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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
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VOCÊ MERECE UMA QUALIDADE DE VIDA MELHOR.

Horto Florestal e Parque da Cantareira estão 
nas comemorações pelo Dia do Meio Ambiente

Em comemoração ao dia 
Internacional do Meio Ambien
te, lembrado oficialmente em 
5 de junho, a Secretaria de In
fraestrutura e Meio Ambiente 
do Estado vai liberar a entra
da, no próximo sábado (8) e do
mingo (9), em todas as Uni
dades de Conservação da Re gião 
Metropolitana de São Paulo 
(RMSP), em celebração à “Se
ma na Nosso Ambiente”.

A lista dos parques pode ser 
consultada na internet, porém 
fazem parte parques urbanos 

como Parque Estadual Alberto 
Löfgren Horto Florestal e Can
tareira, na Zona Norte. A data, 
5 de junho, foi determinada pela 
Organização das Nações Uni das 
(ONU) em 1972 com o objetivo 
de chamar a atenção sobre a im
portância da preservação dos re
cursos naturais para a manuten
ção da vida no planeta. Durante 
toda a semana, a Secretaria de 
Infraestrutura e Meio Ambiente, 
por meio da Fundação Florestal, 
promove uma programação vol
tada para a Educação Ambiental 

em várias unidades de conserva
ção espalhadas pelo território 
paulista.

Em todo o Estado, exis
tem mais de 150 áreas protegi
das, divididas em Parques Es
taduais, Áreas de Proteção 
Am biental, Estações Ecológicas, 
Mo numentos Naturais, Flo res
tas Estaduais, além de Par ques 
Urbanos. Essas áreas são mui
to importantes por sua biodi
versidade e são protegidas pelo 
Estado de São Paulo. 

Leia mais na página 7
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Parque Estadual Alberto Löfgren Horto Florestal e Cantareira são importantes unidades de conservação do Estado

Dia dos Namorados tem expectativa de 
crescimento máximo de 2% nas vendas

De acordo com o levanta
mento da Boa Vista, as empresa 
de serviços econômicos, tem ex
pectativa de crescimento de, no 
máximo, 2% das vendas no Dia 
dos Namorados em comparação 
com o ano passado. Com isso, o 
movimento do comércio na data 
deve registrar o pior resultado 
dos últimos três anos (2,6% em 
2017 e 2,2% em 2018 e a vertigi
nosa queda em 2016 de 5,8%).

O desempenho das vendas 
na data deve repetir a tendên
cia observada no Dia das Mães, 
quando o movimento do comér
cio frustrou as expectativas do 
varejo. O alto nível de desem
prego e a recente queda da con
fiança estão segurando o ritmo 
de expansão das vendas.

E-commerces

A Social Miner se uniu com 
a Opinion Box e lançaram uma 
Pesquisa de Intenção de Compra 
para o Dia dos Namorados 2019. 
O estudo revelou que as cate
gorias de Moda e Acessórios, 
Chocolates e Beleza e Saúde es
tão entre as favoritas do público 
e que 69,7% das pessoas enga
jadas com a data planejam com
prar apenas 1 presente, sendo 
que a maioria, de 36,2%, deve 
investir de R$50 a R$100 e ou
tros 24,3%, de R$100 a R$500.

De acordo com o levantamen
to, 51,2% dos respondentes pre
tendem ir às compras para o Dia 
dos Namorados, enquanto 16,7% 
ainda estão na dúvida, a espera 

de boas ofertas e condições que 
incentivem a conversão.

Cerca de 40,3% já estão pes
quisando por ofertas e 36,5% 
pretendem começar a pesquisar 
dias antes do evento. Para esses 
consumidores, aliás, sites como 
Google e Bing são os meios de 

busca favoritos, mas redes so
ciais, comparadores de preço e os 
próprios ecommerces também 
aparecem como boas fontes.

Em torno de 53,2% dos con
sumidores tem a opção de pagar 
em dinheiro, em seguida do car
tão de crédito, sendo que 63,5% 
das pessoas disseram que pre
tendem parcelar suas compras 
e, destas, 30,1% deve dividir o 
valor em até 3 vezes.

Outro ponto de destaque da 
pesquisa é que, quando questiona
dos se fariam suas compras do Dia 
dos Namorados nas mesmas lojas 
em que compraram os presentes 
do ano passado, a maioria (60%) 
disse ainda não saber e apenas 
14,3% dos consumidores demons
traram intenção de serem fiéis às 
marcas em que já compraram.
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Expectativa de crescimento de 2% 
das vendas nos Dia dos Namorados

Protesto em frente à sede da Prefeitura 
reúne moradores da Ponte Pequena e da ZN

“O que será feito no terre
no da Rua Porto Seguro?”. Em 
busca de um posicionamento 
oficial sobre as obras que, re
centemente começaram em ter
reno municipal localizado na 
Ponte Pequena, moradores lo
cais e representantes da ZN fi
zeram um protesto em frente à 
sede da Prefeitura de São Paulo 
na última terçafeira.

A questão envolvendo o ter
reno municipal localizado na 
Rua Porto Seguro, começou em 
outubro do ano passado, com 
notícias de que a Prefeitura 

transferiria para este local algu
mas tendas do serviço Atende, 
voltado a dependentes  quími
cos que circulam na região da 
Cracolândia. O temor dos mo
radores e comerciantes do lo
cal, seria de que junto com es
ses serviços, o bairro passasse a 
ter todos os problemas de segu
rança recorrentes na região da 
Cracolândia, além de não tra
zer uma proposta que realmen
te ajude as pessoas com depen
dência química.

Desde então, um movimento 
envolvendo representantes da 

Ponte Pequena, entidades pró
ximas e da Zona Norte se for
mou para rejeitar essa proposta 
e elaborar uma alternativa para 
a região. No final de outubro 
do ano passado, a reunião da 
Associação Amigos do Mirante 
do Jardim São Paulo destacou o 
assunto com a presença de cer
ca de 400 pessoas. Na ocasião, 
o então secretário municipal de 
Relações Sociais, Milton Flavio 
Lautenschläger afirmou que a 
comunidade seria ouvida pelo 
poder público.

Leia mais na página 7
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Moradores querem saber o que será instalado em terreno municipal da Rua Porto Seguro
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“Contamos com 
uma equipe altamente 

especilizada e qualificada”
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11 96117-8100
11 2959-2112

Rua Banco das Palmas, 401 - Santana

Ponto de referência 
dentro da clínica

e-mail: ativitpilates@gmail.com
souativit       Ativit Pilates

Venha conhecer outros produtos para surpreender no Dia dos Namorados

Avenida Braz Leme, 673 - Casa Verde 
(Próximo do Posto de Gasolina BR)

Horário de atendimento: de 2ª a 6ª feira das 9 às 18 horas, sábado das 10 às 14 horas.

3857-8682
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