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ÚLTIMAS - O turismo nacional já perdeu R$ 41,6 bilhões 
em faturamento entre os meses de março e setembro de 
2020, período da pandemia de Covid-19 no País. O montante 
representa uma queda de 44% em comparação ao mesmo 
período do ano passado, mostra o levantamento da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 
(SP). Só em setembro, o faturamento das empresas do setor 
(R$ 8,6 bilhões) foi 37,6% menor do que o mesmo mês de 2019 
– o que significa um rombo de R$ 5,2 bilhões. É o pior resultado 
do turismo para setembro, desde o início da série histórica, em 
2011. A retração é semelhante ao acumulado do ano, em que o 
turismo nacional já viu cair em 34,1% seu faturamento.

ÚLTIMAS - Com elevação média de 6,1% na primeira 
quinzena de novembro, a prévia do Balanço de Vendas, 
indicador da Associação Comercial de São Paulo com base nos 
dados fornecidos pela Boa Vista, mostra que o varejo da capital 
paulista se mantém em nível de recuperação. A recuperação 
econômica gradativa se iniciou em junho, quando as medidas de 
flexibilização começaram a valer para o comércio. Desde então, 
as perdas foram se diluindo com retrações de 54,9%, 47,7%, 
33,6%, 14,6% e 9,2% (junho, julho, agosto, setembro e outubro 
respectivamente). Agora, segundo os dados preliminares, 
a queda é de 5,8%, se comparamos a primeira quinzena de 
novembro deste ano, com o mesmo período de 2019.

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

Hoje...
... A Avenida Imirim liga a região de Santana, com início na Rua Afonso Schmidt até a Vila 

Nova Cachoeirinha no Largo do Japonês. Em toda sua extensão estão importantes referências lo-
cais como: o Cemitério Chora Menino, a Paróquia, e uma série de estabelecimentos comerciais e de 
serviços. As linhas de ônibus que atendem essa avenida são importantes na ligação entre bairros, 
unindo Santana a região de Vila Nova Cachoeirinha. Entre os problemas recorrentes estão a ne-
cessidade constante de pavimentação e pontos de iluminação deficiente que, periodicamente pre-
judicam essa avenida.
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Ontem...
... A foto publicada na edição de 1º de agosto de 1965 da A Gazeta da Zona Norte, ilustrou 

a matéria “Em andamento das obras da Estrada do Imirim”, na qual estão as informações das 
obras do que hoje é a Avenida Imirim. O texto destacou o importante papel do jornalista Ary 
Silva, fundador de AGZN e do prefeito Prestes Maia, que iniciou a obra. Na data da publicação, o 
prefeito da cidade de São Paulo era seu sucessor Faria Lima, que deu andamento ao projeto. De 
acordo com a reportagem da época, a abertura da avenida foi tão bem recebida pelos moradores 
do Imirim, que muitos chegaram a ceder para a Prefeitura parte de suas terras para que o bair-
ro se desenvolvesse.

Vila Nova Cachoeirinha perde líder 
comunitário Elizeu Sebastião da Silva

O líder comunitário Elizeu 
Sebastião da Silva, fundador 
da Sociedade Amigos de Vila 
Nova Cachoeirinha faleceu no 
último dia 15/11, aos 93 anos. 
Nascido na cidade de Conceição 
de Piancó no Estado da Paraíba 
em 1º/2/1927, Silva migrou para 
a cidade de São Paulo onde em 
1959, fixou residência no bair-
ro de Vila Nova Cachoeirinha.  
Ingressou na antiga Força Pú-
blica e mais tarde Polícia Militar 
do Estado de São Paulo.

Movido por sua lideran-
ça comunitária, que o levou a 
buscar muitas melhorias para 
sua região, fundou a Socie-
dade Amigos de Vila Nova Ca-
choeirinha. Mesmo afastado das 
atividades da entidade, Silva 
era muito atento a todas as ne-
cessidades da região e, por mui-
tas vezes procurou a redação da 
A Gazeta da Zona Norte para fa-
lar das demandas locais. 

Sua última entrevista para 
a AGZN foi publicada na edição 
de 4 de agosto de 2017, na ma-
téria com o título: “Vila Nova 
Cachoeirinha comemora 84 anos 
de história e desenvolvimento 

neste sábado”, na qual recor-
dou muitas histórias da região. 
“Minha primeira luta aqui foi 
trazer a luz”, relatou Silva, que 
viveu mais de 60 anos no bairro 
e participou ativamente do de-
senvolvimento da região.

Casado com  Elpídia (falecida 
em 2014), Silva deixa seis filhos: 
Edilson, Ely, Edilene, Edivaldo, 

Elizeu Filho e Renata, além 
de seis netos (Camila, Jéssica, 
Vitória, Amanda, Matheus e 
Pedro) e uma bisneta: Marina. 
A missa de sétimo dia será cele-
brada nesta segunda-feira (23), 
às 20 horas, na Igreja Nossa 
Senhora da Penha, localizada 
na Praça Dom Helvécio Gomes 
de Oliveira, no Jardim Peri.
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Morador de Vila Nova Cachoeirinha desde 1959, Elizeu Sebastião da Silva 
participou ativamente do desenvolvimento do bairro

Sala de Leitura é instalada 
na Escola Estadual Profª. 

Terezinha de Oliveira Frágoas
A Escola Estadual Profª. 

Terezinha de Oliveira Frágoas, 
localizada na Zona Norte de 
São Paulo, recebeu uma doa-
ção de quase 3.000 livros. A 
professora Vanda Rodrigues 
que sempre que pode ajuda em 
projetos voluntários, ajudou 
na materialização da Sala de 
Leitura também. 

O projeto teve participação 
do Rotary Club de São Paulo 
Tremembé, com a ajuda do pre-
sidente Bruno Pattini gestão 
2018/2019. O Projeto Sala de 
Leitura da E.E. Profª Eunice 
Terezinha de Oliveira Frágoas 
foi contemplado com pintura, 
elétrica, colocação de forro e 
iluminação. Recebemos mesas 
e cadeiras, equipamentos de 
som, cortinas, doações de cer-
ca de 3.000 títulos de livros in-
fantis, juvenis, paradidáticos 
e diversos. A restruturação foi 
iniciada em setembro/2019 e, 
a finalização ocorreu em mar-
ço/2020, a Sala de Leitura se-
ria reaberta para os alunos, 
mas com a pandemia a reaber-
tura para os alunos foi adiada. 
Uma cerimônia rápida com dis-
tanciamento foi realizada con-
forme protocolo. 

De acordo com a professo-
ra Vanda, a finalidade da sala é 
despertar no aluno o gosto pela 
Leitura, “levando-o a reconhecer 
a importância de cultivar o hábi-
to de ler, resgatando a Cultura, 
desenvolvendo a criatividade, 

interpretação, facilitando a as-
similação e possibilitando sen-
so crítico, o seu desenvolvimento 
pessoal, intelectual e cognitivo. 
A Leitura é um dever, aprimora 
a escrita, melhora o vocabulário 
e a comunicação”, conta.
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Sala de Leitura é inaugurada na Escola Estadual 
Profª. Terezinha de Oliveira Frágoas

Programação das Fábricas de Cultura 
homenageia o mês da Consciência Negra

Durante novembro, as Fá-
bricas de Cultura, equipamen-
tos da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Governo 
do Estado de São Paulo e geren-
ciadas pela Poieis, apresentam 
uma extensa programação de-
dicada ao mês da Consciência 
Negra. As atividades são gra-
tuitas e on-line e acontecem pe-
las plataformas das Fábricas de 
Cultura no Facebook (@fabricas 
decultura), YouTube (@fabricas 
decultura) e Instagram (fabricas 
deculturasn) sem necessidade 
de inscrição.

Fábrica de Cultura Brasi
lân dia - Avenida General Pe-
nha Brasil, 2.508 - Tel: (11) 
3859-2300.

Fábrica de Cultura Jaçanã 

- Entrada 1: Rua Raimundo 
Eduardo da Silva, 138 | Entrada 
2: Rua Albuquerque de Almeida, 
360 - Tel: (11) 2249-8010.

Fábrica de Cultura Vila 
Nova Cachoerinha - Rua 
Franklin do Amaral, 1.575 - Tel: 
(11) 2233-9270.
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Atividades são conduzidas pela temática que atravessa o mês de 
novembro no País e promovem a reflexão

Área gratuita de recreação para pets foi 
inaugurada no Sambódromo do Anhembi

O mais novo espaço públi-
co para lazer da cidade, a Arena 
Anhembi, acaba de receber 
uma área exclusiva de recrea-
ção para o melhor amigo do ho-
mem - o Petz Play. O espaço de 
500m² é repleto de brinquedos 
para o cachorro correr solto, se 
exercitar, brincar e gastar mui-
ta energia.

Esta é a quinta unidade Petz 
Play de São Paulo instalada em 
área pública, outras duas es-
tão em lojas Petz e oferecem o 
parquinho, também de forma 
gratuita. A nova unidade foi 
inaugurada no último sábado 
(14/11) e, conta com: brinque-
dos, área de sombra e bebedou-
ro para os pets, além de bancos 
para os tutores.

A Arena Anhembi, também 
conhecida como Sambódromo, 
foi aberta ao público pela 

Prefeitura de São Paulo como 
opção de lazer no final de 

outubro. Além do Petz Play, 
os usuários contam com food  
trucks, carrinhos com venda de 
bebidas e pipocas, pista para 
caminhada, ciclofaixa e alu-
guel de bicicletas, triciclos, long  
boards e patins, além de quadra 
poliesportiva. 

O Petz Play Anhembi funcio-
na no mesmo horário da Arena, 
de segunda a domingo, das 8 às 
18 horas. Para os pedestres, o 
acesso é feito pelo portão da Rua 
Milton Rodrigues. Quem for de 
carro pode acessar o estaciona-
mento (pago) pelo portão 38, na 
Avenida Olavo Fontoura.
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“Petz Play” conta com parquinho ao ar livre, área de sombra 
e bebedouro para os pets

APARELHOS AUDITIVOS

MELHORES PREÇOS DO MERCADO COM
AS MELHORES CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Aparelhos a partir de R$ 38 mensais*

ANOS AJUDANDO
PESSOAS A OUVIR MELHOR31

(11) 2973-9099

RUA SALETE, 117 - SANTANA

www.centroauditivoaudifone.com.br
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