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Jardim São Paulo comemora 82 anos, População pode votar propostas
para o Orçamento de 2021
com destaque para áreas verdes, ruas
preservadas e acesso ao Metrô
Foto: AGZN

Os moradores da cidade de
São Paulo têm até o dia 23 de ju
lho, para votar as propostas que
poderão ser inseridas no Projeto
de Lei Orçamentária Anual
(PLOA) de 2021 da Prefeitura.
A participação ocorre pelo portal
Participe+, novo site que con
centra projetos virtuais de par
ticipação social, incluindo vota
ções e consultas públicas.
Para votar, os interessados de
vem realizar o cadastro na plata
forma e acessar a aba “Orçamento
Cidadão”, onde devem registrar

seus votos. No total, 475 propos
tas estão disponíveis para vota
ção. Cada proposta corresponde a
uma das 32 subprefeituras da ci
dade. Cada pessoa cadastrada, po
derá votar em até cinco propostas
de qualquer subprefeitura.
Essa é a última etapa parti
cipativa de criação do Projeto de
Lei Orçamentária Anual de 2021.
Em maio, a Prefeitura recebeu
3.519 propostas por meio de con
sulta pública online. No mês de
junho, estas propostas foram
analisadas e priorizadas pelos

integrantes dos 32 Conselhos
Participativos Municipais em
reuniões virtuais. Cada Conselho
enviou até 15 propostas para a
Secretaria Municipal da Fazenda,
para que sejam votadas pela po
pulação no site Participe+.
Serão selecionadas até 5 pro
postas por subprefeitura, para a
próxima etapa de elaboração do
PLOA 2021. Munícipes poderão
monitorar a implementação da
Lei Orçamentária Anual no site
Participe+, na aba “Orçamento
Cidadão”.

Segunda etapa da Campanha Nacional de
Vacinação contra o Sarampo segue até 31 de agosto
Jardim São Paulo é considerado um dos bairros com maior qualidade de vida da Zona Norte

Para o mercado imobiliário,
Jardim São Paulo é um dos bair
ros mais valorizados da Zona
Norte por sua característica,
predominantemente residen
cial, fácil acesso ao Metrô, ruas
arborizadas e infraestrutura
em comércios e serviços. Há
mais de 20 anos, a Associação
Amigos do Mirante do Jardim
São Paulo, presidida pela mo
radora Alba Medardoni, é uma
instituição sem fins lucrativos
voltada a dar espaço para que
os moradores tragam suas re
clamações e demandas, que são
encaminhadas através da as
sociação, para os órgãos públi
cos. Atualmente, devido às res
trições impostas pela pandemia
da covid-19, as reuniões públi
cas mensais, até então realiza
das na última quinta-feira de
cada mês, na Paróquia Nossa
Senhora da Salette não são
rea
lizadas, mas os moradores

podem entrar em contato
pelo e-mail: alba.medardoni@
hotmail.com. “As reuniões pre
senciais não são realizadas no
momento, mas nosso trabalho
continua de forma on-line”.
Além das demandas do bair
ro, a associação promove cam
panhas beneficentes diversas.
Desde o início da quarentena, a
entidade vem arrecadando ali
mentos e já distribuiu mais de
400 cestas básicas em regiões ne
cessitadas. Atualmente, há tam
bém a Campanha do Agasalho,
na qual as pessoas podem doar
roupas e cobertores, devidamen
te lavado e embalados, para a
distribuição a quem precisa.
Outra importante iniciati
va da AAMJSP é a organização
de uma homenagem a cada dois
anos a pessoas, empresas e enti
dades de relevância regional. O
evento que estava programado
para esse ano no Sesc Santana,

teve que ser adiado para o pró
ximo ano. Porém, as campa
nhas beneficentes para arreca
dação de alimentos e agasalhos
continuam e, as doações podem
ser entregues na Rua Capitão
Rabello, 162 e, nas empresas
parceiras da iniciativa.
Para este ano, a AAMJSP ha
via programado uma solenidade
a ser realizada no teatro do Sesc
Santana em agosto, na qual ho
menageia personalidades e em
presas da região a cada dois anos.
Devido à pandemia, o evento foi
adiado para o próximo ano. O ani
versário do bairro terá nesta sex
ta-feira (17) uma missa on-line
celebrada a pedido da AAMJSP
às 15 horas que pode ser acompa
nhada no Facebook Igreja Nossa
Senhora Aparecida do Jardim
São Paulo, https://www.facebook.
com/Paroquia-Nossa-SenhoraAparecida-Jardim-S%C3%
A3o-Paulo-106229557423291

Jaçanã

Ponto viciado de descarte irregular de lixo
traz transtornos na Rua Calandra
Uma travessa da Ave
nida Benjamim Pereira,
no bairro Jaçanã, a Rua
Calandra é uma das vias
que termina em trecho
do Córrego Tremembé.
Moradores das proximi
dades relatam o constan
te descarte irregular de
lixo e entulho em vários
pontos, como mostramos
na foto. Além do descar
te acontecer ao longo
da via, moradores tam
bém relatam a presença
de entulho nas margens
do córrego, onde tam
bém há uma ocupação
irregular.
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Na última quarta-feira (15),
a Prefeitura, por meio da Se
cretaria Municipal da Saúde
(SMS), promoveu a segunda
etapa da Campanha Nacional
de Vacinação contra o Sarampo.
A vacina é a tríplice viral (SCR)
contra o sarampo, caxumba e
rubéola, voltada ao público de
seis meses a 49 anos de idade.
A campanha segue até 31 de
agosto, em toda a cidade de São
Paulo.
A estratégia será a imuniza
ção indiscriminada para crian
ças de um ano a menores de
três anos de idade, e para pes
soas entre 15 a 49 anos. Para as
crianças de seis a 11 meses e po
pulação de três a 14 anos de ida
de, será preciso uma avaliação
da situação vacinal da caderne
ta de vacinação pelo profissio
nal da Unidade Básica de Saúde
(UBS).
A primeira dose da vacina
tríplice viral já é aplicada a par
tir dos 12 meses de idade e, a
segunda, feita com a tetraviral
(SCR+varicela), em crianças a
partir de 15 meses.
Vale lembrar que a imuniza
ção tríplice viral segue o calen
dário do Ministério da Saúde
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Imunização é voltada ao público de seis meses a 49 anos de idade.
A campanha segue até 31 de agosto, em toda a cidade de São Paulo

para as outras faixas etárias.
Pessoas até 29 anos, devem ter
duas doses comprovadas e quem
tem entre 30 e 59 anos precisa
ter pelo menos uma dose.
A primeira etapa da cam
panha aconteceu entre 10 de
fevereiro e 13 de março, para
pessoas de cinco a 19 anos de
idade. O município de São Paulo
(MSP), com o objetivo de re
duzir o número de não vacina
dos (suscetíveis), ampliou a fai
xa etária para até 29 anos. A

vacinação nesta etapa foi sele
tiva, ou seja, só tomou vacina
quem estava com esquema in
completo de imunização. Do dia
10 de fevereiro até 13 de mar
ço, 306.799 pessoas, de cinco a
29 anos de idade, comparece
ram aos postos de vacinação, ou
tiveram a situação vacinal ava
liada e, destes, 25.766 recebe
ram a vacina tríplice viral. A va
cina está disponível em todas as
Unidades Básicas de Saúde do
Município (UBS).

Jardim Cachoeira

Prefeitura realizou obras para amenizar
os transtornos causados pela chuva
Fotos: AGZN

Ponto viciado de descarte de lixo e entulho na Rua Calandra

Na edição 2916 de
sexta-feira (10) de ju
lho, foi publicada a ma
téria “Chuva deixou a
Avenida Cel. Sezefredo
Fagundes alagada”. Na
ocasião foi citado que
um carro ficou submerso
no local. Há histórico de
alagamento e, na edição
2879 do dia 4 de outubro
de 2019, a matéria mos
trava que o córrego não
recebia uma limpeza,
Obra realizada para ajudar a amenizar os transtornos causados pela chuva
há um tempo. Na edição
2893 do dia 31 de janei
ro de 2020, foi publica
da uma foto da enchente
sobre o Plano de Chuvas
de Verão que visava re
duzir alagamentos.
A Prefeitura de São
Paulo foi questiona
da sobre uma possível
obra para melhorias no
local em relação às en
chentes e, por meio da
Subprefeitura Jaçanã/
Tremembé, foi informa
do que no último dia 8
de julho, as intervenções
Obras na Avenida Sezefredo Fagundes, altura do número 14.200, foram finalizadas
na Avenida Sezefredo
Fagundes, altura do nú
mero 14.200, foram fina
manual e mecanizada de córrego regular, são muito importantes,
lizadas. E, segundo a Prefeitura e intervenções de logradouro.
pois materiais descartados de for
as ações visam amenizar os trans
A Prefeitura ainda salienta ma incorreta acabam parando em
tornos causados pela chuva na re que a população é essencial para a redes de águas pluviais, dificul
gião. Foram realizados serviços limpeza, “a participação pública e tando seu escoamento e trazendo
como: hidrojato sugador, limpeza a conscientização sobre o descarte problemas para a região”.

