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Leia nesta edição

Varejo paulistano tem expectativa de alta 
em torno de 10% nas vendas neste Natal

O cenário geral continua de
safiador para a recuperação de 
todos os setores da Economia. 
Inflação em alta, aumento dos 
juros e queda no poder de com
pra da população em geral. 
Ainda assim, a expectativa é po
sitiva para as vendas do Natal. 

Segundo projeções da Asso
ciação Comercial de São Paulo, 
o varejo paulistano espera um 
aumento de pelo menos 10% nas 
vendas em dezembro. Esse dado 
baseiase em fatores como a de
manda reprimida das compras 
presenciais durante o período 
de quarentena e os bons resul
tados de novembro, com relação 
a outubro. O Balanço de Vendas 
de novembro, elaborado pelo 
Instituto de Economia Gastão 
Vidigal (IEGV), da Associação 
Comercial de São Paulo (ACSP), 
com amostra da Boa Vista SA, 
aponta que houve alta de 10,8% 
no volume de vendas compara
do com o mês de outubro.

Diante desses números, a  
expectativa da ACSP é que as 
vendas de Natal deste ano au
mentem cerca de 10% em rela
ção ao mesmo período do ano 
passado. “Existe uma deman
da reprimida, porque as pes
soas estão começando a circular 

mais agora, graças ao avanço da 
vacinação, e o consumidor mos
tra que já está comprando mais 
mês após mês”, disse Marcel 
Solimeo, economista da ACSP.

Outro fator que pode ajudar 
é o aumento do valor do Auxílio 
Brasil, do Governo Federal, 
que sobe para R$ 400. “Este di
nheiro ajuda o consumidor das 
classes sociais mais afetadas 

pela crise a garantir suas com
pras de fim de ano”, analisou 
Solimeo.

O Balanço de Vendas de 
No vembro da ACSP também 
mostra crescimento no volu
me de vendas de 8,6% em rela
ção ao mesmo mês de 2020 e de 
0,9% em relação ao mesmo pe
ríodo de 2019, ano ainda sem 
pandemia. 
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Expectativas de vendas seguem em alta para este Natal

Freguesia do Ó

Moradores relatam acidentes constantes 
devido à precariedade de vias e 

desrespeito à restrição de caminhões
Morar na região da Serra da 

Cantareira em meio à natureza 
e como uma opção de vida mais 
sossegada, é o objetivo de mui
tas pessoas que optaram por 
essa localidade. Porém, a alme
jada tranquilidade também vem 
acompanhada de preocupação 
com relação aos riscos dos ca
minhos que levam à Serra da 
Cantareira. 

Quem segue pela Avenida 
Senador José Ermírio de Mo
raes, encontra na altura do nú
mero 2.000, uma curva bastan
te acentuada que ao longo dos 
anos, ganhou o apelido de “cur
va da morte”. A sinalização de
ficiente e muitas vezes a falta 
de conservação da pista tornam 
esse, um ponto de constantes 
acidentes.

Antes desse ponto, a sina
lização indica que é proibida a 
circulação de caminhões. Pela 
sua própria topografia, extre
mamente íngreme, é natural 
que veículos de carga tenham 
restrições, pois uma vez que se 
perde o controle do veículo, ou 
mesmo um problema de freio, os 
acidentes costumam ser fatais.

Esse cenário é o que vem 
acontecendo repetidas vezes 
nos últimos anos. “ Os acidentes 
sempre aconteceram, mas antes 
ocorria em média um acidente 
a cada dois meses. Atualmente, 
quase todos os dias vemos um 
acidente por aqui”, relata a mo
radora Luciana Humel, que 
mora na região há pelo menos 
27 anos.

Preocupados com a situa
ção, Humel relata que muitos 
moradores acabam se unindo e 
fazendo uma espécie de “com
boio” para acompanhar alguns 

caminhões, com o objetivo de 
evitar novos acidentes. Segundo  
Luciana, várias solicitações já 
foram feitas junto à Companhia 
de Engenharia de Tráfego e 
nada mudou nas últimas déca
das. Como se trata também de 
uma área de divisa entre São 
Paulo e Mairiporã, na maioria 
das vezes, essa região fica sem 

atendimento por parte dos ór
gãos do poder público dos dois 
municípios.

Entre as medidas que já fo
ram pleiteadas pelos morado
res, está a instalação de câ
meras em pontos estratégicos, 
mais fiscalização e maior pre
sença de viaturas da Polícia 
Militar na região.
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Moradores registram diariamente a circulação irregular 
de caminhões na Avenida Senador José Ermírio de Moraes, 

no caminho para a Serra da Cantareira

Serra da Cantareira

Festival natalino no Largo da Matriz reúne 
tradição, cultura e feira de artesanato

Um dos pontos mais tradi
cionais da Zona Norte, o Largo 
da Matriz, recebe a 1ª edição do 
Festival de Natal da Freguesia 
do Ó, evento que reúne as tra
dições natalinas, apresentações 
musicais e artesanato. No lo
cal foi montada uma “Vila de 
Natal” com decoração típica 
da época, incluindo a Casa do 
Papai Noel, onde o “bom velhi
nho” recebe as crianças. Nas de
mais casas que compõem a Vila 
de Natal, artesões do programa 
Mãos e Mentes Paulistanas ex
põem e vendem seus produtos.

Aos sábados, dias 11 e 18 de 
dezembro, às 19 horas aconte
ce a Parada de Natal. O even
to consiste num cortejo compos
to de dez alas, cinco elementos 
alegóricos, músicos e percussio
nistas, totalizando 40 profissio
nais diretamente envolvidos. As 
apresentações contarão com a 
Orquestra de Jacareí, acompa
nhando a banda formada por 
cantores e músicos do Carnaval, 
que apresentarão o repertório 
de canções natalinas.

Esse evento conta com o ta
lento e a criatividade do carna
valesco Jorge Freitas, que atuou 
em diversas agremiações, tan
to no Rio de Janeiro, quanto 
em São Paulo, tendo conquista
do nove títulos em sua trajetó
ria. Natural de Nova Friburgo, 
Freitas morou por muitos anos 
em São Paulo próximo ao Largo 
da Matriz, onde alimentou o so
nho de realizar uma grande fes
ta natalina no local.

A sua ideia encontrou eco 
junto aos projetos da vereado
ra Sandra Santana, que atra
vés de uma emenda parlamen
tar de sua autoria, garantiu 
as condições para a realiza
ção desse evento. Com o apoio 
das Secretarias Municipais de 
Cultura e de Desenvolvimento 

Econômico, Trabalho e Tu ris mo, 
o evento contou com a organiza
ção da Subprefeitura Fre guesia/
Brasilândia, além da mobilização 
das equipes da Polícia Militar, 
Guarda Civil Metropolitana, 
CET, SPTrans e Amlurb para 
a condução e limpeza do espaço 
após a realização dos desfiles.

“Temos o papel de melhor 
servir o morador da Freguesia 
do Ó e seus visitantes, garan
tindo a segurança e bemestar 
de todos os envolvidos. Também 
estaremos atentos para o uso 
de máscara e o cumprimen
to das medidas sanitárias pe
los frequentadores”, comenta 

o subprefeito da região, Sergio 
Gonelli. “Não temos dúvidas 
que será um grande evento e 
que ficará marcado positivamen
te na história da cidade e espe
cialmente no Largo da Matriz”, 
finaliza. 

A organização do evento esti
ma participação direta e indireta 

de 150 profissionais, além do 
apoio e patrocínio de institui
ções do setor privado. A progra
mação é totalmente gratuita 
para a população e segue todos 
os protocolos sanitários exigidos 
pela área da Saúde e a realiza
ção de todas as atividades, estão 
condicionadas às medidas esta
belecidas pela Prefeitura.

Feira de Artesanato

O programa Mãos e Mentes 
Paulistanas da Secretaria de De
senvolvimento Econômico, Tra
ba lho e Turismo selecionou 16 
artesãos que estarão no Largo 
da Matriz até 24 de dezem
bro expondo e vendendo produ
tos diversos e exclusivos, sendo 
uma oportunidade para com
prar itens diferenciados a preços 
acessíveis. Confira os horários da 
programação: 

Serviço:

Festival de Natal da Fre
guesia do Ó
Local: Largo da Matriz da 
Nossa Senhora do Ó
Desfiles da Parada de Natal 
4, 11 e 18 de dezembro (sába
dos), a partir das 19 horas.
Vila de Natal (Casa do Papai 
Noel e Feira de Artesanato)
4, 11 e 18 de dezembro  das 13 
às 21 horas
5, 12 e 19 de dezembro  das 10 
às 18 horas
20, 21, 22, 23 e 24 de dezembro 
 das 14 às 20 horas
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Largo da Matriz foi transformado numa verdadeira Vila de Natal, onde artesãos expõem e vendem seus produtos
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