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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

Largo da Matriz recebe o Polo Cultural, 
Gastronômico e Turístico na Freguesia do Ó

O Largo da Matriz, um dos 
pontos turísticos mais importan
tes de São Paulo, passa a contar 
oficialmente com o Polo Cultural, 
Gastronômico e Turístico na Fre
guesia do Ó e Entorno. O local, 
frequentemente utilizado para 
eventos populares, tem em seu 
entorno bares e restaurantes que 
funcionam em imóveis históricos 
e fazem parte do roteiro gastro
nômico da cidade.

A criação oficial do Polo 
Cul tural se deu pela Lei nº 
17.562, sancionada pelo prefeito 

Ricardo Nunes no último dia 8 
de junho, a partir de um Projeto 
de Lei da vereadora Sandra 
Santana. A expectativa é de que 
a iniciativa traga novos investi
mentos para a região com a rea
lização de eventos, cursos, ativi
dades educacionais e culturais.

Realizado em parceria com 
a comunidade, o projeto envolve 
empreendedores da região, que 
devem receber o selo “Amigo da 
Freguesia do Ó”. A partir des
sa qualificação, esses empre
endedores terão prioridade na 

participação de eventos de rua 
organizados pelo Polo.

O núcleo responsável pelos 
eventos e ações do projeto será 
composto em parceria com o 
Poder Executivo, mas ainda não 
está definida qual Secretaria 
será responsável por essa co
ordenação. A Lei que institui o 
Polo Cultural, Gastronômico e 
Turístico do Largo da Matriz da 
Nossa Senhora do Ó e Entorno 
está disponível na íntegra no 
site SPLegis, no link: www.bit.
ly/pologastronomicozn.
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Largo da Matriz, um dos pontos históricos mais bonitos da cidade, recebe o Polo Cultural, Gastronômico e Turístico

Calendário de vacinação é antecipado 
em 15 dias em todo o Estado de SP
Entre os anúncios realizados 

pelo governador João Doria na úl
tima quartafeira (9),  está a an
tecipação do calendário de vacina
ção contra o Coronavírus em São 
Paulo em 15 dias para toda a po
pulação com mais de 18 anos. Com 
isso, começa no próximo dia 16/6 
a imunização das pessoas entre 
55 e 59 anos sem comorbidades. 

A partir das novas datas, a 
meta do Governo do Estado é 
concluir a vacinação com a pri
meira dose de toda a população 
com 18 anos ou mais até o dia 18 
de outubro. A projeção se baseia 
na estimativa de entregas de va
cinas do Ministério da Saúde. 

O Plano Estadual de Imuni
zação vai manter o calendário fa
seado por faixas etárias, dos gru
pos mais velhos aos mais jovens. 
Em julho, a vacinação será esten
dida à população em geral com ida
des entre 50 e 54 anos. Em agos
to, a campanha se amplia para as 
pessoas a partir de 49 anos até 35 
anos. Já em setembro, a imuniza
ção passa a atender a população 
com idade a partir de 34 anos, es
tendendose até o dia 18 de outu
bro até a faixa etária de 18 anos.

Vacina Já

O précadastro no site Vaci
na Já (www.vacinaja.com.br) é 
recomendado para todos os pú
blicos incluídos no calendário 
do PEI e economiza até 90% 
no tempo de atendimento nos 
postos de vacinação. O formu
lário pode ser preenchido no 
site ou via WhatsApp – bas
ta adicionar o número +55 11 

952202923 à lista de contatos e 
enviar um “oi” ou clicar no link 
wa.me/5511952202923?text=oi.

Critérios para gestantes 
e PCD

Desde a última quintafei
ra (10), o Governo de São Paulo 
divulgou os critérios para os 
dois novos grupos vacinados. 
Grávidas e puérperas sem co
morbidades serão atendidas com 
doses do Butantan ou da Pfizer.

As gestantes devem apresen
tar carteira de acompanhamen
to, prénatal ou laudo médico, 

enquanto que puérperas com 
até 45 dias após o parto preci
sam levar declaração de nasci
mento de seus recémnascidos.

Já as pessoas com deficiên
cia permanente – física, senso
rial ou intelectual – devem ir aos 
postos de vacinação com laudo 
médico ou outros documentos 
que comprovem a condição.

Registros de documentos de 
atendimento em centros espe
cializados, documento com in
dicação da deficiência, cartões 
de gratuidade do transporte pú
blico e, em casos excepcionais, a 
autodeclaração são válidos.
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Confira as novas datas para a vacinação contra 
Covid-19 no Estado de São Paulo

Parque Cantareira e Horto Florestal entram
em processo de concessão à iniciativa privada

Na última quartafeira (9), 
o Governo de São Paulo lançou 
o Edital para concessão das áre
as de visitação dos parques es
taduais da Cantareira e Alberto 
Löfgren (Horto Florestal). De 
acordo com o proposto, o ven
cedor terá a cessão das áreas 
de uso público por 30 anos. Em 
contrapartida ficará responsável 
pela gestão da área, promoven
do sua revitalização, implantan
do novos serviços e atuan do por 
sua conservação. De acordo com 
o Estado, essa iniciativa preten
de fomentar o Ecoturismo na re
gião. Entre os destaques estão: 
a visitação ao mirante da Pedra 
Grande, que fica a mais de mil 
metros de altitude na Serra da 
Cantareira, e o desenvolvimento 
de atividades de Lazer, Esporte 
e Cultura no Horto Florestal.

O secretário de Infraes tru tura 
e Meio Ambiente, Marcos Penido, 

esclarece que a concessão envolve 
apenas áreas de uso público. As 
pesquisas, a preservação das áre
as e a fiscalização ambiental, con
tinuam sob a gestão da SIMA e da 
Fundação Florestal. “Queremos 
trazer mais pessoas para dentro 
das Unidades de Conservação, fa
zer com que elas tenham contato 
com a natureza e virem parceiras 
na preservação. Além disso, con
seguiremos revitalizar o patrimô
nio abrigado nestes parques por 
meio de investimentos da inicia
tiva privada”, destacou.

A partir das concessões, 
é esperado um investimen
to mínimo aproximado de R$ 
45,5 milhões, sendo R$ 31,8 
milhões nos seis primeiros 
anos de aquisição das áreas.  
Os dois parques são vizinhos 
e totalizam uma área de apro
ximadamente 8 mil hectares 
de Mata Atlântica na Região 

Metropolitana de São Paulo. 
Porém, a concessão referese às 
áreas de uso público para ações 
de Ecoturismo, Lazer, Educação 
Ambiental, Cultura e Esportes, 
representando cerca de 300 hec
tares. A área abrange os municí
pios de SP, Mairiporã, Guarulhos 
e Caieiras. Ambos são tom
bados pelo CONDEPHAAT e 
CONPRESP e fazem parte da 
Reserva da Biosfera do Cinturão 
Verde da Cidade de São Paulo, 
trecho integrante da Reserva 
da Biosfera da Mata Atlântica. 
A Sessão Pública está agendada 
para dia 31 de agosto. 

Os Parques Estaduais da 
Can tareira e Alberto Löfgren 
(Horto Florestal) fazem par
te do programa de concessões 
e parcerias público privadas do 
governo de São Paulo, que já 
vem realizando esse processo 
em outras áreas do Estado.
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Parque Estadual da Cantareira e Horto Florestal terão suas áreas de visitação geridas pela iniciativa privada

Dia dos Namorados traz boas perspectivas 
para o varejo no mês de junho 

O Dia dos Namorados che
ga com perspectivas positivas 
para o varejo paulista em ju
nho. Projeções da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP) mostram que o 
setor deve arrecadar 5,7% a mais 
do que junho de 2020.

O cálculo foi feito consideran
do um cenário em que, ao menos 
a partir da segunda quinzena de 
junho, o Plano São Paulo deve 
entrar em uma fase ainda mais 
flexível para o comércio, com am
pliação do horário de funciona
mento dos estabelecimentos e 
das capacidades de ocupação.

Para a FecomercioSP, entre 
outros fatores que podem impul
sionar os melhores resultados do 
varejo neste mês está demanda 
reprimida, um novo período de 
vigência do auxílio emergencial, 
a antecipação da primeira par
cela do décimo terceiro salário 
para aposentados e pensionistas, 
além de um contexto de maior 
confiança dos consumidores em 
retornar às compras após tanto 
tempo em quarentena.

Caso a previsão seja confirma
da o varejo paulista pode faturar 
cerca de R$ 69 bilhões em junho, 

superando, tanto o desempenho 
do mesmo mês de 2020 – que foi 
o segundo melhor em vendas da
quele primeiro semestre – quan
to o de 2019, no mundo sem pan
demia, cuja alta agora é de 8,7%.

Para a FecomercioSP, o “mês 
dos namorados” o primeiro des
de o início da pandemia em que 
uma data comemorativa impac
ta efetivamente sobre as vendas 
do comércio. No caso das perfu
marias, a expectativa de fatura
mento é de algo em torno de R$ 6 
bilhões em junho – número que 
é 14,1% maior do que o registra
do em 2020. Da mesma forma, as 
lojas de roupas e calçados devem 
crescer 3,9% na comparação com 

o mesmo mês do ano passado, ar
recadando R$ 2,5 bi. 

No geral, junho é um mês de 
boas expectativas para o varejo: 
além da volta do impacto de uma 
data comemorativa, ainda há a 
reunião de muitos outros fatores 
positivos, como: a flexibilização 
do funcionamento dos estabele
cimentos, a força da demanda re
primida desses meses de quaren
tena e a injeção de recursos nos 
orçamentos. Tudo isso tende a au
mentar a confiança de consumi
dores e empresários. Apesar dis
so, a FecomercioSP também não 
deixa de observar as incertezas de 
um contexto econômico marcado 
pela volatilidade.
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Varejo deve faturar 5,7% a mais em comparação a junho passado
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