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ÚLTIMAS - O comércio apresentou na primeira quinzena de 
agosto um crescimento médio de 17,1% no varejo paulistano 
em relação ao mesmo período de julho. O frio persistente que 
se manteve nesse período, bem como a demanda reprimida 
e a abertura dos shoppings e lojas por maior tempo, 
possibilitaram essa elevação. Outro fator importante foi o 
avanço da vacinação que traz mais confiança à população para 
ir as compras. Itens como vestuário, calçados e acessórios 
foram os destaques em vendas no período e em razão das 
temperaturas baixas o valor agregado dos produtos foi maior 
que no ano passado. Com a manutenção do crescimento do 
volume de vendas fortalecendo a Economia. 

ÚLTIMAS - De acordo com o último Índice de Preços Ticket 
Log (IPTL), o preço médio da gasolina se manteve acima de R$ 
6,00 na primeira quinzena de agosto, após novo aumento de 
1,03%, em relação ao fechamento de julho. O valor médio pago 
por litro no País foi de R$ 6,068. No caso do etanol, os postos 
comercializaram o combustível à média de R$ 5,115, alta de 
1,45%. A gasolina mais cara foi comercializada na Região Centro-
Oeste, à média de R$ 6,201, após o aumento mais significativo 
do território nacional, de 1,99%, em relação ao fechamento de 
julho. No recorte por Estados, o Rio de Janeiro apresentou a 
gasolina mais cara do País, a R$ 6,458. O combustível mais 
barato, por sua vez, foi comercializado em São Paulo, a R$ 4,205.

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

Hoje...
... atualmente a Rua Tenente Rocha, no bairro Vila Bianca, apresenta contexto muito dife-

rente. Sem os problemas estruturais denunciados por seus moradores na década de 70, a rua é 
também bastante tranquila e nem parece que está localizada próxima da Avenida Braz Leme. O 
Córrego Tenente Rocha (denominação atual) já está canalizado. Todo seu entorno apresenta den-
sa vegetação, que exige periodicamente os serviços de zeladoria. De característica residencial, a 
Rua Tenente Rocha está no limite da área do Campo de Marte e do CAASP - Clube Associativo dos 
Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica.
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Ontem...
... a foto do acervo de A Gazeta da Zona Norte foi publicada na edição de 1º de agosto de 1976. 

O título da matéria: “Rua Tenente Rocha: Córrego Poluído, Capinzal e muitos ratos”, já retrata-
va a caótica situação em que essa via se encontrava. Ainda sem pavimentação, a via apresenta-
va muitos buracos e grande quantidade de mato no entorno do então chamado “Córrego Marte”. 
Esse contexto favorecia a proliferação de insetos e, muitos moradores relataram a constante in-
vasão das casas por ratos e até por cobras. Isso sem contar a falta de iluminação. A canalização do 
córrego que atualmente tem o mesmo nome da rua era apontada como a solução para tantos pro-
blemas. Na ocasião, um abaixo-assinado foi elaborado reivindicando a pavimentação e devida lim-
peza da rua. Além de moradores, assinou o documento o fundador da AGZN, o jornalista Ary Silva.

Em cond. fechado, c/ 3 dorms, sala, copa e cozinha, 2 banheiros, 
1 lavabo, área de serviço. Terreno: 1.050m2. Área construída: 

187m2. A 30km de Piracicaba. R$ 560 mil. Direto c/ prop.

CASA NA CIDADE DE SÃO PEDRO

Cel: (11) 99020-3434 c/ Catarina

VENDO JD. SÃO PAULO
APTOS C/SACADA
3 dorms, suíte, 2 wcs, coz., dep. 

empr, 2 gars., c/ lazer compl., port. 
24 hors, 96m2 a.u., R$ 750 mil.
Tel: 97375-4785 Creci 47.950

2832-5458 (sr. João Carlos)
99886-9162 (sr. Moura)

3 dorms, ste c/ arms, sl. 2 ambs, coz. c/ arms,  
á. serviço, banh. social, dep. empr. c/ banh, salão de 
festa, aquecimento solar, piscina, 1 vaga coberta, 
R$ 2.000,00, condomínio. + encargos. Tratar:

ALUGA-SE EXCELENTE
APTO SANTANA

RUA ALFREDO PUJOL, 266
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Bilhete Único sem cadastro associado a um CPF 
deixa de ser aceito a partir desta quarta-feira

De acordo com a SPTrans 
a partir do dia 1º de setembro, 
os cartões do Bilhete Único 
sem cadastro, mesmo os bilhe-
tes associados a um CPF, não 
serão aceitos para o pagamen-
to da tarifa no transporte coleti-
vo. Portanto, o passageiro preci-
sa providenciar um cartão novo 
pelo site da SPTrans https:// 
bilheteunico.sptrans.com.br/ 
cadastro.aspx

Se ainda houver dúvidas 
quanto aos cartões que não se-
rão mais aceitos, basta verificar 
se no verso do bilhete o número 
de identificação começa com os 
dígitos 59, 71 ou 110. Após rece-
ber seu novo cartão, o passagei-
ro poderá solicitar a transferên-
cia dos créditos remanescentes 
no bilhete sem cadastro, desde 
que registrado no mesmo CPF 
do bilhete anterior.

Veja o passo a passo para 
quem ainda não possui cadastro:

 
•Acesse o site pelo link http://
sptrans.com.br/cadastro
•Selecione a opção ‘Cadastre-se’;
•Insira seus dados;
•Envie a foto 3x4;
•Depois de ler o termo de ciên-
cia, clique no botão “concordo”;

•Adicione suas informações 
pessoais;
•Pronto! Agora, após ter sua foto 
aprovada, basta se dirigir a um 
posto de atendimento e retirar 
seu Bilhete Único personalizado;
•Atenção: fazendo este procedi-
mento agora você tem até dia 31 
de agosto para continuar utili-
zando seu cartão com CPF vin-
culado e pode retirar o bilhe-
te no terminal mais próximo de 
sua residência ao longo das pró-
ximas semanas;

•Se estiver tendo dificuldades 
no envio da foto, você pode esco-
lher a opção de entregar a foto 
diretamente no posto.

 
A transferência dos crédi-

tos remanescentes no bilhete 
sem cadastro para o novo car-
tão personalizado, desde que re-
gistrado no mesmo CPF do bi-
lhete anterior, será automática 
em 72 horas, só é necessário in-
serir o cartão na máquina de 
autoatendimento.
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Passageiros devem efetuar o cadastro no site da SPTrans, 
sem necessidade de ir a um posto

Inscrições para matrícula e rematrícula 
da rede pública estadual estão abertas

Na última segunda-feira 
(23), iniciou o período de matrí-
cula e rematrícula da rede públi-
ca estadual de ensino, para in-
gresso em 2022. Os responsáveis 
legais dos estudantes ou alunos 
com mais de 18 anos, podem re-
alizar o processo de rematrícu-
la on-line até 17 de setembro, 
pelo aplicativo Minha Escola SP 
ou pela plataforma Secretaria 
Escolar Digital (SED).

Para realizar o processo, 
acesse https://sed.educacao.sp.
gov.br/  e, dentro do ambiente 
virtual, siga este caminho: Área 
do responsável > Gestão escolar 
> Matrícula > Rematrícula.

Presencialmente a rematrí-
cula pode ser feita em qualquer 
unidade escolar estadual.

Os candidatos a uma vaga 
nas escolas públicas estaduais, 
que ainda não possuem matrí-
cula na rede, poderão efetuar 
a inscrição por meio do seguin-
te link: https://sed.educacao.sp.
gov.br/nca/preinscricaoonline 
(disponível a partir do dia 23), 
ou ainda, em qualquer unidade 
escolar da rede pública ou pos-
tos do Poupatempo.

Para efetuar a inscrição é 

necessário apresentar os docu-
mentos pessoais do estudante 
e do responsável (RG e CPF), 
o e-mail do responsável, o com-
provante de residência, o histó-
rico escolar e o comprovante de 
vacinação do aluno atualizado.

Após realizar a inscrição, o 
estudante terá sua documenta-
ção analisada e será alocado na 
unidade escolar mais próxima a 

sua residência, com vaga dispo-
nível e ensino adequado a sua 
necessidade. É obrigatório pos-
suir um e-mail para realizar o 
processo.

O resultado da matrícu-
la estará disponível a partir do 
dia 19 de novembro, e pode ser 
consultado por meio do seguin-
te link: https://sed.educacao.sp.
gov.br/consultapublica/consulta

Foto: Governo do Estado de São Paulo

Processos para o ano letivo de 2022 podem ser realizados on-line ou 
presencialmente até 17 de setembro

Fundação Pró-Sangue precisa 
urgentemente de doações de sangue

A Fundação Pró-
Sangue, vinculada à 
Secretaria da Saúde 
do Estado de São 
Paulo, está com o es-
toque extremamente 
baixo e precisa urgen-
temente de doadores. 
Desde meados de ju-
lho, a doação de san-
gue vem registrando 
forte queda. 

Atualmente a ins-
tituição está operan-
do apenas com 22% 
da reserva necessária 
para dar atendimen-
to a mais de 100 ins-
tituições de saúde da 
rede pública. Se não 
for revertido a tem-
po, esse quadro pode levar ao 
cancelamento de cirurgias. No 
momento, sangue do tipo O+, 
O-, B- e B+ - estão em estado 
de emergência, ou seja, garan-
tem o abastecimento por menos 
de um dia. Já as bolsas de san-
gue A- e A+ estão em nível crí-
tico, conseguindo atender à soli-
citação dos hospitais por apenas 
um dia.  

Quem tiver interesse em 
ajudar deve fazer o agenda-
mento on-line da sua doação 
pelo site da Pró-Sangue (www. 
prosangue.sp.gov.br). Reserve já 
sua vaga no sistema, vista sua 
máscara e faça a diferença na 
vida de quem precisa.  A doação 

de sangue continua sendo segu-
ra, e os postos de coleta não ofe-
recem riscos aos candidatos. 

Serviço - Para doar sangue 
o candidato deve fazer o agenda-
mento no site (www.prosangue. 
sp.gov.br) e verificar os requi-
sitos básicos para doação, sen-
do os principais: estar em boas 
condições de saúde e alimenta-
da, ter entre 16 e 69 anos (para 
menores de idade, consultar 
site da Pró-Sangue), pesar mais 
de 50 kg e levar documento de 
identidade original com foto re-
cente, que permita a identifica-
ção do candidato. 

Recomenda-se também evi-
tar alimentos gordurosos nas 4 

horas que antecedem 
à doação e, no caso de 
bebidas alcoólicas, 12 
horas antes. Se o can-
didato estiver com 
gripe ou resfriado, 
não deve doar tempo-
rariamente. Mesmo 
que tenha se recupe-
rado, deve aguardar 
uma semana para 
que esteja novamen-
te apto à doação. 

Vale lembrar que 
o coronavírus foi in-
cluído nos critérios 
de triagem e pode 
trazer alguns impe-
dimentos para as 
pes soas que se infec-
taram ou que ti-

veram contato com pacien-
tes infectados (no site da 
Pró-Sangue é possível obter 
mais informações). 

No mais, outros impedi-
mentos poderão ser identifi-
cados durante a entrevista de 
triagem. Nesse sentido, confira 
os pré-requisitos básicos à doa-
ção, para que você não perca a 
viagem quando chegar a um dos 
nossos postos de coleta. Não dei-
xe de conferir o horário de aten-
dimento dos postos. Todas estas 
informações encontram-se dis-
poníveis no site www.prosangue. 
sp.gov.br. Para demais dúvidas, 
consultar o Alô Pró-Sangue (11 
4573-7800).
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Uma das consequências da pandemia foi a drástica
queda nas doações de sangue em todo país

www.gazetazn.com.br
Visite nosso site:


