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ÚLTIMAS - O varejo paulista vai terminar o ano com alta de 
2% no seu faturamento real em comparação a 2019, projeta 
a Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista (PCCV), da 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado 
de São Paulo (FecomercioSP). Em números absolutos, será 
um aumento de R$ 12 bilhões no orçamento final de 2020 em 
relação ao ano anterior - um resultado menos destrutivo do 
que o esperado em meio à crise do Coronavírus. Nos cálculos 
da Entidade, o setor registraria queda acentuada de 3% se o 
governo federal não tivesse interferido na economia por meio do 
auxílio emergencial, a partir de abril, o que mostra, novamente, 
o caráter decisivo da medida para a economia do País.

ÚLTIMAS - De acordo com uma pesquisa realizada pela 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) em parceria com a 
Offer Wise Pesquisas, nas 27 capitais do Brasil, cerca de 26% dos 
brasileiros possuem a intenção de presentear no Natal. O estudo 
aponta uma queda de 7 pontos percentuais em relação a 2019. 
O levantamento também aponta que 11% dos entrevistados 
que realizaram compras no Natal de 2019, admitem ter ficado 
com o nome sujo em razão das compras feitas na data. Destes, 
6% continuam negativados e 5% conseguiram limpar o nome. 
Em média, o valor das dívidas responsáveis pela negativação é 
de R$ 550.

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

Hoje...
... Como um dos principais acessos à Zona Norte, a Ponte do Limão liga a Zona Norte à Zona 

Oeste e, frequentemente recebe obras de manutenção. Em 2018, chegou a ficar parcialmente inter-
ditada para o reparo de vigas em sua estrutura. A conservação de pontes e viadutos é um dos gran-
des desafios na cidade de São Paulo, devido a sua grande movimentação e falta de manutenção ade-
quada há décadas. Como é visível na imagem, atualmente toda sua extensão conta com postes de 
iluminação.
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Ontem...
... A foto da Ponte do Limão foi publicada em nossa edição de 8 de junho de 1975 em matéria 

com o título “Marginal Direita do Tietê não pode ficar no escuro”. O problema relatado na época 
era a falta de iluminação do lado direito, logo após a Ponte da Casa Verde, até a via Anhanguera. 
Essa foi a razão apontada para o grande número de acidentes registrados. A matéria também des-
tacou outro “absurdo”, a falta de iluminação em toda a extensão da Ponte do Limão, como obser-
va-se na foto com ausência de postes.

Projeto FLOReCIDADE revitaliza com 
paisagismo grandes vias na cidade

A Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal das Subprefeituras 
(SMSUB), já revitalizou mais 
de 462 mil metros quadrados 
de 120 praças, canteiros cen-
trais e remanescentes em gran-
des vias da capital com o Projeto 
FLOReCIDADE. Os trechos 
contemplados receberam a rea-
dequação de mais de 28 mil me-
tros quadrados de calçadas.

Desde o início dos traba-
lhos, em junho de 2019, já fo-
ram plantadas 744 mil mudas 
de plantas. As espécies selecio-
nadas são mais resistentes às 
condições externas, como: gra-
mas amendoim e esmeralda, e 
arbustos, como azaleias, drace-
nas, moreias e costelas de adão.

O projeto utiliza o paisa-
gismo para planejar um novo 
desenho da área urbana, com 
etapas de correção do solo, adu-
bação, plantio de mudas, des-
praguejamento de grama e 
poda de árvores”, disse Caroline 

Rodrigues, que coordena o 
FLOReCIDADE na Secretaria 
das Subprefeituras.

Ao reorganizar canteiros e 
praças, o projeto difere e com-
plementa os serviços diários rea-
lizados pelas 32 Subprefeituras, 
que atuam para manter e 

conservar praças e áreas ver-
des com corte de grama, roçada 
e poda de árvores.

Na Zona Norte já foram con-
templadas pelas ações de pai-
sagismo as avenidas: General 
Ataliba Leonel, Luiz Dumont 
Villares.
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Ações incluem plantio de mudas de plantas e reforma de calçadas 
danificadas nos trechos contemplados

Árvore de Natal e exposição de 
Papais Noéis na Avenida Paulista 

vão até o dia 6 de janeiro
A avenida mais querida do 

País volta a ganhar decoração 
natalina após 12 anos sem fes-
tejo oficial na via com o “Natal 
Bauducco na Paulista”, organi-
zado pela Associação Paulista 
Viva (APV), com patrocínio da 
Bauducco e apoio da Prefeitura 
Municipal de São Paulo, que po-
derá ser apreciado, a pé ou de 
carro, entre os dias 10/12/2020 a 
6/1/2021. A decoração inclui uma 
Árvore de Natal de 10 metros, 
a iluminação com led das árvo-
res junto às grades do Parque 
Trianon e uma exposição com 
a curadoria do designer gráfico 
e ilustrador Elifas Andreato de 
10 Papais Noéis estilizados por 
artistas plásticos, representados 
em diferentes situações (de pé, 
deitado, sentado).

A grande Árvore de Natal 
com 10 metros de altura, ilumi-
nada, está instalada na Praça 
dos Ciclistas, na esquina da 
Avenida Paulista com a Rua da 
Consolação. Ela possui estrutu-
ra metálica em aço carbono me-
cânico e solda MIG com laços 
em tecido aveludado vermelho, 
1.000 bolas douradas e verme-
lhas e iluminação com pontos 
de led.

Papai Noel chegou - A arte 
urbana e questões sociais do 
arte educador Bonga Mac; a 
reinvenção da pop art de Neno 
Ramos e a diversidade cromáti-
ca de Celso Mazu (pseudônimo 
PROZAK) são alguns dos ele-
mentos usados para colorir o 
“bom velhinho”, a mais tradicio-
nal figura natalina. Completam 
o time de artistas Walkiria 
Barone, Cassiano Reis, Carola 
Trimano, Trompaz, Cristiane 
Gardim, Everson Fonseca e o 
Coletivo Golden Leaf.

O curador Elifas Andreato 

explica que, para integrar o 
time de convidados para estili-
zar a figura do Papai Noel, bus-
caram por artistas populares 
que deixam sua própria marca 
na cidade, os grafistas. À fren-
te de cada Papai Noel foi ins-
talado um totem de identifica-
ção de cada obra e, por meio de 
QR Code, o público tem acesso 
a vídeos gravados por cada au-
tor, mostrando o “making off” 
de seu trabalho, com depoimen-
to da motivação e o porquê de 
ter customizado o Papai Noel 
daquela forma (como escolha de 
cores, de texturas), assim como 
o link do site da Bauducco.

Considerada o símbolo de 
São Paulo, a Avenida Paulista é 
um dos pontos mais badalados 
da cidade. Reúne comércio, cul-
tura, empresas, hotelaria, gas-
tronomia e, é conhecida tam-
bém como o “centro financeiro” 
do município, por onde circulam 
diariamente 1,2 milhão de pes-
soas. Em 2020, o Natal na via 
acaba sendo ainda mais impor-
tante tendo em vista as dificul-
dades ocasionadas pela pande-
mia e todos os eventos que nela 
aconteciam e que foram cance-
lados, como: a Parada LGBT, 
a Corrida de São Silvestre e a 
Festa de Réveillon.
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Com traços e pinceladas de grafismo, artistas deixam sua singularidade e 
marca em esculturas de tamanho natural do bom velhinho; completam a 

decoração da via uma árvore natalina com 10 metros de altura e iluminação 
especial nas árvores junto às grades do Parque Trianon

Animais idosos adotados na Cosap 
têm direito a cartão de saúde

Os animais adultos e ido-
sos que forem adotados na ca-
pital paulista ganharão mais 
do que um novo lar. Por meio 
de um cartão de saúde criado 
pela Coordenadoria de Saúde e 
Proteção ao Animal Doméstico 
(Cosap), os bichinhos terão di-
reito a atendimento vitalício e 
prioritário em qualquer um dos 
três hospitais veterinários pú-
blicos de São Paulo (veja abaixo 
a relação das unidades).

O benefício integra o pro-
grama de guarda responsável 
e nasceu com o pensamento de 
mudar a realidade e oferecer es-
perança para esses animais, in-
centivando a adoção que costu-
ma ser menos comum. Muitos 
gatos e cachorros disponíveis 
para adoção são adultos ou ido-
sos, portadores de doenças crô-
nicas ou até mesmo com alguma 
deficiência, causada por aciden-
te, descuido e até maus-tratos. 
Sem uma patinha ou com um 
pedaço da orelha faltando, eles 
estão entre os cem animais do-
mésticos a espera de um lar na 
Cosap.

Por não preencherem os re-
quisitos que as pessoas geral-
mente procuram ao adotar, es-
ses animais aguardam anos e 
anos para o grande dia. A úni-
ca obrigatoriedade do programa 
é que o munícipe resida em São 
Paulo e que a adoção seja rea-
lizada no Centro Municipal de 
Adoção.

Como usar o Cartão Idoso 
nos hospitais veterinários

A pessoa que adotar um ani-
malzinho idoso ou com doença 
crônica no Centro Municipal de 
Adoção receberá um cartão com 
os dados do animal - nome, es-
pécie, RGA (Registro Geral do 
Animal) e microchip, fornecido 
pela Cosap.

Sem a necessidade de pegar 
uma senha e passar pela triagem, 
basta que o dono do animal entre 
em contato com um dos hospitais 
para fazer o agendamento. Com 
o cartão, o bichinho poderá ser 
atendido ao longo da vida, com 
prioridade, nos três hospitais ve-
terinários públicos de São Paulo.

Serviço:

•Hospital Veterinário - Unidade 
Zona Sul (Santo Amaro)
Rua Agostino Togneri, 153, 
Jurubatuba, próximo à Estação 
Jurubatuba da CPTM;

•Hospital Veterinário - Unidade 
Zona Leste (Tatuapé)
Avenida Salim Farah Maluf, es-
quina com Rua Ulisses Cruz, 
próximo ao Metrô Tatuapé;

•Hospital Veterinário - Unidade 
Zona Norte (Tucuruvi)
Avenida General Ataliba Leonel, 
3.194, próximo à Estação Pa-
rada Inglesa do Metrô.
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Produto da guarda responsável, o benefício dá acesso a atendimento 
vitalício e prioritário em qualquer um dos três hospitais veterinários 

públicos da capital paulista

Terminal da SPTrans na Zona Norte recebe 
unidade móvel LGBTI no mês de dezembro

A Prefeitura de São Paulo, por 
meio da SPTrans, informa que a 
unidade móvel LGBTI (Lésbi-
cas, Gays, Bissexuais, Travestis, 
Tran se xuais e Inter sexuais), 
per ten cente ao Cen tro de Cida-
dania LGBTI da Secretaria Mu-
nicipal de Direitos Humanos e 
Cidadania, realizará atendimen-
to nos  terminais Pirituba, Casa 
Verde, Jardim Britânia e Vila 
Nova Cachoeirinha entre os dias 
15 e 29 de dezembro.

O atendimento aos passageiros 
é gratuito. A ação conta com dois 
articuladores sociais para presta-
ção de serviços como: assistência 
social, assessoria psicológica e jurí-
dica. Confira os dias e locais:

Dias 28 - das 11 às 16 horas
Term. Pirituba - Avenida Doutor 
Felipe Pinel, 60 - Pirituba

Dias 18 e 29 - das 11 às 16 horas
Term. Casa Verde - Rua Baía 
Formosa, 80 - Casa Verde

Dia 21 - das 11 às 16 horas
Term. Jardim Britânia - Avenida 
Pierre Renoir, 95, Jardim Britânia

Dia 22 - das 11 às 16 horas
Term. Vila Nova Cachoeirinha - Ave-
nida Inajar de Souza - Cachoeirinha
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A iniciativa não interfere na operação das linhas nos terminais


