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O mais eficiente veículo de divulgação em toda Região Norte da Capital • Desde 1963 ampliando e consolidando sua liderança na Zona Norte
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Zona Norte,
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Condições da Praça Dalmo Dantas Magalhães 
melhoram após serviço de poda e limpeza

Na edição de 1º de abril úl-
timo, publicamos nota com o 
título: “Praça Dalmo Dantas 
Magalhães apresenta mato alto, 
impedindo uso do parque in-
fantil”. Atendendo pedidos de 

moradores do Parque Mandaqui, 
destacamos a situação da praça 
que devido ao mato e a falta de 
limpeza, impediam até a utiliza-
ção dos brinquedos ao ar livre.

Felizmente, a situação 

mudou. Na última semana, o 
leitor Alfredo Amaral nos en-
viou a foto do local registrando 
a realização da limpeza e retira-
da do mato, normalizando a uti-
lização desse espaço público.

Foto da Praça Dalmo Dantas Magalhães publicada 
em 1º de abril, antes do serviço de manutenção

Fotos: Divulgação

Praça Dalmo Dantas Magalhães após 
serviço de poda e limpeza

Parque Mandaqui

Cronograma de vacinação contra Covid-19 avança em 
grupos profissionais e portadores de comorbidades em SP

O cronograma de vacina-
ção contra a Covid-19 no Estado 
de São Paulo já tem datas defini-
das para pessoas com 60 anos ou 
mais, portadores de comorbida-
des e trabalhadores dos setores 
de transportes. Em entrevista co-
letiva concedida na última terça-
feira (20) pelo governador João 
Doria, secretariado e membros 
do Comitê de Contingência da 
Covid-19, as novas datas e grupos 
atendidos pela vacinação foram 
destacados, assim como a impor-
tância do recebimento dos lotes 
das vacinas da Fiocruz já compro-
metidas pelo Ministério da Saúde.

Na última quarta-feira (21), 
teve início a vacinação das pes-
soas com 65 e 66 anos, grupo que 
totaliza 760 mil pessoas. Nesta 
sexta-feira (23), será antecipada 
a imunização das pessoas com 64 
anos, o que corresponde a um to-
tal de 420 mil pessoas. Seguindo 
com o cronograma, serão aten-
didas as pessoas com 63 anos a 
partir de 29 de abril. Já a popu-
lação com 60, 61 e 62 anos co-
meça a receber a vacina contra 
a Covid-19 a partir de 6 de maio. 

Esse último grupo totaliza 1,4 
milhão de pessoas.

Além dos grupos divididos 
por faixas etárias, foram anun-
ciadas as datas para a vacina-
ção de pessoas com comorbida-
des, especificamente portadores 
de Síndrome de Down, pacien-
tes transplantados e doentes 

renais de 18 a 59 anos a partir 
do dia 10 de maio. Já a partir de 
11 de maio terá início a imuni-
zação dos metroviários e ferro-
viários e, em 18 de maio, os mo-
toristas e cobradores de ônibus.

Em todo o Estado de São 
Paulo, os dados da última ter-
ça-feira apontavam o registro de 

2.769.360 casos e 89.650 óbitos 
por Covid-19. Com a redução nos 
índices de ocupação dos leitos 
de UTI (cerca de 80%, tanto no 
Estado, quanto na Grande São 
Paulo), desde o último domin-
go (18), o Plano São Paulo para 
a retomada econômica iniciou a 
chamada “Fase de Transição”. 

Nesta etapa é permitido o fun-
cionamento dos estabelecimen-
tos comerciais das 11 às 19 ho-
ras, mantendo diversas medidas 
da Fase Emergencial como a con-
tinuidade do toque de recolher 
das 20 horas e 5 horas da manhã.

A partir deste sábado (24), 
outras atividades passam a 

funcionar: o atendimento pre-
sencial em restaurantes tam-
bém das 11 às 19 horas, assim 
como o retorno das atividades 
em espaços culturais, clubes es-
portivos, parques e academias. 
Além dos horários reduzidos, 
em todos os casos a lotação má-
xima permitida será de 25%.

Fotos: Governo do Estado de São Paulo

Governador João Doria anuncia novas datas para a vacinação contra Covid-19 no Estado Cronograma com as faixas etárias e grupos prioritários atendidos com a vacinação
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Vacinação contra a Gripe avança e 
atualiza aplicação de demais imunizantes

A Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS) está aproveitando 
a campanha de vacinação con-
tra a Influenza (vírus da Gripe) 
para atualizar a Caderneta de 
Vacinação com outros imuni-
zantes (Poliomielite, Sarampo, 
Pentavalente, Febre Amarela 
e Rotavírus) do Calendário 
Nacional de Vacinação para os 
grupos prioritários.

A campanha de vacinação 
contra a Influenza segue na 
Capital. A vacinação é direcio-
nada para grupos prioritários 
em diferentes fases e começou 
com crianças de 6 meses a me-
nores de 6 anos de idade, ges-
tantes e puérperas (mulheres 
que deram à luz há pouco tem-
po), povos indígenas e trabalha-
dores da saúde (fase 1). Até esta 
sexta-feira (16), foram aplicadas 
161.211 doses da vacina contra 
a Influenza na capital.

Na fase 2, a partir de 11 de 
maio, serão vacinados os idosos 
com 60 anos ou mais e os pro-
fessores das escolas públicas e 
privadas. A fase 3 começa no 
dia 9 de junho e atenderá pes-
soas portadoras de doenças crô-
nicas não transmissíveis e ou-
tras condições clínicas especiais, 

pessoas com deficiência perma-
nente, trabalhadores das for-
ças de segurança e salvamento 
e forças armadas, caminhonei-
ros, trabalhadores de transpor-
te coletivo rodoviário de passa-
geiros urbano e de longo curso, 
trabalhadores portuários, fun-
cionários do sistema prisional, 
adolescentes e jovens de 12 a 21 
anos de idade sob medidas so-
cioeducativas e população pri-
vada de liberdade.

A estimativa é que até o dia 
9 de julho, data prevista para 
o encerramento da campanha, 
pelo menos 4,7 milhões de pes-
soas recebam a vacina.

Para a realização da campa-
nha simultânea à vacinação con-
tra a Covid-19, a vacina contra a 
Influenza será aplicada exclusi-
vamente em escolas e estabele-
cimentos da Educação. Todas as 
informações estão disponíveis 
na página Vacina Sampa.

Foto: Rogério Azevedo/Divulgação

Mais de 11 mil carteiras de vacinação foram atualizadas

Biblioteca de São Paulo encerra o 
mês do livro com novas atividades

Para encerrar o mês de-
dicado ao livro, a Biblioteca 
de São Paulo (BSP) traz 
novas atividades. A progra-
mação inclui oficinas, pa-
lestra com escritor e clube 
do audiolivro. 

Na BSP, a oficina “A 
Lite ratura como Ciência e 
a Ciência como Literatura”, 
com Tiago Germano, provo-
ca o debate e busca ampliar 
a visão a respeito dessas 
duas áreas do saber, consi-
deradas por muitos de pou-
ca relevância no cotidiano. 
A atividade on-line será re-
alizada em três encontros, 
sempre aos sábados, a par-
tir de 15 de maio, das 9 às 
13 horas, e integra o Literatura 
Brasileira no XXI, projeto em par-
ceria com a Unifesp. Inscrições a 
partir do dia 23 de abril.

Outra opção on-line na BSP, 
também no dia 15 de maio, é a 
palestra “Homofobia não cabe 
na democracia”, com o escri-
tor João Silvério Trevisan, que 
aborda o problema, suas causas e 
consequências para toda a socie-
dade. As inscrições estarão aber-
tas a partir do dia 22 de abril. Há 
também o clube do audiolivro, 

com o título “A revolução dos 
bichos”, uma fábula escrita por 
George Orwell que narra a re-
volta dos animais de uma gran-
ja contra seus donos.  A ativida-
de, realizada em parceria com o 
Metrô e a Toca Livros, é indica-
da para jovens de 11 a 14 anos e 
acontece no dia 18 de maio, das 
14h30 às 16 horas, com inscri-
ções a partir de 28 de abril. As 
inscrições podem ser feitas pelo 
link:www.bsp.org.br/inscricao.

Com a necessidade de esti-
mular o distanciamento social 

e outras medidas de proteção 
contra o contágio pelo novo 
Coronavírus, a Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa 
criou o #Culturaemcasa, que 
amplia a oferta de conteúdos 
virtuais dos equipamentos. A 
Biblioteca Villa Lobos também 
traz opções para as comemora-
ções do mês do livro. Para saber 
mais sobre a programação das 
bibliotecas, acesse os sites www.
bsp.org.br/ e www.bvl.com.br, e as 
redes sociais da @BSPbiblioteca 
e @BVLbiblioteca.

Foto: Fábio Cardoso 

Tiago Germano estimula o 
debate a respeito de áreas do 

saber que muitos julgam ter um 
baixo impacto em seu cotidiano

Foto: AGZN

Biblioteca de São Paulo, localizada 
na Avenida Cruzeiro do Sul, 2630, 
traz uma rica programação on-line 

durante a pandemia


