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

Hoje...
... atualmente, a Avenida Antônio Maria de Laet é uma das mais mo-

vimentadas da Zona Norte. Além da Estação Tucuruvi do Metrô, abriga 
um shopping e várias linhas de ônibus que fazem a ligação entre bairros 
e também com a região de Guarulhos. Interessante notar o adensamen-
to de prédios em todo seu entorno, uma das consequências do desenvolvi-
mento dos transportes. 
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Ontem...
... por muitas décadas, a Avenida Antônio Maria de Laet preservou 

suas características interioranas. Até 1988 era chamada Avenida Cabuçu 
e tinha muitas residências no seu entorno. Porém, a movimentação já 
era intensa como um dos principais acessos para as regiões: de Jaçanã, 
Jardim Guapira e também Guarulhos. Nessa foto do acervo de A Gazeta 
da Zona Norte, a sinalização ainda era escassa.

Fábricas de Cultura abordam narrativas 
negras: confira a programação para as férias!

Rodas de conversa sobre 
mulheres na Literatura de 
Cordel, tradição oral africana e 
a experiência de escritoras afro
-latinas são alguns dos desta-
ques, além de oficinas práticas, 
nas bibliotecas das Fábricas de 
Cultura, agora em julho.  

Nas bibliotecas das Fá bri-
cas de Cultura, parte do progra-
ma da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Estado 
de São Paulo e gerenciado 
pela Poiesis, as atividades são 
abertas e ocorrem presencial-
mente nas uni dades das zonas 
Norte e Sul da capital paulis-
ta, além de Diadema e Osasco, 
na Região Metropolitana, e 
Iguape no Vale do Ribeira.

Fábrica de Cultura 
Brasilândia

Começa com a ativida-
de Mala de Ébano: Contos da 
Tradição Oral Africana que 
será realizada no dia 5 de ju-
lho, às 11 horas, na Bra si lân-
dia. Na Mala de Ébano, Ma-
riana Per carrega histórias 
de seus ancestrais que conhe-
ceu viajando nas palavras dos 
mestres que encontrou. A ati-
vidade irá circular por ou-
tras unidades das Fábricas de 
Cultura.

Fábrica de Cultura Jaçanã

A equipe da biblioteca do 
Jaçanã realizará a ativida de 
De Suelis, Carolinas e Con-
ceições: Experiências Fe mi-
ninas Afro-Latina no dia 5, 
às 14 horas. A atividade, que 
celebra o Dia da Mulher Ne-
gra, Latino-Americana e Ca-
ri benha (comemorado oficial-
mente no dia 25/7), visa 
pro mover reflexões a respei-
to da trajetória de mulheres 
afro-latinas, intelec tuais in-
surgentes e acadêmicas im-
portantes para a teoria e Li-
te ratura Brasileira. Serão 

uti lizados livros disponíveis 
na biblioteca, como “Racismo, 
Sexismo e Desigualdade no 
Brasil”, de Sueli Carneiro, 
“Olhos d’água”, de Concei-
ção Evaristo, “Quarto de 
Despejo: Diário de uma Fa-
velada”, de Carolina Maria 
de Jesus, e “Heroínas negras 
brasileiras: em 15 cordéis”, 
de Jarid Arraes.

Fábrica de Cultura 
Vila Nova Cachoeirinha

Outra forma de falar sobre 
literatura é mostrar como pôr 
a mão na massa. Na Oficina 
Quadrinhos Maker, a equipe 
da Vila Nova Cachoeirinha irá 
ensinar um pouco sobre esse 
estilo de criação de histórias, 
além de incentivar que o públi-
co faça seus próprios quadri-
nhos. A oficina ocorre no dia 6 
de julho, a partir das 10 horas.

Agora, se você é fã de par-
ticipar de um circuito audiovi-
sual pela cidade de São Paulo, 
esta é a proposta ideal. A ati-
vidade Circuito Virtual pelas 
Narrativas Negras, ocorre no 
dia 7 de julho, às 14h30, na uni-
dade Vila Nova Cachoeirinha.

Além disso, todas as uni-
dades irão receber a atividade 
Trilha Literária realizada pelo 
Crialudis, entre 2 e 9 de julho, 

que tem como proposta convi-
dar o público para um jogo de 
percurso com tabuleiro gigan-
te que possibilita uma imersão 
por diversos clássicos da lite-
ratura infantojuvenil, desper-
tando o gosto e interesse pela 
leitura. Se quiser saber mais 
é só conferir a programação 
completa no site das Fábri-
cas de Cultura (https://www. 
fabricasdecultura.org.br/).

Serviço:

Fábrica de Cultura Bra-  
silândia
Endereço: Avenida General 
Penha Brasil, 2.508 | Tele-
fone: (11) 3859-2300

Fábrica de Cultura Jaçanã
Endereço: Entrada 1: Rua 
Raimundo Eduardo da Silva, 
138 | Entrada 2: Rua Albu-
querque de Almeida, 360 | 
Telefone: (11) 2249-8010

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

*Para conferir o horário exato 
da unidade mais próxima de 
você, favor entrar em contato 
por telefone com a recepção.
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Os espaços das Fábricas de Cultura estão sempre disponíveis 
para o público, confira a programação de férias

Plano Diretor Estratégico 
terá consulta pública 

retomada a partir desta 
segunda-feira (4)

A Secretaria Municipal 
de Urbanismo e Licencia-
mento - SMUL informou em 
nota oficial que o processo 
participativo para Revisão 
In termediária do Plano Di-
re tor Estratégico - PDE 
será retomada na próxima 
segunda-feira (4). A parti-
cipação popular acontece 
na plataforma Participe+, 

de acordo com a Prefeitura, 
com o novo calendário das 
atividades participativas.

Em 9 de maio último, a 
Justiça suspendeu a revi-
são do PDE por entender 
que as plataformas de parti-
cipação popular precisavam 
passar por adequações, ofe-
recendo melhores recursos 
de acessibilidade.
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Consultas públicas sobre a revisão do PDE 
serão retomadas na plataforma Participe+


