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Moradores instalam passarelas para animais 
silvestres em diversas ruas da região

Conviver com animais silves-
tres no quintal de casa ou mesmo 
atravessando a rua é uma situa-
ção frequente para quem mora ou 
frequenta a Serra da Cantareira. 
Cientes de que muitas vezes es-
ses animais encontram-se em pe-
rigo, devido a própria ocupação 
da região, moradores da Serra da 
Cantareira se uniram numa pro-
posta inovadora. 

Algumas vias como ave ni-
das: Santa Inês, Belar mi no P. 
de Carvalho e José Gianessella 
receberam em pontos específi-
cos passarelas adequadas para a 
travessia de animais silvestres. 
Outras passarelas devem ser ins-
taladas em breve na Associação 
ALBEV. “Nosso objetivo é ins-
talarmos passarelas animais em 
todas as vias que cortem a Serra 
da Cantareira”, afirma Luciana 
Humel, uma das moradoras en-
volvidas na ação. Ela relata que 
o projeto contou com o apoio e 
estudo da Secretaria de Meio 
Ambiente de Mairiporã.  

Leia mais na página 3
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Passarela de animais são adotadas em ruas da Serra da Cantareira

Serra da Cantareira

A UPA Vila Maria Baixa 
teve o início de suas obras 
oficializado na última quar-
ta-feira (11), quando o pre-
feito Ricardo Nunes assinou 

a ordem de serviço que au-
toriza o começo dos traba-
lhos. Com entrega previs-
ta em até 12 meses, a UPA 
Vila Maria Baixa consiste na 

ampliação dos serviços do 
Pronto Socorro Municipal 
de Vila Maria Baixa, situado 
na Praça Engenheiro Hugo 
Brandi, 15 no Parque Novo 
Mundo. 

Além dos atendimentos 
que já funcionam no Pronto 
Socorro como: clínica mé-
dica, cirurgia e pediatria, a 
UPA acrescentará especia-
lidades como: Or topedia, 
Psi quiatria e Odon tologia, 

dobrando sua atual capacida-
de de atendimento. A adequa-
ção do prédio para a trans-
formação do Pronto Socorro 
em UPA acontece dentro do 
programa Avança Saúde SP, 
que conta com recursos do 
Banco Interamericano de 
De senvolvimento (BID) e 
pelo Fundo Municipal. Ao 
todo, serão investidos R$ 
8.108.718,67 em obras, sendo 
60% desse total proveniente 

do BID e 40% da Prefeitura 
de São Paulo. 

Durante o período de 
obras, os atendimentos de ur-
gência e emergência, junto das 
equipes: médica, de enferma-
gem, serviço social e adminis-
trativo serão transferidos para 
as Uni da des Básicas de Saúde 
Vila Guilherme (Rua João 
Ventura, 615) e do Parque 
Novo Mundo (Rua Benedita 
Dor nellas Claro, 451). 
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Pronto Socorro Municipal de Vila Maria Baixa deve ser transformado em UPA

Prefeito Ricardo Nunes assina ordem de serviço para início das obras

Operação Baixas 
Temperaturas já está em 

funcionamento na cidade

Com a queda na tempe-
ratura, principalmente du-
rante a noite, aumenta a 
preocupação com as pesso-
as desabrigadas e em situa-
ção de rua na cidade. Desde 
o último sábado (30), está 
em funcionamento a Opera-
ção Baixas Temperaturas 
(OBT) 2022 da Prefeitura 

de São Paulo, que segue em 
atividade até o dia 30 de se-
tembro. Neste período, as 
abordagens realizadas às 
pessoas em situação de rua 
são intensificadas para aco-
lhimento quando as tem-
peraturas atingirem 13° ou 
menos.

Leia mais na página 3
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Abordagem e acolhimento de pessoas em situação de rua é 
intensificada com a queda da temperatura

UPA Vila Maria Baixa 
tem previsão de 

entrega em um ano


