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Leia nesta edição

Intervalo entre doses do imunizante Pfizer 
é reduzido de 12 para 8 semanas em SP
Entre os anúncios feitos 

pelo governador João Doria na 
última quarta-feira (22), está a 
redução do intervalo entre do-
ses do imunizante Pfizer para 
a Covid-19, de 12 para 8 sema-
nas. Dessa forma, pretende-
se antecipar a conclusão do ci-
clo vacinal em todo o Estado. 
A confirmação da medida ocor-
reu durante evento para se-
lar acordo de fornecimento de 
2,5 milhões de doses da vacina 
do Butantan para os Estados 
do Ceará, Espírito Santo, Mato 
Grosso, Pará e Piauí.

A recomendação definida 
pelo PEI (Plano Estadual de 
Imu nização) poderá ser efeti-
vada a partir desta sexta-fei-
ra (24), pelos 645 municípios. 
Conforme balanço da campa-
nha, 6,9 milhões de pessoas já 
imunizadas com a primeira dose 
serão beneficiadas com esta re-
dução de tempo de espera.

Para orientar a popula-
ção, a Secretaria de Estado da 
Saúde e a Prodesp (Companhia 
de Processamento de Dados do 
Estado de São Paulo) estão re-
programando o disparo de 
men sagens de texto pelo celu-
lar (SMS) e e-mail, reforçando 

a recomendação para consulta 
aos cronogramas das cidades de 
residência e conferir a sua car-
teira de vacinação.

De maneira geral, quem já re-
cebeu a primeira dose da Pfizer 
poderá conferir sua carteirinha 
para verificar a nova previsão de 
retorno ao posto, contando em 
seu calendário 28 dias antes da 
data, até então determinada para 
receber a segunda dose.

A vacinação contra a 
Covid-19 segue com a imuniza-
ção de adolescentes a partir dos 
12 anos, adultos para a segunda 

dose e dose adicional para ido-
sos com mais de 85 anos, além 
de maiores de 18 anos imunis-
supimidos. Nesse caso, a reco-
mendação é esperar ao menos 
28 dias da última dose. Já no 
caso dos idosos, a recomendação 
é de que tenha tomado a dose 
anterior há pelo menos 6 meses.

Todas as informações ne-
cessárias podem ser encontra-
das na página Vacina Sampa 
(https://www.prefeitura.sp.gov. 
br/cidade/secretarias/saude/
vigilancia_em_saude/index.
php?p=307599). 
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Vacinação contra Covid-19 segue com públicos diferentes e novas orientações

“Drags de novo no Alfredo” 
durante o mês de outubro

A programação de sábados 
à noite em outubro é “Drags de 
Novo no Alfredo”, todo sábado 
de outubro, 2, 9, 16, 23 e 30, às 
21 horas. Gratuito. A bilhete-
ria abre uma hora antes de cada 
apresentação. O estacionamen-
to também gratuito dentro do 
Teatro Alfredo Mesquita. 

Por determinação pediremos 
comprovante de vacina para to-
dos do público e será obrigatório 
o uso de máscaras. Portanto, ve-
nha com sua máscara e seu com-
provante de, pelo menos, a pri-
meira dose no celular.

A Cia Canastra traz à cena 
uma noite especial de apresen-
tações onde Drag Queens con-
vidadas farão releituras de per-
formances já realizadas por 
outras queens. Com a condu-
ção de Thelores e comentá-
rios de Mercedez Vulcão e Vera 
Ronzella, essas noites serão re-
pletas de muito talento e perfor-
mances incríveis.

Trata- se de uma noite de 

apresentações, com releituras in-
terpretadas por outras drag que-
ens, das melhores performan-
ces apresentadas nas edições do 
“Cacilda! O Concurso Drag.

O teatro Alfredo Mesquita fica 
na Avenida Santos Dumont, 1.710 
em Santana, tel: (11) 2221-3657.

(Artistas)

Alexandre Santucci
Luiz Alberto de Sousa
Pedro Hermano Machitte de 
Freitas
 

Drag queens convidadas 
(Artistas)

 
Reron M. C. Silva (Josephine Le 
Beaut)
Christian Bass Cavaleira (Gaia 
Ogre)
Gustavo Zanela (Antonia Pethit)
Amaury Nicolau da Silva Seve-
rino (Imani Obaya)
Alan Guilherme Santans de 
Almeida (Xaniqua Laquisha)

José Henrique Silva Santos 
(Lunna Black)
Lucas Marcelo de Lima Martim 
(Loik)
Liz Marques Weinstock 
(Tenebraria)
Felipe Augusto de Santo 
(Audácia)

Foto: Divulgação

Releituras interpretadas 
por outras drag queens

Teatro Alfredo Mesquita

Ponte do Limão funciona com obras 
concluídas e pistas liberadas

Conforme previamente anun-
ciado, a Prefeitura de São Paulo 
liberou o trânsito de veículos na 
Ponte do Limão, desde o últi-
mo sábado (18). Em obras desde 
o final de junho, a ponte operou 
com algumas faixas interdita-
das e restrição de circulação de 
caminhões.

As obras de recuperação 
tornaram-se necessárias após 
um acidente ocorrido em 28 de 

julho, quando um caminhão que 
circulava pela Marginal Tietê 
com altura acima da permitida 
entalou e danificou 10 das 17 vi-
gas existentes na ponte. 

A partir da liberação das pis-
tas, a faixa reversível para ôni-
bus na Ponte do Limão / Avenida 
Ordem e Progresso, foi reativa-
da desde a última segunda-feira 
(20), das 6 às 10 horas, com iní-
cio na Praça Delegado Amoroso 

Neto e término na Praça Luís 
Carlos Mesquita. Importante 
destacar que os custos dessa 
obra foram pagos através de um 
termo de doação, sem onerar os 
cofres públicos. A empresa res-
ponsável pelo caminhão que 
provocou o acidente custeou as 
obras, que custaram no total 
R$ 461 mil. Inicialmente, a pre-
visão para o término das obras 
era novembro próximo. 
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Ponte do Limão com as pistas liberadas

Hospital São José, no Imirim, 
volta a preocupar moradores 

quanto ao seu aproveitamento

Localizado na Rua Diogo 
Cabrera, no bairro do Imirim, 
o Hospital São José faz parte 
da história do bairro e tem fun-
cionado nos últimos anos como 
unidade de apoio a grandes hos-
pitais públicos da Zona Norte. 
Construído na década de 60 
através de campanhas e doações 
realizadas, principalmente na 
Paróquia do Imirim.  A ideia era 
ter um hospital que atendesse 
os moradores do bairro.

Inicialmente, o hospital foi 
gerido por uma irmandade e 
depois vendido a uma institui-
ção particular, que manteve seu 
funcionamento, até o encerra-
mento das atividades em 2008. 

Mais uma vez, sua reabertu-
ra foi reivindicada pela comu-
nidade, que na época se organi-
zou como Comissão Pró-Resgate 
do Hospital São José do Imirim. 
Nesse trabalho, mais de 25 mil 
assinaturas foram angariadas 
em Abaixo-Assinado em prol da 
reabertura da unidade por par-
te da Prefeitura ou do Governo 
do Estado, mas principalmente 
como mais uma unidade do sis-
tema de saúde pública na região.

Em 2011, o Hospital São José 
foi finalmente reaberto pelo go-
verno do Estado como unidade 
de apoio a grandes unidades da 
Zona Norte como:  Mandaqui, 
Taipas, Vila Penteado e Vila 

Nova Cachoeirinha. Chegou 
a funcionar como Hospital do 
Homem e, desde fevereiro deste 
ano, foi transformado em unida-
de de apoio ao combate à pande-
mia contra a Covid-19. 

Com a expressiva melhora 
nos índices da pandemia, a co-
munidade questiona agora qual 
seria a destinação do Hospital 
São José. No site da AHBB 
Rede Santa Casa, que geriu a 
unidade nesse período, cons-
ta como “projeto encerrado”. A 
Secretaria de Estado de Saúde 
foi questionada a respeito e pu-
blicaremos seus esclarecimen-
tos sobre o futuro do Hospital 
São José assim que possível.

Foto: AGZN

Hospital São José, no Imirim, funcionou como unidade de apoio no combate à pandemia

Homenagem ao jornalista José 
Paulo de Andrade acontece na 
rua que passa a ter seu nome

O jornalista José Paulo de 
Andrade, falecido em 2020, devi-
do à Covid-19, será homenageado 
neste sábado, às 11 horas, duran-
te a inauguração da placa com a 
nova denominação da rua em que 
é localizada a Rádio Bandeirantes. 
A partir da Lei 17.640 de 15 de se-
tembro último, a via passou a cha-
mar-se Rua Radiantes José Paulo 
de Andrade.

O Projeto de Lei 464/20, que 
originou essa Lei, é de autoria 
dos vereadores Rodrigo Goulart 
- PSD, Camilo Cristófaro - PSB, 
Edir Sales - PSP, Faria de Sá - 
PP e Milton Leite - Democratas. 
Considerado um dos mais im-
portantes jornalistas brasileiros, 
José Paulo de Andrade integrou 
a equipe da Rádio Bandeirantes 
por 57 anos. Com sua voz mar-
cante e opiniões contundentes, 
Zé Paulo (como era popularmen-
te conhecido), tornou-se um íco-
ne das manhãs paulistanas. 

Como Bacharel em Direito, 
formado pela Faculdade de 
Direito do Largo São Francisco 
(USP), Zé Paulo iniciou sua 

carreira em 1960 como radio-
escuta do plantão esportivo da 
Rádio América de São Paulo. 
Na televisão, foi âncora de te-
lejornais como: Titulares da 
Notícia, Jornal de São Paulo, 
Rede Cidade, Band Cidade e 
Entrevista Coletiva. Ainda na 

TV Bandeirantes, interpretou 
Don Diego/Zorro em As Aven
turas do Zorro, em 1969. Seu fa-
lecimento aconteceu em 17 de 
julho de 2020. A homenagem 
feita em seu nome acontece em 
25 de setembro, Dia Nacional do 
Rádio.
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Rua Radiantes José Paulo de Andrade é justa homenagem a um dos 
grandes jornalistas brasileiros


