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Data é o resultado da luta das 
mulheres pela igualdade dos direitos

O Dia Internacional da Mu
lher existe, enquanto data come
morativa, e é um resultado da 
luta das mulheres por meio de 
manifestações, greves, comitês. 
Essa mobilização política, foi ao 
longo do século 20, dando uma 
extrema importância para o 8 de 
março. A construção dessa data 
está relacionada a uma sucessão 
de acontecimento e é um mo
mento de reflexão e de luta, em 
19 de março de 1911, foi come
morado pela primeira vez.

Há inúmeras datas em que 
o Dia da Mulher poderia ser co
memorado, porém, o motivo 
mais marcante foi no dia 25 de 
março de 1911, quando 149 pes
soas, a maioria mulheres morre
ram queimadas no incêndio da 
fábrica Triangle Shirtwaist, em 
Nova York. Neste incêndio foi 
revelado as condições precárias 
nas quais as mulheres trabalha
vam, muitas eram imigrantes e 
pobres. 

Houve um marco ainda mais 
forte daquele que viria a ser o 
8 de março, em 1917, um grupo 
de operárias saiu às ruas para 

se manifestar contra a fome e 
a Primeira Guerra Mundial, 
movimento que seria o ponta
pé inicial da Revolução Russa. 
O protesto aconteceu em 23 de 
fevereiro pelo antigo calendário 
russo  8 de março no calendá
rio gregoriano , que os soviéti
cos adotariam em 1918 e é utili
zado pela maioria dos países do 
mundo hoje.

A ONU proclamou o dia 8 
de março de 1977 como o Dia 
Internacional pelos Direitos da 
Mulher e a Paz Internacional.  
A data foi oficializada há pou
co mais de 40 anos, e comemo
ra a luta da mulher e sua busca 
por igualdade com o homem, na 
sociedade e em seu desenvolvi
mento integral como pessoa.

Leia mais na página 9
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Mulheres lutam por respeito e dignidade

Dia Internacional da Mulher

São Paulo conta com 14 postos drive-thru 
para vacinação, apenas um na Zona Norte

A cidade de São Paulo con
ta agora com 14 postos drive
thru para a vacinação dos ido
sos contra a Covid19. Desses, 
apenas um está localizado 
na Zona Norte, no Centro de 
Exposições do Anhembi portão 
38. Avançando gradualmente, 
a vacinação começou a atender 
idosos entre 77 e 79 anos na úl
tima quartafeira, grupo popu
lacional estimado em 114 mil 
pessoas na Capital. 

Nesta etapa da campanha, 
todos os drivethru terão vaci
nação exclusiva para os idosos 
entre 77 e 79 anos, além de ofe
recer a segunda dose da vacina 
também exclusivamente para 
pessoas que receberam a pri
meira dose em um dos drive
thru da cidade. A recomenda
ção é de que os idosos busquem 
a vacinação gradualmente para 
evitar filas e façam o préca
dastro no site Vacina Já (www. 
vacinaja.sp.gov.br) para agilizar 
em até 90% o tempo de atendi
mento para imunização.

Drive-thru em 
funcionamento

Confira o endereço de todos 
os pontos de atendimento no 
esquema drivethru na cidade, 
que funcionam de segunda a sá
bado, das 8 às 17 horas:

1) Neo Química Arena
Avenida Miguel Ignácio Curi, 
Portão E4
Ponto de Referência: Avenida 
Miguel Ignácio Curi, 2.492;

2) Igreja Boas Novas
Rua Marechal Mallet, 535;

3) Interlagos
Autódromo de Interlagos  Rua 
Jacinto Júlio, altura do nº 589  
Portão 9, entrada KRF;

4) Hebraica
Rua Ibiapinópolis, 781;

5) Memorial da América Latina
Rua Tagipuru, 500
Referência: Portão 2;

6) Estádio do Morumbi
Avenida Giovanni Gronchi, 
Portão 15
Ponto de referência: Avenida 
Giovanni Gronchi, 1.920;
 
7) Ginásio da Ibirapuera
Rua Marechal Estenio Albu
querque Lima, 413;
 
8) Teatro Paulo Eiró
Teatro Paulo Eiró  Avenida 
Adolfo Pinheiro, 765  Santo 
Amaro;
 
9) Clube Atlético Monte Líbano
Rua do Gama, 261  Jardim 
Luzitania;
 
10) Subprefeitura de M’Boi Mirim
Avenida Guarapiranga, 1695  
Parque Alves de Lima;
 
11) Anhembi
Rua Olavo Fontoura  Portão 38;

12) Club Athletico Paulistano
Rua Honduras, 1400  Jardim 
América, São Paulo;

13) Parque VillaLobbos
Portão 3  Professor Fonseca Ro
drigues, 1.025, Alto de Pi nheiros;
 
14) Shopping Aricanduva
Avenida Aricanduva, 5.555
Portão de Referência 01 e 04.

Critérios para a imunização

Na atual fase da campa
nha de imunização contra a 
Covid19 são priorizados os se
guintes grupos:

•Idosos (com mais de 77 anos - a 
partir de 3/03/2021);
•Pessoas com 60 anos ou 
mais residentes em institui
ções de longa permanência 
(institucionalizadas);
•Pessoas a partir de 18 anos de 
idade com deficiência, residen
tes em Residências Inclusivas 
(institucionalizadas);
•População indígena vivendo 
em terras indígenas;
•Quilombolas (previsto no PNI, 
mas não há comunidades qui
lombolas no município de São 
Paulo);
•Pessoas em situação de rua 
(com mais de 60 anos a partir de 
12/02/2021);
•Trabalhadores da Saúde (con
ferir os grupos de acordo com 
instrutivos do Vacina Sampa: 
https://www.prefeitura.sp.gov.
br/cidade/secretarias/saude/
vigilancia_em_saude/index.
php?p=307599);
•Profissionais Sepultadores, 
Ve loristas, Cremadores e 
Con dutores de Veículos dos 

cemitérios públicos e privados 
do município de São Paulo.

Segunda dose

Para a segunda aplicação 
são atendidos os profissionais 
de Saúde da linha de frente, ido
sos que vivem nas Instituições 
de Longa Permanência (ILPIs), 
pessoas com deficiências abriga
das em instituições sociais e in
dígenas aldeados da capital. As 
468 Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs), de segunda a sexta, das 
7 às 19 horas. Os endereços das 
unidades podem ser acessados 

pela ferramenta Busca Saúde: 
http://buscasaude.prefeitura.sp.
gov.br/

As UBSs com sistema dri
vethru funcionam das 9 às 17 
horas. Os endereços dos pos
tos drivethru nas UBS’s da 
Capital: https://www.prefeitura. 
sp.gov.br/cidade/secretarias/
saude/vigilancia_em_saude/in
dex.php?p=308495

AMAs/UBSs Integradas fun
cionam de segunda a sábado das 
7 às 19 horas, inclusive aos sá
bados. A lista com os endereços 
dessas unidades podem ser con
sultadas no site: https://www.

prefeitura.sp.gov.br/cidade/ 
secretarias/upload/saude/lista_
ama_integrada_covid.pdf

Há ainda vacinação nos três 
centrosescolas, de segunda a 
sexta, das 8 às 17 horas, nos se
guintes endereços:

1. CentroEscola Barra Funda 
 Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, 
283, Bom Retiro;
2. CentroEscola Geraldo de 
Pau la Souza  Avenida Dr. Ar
nal do, 925, Sumaré;
3. CentroEscola Samuel Barns
ley Pessoa  Avenida Vital Bra
sil, 1.490, Butantã.

Foto: AGZN

Zona Norte conta apenas com o Drive-Thru instalado no Anhembi

Fase Vermelha do Plano São Paulo 
volta a vigorar em todo Estado

A Fase Vermelha do Plano 
São Paulo volta a vigorar em 
todo o Estado, a partir deste 
sábado (6). Anunciada pelo go
vernador João Doria na última 
quartafeira (3), a medida tor
nouse necessária devido ao au
mento dos índices da pandemia 
da Covid19 e o risco do Sistema 
de Saúde colapsar. De acordo 
com dados da última terçafei
ra (2), a média estadual de ocu
pação de leitos UTI COVID19 
chegou a 75,3%, sendo 76,7% 
apenas na Grande São Paulo. 
“Estamos em São Paulo e no 
Brasil à beira de um colapso 
na Saúde. Isso exige medidas 
urgentes e coletivas”, afirmou 
o governador. “São 14 dias de 
Fase Vermelha. Vamos enfren
tar as duas piores semanas da 
pandemia no Brasil desde mar
ço do ano passado”, acrescen
tou Doria. 

Com isso, estabelecimen
tos como: bares, restaurantes, 
shoppings, lojas de rua, salões 

de beleza, academias, parques 
e escritórios com atendimento 
ao público fecham até o próxi
mo dia 19/3. A medida também 
restringe a circulação nas ruas 
no período das 20 às 5 horas. 
De acordo com o Plano SP, a 
Fase Vermelha considera como 
serviços essenciais: indústrias, 
escolas, bancos, lotéricas, ser
viços de Saúde e de segurança 
públicos e privados, construção 
civil, farmácias, mercados, pa
darias, lojas de conveniência, 
feiras livres, bancas de jornal, 
postos de combustíveis, lavan
derias, hotelaria e transporte 
público ou por aplicativo, entre 
outros.

Outros comércios e servi
ços não essenciais só podem 
atender em esquema de reti
rada na porta, drivethru e pe
didos por telefone ou internet. 
Para manter o funcionamento, 
os serviços essenciais precisam 
cumprir protocolos sanitários 
rígidos, como fornecimento de 

álcool em gel, aferição de tem
peratura, ventilação de am
bientes, controle de fluxo de 
público e horário diferenciado 
para abertura e fechamento. 

Diferente do que aconteceu 
no ano passado, as escolas per
manecem abertas. Porém, a fre
quência presencial é opcional e 
a recomendação da Secretaria 
Estadual da Educação é de que 
os alunos que tenham condi
ções permaneçam em aulas 
remotas.

Durante a coletiva, Doria 
reforçou que a população pre
cisa intensificar as ações pes
soais de distanciamento social, 
uso de máscaras em qualquer 
ambiente, opção pelo teletra
balho e higiene constante das 
mãos para mitigar o avanço do 
Coronavírus. A fiscalização es
tadual contra aglomerações, fes
tas e eventos clandestinos rece
be denúncias pelo telefone 0800 
771 3541 ou email secretarias@
cvs.saude.sp.gov.br
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Governador João Doria anuncia em entrevista coletiva a volta da Fase Vermelha em todo o Estado


