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Leia nesta edição Comunicado
Devido ao feriado 
de Corpus Christi 
informamos que 

nossa próxima edição 
será distribuída na 
quarta-feira (2/6), 

com fechamento na 
terça-feira (1º/6). 
Agradecemos a 
compreensão  

de todos!

A Direção

Capital adota medidas 
sanitárias para conter avanço 

da pandemia com nova variante

A preocupação em conter o 
avanço da variante indiana do 
Coronavírus, a cidade de São 
Paulo adotou na última semana 
barreiras sanitárias nos pontos 
de acesso à capital. Essas me-
didas  começaram a ser trata-
das com o Ministério da Saúde 
em reunião com o ministro 
Marcelo Queiroga no último sá-
bado (22).

Desde a última terça-feira 
(25/5), a Prefeitura de São Paulo 
iniciou a realização do plano de 
ação em terminais rodoviários 
e rodovias para prevenir a en-
trada de novas variantes do 
SARS-CoV-2 no município de 
São Paulo. As ações, promovi-
das pela Secretaria Municipal 
da Saúde (SMS), contam com 
apoio da Anvisa, Centro de 
Vigilância Epidemiológica do 
Estado e do município de Gua-
rulhos, além das concessioná-
rias que administram as rodo-
vias que dão acesso à capital, 
a Agência de Transporte do 
Estado de São Paulo (Artesp) e 
a Polícia Militar Rodoviária. 

No Terminal Rodoviário 
do Tietê, das 8 às 15 horas, as 
equipes promovem a identifica-
ção de passageiros sintomáticos 

vindos do Maranhão, com afe-
rição de temperatura corporal 
e outros questionamentos de 
saúde. Em caso de sintomas, 
os passageiros serão encami-
nhados em ambulância da pre-
feitura para serviços de Pronto 
Atendimento municipais refe-
renciados, de acordo com o lo-
cal da ação, onde será feito o 
teste RT-PCR. A administra-
ção municipal ainda ofertará 
30 vagas em hotel próximo ao 
Terminal Rodoviário do Tietê 
para o isolamento das pessoas 
em risco social. O órgão ainda 
elaborou uma cartilha para via-
jantes com dicas e orientações 
para os cuidados com o isola-
mento domiciliar.

Neste caso, por se tratar de 
veículo coletivo, todos os ocu-
pantes terão seus dados pes-
soais cadastrados para que 
possam ter seu estado de saú-
de monitorado e sejam pron-
tamente localizados caso seja 
necessário.

Nas rodovias, serão divul-
gados materiais informativos 
de prevenção da doença e cui-
dados nos painéis digitais das 
rodovias, próximas à cidade. 
Nos postos de pesagem, serão 

adotadas: a triagem e orienta-
ção dos caminhoneiros com ma-
terial informativo sobre a do-
ença, maneiras de prevenção, 
bem como serão também en-
caminhados os sintomáticos às 
unidades de Saúde para consul-
ta médica e testagem.

A atividade de triagem na 
verificação da temperatura, 
busca por sintomáticos respira-
tórios e cadastro dos ocupantes 
dos veículos coletivos (ônibus/
aviões) e será realizada para 
monitoramento por até 14 dias. 
As equipes de assistência esta-
rão acompanhadas por agentes 
da Vigilância em Saúde e equi-
pe de remoção (ambulâncias).

Na última quinta-feira 
(27), começou a ser estrutu-
rada a ação no Aeroporto de 
Con gonhas. De acordo com a 
Secretaria Municipal de Saúde, 
o monitoramento de passagei-
ros acontece das 7 às 23 horas. 
Caso alguma pessoa seja iden-
tificada com sintomas para o 
novo Coronavírus, será enca-
minhada imediatamente para 
a Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Jardim Aeroporto - Dou-
tor Massaki Udihara, a cerca de 
900 metros do local.
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Terminal Rodoviário Tietê é um dos principais acessos à Capital 
e adota medidas sanitárias para conter avanço da variante indiana do Coronavírus

Vacinação contra Covid-19 
abrange faixa etária de 45 a 
54 anos a partir de agosto

As projeções para a conti-
nuidade da vacinação contra a 
Covid-19 preveem a abrangên-
cia do público de 45 a 54 anos 
para agosto. Esse foi um dos 
destaques da coletiva concedida 
pelo governador João Doria, se-
cretariado e membros do Centro 
de Contingência do Coronavírus 
concedida na última quarta-fei-
ra (26). 

Seguindo o cronograma 
previamente anunciado, a va-
cinação das pessoas com co-
morbidades deve ser concluída 
até o final de junho. Na sequ-
ência, terá início a imunização 
de pessoas sem doenças pre-
existentes e idades de 55 a 59 
anos, que deve acontecer entre 
os dias 1º e 21 de julho. No pe-
ríodo de 21 a 31 de junho, se-
rão vacinados os profissionais 
da Educação com idades de 18 
a 46 anos.

Nesta sexta-feira (28), co-
meça a imunização das pessoas 
com 40 anos ou mais que apre-
sentam alguma comorbidade, 
assim como os trabalhadores de 
transporte aéreo e profissionais 
da Saúde com mais de 18 anos. 

A partir da próxima terça- 
feira (1º) começa a vacinação dos 
portuários. Para o atendimento 
de todos esses públicos, o Estado 
de São Paulo depende do envio 
dos lotes de vacina já acordados 
junto ao Ministério da Saúde.

“No período de 2 a 16 de 
agosto, serão vacinadas as pes-
soas entre 50 e 54 anos. E, a par-
tir do dia 17 de agosto, começa-
remos a vacinação das pessoas 

entre 45 e 49 anos, um público 
total de 3,6 milhões de pessoas”, 
disse Doria.

A vacinação de trabalhado-
res de transporte aéreo come-
ça nesta sexta-feira (28), com 
a imunização nos aeroportos 
de Congonhas, Cumbica e Vi-
racopos. Os portuários do Porto 
de Santos começarão a ser imu-
nizados a partir da próxima ter-
ça-feira (1º).

Foto: Governo do Estado de São Paulo

Cronograma de vacinação prevê incluir público de 45 anos ou mais a partir 
de agosto, mas depende do recebimento de vacinas do Ministério da Saúde

Plano São Paulo permanece em
Fase de Transição até 14 de junho

O Plano São Paulo, que or-
dena a retomada das atividades 
econômicas no Estado, segue 
até o dia 14 de junho na Fase 
de Transição. A decisão de não 
avançar para uma fase menos 
restritiva foi anunciada pelo go-
vernador João Doria na última 
quarta-feira), tendo como base 
os altos índices da pandemia e 
as recomendações do Centro de 
Contingência do Coronavírus, 
coordenado atualmente por 
Paulo Menezes. 

“O funcionamento das ati-
vidades comerciais seguirá até 
às 21 horas, com a permissão 
de 40% de ocupação no local, 
seja restaurante, café, comér-
cio e demais serviços. Os indi-
cadores da pandemia recomen-
dam cautela neste momento, e 
é cautela que nós estamos ado-
tando”, afirmou o governador 
João Doria.

Em resumo, estabelecimen-
tos comerciais, galerias e sho-
ppings continuam funcionando 
das 6 às 21 horas. O mesmo ex-
pediente é seguido por serviços 
como: restaurantes e similares, 
salões de beleza, barbearias, 
academias, clubes e espaços cul-
turais como cinemas, teatros e 
museus. A capacidade máxima 
de ocupação em todos os estabe-
lecimentos liberados continua 
limitada em 40%.

As celebrações indivi duais 
e coletivas em igrejas, tem-
plos e espaços religiosos são 
permitidas nessa fase, sendo 

obrigatório o cumprimento dos 
protocolos de higiene e distan-
ciamento social.

O toque de recolher conti-
nua vigorando em todo o Estado 
das 21 às 5 horas, assim como 
a recomendação de teletrabalho 
para atividades administrativas 
não essenciais e escalonamento 
de horários para entrada e saí-
da de trabalhadores do comér-
cio, serviços e indústrias.

“Avaliamos nesta semana 
de que não seria ainda o mo-
mento de poder avançar como 
havia sido pensado na semana 
anterior, então hoje temos a ex-
tensão desta fase para continu-
armos caminhando dessa for-
ma. Continuamos tendo uma 

circulação alta do vírus, com no-
vos casos, então devemos manter 
todas as medidas de segurança, 
com a taxa de ocupação dos es-
tabelecimentos em 40%, uso de 
máscara constante e o distancia-
mento”, avaliou o Coordenador 
do Centro de Contingência do 
Coronavírus, Paulo Menezes.

Os dados da pandemia no 
Estado de São Paulo registrados 
até a última quarta-feira (26), a 
taxa de ocupação de UTIs por 
pacientes graves com Covid-19 
está em 80,6% no Estado e em 
77,6% na Grande São Paulo. O 
total de internados em UTIs 
era de 10.545 em todo o Estado, 
com outros 12.554 pacientes em 
vagas de enfermaria.

Foto: AGZN

Funcionamento das atividades econômicas seguem 
sem alterações até 14 de junho

Constante roubo de tampas de bueiros deixa 
danos nas calçadas trazendo perigo a pedestres

Em vários pontos da cidade, 
as tampas de bueiros são cons-
tantemente roubadas, deixando 
as calçadas danificadas. Além 
do acúmulo de lixo, esses bura-
cos podem não ser observados 
por pedestres e causar aciden-
tes. Na foto, registramos um 
caso na Rua Leite de Moraes, 
altura do número 200, que além 
de estar em frente ao terminal 
Santana, esse local tem um pon-
to de ônibus nesse lado da cal-
çada, o que reúne grande movi-
mentação de pedestres.

Foto: AGZN

Sem a tampa de bueiro, calçada permanece danificada com 
acúmulo de lixo e facilitando acidentes com pedestres

Santana
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