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Horto Florestal tem atividades 
gratuitas durante toda a semana

Desde 18 de abril último, o Hor
to Florestal e a agora chamada Flo
resta Can ta reira tem a gestão sob 
res ponsabilidade da Con ces sionária 
Urbia Águas Claras. Como vencedora 
da licitação para a concessão das áreas 
de uso público desses dois importantes 
parques da cidade, o que corresponde 
a 3,6% do espaço total, a concessioná
ria vem investindo em melhorias. 

Com relação à Floresta Can tareira, 
o objetivo é fortalecer ainda mais sua 
vocação turística. Entre seus desta
ques estão os mirantes de visitação, 
dentre eles, o da Pedra Grande, que 
está a mais de mil metros de altitude 
na Serra da Cantareira.

Os parques fazem parte da Re
serva da Biosfera do Cinturão Verde 

da Cidade de São Paulo, trecho inte
grante da Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica, que prevê monitoramentos, 
pesquisas, educação ambiental e ge
renciamento de ecossistemas. Ao longo 
dos próximos 30 anos, a concessionária 
irá investir cerca de R$ 56 milhões, dos 
quais R$ 31 milhões até 2028.

Com relação ao Horto Florestal, 
além da intensa visitação aos finais 
de semana, há várias atividades gra
tuitas com diferentes opções de ativi
dades físicas. Neste domingo (5), em 
comemoração do Dia Internacional 
do Meio Ambiente, haverá uma sé
rie de atividades gratuitas voltadas 
ao tema, além de um passeio monito
rado no valor de R$ 15,00 por pessoa. 

Leia mais na página 3
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Horto Florestal tem uma extensa programação de práticas gratuitas

Programa Adote Uma Praça ganha 
inovações para acelerar o processo

O Programa Adote uma 
Praça da Prefeitura de São 
Paulo, recebeu inovações que 
devem acelerar o processo 
para efetivar novos termos 
de cooperação. Adotado em 
2017, o programa tem cer
ca de 850 praças já adota
das e preservadas com a par
ceria da iniciativa privada. 
Considerando a área de 32 
subprefeituras, há mais de 
4.500 praças e canteiros dis
poníveis para adoção.

Importante destacar que 
o Adote uma Praça incentiva 

a preservação das áreas ver
des através da participação 
social, seja através de pes
soa física ou jurídica. No úl
timo dia 22 de março, a nova 
regulamentação foi adotada 
pelo Decreto n 61.170/22.

Os interessados devem 
apresentar um projeto à pre
feitura, que será analisado e 
aprovado pela subprefeitu
ra da região e, em seguida, o 
Termo de Cooperação é fir
mado via sistema. Em algu
mas regiões da cidade, estão 
disponíveis projetos modelo já 

prontos, que podem ser con
sultados por meio do portal.

O processo que levava, no 
mínimo, 120 dias para ser fi
nalizado pode ser concluído 
no tempo médio de 10 dias, 
de forma totalmente online.

A parceria permite ao ado
tante instalar, no local, placas 
identificando quem é respon
sável pela zeladoria e preser
vação da área. Para conferir os 
critérios do processo de ado
ção, o interessado pode aces
sar: https://adocaopracas. 
prefeitura.sp.gov.br
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Adotar uma praça ficou mais fácil a partir de novo sistema

Ponte da Casa Verde 
volta a ter 

faixa reversível nos 
horários de pico

Desde a última segundafeira (30), a Companhia de 
Engenharia de TráfegoCET, reativou a montagem da faixa 
reversível, exclusiva para ônibus, na Ponte da Casa Verde
Jornalista Walter Abra hão, entre a Avenida Braz Leme e a 
Rua Baronesa de Porto Carreiro. O objetivo é proporcionar 
maior fluidez para o transporte coletivo, com o aumento da 
capacidade viária. Essa operação funciona das 6 às 10 horas 
e das 16 às 20 horas.
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Ponte da Casa Verde-Jornalista Walter Abrahão 
volta a operar com faixa reversível para ônibus


