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ÚLTIMAS - Na última terça-feira (8) de janeiro, o governo 
do Estado de São Paulo depositou R$ 51,94 milhões em 
repasses de ICMS para os 645 municípios paulistas. O 
depósito feito pela Secretaria da Fazenda é referente ao 
montante arrecadado no período de 2 a 4 de janeiro. Os 
valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto, 
que são distribuídos às administrações municipais com 
base na aplicação do Índice de Participação dos Municípios 
(IPM) definido para cada cidade. A Fazenda estima 
transferir para as prefeituras do Estado o total de R$ 2,42 
bilhões em repasses de ICMS.

ÚLTIMAS -  Na última quarta-feira (9) de janeiro a gestão do 
presidente Jair Bolsonaro mudou edital para escolha dos livros 
didáticos que serão distribuídos nas escolas públicas em 2020. 
Segundo as novas determinações, fica liberada a compra de 
livros com anúncios publicitários e erros de revisão. E também 
foi retirada a obrigatoriedade de conteúdos que retratem a 
diversidade étnica, social e cultural do País . Foi tirado também 
um trecho que proíbe as obras que desconsiderem o debate 
acerca dos compromissos contemporâneos de superação de 
toda forma de violência, com atenção para o compromisso da 
não-violência contra a mulher.

Anuncie: 2977-6544 ou pelo 
site: www.gazetazn.com.br

Museu da Energia abre 
programação especial de férias

Oficina de Slime, Contação 
de Histórias, Trilhas, Atividades  
com Bolhas de Sabão Gigante, 
entre outras atrações educati-
vas, acontecem no Museu da 
Energia em São Paulo. Como 
forma de oferecer atividades di-
versificadas ao público infantil 
em férias, o Museu da Energia 
preparou, em janeiro, uma pro-
gramação completa. As ativida-
des especiais acontecem, prati-
camente durante todos os dias 
do mês (de terça a sábado) em 
São Paulo. Confira a programa-
ção completa abaixo - vale lem-
brar que para algumas ativida-
des é necessário inscrição!

Oficina gratuita | Stencil

Gratuito - Inscrições devem ser 
realizadas pelo e-mail
Local: Museu da Energia de São 
Paulo
Data: 16/01/2019 a 18/01/2019
Horários: 14 horas
Endereço: Alameda Nothmann, 
184, Campos Elíseos
Mais Informações: 11 3224-1489

A Oficina de Stencil ensina-
rá, ao público infantil, a técni-
ca de produção de desenhos com 
a aplicação de tintas em papéis 
e outros materiais recortados 
para estampagem. 

Orientados pelos educadores 
do Museu, os participantes elabo-
rarão suas próprias tags, que po-
derão ser adesivadas em qualquer 

lugar - o público também é incen-
tivado a trazer camisetas que po-
derão ser personalizadas com os 
stencils produzidos no dia. 

A oficina também abordará 
a origem da técnica, seus usos e 
suas atuais significações na cul-
tura urbana em São Paulo.

Oficina | Bolhas de Sabão 
Gigantes

Gratuito - Inscrições devem ser 
realizadas pelo e-mail
Local: Museu da Energia de São 
Paulo
Data: 12/01/2019 a 26/01/2019
Horários: 14 horas

Endereço: Alameda Nothmann, 
184, Campos Elíseos
Mais Informações: 11 3224-1489

Você sabia que as cores de 
arco-íris que enxergamos nas 
bolhas de sabão são explica-
das pela natureza ondulatória 
da luz? Nos sábados de janei-
ro (dias 12, 19 e 26/1), o setor 
educativo do Museu da Energia 
de São Paulo promove a ofici-
na “Bolhas de Sabão Gigantes”, 
que explicará esses e outros fe-
nômenos físicos e químicos por 
trás da formação, da composi-
ção e da coloração das bolhas de 
sabão.
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Registro da chegada de crianças no Museu da Energia de Itu

Expo Center Norte promove a 46ª edição 
da Couromoda e a 9ª Feira Internacional 

de Negócios para Indústria de Moda
A Couromoda, maior feira 

de calçados e artigos de couro da 
América Latina, acontece entre 
os dias 14 e 17 de janeiro de se-
gunda a quarta-feira das 10 às 20 
horas, na quinta-feira: das 10 às 
17 horas, no Expo Center Norte, 
em São Paulo. Integrada 100% 
à Couromoda e localizada em 
ponto estratégico na entrada do 
evento, acontece a 9ª edição da 
São Paulo Prêt-à-Porter - Feira 
Internacional de Negócios para 
Indústria de Moda, Confecções e 
Acessórios.

Juntas, as duas feiras ofere-
cem aos lojistas a oportunida-
de de conferir as tendências da 
temporada em toda cadeia for-
necedora do varejo, ampliando 
as possibilidades de um resul-
tado 360° ao visitante profissio-
nal. O Expo Center Norte fica 
na Rua José Bernardo Pinto, 
333, em Vila Guilherme.
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Couromoda de 2018

Vila Maria comemora 102 anos como
um dos bairros mais tradicionais da ZN

Na próxima quinta-feira 
(17), o bairro Vila Maria come-
mora, oficialmente 102 anos de 
história. Ao longo desse perío-
do, a região se desenvolveu e 
conta, atualmente com todas as 
facilidades em termos de servi-
ços, comércio e lazer para seus 
moradores. Porém uma das 
suas principais características 
é a tradição evidente em suas 
vias e pontos referenciais como 

a Igreja da Candelária e a Praça 
Santo Eduardo. 

Situado numa área de 11,80 
km², Vila Maria tem uma po-
pulação estimada em 113.463 
habitantes (dados do IBGE - 
2010). Sua história começa em 
1917 com os primeiros lotea-
mentos da área, que atraíram, 
sobretudo imigrantes portugue-
ses em busca de estabelecer re-
sidência e local de trabalho. 

Entre seus principais equi-
pamentos públicos está o 
Clube Thomaz Mazzoni, um 
dos maiores clubes munici-
pais da Zona Norte. Devido a 
sua proximidade à Marginal 
Tietê e acessos para importan-
tes Rodovias como a Dutra e a 
Fernão Dias, o bairro passou a 
atrair por volta da década de 
50, indústrias de pequeno por-
te e muitas transportadoras, 

localizadas nas áreas mais bai-
xas do bairro. Já em sua área 
mais alta, atualmente estão 
muitos empreendimentos imo-
biliários de alto padrão que 
mostram outra característica 
forte do bairro.

Contando em sua estrutu-
ra com muitas vias largas e de 
grande movimento, Vila Maria 
é um dos bairros que preci-
sa de maiores investimentos 

da prefeitura, por exemplo, na 
manutenção asfáltica. Ao lon-
go da Rua Araritaguaba, por 
exemplo, é visível a conserva-
ção da via pelos serviços de ta-
pa-buracos tendo em vista o 
grande número de remendos 
no asfalto. Essa seria uma via 
importante para receber, por 
exemplo, o serviço de Asfalto 
Novo, melhorando de maneira 
eficaz sua conservação. Ainda 

na Rua Araritaguaba, em sua 
área verde entre a Rua Mére 
Amédea na proximidade da 
Igreja da Candelária, a esca-
daria encontra-se com o muro 
danificado.

Ainda não há informações 
sobre evento comemorativo do 
aniversário do bairro, que deve 
ser divulgado nos próximos 
dias pela Subprefeitura Vila 
Maria/Vila Guilherme.

Fotos: AGZN

Avenida Guilherme Cotching é um dos principais pontos comerciais de Vila Maria Escadaria entre as ruas Araritaguaba e Mere Amédea precisa de reparos

Programa WiFi Livre SP será expandido de 
120 para 619 pontos de acesso na Capital, 
de acordo com a Prefeitura de São Paulo
A Prefeitura de São Paulo, 

por meio da Secretaria Municipal 
de Inovação e Tecnologia, expan-
de a rede de conectividade da 
Capital levando internet gratui-
ta e de qualidade de 120 para 
619 pontos de acessos. Parceria 
com a operadora America Net, 
mediante assinatura de creden-
ciamento, irá disponibilizar WiFi 
em centros culturais, bibliote-
cas, centros desportivos e pon-
tos turísticos, entre outros pon-
tos de acesso.

A rede que exige o investi-
mento por parte da administra-
ção municipal de R$ 12 milhões 
ao ano. A expansão do programa 
WiFi Livre SP supera as deter-
minações do Programa de Metas 
2017-2020, que previa a dupli-
cação da rede de conectivida-
de da cidade. “Estamos propon-
do um modelo de financiamento 
pelo setor privado que não one-
ra os cofres públicos e assegura 

internet de qualidade para as 
regiões de maior vulnerabili-
dade social”, destaca Daniel 
Annenberg, secretário munici-
pal de Inovação e Tecnologia.

“É com muita satisfação que 
fechamos uma parceria como 
essa, de tamanha importância 
para a cidade de São Paulo por 
permitir que a população pos-
sa desfrutar das possibilidades 
que o acesso à internet traz, 
principalmente no que tan-
ge à educação e, consequente-
mente, na inclusão social de di-
versos cidadãos”, ressalta José 
Luiz Pelosini, vice-presidente 
da America Net. 

O edital de credenciamen-
to propõe que as empresas in-
teressadas recebam como con-
trapartida o direito de explorar 
modelo de negócios baseado na 
publicidade digital. O documen-
to segue de forma irrestrita às 
diretrizes do Marco Civil da 

Internet e da recém-aprovada 
Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais, garantindo direito à 
privacidade, à neutralidade da 
rede e à proteção de dados pes-
soais. O edital permite que ou-
tras organizações interessadas 
em ofertar internet gratuita na 
Capital também firmem parce-
ria com o município, conforme 
orientações dispostas no link 
http://tinyurl.com/yddu5njq

A democratização do aces-
so à internet é considerada por 
especialistas como condicionan-
te para o crescimento econômi-
co e para a inclusão social. De 
acordo com a The Economist 
Intelligence Unit, o Brasil é o 
10º País em número de pessoas 
sem acesso à internet: um ter-
ço de sua população (cerca de 
71 milhões de brasileiros) não 
possui acesso à rede, e apenas 
11,5% possuem conexão banda 
larga.

Confira os pontos de embarque de 
táxis para evento no Anhembi

O Departamento de Trans-
portes Públicos (DTP), da Se-
cretaria Municipal de Mobi-
lidade e Transportes (SMT), 
informa os pontos de embarque 
de táxis para o evento “Fenin 
Fashion”, que será realizado en-
tre os dias 13 e 16 de janeiro, 
das 10 às 20 horas, no Palácio 
das Convenções do Anhembi, 
localizado na Avenida Olavo 
Fontoura, 1209. O serviço de 
táxi durante o evento será reali-
zado nas seguintes áreas:

Embarque 1: Área interna do 
Anhembi, entre a entrada do 
portão 39 e a saída do portão 01;

Embarque 2: Rua Professor 

Milton Rodrigues, no limite dos 
pontos;

Embarque 3: Avenida Olavo 
Fontoura, na baia localizada en-
tre os portões 01 e 39.

Data Horário
 Início Término

13 a 15/1 10h 20h
16/1 10h 17h

O mais eficiente veículo de divulgação  
em toda região norte da capital

Desde 1963 ampliando e consolidando  
sua liderança na Zona Norte


