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Comissão discute melhorias para
a região da Ponte Pequena

A notícia sobre a transfe-
rência dos serviços Atende, vol-
tados a dependentes quími-
cos na região da Cracolândia, 
para um terreno municipal na 
Rua Porto Seguro, região da 
Ponte Pequena deu origem a 
um movimento de moradores, 
comerciantes e representan-
tes de entidades regionais e da 
Zona Norte para impedir essa 
medida.

Além de garantir que essa 
medida não será efetivada, o 
movimento resultou na for-
mação de uma comissão de re-
presentantes locais que vem 
reunindo-se com o Secretário 
Mu nicipal de Relações Sociais, 
Milton Flávio Lautenschlager e 
sua equipe para discutir a me-
lhor utilização da área de acor-
do com as necessidades locais. 

Uma nova reunião foi rea-
lizada entre a comissão e o se-
cretário na última quarta-fei-
ra (5), na sede da Prefeitura 
de São Paulo, especificamente 
para abordar o funcionamen-
to dos serviços de assistência 
social que já funcionam na re-
gião da Ponte Pequena. Entre 
os representantes da comu-
nidade estavam a advogada 

Joana D’Arc, a presidente da 
Associação Amigos do Mirante 
do Jardim São Paulo, Alba 
Merdardoni, o líder comunitá-
rio Nelson Ferreira, imprensa 
regional entre outros morado-
res, comerciantes e empresá-
rios da localidade. De acordo 
com a advogada Joana D’Arc, 
moradora do bairro, a inten-
ção é mostrar os reflexos no co-
tidiano da região e colaborar 
para a melhoria desses servi-
ços. “Desde a chegada desses 
serviços no bairro, a popula-
ção de rua duplicou”, afirmou a 
advogada.

A reunião contou ainda 
com o relato de outra morado-
ra e comerciante do bairro, as-
sim como um empresário que 
atua há mais de 20 anos na re-
gião. “Nunca vi o bairro tão de-
gradado dessa forma”, afirmou 
o empresário Rodrigo Martins. 
Entre os diferentes proble-
mas relatados por quem vive 
no local estão a grande quan-
tidade de pessoas em situação 
de rua que acabam não tendo 
acesso aos serviços sociais im-
plantados ou apenas buscam 
a alimentação oferecida nes-
ses lugares, falta de segurança, 

roubo de fios de telefone e cons-
tante abuso de álcool e drogas.

Representando a Secretaria 
de Assistência Social, Joelson 
da Silva Souza e Claudia Ri-
beiro explicaram sobre o funcio-
namento, objetivos e práticas 
dos serviços sociais instalados 
no bairro e em outras regiões 
da cidade. Porém, ficou claro o 
entrave entre a visão técnica e 
o cotidiano relatado pelos mo-
radores. Na ocasião o reitor do 
Instituto Federal de São Paulo, 
Dr. Luis Claudio Matos Lima 
Junior reiterou a possibilida-
de de desenvolver projetos jun-
to aos alunos da instituição po-
dendo colaborar efetivamente 
com os serviços prestados no 
local.

Presente ao encontro, dr. 
Artur Guerra destacou detalhes 
do programa Redenção, voltado 
à recuperação dos dependentes 
químicos e comprometeu-se a 
analisar junto à comissão, futu-
ras iniciativas. Ainda sem uma 
data definida para as próximas 
reuniões, o encontro resultou 
no compromisso entre a comis-
são e o setor público em traba-
lhar em conjunto para melho-
rar a região da Ponte Pequena. 
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Reunião promovida na sede da Prefeitura de São Paulo entre representantes da Ponte Pequena 
e Zona Norte com a equipe da Secretaria de Relações Sociais

Audiência pública na Subprefeitura da Vila Maria 
apresenta proposta do Plano de Segurança Viária

Na quinta-feira 13 de dezem-
bro, às 19 horas, a Pre feitura de 
São Paulo, por meio da Secretaria 
Municipal de Mo bilidade e 
Transportes (SMT), realiza uma 
série de audiências públicas nas 
32 subprefeituras da cidade para 
apresentar a proposta de um 
novo Plano de Segurança Viária, 
chamado de Vida Segura.

Com a adoção desse plano, 
que norteará a execução de po-
líticas públicas para a redução 
de ocorrências graves e mor-
tes no trânsito, a SMT calcu-
la que 2.734 vidas serão sal-
vas até 2028. O programa Vida 
Segura da Prefeitura é baseado 
no Visão Zero, que parte da pre-
missa de que nenhuma morte 
é aceitável no trânsito. Criado 
na Suécia em 1997, esse con-
ceito já é usado como referência 

para planos de segurança viária 
de longo prazo em cidades como 
Nova York, Cidade do México, 
Bogotá e, agora, São Paulo.

A proposta do Plano de 
Segurança Viária que será apre-
sentada, prevê o conceito de 
proteção ao pedestre e ações de 
melhorias viárias, como sinali-
zação e fiscalização. O objetivo é 
a redução de ocorrências fatais 
e com vítimas.As audiências pú-
blicas servirão como um ca-
nal de diálogo com a população. 
Todos os encontros terão espa-
ço para que a sociedade civil 
possa contribuir com sugestões 
para aprimorar a segurança viá-
ria em sua região. As audiências 
vão ser realizadas à noite, para 
que a maior parte dos cidadãos 
possa participar das discussões.

Com o objetivo de tornar 

cada vez mais transparente a di-
vulgação de informações, a SMT 
lançou em setembro, durante a 
Semana da Mobilidade 2018, 
uma nova plataforma para a 
visualização de dados relacio-
nados a ocorrências de trân-
sito na cidade de São Paulo. A 
ferramenta Vida Segura pode 
ser acessada pelo site https:// 
vidasegura.prefeitura.sp.gov.br 
e já é utilizada pela CET para 
análise de pontos críticos na ci-
dade e para nortear o planeja-
mento de ações para proteção à 
vida e redução de ocorrências.

As informações sobre as 
ocorrências de cada subprefeitu-
ra serão apresentadas nas audi-
ências públicas. A Subprefeitu-
ra Vila Maria/Vila Guilherme 
fica localizada na rua General 
Mendes 111 - Vila Maria Alta.

Principais dúvidas sobre o balão intragástrico
A obesidade é uma doença 

que vem se agravando no mun-
do, e de acordo com a Or ganização 
Mundial de Saúde, o número de 
pessoas obesas triplicou desde 
1975. O Brasil é a segunda nação 
que mais procurou por métodos 
para emagrecimento no Google em 
2018, segundo o próprio buscador.

Uma das sugestões ofereci-
das pelo buscador é o balão intra-
gástrico, método apontado como 
capaz de proporcionar ao pacien-
te um emagrecimento de até 20% 
do seu peso em seis meses.

Este procedimento consis-
te na colocação de um balão por 
meio de endoscopia, realizada 
em ambiente hospitalar e com o 
paciente sedado. O balão é intro-
duzido por via oral e possui um 
volume entre 400 ml a 700 ml, 
preenchido com soro fisiológico e 
azul de metileno. Todo o procedi-
mento dura cerca de 20 minutos.

O membro da Comissão 
Científica da Sociedade Brasi-
leira de Endoscopia Diges tiva 
(SOBED), dr. Eduardo Gui-
marães Hourneaux de Mou ra, 
esclarece alguns mitos e verda-
des sobre o balão intragástrico.

O paciente permanece o 
restante da vida com o balão 
intragástrico?

Não. O paciente pode ficar 

entre 6-12 meses com o balão, 
na dependência do modelo em-
pregado. Durante esse período, 
ele deve seguir acompanhamen-
to com equipe multidisciplinar, 
que inclui: médicos clínicos, nu-
tricionistas, psicólogos e pre-
paradores físicos para que seus 
hábitos alimentares e compor-
tamentais sejam alterados.

Qualquer pessoa acima do 
peso pode realizar esse método?

Não. É necessário ser maior 
de idade e ter um Índice de Massa 
Corporal (IMC) maior que 27. O 
ideal é que seja avaliado cada 
caso individualmente, contraba-
lançando benefícios e riscos.

Há algum outro benefício 
além do emagrecimento?

Sim. Por proporcionar o ema-  
grecimento, o balão intragástri-
co também pode auxiliar indireta-
mente na prevenção de cânceres 

associados ao excesso de peso, 
como esôfago, estômago, pân-
creas, fígado, rins, ovário, endo-
métrio e tireoide. Concomitante-
mente à mudança de hábitos de 
vida e perda de peso, há melhora 
nos níveis de diabetes, colesterol e 
pressão arterial.

É possível que esse procedi-
mento traga efeitos colaterais?

Sim. Por ser um corpo estra-
nho, o organismo pode apresen-
tar sintomas como enjoos, dores 
abdominais e até vômitos nas pri-
meiras 72 horas. As ocorrências 
podem ser tratadas com medica-
ções efetivas que melhoram o qua-
dro do paciente.

O paciente sofre algum tipo 
de corte ou precisa de curativos?

Não. O balão intragástrico é 
introduzido através da endosco-
pia. Ele permanece sedado du-
rante todo o processo, que dura 
cerca de 20-30minutos, e não so-
fre nenhum corte na região.

Após o uso do balão, o pa-
ciente seguirá magro?

Dependerá se o mesmo com-
preendeu a necessidade de man-
ter as mudanças de hábitos e ví-
cios. Após a retirada do balão, 
até 75% dos pacientes reganham 
peso. Aqueles que adquiriram há-
bitos saudáveis, respondem de 
forma positiva.
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