ÚLTIMAS - O preço médio da gasolina comum no Brasil subiu
2,74% em agosto, na comparação com o mês anterior, segundo
levantamento feito pela ValeCard, empresa especializada em
soluções de gestão de frotas. O valor, que vinha em queda desde
janeiro, já havia subido em junho e julho e voltou a aumentar
em agosto, pelo terceiro mês consecutivo, chegando a R$ 4,468
e acumulando uma alta de 11,41%, em relação a maio. O
aumento no preço da gasolina reflete a retomada das atividades
econômicas, após a crise causada pela pandemia do novo
coronavírus no mundo, que diminuiu a circulação de veículos no
Brasil. Em agosto, a maior alta foi registrada em Goiás (5,67%).
O Estado do Amazonas registrou a menor variação (0,69%).

ÚLTIMAS - A busca das empresas por crédito vem
registrando números positivos, desde maio. Em julho, o
Indicador de Demanda das Empresas por Crédito da Serasa
Experian, revela crescimento de 6,2% em comparação
mensal. Na análise por porte, todos os tipos mostram
aumento, com destaque para as micro e pequenas empresas,
que influenciaram a alta com variação mensal de 6,4%. Na
sequência, estão as médias e grandes com 1,0% e 0,7%,
respectivamente. A análise por setor traz crescimento em
todas as áreas, na comparação mensal – julho x junho de
2020 –, com destaque para o segmento de Serviços, que
registrou alta de 6,4% na procura por crédito.
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Desmoronamento na Travessa José Sancho
permanece sem solução há mais de 2 anos
Foto: cedida pela leitora

A Travessa José Sancho, na
região de Santana, sofreu um
grande desmoronamento há cerca de 2 anos e 5 meses e, desde
então, a cratera permanece sem
solução. De acordo com relatos
de moradores, o problema aconteceu no período de chuvas e foi
provocado em consequência de
uma obra particular na rua paralela. Na ocasião, um carro que
estava estacionado chegou a ser
engolido pelo grande buraco que
se abriu. Desde então, moradores contam que, contataram diversas vezes a Subprefeitura
Santana/Tucuruvi e, obtiveram
a resposta que a solução dependia de uma decisão judicial. A
principal preocupação é de que,
a cratera avance mais, principalmente em períodos de chuvas intensas.
Questionada, a Subprefei
tura Santana/Tucuruvi informou através de sua assessoria de imprensa que, a questão
deve, de fato ser tratada “por
vias judiciais”, tendo em vista
que o problema foi provocado
por obra particular, sem prévio
Alvará de Execução. De acordo
com a Subprefeitura, devido a
urgência do caso, a solicitação
já foi feita junto à Procuradoria
Geral do Município e “o processo está na fase de ajuizamento
de ação ordinária de obrigação

Ontem...
... O imóvel que atualmente abriga a Casa de Cultura Vila Guilherme, guarda um importante
capítulo da história do bairro. Construído em 1924 pelo fundador do bairro Guilherme Praum da
Silva, o prédio abrigou a primeira escola da região denominada, inicialmente Grupo Escolar Vila
Guilherme que, posteriormente passou a se chamar Grupo Escolar Afrânio Peixoto, e funcionou
como escola até 1970, quando o prédio passou do domínio do Estado para a Prefeitura. Esse imóvel chegou a sediar de 1977 a 2005 a Administração Regional Vila Maria/Vila Guilherme. Porém,
a partir da intensa deterioração do imóvel e a necessidade de reformas profundas, o imóvel ficou desocupado por muitos anos, até que foi tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do
Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de São Paulo (Compresp) em 2013 e, anunciada a sua
transformação em um centro cultural, que era uma antiga reivindicação local.
Foto: AGZN

Cratera na Travessa José Sancho permanece há mais de 2 anos

de fazer”. A expectativa dos moradores é de que, a rua possa ser
refeita o mais breve possível,

tendo em vista a proximidade
do período de chuvas com a elevação das temperaturas.

Hoje...
... Inaugurado em junho de 2016, o Centro Cultural de Vila Guilherme devolveu para o bairro
um dos mais importantes marcos da história da região. Com 3.000 m² e mais de 16 salas multiusos,
além de uma ampla área externa e pátio interno, o Centro Cultural reúne atividades voltadas a diferentes faixas etárias com: oficinas, apresentações culturais, debates, saraus, exibições de filmes,
entre outros. Atualmente o espaço, assim como os demais equipamentos culturais da cidade, encontra-se fechado ao público devido à pandemia do coronavírus. Importante destacar que, a transformação do antigo Casarão de Vila Guilherme num espaço cultural foi uma reivindicação local que
culminou em 2014, na ocupação do espaço por coletivos culturais e organizações populares. A reforma do imóvel começou em 2015 e, teve um custo aproximado de 1,5 milhão de reais, custeados pela
Prefeitura de São Paulo.

ALUGA-SE
SOBRADO

VENDO CASA CaraguATATUBA

F: 3851-8680 / 97396-9251

99838-9368 Dr. Mário

Tratar: 3064-6002

Com 6 casas para locações, todas
com água e luz separadas, terreno
11x25, R$ 650 mil. Tr. c/ Neusa.

Para fins comerciais, 180m á. total,
Av. Águas de São Pedro, 240 c/
2 ds, 3 salas, 2 banhs., dir. propr.
2

Massaguaçú, na avenida do Hotel Costa
Norte, c/ documentação ok. R$ 380 mil

O mais eficiente veículo de divulgação em toda Região Norte da Capital

PROPRIETÁRIO ALUGA

Casas com 2 dorm, sala, coz, wc, área de serviço e vaga para
carro. Reformadas. Rua Quedas - Fone: 011 98388-3838

SENHORES LEITORES
Atenção antes de negociar!
Não é de nossa responsabilidade o conteúdo dos anúncios
publicados nem a idoneidade dos anunciantes

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CRECI: 23.692-J

APTO STA. TEREZINHA/REFORMADO! LINDÃO! VAGO!
SÓ R$ 380 MIL! VENDO OU TROCO POR CASA DE + VR!
O apto. tem 2 dts. 2 wcs living amplo, sl. festas, 1 vaga, jardim tropical e área p/ festas com bar churrasqueira, e recepção p/visitas.
Tr. F. 94456-3768 com o Sr. Armando.

2 (DOIS) PRÉDIOS A VENDA COM RENDA!
1º) SANTANA= R. VOL. DA PÁTRIA !! C/750 MS² ÁREA
CONSTRUÍDA/RENDA R$ 20 MIL PREÇO R$ 4.600.000,00
2º) BAIRRO DA LUZ= ALUGADO PARA BANCO - C/ 560 MS²
ÁREA CONSTRUÍDA/ RENDA R$ 20 MIL. PREÇO R$ 3.600.000,00.
Agende visita. Tratar com Sr. Armando.F. 94456-3768 ou 5555-6595

VENDO
TERRENO
Atibaia, próximo ao Frango
Assado, Chácara Estância
Brasil, 1.000m2, docto ok,
cercado, R$ 150 mil.

97747-1827

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

F: 5555-6595

Avenida Água Fria, 69 - Santana

Deus seja Louvado

VENDO CASA
JD. PERY

APTO NO MANDAQUI!
VAGO! ANDAR ALTO!

ÁREA DE TERRENO COMERCIAL! IDEAL PARA
INVESTIDOR! OFERTA R$ 1.500.000,00!

C/ 55 ms² útil. Com 2 dts., sala p/2 ambientes, 1 WC
social, cozinha planejada, 1vaga, lazer total. OFERTA
R$ 350 MIL! Aceita financiamento. REF. AP 2.292

Excelente localização para comércio, farmácia, mercado.
Com 20 metros de frente e 536,00 ms² de área total. Situase na Vila Nova Mazzei na Rua Manoel Gaya de esquina.

APTO LUXUOSO NA ÁGUA FRIA NOBRE! C/ 160 M² APTO LINDO NO JD. SÃO PAULO APTO NA R. FRANCISCA JULIA! C/ 150 M² DE ÁREA ÚTIL!! ÁREA DE TERRENO EM CAIEIRAS
ÁREA ÚTIL! LINDA VISTA! ENSOLARADO! 4 VAGAS! OFERTA PARA VENDA RÁPIDA! APENAS R$ 890 MIL! OFERTA R$ 1.000.000,00!! COM 24.000 M²! OFERTA R$ 6.850.000,00!
OFERTA R$ 1.350.000,00! CONFIRA!
DOIS APTOS. POR ANDAR
3 suítes com armários, grande living com terraço
A 400 metros da rodovia. Obs. Pode ser
Com 4 dts sendo 2 suítes, 2 salas, amplo terraço gourmet fechado, lazer gourmet, cozinha planejada, 3 vagas. Impecável. C/ 4 dts. sendo 2 suítes, sala 2 ambs. c/varanda, c/armários e coCom lazer, salão de festas etc. REF. AP 2.296
com 3 piscinas, academia. Indescritível. Agende visita. REF. AP 2.185
zinha planejada, 3 vagas demarcadas. Lazer total. REF. AP 1.469 vendida fracionada. Bairro de Vila Rosina.
SOBRADO NA VILA GUSTAVO!
EXCELENTE! É ENTRAR E MORAR!
PREÇO DE OCASIÃO! R$ 750 MIL!

SOBRADO NA STA. TEREZINHA!
EM CONDOMÍNIO FECHADO! NOVO!
VAGO! PARA VENDER HOJE R$ 400MIL!

Com 187,00 ms² de área construída. 3 dts. com 1 suíte, 4 vagas,
churrasqueira, depósito. Etc. Imperdível. REF. AP 2.301

Com 2 suítes, living com lavabo social, 2 vagas. Em ótima
localização. Ac. financiamento. Agende visita. REF. AP 2276

APTO PARA ALUGAR!!
NO CARANDIRU
Com 2 dts., sala, cozinha,1 banheiro, 1 vaga.
Com 50 ms² de área útil. R$ 2.100,00
incluso aluguel, condomínio e IPTU.

APTO NO ALTO DE SANTANA! Com 230 M²
DE ÁREA ÚTIL! OFERTA R$ 1.850.000,00
MOBILIADO E DECORADO!
Com 4 dts. 2 suítes, 3 vagas demarcadas,
lazer total.

nosso site: www.gazetazn.com.br
ADMITEM-SE CORRETORES(AS) MESMO SEM PRÁTICA. ENTREVISTAS C/ Visite
SR. ARMANDO.
F: 5555-6595

