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ÚLTIMAS - O diretor-geral da Organização Mundial 
de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
afirmou na última quarta-feira (12), que o mundo 
superou a marca de 15 milhões de casos da Covid-19. 
Esse número é o maior índice alcançado em uma 
semana desde o início da pandemia e, acredita-se, 
estar subestimado. Além disso, a autoridade destacou 
que as hospitalizações pelo mundo avançam na onda 
atual, mas em ritmo menor em comparação com ondas 
anteriores da doença.

ÚLTIMAS - O aumento de casos de Covid-19 nas 
Américas devido à propagação da variante Ômicron 
do coronavírus, atingiu níveis de transmissão mais 
intensos desde o início da pandemia. O número de 
casos subiu para 6,1 milhões na última semana, de 
acordo com dados divulgados pela Opas (Organização 
Pan-Americana de Saúde), na última quarta-feira. A 
Ômicron atingiu quase todos os países americanos e 
deve se tornar rapidamente a variante dominante na 
região, afirmou a agência de saúde. 

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

Hoje...
... principal via comercial de Vila Maria, a Avenida Guilherme Cotching conta com um impor-

tante canteiro central e uma intensa movimentação em qualquer horário do dia. Entre seus pon-
tos referenciais estão a Igreja da Candelária e a Praça Santo Eduardo, além dos estabelecimentos 
comerciais, de serviços e instituições de ensino em suas proximidades. Como reflexo do crescimen-
to da cidade, a verticalização é um traço marcante ao longo de sua extensão e em todo o entorno. 
Na próxima segunda-feira (17), Vila Maria comemora 105 anos de história, como um dos mais im-
portantes bairros da Zona Norte. 
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Ontem...
... a foto do acervo da A Gazeta da Zona Norte registra trecho da Avenida Guilherme Cotching 

na década de 40. A tradição religiosa, sempre muito presente no bairro, levava grandes procissões 
para a sua via principal, embora já bastante extensa, mas ainda com o calçamento em paralelepí-
pedo. Ainda sem o canteiro central que divide o fluxo do trânsito, a via já possuía iluminação elé-
trica visível em seus diversos postes. Em seu horizonte, ainda não se observa prédios, uma vez que 
a área ainda era ocupada apenas por residências.

Em cond. fechado, c/ 3 dorms, sala, copa e cozinha, 2 banheiros, 
1 lavabo, área de serviço. Terreno: 1.050m2. Área construída: 

187m2. A 30km de Piracicaba. R$ 560 mil. Direto c/ prop.

CASA NA CIDADE DE SÃO PEDRO

Cel: (11) 99020-3434 c/ Catarina

2832-5458 (sr. João Carlos)
99886-9162 (sr. Moura)

3 dorms, ste c/ arms, sl. 2 ambs, coz. c/ arms,  
á. serviço, banh. social, dep. empr. c/ banh, salão de 
festa, aquecimento solar, piscina, 1 vaga coberta, 
R$ 2.000,00, condomínio. + encargos. Tratar:

ALUGA-SE EXCELENTE
APTO SANTANA

RUA ALFREDO PUJOL, 266
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J VENDO APTO
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Cond. Francisco Ra-
nieri, andar térreo, 

55m2, 2 dorms,  
s/ vaga, próximo a 
comércio, pto ôni-

bus, etc. R$ 280 mil
Tratar: 3064-6002

“Recreio nas Férias” teve início na 
última segunda-feira com protocolo 
contra contaminação da Covid-19
Na última segunda-feira 

(10), a Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Educação (SME), re-
tomou o Programa “Recreio nas 
Férias”, após suspensão em ra-
zão da pandemia da Covid-19.

A programação da 39ª Edi-
ção do “Recreio nas Férias” 
acon  tecerá de 2ª a 6ª feira, das 9 
às 16 horas até o dia 21 de janei-
ro. Podem participar crianças e 
adolescentes de 4 a 14 anos que 
estejam ou não, matriculados na 
Rede Municipal de Educação. As 
inscrições ainda podem ser fei-
tas diretamente nos polos, com 
autorização assinada por um 
responsável, de acordo com a 
dis ponibilidade de cada unidade.

Atividades

Durante as atividades, os 
par ticipantes contarão com 
apresentações culturais: con-
tações de histórias, oficinas, jo-
gos, brincadeiras, dentre outras 
ações planejadas por cada polo 
e as crianças receberão café da 
manhã, almoço e lanche.

Diversos espaços dos CEUS/ 
Polos serão utilizados durante 
as ações como: Bloco Esportivo 
e Cultural, Salas Multiuso, Bi-
blioteca e Quadras. Para o de-
senvolvimento das atividades 
haverá equipes dos CEUs/Polos, 
além de oficineiros, agentes de 
recreação e coordenadores de 
Polo - contratados especialmente 

para cada edição. Além dos espa-
ços para as atividades, também 
serão utilizadas as cozinhas/re-
feitórios para o serviço das refei-
ções: café, almoço e lanche.

Os espaços seguirão todos os 
protocolos de prevenção contra 
a Covid-10, como uso de más-
caras e aferição de temperatu-
ra. Nesta edição, que será cha-
mada de “Recreio nas Férias: 
um novo jeito de brincar!”, ain-
da por conta da pandemia, cada 
unidade irá organizar a sua ro-
tina e dinâmica de atividades, 
priorizando as que possam ser 
realizadas de forma individual, 
mas mantendo o caráter lúdico, 
social e de pertencimento entre 
todos.
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A programação acontecerá de 2ª a 6ª feira, até o dia 21 de janeiro. Podem participar crianças e adolescentes de 4 a 14 anos

Ações de zeladoria e limpeza são 
intensificadas na área administrada 
pela Subprefeitura Santana/Tucuruvi

Devido ao período de chu-
vas intensas, a Subprefeitura 
Santana/Tucuruvi, informou  
que está intensificando os ser-
viços de zeladoria e limpeza 
nas ruas, sob a sua administra-
ção. As ações foram definidas 
em reunião realizada no últi-
mo dia 5, na qual o subprefeito 
Engenheiro Marcos Arruda, e os 
coordenadores de CPO, CPDU e 
Defesa Civil da Subprefeitura 
Santana/Tucuruvi, estudaram o 
Plano de Chuvas de Verão. 

Entre as ações preventi-
vas, estão: reforma da escada 
hidráulica da Rua Tramway,  
construção do jardim de chu-
va na Avenida Engenheiro Cae-
tano Álvares e limpeza ma nual 
e mecanizada, feitas todos os 
dias nas margens e leitos dos 
rios e córregos do bairro. 

As equipes estão 24 horas 
atentas para atender qualquer 
pedido emergencial. Vale res-
saltar que em qualquer caso de 
queda de árvore, alagamentos, 

desabamentos e enchentes en-
tre outros a Defesa Civil pode 
ser acionada por meio do telefo-
ne 199 e 156. Em caso de pon-
tos de alagamentos, recomen-
da-se não tentar passar, sendo 

necessário procurar um lugar 
seguro. Em caso de raios, a 
orientação é para que se procu-
re o abrigo mais próximo, e não 
permanecer embaixo de uma 
árvore.
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Avenida Eng. Caetano Álvares tem “jardim de chuva” para facilitar absorção da água

Escadaria da Rua Tranway recebe melhorias tendo em vista o período de chuvas

Vacinação contra a Gripe e Covid-19 são 
oferecidas nas Unidades Básicas de Saúde

A rede de postos de vacina-
ção oferece a imunização contra 
a Covid-19 e a Gripe na cidade 
de São Paulo. Os cidadãos podem 
procurar as 469 Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) e 82 Assistências 
Médi cas Ambulatoriais integra-
das com UBSs, as AMAs/UBSs 
Integradas, das 7 às 19 horas, 
além dos megapostos, drive-thru 
e farmácias parceiras, das 8 às 17 
horas.

As unidades aplicam a pri-
meira dose (D1), segunda dose 
(D2) e dose adicional (DA) da 
vacina antiCovid. Os adul-
tos que receberam a segunda 
dose há pelo menos quatro me-
ses já podem tomar a dose de 
reforço.

No posto de vacinação, é 
obrigatório apresentar um do-
cumento de identificação, pre-
ferencialmente Cadastro de 

Pessoas Físicas (CPF) e car-
tão do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Para segunda dose ou 
dose adicional, é importante le-
var também a carteirinha com o 
registro das doses recebidas an-
teriormente. Não é mais neces-
sário apresentar comprovante 
de residência no município.

Na rede, a vacina contra a 
gripe está disponível para to-
das as faixas etárias acima de 
seis meses de idade, podendo 
ser aplicada ambas no mesmo 
dia. A Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS) ressalta que não 
há necessidade de intervalo en-
tre a aplicação dos dois imuni-
zantes e eles podem ser aplica-
dos no mesmo dia.

Serviço:
Vacinação contra Gripe e 
Covid-19 na capital
10 de janeiro de 2022 (se - 
gunda-feira)
Megapostos, drive-thru e far-
mácias: vacinação D1, D2 e 
DA. Funcionamento das 8 às 17 
horas.
UBSs: vacinação D1, D2 e DA. 
Funcionamento das 7 às 19 horas.
AMAs/UBSs Integradas: vaci-
nação D1, D2 e DA. Funcio-
namento das 7 às 19 horas.
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Com aumento de casos de Covid-19 e Gripe, postos de vacinação 
intensificam a imunização

GALPÃO 
EDU CHAVES

VENDO - á.t. 740m2 
á.c. 600m2 - Próx. Fernão 

Dias - R$ 850 mil.
Confira: 94667-5961


