
São Paulo, 2 de julho de 2021 - Nº 2964

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

Fundador: ARY SILVA (1963 - 2001) - ANO LVIII - UM SEMANÁRIO DO POVO PARA O POVO
Redação - Administração - Publicidade - Rua Alfredo Pujol, 207 - Cep: 02017-901 - Fs: 2977-6544 / 2950-7919 /     94861-1729

Site: www.gazetazn.com.br • e-mail: gazetazn@gazetazn.com.br • Distribuição Gratuita • Venda Proibida

ÓCULOS EM

¤ Campanha Inverno Solidário 
arrecada doações até  

dia 22 de setembro..   
Página 3

¤ Programa Dignidade Íntima 
recebeu doação de 2 milhões  

de absorventes íntimos...   
Página 5

¤ Operação Baixas Temperaturas 
2021 realiza acolhimento de 
pessoas em situação de rua  

na cidade de São Paulo...   
Página 7

¤ Posto de vacinação contra a 
Covid-19 é transferido para o 

Shopping Lar Center ...   
Página 9

Leia nesta edição APARELHOS AUDITIVOS

MELHORES PREÇOS DO MERCADO COM
AS MELHORES CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Aparelhos a partir de R$ 78 mensais*

ANOS AJUDANDO
PESSOAS A OUVIR MELHOR34

(11) 2973-9099

RUA SALETE, 117 - SANTANA

www.centroauditivoaudifone.com.br
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Comunicado

Devido ao feriado de  

9 de Julho informamos 

que nossa próxima 

edição será distribuída 

na quinta-feira (8/7), 

com fechamento na 

quarta-feira (7/7). 

Agradecemos a 

compreensão de todos!

A Direção

Manifesto pela preservação do Mirante de 
Santana ganha força entre a população

A Praça Vaz Guaçu, local co-
nhecido como Mirante de Santa-
na, tem uma das mais belas vis-
tas da cidade de São Paulo e 
representa um dos locais espe-
ciais da Zona Norte. Localizado 
a 795 metros acima do nível do 
mar, sua altitude o tornou o lu-
gar ideal para a instalação da 
Estação do Instituto Nacional de 
Meteorologia.

Diariamente, as informa-
ções coletadas pelos técnicos 
no Mirante de Santana são 
utilizadas para os estudos das 
condições do clima, informa-
ções importantes para o dia a 
dia das pessoas nas grandes ci-
dades, e também as mais va-
riadas atividades de produção.

Em função dessas particula-
ridades, o local é protegido pela 
Lei Municipal 7.662 de 1971, 
que impede construções mais al-
tas que a Estação Meteorológica 
em todo o seu entorno. De acor-
do com o Parágrafo 1º da refe-
rida Lei, as construções devem 
obedecer esse limite no períme-
tro entre: “Ruas Dr. Zuquim, 
Conselheiro Saraiva, Machado 
Pedrosa, Pedro Madureira, 
Álva ro de Abreu e Avenida 
Leôncio de Magalhães sen-
do per mitidas apenas constru-
ções, reconstruções ou reformas 
que, em qualquer de seus pon-
tos, não ultrapassem a cota do 
piso do 2º (segundo) pavimento 
do atual Mirante de Santana”.

Ignorando essa legisla-
ção, empreendimentos imobi-
liários começam a preocupar 
intensamente moradores da 
região. Recentemente, o lan-
çamento de um empreendi-
mento com 23 andares a uma 
quadra do Mirante de Santana 
mobilizou moradores e entida-
des representativas da região 
a promover um manifesto pelo 
cumprimento da lei e preser-
vação do local. 

Para participar, basta aces-
sar o manifesto pelo ende-
reço eletrônico: https://docs.
google.com/forms/d/1GcR-
0DLxf4RO2jI0UK1BNxv-
qOWManZGzu37tb3TZih_s/
edit?usp=drivesdk
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Estação do Instituto Nacional de Meteorologia funciona no Mirante de Santana desde 1945

Início das obras do 
elevado do Metrô na Zona 
Norte completa 52 anos

Em 5 de julho de 1969, há 
52 anos, tinha início as obras do 
elevado do Metrô na Zona Norte. 
Na ocasião, uma cerimônia foi 
realizada, quando foi colocada a 
primeira estaca marcando o iní-
cio das obras do trecho Norte da 
Linha Norte-Sul.

Esse prolongamento de 
mais de 3 mil metros de via, 
nessa que atualmente se cha-
ma Linha 1-Azul, compreen-
de o trecho entre as estações 
Armênia e Santana. A maior 
curiosidade dessa construção 
é que as estações: Armênia, 
Portuguesa Tietê, Carandiru e 
Santana foram projetadas para 

operar sobre um elevado e, nes-
se trecho os trens circulam a 
uma altura de 12 metros sobre 
o canteiro central da Avenida 
Cruzeiro do Sul. Um verdadei-
ro desafio para a arquitetura da 
época.

Durante alguns anos essa li-
nha chegou a atender à popula-
ção de Jabaquara até Santana, 
sem parar na Estação Sé, que 
ainda estava em obras e, pos-
teriormente, com a entrega de 
suas três últimas estações, a 
Linha 1-Azul assumiu a con-
figuração atual, operando in-
tegralmente de Jabaquara até 
Tucuruvi.
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Construção do elevado do Metrô em 1969 representou 
um desafio para a arquitetura da época

Calendário de vacinação 
contra Covid-19 é divulgado 
gradualmente em São Paulo

A Campanha de Vacinação 
contra a Covid-19 na cidade de 
São Paulo continua nesta sex-
ta-feira (2), com a imunização 
das pessoas entre 46 a 42 anos 
que ainda não tomaram a pri-
meira dose. De acordo com o cro-
nograma do Governo do Estado, 
as pessoas com 40 a 42 anos têm 
o direito desde a última quar-
ta-feira a receber o imunizan-
te. Porém, cada município orga-
niza o seu próprio cronograma 
de acordo com sua capacidade 
de atendimento, por isso há cer-
ta divergência com as datas di-
vulgadas pela Prefeitura de São 
Paulo.

De acordo com o calendá-
rio do município, neste sába-
do (3), haverá apenas aplicação 
da segunda dose da vacina con-
tra Covid-19 em todos os pos-
tos de vacinação. No domingo 
não haverá vacinação, que se-
gue de segunda (5) a quarta-fei-
ra (7) com o público de 41 anos. 
As datas de vacinação das próxi-
mas faixas etárias serão divulga-
das gradualmente. 

A SMS reforça que as pes-
soas que receberam as pri-
meiras doses da Coronavac, 
AstraZeneca e Pfizer precisam 
tomar a segunda dose do imu-
nizante. O alerta vale também 
para as pessoas que perderam a 
data indicada no cartão de vaci-
nação para o retorno aos postos.

O público elegível pode pro-
curar uma das 468 Unidades 

Básicas de Saúde (UBSs) e AMAs/
UBS Integradas, das 7 às 19 ho-
ras, além dos SAEs (Serviços de 
Atenção Especializada), mega-
postos com acesso a pedestres, 
postos volantes, bem como pos-
tos que operam exclusivamente 
em sistema drive-thru e a rede 
de farmácias parceiras, das 8 às 
17 horas.

No momento da vacinação, 
é necessário apresentar um do-
cumento de identificação, prefe-
rencialmente CPF, cartão SUS 
e um comprovante de residên-
cia do município de São Paulo. 
O comprovante pode ser apre-
sentado em formato digital ou 
impresso. Caso esteja em nome 
de outra pessoa, será necessário 
comprovar o parentesco. 

Para evitar aglomerações, a 
recomendação é consultar o site 
“De Olho na Fila” (https://deolho 
nafila.prefeitura.sp.gov.br/) para 
checar em tempo real o melhor 
momento para buscar o posto de 
vacinação. Outra recomendação 
importante é fazer o pré-cadas-
tro site Vacina Já (www.vacinaja. 
sp.gov.br). Esse procedimento 
agiliza o tempo de atendimento 
nos postos de vacinação. Basta 
inserir dados como nome comple-
to, CPF, endereço, telefone e data 
de nascimento. Os locais para a 
vacinação podem ser conferidos 
no endereço eletrônico: (https://
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/ 
secretarias/saude/vigilancia_em_
saude/index.php?p=307599).
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Grupos elegíveis devem procurar as unidades de Saúde 
para receber a vacina contra Covid-19

Agendamento de consultas 
e exames presenciais na 

rede municipal é retomado

O agendamento de consul-
tas, exames e procedimentos 
presenciais na rede de Atenção 
Básica e Especializada foi reto-
mado no município, conforme 
a portaria nº 286, publicada 
na última terça-feira(29), no 
Diário Oficial da Cidade de São 
Paulo. Os agendamentos são 
realizados de forma presencial, 
nas Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs). 

O processo gradual pre-
vê a retomada com 50% da es-
trutura de atendimento pre-
sencial disponível e 50% dos 
agendamentos em teleconsul-
tas. A medida tem por objeti-
vo a garantia do atendimento 
à população da capital, seguin-
do as medidas de prevenção 
ao Coronavírus que protegem 
profissionais de Saúde e mu-
nícipes, enquanto a Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS) 
atua no enfrentamento da pan-
demia nas unidades de Saúde e 

também avança com a campa-
nha de vacinação antiCovid-19 
no município.

Com a retomada gra dual 
do agendamento de consultas 
presenciais, exames e proce-
dimentos na rede de Atenção 
Básica e Especializada, os usu-
ários serão atendidos por mé-
dicos, enfermeiros, equipes 
multiprofissionais (educador 
físico, terapeuta ocupacional 
fisioterapeuta, psicólogo, nu-
tricionista, farmacêutico, fo-
noaudiólogo, assistente social) 
e profissionais de Odontologia, 
em UBSs e Unidades Odon-
tológicas Móveis (UOMs). 

As visitas domiciliares se-
rão mantidas quando necessá-
rio, respeitando as orientações 
de biossegurança. Os atendi-
mentos coletivos podem ser re-
alizados de forma virtual ou 
presencial nos equipamentos 
em que a atividade em grupo é 
essencial ou prioritária.
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Agendamento de consultas e atendimentos presenciais 
deve ser realizado nas Unidades Básicas de Saúde




