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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

Hoje...
... a Avenida Braz Leme tornou-se um dos principais acessos para a 

Zona Norte, assim como é reconhecida como uma das mais bonitas aveni-
das da cidade. Em seu extenso canteiro central, com grandes trechos ar-
borizados, centenas de pessoas caminham e praticam esportes diariamen-
te. Recentemente, a Prefeitura inaugurou uma estátua em homenagem 
ao grande atleta Adhemar Ferreira da Silva, Bicampeão Olímpico e mora-
dor da região de Casa Verde. Além da proximidade com o bairro onde vi-
veu Silva, a avenida foi escolhida justamente por sua vocação esportiva. 
O bom estado de conservação dessa área é constante preocupação de seus 
usuários, devido sua extrema importância para a Zona Norte.
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Ontem...
... a Avenida Braz Leme começou a ser construída na década de 50, com 

a proposta de facilitar o acesso a bairros como: Santana, Jardim São Bento 
e Casa Verde. Inicialmente, foi chamada Avenida do Contorno do Campo 
de Marte. Porém as obras foram paralisadas em 1959, ficando em comple-
to abandono até 1964, quando a diretoria da Sociedade Amigos do Jardim 
São Bento, com o apoio do então vereador Ary Silva, que convidou o pre-
feito Prestes Maia para visitar o local. Em 11 de junho de 1967, a AGZN 
destacava em reportagem a evolução das obras... “um salto da Ponte da 
Casa Verde até as encostas do Morro de São Bento”. A Avenida Braz Leme 
foi finalmente inaugurada em 1970.

Junho Vermelho faz o alerta para a 
importância da doação de sangue

O próximo dia 14 de ju-
nho é o Dia Mundial do Doa-
dor de Sangue, e por isso o 
Projeto Junho Vermelho, que 
ocorre desde 2015 no Brasil, 
acontece para conscientizar 
e incentivar a importância 
de ser um doador. Além dis-
so, junho para o Brasil, tem 
ainda mais relevância, por-
que segundo o Ministério da 
Saúde é o perío do do ano que 
acontece uma baixa de com-
parecimento de doadores, 
caindo em média 30% nos es-
toques de sangue.

A falta do estoque de san-
gue em um hospital pode le-
var ao cancelamento de ci-
rurgias e de procedimentos 
médicos.

Atualmente, são coleta-
das no Brasil, cerca de 3,6 
milhões de bolsas/ano, o que 
corresponde ao índice de 
1,8% da população doando 
sangue. Embora o percentual 
esteja dentro dos parâmetros 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), o Ministério 
da Saúde trabalha para au-
mentar este índice. Esse mes-
mo órgão reduziu a idade mí-
nima de 18 para 16 anos (com 
autorização do responsável) e 
aumentou de 67 para 69 anos 
a idade máxima para doação 
de sangue no País.

Quem pode doar

Para fazer uma doação de 
sangue é preciso seguir al-
guns requisitos como: portar 
documento original oficial 
(RG, carteira profissional ou 
CNH); ter entre 16 e 69 anos 
(sendo que a primeira doa-
ção deve ter sido feita até 60 
anos incompletos, e menor 

deve estar acompanhado de 
um adulto); pesar no míni-
mo 50 quilos; estar em boas 
condições de saúde; ter se 
alimentado, porém sem re-
feições pesadas (gordurosas) 
nas três horas que antece-
dem a doação.

Não estão aptas a doar 
sangue pessoas que possuem 
um risco maior para doenças 
transmissíveis pelo sangue, 
como usuários de drogas, 
quem têm prática de sexo 
não seguro ou se relacionem 
sexualmente com pacientes 
vivendo com Aids, Hepatite 
ou outras infecções sexual-
mente transmissíveis (ISTs).

Onde doar

A Colsan (Associação 
Be neficente de Coleta de 
Sangue) tem três pontos de 
coleta de sangue ativos no 

município, com funciona-
mento de segunda a sábado, 
das 8 às 13 horas, exceto fe-
riados: o Hospital Municipal 
Dr. Carmino Caricchio, no 
Tatuapé, o Hospital do Ser-
vidor Público Municipal, na 
Aclimação, e o Hospital Mu-
nicipal Dr. Fernando Mau-
ro P. da Rocha, no Cam po 
Limpo. Além disso, a Fun-
dação Pró-Sangue abastece 
mais de 100 instituições de 
saúde da rede pública na ca-
pital. O agendamento da do-
ação pode ser feito pelo site 
(prosangue.sp.gov.br/).

Na Zona Norte, a Funda-
ção Pró Sangue tem o pos-
to Mandaqui, na Rua Volun-
tários da Pátria, 4.227. 
Fun ciona de segunda a sex-
ta-feira, das 8 às 16 horas e 
aos sábados das 8 às 16 ho-
ras. Domingos e feriados 
permanece fechado.
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Dia Mundial do Doador de Sangue destaca a importância desse ato

Terminal Vila Nova 
Cachoeirinha tem 

acesso por passarela 
fechado para obras
A entrada e a saída do 

Terminal Vila Nova Ca-
choei rinha pela passare-
la, até a Avenida Deputado 
Emílio Carlos estão fecha-
dos desde a última segun-
da-feira (6). O local está em 
obras e envolve a reforma 
de toda a passarela, sua co-
bertura e o elevador que dá 
acesso à mesma via.

O fechamento deve per-
manecer até o término das 
obras, com previsão para 60 
dias. Os acessos pelas ave-
nidas: Itaberaba e Inajar de 
Souza, que contornam o ter-
minal, continuam abertos.

Para o embarque e de-
sembarque, os passagei-
ros com mobilidade reduzi-
da poderão utilizar uma das 
seis linhas de ônibus, entre 
elas uma noturna, que pas-
sa pelo ponto da Avenida 

Deputado Emílio Carlos, 
3.747 ao lado do acesso fe-
chado durante as obras. 
Confira as linhas que pas-
sam na Avenida Deputado 
Emílio Carlos, 3.747:

Para acessar o terminal

971X/10 Term. Cachoeirinha 
- Metrô Santana
971M/10 Vl. Penteado - Me-
trô Santana
9354/10 Term. Cachoeirinha 
- Pça do Correio

Para sair do terminal

9500/10 Term. Cachoeirinha 
- Pça do Correio
978L Term. Cachoeirinha - 
Term. Princesa Isabel
N205/11 Term. Cachoei-
rinha - Terminal Pinheiros 
(Noturna)
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Usuários do terminal de Vila Nova Cachoeirinha devem ficar 
atentos às mudanças para o acesso ao local


