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ÚLTIMAS - A movimentação no varejo paulistano em 
outubro fechou com alta de 15,2% sobre o mesmo mês do ano 
passado, o que representa crescimento real de 1% para o setor. 
Segundo os dados do último Balanço de Vendas, elaborado pelo 
Instituto de Economia Gastão Vidigal (IEGV) da Associação 
Comercial de São Paulo (ACSP), com amostra da Boa Vista 
S/A, o nível de vendas em outubro deste ano na capital paulista 
foi superior em 1,1% comparado com o mesmo mês de 2019. 
Seguindo a curva ascendente dos últimos meses, o Balanço 
de Vendas apontou alta de 17,4% no varejo paulistano sobre 
setembro. O principal fator para o saldo se manter positivo foi 
a venda de presentes e itens para o Dia das Crianças.

ÚLTIMAS - O mês de outubro termina com a sexta alta 
consecutiva para o preço do diesel, com o valor do litro 
acima da média de R$ 5, revela o último levantamento do 
Índice de Preços Ticket Log (IPTL). No comparativo com o 
fechamento de setembro, o aumento foi de 5,76%, com o litro 
comercializado a R$ 5,214. Quando o valor é comparado à 
média de outubro do ano passado, a diferença chega a 42%, 
pois os motoristas encontravam o combustível nas bombas 
a R$ 3,683. Desde o início do ano as bombas de todo o País 
registraram aumentos consecutivos para o combustível, com 
exceção de abril. O tipo S-10 fechou o mês outubro com média 
de R$ 5,306, avanço de 6,48% no comparativo com setembro. 

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

Hoje...
... quase 33 anos depois da foto acima, pouca coisa mudou ao longo da Rua Antônio Lopes 

Marim. Observa-se a presença de empresas e estabelecimentos que permaneceram no local ao lon-
go das últimas décadas, assim como a verticalização no entorno dessa rua, que é uma transversal 
da Rua Dr. César Castiglioni Júnior, a conhecida “rua dos bancos” de Casa Verde. Atualmente, o 
bairro é bastante valorizado, tanto por sua estrutura de comércio e serviços, quanto pela localiza-
ção, com fácil acesso para a Marginal Tietê. 

Foto: AGZN

Foto: Arquivo AGZN

Ontem...
... a foto do acervo de A Gazeta da Zona Norte registra a imagem da Rua Antônio Lopes Marim, 

no centro comercial do bairro Casa Verde. O registro fotográfico é de dezembro de 1988, quando o 
Clube dos Lojistas da Casa Verde realizou uma campanha de Natal com a distribuição de cupons, 
aos clientes das lojas para concorrerem a prêmios. O objetivo principal era promover os estabele-
cimentos comerciais dessa região.

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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Centenário do Bairro do Limão: 
subprefeitura encerra comemorações

Na noite de sexta-feira 
(5/11), a Subprefeitura Casa 
Verde/Ca choeirinha homena-
geou treze personalidades que 
se destacam por sua atuação 
junto à comunidade ou pos-
suem laços históricos com o 
bairro.  

Para a cerimônia, presidi-
da pelo vereador Paulo Frange 
(PTB), foram convidados, ain-
da representantes da Sociedade 
Civil, Saúde, Assistência Social 
e Segurança. A cerimônia foi 
aberta com uma oração dirigi-
da ao bairro e aos seus morado-
res pelo Padre Marcos, da pró-
pria Paróquia Santo Antônio do 
Limão que sediou o evento.

Guaracy Fontes Monteiro 
Filho, subprefeito da Casa 
Verde/Cachoeirinha, destacou 
a boa impressão que tem da re-
gião que possui problemas pon-
tuais, mas também um grande 
potencial para se desenvolver. 
O vereador Paulo Frange, vê no  
Limão, a exemplo do que acon-
teceu na Barra Funda, um fu-
turo igualmente promissor. A 
região, segundo ele, deverá ser 
supervalorizada nos próximos 
anos.

No final da noite, Paulo 
Frange entregou ao subprefei-
to o Projeto de Lei que acres-
centa Limão ao nome da 
Subprefeitura Casa Verde/
Cachoeirinha, uma forma de 
reconhecer a importância do 
distrito. 

Homenageados

Sandro Alves Pessoa - um 
dos idealizadores do Projeto 
Jantar para Todos e dono do 
restaurante Kariri, o mais anti-
go do CTN;

Wagner Braz in memo-
riam - jogou no Açucena 
Limão e, como integrante de 
uma família de comerciantes, 
representou o setor no even-
to também;

Professor Albino Rodrigues 
Mendes - atuou durante 33 
anos na Educação, 20 deles 
como diretor da escola Matilde 
Macedo Soares e integrou o 
grupo Ação Norte na busca de 
melhorias para o bairro;

José Roberto dos Santos - 
servidor público há mais de 30 
anos e morador do Limão;

Nazaré dos Santos Valentim 
in memoriam - auxiliar nos ser-
viços e obras de caridade da 
Paróquia Santo Antônio; 

Inspetor Superintendente 
Jairo Chabaribery Filho - Na 
GCM há 29, é um dos respon-
sáveis pela elaboração de po-
líticas públicas em segurança 
urbana para a cidade de São 
Paulo, e é morador do Limão; 

Tania Cristina Pereira dos 
Santos - agente comunitária 
de Saúde. Além da própria his-
tória junto a UBS Vila Santa 
Maria. Tania representou pro-
fissionais de Saúde nesse ano de 
pandemia;

Álvaro Mendaçolli in memo-
riam - membro de uma das fa-
mílias mais antigas do Limão, 
que abrigou o médico e deputa-
do Álvaro Simões de Souza, sen-
do reconhecido como um dos 
benfeitores da região. Álvaro 
herdou o nome do médico e sua 
paixão pelo bairro, buscando 
melhorias para o bairro;

Grupo Escoteiro Txuca rra-
mãe - antigo GE São Francisco de 
Paula. Após ter a sede destruída 
por um incêndio, ficou abrigado 

por quase três décadas na Igreja 
Santo Antônio do Limão, onde di-
vulgou e aplicou a filosofia do es-
cotismo que visa o desenvolvi-
mento social baseado em valores, 
respeito, amizade, fraternidade e 
no amor pela natureza;

Patrícia Maria de Souza - 
fundadora do Vid’Art Centro 
Ar tístico, realiza produções ar-
tísticas, culturais, sociais e edu-
cativas na periferia da Zona 
Norte. Durante a pandemia, 
através do instituto de mesmo 

nome distribuiu cestas básicas 
que beneficiaram sete mil fa-
mílias. No Limão, atua nas co-
munidades, Agreste, Tubos e 
Beira-Mar;

Paulina Maria - líder comu-
nitária com forte atuação nas 
áreas de Habitação, Saúde e 
Educação. Entre suas conquis-
tas estão a construção de mora-
dias no Agreste e Lidiane, além 
do Ama Vila Barbosa;

Professora Edith Aparecida 
de Moraes Ribeiro Cabral 

- fundadora da primeira Escola 
Infantil do bairro;

Associação Cristã de Moços 
(ACM) - Unidade Norte - Além 
de contribuir para o bem estar e 
qualidade de vida de jovens, adul-
tos e idosos, atua nas áreas de as-
sistência e desenvolvimento so-
cial. Só nesse ano distribuiu mais 
de 13 mil refeições nas comunida-
des mais carentes da região e foi 
parceira da Subprefeitura Casa 
Verde/Cachoeirinha na Operação 
Inverno.
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Homenageados no evento

Bairro do Limão

Relembre quais feriados foram antecipados em 2021
Por determinação 

da Prefei tura de São 
Paulo, cinco feriados 
municipais foram ante-
cipados em 2021, a an-
tecipação ocorreu no 
período de 26 de mar-
ço a 4 de abril, totali-
zando 10 dias de reces-
so. A medida teve como 
objetivo reduzir dras-
ticamente a circulação 
na cidade, para conter 
o avanço da pandemia 
da Covid-19.

Com isso, os feriados 
que foram antecipados:

•Corpus Christi de 
2021 e 2022;
•Consciência Negra de 
2021 e 2022;
•Aniversário da cidade 
de São Paulo em 2022. 
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O Aniversário da cidade de São Paulo foi um dos feriados antecipados em 2021

Feriados antecipados


