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Edital para retomada das obras do Rodoanel Norte
é esperado para o segundo semestre deste ano
A Consulta Pública sobre a
concessão do Trecho Norte do
Rodoanel encerrou no último dia
30 de junho o recebimento de contribuições ao projeto. Desde o dia
28 de maio, foram encaminhadas
165 contribuições ao projeto feitas
por prefeituras, munícipes, escritórios de advocacia, empresas da área
de infraestrutura e engenharia.
De acordo com a ARTESP Agência Reguladora de Ser
viços
Públicos Delegados de Transporte
do Estado de São Paulo, responsável
por esse processo, o objetivo é tornar a obra transparente e esclarecer
junto à população o modelo proposto para a retomada das obras.
A atual etapa do processo de licitação do Rodoanel Norte envolve
a análise técnica das manifestações
e contribuições recebidas. A previsão é de que, na primeira quinzena de julho, seja disponibilizado

um completo Data Room bilíngue
(em inglês e português), com todas
as informações sobre a licitação,
assim como documentos, levantamento de dados e estudos sobre o
projeto, a fim de que os investidores possam montar suas propostas
com mais segurança. A publicação
do Edital é esperada para o segundo semestre deste ano.
Já a retomada efetiva das obras
está prevista para o primeiro semestre de 2022. Essa é mais uma
tentativa do governo do Estado
para entregar o Trecho Norte do
Rodoanel, que deveria ser concluído em 2014, mas segue parado desde 2019. Através do processo de concessão, as obras devem ser
concluídas pela iniciativa privada,
que posteriormente terá o direito
de explorar comercialmente a via
através de pedágio.
Com 44 km de extensão, esse

Reservatório do Sistema Cantareira
opera com 52,2% da capacidade
Foto: Divulgação Sabesp

Para não faltar, temos que economizar

Com o inverno chega o perío
do de estiagem e assim, as chuvas ficam escassas. De acordo
com a Sabesp não há risco de desabastecimento neste momento na Região Metropolitana de
São Paulo, mas a Companhia reforça a necessidade do uso consciente da água. A RMSP é atendida pelo Sistema Integrado
Metropolitano formado por sete
mananciais (Cantareira, Alto
Tietê, Guarapiranga, Cotia, Rio
Grande, Rio Claro e São Lou
renço), o que permite transferências de água rotineiras entre
regiões de acordo com a necessidade operacional, dando mais segurança ao abastecimento. Isso é
possível porque obras vêm sendo
realizadas desde a crise hídrica

de 2014, com destaque para a
Interligação Jaguari-Atibainha
(que traz água da bacia do Rio
Paraíba do Sul para o Cantareira)
e o novo Sistema São Lourenço,
ambos entregues em 2018.
A interligação do Rio Ita
panhaú, é a principal obra em
andamento para reforçar a segurança hídrica na RMSP, inicia
operação no fim de 2021 transferindo 400 l/s desse rio para o
Sistema Alto Tietê. Até julho de
2022, serão em média 2,0 mil l/s.
Atualmente o Sistema Inte
grado opera com 52,2% da capacidade, nível similar, por exemplo, aos 52,3% de 2018, quando
não houve problemas no abastecimento, mas é importante destacar que a queda no nível das
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trecho do Rodoanel passará pelos municípios de São Paulo, Arujá
e Guarulhos. Até o momento, as
obras já custaram R$ 6,3 milhões e,
de acordo com o governo do Estado,
serão necessários algo em torno de
R$ 4 bilhões para sua conclusão, incluindo obras e despesas de operação do trecho pedagiado.
Além dos diversos atrasos, as
obras já realizadas apresentam
uma série de problemas em sua estrutura. Um estudo do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas (IPT), contratado pelo governo de São Paulo,
encontrou, em fevereiro de 2020,
cerca de 1.300 falhas no projeto.
Dessas, 59 são consideradas falhas
graves.
Outro problema que o governo
do Estado terá que enfrentar será
as inúmeras ocupações irregulares
que cresceram ao longo da rodovia
abandonada nos últimos anos.

represas é normal nesta época do ano, devido ao período
de estiagem e ao volume baixo de chuvas. A projeção da
Sabesp aponta níveis satisfatórios para passar pela estiagem (até setembro), entretanto
a Companhia reforça a necessidade de uso consciente da água
por todos, em qualquer época do
ano. A Sabesp atende 375 municípios no Estado.
Algumas dicas de como
economizar água:
1. Use vassoura e balde para lavar áreas como garagem, corredores, dentre outras. Não utilize mangueiras.
2. Não dê descarga à toa e não
utilize o sanitário como lixeira.
Em apenas seis segundos de válvula acionada vão embora cerca
de 12 litros de água.
3. Não use água corrente para
descongelar alimentos.
4. Fique muito atento a possíveis vazamentos. Eles podem
passar despercebidos e são grandes causas do desperdício.
Para saber mais acesse:
http://site.sabesp.com.br/site/
sociedade-meioambiente/dicas.
aspx?secaoId=450

Trecho Norte do Rodoanel pode ser retomado em 2022

Parada Inglesa

Obras na Praça Nossa Senhora dos
Prazeres preocupa moradores da região
A Praça Nossa Senhora dos
Prazeres, na Avenida Luiz Du
mont Villares (próximo à Esta
ção Parada Inglesa do Metrô)
está em obras. Trata-se da implantação do Programa Centro
Aberto, uma iniciativa já implantada em outras praças e
áreas verdes da cidade com o
objetivo de otimizar o aproveitamento dos espaços públicos.
A exemplo dos modelos em
funcionamento nas áreas centrais como no Largo São Fran
cisco e Rua Galvão Bueno, o programa consiste na instalação de
mobiliários como tablados e decks. Esse processo já começou
na Praça Nossa Senhora dos
Prazeres, apesar das manifestações contrárias da comunidade.
Frequentadores do local argumentam que a instalação desses equipamentos, podem atrair
o uso do local para festas ou
apresentações que venham perturbar o sossego da região, principalmente à noite. Embora o
objetivo do programa seja atrair
um maior público para o uso do
espaço durante o dia, a presença de qualquer mobiliário que
caracterize palco pode facilitar
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Obras em andamento na Praça Nossa Senhora dos Prazeres

sua ocupação indevida no período noturno.
Outra preocupação da comunidade é com a devida preservação de árvores e das áreas
verdes durante e após as obras.
Além de todos esses fatores, o
fato do local sofrer constantes
alagamentos no período de chuvas intensas, pode danificar os
equipamentos instalados.
No último dia 22/6, a Sub-

prefeitura
Santana/Tucuruvi
recebeu um grupo de represen
tantes de moradores que levaram essas e outras argumentações diante do projeto.
Ainda assim, a implantação do
Programa Centro Aberto foi
mantida e está em andamento.
A comunidade segue alerta com
o foco na preservação da praça,
bastante utilizada pelos moradores da região.

Campanha de Vacinação contra Covid-19 abrange
faixa etária de 38 e 37 anos na próxima semana
A Prefeitura de São Paulo
anunciou a imunização contra
a Covid-19 de pessoas com 38
anos na próxima segunda-feira
(12) e de 37 anos na terça-feira (13). “Avançamos a vacinação de acordo com o cronograma aqui na cidade de São Paulo.
Já passamos de 7,6 milhões de
doses aplicadas”, afirmou o prefeito Ricardo Nunes.
Na última quarta-feira (7), foi
a vez de imunizar pessoas com 40
anos, público estimado em aproximadamente 134 mil moradores
da capital. Nesta quinta-feira (8),
começa a vacinação das pessoas
com 39 anos. Na sexta-feira (9) e
no sábado (10), acontece a repescagem para que as pessoas com
39, 40 e 41 anos que não conseguiram se imunizar nos dias previstos no calendário possam ter
acesso à vacina. Nas mesmas datas, quem deixou de tomar a segunda dose (qualquer grupo)
também poderá se vacinar.
Na sexta-feira (9), feriado da

Foto: Governo do Estado de São Paulo

br/). Importante ressaltar que todas as vacinas disponíveis foram
aprovadas pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa)
e pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) e são eficazes e seguras contra a Covid-19. Não há
necessidade, nem possibilidade de escolher um imunizante
específico.
Documentos necessários
e pré-cadastro

Confira as mais recentes
orientações para a vacinação contra
a Covid-19 na cidade de São Paulo

Revolução Constitucionalista de
1932, toda a rede de vacinação
estará aberta. No sábado a vacinação ocorrerá apenas nas 82
AMAs/UBSs integradas da capital, das 7 às 19 horas.
Para escolher o melhor momento para ir aos postos de vacinação da capital, a Prefeitura
disponibiliza o portal (https://
deolhonafila.prefeitura.sp.gov.

Para receber a dose do imunizante é obrigatório apresentar no
ato da vacinação um comprovante de residência na capital, juntamente com os documentos pessoais, preferencialmente Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF) e cartão do Sistema Único de Saúde
(SUS).
O comprovante de endereço
pode ser apresentado de forma física ou digital. Se estiver no próprio nome de quem for vacinado,
serão aceitos comprovantes em

nome do cônjuge, companheiro,
pais e filhos, desde que apresentado também um documento que
comprove o parentesco ou estado
civil, como Registro Geral (RG),
certidão de nascimento, certidão de casamento ou escritura de
união estável.
Recomenda-se ainda o preenchimento do pré-cadastro no
site Vacina Já (www.vacinaja.sp.
gov.br). Essa medida não é obrigatória, mas agiliza o tempo de
atendimento nos postos de vacinação. Basta inserir dados como
nome completo, CPF, endereço,
telefone e data de nascimento.
Onde se vacinar
A lista completa de postos e a relação dos grupos elegíveis pode ser encontrada na
página Vacina Sampa (https://
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/saude/vigilancia_em_
saude/doencas_e_agravos/corona
virus/index.php?p=307599)
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¤ Celelê comemora 31 anos de
Musicoterapia com nova
personagem abordando a inclusão ...
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AGENDE SUAS
CONSULTAS

99805-9020

Leia nesta edição
¤ Cerca de 28 estabelecimentos
foram aprovados para o
Projeto Ruas SP...

ESPECIALIDADES OFERECIDAS:

¤ Biblioteca de São Paulo
realiza Clubes de Leitura e
de Audiolivro em julho ...
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¤ Cobertores foram
entregues para pessoas
em situação de rua ...

ACUPUNTURA - ANGIOLOGIA
CARDIOLOGIA - CIRURGIA GERAL
CLÍNICA GERAL - DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA - FISIOTERAPIA
GASTROENTEROLOGIA - GINECOLOGIA
MASTOLOGIA - NEUROLOGIA
ORTOPEDIA - PEDIATRIA
PNEUMOLOGIA - PROCTOLOGIA
PSIQUIATRIA - RADIOLOGIA - UROLOGIA

Atendemos vários convênios, consulte-nos: Allianz, Amil, Blue Med, Cruz Azul,
São Cristóvão, Notredame, Unimed, Cabesp, Omini, BioSaúde, Next Saúde entre outros
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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

