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ÚLTIMAS - O otimismo dos pequenos e microempresários 
brasileiros em relação à retomada da Economia seguiu 
crescendo no segundo trimestre, em relação ao nível verificado 
após os três primeiros meses do ano, segundo pesquisa 
realizada pela empresa de inteligência analítica Boa Vista. 
60% dos entrevistados afirmaram estar com perspectivas mais 
positivas agora, do que estavam naquele período, enquanto 
40% disseram estar pouco ou nada otimistas. O avanço do 
programa de vacinação é o motivo apontado por 80% daqueles 
que se consideram otimistas, enquanto os demais atribuem 
este sentimento à melhora gradativa da economia no País. 

ÚLTIMAS - Segundo o último Índice de Preços Ticket 
Log (IPTL), o valor médio do etanol chegou a R$ 5,175 
em agosto, registrando alta de 2.64%, no comparativo com 
o fechamento de julho. Pelo terceiro mês consecutivo, o 
preço do combustível fica acima de R$ 5. Já a gasolina 
avançou 1.88% no mesmo período e alcançou R$ 6,119, 
um mês após ultrapassar, pela primeira vez, R$ 6,00. 
Se comparado a janeiro, quando o fechamento foi de R$ 
4,816, a diferença é de 27%. No caso do etanol, o Estado 
de São Paulo foi o que registrou o menor valor para o 
combustível, R$ 4,280, um aumento de 3,03%. 

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

Hoje...
... o bairro em que se encontra o mesmo trecho da Rua Maria Curupaiti tornou-se um oásis na 

Zona Norte. Com pouca verticalização, devido à proximidade do Campo de Marte, foi ocupada ao 
longo das décadas por casas, que hoje dividem entre ocupação residencial, clínicas e escritórios. 
Próxima à Avenida Braz Leme e seus diversos estabelecimentos comerciais e de serviços, é tam-
bém um dos pontos mais valorizados da Zona Norte.
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Ontem...
... a foto de trecho da Rua Maria Curupaiti, entre a Rua Tomé Raposo e Damásio Mascarenhas, 

faz parte do acervo de A Gazeta da Zona Norte desde 1985. Porém, a data em que foi feita é ante-
rior, dada as condições rudimentares da rua. Ainda sem recapeamento algum e poucas casas, a foto 
retrata um bairro que ainda iria se desenvolver. Nos dois lados da via, grandes terrenos ainda de-
socupados e com mato alto. Próxima ao Córrego Tenente Rocha, essa região era frequentemente 
atingida por alagamentos e seus moradores, relatavam a constante invasão das casas por insetos.

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 CASA
CArAguATATuBA
Massaguaçú, na ave-
nida do Hotel Costa 

Norte, c/ documenta-
ção ok. r$ 380 mil

Tratar: 3064-6002
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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Estudantes da rede estadual devem 
fazer rematrícula até 17 de setembro

Estudantes das escolas es-
taduais de São Paulo que de-
sejam continuar os estudos em 
2022 na rede estadual, devem 
realizar rematrícula até 17 de 
setembro. A sinalização é es-
sencial para que os alunos per-
maneçam com a vaga ativa, pos-
sibilitando assim, conforme o 
ano ou série, a continuidade na 
mesma unidade escolar.

Para realizar o processo bas-
ta acessar a Secretaria Escolar 
Digital- SED (https://sed.educa-
cao.sp.gov.br/saiba-como-aces-
sar) e, dentro do ambiente vir-
tual, seguir o caminho: Área do 
responsável > Gestão escolar > 
Matrícula > Rematrícula.

Também é possível fazer 
a rematrícula pelo aplicativo 
Minha Escola SP. E presencial-
mente em qualquer unidade es-
colar estadual.

Rematrícula para 
estudantes da 1ª série 

do Ensino Médio

Os estudantes que atual-
mente estão na 1ª série do Ensi-
no Médio e prosseguirão para 
a 2ª série em 2022 deverão, no 
ato da rematrícula, escolher o 
itinerário formativo do Ensino 
Médio de São Paulo.

Para isso na hora da escolha 
será possível visualizar os itine-
rários disponíveis na unidade. 

Todas as escolas ofertam, pelo 
menos, dois itinerários, com to-
das as quatro áreas do conhe-
cimento - Linguagens, Mate-
má tica, Ciências Humanas e 
Ciên cias da Natureza.

Os estudantes também te-
rão opção de se matricular em 
outra unidade escolar, caso de-
sejem cursar um itinerário não 
ofertado pela unidade atual.

Para a definição dos itine- 

rários a Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo (Seduc-
SP), realizou uma pesquisa de 
manifestação de interesse com 
os estudantes. O currículo do 
Ensino Médio de São Paulo 
apresenta 11 possibilidades de 
aprofundamento curricular, 
sendo dez de áreas do conheci-
mento e uma de formação téc-
nica, via Novotec Expresso ou 
Novotec Integrado.
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Rematrícula até 17 de setembro

Biblioteca de São Paulo volta com 
atendimento em capacidade total

A Biblioteca de São Paulo 
(BSP) abre a programação do 
mês de setembro com uma série 
de atividades que marcam a vol-
ta do atendimento com capaci-
dade total. Oficinas, conversas e 
atividades on-line e presenciais 
vão preencher a agenda cultural 
durante todo este mês. Os des-
taques ficam por conta da pro-
gramação para públicos de to-
das as idades. 

Ligia Fonseca Ferreira, pro-
fessora associada do curso de 
graduação e do programa de 
pós-graduação em Letras da 
Unifesp - Universidade Federal 
de São Paulo, ministra a Oficina 
Inspiração Luiz Gama: escrever 
sobre si, o Brasil e o mundo hoje, 
que acontece em formato pre-
sencial, aos sábados, 11, 18 e 25 
de setembro, das 10 às 13 horas, 
com carga horária total de 12 
horas (3 encontros). As inscri-
ções estão abertas no www.bsp.
org.br/inscricao. Esta ativida-
de integra o Projeto Literatura 
Brasileira no XXI, em parceria 
com a Unifesp. 

Outro destaque da progra-
mação é a Oficina a Construção 

da Personagem Feminina nas 
HQs, com Aline Zouvi. Progra-
mada para acontecer nos dias 
21, 22 e 23 de setembro, das 14 
às 16 horas, é indicada para pes-
soas a partir de 16 anos. As ins-
crições estão abertas pelo link 
www.bsp.org.br/inscricao, com 
vagas limitadas. 

O escritor Jeferson Tenório, 
mestre em Literaturas Luso-
Africanas, é o convidado do Se-
gundas Intenções on-line de se-
tembro. Ele vai bater um papo 
com jornalista Manuel da Costa 
Pinto, em encontro com trans-
missão na página do Facebook 
da Biblioteca de São Paulo. 

Para as crianças, as ativi-
dades presenciais Brincando e 
Aprendendo, Pintando o Sete, 
Hora do Conto e Lê no Ninho vão 
agitar as agendas dos pequenos. 
E para os jovens, a partir dos 14 
anos, uma boa pedida é o Clube 
do Audiolivro On-line, com a 
obra “Se eu não te vir primeiro”, 
de Eric Lindstrom, que traz para 
o debate a perspectiva do mun-
do de Parker Grant, uma garota 
de 16 anos que perdeu a visão em 
um acidente alguns anos antes. 

Os inscritos receberão instruções 
para realizar o empréstimo gra-
tuito do audiolivro. 

Falando em clube de leitura, 
no mês em que acontece a Virada 
Sustentável 2021, a BSP não fica 
de fora e promove o Clube de 
Leitura BSP especial para esta 
data, integrando a programação 
do evento. E no centro das dis-
cussões está a obra “Notas so-
bre o Luto”, de Chimamanda 
Ngozi Adichie. O encontro vir-
tual acontece na sexta-feira 17, 
das 15 às 17 horas. As inscrições 
estão abertas no link www.bsp.
org.br/inscricao.

Importante lembrar que a 
BSP está com atividades pre-
senciais de terça-feira a domin-
go, das 9h30 às 18h30, atenden-
do às medidas da fase atual do 
Plano São Paulo. Para saber 
mais sobre a programação aces-
se o site www.bsp.org.br e nos-
sas redes sociais. 

A Biblioteca de São Paulo 
está localizada na Avenida Cru-
zeiro do Sul, 2.630, Santana, São 
Paulo - Para fazer sua inscrição, 
acesse nosso site: www.bsp.org.
br/inscricao. Vagas limitadas.
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Oficinas, conversas e atividades on-line e presenciais retornam à Biblioteca de São Paulo

Campanha do Dia da Criança da ACSP recebe 
doações de livros de Monteiro Lobato

Com foco na doação de li-
vros, a 3ª edição da Campanha 
do Dia da Criança do Conselho 
da Mulher Empreendedora e da 
Cultura (CMEC) da Associação 
Comercial de São Paulo (ACSP) 
e da Federação das Associações 
Comerciais do Estado de São 
Paulo (Facesp), foi aberta no dia 
(2/9) com boas notícias. Cleo Mon-
teiro Lobato, bisneta do escri-
tor Monteiro Lobato, doou o livro 
“Reinações de Narizinho - Parte 
1”, que será editado com prefá-
cio especialmente para o CMEC. 
Mil e quinhentos exemplares se-
rão impressos para a campanha.

“Meu bisavô sempre dizia 
que um país se faz com homens 
e livros. O acesso à leitura e a 
boas bibliotecas públicas são im-
portantes. Não tem escritor me-
lhor que Monteiro Lobato para 
desenvolver pensamento crítico 
e adultos participantes e ativos 
na nossa realidade atual”, disse 
Cleo.

Ainda durante a cerimônia 
de abertura da campanha, o vi-
ce-presidente da ACSP e coorde-
nador-geral das Sedes Dis tri tais, 
João Bico de Souza, anunciou a 
doação de mil brinquedos feita 
pela Federação dos Advogados, 
Estagiários e Ba charéis do Brasil 
(Fadesp). 

“Nossas distritais e coorde- 

nadores estão empenhados a fa-
zer dessa edição um sucesso”, 
disse.

As doações de livros, brin-
quedos e roupas em bom es-
tado podem ser feitas no edifí-
cio-sede da ACSP, nas 15 Sedes 
Distritais da entidade, em es-
tabelecimentos comerciais, es-
colas e até nos condomínios re-
sidenciais. Consulte o site da 
campanha e saiba qual o ende-
reço mais próximo.

A estimativa de arrecada-
ção do Conselho da Mulher 
Empreendedora e da Cultura 
é de mais de 50 mil doações. A 
exemplo do que ocorreu com 

a Campanha do Agasalho des-
te ano, que arrecadou 146.919, 
a ação voltada para as crian-
ças deve ser aderida pelas as-
sociações comerciais de todo o 
Estado, por meio da rede Facesp.

A Campanha do Dia da 
Criança do Conselho da Mulher 
Empreendedora e da Cultura da 
ACSP e da Facesp segue até 14 
de outubro. A distribuição das 
doações será feita por meio das 
Sedes Distritais da entidade às 
entidades credenciadas pelos di-
retores superintendentes.

Informações no site do CMEC: 
https://cmecmulher.com.br/ 
diadascriancas/
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Iniciativa é encabeçada pelo Conselho da Mulher Empreendedora e da 
Cultura da Associação Comercial de São Paulo


