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Leia nesta edição Comunicado

Devido à Fase 

Vermelha na Capital, 

informamos que 

nossa próxima edição 

será distribuída na 

quinta-feira (22/4), 

com fechamento na 

quarta-feira (21/4). 

Agradecemos a 

compreensão de todos!

A Direção

Associação Amigos do Mirante do Jardim São Paulo 
intensifica assistência à comunidades da ZN

As reuniões mensais 
da Asso ciação Amigos do 
Mirante do Jardim São 
Paulo foram interrompidas 
pela pandemia da Covid-19, 
porém sua ação social em 
prol das regiões mais ca-
rentes da Zona Norte está 
intensificada. Desde o ano 
passado, a presidente da as-
sociação Alba Medardoni 
vem desenvolvendo uma 
campanha para arrecada-
ção de alimentos ou cestas 
básicas prontas, ração ou 
mesmo roupas que são en-
caminhadas para famílias 
duramente impactadas pela 
pandemia e consequente-
mente pela fome.

Para ajudar, basta enca-
minhar as doações direta-
mente para a Rua Capitão 
Rabelo, 162 no bairro 
Jardim São Paulo. Maiores 
informações pelo tel.: (11) 
2973-4873.
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Parceiros da Associação Amigos do Mirante do Jardim São Paulo 
realizam a entrega de cestas em regiões carentes da ZN

Secretaria Municipal da Saúde pretende 
vacinar mais de 5 milhões contra a Influenza

Primeira fase da vacinação 
contra a gripe, iniciada na últi-
ma segunda-feira (12), atende 
em sua primeira fase crianças 
de 6 meses até 5 anos, 11 meses 
e 29 dias, gestantes, puérperas, 
povos indígenas e trabalhadores 
da Saúde. Para não coincidir com 
a vacinação contra Covid-19, os 
idosos começam a ser vacinados 
em 11 de maio.

Essa é 24ª Campanha Mu-
nicipal de Vacinação contra o 
vírus Influenza, o vírus da gri-
pe. O objetivo é reduzir as com-
plicações e a mortalidade decor-
rente do vírus no público-alvo 
da campanha. Com a vacina, 
é possível evitar internações e 
uma sobrecarga no sistema de 
saúde, que há mais de um ano 
convive com a Covid-19. São es-
perados mais de 5 milhões de 
pessoas para receber a dose úni-
ca da vacina.

A campanha será realiza-
da em etapas a partir de 12 de 
abril, com previsão de encer-
ramento em 9 de julho. Neste 
ano, o primeiro grupo a ser va-
cinado é composto por crianças, 
gestantes indígenas e trabalha-
dores da Saúde. Os idosos se-
rão vacinados somente na se-
gunda fase da campanha, para 
que não haja conflito com a va-
cina da Covid-19, que deve ser 
priorizada neste momento da 
pandemia.

Conheça as fases 
da campanha

Fase 1:
•12/4 a 10/5 - Crianças de 6 me-
ses a menores de 6 anos de idade 
(5 anos, 11 meses e 29 dias), ges-
tantes, puérperas, povos indíge-
nas, trabalhadores da Saúde;

Fase 2:
•11/5 a 8/6 - Idosos com mais 
de 60 anos, professores das es-
colas públicas e privadas; ido-
sos acamados e residentes em 
Instituições de Longa Per ma-
nência para Idosos ILPIs tam-
bém estão apto a receber a 
vacina.

Fase 3:
•9/6 a 9/7 - Outros grupos (pes-
soas portadoras de doenças crô-
nicas não transmissíveis e ou-
tras condições clínicas especiais, 
pessoas com deficiência perma-
nente, forças de segurança e 
salvamento, forças armadas, ca-
minhoneiros, trabalhadores de 
transporte coletivo rodoviário 
de passageiros urbano e de lon-
go curso, trabalhadores portu-
ários, funcionários do sistema 
prisional, adolescentes e jovens 
de 12 a 21 anos de idade sob 
medidas socioeducativas e po-
pulação privada de liberdade). 
Também ocorrerá a atualiza-
ção da Caderneta de Vacinação 

com a oferta das demais vaci-
nas do Calendário Nacional de 
Vacinação para estes grupos.

Importante

O recebimento da vacina 
deve ser adiado nas seguintes 
situações:

•Pessoa com Covid-19 em curso 
ou há menos de 28 dias;
•Vacinação contra a Covid-19 
há menos de 14 dias ou 2ª dose 
de vacina contra Covid-19 a ser 
tomada em menos de 14 dias.

A vacina contra Influenza 
pode ser aplicada simultane-
amente com qualquer outra 
vacina do plano Nacional de 
Imunização, exceto a vacina 
contra a Covid-19. A prioridade 
deve ser dada à vacina contra a 
Covid-19.

A vacinação contra a In-
fluenza será aplicada exclusiva-
mente em escolas e estabeleci-
mentos de Educação.
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Começou a primeira fase da vacinação

Rodoanel Norte pode ter contrato para 
retomada das obras até dezembro deste ano

Paralisado desde 2018, o 
Rodoanel Norte segue sem uma 
previsão exata para ter suas 
obras retomadas. Em setembro 
do ano passado, o governador 
João Doria chegou a anunciar a 
retomada dos trabalhos para fe-
vereiro deste ano com previsão 
de término em 15 meses. Porém 
a licitação foi cancelada pelo 
Tribunal de Contas do Estado 
por indícios de irregularidades 
e infrações à Lei de Licitações. 

Agora, o Conselho Gestor de 
Concessões e PPPs do Governo 
do Estado de São Paulo iniciou 
um novo modelo de concorrên-
cia por concessão, como forma de 
viabilizar o término do Rodoanel 
Norte. A partir desse novo forma-
to, no qual quanto antes da con-
cessionária terminar a obra, mais 
cedo terá condições de explorar a 
via, a expectativa é de acelerar a 
conclusão da via e o início de sua 
operação.

A previsão é de que a assina-
tura do contrato para a retoma-
da das obras do Rodoanel Norte 
aconteça até dezembro deste ano, 
com início da operação em 2023. 
Com isso, os trabalhos neste 

trecho, o último a ser construído, 
podem de fato ter início em 2022.

De acordo com a Dersa, as 
obras contarão com um sistema 
de inteligência inédito de moni-
toramento e compliance, para au-
mentar a transparência. Uma cen-
tral de monitoramento 24 horas 
deve acompanhar a obra, filmar 
os canteiros através de drones 
e disponibilizar site com plani-
lhas de gastos e demais documen-
tos. Ainda de acordo com a Dersa, 
um novo edital para a conclusão 
da obra está em elaboração pela 
ARTESP – Agência de Transporte 
do Estado de São Paulo.

Enquanto as obras não são 
de fato retomadas, o trecho 
Norte do Rodoanel recebe mora-
dores dos bairros próximos para 
caminhadas, prática de esporte 
e lazer. Em seu entorno, os pro-
blemas sociais se acumulam com 
o crescimento das ocupações ir-
regulares. E, como chegou a ser 
comprovado pelo Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas, muitos 
pontos da obra se deterioram ou 
sofrem depredações, aumentan-
do os prejuízos. 

O Rodoanel Norte deve 

ligar São Paulo à Rodovia Pre-
sidente Dutra e já custou mais 
de R$ 6,3 bilhões. Sua conclu-
são foi inicialmente prevista 

para 2016, mas depois de mui-
tos atrasos e suspeita de irre-
gularidades teve as obras pa-
ralisadas em 2018 para revisão 

do projeto e realização do es-
tudo do Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas. Entre as conclu-
sões, o IPT constatou 1.300 

falhas no projeto e na estrutu-
ra, sendo encontrados 59 pontos 
com erros que podem compro-
meter a rodovia.
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Obras do Rodoanel Norte seguem paralisadas e recebem apenas moradores do entorno para prática de esporte e lazer

Anunciadas as novas faixas etárias a serem 
imunizadas contra Covid-19 no Estado de SP

Em entrevista coletiva con-
cedida na última quarta-feira 
(14), o governador João Doria 
anunciou a ampliação do pro-
grama de vacinação contra a 
Covid-19 no Estado. A popula-
ção com 63 e 64 anos começa a 
ser imunizada a partir do próxi-
mo dia 29/4, grupo que totaliza 
849 mil pessoas. Já as pessoas 
com 60, 61 e 62 anos (correspon-
dente a 1,4 milhão de pessoas) 
começam a receber as doses da 
vacina a partir de 6/5. 

Confirmando data já anun-
ciada anteriormente, na próxi-
ma quarta-feira (21), começa a 
vacinação do público de 65 e 66 
anos. Para o cumprimento des-
se calendário, Doria destacou a 
necessidade do recebimento do 
lote da vacina Astrazeneca já 
comprometidas pelo Ministério 
da Saúde para o Estado de São 
Paulo. A expectativa é de que a 
partir da imunização da faixa 
etária de 60 anos, o programa 
de vacinação inicie o atendimen-
to a pessoas com comorbidades, 
de acordo com as orientações do 
Plano Nacional de Imunização.

No mesmo dia, foi anuncia-
da a prorrogação da oferta de 3 
refeições diárias pelos restau-
rantes Bom Prato até o dia 30 
de agosto. Inicialmente, esse 
prazo se encerraria no próximo 

dia 30/04. As refeições custam 
50 centavos (café da manhã) e 
R$ 1,00 almoço ou jantar, sendo 
gratuitas para pessoas em situa-
ção de rua.

De acordo com os Indi-
cadores de Saúde apresenta-
dos na última quarta-feira, fo-
ram contabilizados 2.686.031 
casos de Covid-19 no Estado e 
85.475 óbitos. O índice de ocu-
pação dos leitos hospitalares 
está em 86,4% considerando o 
Estado e 84,9% na Grande São 
Paulo. Esses números repre-
sentam uma importante melho-
ra nos índices de ocupação dos 

leitos de UTI, que no início de 
abril chegou a 92%. Em todo 
o Brasil, já foram registrados 
13.599.994 casos e 358.425 mor-
tes pela Covid-19.

O Estado de São Paulo se-
gue na Fase Vermelha, a mais 
restrita do plano de retomada 
das atividades econômicas, até 
o próximo domingo (18). Nesta 
sexta-feira (16), uma nova co-
letiva de imprensa comandada 
pelo vice-governador Rodrigo 
Garcia deve anunciar as próxi-
mas medidas a serem adotadas 
pelo Centro de Contingência do 
Coronavírus. 

Foto: Governo do Estado de São Paulo

Novas datas e faixas etárias para vacinação contra Covid-19 são 
anunciadas em coletiva com o governador João Doria


