
Desde a última segunda-
feira (20), a Secretaria de In-
fraestrutura e Meio Ambiente 
(SIMA), retomou a visitação de 
mais seis parques estaduais em 
São Paulo. A reabertura está se-
guindo as mesmas medidas ado-
tadas pelos outros nove parques 
reabertos na última semana, 
com restrição de portões, horá-
rio de funcionamento, além de 
regras específicas. A SIMA vai 
monitorar as atividades e com-
portamento da população nos 
espaços, durante as primeiras 
semanas para deliberar sobre a 
abertura integral.

Os parques urbanos da Ju-
ventude, Horto Florestal, Je-
qui tibá, Jacuí, Biacica e Jardim 
Helena funcionarão de segunda 
a sexta-feira, das 10 às 16 ho-
ras. Espaços como: bibliotecas, 
salas de atividades, museus e 
orquidários permanecem fecha-
dos. Será recomendada visita ao 
parque apenas para atividades 
físicas individuais como: corri-
das, caminhadas, ciclismo, en-
tre outras. 

Entre os parques sob a ges-
tão da Secretaria Municipal do 
Verde Meio Ambiente, 70 foram 
reabertos e contabilizaram na 
primeira semana de atividades 
um total de 128.114 visitantes. 
Os mais visitados foram: Ibira-
puera (42.452), Carmo (9.197), 
Luz (8.848) Acli ma ção (8.562) 
e Independência (6.857). Nessa 
etapa, os parques só abrem 
de segunda a sexta-feira das 
10 às 16 horas. Já os parques 
Ibirapuera e do Carmo têm ho-
rário diferente de atendimento, 
das 6 às 16 horas.

Em todos os locais, a limpe-
za e desinfecção dos banheiros 
serão intensificadas. O uso de 
máscara continuará obrigató-
rio, bem como o distanciamen-
to social. Os permissionários de 
alimentação devem seguir as re-
gras específicas do setor e há to-
tens com álcool em gel 70%, em 
pontos estratégicos. Não é re-
comendado o uso de quadras, 
campos e parquinhos.

Os protocolos estão dispo-
ní veis no site da Secretaria de 
Infraestrutura e Meio Am bien-
te: https://www.infraestrutura 
meioambiente.sp.gov.br/ e no 
Diário Oficial do Estado.

Parques urbanos abertos - se-
gunda a sexta das 10 às 16 horas:

Desde 13/7
Villa-Lobos;
Cândido Portinari;
Água Branca;
Ecológico do Tietê.

Desde 20/7
Juventude;
Horto Florestal;
Jequitibá;
Jacuí;
Biacica;
Jardim Helena.

Unidades de Conserva
ção/parques naturais: Jara-
guá e Cantareira (Nú cleo Pedra 
Gran de) seguem os mesmos ho-
rários, cujas visitas devem ser 
agendadas com antecedência 

mínima de 24 horas por meio 
do Site da Fundação Florestal, 
ór gão responsável pelas duas 
Uni dades de Conser vação e, 
obe decer o limite de 30% da ca-
pacidade. As trilhas com ocor-
rência de mamíferos e cachoeiras 
permanecerão fechadas.

Zoológico, Zoo Safari e 
Jar dim Botânico: Visitações 
durante a semana, das 10 às 16 
horas; sábados, domingos e fe-
riados das 9 às 16 horas, com 
restrição de 50% dos ingressos. 
O Jardim Botânico estará fe-
chado as segundas-feiras para 
manutenção.

Nesta etapa, apenas a área 
de visitação aberta poderá ser 
utilizada. Para visitação ao Zoo 
Safári, é permitido uso apenas 
de veículos particulares (o ser-
viço de vans está suspenso).
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ÚLTIMAS - Uma pesquisa feita pela ALSHOP (Associação 
Brasileira de Lojistas de Shopping), mostra que o movimento é 
mais baixo do que o esperado, e resulta em perdas financeiras 
que ameaçam o setor do varejo. Com foco nos associados de São 
Paulo, entre 7 e 16 de julho aponta que o horário parcial (das 
16 às 22 horas), reduz o movimento a 1/3 do esperado. Cerca 
de 64% dos entrevistados afirmam que estão perdendo muito 
movimento com o fechamento dos empreendimentos no horário 
do almoço. Para 36% dos associados, o fluxo de clientes em 
relação ao período da pré-pandemia é considerado “muito baixo” 
e “baixo” por 55%, dos respondentes. Para 9% movimento é 
regular, e ninguém classificou a retomada como “boa”.

ÚLTIMAS - Entre janeiro e maio de 2020, o Brasil fechou 
cerca de 1.144.875 vagas de emprego com carteira assinada, 
de acordo com dados divulgados pelo Caged (Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados). Esse período é marcado 
pela pandemia do novo coronavírus, segundo o Ministério 
da Economia, o resultado é fruto de 6.911.049 demissões e 
5.766.174 admissões ao longo dos cinco primeiros meses de 
2020. O emprego formal no Brasil, caiu a 37.664.748 postos de 
trabalho, menor valor desde maio de 2011 (37.114.706 vagas). 
No mês de maio, o mercado de trabalho brasileiro fechou 
331.901 vagas com carteira assinada. O resultado ocorreu em 
meio a 1.035.822 de desligamentos e 703.921 admissões.

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...
... A Avenida Santos Dumont é um dos principais acessos para a Zona Norte e também um belo 

“cartão de visitas”, tendo de um lado o Aeroporto Campo de Marte e uma ampla visão do crescimen-
to da região nos últimos anos. Em um dos extremos, está a Praça Campo de Bagatelle, onde o monu-
mento 14-Bis faz uma justa homenagem à Santos Dumont. Já próximo à Avenida Brás Leme, está 
o monumento Heróis da Força Expedicionária Brasileira, outro importante monumento da Zona 
Norte. Por suas características únicas, a Avenida Santos Dumont abrigou grandes eventos popula-
res, atualmente impedidos pela pandemia da covid-19.
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Ontem...
... A foto da Avenida Santos Dumont foi publicada na edição de 2 de janeiro de 1982 de A Gazeta 

da Zona Norte na matéria: “Semáforos no cruzamento da Santos Dumont e Sta. Eulália melhora-
rão o trânsito na ZN”. De acordo com a matéria, a foto registra o momento da instalação dos se-
máforos, uma vez que a pista no sentido bairro-centro da Avenida Santos Dumont era recente e 
fazia parte do então projeto “Campos de Bagatelle”, que trazia uma serie de adequações no trân-
sito local. Devido a ausência de sinalização até aquele momento, o local registrava alto índice de 
acidentes.

Biblioteca de São Paulo realiza 
contações de histórias interativas 

e online para toda a família
Dentro da programação 

online da Biblioteca de São 
Paulo (BSP), a Hora do Conto 
Interativa promete surpreender 
a família toda. Com Kiara Terra 
(convidada especial: Priscila 
Jácomo), a atividade - intitula-
da “Histórias para sonhar no 
dia de hoje” - será composta por 
quatro encontros (independen-
tes), marcados para os dias 25 
de julho, 1º, 8 e 15 de agosto, 
sempre às 16 horas (com 45 mi-
nutos de duração). 

As inscrições gratuitas para 
participar da Hora do Conto 
Interativa estão abertas em  
https://www.bsp.org.br/inscricao 
(vagas limitadas e o interessado 
pode escolher os encontros, dia a 
dia). Na última sessão da série, 
o programa contará com convi-
dada especial: Priscila Jácomo. 
Kiara Terra é escritora, con-
tadora de histórias e criadora 
do método “A história aberta” 
(narrativas colaborativas que 
estimulam a participação do pú-
blico). Cursou Arte Dramática 
no Célia Helena Teatro-escola 

e Comunicação das Artes do 
Corpo na PUC. Atualmente, 
Kiara mora em Portugal, onde 
é doutoranda em Antropologia 
da Infância na Universidade 
do Minho. Já, Priscila Jácomo 
é palhaça, criou os espetácu-
los “Cuidado frágil” e “S.O.S. 

quase tudo”, e idealizou o proje-
to Povo Parrir, além de coorde-
nar oficinas. Para mais informa-
ções, acesse nossas redes sociais 
e sites. Inscrições abertas, vagas 
limitadas.

Para participar, acesse www.
bsp.org.br/inscricao
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“Histórias para sonhar no dia de hoje”

Shopping Center Norte recebe 
posto de testagem da covid-19

Em parceria com a empresa 
Teste Fácil, o Shopping Center 
Norte inaugurou, no dia 13 de ju-
lho, um posto de testagem da co-
vid-19. O espaço de atendimento 
está localizado em uma área re-
servada do estacionamento, pró-
ximo ao Outback, e funciona dia-
riamente, das 11 às 22 horas.

O exame identifica a presen-
ça de IgG e IgM em amostra de 
plasma, sangue total e soro, por 
imunoensaio cromatográfico. O 
teste rápido confere o resultado 
em 15 minutos e o laudo é en-
caminhado no dia seguinte por 
e-mail. O teste custa R$ 180,00 
e pode ser parcelado no cartão 
de crédito. 

Vale ressaltar que, a cada 
dois testes vendidos, a empre-
sa doará 1 cesta básica para a 
campanha “Juntos Pela ZN con-
tra a covid-19”, criada no início 
de maio pelo Grupo Baumgart 
por meio dos Institutos Center 
Norte e Vedacit. O projeto vem 

ajudando famílias em situação 
de vulnerabilidade social, que 
moram nas comunidades da 
Zona Norte, com a doação de ali-
mentos e produtos de higiene e 
limpeza. Também são beneficia-
dos profissionais da Saúde que 

atuam nos três maiores hospi-
tais públicos da região (Hospital 
do Mandaqui, Hospital Vila 
Nova Cachoeirinha e Hospital 
Ge ral de Vila Penteado) por 
meio da doação de equipamentos 
de proteção individual (EPIs).

Foto: Divulgação

Posto de testagem da covid-19, no estacionamento do Shopping Center Norte

Horto Florestal e Parque da Juventude 
voltaram a funcionar com restrições
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Parque da Juventude voltou a funcionar com restrição de portões e horários

Horto Florestal também voltou a funcionar, 
fique atento aos protocolos de segurança


