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ÚLTIMAS - O número de pedidos de falências caiu 18,5% 
na média móvel trimestral finda em outubro na comparação 
com o mês de setembro, segundo dados da Boa Vista, empresa 
de inteligência analítica. Mantida a base de comparação, os 
pedidos de recuperação judicial registraram leve queda de 0,4%. 
Na análise de longo prazo, medida pela variação acumulada 
em 12 meses, os números ainda refletem a comparação com 
uma base elevada, mas começam a dar sinais de acomodação. 
A queda nos pedidos de falências passou de -19,0% para 
-20,4%, enquanto os pedidos de recuperação judicial apontam 
queda de 27,1%, ante 25,2% na aferição anterior.

ÚLTIMAS - O mês de outubro fecha com o litro da gasolina 
custando R$ 6,447, um aumento de 40% se comparado ao 
mesmo período de 2020 e, de 3% em relação ao fechamento 
de setembro, aponta o último levantamento do Índice de 
Preços Ticket Log (IPTL). Ao comparar o valor com o último 
período de baixa, registrado no mês de abril deste ano, em 
que a gasolina estava custando R$ 5,699, a alta chega a 
13%. Com média de R$ 5,449 o preço do etanol também 
não recuou, e continua 19% mais caro em relação a abril. 
Nenhum Estado registrou redução no preço da gasolina. O 
etanol mais barato em São Paulo, é vendido a R$ 4,684.

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 Cruzeiro do Sul tornou-se um dos principais acessos para os bairros da Zona 

Norte, incluindo as estações Tietê, Carandiru e Santana do Metrô. O desenvolvimento da região 
foi tão intenso nas últimas décadas, que mesmo após o seu alargamento e a construção da Ponte 
Cruzeiro do Sul-Jornalista Ary Silva, os congestionamentos são constantes. Porém, seria impos-
sível imaginar a região sem as obras estruturais realizadas nos últimos anos. A defesa das obras, 
assim como todo o seu desenvolvimento contou com o empenho direto do jornalista Ary Silva, na 
época vereador pela cidade de São Paulo. Dessa forma, o alargamento da Avenida Cruzeiro do Sul 
e construção da Ponte de mesmo nome, tornou-se uma das obras mais emblemáticas de seu traba-
lho pela região. Por essa razão, a Lei 15.161 de 2010 passou a denominar: Ponte Cruzeiro do Sul- 
Jornalista Ary Silva. 
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Ontem...
... a foto do acervo da A Gazeta da Zona Norte registra as obras de alargamento da Avenida 

Cruzeiro do Sul na década de 60. Antes disso, o acesso para a Zona Norte era feito apenas pela 
Ponte das Bandeiras, que já não era suficiente. Os congestionamentos se repetiam a cada dia e as 
demais pontes, estavam 1,5 k de distância. A linha ferroviária, o famoso “trenzinho da Cantareira” 
que seguia pela antiga Avenida Cruzeiro do Sul também já estava ultrapassada e a Zona Norte pre-
cisava de infraestrutura para dar suporte ao seu crescimento. Em 15/6/1964, a antiga linha fer-
roviária foi definitivamente desativada e o então prefeito Prestes Maia aprovou o projeto de alar-
gamento da Avenida Cruzeiro do Sul, assim como a construção de uma nova ponte para acesso à 
Zona Norte. Esse processo contou com a liderança e o empenho do jornalista Ary Silva, fundador 
de AGZN, na época vereador pela cidade de São Paulo. Essa importante obra foi fundamental para 
a chegada do Metrô na década de 1970.

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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Alugo sobrAdo
3 quartos, 3 vagas demais 
dependências, Pq. Modelo 
próx. do Horto r$ 2.000, 

facilito seguro fiança
F: 2973-8185

Registro Geral do Animal está 
disponível em versão eletrônica

Os tutores de pets ganharam 
mais uma facilidade para regis-
trar devidamente seu animal de 
estimação. A Prefeitura lançou 
o Registro Geral do Animal em 
versão eletrônica. Documento 
obrigatório por lei na cidade de 
São Paulo, desde 2001, o chama-
do RGA é uma espécie de identi-
dade e é emitido para cães e gatos 
com idade superior a três meses.

O documento, timbrado e 
numerado, apresenta, além dos 
dados do animal, as informações 
sobre o tutor. O animal registra-
do recebe uma plaqueta com o 
número do registro correspon-
dente e deve usá-la permanen-
temente presa à coleira.

“Agora o tutor terá a facili-
dade de solicitar o serviço tam-
bém de forma on-line, e rece-
berá o RGA em arquivo digital 
para manter o documento do 
seu melhor amigo sempre dis-
ponível”, avaliou a coordenado-
ra da Cosap, Analy Xavier.

O serviço é gratuito e tam-
bém poderá ser solicitado pre-
sencialmente. Para isso, é ne-
cessário comparecer a uma das 
praças de atendimento da pre-
feitura e apresentar os docu-
mentos necessários. Confira a 
documentação necessária: 

•RG e CPF do tutor - escanear 
ou em arquivo jpg (foto);
•Comprovante de residência 
atua lizado em nome do tutor 
(emitido nos últimos 90 dias) - es-
canear ou em arquivo jpg (foto);
•Foto do animal e comprovan-
te de vacinação contra raiva, 
quando houver - escanear ou em 
arquivo jpg (foto);
•O serviço é gratuito.

A solicitação pode ser fei-
ta on-line por meio do Portal 
SP156 https://sp156.prefeitura.
sp.gov.br/portal/servicos.

Se for feita de forma presen-
cial, é necessário agendar ho-
rário em uma das 17 praças de 
atendimento municipais, den-
tro das Subprefeituras. 

Mais informações pelo tele-
fone 156.
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Tutores de pets podem solicitar o RGA eletrônico, 
documento que identifica o animal

Período de matrículas e rematrículas está 
aberto nas escolas da rede municipal

O período de matrículas 
e rematrículas nas escolas da 
rede municipal já está aberto. 
Para solicitar uma vaga, os res-
ponsáveis cujas crianças ainda 
não estão matriculadas na rede, 
precisam comparecer à unidade 
escolar mais próxima com os do-
cumentos necessários e preen-
cher a ficha de matrícula.

Os procedimentos necessá-
rios para a solicitação variam 
de acordo com a modalidade 
(Creche, Educação Infantil, En-
sino Fundamental, Ensino Médio 
ou Educação de Jovens e Adultos 
- EJA). Nesse caso, a escola para 
qual o aluno for direcionado de-
verá entrar em contato com a fa-
mília, ou com o próprio estudan-
te (no caso de maiores de idade) 
para avisar sobre a efetivação da 
matrícula.  Não é possível esco-
lher em qual unidade da rede es-
tudar. O encaminhamento para 
matrícula ocorre por meio do ge-
oreferenciamento, que define 
como prioridade, escolas próxi-
mas da casa do aluno (até 1.500 
metros para berçários e até 2.000 
metros a partir do mini grupo).

Caso não haja vaga em uma 
unidade próxima da residência, 
o estudante terá a matrícula ga-
rantida em uma escola  a mais de 
2km com direito ao Programa 
de Transporte Escolar Gratuito 
- TEG. A informação sobre as 
unidades em que os alunos irão 
estudar no próximo ano letivo 
acontece a partir do dia 13/12.

Já para aqueles que já es-
tão matriculadas na rede muni-
cipal, rematrícula é automática, 

sendo necessário aos responsá-
veis apenas procurar a escola 
para assinar a ficha de rematrí-
cula. Confira abaixo os docu-
mentos necessários para solici-
tar uma vaga na rede.

Documentos necessários para 
a matrícula nas Creches (CEIs) 
ou EMEIs:

•Documento de Identidade do 
aluno (Certidão de Nascimento, 
Registro Geral;
•RG ou Registro Nacional Mi - 
gratório;
•RNM/Protocolo de Solicitação 
de Refúgio);
•Comprovante/declaração de en-  
de reço no nome do pai/mãe ou 
responsável legal;
•CPF do aluno e do pai/mãe 
ou responsável legal ou RNM/
Protocolo;

•Telefones para contato, prefe-
rencialmente celular, e e-mail 
do pai/mãe ou responsável legal;
•Carteira de vacinação atuali za- 
da;
•Cartão do Programa Bolsa-Fa-
mília, se for o caso;
•Cartão do Sistema Único de 
Saúde.

Documentos necessários para 
a matrícula em EMEFs

•Certidão de Nascimento, Re-
gistro Geral - RG ou Registro 
Nacional Migratório - RNM e 
CPF;
•Comprovante de endereço no 
nome do(a) pai/mãe ou respon-
sável legal;
•Comprovante de escolaridade 
anterior, em caso de prossegui-
mento de estudos.
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Rede municipal abre período de matrícula e rematrícula

Etecs divulgam resultado do pedido de redução 
da inscrição para o Vestibulinho de 2022

Está disponível a relação 
dos beneficiados com a redu-
ção de 50% do valor da taxa de 
inscrição do processo seletivo 
das Escolas Técnicas Estaduais 
(Etecs), para o primeiro semes-
tre de 2022. Quem não for con-
templado com o desconto poderá 
entrar com recurso para solici-
tar nova análise, no dia 19 de 
novembro, exclusivamente pela 
plataforma do Vestibulinho: 
https://www.vestibulinhoetec.
com.br/home/

O candidato que receber o 
benefício deve fazer sua inscri-
ção para o Vestibulinho, exclu-
sivamente pela internet, em um 
único curso na Escola Técnica de 
sua escolha, até 30 novembro. 

As Etecs disponibilizam 
computador e acesso à inter-
net aos interessados na inscri-
ção. Para usar os equipamentos, 
será obrigatório o uso de másca-
ra de proteção facial e também 
respeitar as demais medidas de 
proteção do Protocolo Sanitário 
Institucional do CPS. Os inte-
ressados devem entrar em con-
tato com a sua unidade para con-
firmar o horário de atendimento 
e realizar o agendamento.

A leitura atenta do Manual 
do Candidato e o preenchimento 
da ficha de inscrição eletrônica, 
disponíveis no site é de respon-
sabilidade exclusiva do candida-
to ou de seu representante le-
gal (pai, mãe, curador ou tutor), 
quando menor de 16 anos.

Processo Seletivo

A seleção dos candidatos 
para o Vestibulinho das Etecs se 
dará por meio de análise do his-
tórico escolar, sem a realização 
de prova presencial ou on-line. 

O processo seletivo para o pri-
meiro semestre de 2022 oferece 
87.415 vagas para os Ensinos: 
Técnico, Integrado, Médio com 
ênfase e Especialização Técnica.

Esse número inclui 47.070 
vagas para os cursos técnicos 
presenciais, semipresenciais e 
on-line, destinadas às Etecs e 
às classes descentralizadas (uni-
dades que oferecem um ou mais 
cursos, sob a administração de 
uma Etec) que funcionam por 
meio de parcerias com as prefei-
turas do interior e da capital (au-
las nos CEUs) e com a Secretaria 
estadual da Educação.

Para o Ensino Médio Inte-
grado ao Técnico, as 36.915 va-
gas estão distribuídas entre os 
programas: Novotec Integrado 
(com opções em tempo integral 
(M-Tec PI), ou em um único pe-
ríodo (M-Tec) e Articulação da 
Formação Profissional Média e 
Superior (AMS), que permite a 
conclusão dos Ensinos: Médio, 
Técnico e Superior Tecnológico 

em cinco anos, um ano a menos 
que o período previsto para cur-
sar as três modalidades.

Já o Ensino Médio com ênfa-
se (itinerário formativo) oferece 
2.725 vagas, enquanto os cursos 
de Especialização Técnica dis-
ponibilizam 705 vagas, distribu-
ídas entre os formatos presen-
cial e on-line.

Inclusão social

O Sistema de Pontuação 
Acrescida do Centro Paula Sou-
za concede acréscimo de pontos 
à nota final do processo seleti-
vo das Etecs, sendo 3% a estu-
dantes afrodescendentes e 10% 
a oriundos da rede pública. Se 
o candidato estiver nas duas 
situa ções, recebe 13% de bônus.

As dúvidas podem ser dire-
cionadas para os telefones da 
capital e Grande São Paulo (11) 
3471- 4071 e nas demais loca-
lidades: 0800 772 2829 ou pelo 
site.
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A seleção dos candidatos para o Vestibulinho das Etecs 
se dará por meio de análise do histórico escolar


