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ÚLTIMAS - Mesmo com a alta da inflação, o aumento 
da taxa de juros - que encarece o financiamento das 
compras - e a perda de renda das famílias, por conta da 
crise econômica, a movimentação do varejo paulistano 
está aquecida neste fim de ano. O Balanço de Vendas de 
novembro, elaborado pelo Instituto de Economia Gastão 
Vidigal (IEGV), da Associação Comercial de São Paulo 
(ACSP), com amostra da Boa Vista SA, aponta que houve 
alta de 10,8% no volume de vendas comparado com o mês 
de outubro. A expectativa da ACSP é que as vendas de 
Natal deste ano aumentem cerca de 10% em relação ao 
mesmo período do ano passado.

ÚLTIMAS - De acordo com os dados do Banco Central, a taxa de 
inadimplência das famílias com recursos livres atingiu a marca 
de 4,28% em outubro, após elevação de 0,03 pontos percentuais 
em relação ao nível verificado um mês antes. O resultado 
não surpreende e já havia sido antecipado pelo indicador de 
Registros de Inadimplentes da Boa Vista, que apontou leve alta 
de 0,2% na comparação mensal dos dados dessazonalizados 
no mesmo período. O indicador da Boa Vista vinha de alta 
nos meses anteriores e, mais do que isso, apresentou forte 
desaceleração da queda na variação acumulada em 12 meses até 
outubro, que se deveu ao fato de que o fluxo de inadimplentes 
foi muito baixo em outubro do ano passado.

O mais eficiente veículo de divulgação em toda Região Norte da Capital
Desde 1963 ampliando e consolidando sua liderança na Zona Norte
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Hoje...
... as obras da Ponte Cruzeiro do Sul começaram no final de 1961, mas sua inauguração só acon-

teceu em 25 de janeiro de 1967, após sofrer muitas paralisações devido ao alto custo do projeto. 
Porém, foi o empenho direto do então vereador Ary Silva em prol de uma nova concorrência públi-
ca em 1966, que possibilitou o término dessa obra, assim como o alargamento da Avenida Cruzeiro 
do Sul, fundamental para o desenvolvimento da Zona Norte. Em sua homenagem, a Lei 15.161 de 
2010, alterou sua denominação Ponte Cruzeiro do Sul-Jornalista Ary Silva, como consta em sua 
placa desde agosto de 2015.
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Ontem...
... a foto registra a construção da Ponte Cruzeiro do Sul na década de 60, obra fundamental 

para facilitar o acesso da Zona Norte para a área central da cidade, assim como para todo o desen-
volvimento da região, intensificado a partir da chegada do Metrô, já na década de 70. As negocia-
ções para a construção dessa ponte começaram em 1961, a partir de uma solicitação do então ve-
reador Ary Silva. Até então, a Zona Norte contava apenas com a Ponte das Bandeiras, já saturada 
na época, o que prejudicava o desenvolvimento da 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

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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Bibliotecas das Fábricas de Cultura 
incentivam diversidade na Literatura

As bibliotecas das Fábricas 
de Cultura irão promover em 
dezembro, diversas atividades 
que buscam valorizar a diversi-
dade da produção literária. As 
atividades são gratuitas e serão 
transmitidas pelo YouTube das 
Fábricas de Cultura.

Equipes das Bibliotecas irão 
trabalhar com livros e autores 
nacionais e internacionais ao 
longo do mês de dezembro, bus-
cando ampliar o debate sobre 
questões relevantes para a so-
ciedade brasileira entre adultos, 
jovens e crianças.

Fábrica de Cultura Brasi
lândia - Com Qual Penteado Eu 

Vou? - Com: Equipe de Biblioteca 
- 14/12 - terça-feira - 15 às 16 ho-
ras - Faixa Etária: Atividade 
Livre - Participação: Aberta ao 
Público - Plataforma: YouTube. 

Fábrica de Cultura Jaçanã 
- Contação de História: “Foi 
Vovó Que Disse”, de Daniel 
Munduruku - Com: Equipe de 
Biblioteca - 10/12 - sexta-feira 
- 15 às 16 horas -Faixa Etária: 
Atividade Livre - Participação: 
Aberta ao Público - Plataforma: 
SoundCloud

Acesse Youtube: https:// 
www.youtube.com/c/fabricas 
deculturavideos/

SoundCloud: https://sound 
cloud.com/fabricasdecultura

Fábrica de Cultura Bra si
lândia - Avenida General Pe-
nha Brasil, 2.508 | Telefone: 
(11) 3859-2300.

Fábrica de Cultura Jaçanã 
 Entrada 1: Rua Raimundo 
Eduardo da Silva, 138 | En-
trada 2: Rua Albuquerque de 
Almeida, 360 | Telefone: (11) 
2249-8010.

Fábrica de Cultura Vila 
Nova Cachoeirinha - Rua 
Franklin do Amaral, 1.575 | 
Telefone: (11) 2233-9270.

Foto: Alberto Santos

O “Sarauteca online”, realizado pela Equipe de Biblioteca, mistura música, dança, poesia e interpretação

Inscrições para matrícula da rede 
pública estadual estão abertas 
Na última segunda-feira (6), 

começou novo período de ins-
crição para matrícula nas es-
colas estaduais, com ingresso 
em 2022. O processo se destina 
para aqueles que não possuem 
matrícula ativa na rede pública 
(estadual e municipal), como os 
oriundos da rede privada, de ou-
tros Estados, ou que perderam 
o prazo de rematrícula. As ins-
crições podem ser feitas por res-
ponsáveis legais dos candidatos 
ou pessoas com mais de 18 anos, 
presencialmente ou on-line.

Online

Para realizar o processo de 
forma remota os responsáveis le-
gais dos candidatos ou estudante 
com mais de 18 anos devem aces-
sar o link https://sed.educacao.sp.
gov.br/NCA/PreInscricaoOnline/
login, preencher a ficha de ins-
crição e fazer o upload dos docu-
mentos necessários.

•RG;
•Histórico escolar
•Comprovante de residência.

A inscrição será realizada 
somente após a aprovação dos 
dados encaminhados. Depois 
de ter a documentação apro-
vada, o estudante será alocado 
na unidade escolar mais próxi-
ma de sua residência, com vaga 

disponível e ensino adequado a 
sua necessidade.

É obrigatório possuir um 
e-mail para realizar o processo.

 
Presencial

Os responsáveis legais dos 
candidatos ou estudantes com 
mais de 18 anos devem se diri-
gir a qualquer unidade escolar 
da rede pública ou aos postos do 
Poupatempo e apresentar os do-
cumentos listados acima (RG, 

histórico escolar e comprovante 
de residência).

Os resultados das inscrições 
ocorrerão a partir de 14/12/2021 
e podem ser consultados por 
meio da Consulta Pública de 
Matrícula (https://sed.educacao. 
sp.gov.br/ConsultaPublica/
Consulta).

O procedimento de inscrição 
de alunos que não fazem par-
te da rede pública estadual fica 
aberto ao longo de todo o ano le-
tivo de 2022.

Foto: Divulgação

Vagas são para ingresso no ano letivo de 2022 e 
podem ser realizados on-line ou presencialmente

Aniversário da Avenida Paulista terá 
Nando Reis, Rincon Sapiência e piano voador

Na última quarta-feira, 8 de 
dezembro, a Avenida Paulista 
celebrou 130 anos de fundação, 
uma das vias mais tradicionais 
do País ganha uma maratona de 
comemorações organizadas pela 
Secretaria Municipal de Cultura 
e pela Associação Paulista Viva, 
com destaque para shows de 
Nando Reis, Bixiga 70 e Rincon 
Sapiência, intervenções aéreas 
circenses, ópera na sacada e ati-
vidades infantis.

No domingo, 12, dia em que 
a avenida está aberta ao públi-
co pedestre, a SMC ocupa qua-
tro varandas ao longo da ani-
versariante com programações 
temáticas, a partir das 11 horas. 
A primeira traz um perfil ecléti-
co, com apresentações de Bixiga 
70, Luedji Luna e Nando Reis, 
que presenteia a Paulista com 
um show de voz e violão, a par-
tir das 15 horas.

Outra varanda se concentra 
no Hip Hop e tem a presença de 
Rincon Sapiência. A terceira se 
dedica ao Samba e traz uma se-
leção de mulheres que repre-
sentam brilhantemente o ritmo 
- Bernadete (a primeira mulher 
a cantar um samba-enredo no 
Anhembi); Renata Jambeiro; 
Graça Braga; Raquel Tobias; 
Ve ronica Ferriani e Milena 
Cas tro. Por fim, uma quarta 

varanda recebe o projeto Ópera 
na Sacada, levando música clás-
sica a quem estiver na região - 
seja passeando nas ruas ou nos 
prédios vizinhos.

Também é do alto que vem 
a surpreendente performance 
aérea musical da Cia K: com-
panhia que se apresenta com 
a ajuda de um guindaste e um 
“piano voador”. Já no chão, 
o público pode dançar e can-
tar com estações de samba- 
ro ck e forró; ou se encantar 
com as apresentações de baila-
rinas e artistas circenses. Para 

as crianças, a Secretaria tam-
bém garante um domingo lú-
dico e educativo, com contação 
de histórias e peças de teatro. 
As comemorações seguem das 8 
até às 16 horas, com os shows 
começando às 11 horas em dife-
rentes espaços.

Confira outras ativida-
des de comemoração do Ani-
ver sário da Avenida Paulista 
no site da Associação Pau lista 
Viva: https://www.associacao 
paulistaviva.org.br/site/avenida
-paulista-comemora-130-anos-
com-ampla-programacao.php

Foto: Bianca Monteiro on Unsplash

Avenida que é símbolo da capital completa 130 anos em dezembro

Alugo CAsA NovA TrAv. 
DA r. AlfreDo Pujol
1 dorm, sala, coz, wc, 

com fogão cooktop, valor 
r$ 1.000,00. Tratar:
99501-5541

APTo TuCuruvI
C/ sACADA - 350 MIl

2 dorms, sl, coz, wc,  
2 vagas, 2 elev, 55 á.ú. 

falar c/ sr. Walter
97375-4785


