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Avenida Braz Leme: pista de 
caminhada tem trechos com 
buracos e muitos desníveis

A Avenida Braz Leme é con-
siderada uma das mais bonitas 
da cidade e também uma das 
mais utilizadas para caminha-
das, prática de esportes e ciclis-
mo na Zona Norte. Na edição 
anterior, destacamos a ausên-
cia de sinalização em sua ciclo-
via recentemente reformada. 
Com relação a esse problema, 
a Prefeitura informou que as 
obras de revitalização da ciclo-
via corrigiram uma série de pro-
blemas como buracos e rachadu-
ras e, que uma nova sinalização 
será implantada em março.

Outro problema apontado 
por usuários do local é o mau es-
tado de conservação do canteiro 
central em sua pista de caminha-
da, especificamente na área mais 
próxima à Ponte da Casa Verde. 
Na altura do número 1.000, a 
pista está visivelmente desnive-
lada, o que facilita a formação 
de muitas poças de água após 
as chuvas, dificultando a utiliza-
ção desse espaço pelos pedestres.  
Essa situação é antiga, porém 
torna-se mais evidente durante 
os períodos de chuvas intensas.

Essa foi a constatação do 

morador das proximidades, 
José Osmar, após um período 
sem frequentar a Avenida Braz 
Leme: “...Ontem resolvi usar 
a Avenida Braz Leme e cons-
tatei o péssimo estado da pis-
ta na parte mais próxima da 
Ponte da Casa Verde. Está difi-
cultando o trânsito de quem faz 
exercícios e, principalmente das 
pessoas que a utilizam no dia a 
dia”, destacou o usuário. A re-
dação da AGZN questionou a 
Prefeitura sobre a possibilidade 
de melhorias e publicará assim 
que tiver um posicionamento.

Fotos: cedidas pelo leitor

Ondulações na pista de caminhada da Avenida Braz Leme altura do número 1.000

Buracos e desníveis na pista favorecem o acúmulo de água e lama em dias de chuva, 
impedindo a passagem em alguns pontos

Hospital Municipal Dr. José Soares Hungria, 
em Pirituba, é referência para pacientes 

com a nova variante da Covid-19
A variante brasileira está 

circulando em São Paulo, e o 
Hospital Municipal Dr. José 
Soares Hungria, que está lo-
calizado em Pirituba, na Zona 
Norte, é o local em que estão 
internados os pacientes que ti-
veram contato com a nova 
variante.

A Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Coordenadoria de 
Vigilância em Saúde da Se-
cretaria Municipal da Saúde 
(SMS), informou que desde o 
início de janeiro até o momen-
to, a capital foi notificada de 13 
casos de novas variantes, sen-
do nove oriundos de Manaus 
(dados do último dia 16).

Destes, oito são residen-
tes do Município de São Paulo 
e um é morador de Manaus, 
e internou-se em São Paulo. 
Desses oito residentes do 
Município, apenas um deles 
não teve contato com pessoas 
vindas da região norte do país 
ou histórico de viagem para 
este local.

Outros quatro casos são da 
variante do Reino Unido e no-
tificados à vigilância do muni-
cípio de São Paulo. Dois destes 
casos já haviam sido detecta-
dos no início do ano e os ou-
tros dois foram comunicados 
ao município na tarde da últi-
ma segunda-feira (15).

Estes dois últimos casos, 
segundo acompanhamento da 
SMS, relatam não terem se 

deslocado, nem terem tido con-
tato com ninguém de fora do 
país.

A SMS, inclusive, vai apro-
fundar o rastreamento dos con-
tatos destas duas pessoas.

O Hospital Municipal Dr. 
José Soares Hungria, Pirituba, 
atendeu até o momento, sete ca-
sos entre confirmados e suspei-
tos da nova variante de Manaus.

Atualmente, seis casos 
aguar dam resultado do Ins ti-
tuto Adolf Lutz, e um caso foi 
confirmado (morador de Ma-
naus citado acima).

Dos sete, três, infelizmente, 
vieram a óbito; três receberam 

alta e um caso segue internado 
em estado grave em leito de UTI 
destinado à nova Cepa.

A Secretaria já tinha ante-
cipado e reservado 10 leitos, to-
talmente isolados, para o aten-
dimento desses pacientes. Caso 
seja necessário, a Unidade pode 
ampliar o espaço.

Além disso, orienta-se o iso-
lamento e monitoramento dos 
casos suspeitos e, também, dos 
contatos próximos a estes pa-
cientes, o que é realizado pela 
Coordenadoria de Vigilância em 
Saúde (Covisa) em parceria com 
as 28 Unidades de Vigilância em 
Saúde (UVIS) da capital.

Foto: Edson Hatakeyama/ SMS

Hospital Municipal de Pirituba é a referência em tratamento 
das variantes de Manaus e Reino Unido

Estoque da Fundação Pró-Sangue 
está em estado de emergência
O estoque de sangue está 

em estado de alerta. Os tipos de 
sangue estão abaixo de 30% O-, 
O+, A-, A+, B-. O tipo sanguí-
neo B+ está em estado de emer-
gência. Nas últimas semanas 
houve uma baixa, por conta da 
pandemia e as férias de início do 
ano, então ocorreu uma dimi-
nuição do número de doadores 
nos postos de coleta, mas a doa-
ção de sangue não pode parar, e 
o processo é completamente se-
guro. Os hospitais e clínicas pre-
cisam diariamente de sangue 
para tratamento de pacientes.

A Pró-Sangue adotou medi-
das de segurança aos candidatos 
durante a pandemia. Para evi-
tar aglomerações, foi implantado 
um sistema de agendamento on - 
line. Acesse: https://prosangue. 
hubglobe.com/entrar, protocolos 
de distanciamento social e dispo-
nibilização de álcool gel nos pos-
tos de coleta.

A campanha de vacinação 
contra a Covid-19 avança no ter-
ritório nacional e a Pró-Sangue 
incentiva as pessoas a doarem 
sangue antes de serem imuniza-
das. Isso porque as vacinas cons-
tituem um impedimento tempo-
rário à doação de sangue.

O Ministério da Saúde divul-
gou Informe Técnico em 23 de 
janeiro, atualizando os prazos 

de doação de sangue para os 
candidatos que foram imuniza-
dos contra a Covid-19. De acor-
do com o documento, o tempo de 
inaptidão para as pessoas que 
receberam a vacina é:

•48 horas após cada dose da 
Coronavac (vacina da Sinovac/
Butantan); e
•7 dias após cada dose da Oxford 
(vacina da AstraZeneca/Fiocruz).

Seguindo as diretrizes técni-
cas da pasta, a Pró-Sangue já in-
cluiu os novos critérios de doa-
ção no protocolo de triagem dos 
candidatos. Nunca é demais re-
forçar que a doação de sangue 
continua sendo segura e não con-
traindica a vacinação. De qual-
quer modo, é importante que as 

pessoas estejam cientes sobre os 
períodos de restrição após a imu-
nização. Nesse sentido, a Pró-
Sangue orienta que as pessoas 
venham doar antes de se vacinar.

Requisitos básicos

•Estar em boas condições de 
saúde, não pode estar doente e 
nem gripado;
•Ter entre 16 e 69 anos, des-
de que a primeira doação tenha 
sido feita até 60 anos (menores 
de 18 anos, confira no site os do-
cumentos necessários e formu-
lário de autorização);
•Pesar no mínimo 50kg;
•Estar descansado (ter dormido 
pelo menos 6 horas nas últimas 
24 horas);
•Estar alimentado (evitar ali-
mentação gordurosa nas 4 ho-
ras que antecedem a doação);
•Não ter bebido álcool nas últi-
mas 12 horas.

Apresentar documento origi-
nal com foto recente, que permita 
a identificação do candidato, emi-
tido por órgão oficial (Carteira de 
Identidade, Cartão de Identidade 
de Profissional Liberal, Carteira 
de Trabalho e Previdência Social, 
Carteira Nacional de Habilitação 
e RNE-Registro Nacional de 
Es trangeiro*).

Foto: Divulgação

O estoque de sangue está em 
estado de alerta e emergência

Falta de zeladoria em avenida 
deixa moradores indignados

Na última semana rece-
bemos fotos sobre a falta de 
zeladoria, na Avenida Cel. 
Sezefredo Fagundes, a partir do 
número 4.186, em frente a es-
cola da região que fica na nu-
meração, 14.666. A reclama-
ção é esta: as aulas começaram, 
o mato está alto e fica perigoso 
para os alunos.

Entramos em contato com 
a Prefeitura de São Paulo, por 
meio da Autoridade Municipal 
de Limpeza Urbana (AMLURB), 
e foi informado que na terça-fei-
ra (16), realizou o serviço de ca-
pinação do meio fio no endereço 
mencionado pela reportagem. 

Devido à grande extensão 
da Avenida Coronel Sezefredo 
Fagundes, a AMLURB progra-
mou uma ação especial do ser-
viço de capinação para os próxi-
mos sábados deste mês, nos dias 
20 e 27 de fevereiro. 

A via conta com o serviço 
de varrição as terças, quintas 
e sábados, no período noturno. 
O serviço de capinação é feito 
trimestralmente. O local per-
tence à Subprefeitura Jaçanã/
Tremembé, onde entre janeiro 
e dezembro de 2020 foram co-
letadas cerca de 3.5 mil tone-
ladas de entulho e resíduos de 
varrição.

Foto: Elisangela Souza

Zeladoria foi feita após a reportagem entrar em contato com a Prefeitura

Avenida Cel. Sezefredo Fagundes

Zona Norte,
ame-a!


