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APARELHOS AUDITIVOS

MELHORES PREÇOS DO MERCADO COM
AS MELHORES CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Aparelhos a partir de R$ 78 mensais*

ANOS AJUDANDO
PESSOAS A OUVIR MELHOR34

(11) 2973-9099

RUA SALETE, 117 - SANTANA

www.centroauditivoaudifone.com.br
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COMUNICADO
Em virtude do feriado do 

dia 16/6, (Corpus Christi), os 
anúncios para a edição do dia 
17/6 deverão ser antecipados 
para o dia 14/6 (terça-feira). 
Todo material será recebido 

em nosso balcão de anúncios 
até às 17 horas. A distribuição 

será dia 15/6 (quarta-feira).

www.gazetazn.com.br
Visite nosso site:

Casa de Cultura 
Vila Guilherme comemora 

6 anos neste sábado
A Casa de Cultura Vila 

Guilherme, situada na Praça 
Oscar da Silva 111, comemora 
neste sábado (11), 6 anos de 
atividades. Além das diversas 
opções em sua programação, a 
Casa de Cultura deu um novo 
destino para o antigo casarão 
histórico, que por anos ficou 
em deterioração sem perspec
tivas de recuperação.

Construído na década de 
20, o imóvel foi o primeiro 
Grupo Escolar do bairro, o 
antigo casarão. Mais tarde foi 
sede da então Administração 

Regional de Vila Maria/Vila 
Guilherme, função de teve até 
2005. Depois disso, permane
ceu mais de 10 anos fechado 
e sem manutenção, até que fi
nalmente recuperado e inau
gurado como Casa de Cultura 
em 2016.

Sua história começa em 
1924, quando foi construí
do por Guilherme Praun da 
Silva, proprietário do terre
no e loteador da região, com 
o objetivo de abrigar o an
tigo Grupo Escolar de Vila 
Guilherme. Considerado um 

bem de valor histórico e ar
quitetônico da cidade, foi 
tombado pelo Compresp pela 
Resolução nº 10/2013. Além 
de preservar o imóvel histó
rico, a Casa de Cultura Vila 
Guilherme agrega à região sua 
programação diversificada. 
Para celebrar seu 6° aniver
sário, a Secretaria Municipal 
da Cultura divulga uma série 
de eventos especiais (https://
www.prefeitura.sp.gov.br/ci
dade/secretarias/cultura/noti
cias/index.php?p=31530).

Leia mais na página 3
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Recuperado, imóvel abriga hoje a Casa de Cultura Vila Guilherme

Av. Zumkeller, 114 - Pq. Mandaqui
(11) 2257-0707 / (11) 98899-1331
@vetcentral_ Dra. Aline Vieira de Mello

Médica Veterinária CRMV/SP: 53.232

10 às 
18 horas

Vermífugo grátis
E muitos brindes...

CONSULTAS•VACINAS•BANHO E TOSA•CIRURGIAS•INTERNAÇÃO 24H•CASTRAÇÕES

Essa festa  
vai ser 
das boas, 
vem 
comemorar 
com a 
VetCentral

Dia dos Namorados 
promete aquecer as 
vendas no comércio

Mesmo com os preços nas 
alturas, o brasileiro pretende 
gastar até R$ 200 reais com 
o presente, de acordo com 
a pesquisa da Associação 
Comercial de São Paulo 
(ACSP), que ainda aponta 
que roupas, calçados, aces
sórios lideram a intenção de 
compra do consumidor. De 
acordo com os entrevista
dos, pouco mais de 35% vão 
presentear na data, enquan
to 49,3% disseram que não 
pretendem comprar e outros 
15% não souberam dizer se 
vão às compras. Foram ouvi
das 1.712 pessoas em todas 
as regiões do país.

A pesquisa da ACSP re
velou também que grande 
parte das compras será rea
lizada em pequenos estabe
lecimentos (45,3%), em lojas 

físicas (63,1%), e presencial
mente. A forma de paga
mento mais citada foi à vis
ta (60,8%). 

Para o economista da 
ACSP, Ulisses Ruiz de Gam
boa, a intenção de compra de 
roupas e calçados aumentou 
levemente em relação a 2021, 
apesar de se manter abaixo 
do registrado durante o pe
ríodo prépandemia. O eco
nomista aponta ainda que, 
“nessa pesquisa aparecem 
itens que não eram mencio
nados no período anterior à 
Covid19, tais como: cesta de 
café da manhã (17,9%) e de
livery de refeições (10,3%), 
refletindo os hábitos do con
sumidor adquiridos durante 
o isolamento social”, analisa 
o especialista. 

Leia mais na página 8
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Mercado mantém boa expectativa de vendas 
devido ao Dia dos Namorados


