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CET implanta “área calma” 
em várias ruas de Santana

Nas últimas semanas moto-
ristas passaram a observar fai-
xas azuis escrito ‘calma’ (em 
branco) pelas ruas de Santana 
e outras regiões da zona norte. 
Implantada pela Companhia de 
Engenharia de Tráfego (CET) a 
sinalização é oficial e faz parte do 
Plano de Segurança Viária - Vida 
Segura, lançado pela Prefeitura 
em 2019. Elas melhoram a segu-
rança de todos os usuários, em 
especial do pedestre, reduzindo 
o número e a gravidade dos atro-
pelamentos, evitando mortes.

O Plano de Segurança Viária 
- Vida Segura é baseado nos con-
ceitos de Visão Zero e Sistemas 
Seguros, que partem da premis-
sa de que nenhuma morte no 
trânsito é aceitável e que todos, 

inclusive o poder público, devem 
assumir sua responsabilidade 
para a redução dos acidentes. 
Para saber mais sobre o Plano de 

Segurança Viário acesse: https:// 
www.prefe i tura .sp .gov.br / 
cidade/secretarias/transportes/
plano_seguranca_viaria/
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Rua Alfredo Pujol é uma das ruas que tem a nova sinalização

Trecho Norte do Rodoanel volta a 
ser abordado em audiência pública

Após várias tentativas, a re-
tomada das obras do Trecho 
Norte do Rodoanel volta a ser 
abordada em audiência públi-
ca. A Secretaria de Logística 
e Transportes e a ARTESP - 
Agência de Transporte do Esta-
do de São Paulo realizam no 
próximo dia 28 de maio, uma 
audiência pública para apresen-
tar e debater o modelo propos-
to para a concessão do Trecho 
Norte do Rodoanel Mario Covas 
(SP-021), conforme comunicado 
publicado no Diário Oficial do 
dia 13/5 último. Os investimen-
tos previstos são da ordem de 
R$ 2,4 bilhões para o período de 
30 anos. Além de R$ 1,4 bilhão 
em operação e manutenção. 

O Trecho Norte do Rodoanel 
é o último pendente do sistema 
rodoviário e possui 44 quilôme-
tros de extensão no eixo princi-
pal, passa pelos municípios de 
São Paulo, Arujá e Guarulhos 
e mantém uma ligação exclu-
siva de 3,6 quilômetros com 
o Aeroporto Internacional de 
Gua rulhos. O objetivo da au-
diên cia pública é promover um 
debate amplo com as comuni-
dades locais, organizações não 

governamentais, grupos de en-
tidades representativas e inicia-
tiva privada sobre o modelo de 
concessão para administração 
do trecho. 

Com a conclusão das obras do 
Trecho Norte, o Rodoanel terá 177 
quilômetros de extensão, e fará a 
ordenação do trânsito de passagem 

pela Região Metropolitana, dimi-
nuindo congestionamentos e libe-
rando a malha viária interna para 
o trânsito local. 

  
Obras 

A Secretaria de Logística e 
Transportes fez uma minuciosa 

análise técnica, jurídica e econô-
mica dos contratos, levantando 
toda a documentação relaciona-
da à obra, cruzando estas infor-
mações com vistorias periódi-
cas aos 44 km do trecho norte. 
Paralelamente, o Governo de São 
Paulo contratou o IPT (Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas) para 

a realização de um laudo técni-
co e independente sobre o esta-
do das obras. 

O Trecho Norte do Rodoanel 
deve receber um sistema de 
acompanhamento e complian-
ce inéditos para aumentar a 
transparência da obra. Uma 
central de monitoramento vai 

funcionar 24 horas com ima-
gens de câmeras e drones espa-
lhados pelos seis lotes. 

Após as etapas de audiência, 
consulta pública e aprovação de 
modelagem final, o próximo pas-
so será a publicação do Edital. 
A participação na concorrência 
é aberta a empresas brasileiras 
e estrangeiras, de forma isola-
da ou em consórcio – sem restri-
ções, a não ser as decorrentes da 
legislação. 

Serviço 

Em razão das restrições 
impostas pela pandemia da 
Covid-19, que atualmente impe-
dem eventos com aglomeração 
de pessoas, a audiência aconte-
cerá em ambiente virtual. 

Data: 28/05/2021 (sexta-fei-
ra), às 9 horas, transmissão: ao 
vivo no canal do YouTube da 
ARTESP: https://www.youtube.
com/user/artespsp

Participação: Os interessa-
dos deverão seguir o regulamen-
to publicado no site da ARTESP 
(www.artesp.sp.gov.br >> menu 
Transparência >> Audiências e 
Consultas Públicas).
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Cerca de 2,4 bilhões em investimentos no trecho que abrange 44 quilômetros de rodovias. Período da futura concessão será de 30 anos

Vacinação contra Covid-19 para grupos 
prioritários deve ser concluída em junho

A vacinação contra Covid-19 
para grupos prioritários (por-
tadores de deficiência perma-
nente e comorbidades) deve ser 
concluída em junho. Essa infor-
mação foi anunciada pelo gover-
nador João Doria em coletiva de 
imprensa concedida na última 
quarta-feira (19) no Palácio dos 
Bandeirantes.

A partir desta sexta-feira as 
pessoas entre 45 e 49 anos com de-
ficiência ou comorbidades podem 
tomar a primeira dose no Estado 
de São Paulo. Na Capital, esse 
grupo já começou a ser imunizado 
na última quinta-feira (20). Já no 
próximo dia 28/5, as pessoas com 
essas condições, na faixa etária 
entre 40 e 44 anos também pas-
sam a ser contemplados com a va-
cina contra a Covid-19.

Dessa forma, o Estado pre-
tende iniciar em julho a imu-
nização das pessoas de 55 a 
59 anos e dos profissionais da 
Educação de 18 a 46 anos, para 
a retomada das atividades pre-
senciais em sala de aula no se-
gundo semestre.

“Em junho, o Governo de 
São Paulo vai vacinar plenamen-
te todas as pessoas com comor-
bidade e deficiência no Estado 
de São Paulo”, reforçou Doria. 
Para o andamento da imuniza-
ção em julho, é aguardado o en-
vio de quantitativos de vacina 
pelo Ministério da Saúde para o 
prosseguimento do PEI (Plano 
Estadual de Imunização).

No mês de junho, o Governo 
de São Paulo deve concluir a va-
cinação de todas as pessoas com 
comorbidades e com deficiência 
entre 18 e 39 anos de idade. No 
período de 1 a 20 de julho, come-
ça a vacinação das pessoas de 55 
a 59 anos; e de 21 a 31 de julho, 
a imunização dos profissionais 
da Educação de 18 a 46 anos.  

De acordo com oPNI (Plano 
Nacional de Imunizações), se-
rão vacinadas as pessoas com 
comorbidades de 40 a 59 anos 

com as seguintes doenças car-
diovasculares: insuficiência car-
díaca; cor-pulmonale e hiper-
tensão pulmonar; cardiopatia 
hipertensiva; síndrome corona-
rianas; valvopatias, miocardio-
patias e pericardiopatias; doen-
ça da aorta, dos grandes vasos 
e fistulas arteriovenosas; ar-
ritmias cardíacas; cardiopatias 
congênitas no adulto; e próteses 
valvares e dispositivos cardíacos 
implantados.

Ainda para as pessoas com 
comorbidades de 40 a 59 anos, 
são enquadradas com doenças 
crônicas: doenças crônicas; dia-
betes mellitus; pneumopatias 
crônicas graves; hipertensão ar-
terial resistente; hipertensão 
artéria estágio 3; hipertensão 
estágios 1 e 2 com lesão e órgão 
alvo; doença cerebrovascular; 
doença renal crônica; imunos-
suprimidos (incluindo pacientes 
oncológicos); anemia falciforme; 
obesidade mórbida; cirrose he-
pática; e HIV.

A orientação é de que es-
ses grupos compareçam ao pos-
to de Saúde, com o comprovan-
te da condição de risco por meio 
de exames, receitas, relatório 

ou prescrição médica. Os ca-
dastros previamente existen-
tes em Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) também podem 
ser utilizados.

Já as pessoas com deficiên-
cia permanente precisam apre-
sentar o comprovante do recebi-
mento do Benefício de Prestação 
Continuada da Assistência So-
cial (BPC). No mês de junho, o 
Governo de São Paulo vai con-
cluir a vacinação de todas as 
pessoas com comorbidades e 
com deficiência entre 18 e 39 
anos de idade. 

No período de 1 a 20 de ju-
lho, o governo do Estado pre-
tende vacinar pessoas de 55 a 
59 anos; e de 21 a 31 de julho, 
imunizar os profissionais da 
Educação de 18 a 46 anos. “Para 
que esse cronograma seja segui-
do, precisamos que o Ministério 
da Saúde cumpra o seu calendá-
rio vacinal. Precisamos de rit-
mo de vacinação e esse ritmo 
de vacinação depende da com-
pra de mais vacinas e da che-
gada de mais vacinas”, afir-
mou a Coordenadora Geral do 
Plano Estadual de Imunização, 
Regiane de Paula.
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Deficiente visual e auditiva, Eulália Alves Cordeiro, 
recebe a vacina contra Covid-19

Casa Verde comemora 108 anos 
de fundação nesta sexta-feira
O bairro Casa Verde come-

mora oficialmente nesta sexta-
feira (21/5), 108 anos de fun-
dação. De acordo com dados da 
Prefeitura de São Paulo, o bair-
ro abrange uma área de 7,10km² 
e tem uma população superior a 
85 mil habitantes. Valorizada 
devido a sua localização, com 
fácil acesso à Marginal Tietê, o 
bairro reúne importantes esta-
belecimentos comerciais e áre-
as com condomínios de médio e 
alto padrão.

A história do bairro começa 
com os irmãos Rudge, respon-
sáveis pela venda do primeiro 
lote que daria origem ao bair-
ro. Inicialmente, o local era cha-
mado de Vila Tietê, porém pre-
dominou a denominação Casa 
Verde devido as primeiras ocu-
pações da região. Registros his-
tóricos apontam que nos anos 
1600 existia na região um sí-
tio de 200 alqueires que perten-
cia a Amador Bueno e sua es-
posa Bernarda Luiz Camacho. 
Essa área passou a pertencer a 
um descendente do casal cha-
mado José Arouche de Toledo 
Rendon. Em sua propriedade, 
Rendon cultivava café, chegan-
do a tornar-se exportador do 
produto. 

Conta a história de que o 
nome “Casa Verde”, surgiu a 

partir de sua residência, uma 
vez que ele vivia com suas sete 
irmãs solteiras. Como sua casa 
tinha janelas verdes, ficou co-
nhecido como o “ sítio das meni-
nas da casa verde”. O desenvol-
vimento local chegou aos poucos 
e teve entre seus marcos a cons-
trução de uma ponte de madei-
ra para a travessia do Rio Tietê, 
implantação do primeiro bonde 
elétrico e construção das igrejas 
São João Evangelista e Nossa 
Senhora das Dores. Entre suas 
principais referências está a 

Rua Dr. César Castiglioni Jr., 
também conhecida como “Rua 
dos Bancos”. Caracterizado 
como um bairro relativamen-
te tranquilo, o desafio continua 
sendo o combate aos pontos vi-
ciados de acúmulo de entulho e 
também na sua pavimentação.

Outra demanda antiga está 
na necessidade de aumento da 
segurança no cruzamento entre 
a Rua Ouro Grosso e Avenida 
Casa Verde, ponto que exige 
atenção redobrada por parte dos 
motoristas.
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Cruzamento entre a Rua Ouro Grosso e 
Avenida Casa Verde é ponto de atenção no bairro


