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São Paulo, 30 de abril de 2021 - Nº 2955

SP amplia horário para funcionamento Avenidas na Zona Norte de São Paulo
dos setores de comércio e serviços e terão o limite de velocidade alterado
inicia produção da ButanVac
Foto: AGZN

A entrevista coletiva concedida sempre as quartas-feiras
pelo governador João Doria e
equipe do governo do Estado foi
realizada na sede do Instituto
Butantã. O local foi escolhido devido ao anúncio, na última quarta-feira (28), do início
da produção da Butanvac, vacina brasileira que não dependerá de insumos do mercado
internacional.
De acordo com o governador,
o primeiro lote será composto
por 18 milhões de doses e deve
ser entregue em junho ao Plano
de Imunização Nacional. A expectativa é de que ainda nesse
semestre, sejam produzidos 40
milhões de doses, número que
deve chegar a 100 milhões de
doses até o final deste ano.
Nesse mesmo dia, pela manhã, a Anvisa solicitou junto ao
Instituto Butantan novo conjunto de informações para conceder autorização para o início
dos testes da Butanvac em humanos. Porém, esse fato não irá
alterar a aceleração da produção
da vacina brasileira e reforça o
apelo feito para que a Anvisa tenha “senso de urgência” na autorização dos testes. “Vamos seguir os critérios científicos, mas
lembrar que estamos diante de
uma pandemia”, afirmou Doria.
O segundo anúncio da coletiva foi a antecipação da entrega do lote de 600 mil doses da
Coronavac para o Ministério da
Saúde que seria inicialmente no
dia 3/5 para a próxima sexta-feira (30/4). Com relação a retomada das atividades econômicas,
foi anunciado o prolongamento da “Fase de Transição” até o
próximo dia 9/5. Porém, o horário de funcionamento dos setores de comércio e serviços passa a ser estendido das 6 horas
às 20 horas a partir do próximo
dia 1º/5.
De acordo com os dados
apresentados pelo Centro de

Foto: Governo do Estado de São Paulo

Avenida Imirim é uma das vias com velocidade máxima reduzida a partir desta segunda-feira

Governo de SP anuncia produção da primeira
vacina brasileira contra Covid-19, ButanVac
Foto: AGZN

A partir da próxima segunda-feira (3), algumas avenidas da Zona Norte terão o limite de velocidade reduzido

para 40 km/h. Entre elas estão: Avenida Imirim, Avenida
Guapira, Ave
nida Água Fria,
Rua Chico Pontes, Rua Maria

Cândida. Ao longo dos últimos
dias, faixas informando sobre
a alteração já estão disponíveis
nessas vias.

Rede Cozinha Cidadã completa um ano de distribuição
de marmitas para a população em situação de rua

Horário de funcionamento dos setores de comércio e serviços
é estendido das 6 às 20 horas

Contingência do Coronavírus,
os índices de casos confirmados,
internações e óbitos continuam
em redução, o que permite o
avanço gradual da retomada das
atividades econômicas.
De acordo com o Secretário
de Estado da Saúde, Jean Gorin
chteyn, a queda dos índices se
deve à adesão da população às
regras da Fase Emergencial e às

medidas sanitárias. Até a última
quarta-feira (28), o Estado de São
Paulo registrava a confirmação
de 2.873.238 casos de Covid-19
e 95.656 óbitos. Considerando
as últimas semanas, os registos
de casos, internações e óbitos seguiam em queda. Porém, os índices continuam muito altos, com
80% de ocupação dos leitos de
UTI em todo o Estado.

Desde abril de 2020 o projeto Rede Cozinha Cidadã da
Prefeitura da Cidade de São Paulo,
distribuiu cerca de 2.632.515 refeições prontas à população em situação de rua. As marmitas são
produzidas por mais de 130 restaurantes credenciados, todos
participaram do Edital. Esses estabelecimentos garantem o almoço dessas pessoas, que ficaram
ainda mais vulneráveis e tiveram
a segurança alimentar ameaçada
durante a pandemia de Covid-19.
Com o aumento dos reflexos da
Covid-19 na economia em 2021,
o número de marmitas distribuídas todos os dias passou de 7,5 mil
para 10 mil por dia.

Foto: Secretaria dos Direitos Humanos

Mais de 130 restaurantes participaram do Edital

Definidas as primeiras vias para
Vacinação contra Covid-19 para pessoas atendimento ao ar livre de bares e
com 63 anos tem início em São Paulo restaurantes, algumas estão na ZN
Foto: Governo do Estado de São Paulo

curar os seguintes locais para
garantir sua imunização:

468 Unidades Básicas de
Saúde (UBS)
Horário: 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/
UBSs com sistema drive-thru
e outros postos volantes
Horário: 8 às 17 horas
A vacinação nos postos das farmácias parceiras está suspensa
Calendário de vacinação é mantido no Estado de São Paulo

Com mais de 11 milhões
de doses da vacina contra a
Covid-19 aplicadas, das quais
cerca de 4 milhões de segunda dose, o Estado de São Paulo
mantém seu calendário de vacinação. Na última quinta-feira (29), teve início a imunização
das pessoas a partir de 63 anos.
A última etapa da vacinação dos
idosos começa em 6 de maio com
a imunização das pessoas com
60, 61 e 62 anos.

Em 10/5 está prevista a vacinação dos grupos com comorbidades, sendo nessa fase as pessoas com Síndrome de Down,
pacientes renais em diálise,
transplantados imunossuprimidos de 18 a 59 anos. Os grupos
profissionais serão contemplados a partir de 11/5 com a vacinação de metroviários e ferroviários e, em 18/5 dos motoristas e
cobradores de ônibus.
Esses grupos devem pro-

AMAs/UBSs Integradas
Horário: 7 às 19 horas, inclusive
aos sábados.
17 Serviços de Assistência
Especializada (SAE)
Três centros-escolas
1. CS Escola Barra Funda - Ale
xandre Vranjac - Avenida Dr.
Abraão Ribeiro, 283 - Bom Retiro;
2. CS Escola Geraldo de Paula
Souza - Avenida Dr. Arnaldo,
925 - Sumaré;
3. CS Escola Samuel Barnsley
Pessoa - Avenida Vital Brasil,
1.490 - Butantã.
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¤ Pandemia já fez turismo brasileiro
perder R$ 65,6 bilhões ...

¤ Campanha de arrecadação de alimentos
acontece em agências da Caixa em todo o País ...
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A Prefeitura de São Paulo
definiu as primeiras 42 vias autorizadas para o uso de vagas
de estacionamento regulamentado para colocação de mesas e
cadeiras para atendimento ao
público pelo projeto Ruas SP.
Objetivo do projeto é oferecer
amparo ao setor e reduzir os riscos de transmissão da Covid-19
nesta fase de retomada econômica, estabelecida pelo Plano
São Paulo. Confira a publicação no Diário Oficial: https://
gestaourbana.prefeitura.sp.gov.
br/wp-content/uploads/2021/04/
Portaria-25.pdf
Nesta primeira etapa foram
selecionadas vias nas subprefeituras: Pinheiros, Santo Amaro,
Mooca, Lapa, Vila Mariana,
Santana/Tucuruvi, Sé, Fregue
sia/Brasilândia, Cidade Ademar,
Ipi
ranga, Pirituba/Jaraguá e
Vila Prudente. São elas:
•Rua Dr. Cesar - Trecho entre
a Rua Voluntários da Pátria e a
Rua Henrique Bernardelli (Sub
prefeitura Santana/Tucuruvi);
•Avenida Engenheiro Caetano
Álvares - Trecho entre o nº 5364
até a Rua Pelegrino (Subprefeitura
Santana/Tucuruvi);
•Largo da Matriz Nossa Senhora
do Ó - Trecho entre a Rua Anas
tácio de Souza Pinto e a Rua
Cel. Tristão, 128 (Subprefeitura
Freguesia/Brasilândia).
As vias foram escolhidas
por atenderem às exigências do
Ruas SP, como: possuir faixa de
rua destinada ao estacionamento de veículos para instalação
de mesas e cadeiras, não ocupar faixas exclusivas de ônibus,

Foto: Governo do Estado de São Paulo

Trecho da Rua Dr. César, em Santana, está entre
as vias autorizadas para atendimento ao ar livre

ciclovias, ciclofaixas, e não estar
localizado em via de grande fluxo de veículos.
Os estabelecimentos dessas
ruas já definidas deverão apresentar seus projetos de instalação
do mobiliário para o atendimento
ao ar livre à Secretaria Municipal
de Urbanismo e Licenciamen
to (SMUL), conforme as informações dispostas na Portaria
24/2021/SMUL.G, também publicada hoje no Diário Oficial.
As instruções também estão disponíveis no site da Secretaria:
h t t p s : / / w w w. p r e f e i t u r a . s p .
g o v. b r / c i d a d e / s e c r e t a r i a s /
licenciamento/servicos/index.
php?p=308717
Após aprovação, cada estabelecimento receberá a sua autorização (Termo de Permissão
Eletrônica - TPE) para funcionar de acordo com o Ruas SP.
Estabelecimentos localizados em outras vias e interessados

em participar do Ruas SP deverão continuar se cadastrando de
forma on-line junto à Secretaria
Municipal de Urbanismo e Li
cenciamento (SMUL). Para saber como solicitar a autorização,
acesse: https://www.prefeitura.
sp.gov.br/cidade/secretarias/
licenciamento/servicos/index.
php?p=308717
Até o momento o Munícipio
já recebeu cerca de 500 manifestações de interesse. A Prefeitura
prosseguirá com a análise desses pedidos e definirá novas vias
de forma progressiva, observando as condições sanitárias, técnicas, sociais e as restrições de
funcionamento previstas pela
legislação municipal e decorrentes do Plano São Paulo, do
Governo do Estado.
Saiba mais no site: https://
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/licenciamento/
noticias/index.php?p=311303

O mais eficiente veículo de divulgação em toda Região Norte da Capital
Desde 1963 ampliando e consolidando sua liderança na Zona Norte

