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Cate Móvel inicia fevereiro com 
atendimento para vagas de 
emprego no Horto Florestal

As regiões Norte, Sul, Leste 
e Oeste da capital contarão com 
atendimento do Cate Móvel da 
Prefeitura de São Paulo até o 
dia 12 de fevereiro, exceto no 
final de semana. O atendimen-
to ocorre das 10 às 16 horas e 
é voltado ao cadastro para va-
gas de emprego. Para ser aten-
dido é necessário retirar uma 
das 60 senhas distribuídas, a 
fim de evitar aglomeração em 
decorrência da pandemia do 
Coronavírus. 

“A cada quinzena levamos um 
serviço para quatro localidades 
diferentes da capital para aproxi-
mar o atendimento da população. 
Também procuramos disponibili-
zar vagas que estejam na região 
de quem busca o serviço, viabili-
zando que a pessoa trabalhe mais 
perto de sua residência”, salienta 
a secretária de Desenvolvimento 
Econômico, Trabalho e Turismo, 
Aline Cardoso.

Entre as vagas que podem 
ser procuradas nas zonas Oeste 
e Sul estão 10 oportunidades 
para enfermeiro, exclusivas 
para pessoas com deficiência. É 
necessário ter Ensino Superior 
completo e Coren ativo - salário 
de R$ 4.551.

As unidades móveis contam 
com acessibilidade, e ainda é pos-
sível os candidatos com deficiên-
cia auditiva contarem com o apli-
cativo da Secretaria Municipal 
da Pessoa com Deficiência por 
meio da “CIL - SMPED”, dispo-
nível gratuitamente para celu-
lares e tablets Android ou IOS 
e computadores, via Website, 
que auxilia na intermediação de 
atendimentos públicos.

Para ser atendido no Cate 
Móvel é necessário levar RG, 

CPF e Carteira de Trabalho. 
Quem não possui a carteira de 
trabalho, pode baixar o docu-
mento pelo aplicativo disponibi-
lizado pelas lojas da Apple Store 
e no Play Store do Android 
ou no site do governo federal  
https://servicos.mte.gov.br/. 

Zona Norte - Horto Florestal/
Lauzane Paulista - Avenida Pa-
rada Pinto, 2.262, Horto Flo-
restal (Estacionamento do An-
do rinha Hiper Center).
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O cadastro para busca de oportunidade de recolocação profissional 
ocorre das 10 às 16 horas - Necessário retirar senha no local

Prefeitura destaca construção 
de piscinões e ações de 

zeladoria no Córrego Tremembé

Na edição de 29 de janei-
ro último, publicamos maté-
ria com o título: “Obras de con-
tenção de cheias do Córrego 
Tremembé não evitam enchen-
tes no bairro”, destacando a si-
tuação de muitos moradores da 
região que continuam enfren-
tando enchentes e alagamen-
tos apesar do avanço das obras 
de piscinões e outras medidas 
para combater esse problema 
que persiste há mais de 50 anos.

Na última semana, a Pre fei-
tura de São Paulo, através da 
Subprefeitura Jaçanã/Tre mem-
bé, informou que o Córrego 
Tremembé passou pelo serviço 
de limpeza entre os dias 22/1 e 

28/1. De acordo com a prefeitu-
ra, as ruas próximas ao Córrego 
Tremembé receberam servi-
ços de zeladoria, como corte de 
mato, limpeza de bocas de lobo 
e poços de visita, varrição e 
lavagem.

Os endereços que passaram 
pelos trabalhos foram: Rua Raul 
de Morais Victor, Rua Maria 
Amália Lopes Azevedo, Rua 
Capitão Zacarias Bernardino, 
Rua João Carlos Fortim e Rua 
João Sampaio.

Entre outras medidas para 
combater as enchentes na Zona 
Norte, a Secretaria Municipal 
de Infraestrutura Urbana e 
Obras (SIURB) destacou a 

construção de três novos pis-
cinões no Córrego Tremembé. 
Juntos têm capacidade para ar-
mazenar até 45 mil m³ de água, 
o equivalente a 18 piscinas olím-
picas, além de concluir a canali-
zação de 700 metros. De acordo 
com a Prefeitura, o elevado vo-
lume de chuvas durante o mês 
de janeiro (quando foram regis-
trados 25 dias com chuva) tem 
provocado as enchentes apesar 
das obras já realizadas. Na re-
gião da Subprefeitura Jaçanã/
Tremembé, foram registrados 
256,6 mm de chuvas em janeiro, 
ou seja, 23% acima da média re-
gistrada em toda a cidade no pe-
ríodo (207,9 mm).
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Piscinão na Avenida Maria Amália Lopes de Azevedo é uma 
das principais obras realizadas para conter as enchentes na região

Cinco pontos de drive-thru para vacinação 
de idosos foram montados pelo Governo 

de SP e Prefeitura da capital
Na última quarta-feira (3), 

o governador João Doria anun-
ciou ação conjunta do Governo 
do Estado e da Prefeitura de São 
Paulo para vacinação dos ido-
sos na capital em sistema drive-
thru. Serão criados cinco pontos 
para garantir conforto ao públi-
co acima de 90 anos que começa 
a ser imunizado, a partir da pró-
xima segunda-feira (8). Os idosos 
com 85 anos ou mais começam a 
ser vacinados a partir do próximo 
dia 15.

Na capital, os postos de dri-
ve-thru serão montados nos se-
guintes locais:

1. Praça Charles Muller - Estádio 
do Pacaembu (Zona Oeste);
2. Neo Química Arena Co rin thians 
(Zona Leste) - (Co rin thians);
3. Autódromo de Interlagos 
(Zona Sul) - Rua Jacinto Júlio - 
Portão EHN;
4. Centro de Exposições do 
Anhem bi (Zona Norte) - Rua 
Olavo Fontoura - Portão 38;
5. Igreja Boas Novas, na Vila 
Prudente (Zona Leste) - Rua 
Marechal Malet, 611 - Parque 
da Vila Prudente.

O horário de funcionamento 
nos drive-thrus será das 8 às 17 
horas. Já nas UBSs, a vacinação 
será realizada das 7 às 19 horas.

 Além destes locais, a Pre-
feitura de São Paulo vai ga-
rantir a vacinação dos idosos 
em uma rede de 468 Unidades 
Básicas de Saúde espalhadas em 
todas as regiões da cidade e em 
4 Centros Escola do município.

Centros Escolas

•Centro Escola Barra Funda: 
Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, 
283;
•Centro Escola Vila Mariana: 
Rua Ambrosina de Macedo, 94;
•Centro Escola Geraldo de 
Paula Souza: Avenida Dr. Ar-
naldo, 925;

•Centro Escola Samuel Barns
ley Pessoa - Butantã: Ave nida 
Vital Brasil, 1.490.

O horário de funcionamento 
nos drive-thrus será das 8 às 17 
horas. Já nas UBSs, a vacinação 
será realizada das 7 às 19 horas. 
Apenas na capital, a previsão é 
de imunizar mais de 32 mil ido-
sos acima de 90 anos de um to-
tal de 206 mil em todo o Estado.

“Os 644 municípios estão 
também vendo suas estratégias 
de vacinação, seja pelo drive-th-
ru ou casa a casa, principalmen-
te para os pacientes acamados. 
Cada município tem a capacida-
de de olhar para o seu território 
e de adotar a estratégia que for 
melhor para atender a sua po-
pulação”, destacou Regiane de 
Paula, Coordenadora de Controle 
de Doenças e Coordenadora do 
Plano Estadual de Imunização.

Pré-cadastro no site 
“Vacina Já”

O pré-cadastramento na 
campanha de vacinação contra 
a Covid-19 no site “Vacina Já” 
(www.vacinaja.sp.gov.br) economi-
za 90% no tempo de atendimento 

para imunização: leva cerca de 1 
minuto para quem preencheu o 
formulário. Presencialmente, em 
média, a coleta de informações 
leva cerca de 10 minutos.

A ferramenta ajuda a agilizar 
o atendimento e a evitar aglome-
rações. Não é um agendamento e 
o uso não é obrigatório para rece-
ber a vacina, mas utilizá-la contri-
bui para melhorar a dinâmica dos 
serviços e a rotina do próprio cida-
dão. O pré-cadastro pode ser fei-
to por familiares de idosos ou de 
qualquer pessoa que participe dos 
públicos previstos na campanha.

Idosos acamados

Quanto aos idosos que es-
tão acamados em suas residên-
cias, a Secretaria Municipal da 
Saúde informa que haverá um 
atendimento específico. Aqueles 
que já fazem acompanhamento 
nas Unidade Básicas de Saúde 
já estão cadastrados e devem 
ser contatados pela equipe de 
saúde. Já os que não se tratam 
no sistema público, a orientação 
para os familiares é procurar a 
Unidade Básica de Saúde mais 
próxima e solicitar previamente 
o cadastramento.

Foto: Prefeitura de Caruaru

Nesta nova etapa da campanha de imunização, mais de 32 mil pessoas 
acima de 90 anos serão vacinadas na cidade de São Paulo

Horto Florestal comemora 
125 anos na expectativa do 
seu processo de concessão 

O Parque Estadual Alberto 
Löfgren, mais conhecido como 
Horto Florestal comemora 
125 anos no próximo dia 15/2. 
De acordo com a Secretaria de 
Infraestrutura e Meio Ambiente 
do Estado de São Paulo, esse 
ano a data não deve contar com 
evento comemorativo para evi-
tar aglomeração, porém o par-
que continua recebendo o pú-
blico e segue com as obras de 
manutenção em dia. 

Localizado junto ao Parque 
da Cantareira, o Horto Florestal 
é reconhecido como um parque 
urbano de características úni-
cas. Além da sua extensa área 
verde e bonitos lagos, o parque 
é o habitat de animais silvestres 
que fazem parte de seu ecossis-
tema como: capivaras, gansos, 
patos e os macacos que podem 
ser facilmente observados pelos 
visitantes. 

Em sua área está ainda o 
Palácio de Verão do Governo 
do Estado, o Museu Florestal 
Octávio Vecchi, também conhe-
cido como “Museu da Madeira”, 
além do Arboreto 500 anos, 
onde o visitante pode ver dife-
rentes espécies de árvores iden-
tificadas com QR Code. 

A novidade fica por conta 
do processo de concessão para 
a iniciativa privada em anda-
mento. O assunto será aborda-
do em audiência pública promo-
vida pelo Conselho Estadual do 
Meio Ambiente (CONSEMA) 
no próximo dia 25, às 17 horas, 
on-line. Na ocasião será discu-
tido o Projeto de Concessão de 
Uso dos Parques Estaduais da 
Cantareira e Alberto Löfgren 
(Horto Florestal). Os interes-
sados devem cadastrar-se pre-
viamente no site www.infraes-
truturameioambiente.sp.gov.br/

consema. Perguntas também 
poderão ser enviadas durante a 
Audiência, tanto por participan-
tes, quanto por espectadores.

As inscrições para mani-
festações durante a sessão co-
meçam às 9 horas do dia 25 de 
fevereiro e terminam até 60 mi-
nutos após o início da audiên-
cia. No dia anterior será possí-
vel realizar testes por eventuais 
interessados em se inscrever 
para colaboração com pergun-
tas durante a reunião. Após a 
Audiência Pública, poderão ain-
da ser encaminhadas contribui-
ções para o e-mail consema@ 
sp.gov.br. O prazo é até às 18 
horas do dia 4 de março de 
2021. De acordo com a Se cre-
taria de Infraestrutura e Meio 
Ambiente, as manifestações 
serão inseridas aos autos do 
processo.

Leia mais na página 8
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Horto Florestal completa 125 anos em meio a seu processo de concessão

Vacinação para idosos a partir 
de 90 anos começa na Capital

A vacinação dos idosos a par-
tir de 90 anos de idade foi ini-
ciada na Capital nesta sexta-
feira (5) em todas as Unidades 
Básicas de Saúde, antecipando a 
ação que inicialmente foi previs-
ta para ter início na segunda-fei-
ra (8). Até o momento, a previ-
são é de os idosos com 85 anos ou 
mais começam a ser vacinados a 
partir do próximo dia 15. O aten-
dimento acontece de segunda à 
sexta-feira, das 9 às 19 horas. A 
partir da próxima segunda-fei-
ra (08), começam a funcionar os 
cinco pontos de drive-thru mon-
tados para a vacinação aos ido-
sos, nos seguintes endereços:

1. Praça Charles Muller - Estádio 
do Pacaembu (Zona Oeste);
2. Neo Química Arena Co rin thians 
(Zona Leste) - (Co rin thians);
3. Autódromo de Interlagos 
(Zona Sul) - Rua Jacinto Júlio - 
Portão EHN;
4. Centro de Exposições do 
Anhem bi (Zona Norte) - Rua 
Olavo Fontoura - Portão 38;
5. Igreja Boas Novas, na Vila 
Prudente (Zona Leste) - Rua 
Marechal Malet, 611 - Parque 
da Vila Prudente.

O horário de funcionamento 
nos drive-thrus será das 8 às 17 
horas. Já nas UBSs, a vacinação 
será realizada das 7 às 19 horas.

 Além destes locais, a Pre-
feitura de São Paulo vai ga-
rantir a vacinação dos idosos 
em uma rede de 468 Unidades 
Básicas de Saúde espalhadas em 
todas as regiões da cidade e em 
4 Centros Escola do município.

Centros Escolas

•Centro Escola Barra Funda: 
Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, 
283;
•Centro Escola Vila Mariana: 
Rua Ambrosina de Macedo, 94;
•Centro Escola Geraldo de 
Paula Souza: Avenida Dr. Ar-
naldo, 925;

•Centro Escola Samuel 
Barns ley Pessoa - Bu-
tantã: Ave nida Vital 
Brasil, 1.490.

O horário de fun-
cionamento nos dri-
ve-thrus será das 8 às 
17 horas. Já nas UBSs, 
a vacinação será rea-
lizada das 7 às 19 ho-
ras. Apenas na capital, 
a previsão é de imuni-
zar mais de 32 mil ido-
sos acima de 90 anos de 
um total de 206 mil em 
todo o Estado.

“Os 644 municí-
pios estão também ven-
do suas estratégias de 
vacinação, seja pelo dri-
ve-thru ou casa a casa, 
principalmente para 
os pacientes acamados. 
Cada município tem a ca-
pacidade de olhar para o 
seu território e de ado-
tar a estratégia que for 
melhor para atender a 
sua população”, desta-
cou Regiane de Paula, 
Coordenadora de Controle de 
Doenças e Coordenadora do 
Plano Estadual de Imunização.

Pré-cadastro no site 
“Vacina Já”

O pré-cadastramento na 
campanha de vacinação contra 
a Covid-19 no site “Vacina Já” 
(www.vacinaja.sp.gov.br) econo-
miza 90% no tempo de atendimen-
to para imunização: leva cerca de 
1 minuto para quem preencheu o 
formulário. Presencialmente, em 
média, a coleta de informações 
leva cerca de 10 minutos.

A ferramenta ajuda a agilizar 
o atendimento e a evitar aglome-
rações. Não é um agendamento e 
o uso não é obrigatório para rece-
ber a vacina, mas utilizá-la con-
tribui para melhorar a dinâmica 
dos serviços e a rotina do pró-
prio cidadão. O pré-cadastro pode 

ser feito por familiares de idosos 
ou de qualquer pessoa que par-
ticipe dos públicos previstos na 
campanha.

Idosos acamados

Quanto aos idosos que es-
tão acamados em suas residên-
cias, a Secretaria Municipal da 
Saúde informa que haverá um 
atendimento específico. Aqueles 
que já fazem acompanhamento 
nas Unidade Básicas de Saúde 
já estão cadastrados e devem 
ser contatados pela equipe de 
saúde. Já os que não se tratam 
no sistema público, a orientação 
para os familiares é procurar a 
Unidade Básica de Saúde mais 
próxima e solicitar previamente 
o cadastramento. Informações 
sobre a localização das UBSs 
podem ser obtidas no site http://
buscasaude.prefeitura.sp.gov.
br/
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Primeiro dia de vacinação aos idosos 
na UBS Vila Barbosa, uma das 

unidades da Zona Norte


