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Leia nesta edição

Avanço da calçada na Rua Amaral Gama 
visa reduzir risco para pedestres

A Rua Amaral Gama, próximo 
ao número 185, sofre um alarga-
mento na calçada, e moradores lo-
cais e também motoristas que sem-
pre utilizam a rua, disseram que 
por conta dessa intervenção qua-
se se envolveram em um acidente, 
pois a rua era de um jeito completa-
mente diferente do que está agora.

Entramos em contato com 
a Prefeitura da Cidade de São 
Paulo e, por meio da Companhia 
de Engenharia de Tráfego (CET) 
eles responderam que a alte-
ração na geometria com avan-
ço de calçada no cruzamento da 
Rua Conselheiro Saraiva com a 
Rua Amaral Gama, no bairro de 
Santana, tem por objetivo melho-
rar as condições de travessia dos 
pedestres, favorecendo a redução 
da velocidade veicular e a dimi-
nuição da extensão da travessia.

Antes, os veículos que des-
ciam a Rua Amaral Gama (sen-
tido Bairro/Centro) entravam 
no acesso à direita com excesso 
de velocidade, desrespeitando a 
prioridade do pedestre que atra-
vessava na faixa de segurança.

Portanto, a medida implan- 

tada pela CET visa a reduzir a 
exposição dos pedestres na pis-
ta veicular e diminuir o risco 
de atropelamentos. Os veículos 
que chegam neste cruzamento, 
devem estar a 30 km/h, veloci-
dade atualmente regulamenta-
da na Rua Amaral Gama e mais 
apropriada para o local.

Por fim, essa intervenção in-
tegra o programa Áreas Calmas, 
que por sua vez está inserido no 

Plano de Segurança Viária do 
Município de São Paulo - Vida 
Segura. A região de Santana é 
uma das mais movimentadas na 
cidade de São Paulo, com ofer-
ta de transporte coletivo de alta 
e média capacidade (estação do 
metrô e terminal de ônibus), 
exercendo um papel importante 
na mobilidade do bairro, carac-
terizado por uma intensa circu-
lação de pedestres.
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Avanço da calçada na Rua Amaral Gama, próximo ao número 185

Santana

Obras na Avenida Cel. Sezefredo Fagundes 
são entregues no prazo previsto

Acompanhamos os transtor-
nos e obras na Avenida Cel. 
Sezefredo Fagundes, próximo ao 
número 5.590, durante os 180 
dias previstos contados, a partir 
do dia 3 de março de 2020. Nesse 
período publicamos cerca de oito 
matérias sobre a avenida.

Na primeira matéria desta-
camos as chuvas do mês de feve-
reiro que ocasionaram o solapa-
mento e, quase um mês depois 
nada havia sido resolvido. Houve 
desvios das rotas dos ônibus, 
causando desconforto para a po-
pulação local. A rota dos ônibus 
que antes era pela Avenida Cel. 
Sezefredo Fa gundes, passou a ser 
pela Rua Kotinda, que dá acesso 
ao Jardim Corisco, o outro desvio 
era pela Rodovia Fernão Dias, 
que dá acesso aos bairros Jardim 
Fontalis e Vila Zilda e, somente 
na segunda quinzena de abril os 
ônibus retornaram ao seu itine-
rário normal pela Avenida Cel. 
Sezefredo Fagundes. 

Também houve destaque 
para demora do início das obras, 
pois estava previsto a recupera-
ção da encosta e foi estabeleci-
da a recomposição de três tre-
chos do talude, por meio da 

construção de muro de concre-
to, com a instalação de tiran-
tes (barras) de aço e também a 
utilização de malha de aço com 
aplicação de concreto projetado. 
Acompanhamos também a fase 
de escavação para instalação de 
perfis metálicos (barras de aço 
com 12 metros de comprimen-
to em formato de T), colocados 
para dar continuidade aos tra-
balhos de estabilização do solo. 
Havia três pontos de obras, 
além da obra onde houve o des-
lizamento, um muro de con-
tenção do outro lado da rua foi 
levantado para conter um possí-
vel incidente e, o terceiro ponto 
seria outro muro de contenção.

E agora, enfim, a conclu-
são da obra na Avenida Cel. 
Sezefredo Fagundes, que liga São 
Paulo ao município de Mairiporã. 
Entramos em contato com a 
Prefeitura de São Paulo, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana e Obras 
(SIURB), e foi informado que os 
trabalhos para a contenção do 
talude na Avenida Cel. Sezefredo 
Fagundes, na altura do número 
5.590, foram concluídos na últi-
ma segunda-feira (31/8).
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Após 180 dias as obras na Avenida Cel. Sezefredo Fagundes, 
enfim foram concluídas Muro de contenção na Avenida Cel. Sezefredo Fagundes 

Segundo muro de contenção na Avenida Cel. Sezefredo Fagundes 
para evitar deslizamentos

Depois de muitos transtornos para os moradores locais, as obras na 
Avenida Cel. Sezefredo Fagundes foram entregues
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colaboradores e jornaleiros que reiniciamos as atividades 
em nossa sede (Rua Alfredo Pujol, 207) para retomarmos, 

gradualmente, a distribuição da edição impressa de acordo 
com as recomendações das autoridades públicas,  

neste momento da pandemia da covid-19.  
Agradecemos a todos pela compreensão e parceria!

Obras no Córrego Tremembé 
avançam com entrega de piscinão

As obras de contenção das 
cheias ao longo do Córrego Tre-
membé, avançam com a con-
clusão do piscinão R3, locali-
zado na Avenida Maria Amália 
Lopes de Azevedo. Com ca-
pacidade para armazenar 17 
mil m³, o reservatório está em 
obras desde 2018. Porém, a 
Prefeitura informou que, des-
de o ano passado já opera, 

parcialmente na contenção das 
cheias na região. No total, fo-
ram investidos R$ 8,4 milhões 
em recursos federais.

Em outro ponto do Córrego 
Tremembé, na Rua Florin-
da Barbosa, foi concluído em 
maio desde ano, o reservató-
rio chamado R5, com capacida-
de de conter 8 mil m³ de água. 
Em outubro do ano passado 

foi entregue o R1, localiza-
do na área do Horto Florestal 
com capacidade de armazenar 
17 mil m³. Iniciadas em 2017, 
obras de dois trechos de cana-
lização também já foram en-
tregues no ano passado, tota-
lizando 700 metros de novas 
galerias. De acordo com dados 
da Prefeitura, estão sendo in-
vestidos R$ 115 milhões com 
essas obras na região, benefi-
ciando uma população de, apro-
ximadamente 300 mil pessoas.

A canalização do Córrego 
Tremembé é um projeto discu-
tido há décadas porém, só co-
meçou a sair do papel a par-
tir de 2013, na gestão do então 
prefeito Fernando Haddad. Na 
época, o projeto foi incluído nas 
obras priorizadas pelo Plano 
de Aceleração do Crescimento 
- PAC do Governo Federal. 
Desde então, foram realizadas 
uma série de audiências públi-
cas para apresentação e dis-
cussão do pro jeto, que envol-
ve toda a extensão do Córrego 
Tremembé.

Após essa etapa, o projeto 
entrou para a gestão atual com 
o prefeito Bruno Covas e teve 
as obras iniciadas em 2017. De 
acordo com a Prefeitura, todas 
as etapas serão concluídas, até 
o final deste ano.
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Obras de reservatório em fase de conclusão na 
Avenida Maria Amália Lopes de Azevedo

Vacinação contra o Sarampo foi 
prorrogada até 31 de outubro

A vacinação contra o Sarampo 
para a população de 20 a 49 anos, 
foi prorrogada até 31 de outu-
bro, em todo o País. Dados preli-
minares das secretarias estaduais 
de Saúde, registrados no Sistema 
de Informação do Programa Na-
cional de Imuni zações, apontam 
que desde o início da ação (16/3) 
até o dia 17 de agosto, foram va-
cinadas 5,29 milhões de pes soas 
nessa faixa-etária. Nesta etapa 
da Mobilização Nacional de Vaci-
nação contra o Sarampo, foram 
vacinadas 5,29 milhões de pessoas 
nesta faixa-etária, a população-al-
vo nesta faixa-etária totaliza mais 
de 90 milhões de pessoas.

A principal medida de preven-
ção e controle do Sarampo é a va-
cinação, disponível durante todo 
o ano na rotina de vacinação dos 
serviços de Saúde do País. Para 
viabilizar a estratégia de vacina-
ção, foram enviadas 4,3 milhões 
de doses da vacina, além do quan-
titativo para o atendimento de 
rotina.

O Ministério da Saúde tem 
alertado a população quanto à im-
portância da vacinação contra o 
Sarampo, mesmo com a pandemia 

da covid-19, em evi-
dência no País. O sa-
rampo é uma doença 
grave e de alta trans-
missibilidade. Uma 
pessoa pode transmi-
tir para até 18 outras 
pessoas. A dissemi-
nação do vírus ocorre 
por via aérea ao tos-
sir, espirrar, falar ou 
respirar.

A vacinação con-
tra o Sarampo é uma 
estratégia do Mi nis-
tério da Saúde para 
interromper a trans-
missão e eliminar a 
circulação do vírus no Brasil. As 
duas primeiras etapas ocorre-
ram em 2019, com a realização de 
ações nacionais, em outubro, para 
crianças de seis meses a menores 
de 5 anos de idade. E, a segunda 
etapa, foi realizada em novembro 
para a população de 20 a 29 anos. 
A terceira etapa, que ocorreu en-
tre 10 de fevereiro a 13 de março 
deste ano, teve como público-alvo 
a população de 5 a 19 anos.

Diante da atual situa-
ção, o Ministério da Saúde tem 

desenvolvido ações em conjunto 
com os estados com o objetivo de 
interromper a circulação do ví-
rus do Sarampo. Encontra-se em 
processo de elaboração o “Plano 
de Ação para Interrupção da 
Circulação do Vírus do Sarampo 
no Brasil, 2020”. Este plano tem 
como objetivo elencar as ativida-
des fundamentais e necessárias 
aos três entes federativos, envol-
vendo vigilância, imunização, la-
boratório e assistência, para que 
se possa alcançar a eliminação 
do Sarampo no País.
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Até o momento, apenas 5,8% do público-alvo foi 
vacinado. A vacina contra o Sarampo está disponível 

nos 43 mil postos de Saúde em todo o País
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