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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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Imirim completa 188 anos 
na próxima quinta-feira
O bairro Imirim comemora, 

oficialmente, na próxima quinta-
feira (13), 188 anos de fundação. 
Predominantemente re sidencial, 
o bairro tem atual mente uma das 
melhores estruturas de comércio 
e serviços da Zona Norte. Alguns 
pontos tradicionais são referên-
cias do bairro como: a Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima, locali-
zada no alto da Avenida Imirim, 
assim como o Colégio Nossa 
Senhora Consolata. Também no 
bairro Imirim está o Cemitério 
de Santana, conhecido como 
Chora Menino.

A formação do bairro re-
monta ao ano de 1833, quando 
as primeiras famílias se instala-
ram na região. A família Rocchi 
é a principal referência da ocu-
pação local, sendo proprietá-
ria de uma grande fazenda, que 
abrangia parte das encostas da 
Serra da Cantareira e se esten-
dia até o Rio Jundiaí. Eles plan-
tavam eucaliptos, café, cana e 
frutas, além de criarem gado 
leiteiro.

Na época não havia perspec-
tivas de desenvolvimento ur-
bano para a região. Somente a 
partir do final de 1893, o bairro 
começou a se desenvolver, quan-
do de uma das antigas fazendas 
surgiu a chamada Vila Roque. 
Na década de 50 a região passou 
a ser chamada Imirim. Em 1905 
chegaram ao bairro os padres 
beneditinos, Benedito Zeferi-
no Rosalém e o Constantino 

Dal bedio, sendo que este últi-
mo foi o grande idealizador e 
construtor da Igreja de Nossa 
Senhora de Fátima do Imirim e 
após, os imigrantes portugueses 
nas décadas de 60 e 70.

O Imirim limita-se ao norte 
com Vila Nova Cachoeirinha, a 
oeste com Casa Verde e Sítio do 
Mandaqui, a leste com Lauzane 
Paulista, Santa Terezinha e ao 
sul com os bairros de Santana e 
Chora Menino.

O bairro começa aproxima-
damente no trecho inicial da 
Avenida Imirim, após o Cemi tério 
Chora Menino e termi na na mes-
ma avenida antes do Cemitério 
de Vila Nova Cachoeirinha.

Ainda em seu território está 
o Hospital São José, localizado 

na Rua Diogo Cabrera, unidade 
de apoio a outros hospitais da 
região, atualmente dedicado ao 
enfrentamento à pandemia da 
Covid-19. Construído na década 
de 60 através de uma mobiliza-
ção popular para prestar aten-
dimento gratuito à população. 
Durante muitos anos chegou a 
ser gerido por uma irmandade. 
Posteriormente funcionou como 
unidade particular, mas acabou 
encerrando as atividades em 
2008. Sua reabertura em 2011 
pelo Governo do Estado o dire-
cionou para unidade de apoio.
Atualmente esse hospital está 
direcionado para recebimen-
to de pacientes encaminhados 
de outras unidades, vítimas da 
Covid-19.
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Imirim comemora 188 anos como um dos bairros mais tradicionais da ZN

Vacinação contra Covid-19 é 
voltada a novos grupos com 

comorbidades e deficiências em SP
Em entrevista coletiva conce-

dida na última quarta-feira (5), 
o governador João Doria anun-
ciou os novos grupos contempla-
dos no cronograma de vacina-
ção contra a Covid-19 no Estado 
de São Paulo. Outra medida 
anunciada foi a parceria com a 
APAS - Associação Paulista de 
Supermercados para a distribui-
ção de cartões no valor de R$ 100 
reais voltados exclusivamente 
para a compra de alimentos. 

Quanto a vacinação no Es-
tado de SP, teve início na  últi-
ma quinta-feira (6), a imuni-
zação das pessoas com 60 anos 
ou mais. Dessa forma, o esque-
ma de vacinação passa para ou-
tra etapa, priorizando grupos 
específicos. 

Em 11 de maio começa a va-
cinação das gestantes e puér-
peras (até 45 dias após o par-
to) com idade acima de 18 anos 
e com comorbidades, totalizan-
do 100 mil mulheres no Estado. 
Nesse mesmo dia começam a ser 
imunizadas as pessoas com defi-
ciência permanente que têm en-
tre 55 e 59 anos e recebem bene-
fício de prestação continuada da 
assistência social, o BPC. Serão 
contempladas outras 30 mil pes-
soas neste grupo.

A partir do dia 12 de maio, a 
vacinação contra Covid-19 con-
templa pessoas entre 55 e 59 
anos que possuem uma ou mais 
comorbidades definidas pelo 
Ministério da Saúde. Na próxi-
ma segunda-feira (10), será a vez 
dos adultos que fazem parte dos 
seguintes grupos: Síndrome de 
Down, pacientes em tratamento 
de hemodiálise (Terapia Renal 
Substitutiva) e transplantados 
que utilizam imunossupressores.

Orientações e requisitos para 
vacinação dos novos grupos

Para a vacinação qualquer 
pessoa com comorbidades deve 
apresentar comprovante da 

condição de risco por meio de 
exames, receitas, relatório ou 
prescrição médica. Os cadas-
tros previamente existentes 
em Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) também podem ser 
utilizados.

A orientação vale, tanto para 
as pessoas na faixa etária de 55 
a 59 anos, quanto para as pes-
soas com Down, em hemodiáli-
se e transplantados, grupo para 
o qual também é recomendada a 
apresentação de receita médica 
do medicamento imunossupres-
sor em utilização pelo paciente.

As grávidas em qualquer pe-
ríodo gestacional deverão tam-
bém apresentar comprovante de 
acompanhamento e/ou pré-na-
tal ou laudo médico. As puérpe-
ras, ou seja, as mulheres que de-
ram à luz nos últimos 45 dias, 
podem utilizar a declaração de 
nascimento da criança. Pessoas 
com deficiência permanente pre-
cisam apresentar o comprovan-
te do recebimento do Benefício 
de Prestação Continuada da As-
sistência Social (BPC). Relação 
de comorbidades definidas pelo 
Ministério da Saúde:

•Doenças Cardiovasculares
•Insuficiência cardíaca (IC)

•Cor-pulmonale (alteração no 
ventrículo direito) e Hi per ten-
são pulmonar
•Cardiopatia hipertensiva
•Síndromes coronarianas
•Valvopatias
•Miocardiopatias e Pericar diopatias
•Doença da Aorta, dos Grandes 
Vasos e Fístulas arteriovenosas
•Arritmias cardíacas
•Cardiopatias congênitas no 
adulto
•Próteses valvares e dispositi-
vos cardíacos implantados
•Diabetes mellitus
•Pneumopatias crônicas graves
•Hipertensão arterial resisten-
te (HAR)
•Hipertensão arterial – estágio 3
•Hipertensão arterial – estágios 
1 e 2 com lesão e órgão-alvo e/ou 
comorbidade
•Doença Cerebrovascular
•Doença renal crônica
•Imunossuprimidos (transplan-
tados; pessoas vivendo com HIV; 
doenças reumáticas em uso de 
corticoides; pessoas com Câncer).
•Anemia falciforme e talasse-
mia maior (hemoglobinopatias 
graves)
•Obesidade mórbida
•Cirrose hepática

Leia mais na página 3
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Governador João Doria anuncia os novos grupos a serem vacinados e ação 
em conjunto com a APAS para garantir alimentos a famílias vulneráveis

Dia das Mães é comemorado 
pela segunda vez 

em meio à pandemia
Antes que a data se tornasse 

popular no Brasil, a data se po-
pularizou nos Estados Unidos. 
De acordo com os historiado-
res, a primeira celebração acon-
teceu no Brasil em 12 de maio 
de 1918, em Porto Alegre, no 
Rio Grande do Sul. Na década 
de 30 o Dia das Mães foi oficia-
lizado no Brasil, pelo presiden-
te Getúlio Vargas que emitiu o 
Decreto nº 21.366, em 5 de maio 
de 1932. Por isso, foi determina-
do que, o segundo domingo de 
maio fosse o momento para co-
memorar os “sentimentos e vir-
tudes” do amor materno.

Expectativa do comércio 
para a data

A data é uma das mais espera-
das pelos comerciantes, pois, fica 
atrás apenas do Natal, entretan-
to com a pandemia da Covid-19, 
as compras on-line passaram a 
se destacar ainda na hora de pre-
sentear as mães. Isso porque em 
muitas famílias as visitas não de-
vem acontecer, dando espaço para 
o e-commerce, que providencia a 
entrega do presente.

De acordo com as pers- 

pectivas anunciadas pela Asso-
ciação Comercial de São Paulo 
(ACSP), 58,6% dos brasileiros 
pretendem comprar presen-
tes apesar da crise econômica 
causada pela Covid-19. Entre 
os itens preferenciais estão: 
vestuá rio, calçados e acessó-
rios com 65,2% das intenções de 
compra. Em segundo lugar apa-
recem os perfumes e cosméticos 

com 53,9%. Já o setor de mó-
veis e eletrodomésticos repre-
sentam quase 50% das inten-
ções de compra e, se somados 
a área de “digitais” (20%), al-
cançam cerca de 70%. Turismo 
também aparece na pesquisa 
da ACSP, sendo que 6% de en-
trevistados afirmaram que pre-
tendem presentear as mães com 
uma viagem. 
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O Dia das Mães está chegando, e mais uma vez será 
comemorado em plena pandemia da Covid-19

Jardim Peri comemora 70 anos 
de fundação nesta sexta-feira 

O bairro Jardim Peri come-
mora, oficialmente nesta sex-
ta-feira (7), 70 anos de histó-
ria. Sua ocupação teve início 
na década de 50, com a aquisi-
ção de um grande lote de terras 
por Peri Ronchetti Carlos, res-
ponsável pelo loteamento e co-
mercialização da área. Situado 
nas proximidades do Córrego 
Guaraú, o novo bairro demorou 
a ter sua rede de comércio e ser-
viços para os moradores. 

Inicialmente, seu principal 
meio de transporte era o Tren-
zinho da Cantareira. Melhorias 
como energia elétrica, sanea-
mento básico e asfalto demo-
raram a chegar na região. O 
bairro só começou a apresentar 
melhores condições a partir da 
década de 70, quando a Sabesp 
começou a instalar a tubulação 
do Córrego Guaraú e com isso 
gerou outros melhoramentos, 
assim como aumentou sua po-
pulação. A data de seu aniver-
sário corresponde a 7 de maio 
de 1951, como consta na cer-
tidão de registro de imóveis. 
Porém, o dia de aniversário do 
Jardim Peri só foi oficialmente 
incluído no calendário oficial da 

cidade, a partir da Lei nº 12.030 
de 1996.

Jardim Peri permanece como 
bairro predominantemente resi-
dencial, ainda pouco verticaliza-
do e pertence ao distrito de Vila 
Nova Cachoeirinha. A Avenida 
Peri Ronchetti é a via referencial 
do bairro e concentra seus prin-
cipais pontos comerciais como: 
padarias, açougues, supermerca-
do. Em frente à Praça Helvécio 

Gomes Oliveira está a Igreja 
Nossa Senhora da Penha, outra 
referência importante do bairro, 
que conta com uma UBS, AMA 
24 horas e atualmente muitas li-
nhas de ônibus.

Próximo ao Horto Florestal, 
local muito procurado por morado-
res, o bairro apresenta problemas 
como pontos viciados do acúmulo 
de lixo e a constante necessidade 
de recapeamento de vias.
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Jardim Peri comemora 70 anos nesta sexta-feira

Zona Norte ganha novo drive-thru na 
Vila Maria para vacinação contra a Covid-19

A vacinação contra a Covid-19 
para pessoas a partir dos 60 anos 
teve início na última quinta-fei-
ra (6) na cidade de São Paulo. 
De acordo com a Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS), cer-
ca de 371 mil pessoas, nessa fai-
xa etária devem receber a primei-
ra dose da vacina. 

Toda a estrutura de vacina-
ção da SMS estará aberta, in-
clusive os 27 drive-thru (sete 
foram inaugurados na última 
quinta-feira, incluindo a uni-
dade da Vila Maria). No to-
tal, são 468 Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs), 17 Serviços 
de Assistência Especializada 
(SAEs) e três centros-esco-
las, além dos postos com sis-
tema drive-thru, AMA/UBS 
Integradas e postos volantes, 
que incluem farmácias, igrejas, 
supermercados, escolas, praças 
e UBS com drive-thru.

Importante destacar que os 
drive-thru serão utilizados ex-
clusivamente para a aplica-
ção da primeira dose da vacina 
Astrazeneca. A primeira dose da 
vacina da Pfizer será aplicada 

nas 468 UBSs, que também con-
tarão com os imunizantes da 
AstraZeneca e da CoronaVac 
para atender as pessoas que pre-
cisam da segunda dose. 

Leia mais na página 7
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Prefeitura abre sete novos drive-thru para vacinação 
contra Covid-19, um deles na Vila Maria


