018

A dimensão educação foi a que mais cresceu entre 2000 e 2010, entretanto, persistem as baixas taxas de escolarização
entre os jovens da periferia.
(?p=252608)

A dinâmica do IDH-M e suas dimensões entre 2000 e 2010 no município de São Paulo
30 de novembro de 2017

Considerando os quesitos longevidade, educação e renda, índice mostra o desenvolvimento humano em São Paulo no
período. Com um aumento de mais de 18%, a educação se destacou.
(?p=253091)

O desempenho do PIB Municipal de São Paulo entre 2002 e 2014
05 de setembro de 2017

Nos últimos anos, município de São Paulo perdeu participação no PIB brasileiro, entretanto este declínio não ocorreu de
forma linear.
(?p=253126)
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