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ÓCULOS EM

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

Praça Nossa Senhora dos Prazeres 
está entre os pontos a serem 

incluídos do Programa Centro Aberto
A Praça Nossa Senhora dos 

Prazeres, localizada na Avenida 
Luiz Dumont Villares, deve re-
ceber intervenções do Programa 
Centro Aberto. Trata-se de uma 
iniciativa já implantada pela 
Prefeitura de São Paulo em es-
paços públicos do centro da ci-
dade, com o objetivo de criar es-
paços de convivência ao ar livre 
e dar um melhor aproveitamen-
to para essas áreas.

Os primeiros locais a rece-
berem essas intervenções fo-
ram Largo de São Francisco, 
Praça Ouvidor Pacheco e Silva, 
Largo do Paissandu e Avenida 
São João, no final de 2014. De 
acordo com informações da 
Prefeitura, após uma análise 
positiva o projeto foi estendi-
do para Largo São Bento, Rua 
Galvão Bueno e Largo General 
Osório. A intenção agora é levar 
o programa para outras regiões 
da cidade, sendo a Praça Nossa 
Senhora dos Prazeres um dos 
pontos escolhidos.

Como uma extensa área ver-
de, bancos, aparelhos de ginás-
tica e outros de play ground, a 
Praça Nossa Senhora dos Pra-
zeres é bastante utilizada por 
moradores do bairro. Em todo 
seu entorno, novos empreendi-
mentos imobiliários estão em 
andamento, mostrando a valo-
rização local, assim como a ten-
dência de maior adensamento 
populacional da região.

Na última semana, frequen-
tadores da praça foram surpre-
endidos com o cercamento de 
uma área da praça e já se mo-
bilizaram para buscar informa-
ções do que seria feito no local. 
“Queremos tirar qualquer ca-
racterística de palco na praça”, 
explica uma das moradoras. A 

preocupação é justificada. Como 
uma avenida que também reú-
ne muitos bares e estabeleci-
mentos noturnos, muitas vezes 
os espaços públicos são ocu-
pados em geral por jovens que 
permanecem com som alto até 
tarde da noite, trazendo trans-
torno para quem mora próximo 
ao local.

Reclamações desse tipo 
são frequentes com relação à 
Praça Renato Araújo, próxi-
ma da Praça Nossa Senhora 
dos Prazeres, onde principal-
mente nos finais de semana, 
o local amanhece com grande 
quantidade de lixo e garrafas 
espalhadas devido à concentra-
ção de pessoas durante a noi-
te. Além da intensificação dos 
serviços de limpeza, essa situa-
ção cria um conflito com mora-
dores das proximidades devido 
à perturbação durante a noite. 
Portanto, a principal preocupa-
ção é evitar intervenções que 

facilitem a utilização dos es-
paços públicos por esse tipo de 
aglomeração que traz uma série 
de transtornos.

Outras dúvidas surgiram 
entre os moradores com rela-
ção às mudanças a serem feitas 
na praça. Há a preocupação com 
a manutenção dos equipamen-
tos a serem instalados e princi-
palmente se a Praça Nossa Se-
nhora dos Prazeres é um local 
adequado, uma vez que aconte-
cem inundações nesse ponto em 
períodos de chuva. 

Para esclarecer os morado-
res da região, a Subprefeitura 
Santana/Tucuruvi informou 
através de sua assessoria de im-
prensa, que será realizada uma 
reunião com representantes da 
SP Urbanismo para detalhar os 
serviços e os equipamentos que 
devem ser instalados no local. A 
expectativa é de que essa reu-
nião possa ser realizada ainda 
nesta semana.
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Praça Nossa Senhora dos Prazeres é um dos locais escolhidos para 
receber intervenções do Programa Centro Aberto

APARELHOS AUDITIVOS

MELHORES PREÇOS DO MERCADO COM
AS MELHORES CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Aparelhos a partir de R$ 38 mensais*

ANOS AJUDANDO
PESSOAS A OUVIR MELHOR31
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Vacinação contra Covid-19 é ampliada para 
pessoas com comorbidades a partir de 30 anos

O cronograma de vacinação 
contra Covid-19 no Estado de 
São Paulo amplia o grupo aten-
dido para a imunização. A par-
tir desta quarta-feira (2), po-
dem receber a primeira dose da 
vacina as pessoas com comorbi-
dades ou deficiência permanen-
te a partir de 30 anos de ida-
de. De acordo com o governo do 
Estado, este público totaliza 1,2 
milhão de pessoas que possuem 
doenças crônicas e deficientes 
contemplados com o Benefício 
de Prestação Continuada da 
Assistência Social (BPC).

A orientação é de que qual-
quer pessoa com comorbidades 
com 30 anos ou mais, procure 
uma Unidade Básica de Saúde 
portando comprovante da condi-
ção de risco por meio de exames, 
receitas, relatório ou prescrição 
médica. Os cadastros previa-
mente existentes em Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) tam-
bém podem ser utilizados.

No caso das pessoas com de-
ficiência permanente, é neces-
sário apresentar o comprovan-
te do recebimento do Benefício 
de Prestação Continuada da 
Assistência Social (BPC).

“É importante que todos 
que fazem parte deste públi-
co façam o pré-cadastro no site 
Vacina Já. Com isso, diminuí-
mos em 90% o tempo de espe-
ra nas unidades de Saúde”, des-
taca a coordenadora do Plano 
Estadual de Imunização (PEI), 
Regiane de Paula.

O site para o pré-cadastro 
no Vacina Já é www.vacinaja.sp.
gov.br. A iniciativa leva cerca de 
um minuto, reduzindo em até 
90% o tempo de atendimento 
presencial, que pode chegar a 10 
minutos na coleta de informa-
ções. A ação pode ser efetuada 

também por WhatsApp: bas-
ta adicionar o número +55 11 
95220-2923 à lista de contatos e 
enviar um “oi”, ou clicar no link 
wa.me/5511952202923?tex-
t=oi. O assistente virtual ofere-
ce as informações necessárias. 

Leia mais na página 3

Foto: Governo do Estado de São Paulo

Nesta quarta-feira (2), começa 
a vacinação das pessoas com 
comorbidades ou deficiência 

permanente a partir de 30 anos 

IGP-M chega a 37,04% podendo trazer altos 
reajustes para os contratos de aluguel

O IGP-M (Índice Geral de 
Preços - Mercado) atinge 37,04%, 
seu maior percentual da série his-
tórica, iniciada em 1994. Como 
um dos principais índices utiliza-
dos nos contratos de aluguel, esse 
pode ser o reajuste para os con-
tratos em andamento, com ani-
versário em junho e correção pelo 
IGP-M. A recomendação dos es-
pecialistas é para que neste mo-
mento de crise econômica, os 
acordos devem prevalecer para 
evitar prejuízos maiores para in-
quilinos e proprietários. 

Adriano Sartori, vice-presi-
dente de Gestão Patrimonial e 
Locação do Secovi-SP, reforça a 
recomendação aos proprietários 
e inquilinos para negociarem a 
aplicação – ou não – do reajuste. 
“Se o imóvel é ocupado por um 
bom inquilino, que sempre cum-
priu em dia suas obrigações con-
tratuais, o proprietário vai pre-
ferir negociar a ter seu imóvel 
vazio e arcar com os custos de 
manutenção como condomínio 
e IPTU. E, ainda, ter de buscar 
um novo inquilino”, afirma.  

Sartori destaca ainda que 
“boa parte dos locadores utili-
zam o valor do aluguel do imó-
vel como renda familiar ou com-
plemento de aposentadoria. Por 
isso, nem sempre conseguem dis-
pensar o reajuste ou mesmo dar 
desconto por um longo perío do, 
pois também contam com o valor 
da locação. Portanto, é importan-
te a negociação”, conclui.

Cálculo de reajuste

Mesmo com a alta nos últi-
mos meses, o IGP-M ainda é um 
dos principais indicadores utili-
zado para reajuste do contrato 

de locação, por ser divulgado 
dentro do mês de referência. 
Caso a opção seja por aplicar o 
reajuste integral pelo IGP-M, o 
Secovi-SP divulga mensalmente 
o fator de atualização, que, no 
caso, é de 1,3704.

Por exemplo, para atualizar 
um aluguel de R$ 1.500,00 que 
vigorou até maio de 2021, realiza-
se a multiplicação de R$ 1.500,00 
por 1,3704, que resultará em R$ 
2.055, 60, correspondente ao va-
lor a ser pago no final do mês de 
junho ou início de julho de 2021. 

Confira os reajustes 
dos últimos meses

Contrato com aniversário 
em maio/2020 e pagamento em 
junho/2020: 1,0668

Contrato com aniversário 
em junho/2020 e pagamento em 
julho/2020: 1,0651

Contrato com aniversário 
em julho/2020 e pagamento em 
agosto/2020: 1,0731

Contrato com aniversário 

em agosto/2020 e pagamento 
em setembro/2020: 1,0927

Contrato com aniversário 
em setembro/2020 e pagamento 
em outubro/2020: 1,1302

Contrato com aniversário 
em outubro/2020 e pagamento 
em novembro/2020: 1,1794

Contrato com aniversário 
em novembro/2020 e pagamen-
to em dezembro/2020: 1,2093

Contrato com aniversário 
em dezembro/2020 e pagamen-
to em janeiro/2021: 1,2452

Contrato com aniversário 
em janeiro/2021 e pagamento 
em fevereiro/2021: 1,2314

Contrato com aniversário 
em fevereiro/2021 e pagamento 
em março/2021: 1,2571

Contrato com aniversário 
em março/2021 e pagamento em 
abril/2021: 1,2894

Contrato com aniversário 
em abril/2021 e pagamento em 
maio/2021: 1,3110

Contrato com aniversário 
em junho/2021 e pagamento em 
julho/2021: 1,3704
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Com alta do IGP-M, valores dos contratos de aluguel residencial 
podem ter expressiva alta

Retomada das obras do Trecho 
Norte do Rodoanel está prevista 

para o primeiro semestre de 2022
A retomada das obras do 

Trecho Norte do Rodoanel está 
prevista para o primeiro semes-
tre de 2022. Além da expectati-
va de reinício das obras, os ter-
mos da concessão à iniciativa 
privada foram abordados em 
Audiência Pública virtual re-
alizada na última sexta-feira 
(28), pela ARTESP - Agência de 
Transporte do Estado de São 
Paulo e a Secretaria de Logística e 
Transportes. O Trecho Norte do 
Rodoanel Mario Covas (SP-021), 
é a última etapa a ser construí-
da da maior obra viária em anda-
mento do País. Segundo o gover-
no de São Paulo os investimentos 
previstos são da ordem de R$ 2,4 
bilhões para o período de 30 anos, 
além de R$ 1,5 bilhão para ope-
ração e manutenção. A Audiência 
Pública está disponível no site 
da Artesp: http://www.artesp.sp. 
gov.br/Style%20Library/extra-
net/transparencia/audiencias- 
e-consultas-publicas.aspx

O Trecho Norte do Rodoanel 
possui 44 quilômetros de exten-
são no eixo principal, passando 
pelos municípios de São Paulo, 
Arujá e Guarulhos. Com a pro-
posta, a empresa vencedora da 

concorrência assumirá os servi-
ços de operação, manutenção e 
realização dos investimentos ne-
cessários para a exploração do 
sistema rodoviário, assim como 
a conclusão das obras, não rece-
berá nada do Governo Estadual, 
e poderá explorar o espaço por 
meio de pedágio.

“Este é um trecho importan-
tíssimo, que agora vai participar 
de um novo formato, o de con-
cessão, onde a empresa que terá 
a responsabilidade pela opera-
ção também vai concluir a obra. 
Isso trará economia aos cofres 
públicos e uma perspectiva por 
menor tempo de execução desta 
obra, já que o concessionário vai 
estar pressionado para viabilizar 
um sistema funcionando, para 
que possa arrecadar”, explica 
João Octaviano Machado Neto, 
secretário estadual de Logística 
e Transportes.

Dentre as melhorias previs-
tas na concessão estão 44 km de 
novas pistas com acostamento, 14 
túneis, 61 pontes/viadutos, qua-
tro paradas para cargas especiais, 
duas áreas de descanso para cami-
nhoneiros, duas bases do Serviço 
de Atendimento aos Usuários 

(SAU), dois Postos Gerais de Fis-
calização (PGF), duas balanças de 
pesagem, 30 câmeras de monito-
ramento, além de veículos opera-
cionais (ambulâncias, guinchos, 
caminhão pipa e inspeção de trá-
fego) para atender todo o trecho.

A participação na concorrên-
cia será aberta a empresas bra-
sileiras e estrangeiras, de forma 
isolada ou em consórcio – sem res-
trições, a não ser as decorrentes 
da legislação. Com a Audiência 
Pública realizada, agora o pró-
ximo passo é o da Consulta 
Pública, sendo que as minutas 
preliminares já estão disponíveis 
no site da ARTESP: www.artesp.
sp.gov.br >> Transparência >> 
Audiências e Consultas Públicas. 

Para acessar informações 
adicionais sobre o projeto, os in-
teressados devem encaminhar 
solicitação de acesso para docu-
mentosartesp@artesp.sp.gov.br, 
informando os seguintes dados: 
nome/empresa/e-mail. Por fim, 
o Edital, que tem previsão para 
o segundo semestre, e a retoma-
da das obras, prevista para o pri-
meiro semestre de 2022, já sob 
responsabilidade do concessio-
nário vencedor da concorrência.

Foto: AGZN

Concessionária que assumir a operação também será responsável pela retomada das obras. 
Previsão de investimentos é de R$ 2,4 bilhões, além de R$ 1,5 bilhão em gastos operacionais
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