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ÚLTIMAS - O indicador antecedente da Boa Vista de 
Movimento do Comércio, que acompanha o desempenho 
das vendas no varejo em todo território nacional, apontou 
retração de 0,6% na comparação mensal dos dados 
dessazonalizados entre os meses de setembro e agosto. O 
indicador caiu 4,7% na comparação interanual e encerrou 
o 3º trimestre de 2021 em queda de 0,2% frente aos 
resultados obtidos no mesmo período de 2020. No ano, o 
crescimento desacelerou de 1,9% para 1,0%, ao passo que, 
na variação acumulada em 12 meses, o indicador aponta 
queda de 0,6%.

ÚLTIMAS - O preço do diesel acaba de alcançar a média 
nacional acima de R$ 5,00, revela o último levantamento do 
Índice de Preços Ticket Log (IPTL). Nos primeiros dias de 
outubro, o combustível registrou alta de 5,55%, em relação 
ao fechamento de setembro, e foi encontrado a R$ 5,203 nos 
postos. Quando a média é comparada com o valor de outubro 
de 2020, o avanço chega a 41%. O diesel S-10 apresentou 
alta de 5,42%, vendido a R$ 5,253. O reflexo de alta também 
foi identificado em todas as regiões brasileiras, com o diesel 
comum como o tipo S-10 apresentando variações acima de 
5%, no comparativo com o fechamento de setembro.

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 Tucuruvi continua como uma das vias mais utilizadas da Zona Norte. Se no final 

da década de 80 o trânsito já apresentava pontos de congestionamento, com o passar do tempo esse 
problema tornou-se uma constante, com o adensamento do bairro, impulsionado com a chegada do 
Metrô na década de 90 e consequentemente de novos empreendimentos imobiliários e comerciais. 
Ainda assim, o interesse pelo bairro continua crescendo, tanto pelas facilidades que oferece aos 
seus moradores, quanto por sua diversidade econômica e também por ser caminho de quem segue 
para os bairros próximos à Serra da Cantareira, e para a região de Guarulhos.
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Ontem...
... no final da década de 80, Tucuruvi e toda a região aguardavam pelas obras do Metrô, que vi-

riam a transformar todo o contexto local. Além das obras do Metrô, outras intervenções regionais 
interferiam no dia a dia dos moradores. A foto do acervo de A Gazeta da Zona Norte é de novembro 
de 1988 e registra obras ao longo da Avenida Tucuruvi. Em sua legenda há o relato de pontos de 
congestionamento ao longo das avenidas Nova Cantareira, Mazzei, Sezefredo Fagundes, Guapira, 
além da própria Avenida Tucuruvi, que na ocasião estava em obras.

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

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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www.gazetazn.com.br
Visite nosso site:

Vende-se apto 92m
3 dorm sendo 1 suíte, 
2 vagas de garagem, 
Av. Guacá - Lauzane, 

rico em armários
tel 11 94528-2776 José

Biblioteca de São Paulo oferece 
dois cursos de escrita criativa
Com o objetivo de aprimo-

rar as técnicas de escrita literá-
ria, ampliar o repertório cultural 
e melhorar a comunicação dos 
participantes por meio da pala-
vra escrita, a Biblioteca de São 
Paulo oferece, em outubro, duas 
atividades gratuitas voltadas 
para a produção de textos.

Ministrado pelo escritor Mar-
celo Maluf, o curso A arte de Es-
cre ver com Simplicidade, pro-
põe a partir da leitura de contos 
e crônicas de grandes nomes da 
Literatura, desenvolver habilida-
des para escrever narrativas curtas 
com clareza, objetividade e fluidez. 
A atividade presencial terá qua-
tro encontros, realizados nos dias 
19, 21, 26 e 28 de outubro, das 14 
às 17h30. As vagas são limitadas e 
as inscrições podem ser feitas pelo 
link www.bsp.org.br/inscricao.

Marcelo Maluf é mestre em 
Artes pela Unesp, professor de 
criação literária e autor dos livros 
infanto-juvenis: Jorge do pântano 
que fica logo ali (FTD, 2008), As 
mil e uma histórias de Manuela 
(Autêntica, 2013) e Meu pai sabe 
voar (FTD, 2009), em parceira 
com Daniela Pinotti. Seu primeiro 
romance, A imensidão íntima dos 
carneiros (Reformatório, 2015), 
foi finalista do prêmio APCA 
(2015), do Prêmio Jabuti (2016) e 
vencedor do Prêmio São Paulo de 
Literatura (2016).

Na oficina Escutas Descri-
tivas, organizada pelo escritor, 
linguista e editor Ni Brisant, o 
objetivo é utilizar memórias, can-
ções e leituras para lapidar po-
emas e micronarrativas. Cada 
participante é convidado a ressig-
nificar suas histórias, descobrir 
e testar jogos de palavras, refle-
tir sobre sua biografia e trans-
formá-la em narrativas breves. 
Oferecido na modalidade presen-
cial, o encontro acontece no dia 
27 de outubro, das 10 às 12h, com 
vagas limitadas e preenchidas 
por ordem de chegada. Indicado 
para pessoas acima de 13 anos.

Ni Brisant é autor de nove 
livros e suas obras já foram 

traduzidas para o espanhol, o fran-
cês e o inglês, entre outras línguas. 
Atuou como orientador de escri-
tores no Programa Vocacional 
Literatura, da Prefeitura de São 
Paulo, e ministrou oficinas de es-
crita criativa nas periferias do 
Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, 
México e Cuba, utilizando o méto-
do Off Sina, inspirado nas práti-
cas de Paulo Freire e do colombia-
no Javier Naranjo.

Serviço:
Curso A arte de Escrever com 
Simplicidade
Terças e quintas, dias 26 e 28 de 

outubro, das 14 às 17h30
Carga horária total: 14 horas (4 
encontros)
Atividade oferecida na modali-
dade presencial.
Inscrições abertas. Vagas limi-
tadas, preenchidas por ordem 
de inscrição.

Oficina Escutas Descritivas
Quarta-feira, dia 27 de outubro, 
das 10 às 12 horas
Carga horária total: 2 horas
Atividade oferecida na modali-
dade presencial.
Vagas limitadas, preenchidas 
por ordem de chegada.
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Oficina Escutas Descritivas será ministrado por Ni Brisant
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Curso A arte de Escrever com Simplicidade será ministrado por Marcelo Maluf 

Prazo para requisitar ou revalidar o Cartão 
BOM Escolar da EMTU termina dia 31

O prazo para requisitar ou 
revalidar o Cartão BOM Escolar 
se encerra no próximo dia 31 de 
outubro. O benefício é válido 
para alunos e também professo-
res que utilizam linhas de ôni-
bus intermunicipais. 

Os que não possuem o Car-
tão BOM Escolar devem, ini-
cialmente pedir à instituição 
de ensino o cadastramento dos 
dados para o requerimento do 
passe. A partir da liberação, o 
aluno deverá preencher o formu-
lário no site da EMTU (www.
emtu.sp.gov.br/passe) na opção 
“Requisite aqui”. Após o envio 
dos documentos solicitados e pa-
gamento da taxa, a EMTU enca-
minhará em até 20 dias úteis o 
Cartão BOM para a escola, onde 
o estudante deverá retirá-lo.

Para os professores e estu-
dantes que já possuem o car-
tão e ainda não fizeram a re-
validação do passe escolar, 
devem preencher o formulá-
rio no site da EMTU (https:// 

www.emtu.sp.gov.br/passe) aces-
sando a opção “Revalide aqui” 
até 31 de outubro. O processo é 
concluído após o pagamento da 
taxa, O valor da requisição ou 
da revalidação do Passe Escolar 
2021 é de R$ 23,45 e o pagamen-
to é realizado uma vez por ano.

O Cartão BOM Escolar é des-
tinado a estudantes que residem 
em município diferente ao da 
instituição de ensino e utilizam 

linhas de ônibus gerenciadas 
pela EMTU, para o trajeto inter-
municipal residência-escola. O 
passe escolar dispõe de duas mo-
dalidades: Meia Tarifa, com des-
conto de 50% na passagem de es-
tudantes e professores, e Passe 
Livre, que garante 100% de gra-
tuidade para estudantes com 
baixa renda (ou seja, renda fami-
liar per capita inferior ou igual a 
R$ 1.650).
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Estudantes e também professores que utilizam linhas intermunicipais 
podem solicitar o Cartão BOM Escolar

Carnaval 2022: inscrições 
abertas para blocos de rua

As inscrições para blocos que 
queiram participar do Carnaval 
de Rua 2022 em São Paulo es-
tão abertas. O cadastro pode ser 
feito pela internet (sp.carna-
vaisderua.com.br) até o dia 5 de 
novembro de 2021. A lista final 
será publicada no Diário Oficial 
após essa data.

O planejamento do Carnaval 
2022 leva em conta a amplia-
ção da população plenamen-
te vacinada em São Paulo e os 
atuais números de ocupação de 
leitos de UTI, enfermaria e óbi-
tos, com relação à Covid-19. O 
evento teve parecer favorável 
da Vigilância Sanitária, mas so-
mente será realizado se a situ-
ação de saúde pública perma-
necer controlada na época das 
festividades.

Para a seleção, serão prio-
rizados blocos que já partici-
param de edições anteriores, 

mas estreantes também po-
dem se inscrever, ocupando 
as vagas seguintes. As regras 
para participação podem ser 

conferidas no link: https://www.
prefeitura.sp.gov.br/cidade/ 
secretarias/subprefeituras/
noticias/?p=319222
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Cadastro on-line pode ser feito até o dia 5 de novembro


