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Anunciada a retomada de obras do
Rodoanel Norte com lançamento de Edital
Na última quarta-feira (09), o governador João
Doria anunciou a retomada
das obras do Trecho Norte
do Rodoanel Mario Covas, e
o Edital de Lici
tação tinha
sua publicação prevista para
a última quinta-feira (10). O
Trecho Norte está dividido
em seis lotes, e o prazo para
a conclusão varia de 15 (lotes 2, 4 e 5) a 24 meses (1,
3 e 6).
O Trecho Norte tem 44
quilômetros de extensão no
eixo principal, passa pelos
municí
pios de São Paulo,
Arujá e Guarulhos e, mantém
uma ligação exclusiva de 3,6
quilômetros com o Aeroporto
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Internacional de Guarulhos.
A via fará confluência com a
Avenida Raimundo Pereira
Magalhães (SP-332), enquanto, no Trecho Leste, a
intersecção será feita com a
Rodovia Presidente Dutra
(BR-116). Terá quatro faixas de rolagem por sentido
entre o Rodoanel Oeste e a
Rodovia Fernão Dias (BR381) e três faixas de rolagem
no trecho entre a Fernão
Dias (BR-381) e a Via Dutra
(BR-116). Todo o Rodoanel
soma 176,5 km. A expectativa é de que as obras sejam
reiniciadas em fevereiro de
2021.
Leia mais na página 9

Jaçanã comemora 150 anos
como um dos mais conhecidos Hospital Municipal de Vila Guilherme comemora
e importantes bairros da ZN Campanha do Anhembi 108 anos com muitos pontos
históricos em sua área
encerra atividades
Dividida em 6 lotes, obra deve ser concluída em até dois anos após início dos trabalhos
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Jaçanã comemora aniversário de 150 anos

Jaçanã comemora nesta segunda-feira (14), 150 anos de
muita história, desenvolvimento e tradição. Conhecido internacionalmente, através da
canção de Adoniram Barbosa,
Jaçanã tem entre seus primeiros registros o Sítio Guapira,
como essa região era chamada
ainda no tempo do Império.
Nessa época, vieram os primeiros importantes hospitais,
ainda hoje presentes na paisagem do bairro: o antigo Asilo
de Mendicidade Municipal,
atual Hospital Geriátrico de
Con
valescença D. Pedro II, situado no histórico prédio, construído e projetado por Ramos
de Azevedo e, o então chamado
“Hospital dos Morféticos”, hoje
o Hospital São Luiz Gonzaga.

Outro importante capítulo da história do bairro foi a
Cinematográfica Maristela, que
funcionou de 1949 a 1958 no
bairro, de onde saíram importantes obras do cinema nacional. Em seus estúdios, passaram
grandes nomes da dramaturgia nacional como: Alberto Ca
valcanti, Procópio Ferreira, Tô
nia Carreiro e Odete Lara.
Com uma área de, aproximadamente 8,26km², Jaçanã
tem uma população que foi estimada em 94.609 mil habitantes,
segundo dados da Prefeitura de
São Paulo. Sua densidade demográfica é de 12.129 hab/km²,
o que faz dele um dos bairros
mais movimentados e populosos
da Zona Norte.

O Hospital Municipal da
Campanha do Anhembi encerrou
suas atividades e já começou a
ser desmontado na última semana. A partir do anúncio da previsão de encerramento das atividades no último dia 3, o HMCamp
Anhembi não recebeu mais pacientes por meio da regulação de
vagas do município e do estado.
O encerramento das atividades
se deu pela queda nos índices de
internação no município.
Desde a sua inauguração, em
11 de abril, foram 6.353 pacientes atendidos. Destes, 5.282 receberam alta e puderam retornar
para casa. No período, foram realizadas 1.023 transferências de
pacientes para outras unidades
de Saúde e 32 óbitos. O tempo
médio que os pacientes passaram
por tratamento no local: de seis
dias em enfermaria e de quatro
dias nos leitos de estabilização.
O HMCamp do Anhembi
teve um investimento inicial,
de montagem, de R$ 7,5 milhões. O custo mensal de manutenção, até 1º de agosto, era

de aproximadamente R$ 28 milhões. Com o fechamento parcial
dos leitos, o custo mensal de manutenção caiu para, aproximadamente, R$ 9 milhões por mês.
A estrutura do HMCamp
Anhembi foi criada para receber
até 1.800 leitos, porém, por demanda, foram utilizados 871 leitos, sendo, 807 de enfermaria e 64
de estabilização. É válido ressaltar que, os pagamentos só eram
realizados pelos leitos utilizados,
não onerando o erário por leitos
não utilizados. Todos os equipamentos (insumos, medicamentos,
colchões, respiradores, entre outros) da unidade serão reutilizados nos hospitais da rede municipal e, a maioria dos profissionais,
serão realocados em unidades
municipais da Saúde da capital.
A unidade foi administrada sob contrato de gestão com a
Secretaria Municipal da Saúde
pela SPDM (Associação Paulista
para o Desenvolvimento da Me
dicina) e pelo Instituto de Aten
ção Básica e Avançada à Saúde
(IABAS).
Foto: Divulgação/SPTuris

Leia mais na página 7

Leia nesta edição
¤ AGU lança cartilha sobre atenção à Saúde Mental ...
Página 2

¤ Prefeitura libera uso dos chuveiros nos vestiários
das academias ... Página 4
¤ Confira a importância de fortalecer a região e como ter
um abdômen definido ... Página 5
¤ Prefeitura planeja avançar para a Fase Verde do
Plano São Paulo até outubro ... Página 7
¤ Cinco dicas para evitar prejuízos em bares,
restaurantes e pizzarias ... Página 8

Complexo encerrou na terça-feira (8/9), as suas atividades, depois de
cinco meses no atendimento à covid-19, na cidade de São Paulo

COMUNICADO
Informamos aos nossos leitores, anunciantes, fornecedores,
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!
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Praça Oscar da Silva é um dos pontos de referência de Vila Guilherme

O bairro Vila Guilherme comemora neste sábado (12/9),
108 anos tendo entre seus principais pontos positivos sua localização, com fácil acesso para
a Marginal Tietê, ampla rede
de comércio e serviços e também uma das maiores áreas verdes com o Parque do Trote-Vila
Guilherme, com 185 mil m². De
acordo com dados da Prefeitura
de São Paulo, sua área total é de
6,90 km² e sua população estimada em 55 mil habitantes, de
acordo com dados da Prefeitura.
Em seu território estão importantes empreendimentos públicos e privados como: um dos
maiores shoppings da cidade,
duas grandes universidades e,
desde 2015 a Casa de Cultura
Vila Guilherme.
Entre os problemas recorrentes de Vila Guilherme estão os pontos viciados de acúmulo de lixo, principalmente
em vias próximas da Marginal
Tietê. A história do bairro tem

importantes marcos nos seus
dois principais equipamentos
públicos. No Parque do Trote,
onde também são frequentes as
reinvindicações por melhores
condições de conservação, estão ainda antigas edificações da
Sociedade Paulista do Trote que
funcionou no local e, que nas
décadas de 40 e 50 reunia grande público para assistir às corridas de trote.
Outro importante ponto histórico é a Praça Oscar da Silva,
onde hoje funciona a Casa de
Cultura Vila Guilherme. No local, funcionou um dos mais antigos pontos de ônibus da cidade,
ainda construído em alvenaria.
Até pouco tempo, havia a placa
da “Linha 57” que saia de Vila
Guilherme e seguia até Anhan
gabaú como referência histórica
do bairro e dos transportes na cidade. Infelizmente, essa placa foi
retirada do local sem explicações
para a comunidade.
Leia mais na página 7

APARELHOS AUDITIVOS

Promoção
Aparelhos
digitais
a partir de
R$ 1.250 cada

VOCÊ MERECE UMA QUALIDADE DE VIDA MELHOR.
Santana - R. Ezequiel Freire, 520 - Próx. ao metrô
V. Mariana - R. Domingos de Moraes, 1.061 - cj. 51

5082-1270 / 5084-0834
atendimento@somvida.com.br • www.somvida.com.br

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

