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ÚLTIMAS - De acordo com o mais recente levantamento do 
Índice de Preços Ticket Log (IPTL), os postos de abastecimento 
da Região Sudeste registraram a segunda maior alta do País 
para o etanol na primeira quinzena de outubro. O combustível, 
que foi comercializado a R$ 5,243 nas bombas, apresentou um 
crescimento de 2% em relação ao fechamento de setembro. Em 
São Paulo, o etanol foi encontrado pelo menor preço médio da 
região, a R$ 4,636. Ainda assim, as bombas paulistas registraram 
a maior variação para o combustível entre os Estados da região, 
alta de 2,48% em relação ao mês anterior. Os postos de São 
Paulo comercializaram o litro da gasolina a R$ 5,930, menor 
preço médio da região, mesmo com o avanço de 1,56%.

ÚLTIMAS - O indicador da Boa Vista de Demanda por Crédito 
do Consumidor avançou 3,7% em setembro na comparação 
mensal dos dados dessazonalizados. Na variação contra 
setembro do ano passado o indicador apontou crescimento de 
16,9%. No ano, o indicador se firma cada vez mais no campo 
positivo e agora registra alta de 5,8% contra o mesmo período 
de 2020. Os resultados fizeram com que a queda na variação 
acumulada em 12 meses, que chegou a ser de 17,7% em 
fevereiro deste ano, desacelerasse para -0,1% no período de 
referência. Em 12 meses acumulados, o indicador aponta alta 
de 14,4% em setembro, mas o ritmo de crescimento começou a 
diminuir em relação aos meses anteriores.

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

Hoje...
... o passado sombrio da Casa de Detenção deu espaço para a Natureza, Cultura e Educação. 

Dos antigos pavilhões, restam apenas dois que preservam a história do local, porém totalmen-
te reformulados para abrigar a ETEC Parque da Juventude e a Biblioteca de São Paulo, finalis-
ta em 2018 ao Prêmio de Melhor Biblioteca do Mundo. Esses dois equipamentos estão inseridos 
nos 240 mil m² do Parque da Juventude, que conta também com uma área esportiva com quadras, 
além de uma área voltada para a contemplação. Desde 2018, passou a denominação de Parque 
da Juventude Dom Paulo Evaristo Arns, em homenagem ao emérito Arcebispo da cidade de São 
Paulo, falecido em 2016.
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Ontem...
... desativada em 2002, a antiga Casa de Detenção Professor Flamínio Fávero, mais conheci-

da como Penitenciária do Carandiru, era um impactante ponto de referência para quem chega-
va à Zona Norte pela Avenida Cruzeiro do Sul. Inaugurado em 1956 pelo então governador Jânio 
Quadros, foi um dos maiores presídios do Brasil.  Sua concepção baseava-se nas normas do Código 
Penal Republicano de 1890, priorizando a disciplina como forma de reintegrar os detentos a so-
ciedade. Ao longo do tempo, problemas como superlotação, e más condições de sobrevivência dos 
detentos, levaram muitas vezes a violentas rebeliões e fugas. O pior movimento deles ocorreu em 
1992, e ficou conhecido como “Massacre do Carandiru”, episódio que ganhou destaque em todo o 
mundo pela morte de 111 presos.

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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VENDE-SE ApTO 92M
3 dorm sendo 1 suíte, 
2 vagas de garagem, 
Av. Guacá - Lauzane, 

rico em armários
Tel 11 94528-2776 José

2 dorms c/ arms. embs, sl. 2 amb, cz. planej, wc, d. empr. c/ wc, sl. de festa, 
gar. p/ 1 vaga demarcarda. Direto c/ propr. Tel: 97375-4785 Sr. Valter

VENDO APTO JD. SÃO PAULO R$ 680 MIL

Visite nosso site: www.gazetazn.com.br

Bibliotecas comemoram o centenário 
da Semana de Arte Moderna de 22

Em novembro, a Biblioteca 
de São Paulo (BSP) e a Biblioteca 
Parque Villa-Lobos (BVL) dedi-
cam parte da programação às 
comemorações do centenário da 
Semana de Arte Moderna de 22, 
com a realização de cursos, pa-
lestras e atividades culturais no 
formato presencial.

Nos dias 6, 13, 20 e 27 de 
novembro, na Biblioteca São 
Paulo será realizada a Ofici na 
Modernos, antes de 1922. Con-
duzida pela professora Fran cine 
Fernandes Weiss Ricie ri, do de-
partamento de Letras da Unifesp 
de Guarulhos e estudiosa do 
tema, os encontros irão analisar 
e debater a produção cultural de 
autores considerados modernis-
tas antes mesmo do movimen-
to acontecer, como Cruz e Sousa, 
Alphonsus de Gui maraens, Gon-
zaga Duque, Pedro Kilkerry, João 
do Rio e Gilka Machado.

Logo após o encerramento da 
oficina, no dia 27 de novembro, a 
BSP promove a palestra João do 
Rio e a modernidade no jornalis-
mo. O objetivo é discutir os con-
ceitos de modernidade e moder-
nismo a partir dos trabalhos do 
escritor e jornalista, considerado 
o criador da crônica-reportagem. 
O encontro será comandado pelas 

docentes da Unesp Tania Regina 
de Luca e Sílvia Maria Azevedo. 
Tanto a oficina Modernos antes 
de 22, quanto a palestra sobre o 
jornalista João do Rio integram o 
Projeto Literatura Brasileira no 
XXI, realizado em parceria com 
a Unifesp.

Mais dois programas perma-
nentes da BSP e da BVL usarão 
a temática da Semana de Arte 
Moderna de 22. O Licença Poética 
e o Leitura ao Pé do Ouvido, ati-
vidades em que mediadores de lei-
tura das bibliotecas convidam o 
público a ouvir poesias e trechos 
de livros, terão como destaque es-
critores e poetas modernistas.

Os eventos da Biblioteca de 
São Paulo e da Biblioteca Parque 
Villa-Lobos integram a Agenda 
Tarsila, um guia on-line da Se-
cretaria de Cultura e Economia 
Criativa de São Paulo, que reúne 
todas as atrações culturais liga-
das à data e traz conteúdos exclu-
sivos sobre o movimento moder-
nista, como: entrevistas com 
fa miliares, artistas contemporâ-
neos e pesquisadores do tema.  

Agenda da programação

Oficina Modernos, antes de 
1922

Sábados, dias 6, 13 e 20 de no-
vembro, das 14h30 às 17h30; e 
dia 27 de novembro, das 14h30 
às 16 horas.
Indicado para pessoas a partir 
de 15 anos
Vagas limitadas, preenchidas 
por ordem de inscrição

Palestra João do Rio e a mo-
dernidade no jornalismo
Sábado, 27 de novembro, das 16 
às 17h30
Indicado para pessoas a partir 
de 15 anos
Vagas limitadas, preenchidas 
por ordem de inscrição

Licença Poética
Biblioteca de São Paulo: terças-
feiras, dias 9 e 23 de novembro, 
das 16 às 17 horas
Biblioteca Parque Villa-Lobos: 
terças-feiras, dias 16 e 30 de no-
vembro, das 11 às 12 horas
Não é necessário inscrição

Leitura ao Pé do Ouvido
Biblioteca de São Paulo: quar-
tas-feiras, dias 10 e 24 de no-
vembro, das 16 às 17 horas
Biblioteca Parque Villa-Lobos: 
quintas-feiras, dias 4 e 18 de no-
vembro, das 16 às 17 horas
Não é necessário inscrição
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Comemorações do centenário da Semana de Arte Moderna de 22

Exposição Fotográfica em homenagem 
a Dom Paulo Evaristo Arns

A Basílica Menor de Sant’Ana, 
realiza uma exposição fotográfica 
em homenagem ao Cardeal ami-
go do povo, que completaria 100 
anos em setembro de 2021, se es-
tivesse vivo. Na quinta-feira (28) 
de outubro, houve a abertura da 
Exposição Fotográfica, o nome 
da exposição é ‘De Esperança em 
Esperança’ - Itinerário e Ecle-
siologia no Pastoreio de Dom 
Paulo Evaristo Arns, a exposição 
tem validade de um ano, a partir 
da data de abertura. A curadoria 

é do Prof. Dr. Pe. José Roberto 
Abreu de Mattos e Prof. Dr. Pe. 
José Ulisses Leva. 

A exposição tem como obje-
tivo contemplar, através de re-
gistros fotográficos, uma his-
tória edificadora de entrega e 
serviço ao Reino de Deus, que 
deixou sua marca na defesa e 
liberdade dos direitos huma-
nos no “Reino dos Homens”. 
Um homem de um carisma e 
humanidade admirável. Sua 
trajetória inspiradora deixou 

um legado humanista e, é fá-
cil compreender a dinamicida-
de na eclesiologia de Dom Paulo 
Evaristo Arns - objetivo desta 
homenagem. 

Visitação gratuita na Basí-
lica de Sant’Ana, o horário de 
visitação é de segunda a sexta 
das 9 às 18 horas, sábado das 
6h30 às 17h30, domingo: das 7 
às 12 horas e das 16 às 19 ho-
ras. A Basílica está localizada 
na Rua Voluntários da Pátria, 
2.060 - Santana.

Foto: Pastoral da comunicação Basílica de Sant’ana

‘De Esperança em Esperança’ - Itinerário e Eclesiologia no Pastoreio de Dom Paulo Evaristo Arns

Santana

Centro Cultural Casa de Candongas 
abre inscrições para oficinas gratuitas

O Centro Cultural Casa de 
Candongas, da Cia Candongas, 
abre inscrições para a nova edi-
ção do Oficinas Artísticas 2021. 
Com a flexibilização das ativida-
des, as aulas voltam a ser rea-
lizadas em formato presencial 
com os professores da Casa de 
Candongas. Seguindo os proto-
colos, apenas as aulas de can-
to seguem em modelo on-line. 
As mensalidades são gratuitas, 
com duração de quatro meses, e 
custo apenas para as inscrições 
(R$ 40 em taxa única).

Artesanato, dança para in-
fância, canto e técnica vocal, 
teatro para infância, teatro ju-
venil e adulto, dança de rua 
e violão são os cursos oferta-
dos nas Oficinas Artísticas. Em 
abril, no fim do curso, as pes-
soas envolvidas nas oficinas vão 
apresentar os trabalhos desen-
volvidos durante as aulas em 
uma Mostra Virtual Artística.

As oficinas têm início no pró-
ximo dia 8 de novembro (segun-
da-feira), com um pequeno re-
cesso para as festas de fim de 

ano, a partir do dia 20 de dezem-
bro. No ano que vem, o retorno 
das aulas será no dia 17 de ja-
neiro, com término em abril de 
2022.

As pessoas interessa-
das podem se inscrever no 
site oficial da Cia Candongas:  
https://ciacandongas.com.br/ ou 

presencialmente no local das ofi-
cinas para que as comunidades 
locais, prejudicadas com ações 
on-line, possam participar. As ins-
crições podem ser feitas até a data 
de início das aulas (8/11). Após o 
término das matrículas, as pes-
soas selecionadas recebem por 
e-mail a programação das aulas.
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Nas oficinas, haverá aulas destinadas a adultos, crianças e adolescentes


