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Depois de + de 23 anos 
também na V. Maria Alta

Atendemos emergências, e aos sábados, domingos e feriados
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Análise, Ludoterapia, Psicoterapia (individual, casal e família), Fobia, Anorexia, Bulimia, 
Obesidade e Orientação Vocacional. Atendimento: crianças, adolescentes e adultos

Somatizações (Doenças físicas de causas psíquicas), neuroses, fobias, T.O.C., psicoses, 
alcoolismo, dependência química, anorexia, bulimia, obesidade, traumas de assaltos e 
sequestros, internações domiciliares e psicoterapia individual, de casais e familiar.
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Consulta de IPVA está 
entre as opções mais 
utilizadas nos canais 

digitais do Poupatempo

Entre os quase 20 servi
ços da Secretaria da Fazenda 
e Planejamento disponíveis 
no Poupatempo, a consulta de 
IPVA (Imposto sobre Proprie
dade de Veículo Automo tor) lide
ra o ranking de solicitações. De 
janeiro a julho deste ano, foram 
1,1 milhão de solicitações de ser
viços pelo aplicativo Poupatempo 
Digital.

Os atendimentos presenciais 
para as opções oferecidas pela 
Fazenda totalizaram 66 mil aten
dimentos em 2021. Entre os mais 
utilizados, estão os serviços rela
cionadas à Nota Fiscal Paulista 
(17 mil solicitações), multas vei
culares (8,8 mil), consulta ao 
CADIN Estadual  Cadastro 
Informativo dos Créditos não 

Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais  (6,5 mil) e pedidos de 
2ª via do IPVA (4,7 mil).

Serviços digitais 

Com o início da pandemia, 
em março do ano passado, a 
Prodesp acelerou o processo de 
digitalização dos serviços para 
melhor atender a população. 
Hoje, 82% dos atendimentos do 
Poupatempo são por meio das 
plataformas digitais. São qua
se 150 opções no portal – www.
poupatempo.sp.gov.br , aplica
tivo Poupatempo Digital e to
tens de autoatendimento. Até o 
fim deste ano, o objetivo é che
gar a 180 serviços digitais, e a 
mais de 240 em 2022.

Atendimento presencial 

Seguindo todos os proto
colos, como uso da máscara e 

distanciamento social, as unida
des atendem apenas os serviços 
que ainda não estão disponíveis 
no portal e aplicativo do pro
grama (Poupatempo Digital), 
como: a emissão do RG (pri
meira via e renovação com alte
ração de dados), transferência 
interesta dual e mudança na ca
racterística dos veículos, os mu
nicipais, por exemplo.
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Vila Guilherme celebra seu 
109º aniversário de fundação

De acordo com os números 
da Prefeitura, Vila Guilherme 
abrange uma área de 6,90 qui
lômetros quadrados e tem cer
ca de 55 mil habitantes. Com 
fácil acesso à Marginal Tietê, 
grandes estabelecimentos co
merciais e um dos princi
pais parques da cidade, Vila 
Guilherme vem atraindo cada 
vez mais o interesse do merca
do imobiliário.

Uma das demandas de sua 
população é a necessidade de 
um hospital ou unidade de 

Saúde pública, capaz de aten
der toda a região. Também 
em seu território, está a Casa 
de Cultura Vila Guilherme, 
localizada na Praça Oscar 
da Silva, s/nº.  Sua sede é 
um prédio histórico, tomba
do pelo Compresp em outu
bro de 2013. Conhecido como 
“Casarão da Vila Guilherme”, 
essa edificação abrigou o pri
meiro Grupo Escolar da Vila 
Guilherme Afrânio Peixoto e 
na década de 90, foi a sede da 
então Administração Regional 

Vila Maria/Vila Guilherme. 
Re cuperado, passou a funcio
nar como Casa de Cultura Vila 
Guilherme em 2016.

O Distrito da Vila Guilher
me: Carandiru, Chácara Cuoco, 
Jardim da Coroa, Jardim Sara, 
Parque Velloso, Vila Bariri, Vila 
Eleonore, Vila Guilherme, Vila 
Isolina, Vila Isolina Mazzei, 
Vila Leonor, Vila Luísa, Vila 
Mu nhoz, Vila Paiva, Vila Piz
zotti, Vila Salvador Romeu, 
Vila Santa Catarina e Vila 
Versoni. 
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Parque Vila Guilherme Trote, um dos maiores da cidade é um dos atrativos do bairro

Paróquia São Sebastião, localizada na Avenida Joaquina Ramalho, foi a primeira igreja de Vila Guilherme

Vacinação contra a Covid-19 segue 
em São Paulo para os adolescentes 

e dose adicional para idosos
Desde a última segundafei

ra (6), foi iniciada a aplicação 
da dose adicional para os ido
sos com mais de 90 anos. Essa 
medida é válida para quem to
mou a segunda dose do imuni
zante, independente do fabri
cante, há pelo menos 6 meses. 
Todas as vacinas disponíveis 
podem ser utilizadas na apli
cação da dose adicional, inde
pendente da marca das doses 
anteriores.

As Unidades Básicas de 
Saúde e as AMAs realizam a 
aplicação, tanto da primeira, se
gunda ou dose adicional da va
cina contra a Covid19 e fun
cionam das 7 às 19 horas. Já os 
Megapostos, Farmácias e Mega 
drivethru, atendem somente 
para a segunda dose e as doses 
adicionais. 

Para facilitar o acesso às 
orientações sobre a campanha, 
a Prefeitura lançou o aplicati
vo esaúde SP, que conta com 
o módulo do VACINA SAMPA, 
com informações de grupos 
que podem se vacinar e postos 
de vacinação. O aplicativo está 
disponível em diversas plata
formas e pode ser acessado pelo 
endereço eletrônico: https://
www.prefeitura.sp.gov.br/cida
de/secretarias/saude/atencao_ 
basica/index.php?p=303489

Outra recomendação impor
tante é consultar a página De 
Olho na Fila antes de dirigirse a 
uma unidade de Saúde para evi
tar aglomerações, assim como 
checar o imunizante disponí
vel para segunda dose (https:// 
deolhonafila.prefeitura.sp.gov.
br/). Outra medida importan
te, porém, não obrigatória, é o 

précadastro no site Vacina Já  
(https://vacinaja.sp.gov.br/) 
para agilizar o atendimento na 
unidade de Saúde. 

Doses remanescentes

Desde a última segundafei
ra (6), idosos com mais de 60 
anos podem fazer a inscrição 
nas UBSs para receber as do
ses remanescentes, a chamada 
xepa. Essa possibilidade é váli
da  quem tomou a segunda dose 
há mais seis meses na capital. 
Para isso, é preciso apresen
tar o comprovante de vacina
ção com ciclo vacinal completo, 
documento com foto e compro
vante de residência.

Também podem se cadas
trar para doses remanescentes, 
para a aplicação do reforço vaci
nal, pessoas imunossuprimidas 

com mais de 18 anos que toma
ram a segunda dose ou única há 
pelo menos 28 dias.

Documentos necessários

A Municipal da Saúde 
(SMS) reforça a obrigatorieda
de de apresentar no ato da va
cinação, documentos pessoais, 
preferencialmente CPF e car
tão SUS. É preciso levar um 
comprovante de endereço da 
cidade de São Paulo, de forma 
física ou digital. No caso dos 
adolescentes são aceitos docu
mentos em nome dos pais.

Os adolescentes precisam 
estar acompanhados pelos pais 
ou responsável no momento da 
vacinação. Caso não seja possí
vel, é preciso ir com um adulto 
e apresentar autorização assi
nada por um responsável.
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Vacinação contra a Covid-19 abrange adolescentes 
e idosos para dose adicional

Estações da Linha 1-Azul do Metrô 
recebem unidade móvel LGBTI

Desde a última quintafei
ra (9), estações da Linha 1Azul 
do Metrô recebem uma unidade 
móvel LGBTI (Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis, Tran se
xuais e Intersexuais) para aler
tar sobre o combate a violência, 
intolerância e discriminação à 
população LGBTI.

Realizada pela Associação 
Cultural Educacional e Social 
Dynamite, gestora do Centro de 
Cidadania LGBTI Luana Bar
bosa, a iniciativa tem o apoio 
da Secretaria Municipal de Di
reitos Humanos e Cidadania de 
São Paulo e do Metrô Social.

O atendimento é gratuito e 
acontece das 11 às 16 horas. A 
ação é realizada com colabora
dores para prestação de servi
ços como: assistência social, as
sessoria psicológica e jurídica e, 
quando necessário, encaminha
mento aos órgãos competentes.    

Confira a programação nas 
estações do Metrô:

Datas: 9, 10, 13, 14 e 15 de 
setembro

Horário: Das 11 às 16h
Estação: Portuguesa Tietê (9)

Carandiru (10)
Parada Inglesa (13),
Jardim São PauloAyrton Senna 
(14)
Tucuruvi (15)
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Estações do Metrô localizadas na Zona Norte 
têm ação social para o público LGBTI


