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Estudantes iniciam Avaliação de Fluência Leitora 
subsidiada pela Secretaria da Educação do Estado

Na última segunda-feira 
(18), as escolas das redes mu-
nicipais iniciaram a Ava liação 
de Fluência Leitora 2021 sub-
sidiada integralmente pela Se-
cretaria da Educação do Estado 
de São Paulo (Seduc-SP). No 
total, 511 cidades (confira lis-
ta aqui: https://bit.ly/3lPEVto) 
confirmaram adesão, via Se-
cretaria Es colar Digital (SED), 
da avaliação que ocorre de 
forma presencial até 29 de 
outubro.

Focada em estudantes do 2º 
ano do Ensino Fundamental, 
a ação busca analisar o 

desempenho individual na lei-
tura e compreensão de textos 
escritos para diagnosticar even-
tuais lacunas em todo o proces-
so de alfabetização durante o 
período de pandemia.

Durante o processo, os pro-
fessores vão gravar a leitura 
pelo celular, pelo aplicativo ex-
clusivo do CAEd (Centro de 
Políticas Públicas e Avaliação 
da Educação), que também dis-
ponibilizará os cadernos de pro-
vas para impressão na platafor-
ma on-line. Depois, os áudios 
serão avaliados para que haja 
um diagnóstico preciso sobre o 

perfil leitor dos estudantes.
Além dos professores do 2º 

ano do Ensino Fundamental, o 
teste também pode ser aplica-
do, se necessário, por demais 
docentes dos anos iniciais (1º 
ao 5º ano) e outros profissionais 
da equipe pedagógica aptos a li-
dar com estudantes desta faixa 
etária. 

Mais informações podem ser 
obtidas na Diretoria de Ensino 
ou nos canais de dúvidas do 
CAEd: http://www.chat.caed.
ufjf.br/chatUserIndex.php?pro-
jeto=104suporte.avaliacaomu-
nicipiossp@caed.ufjf.br1

Tucuruvi comemora 118 anos como um 
dos bairros referenciais da Zona Norte

A história do bairro Tucu-
ruvi começa oficialmente em 
1903, quando o inglês Willian 
Harding adquiriu terras na re-
gião norte da cidade, inician-
do o processo de ocupação local. 
O nome “Tucuruvi” tem algu-
mas teorias sobre sua origem. 
Uma delas aponta que se trata 
de uma referência ao gafanho-
to verde, muito comum nessa 
área no início de sua ocupação. 
Outra origem do nome seria o 
seu significado em tupi, “taqua-
ra verde”, também muito abun-
dante em toda sua extensão.

De qualquer forma, o de-
senvolvimento do bairro como 
o conhecemos hoje, aconteceu 
de forma gradual, tendo alguns 
marcos importantes ao longo do 
tempo. Em 1918 há registros da 
fundação da Escola Beneficente 
do Tucuruvi, assim como a 
construção da Igreja do Menino 
Jesus e o primeiro grupo esco-
lar do bairro. Nos transportes, 
Tucuruvi contou com o famoso 
Trem da Cantareira até o ano 
de 1966. Outro marco impor-
tante foi a fundação, em 1976, 
da Escola de Samba Acadêmicos 
do Tucuruvi, um dos nomes 
mais tradicionais do Carnaval 
Paulistano.

Durante muitos anos, o nú-
cleo comercial do bairro se con-
centrou ao longo da Avenida 
Tucuruvi, uma de suas princi-
pais vias até os dias de hoje. Em 
1998, a inauguração do Metrô 
tornou o bairro uma importan-
te referência para moradores de 
regiões próximas, assim como 
para o fluxo entre Guarulhos e 
São Paulo.

A estrutura comercial e de 
serviços foi ampliada significati-
vamente em 2013, com a inau-
guração de um shopping center, 
que também trouxe melhorias 
para o terminal de ônibus, que 
durante muitos anos funcionou 
precariamente ao longo da Ave-
nida Antônio Maria de Laet. 
Contudo, o bairro segue preci-
sando de melhorias em sua es-
trutura viária, em geral bas-
tante antigo e insuficiente para 
absorver toda a demanda local. 

Solenidade no Teatro 
Alfredo Mesquita

A Subprefeitura Santana-
Tucuruvi informou através 
de sua assessoria de impren-
sa que os 118 anos do Tucuruvi 
serão comemorados em even-
to que acontece no Teatro 
Alfredo Mesquita, nesta se-
gunda-feira (25), a partir das 
19 horas. O evento inclui sole-
nidade com homenagem para  

personalidades representati-
vas da região e atrações como: a 
cantora Sandra de Sá e a Escola 
de Samba Acadêmicos do Tucu-
ruvi. Aberto ao público, o even-
to tem início às 19 horas. O 
Teatro Alfredo Mesquita fica na 
Avenida Santos Dumont, 1.770. 
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Foto histórica retratando a esposa do Eng. Willian Harding 
em sua antiga jardineira, no início do século 20

Foto: AGZN

A chegada do Metrô no Tucuruvi 
em 1998 foi uma das mais 

expressivas transformações do 
bairro nas últimas décadas

Vagas para qualificação empreendedora recebe 
inscrições até a próxima quarta-feira (27) 

A Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Ade Sampa, agên-
cia vinculada à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, 
Tra balho e Turismo, está com 
inscrições abertas para a nova 
turma do Fábrica de Negócios. 
O Programa foi criado para po-
tencializar negócios inovadores 
em estágio inicial. Em decorrên-
cia da pandemia da Covid-19, a 
programação será totalmen-
te on-line. Os interessados po-
dem se inscrever pelo link 
www.bit.ly/fabrica_adesampa, 
 até a próxima quarta-feira, 27 
de outubro.

A programação é compos-
ta por dois módulos, que jun-
tos disponibilizam oficinas nas 
mais diversas áreas do empre-
endedorismo. Tudo isso com 
o objetivo de compreender os 

respectivos diferenciais, re-
sultando na formação de um 
negócio. As etapas soma-
das totalizam oito horas de 
aprendizagem.

As vagas para a qualificação 
empreendedora são limitadas. 
Os interessados em participar 
devem ter mais que 16 anos. 
O curso conta com vagas para 
pessoas com deficiência, além 
de oferecer o serviço de intér-
prete de Libras. Saiba mais so-
bre o Programa por meio do 
site https://www.adesampa.
com.br/fabricadenegocios/

A primeira fase tem como 
objetivo estimular os partici-
pantes a trocarem informações 
sobre seus negócios, identifica-
rem oportunidades a partir de 
suas realidades, experiências, 
aprendizagens compartilhadas 

e da rede de contatos formada 
ou em formação. Também pos-
sibilita identificar seu públi-
co alvo, explorando suas ideias 
com mais clareza, se conecta-
rem consigo mesmo e com o seu 
território a fim de saberem os 
próximos passos para constru-
írem soluções inovadoras para 
os suas empresas.

A segunda fase irá fortale-
cer as ideias e seus modelos de 
negócio, olhando com profun-
didade para todos os quadros 
e definindo ações. Neste mo-
mento os participantes irão co-
nhecer e adquirir ferramentas 
fundamentais para validar ou 
invalidar sua proposta. Dessa 
forma, será possível desenvol-
ver o MVP - Mínimo Produto 
Viável e realizar a primeira dis-
tribuição, de forma prática.

São Paulo registra alto número de semáforos 
vandalizados, incluindo ruas da Zona Norte

Entre 7 horas de segunda-
feira (18/10) e 7 horas de ter-
ça-feira (19/10), foram registra-
das 19 ocorrências de furtos de 
cabos em cruzamentos da cida-
de. A Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Companhia de 
Engenharia de Tráfego (CET), 
informou que ao todo, foram le-
vados 945 m de cabos de ener-
gia e placas de controladores. 
Os cruzamentos afetados são os 
seguintes:

•Avenida Pires do Rio x Rua 
Francisco Rodrigues Seckler: 
furto de 15 m de cabos;
•Rua José Bernardo Pinto x 
Rua Cel Marques Ribeiro: fur-
to e vandalismo do controlador;
•Avenida do Estado x Rua Mer
cúrio: furto de 150 m de cabos; 
•Avenida Calim Eid x Rua 
Arnaldo João: Furto de 80 me-
tros cabos  Reincidência de 2 
furtos nos últimos 30 dias;
•Avenida Ragueb Chohfi x Rua 
Érico Semer x Es. Iguatemi, 
7.613: Furto de 20 metros de ca-
bos  Reincidência de 1 furto nos 
últimos 30 dias;
•Avenida Sapopemba x Avenida 
Salvador Jorge Velho: furto de 
25 m de cabos;
•Avenida Mal. Tito x Pr. 
Lions Clube Itaim Paulista 
x Avenida Br. de Alagoas x 
Rua Pascoal  Miranda, 5.036: 
Furto de 25 metros de cabos - 
Reincidência de 1 furto nos úl-
timos 30 dias;
•Rua da Figueira X Vd. Na ka
shima X Avenida Rangel Pes
tana: furto de 20 m de cabos;
•Avenida Dias Figueiredo X 
Rua Chico Pontes X Rua Maria 
Cândida X Praça dos Trotadores 
Nadir: furto de 250 m de cabos;
•Estrada do Campo Limpo X 
Rua Vitor Gabriel nº 3284: fur-
to de 150 m de cabos; 

•Avenida Dr. Francisco Mes
quita nº 600: furto de 15 m de 
cabos;
•Rua Prof. Antônio de Castro 
Lopes X Rua João Antônio 
de Andrade: furto de 25 m de 
cabos;
•Rua Harry Dannemberg nº 
991 Prox. Rua João Abreu 
Castelo Branco: furto de 40 m 
de cabos;
•Rua Virginia Ferni x Rua 
Emílio Serrano: furto de 60 m 
de cabos;
•Avenida Dep. Cantídio Sam paio, 
4.300: furto de 20 m de cabos;
•Avenida Cruzeiro do Sul x 
Avenida Gal. Ataliba Leonel: 
furto de 30 m de cabos;
•Estrada de Mogi das Cruzes x 
Rua Gal. Ferreira de Azevedo: 
furto de 20 m de cabos;
•Avenida Gal. Ataliba Leonel x 
Rua Dr. Zuquim: furto de placas 
do controlador;
•Avenida Voluntários da Pátria 
x Rua Santa Eulália: furto de 
placas do controlador.

O furto e vandalismo de 
equipamentos semafóricos co-
locam em risco a vida de moto-
ristas e passageiros, motociclis-
tas, ciclistas e pedestres. Por 
isso, as equipes de manutenção 
da CET já trabalham no con-
serto e substituição dos equi-
pamentos para restabelecer o 
funcionamento o mais breve 
possível.

Para minimizar o volume 
das ocorrências, a CET tem fei-
to o alteamento dos controlado-
res semafóricos, a concretagem 
e soldagem das tampas das cai-
xas de passagem da fiação bem 
como das janelas de inspeção 
das colunas semafóricas.

A CET atua conjuntamente 
com a Secretaria de Segurança 
Pública, Polícias Civil e Militar 
e a GCM para a adoção de me-
didas que combatam esse tipo 
de crime tão nocivo à cidade. A 
população pode ajudar. Ao fla-
grar um ato criminoso, denun-
cie pelo 190 ou 156.
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Os cruzamentos das avenidas Cruzeiro do Sul e 
Gal. Ataliba Leonel foram vandalizados

Prefeitura de São Paulo lança aplicativo 
“MEI Nota Fácil” para auxiliar MEIs

A Prefeitura de São Paulo 
lançou nesta terça-feira (19), 
Dia Nacional da Inovação, apli-
cativo que facilitará a atua-
ção dos Microempreendedores 
Individuais (MEIs) da capital. 
O aplicativo MEI Nota Fácil, 
de uso gratuito e exclusivo dos 
MEIs paulistanos prestadores 
de serviço, será disponibiliza-
do inicialmente em versão beta 
para Android. Com ele, os mi-
croempreendedores poderão 
emitir notas fiscais de forma rá-
pida e consultar as emissões, 
entre outras opções.

O aplicativo MEI Nota Fácil 
é fruto de um trabalho intenso 
de diversos setores da Prefeitura 
de São Paulo, com iniciativa 

da Secretaria Municipal da 
Fazenda, e tem como objetivo 
tornar mais simples o dia a dia 
dos microempreendedores pau-
listanos que se formalizaram. 
Em poucos passos e de forma 
intuitiva, os usuários da nova 
ferramenta, conseguirão emitir 
suas notas fiscais com rapidez e 
facilidade, melhorando a dinâ-
mica de seus negócios.

Nesta versão beta serão ofe-
recidas aos usuários do aplicati-
vo três funcionalidades básicas:

•Cadastro: será possível reali-
zar o cadastro inicial no Sistema 
da NFS-e de forma simples, por 
meio de um fluxo guiado.

•Emissão da Nota 
Fiscal de Servi-
ços Ele trônicos 
(NFS-e): Os usuá-
rios do aplicativo, 
depois de devida-
mente cadastrados, 
conseguirão emitir 
as notas fiscais em 
poucos passos, ape-
nas disponibilizan-
do as informações 
básicas sobre o ser-
viço realizado e com 
possibilidade, in-
clusive, de identifi-
car o cliente, quan-
do ele desejar. Além 
disso, o MEI poderá 
compartilhar a nota 
emitida com seu 
cliente, reforçando 
a imagem de regula-
ridade de sua atua-
ção profissional.

•Consultas: Com o 
aplicativo será pos-
sível consultar to-
das as notas fiscais 
emitidas, inclusi-
ve com busca por 
perío do específico 
ou pelos dados do 
tomador do serviço.

Além destas três funcionali-
dades, o aplicativo também per-
mitirá aos usuários o cancela-
mento de notas fiscais emitidas 
com alguma incorreção. 

O aplicativo será lança-
do numa versão beta, que ain-
da poderá passar por correções 
pontuais, de acordo com o re-
torno verificado junto aos MEIs 
que optarem por utilizá-lo. As 
futuras melhorias no aplicativo 
vão priorizar as sugestões dos 
microempreendedores, refor-
çando a busca da Prefeitura de 
São Paulo pela melhoria cons-
tante da qualidade dos serviços 
prestados aos cidadãos.

Usuários

A cidade de São Paulo pos-
sui mais de 343 mil microem-
preendedores individuais ca-
dastrados no sistema da Nota 
Fiscal. Em 2021, os MEIs pau-
listanos fizeram cerca de 400 
mil emissões, apesar de expres-
sivo, o número mostra que exis-
te possibilidade de aumento 
na formalização dos serviços 
prestados.

A Prefeitura de São Paulo 
oferece diversos canais de aten-
dimento para os pequenos em-
preendedores paulistanos que 
estão com dúvidas e buscam 
orientação. A Ade Sampa, agên-
cia vinculada à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, 
Trabalho e Turismo, conta com 
uma ampla equipe de atendi-
mento para tirar dúvidas so-
bre a instalação e utilização do 
aplicativo.

A Ade Sampa oferece atendi-
mento pelos telefones (11) 4210-
2668, WhatsApp (11) 99708 
5130 e (11) 99449 1311, e-mail: 
a t e n d i m e n t o @ a d e s a m p a . 
com.br ou presencialmente em 
um dos postos do Cate, Des-
complica ou Subprefeituras 
por meio de agendamento pelo 
Portal 156.
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Com o aplicativo MEI Nota Fácil, os 
microempreendedores poderão emitir notas 

fiscais de forma rápida e consultar 
suas notas emitidas, entre outras opções


