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Vacinação para idosos acima de 
85 anos é antecipada na Capital 

A vacinação contra a Covid-19 
para idosos de 85 anos ou mais, 
foi antecipada para a última 
quinta-feira (11), nos cinco drive-
thrus montados especificamen-
te para esse atendimento na ci-
dade de São Paulo. A partir desta 
sexta-feira (12), começa o atendi-
mento para esse grupo em todas 
as Unidades Básicas de Saúde, 
das 7 às 19 horas, de segunda a 
sexta-feira. 

Veja os locais dos drive-thrus:

1. Praça Charles Muller - Estádio 
do Pacaembu (Zona Oeste);
2. Neo Química Arena Corin thians 
(Zona Leste) - (Corinthians);
3. Autódromo de Interlagos 
(Zona Sul) - Rua Jacinto Júlio - 
Portão 9 - KRF;
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 secretário municipal da 
Saúde, Edson Aparecido, afirma 
que o primeiro dia de vacinação 
no sistema drive-thru teve uma 
adesão significativa na capital 
paulista. “Todos os profissio-
nais de saúde estão preparados 
para um atendimento ágil e efi-
ciente e a população está cons-
ciente da importância da vacina 
como forma de prevenção à do-
ença Covid-19”.

Idosos com dificuldade ou 
incapacidade de locomoção

Este grupo será atendido pe-
las equipes de ESF (Estratégia 
de Saúde da Família) e vacina-
dos em suas casas. Nas regiões 
não cobertas pela ESF, o fami-
liar ou responsável pelo idoso 
deve entrar em contato com 
a Unidade Básica de Saúde 
(UBS) mais próxima e solicitar 
o serviço.

Profissionais 60+

Nesta última terça-fei-
ra (9), começou a vacinação 
dos profissionais de Saúde com 

idade acima de 60 anos. A cam-
panha de imunização contra a 
Covid-19 na capital é realizada 
de acordo com a disponibilida-
de das remessas de doses repas-
sadas pelo Ministério da Saúde, 
seguindo etapas do cronograma 
e públicos-alvo da Campanha de 
vacinação do Governo do Estado 
de São Paulo.

Os profissionais de Saúde e 
auxiliares dos Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS), Cen tros 
Especializados em Reabilitação 
(CER) e Centros de Convivência 
e Cooperativa (Ceccos) também 
serão imu nizados.

Além das 468 UBS’s do mu-
nicípio, e dos cinco drive-thrus, 
as vacinas estarão disponíveis 
em três Centros-Escolas, das 
7 às 19 horas, nos seguintes 
endereços:

•Centro-Escola Barra Funda - 
Bom Retiro - São Paulo - Avenida 
Dr. Abrahão Ribeiro, 283;
•Centro-Escola Geraldo de Paula 
Souza - Sumaré - São Paulo - 
Avenida Dr. Arnaldo, 925;
•Centro-Escola Samuel Barn s-
ley Pessoa - Butantã - São Paulo - 
Avenida Vital Brasil, 1.490.

A primeira remessa de va-
cinas recebida do Programa 
Nacional de Imunização per-
mitirá imunizar todo o pú-
blico-alvo da fase 1 da cam-
panha, que contempla: os 

trabalhadores da linha de fren-
te da Saúde, indígenas, quilom-
bolas, além de idosos que vi-
vem em Instituições de Longa 
Permanência da rede pública e 
privada, e pessoas com deficiên-
cia acima de 18 anos que vivem 
em instituições sociais.

Para saber qual é a UBS 
mais próxima da sua residên-
cia, basta acessar o site: http:// 
buscasaude.prefeitura.sp.gov.br

Consulte a lista das AMA’s/
UBS’s Integradas que funcio-
nam aos sábados: https://www.
prefeitura.sp.gov.br/cidade/ 
secretarias/upload/saude/lista_
ama_integrada_covid.pdf

Pré-cadastro no 
site “Vacina Já”

Os idosos, seus familiares, 
ou qualquer pessoa que integre 
o público previsto na campanha 
podem realizar o pré-cadastra-
mento para a vacinação contra 
a Covid-19 no site “Vacina Já” 
(www.vacinaja.sp.gov.br). A fer-
ramenta ajuda a agilizar o aten-
dimento e a evitar aglomera-
ções. Vale ressaltar que não é um 
agendamento e o uso não é obri-
gatório para receber a vacina, 
mas contribui para melhorar a 
dinâmica dos serviços e a rotina 
do próprio cidadão. O pré-cadas-
tro economiza 90% no tempo de 
atendimento para imunização, 
evitando aglomeração nos locais.
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Vacinação nos cinco drive-thrus montados para atender 
os idosos facilita o atendimento

Trecho entre a Avenida Dr. Antônio Maria 
de Laet e Rua Pero Vidal apresenta 

desmoronamento sem previsão de obras
Quem transita pela Avenida Dr. 

Antônio Maria de Laet no sentido 
Jaçanã, certamente observa um tre-
cho de desmoronamento coberto com 
plástico, mas visivelmente perigoso. 
Paralela a essa avenida está a Rua Pero 
Vidal, onde o temor por novos desaba-
mentos aumenta a cada ano, principal-
mente diante da possibilidade de parte 
da rua vir a ceder e abalar as residên-
cias no local. Além disso, há o risco de 
que um novo desmoronamento ocorra 
atingindo carros ou pedestres.

As reivindicações pela recompo-
sição dessa área são antigas e, já fo-
ram previstas, em diferentes gestões. 
Porém, nada efetivo foi realizado. Em 
maio de 2017, início da gestão do então 
prefeito João Doria, o assunto foi di-
retamente levado a ele por moradores 
da região durante uma de suas visitas 
à Zona Norte. Na ocasião, Doria inau-
gurou o 1º Mural do Museu de Arte de 
Rua (MAR) localizado na Rua Moacyr 
Vaz de Andrade.

Embora a solicitação dos morado-
res tenha sido aceita pelo então pre-
feito João Doria, inclusive com a pos-
sibilidade de buscar apoio na iniciativa 
privada para a realização da obra, os lí-
deres comunitários não conseguiram 
uma ação efetiva do poder público. A 
cada ano, a situação se agrava e, até o 
momento, não há perspectiva para que 
esse trecho do barranco, receba obras 
de contenção.
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Moradores da Rua Pero Vidal temem que novo desmoronamento 
venha abalar a estrutura da via e até das residências

Trecho entre a Avenida Dr. Antônio Maria de Laet e Rua Pero Vidal 
apresenta desmoronamento sem previsão de obras para recompor o local

Avenida Braz Leme: usuários 
reclamam da falta de sinalização 

de ciclofaixas e de corte de árvores
Bastante frequentada para a 

prática de caminhadas, passeios 
com pets e ciclismo, a Avenida Braz 
Leme é um dos espaços ao ar livre 
mais frequentados da Zona Norte. 
Recentemente, a Prefeitura rea-
lizou obras em sua ciclofaixa, re-
novando o piso em vários trechos. 
Porém, em muitos pontos a sina-
lização não foi implantada, ou já 
está muito apagada, confundindo 
pedestres e ciclistas.

De acordo com a Secretaria 
de Comunicação da Prefeitura 
de São Paulo, através da Secre-
taria Municipal de Mobilidade e 
Transportes e da Companhia de 
Engenharia de Tráfego, a nova 
sinalização será implantada em 
março próximo, com a finaliza-
ção da implantação das linhas 
divisórias e pictogramas no piso. 
Sobre as melhorias rea lizadas, 
a Prefeitura informa que foram 
resolvidos problemas como: ra-
chaduras, desníveis, infiltrações 
ou buracos no piso de concreto. 
Entre as características da ciclo-
via, a Prefeitura destaca  seus 
trechos bidirecionais e outros 
compartilhados  com pedestres.

Outra demanda apresenta-
da por frequentadores do local, 
é o corte de várias árvores na al-
tura do número 1.200. Os peda-
ços cortados permanecem nes-
se ponto do canteiro por vários 
dias, chamando a atenção dos 
usuários. A Subprefeitura Casa 
Verde/Cachoeirinha/ Limão in-
forma que as podas citadas fo-
ram realizadas pela concessio-
nária de energia. A retirada  
foi realizada na última quar-
ta-feira (10) e, de acordo com a 
Subprefeitura, a concessionária 
responsável será notificada.
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Pedaços de árvores ficam por vários dias no canteiro da Avenida Braz Leme

Remodelada, a ciclofaixa da Avenida Braz Leme 
deve receber nova sinalização em março




