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São Paulo, 21 de janeiro de 2022 - Nº 2990

São Paulo comemora 468 anos sem feriado municipal
São Paulo comemora 468
anos nesta terça-feira (25), consolidada como o maior centro
econômico do Brasil. Sua população atual estimada, chega
a 12.396.371 de pessoas, distribuídas em 1.521km², reunindo
todo o tipo de diversidade social
e cultural. Sua participação no
Produto Interno Bruto (PIB) do
País chega a 10,3%, totalizando
R$ 763,8 bilhões do total de R$
7,4 trilhões.
Com toda sua grandiosidade, a capital paulista é hoje também a cidade que mais avançou
no processo de vacinação contra
a Covid-19, tendo atingido o índice de 100% da população com
as duas doses do imunizante no
final de novembro de 2021.
Ainda assim, seus desafios
continuam grandes com as questões que envolvem os grandes
centros urbanos, desde a mobilidade urbana, saneamento básico
e problemas sociais intensificados com a pandemia da Covid-19.
Excepcionalmente, o aniversário de São Paulo não será comemorado com o tradicional feriado municipal, antecipado

em 2021, devido às medidas
de enfrentamento à pandemia.
Além disso, não estão previstas as grandes comemorações
de rua em função da atual alta
de contaminação pela variante Ômicron. Portanto, a cidade
deve manter seu funcionamento praticamente normal.
No caso dos servidores das
repartições públicas municipais da Administração Direta,
Autárquica e Fundacional, os
expedientes serão suspensos
mediante a compensação de horas dos servidores no dia 25 de
janeiro.
A Bolsa de Valores de São
Paulo deve funcionar normalmente, assim como as empresas
que anteciparam o feriado em
2021. Porém, aquelas que não
anteciparam, têm o direito ao
feriado normalmente.
Mesmo sem os grandes
eventos, diversos equipamentos
públicos realizam suas programações com tema do aniversário da cidade. É o caso das bibliotecas municipais, que terão
opções também na Zona Norte.
Confira:

Jardim São Paulo

Rua Parque Domingos Luís será
interditada neste domingo
A Rua Parque Domingos
Luís, no Jardim São Paulo,
será interditada entre a Rua
Castro Maia e a Rua Professor
Fábio Fanucchi, neste domingo (23), das 7 às 21 horas, para
estacionamento de guindaste e

içamento de materiais. Os veículos poderão seguir pela Rua
Almirante Noronha. A CET vai
monitorar a interdição. Para
informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções
e sugestões, ligue 156.

Chuvas intensas provocam
queda de árvores em muitos
pontos da Zona Norte
As fortes chuvas que atingiram a cidade de São Paulo na última semana provocaram a queda de árvores em vários pontos,
trazendo transtornos em muitos
bairros da Zona Norte. Somente

na última terça-feira (18), foram registradas queda de 88 árvores de acordo com o Corpo de
Bombeiro, que recebeu cerca de
111 chamadas no total.
Leia mais na página 3
Foto: AGZN

Mesmo com todas as restrições, equipamentos públicos realizam algumas atividades voltadas para o tema. Desde a
última terça, uma programação
de contação de histórias que envolve o aniversário de São Paulo
é promovida pela Secretaria
Municipal de Cultura.
Nesta terça-feira (25), o
aniversário de São Paulo é comemorado com apresentação
musical de músicas e brincadeiras carnavalescas típicas de
diferentes regiões do Brasil. A
Biblioteca Pedro Nava (Avenida
Engenheiro Caetano Álvares,
5.903) oferece essa atividade às
10 horas. A mesma atração acontece às 14 horas na Biblioteca
Thales Castanho de Andrade
(Rua Dr. Artur Fajardo, 447 em
Freguesia do Ó).
Entre os eventos que acontecem em bibliotecas localizadas
na Zona Norte, está o Passeio
pela Cidade de São Paulo, onde
um trio de artistas propõe a

A concessão dos parques
Cantareira e Alberto Lofgren,
o Horto Florestal, foi efetivada na última quinta-feira (20),
com a assinatura do contrato de
concessão pelo governador João
Doria e a concessionária Urbia
Águas Claras. De acordo com o
contrato, a concessionária será
responsável pela zeladoria, manutenção e operação dos serviços pelos próximos 30 anos, com
investimentos mínimos de R$
45,5 milhões, dos quais R$ 31
milhões deverão ser aplicados
até 2028.
“Estamos dando continuidade ao programa de concessão de parques do Governo de
São Paulo em uma iniciativa
pioneira e com toda a perspectiva de continuarmos em uma
trajetória de sucesso”, afirmou
Doria. “Nestas concessões, temos a observância de princípios de proteção ambiental e
os valores de um governo que
respeita as condições ambientais. E o setor privado tem condições de investir mais e melhor”, reforçou.
Localizados na Zona Norte
e abrangendo o município de
Mairiporã, os parques têm importantes atrativos como: o
Mirante da Pedra Grande, a
mais de mil metros de altitude

Comunicamos a todos os
clientes, fornecedores, leitores
e jornaleiros que a partir do
dia 04/02/2022, o nosso jornal
“A Gazeta da Zona Norte”,
passará a ter um novo modelo
“Germânico”, devido ao
padrão da gráfica do Estadão e
outros jornais. Agradecemos a
colaboração de todos.
A Direção

Leia nesta edição
¤ Capital prioriza testagem de
Síndrome Gripal para pessoas
em condições de risco...

¤ Metrô guardou mais de
58 mil objetos
perdidos em 2021...
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¤ Cuidados importantes para
aproveitar melhor o verão...

¤ Campanha de Doação de
Sangue “AMOR SE DOA” tem a
primeira edição deste ano...
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São Paulo comemora 468 anos em dia de trabalho e sem grandes eventos públicos

integração de cantigas e histórias, além de uma apresentação livre para todos os públicos.
A atração acontece na próxima quarta-feira (26), às 14h30
na Biblioteca Afonso Schmidt

(Avenida Elísio Teixeira, 1.470).
Na próxima quinta-feira (27),
essa mesma atração acontece
às 16 horas na Biblioteca Jayme
Cortez (Avenida Deputado Emí
lio Carlos, 3641 no bairro do

Limão). Toda a programação
está disponível na página da
Secretaria Municipal da Cultura
(https://www.prefeitura.sp.gov.
br/cidade/secretarias/cultura/
noticias/index.php?p=30658)

Parques da Cantareira e Horto Florestal
são concedidos à iniciativa privada

COMUNICADO

Rua Salvador Tolezano, no Mandaqui, um dos pontos
onde ocorreu queda de árvore

Foto: AGZN

Bibliotecas municipais
realizam eventos voltados
para o aniversário da cidade

Zona
Norte,
ame-a!

Foto: AGZN

Horto Florestal e Parque da Cantareira passam a ter gestão da iniciativa privada

na Serra da Cantareira; o Museu
da Madeira, no Horto Florestal
assim como o Palácio de Verão
do Governo do Estado. Ambos
fazem parte da Reserva da
Biosfera do Cinturão Verde da

Cidade de São Paulo, trecho integrante da Reserva da Biosfera
da Mata Atlântica.
Entre as atribuições da Ur
bia Águas Claras, está a responsabilidade pelos serviços de

limpeza, manejo e vigilância patrimonial, modernização das estruturas existentes e aumento
da oferta de serviços, além de
conservação e manutenção dos
espaços.

Confira o atendimento dos postos da SPTrans
e funcionamento da frota nos dias 24 e 25
Os postos de atendimento
da SPTrans mantêm o horário
normal de atendimento nesta
segunda-feira (24), véspera do
aniversário da cidade.
A unidade de Santana, localizada na Rua Dr. Olavo
Egídio,153 assim como as lojas: Augusta, Jabaquara e
Central funcionam das 6 às
22 horas. Já nesta terça-feira (25), o funcionamento será
normal nos postos de atendimento localizados nos terminais de ônibus e no Expresso
Tiradentes, das 6 às 22 horas.
As lojas: Augusta, Jabaquara,
Santana e Posto Central estarão fechadas.
O Posto de Apoio à Mulher,
localizado no mezanino do Ter
minal Sacomã, funcionará normalmente na segunda, 24, das
8 às 17 horas. O posto estará
fechado na terça-feira, 25.
Um dos serviços mais procurados nos postos de atendimento é a recarga do bilhete,

Foto: AGZN

Frota de ônibus será reduzida na próxima terça-feira (25)

que pode ser realizada por meio
de aplicativos. A lista com os
aplicativos credenciados para
a venda de crédito do Bilhete
Único está disponível no site
http://www.sptrans.com.br/
compra-de-creditos-e-servicos/.

A frota de ônibus opera com
100% de sua capacidade nesta
segunda-feira (24), porém será
reduzida nesta terça-feira (25),
ficando equivalente ao número de ônibus disponíveis aos
sábados.

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

