
São Paulo, 8 de outubro de 2021 - Nº 2978

ÚLTIMAS - O governador João Doria anunciou na última 
quarta-feira (6) que 467 municípios do estado de São Paulo 
não registraram óbitos por Covid-19 na última semana. 
Esse resultado deve-se ao avanço da vacinação e seu impacto 
direto na redução de casos graves e mortes. Ainda de acordo 
com o levantamento, a média diária de casos notificados e 
de hospitalizações por semana epidemiológica caiu ao nível 
mais baixo deste ano. A semana epidemiológica atual conta 
563 novas hospitalizações, queda de quase 1%.A taxa de 
ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) 
está em 31,49% no Estado e 39,15% na Capital. 

ÚLTIMAS - Para entrada e participação em grandes 
eventos, estabelecimentos e organizadores devem exigir 
um comprovante com esquema vacinal completo, ou seja, 
duas doses da vacina Coronavac, Astrazeneca e Pfizer ou 
dose única da Janssen. Também precisarão disponibilizar 
álcool em gel 70% em locais de fácil acesso ao público. 
Aqueles que tiverem apenas a primeira dose, devem 
apresentar teste negativo para Covid-19 realizado em até 
48 horas antes do evento. Também é obrigatório o uso de 
máscaras faciais e é recomendado distanciamento entre as 
pessoas. 

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

Continue doando, 
continue acreditando

0300 047 22 22
WWW.GRAACC.ORG.BR

Anuncio_InstitucionalGraacc2015_96x30mm.indd   1 22/09/15   15:12

Hoje...
... atualmente, a Avenida Marechal Dutra tornou-se uma das principais vias de Jardim São 

Paulo e Tucuruvi. Predominantemente residencial, a rua está toda asfaltada, contando com can-
teiro de área verde que sempre exige manutenção. Em alguns pontos, a verticalização começa a di-
vidir espaço com os tradicionais sobrados, uma vez que sua localização, próxima ao Metrô, a tornou 
extremamente atrativa. Em alguns trechos, também é constante sua utilização para estaciona-
mento e serviços de manutenção como tapa buracos é sempre necessário. Paralela à Avenida Luis 
Dumont Villares, essa via é um dos exemplos do desenvolvimento que a região alcançou nas últi-
mas décadas, assim como da importância da participação dos moradores nesse processo.
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Ontem...
... a foto publicada na edição de A Gazeta da Zona Norte de 4 de fevereiro de 1979 ilustrava a 

matéria “Avenida Marechal Dutra, bonita apenas no nome”, relatando a precariedade dessa via, 
assim como o longo caminho de reivindicações dos moradores da região pela sua urbanização. 
Ainda de acordo com a reportagem, as publicação à respeito haviam sido feitas na AGZN em 1977 
e 1978. Apesar do compromisso das autoridades, nenhuma melhoria ainda havia sido realizada. 
Na ocasião, houve a formação da Comissão Pró Melhoramentos de Vila Paulicéia para que a ur-
banização fosse realizada em toda a sua extensão (4.000 metros) e não apenas em alguns trechos.

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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Museu Florestal completa 90 anos 
com publicação comemorativa

Na última quin-
ta-feira (30), o Museu 
Florestal “Octávio Vec-
chi”, localizado no Par-
que Es tadual Al berto 
Löfgren (Horto Flo-
res tal), completou 90 
anos de história dedi-
cados ao conhecimento 
e à preservação da na-
tureza. Em comemora-
ção, o espaço lança uma 
publicação comemora-
tiva com curiosidades e 
informações sobre sua 
trajetória.

Entre os fatos des-
critos na revista digi-
tal está o adiamento da 
inauguração, que ocor-
reria em 21 de setembro 
de 1931 (Dia da Árvore). 
No entanto, em virtude 
da forte chuva que caiu 
na ocasião, a abertura 
oficial aconteceu no dia 
30 daquele mesmo ano.

O acervo da instituição é 
composto por um diverso mos-
truário de madeiras entalhadas, 
sementes, peças de escolas de 
xilografia, de charão (laca japo-
nesa), marcenaria, marchetaria, 
aquarelas, um gran de painel 
a óleo que ilustra a história de 
São Paulo, de autoria de Helios 
Seelinger.

No local também é possível 
conferir uma pintura de espécies 
nativas realizada por Antônio 
Paim Vieira, além de vitrais 

executados pela Casa Conrado, 
o primeiro ateliê de vitrais do 
país, além de outras obras.

Edifício histórico

O projeto do Museu Florestal 
foi desenvolvido no fim da déca-
da de 1920 pelo, então, diretor 
do Serviço Florestal, Octávio 
Vecchi. O edifício foi construí-
do entre 1928 e 1930. O espa-
ço foi projetado especificamen-
te para receber o acervo, bem 
como laboratórios de pesquisa 

que funcionaram no piso infe-
rior entre as décadas de 1930 e 
1960.

O espaço, reaberto à visita-
ção após o período de restrições 
em razão do combate à pande-
mia da Covid-19, abrigou labo-
ratório de meteorologia, de foto-
grafia, herbário e xiloteca.

Museu Florestal “Octávio 
Vec chi” está localizado no Par-
que Estadual Alberto Löf gren, 
que fica na Rua do Horto, 931, 
no Horto Florestal, em São 
Paulo.

Foto: Divulgação

Associando Ciência, História e Arte, unidade é espaço de 
contemplação e de educação ambiental

Fábricas de Cultura celebram a Cultura 
Urbana em programação diversa

As Fábricas de Cultura rea-
lizam uma ampla programação 
durante todo o mês de outubro. 
Gratuitas, as atividades abor-
dam a Cultura Urbana e in-
cluem diversas atrações.

O projeto Quebrada Viva 
é uma intervenção urbana de 
projeção a laser, que difunde a 
poe sia de artistas da quebra-
da. A ideia principal é dar voz 
aos artistas racializados, expan-
dindo e descentralizando a cul-
tura por meio de frases projeta-
das nas paredes e empresas na 
cidade de São Paulo. A ativida-
de será presencial na Fábrica 
de Cultura Brasilândia e conta-
rá com a participação dos apren-
dizes de Slam, com projeções de 
suas poesias, no dia 21 de outu-
bro, quinta-feira, às 19 horas.

Dança e Literatura

São Paulo sedia o “Battle 
Energy 2021” e a plataforma da 
Fábrica de Cultura Brasilândia 
apresenta os melhores dançari-
nos de breaking do cenário bra-
sileiro na disputa por uma vaga 
na final nacional. A exibição 
acontecerá pelo YouTube no dia 
22 de outubro, sexta-feira, às 20 
horas.

A quarta edição da FELINO, 
Feira Literária da Norte conti-
nua ativa pelo YouTube. O festi-
val contribui, este ano, com a pro-
gramação da Fábrica de Cultura 
Jaçanã com dois eventos: a vídeo -
oficina “Hai Kais abrasileirados” 
com o poeta Pedro Blanco no dia 

30 de outubro; e a apresentação 
de Cissa Lourenço e a vídeo-en-
trevista “Literatura Periférica, 
a Literatura pelos nossos”, com 
Alessandro Buzo e apresentação 
de Paulo D’Auria, no dia 31 de 
outubro. Os encontros serão rea-
lizados às 17 horas.

Serviço:

YouTube: https://www.youtube.
com/c/fabricasdeculturavideos
Facebook: https://www.facebook. 
com/fabricasdecultura/

Fábrica de Cultura Jaçanã
Criando O Beat Do Zero
14/10 - quinta-feira - 19 horas
Faixa Etária: Livre
Plataforma: YouTube

Fábrica de Cultura Brasilândia
Quebrada Viva
21/10 - quinta-feira - 19 horas
Faixa Etária: Livre
Presencial / participação dos 
aprendizes de Slam, com proje-
ções de suas poesias e seguindo 
os protocolos de higienização.

Battle Energy 2021
22/10 - sexta-feira - 20 horas
Faixa Etária: Livre
Plataforma: YouTube

Fábrica de Cultura Jaçanã
4ª FELINO - Feira Literária Da 
Norte 2021 - Edição On-Line
30/10 - sábado - 17 horas
31/10 - domingo - 17 horas
Faixa Etária: maiores de 10 anos
Plataforma: YouTube

Foto: Pedro Machado

Oficina Criando o Beat do Zero na Fábrica de Cultura Jaçanã

Educação SP tem programação 
especial no Outubro Rosa

O diagnóstico precoce do 
Câncer de Mama é um dos fa-
tores mais importantes para o 
sucesso no tratamento da do-
ença e resulta em até 95% de 
chances de cura. Com o obje-
tivo de conscientizar profis-
sionais da Educação sobre a 
importância da prevenção, o 
Centro de Qualidade de Vida 
(CEQV/CGRH) da Secretaria 
da Educação do Estado de São 
Paulo (Seduc-SP) organiza uma 
série de ações dentro da progra-
mação do Outubro Rosa.

Durante todo o mês de 

outubro as servidoras e os servi-
dores poderão acompanhar lives 
sobre a prevenção, o diagnósti-
co e a remissão, período em que 
a doença está controlada. Os 
eventos contarão com a presen-
ça de profissionais da Saúde es-
pecializados no assunto e se-
rão transmitidos pelo Centro de 
Mídias SP (CMSP).

“Pílulas Informativas” tam-
bém estão sendo divulgadas por 
meio de folders e pelo e-mail dos 
profissionais. Informações im-
portantes como a realização re-
gular do autoexame, forma mais 

simples de detecção de altera-
ções nas mamas, estão entre os 
temas abordados.

Acompanhe abaixo a progra-
mação das lives:

19/10 - Câncer de Mama: diagnós-
tico e tratamento, com dra. Laura 
Testa, do Instituto do Câncer do 
Estado de São Paulo (ICESP)
Horário: 13 às 14 horas
26/10 - Survivorship: a vida 
após o tratamento do Câncer de 
Mama, com dr. Marcelo Anto-
nini (IAMSPE)
Horário: 13 às 14 horas


