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ÚLTIMAS - O preço médio da gasolina comum no Brasil 
subiu 1,97% em setembro na comparação com o mês 
anterior, segundo levantamento feito pela ValeCard, empresa 
especializada em soluções de gestão de frotas. O valor, que 
registrou queda entre janeiro e maio, já havia subido em junho, 
julho e agosto e voltou a aumentar em setembro, pelo quarto 
mês consecutivo, chegando a R$ 4,556 e acumulando uma alta 
de 13,62% em relação a maio. Na quarta-feira (30), a Petrobras 
elevou o preço médio da gasolina em suas refinarias em 5%, 
o que provavelmente deve elevar o valor do combustível nas 
bombas nas próximas semanas. 

ÚLTIMAS - Segundo o Índice de Preços Ticket Log (IPTL), 
no levantamento da Rodovia BR-101, que compreende 
diversos estados do país, o diesel chegou a ter variação de 17%, 
apresentando valor médio para o litro de R$ 3,249 no Rio Grande 
do Sul, estado mais barato, e R$ 3,799 em São Paulo, estado que 
apresentou o valor mais caro para o combustível. O diesel S-10 
figurou com média de R$ 3,313, o valor mais barato da rodovia, no 
Rio Grande do Sul, e R$ 3,799, o valor mais caro encontrado, no 
Estado de São Paulo. Nas Rodovias: Presidente Dutra e Fernão 
Dias, o trecho de São Paulo mantém as médias mais baixas não 
só para o diesel, como para todos os outros combustíveis.

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

Hoje...
... Algumas edificações do lado esquerdo da avenida já não existem, dando lugar à agên-

cia da Caixa Econômica Federal, estacionamento, alguns estabelecimentos e depois a sede da 
Subprefeitura Santana/Tucuruvi. A estação Tucuruvi do Metrô foi inaugurada em 1998, trazen-
do grande transformação para o bairro. Em 2013, o bairro ganhou seu primeiro shopping e agora 
está prestes a ganhar mais um grande empreendimento. Como comprovado nas imagens antigas e 
atuais, Tucuruvi é um bairro que recebeu novos empreendimentos, sistema de transporte e valo-
rização imobiliária. Porém, sua estrutura viária manteve sua estrutura antiga, o que provoca fre-
quentes congestionamentos. 

Foto: AGZN

Foto: Arquivo AGZN

Ontem...
... Foto do arquivo da A Gazeta da Zona Norte de 1988, realizada na ocasião do 85º aniversá-

rio do bairro Tucuruvi, mostra a esquina entre as avenidas Guapira e Tucuruvi, um dos principais 
pontos de referência do bairro. Aparentemente, pouca coisa mudou na estrutura do local, mas des-
de então, Tucuruvi teve muitas mudanças. Na época, as obras do Metrô já estavam em andamen-
to e, a então Avenida Cabuçu já sofria mudanças com desapropriações e a mudança de nome para  
Avenida Antônio Maria de Laet. A Avenida Tucuruvi na época ainda operava nos dois sentidos nes-
se trecho onde, atualmente funciona apenas no sentido bairro.

Aluguel residencial pode ser 
reajustado em 17,94% em outubro

O valor do aluguel residen-
cial de contratos em andamen-
to, com aniversário em outubro 
e correção pelo IGP-M (Índice 
Geral de Preços - Mercado), 
medido pela Fundação Getúlio 
Vargas, poderá ser reajustado 
em 17,94%.

Com alta de 4,34% no mês 
de setembro, fecha-se o compor-
tamento dos preços no período 
de 12 meses compreendido en-
tre outubro de 2019 e setembro 
de 2020. O IGP-M é eleito como 
um dos principais indicadores 
para reajustes contratuais por 
ser divulgado ainda dentro do 
mês de referência.

Para facilitar o cálculo do 
novo aluguel, o Secovi-SP (Sin-
dicato da Habitação) divulga 
mensalmente o fator de atuali-
zação, que, no caso, é de 1,1794. 
Para atualizar um aluguel de R$ 

1.500,00 que vigorou até setem-
bro de 2020, realiza-se a mul-
tiplicação de R$ 1.500,00 por 
1,1794, que resultará em R$ 
1.769,10 a ser pago no final do 
mês de outubro, ou início de 
novembro.

Seguem os reajustes dos úl-
timos meses:

Contrato com aniversário 
em outubro/2019 e pagamento 
em novembro/2019: 1,0337;

Contrato com aniversário 
em novembro/2019 e pagamen-
to em dezembro/2019: 1,0315;

Contrato com aniversário 
em dezembro/2019 e pagamen-
to em janeiro/2020: 1,0397;

Contrato com aniversário 
em janeiro/2020 e pagamento 
em fevereiro/2020: 1,0730;

Contrato com aniversário 
em fevereiro/2020 e pagamento 
em março/2020: 1,0781;

Contrato com aniversário 
em março/2020 e pagamento em 
abril/2020: 1,0682;

Contrato com aniversário 
em abril/2020 e pagamento em 
maio/2020: 1,0681;

Contrato com aniversário 
em maio/2020 e pagamento em 
junho/2020: 1,0668;

Contrato com aniversário 
em junho/2020 e pagamento em 
julho/2020: 1,0651;

Contrato com aniversário 
em julho/2020 e pagamento em 
agosto/2020: 1,0731;

Contrato com aniversário 
em agosto/2020 e pagamento 
em setembro/2020: 1,0927;

Contrato com aniversário 
em setembro/2020 e pagamento 
em outubro/2020: 1,1302;

Contrato com aniversário 
em outubro/2020 e pagamento 
em novembro/2020: 1,1794.
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Percentual corresponde à variação acumulada em 12 meses do IGP-M, que corrige a maior parte dos contratos de locação

Confira a programação das missas 
no Dia de Nossa Senhora Aparecida

No Rio Paraíba em outubro 
de 1717, três pescadores, Filipe 
Pedroso, Domingos Garcia e 
João Alves, ao lançarem sua 
rede para pescar nas águas 
do rio, colheram a imagem de 
Nossa Senhora da Conceição, 
no lugar denominado Porto do 
Itaguassu.

Após colocar a imagem den-
tro do barco, vivenciaram a ação 
da Mãe de Deus, os pescadores, 
que antes não tinham consegui-
do pescar nada, encheram as 
suas redes com uma quantida-
de abundante de peixes.

Antes de levarem os peixes 
para o banquete, entregaram 
os pedaços da estátua a Silvana 
da Rocha Alves, esposa de Do-
mingos, irmã de Felipe e mãe de 
João, que reuniu as duas partes 
com cera e a colocou num pe-
queno altar na casa da família, 
agradecendo a Nossa Senhora o 
milagre dos peixes. Nasceu ali 
uma devoção, reunindo todos 
os sábados os moradores da re-
gião para rezarem o terço e can-
tarem a ladainha.

Em 1743, o Pe. Vilela fez um 
relatório dos milagres e da de-
voção do povo para com Nossa 
Senhora Aparecida e enviou ao 
Bispo do Rio Janeiro, Dom Frei 
João da Cruz, para que ele apro-
vasse o culto e autorizasse a 
construção da primeira igreja 
em louvor à imagem que ficou 
conhecida como Mãe Aparecida. 
A aprovação aconteceu em 5 de 
maio em 1743.

Em 26 de julho de 1745, pa-
dre José Alves Vilella, vigário 
paroquial na Igreja de Santo 
Antônio de Guaratinguetá, 
abençoou a imagem da Mãe 
Aparecida e celebrou a Primeira 
Missa no Morro dos Coqueiros, 
onde hoje está localizada a 
Basílica Velha. Nesta ocasião 
foi inaugurado também, o po-
voado de Aparecida com o nome 
de “Capela de Aparecida”. Em 
1844, a igreja apresentou risco 
de desmoronamento e, o setor 
administrativo da capela resol-
veu pela construção de um novo 
templo.

Foi sob a inspiração de Dom 
Joaquim Arcoverde, Arcebispo 
do Rio de Janeiro, primeiro 
Cardeal do Brasil, que surgiu a 
proposta da coroação da imagem 
de Nossa Senhora Aparecida. O 
tema foi sugerido em 1901, na 
primeira Conferência dos Bispos 
da Província Meridional do Bra-
sil, realizada em São Paulo. O 
pedido foi aceito pelo Papa Pio X 
e a solenidade marcada para 8 de 
setembro de 1904.

Confira abaixo os mila-
gres mais conhecidos de Nossa 
Senhora Aparecida, milagres re-
tirados do site do Santuário de 
Nossa senhora Aparecida:

A Menina Cega

No ano de 1874, Gertrudes 
Vaz e sua filha - cega de nas-
cença - levaram três meses de 
viagem de Jaboticabal (SP) a 

Aparecida (SP). A menina tinha 
ouvido falar da história da “pes-
ca milagrosa” e queria muito vi-
sitar Nossa Senhora Aparecida. 
Ao chegarem, ainda na estrada, 
a menina fixou o horizonte e ex-
clamou: “Olhe, mamãe, a cape-
la da Santa!”. Dona Gertrudes 
percebeu que tanto sacrifício ti-
nha valido a pena. Mãe e filha 
- agora curada - foram rezar 
agradecidas, ajoelhadas aos pés 
da Senhora Aparecida.

Salvo de afogamento

Em 1862, morava nas mar-
gens do Rio Paraíba do Sul a 
família de um menino chama-
do Marcelino, que tinha apenas 
três anos de idade. Durante uma 
brincadeira no barco, o garoto 
caiu no Rio Paraíba. Sua mãe 
Angélica e sua irmã Antônia se 
ajoelharam e pediram que Nossa 
Senhora intercedesse pelo meni-
no, para que não se afogasse. Na 
mesma hora, o menino começou 
a boiar, sem engolir água do rio. 
Seu pai o tirou da água sem ne-
nhum risco de vida.

Escravo Zacarias

Naquele tempo de escravi-
dão, Zacarias, que era escravo, 
voltava acorrentado com o seu 
feitor para a fazenda de onde fu-
gira. Ao passar pelo Santuário, 
pediu para rezar aos pés da Mãe 
Aparecida. Zacarias, com muita 
fé, fez suas orações, e o milagre 
aconteceu: as correntes se solta-
ram e Zacarias ficou livre.

A Pesca Milagrosa

No ano de 1717, após o apa-
recimento da imagem na rede 
dos pescadores João Alves, Fe-
lipe Pedroso e Domingos Gar cia 
uma grande quantidade de pei-
xes encheu a rede dos pescado-
res. Acontecia ali o primeiro mi-
lagre sob a intercessão de Nossa 
Senhora, que ficou conhecida 
pelo título de “Aparecida”.

As Velas

Na aldeia dos pescadores, 
havia o costume de reunir as 
famílias para rezarem aos pés 
de Nossa Senhora Aparecida. 
No altar onde ficava a imagem 
da santa, duas velas ilumina-
vam o local. De repente, du-
rante a oração, as velas se apa-
garam e Silvana da Rocha, se 
levantou para acender as velas 

novamente, mas antes de se 
aproximar as velas se acende-
ram sozinhas.

Cavaleiro

Há muito tempo, havia em 
Cuiabá (MT) um cavaleiro que 
não tinha fé. Zombava dos devo-
tos de Nossa Senhora Aparecida 
e não acreditava no poder de 
sua intercessão. Um dia, o ca-
valeiro, subiu em seu cavalo e 
quis entrar na igreja, mas as pa-
tas do animal ficaram presas no 
primeiro degrau da escada.

Confira abaixo as paróquias 
na Zona Norte em homenagem 
a Nossa Senhora Aparecida e a 
programação de missas:

Devido à pandemia 
haverá restrições 

 
Conjunto Habitacional Vila 
Nova Cachoeirinha - Rua 
Fre derica Brum, 14 - Con junto 
Habitacional Vila Nova Ca-
choeirinha - Tel: 2238-9589.

Jardim São Paulo - Missa às 
7h, 8h30, 10h, 11h30, 13h, 14h30, 
16h, 17h30, 19h e às 20h30. 
*Limite de 50 pessoas a cada horá-
rio de missa. Drive Thru no dia 12 
de bolo, macarrão, churrasco, per-
nil, pastel, pizza e bebidas a par-
tir das 8 horas. Parque Domingos 
Luís - 273 - Jardim São Paulo. 
Tel: 2979-9270 - Site: http://www. 
nsaparecidajsp.com.br

Lauzane Paulista - Paróquia 
Nossa senhora Aparecida e São 
Matias Apóstolo - Rua Saint 
Gall, 412 - Lauzane Paulista - 
facebook: https://www.facebook.
com/NSraAparecidaeSMatias/ - 
Tel: 2258-1062.

Parque Edu Chaves - Praça 
Comandante Eduardo de Oliveira 
- 88 - Parque Edu Chaves. Fa ce-
book: https://www.facebook.com/
ParoquiaAparecida. EduChaves/ 
- Tel: 2249-2432.

Vila Albertina - Missa Solene 
às 10 e 16 horas. Após a mis-
sa haverá uma carreata pe-
las paróquias dos setores com 
a bênção de Nossa Senhora 
Aparecida na chegada (os fiéis 
deverão permanecer no carro). 
Rua Maestro Bortolucci - 303 
- Vila Albertina - Tel: 2203-
4925 - Facebook: https://www. 
facebook.com/avozdaaparecida/

Vila Souza - Rua Luciano 
D’Amore, 47 - Vila Souza - São 
Paulo - Tel: 3851-1908 / 2639-
2571 - secretaria@paroquians 
aparecidavs.com.br / contato@
paroquiansaparecidavs.com.br

Jardim Peri - Rua Condessa 
Amália Matarazzo, 13 - Jardim 
Peri - Tel: (11) 2258-3555.

Conjunto Habitacional Jova 
Rural - Rua Lourdes Maria 
Wanderley Pontes, 32 - Conjunto 
Habitacional Jova Rural.
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Missas terão programação especial 
e transmissão pela internet

Shopping na Zona Norte arrecada 
brinquedos para o Dia das Crianças

Com o intuito de levar ale-
gria para as crianças carentes, o 
Cantareira Norte Shopping lan-
çou a Campanha de Arrecadação 
de Brinquedos na Loja Vazia, 
para doações em bom estado. Os 
itens serão entregues às famí-
lias carentes próximas à região 
do empreendimento para pre-
sentearem os pequenos na data 
especial.

O Cantareira Norte Shop-
ping está localizado na região 
norte da Capital paulista, a 3 
km do Rodoanel, no entronca-
mento da Avenida Raimundo 
Pereira de Magalhães e Estrada 
do Corredor, importantes eixos 
de crescimento.

O Cantareira Norte Shop-
ping funciona de segunda a do-
mingo das 12 às 16 horas e das 
18 às 22 horas (entre 16 e 18 

horas o serviço é interrompi-
do) e está localizado na Ave-
nida Raimundo Pereira de 
Ma galhães, 11.001, Jardim 

Pi rituba. Compras on line: 
http://compreonline.agentemr. 
c o m . b r / c a n t a r e i r a - n o r t e - 
shopping - Telefone: 3090-8100.
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Doações podem ser feitas até esta sexta-feira (9), 
durante o horário de funcionamento do empreendimento


