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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

O PROGRAMA DE VANTAGENS 
MAIS DIVERTIDO DO BRASIL.

CINEMARK MANIA

ADQUIRA JÁ O SEU CARTÃO 
 C INEMARK MAN IA NAS B I LHETER IAS 

E TENHA VANTAGENS O ANO INTEIRO.

Desfile cívico e militar de 7 de setembro 
terá apresentação de 7,2 mil pessoas

No próximo dia 7 de se-
tembro, a partir das 9h30, a 
Prefeitura de São Paulo, por 
meio da São Paulo Turismo, 
empresa municipal de Turismo 
e Eventos da capital, vincula-
da à Secretaria Municipal de 
Turismo - SMTur, apresenta-
rá o Desfile Cívico e Militar 
em comemoração aos 197 anos 
da Independência do Brasil. 
O Polo Cultural e Esportivo 
Gran de Otelo (Sambódromo do 
Anhembi) sediará o evento, com 

entrada gratuita, e receberá 30 
mil pessoas nas arquibancadas 
- o que representa a capacidade 
total de público no local. O des-
file é produzido pela SPTuris 
e acontece no Sambódromo do 
Anhembi desde 1997.

O espetáculo será antecedido 
pela Revista às Tropas, realiza-
da na Avenida Olavo Fontoura 
por representante do Governo 
Estadual e pelo Alto Comando 
das Forças Armadas, às 9 ho-
ras. Após a entrada do Comando 

Geral das Forças Armadas no 
Sambódromo, a primeira par-
te será o Desfile Cívico, com a 
apresentação de diversas en-
tidades civis, alunos das redes 
municipal e estadual de ensino e 
do Senai, além de associações de 
caráter militar e o Carpe Dien 
Moto Turismo.

Serão, no total, cerca de 7,2 
mil pessoas desfilando na pis-
ta, dos quais mais de 4 mil são 
militares. Eles farão a segun-
da parte do desfile com a para-
da militar, formada por inte-
grantes da Marinha do Brasil, 
do Exército Brasileiro, da For-
ça Aérea Brasileira e órgãos 
de Segurança Pública, como: 
Polícia Militar do Estado de São 
Paulo, Polícia Civil e Guarda 
Civil Metropolitana. Além dis-
so, ainda farão parte do Desfile, 
os cães de guerra, as viatu-
ras do Exército Brasileiro, ve-
ículos da Polícia Federal, da 
Polícia Militar do Estado de 
São Paulo, da Polícia Civil, da 
Polícia Técnico-Científica, da 
Guarda Civil Metropolitana, do 
Samu e da CET. O desfile será 
encerrado pelo Grupamento 
Hipomóvel, composto por 110 
militares montados a cavalo.
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Sambódromo recebe desfile da Independência neste sábado

Vila Guilherme comemora 
107 anos sem o festival 

Revelando São Paulo
O bairro Vila Guilherme 

comemora na próxima quin-
ta-feira (12/9), seus 107 anos 
de história. Considerado um 
dos melhores bairros da Zona 
Norte, por sua localização, es-
trutura de comércio e serviços, 
além de expressiva área verde. 
Contemplado pelo Parque do 
Trote, Vila Guilherme garan-
te muitos pontos positivos para 
sua população.

Situado numa área de 6,90 
km2, o bairro Vila Guilherme 
possui, aproximadamente 55 
mil habitantes, de acordo com 
dados da Prefeitura. Com fá-
cil acesso à Marginal Tietê, o 
bairro reúne importantes em-
preendimentos como: um dos 
maiores shoppings da cidade, 
duas grandes universidades, o 
Parque Vila Guilherme Trote 
que tem no total 185 mil m2 e 
desde 2015 a Casa de Cultura 
Vila Guilherme.

Desde 2010 (exceção de 2015 
e 2016), Vila Guilherme se diou, 

anualmente o Festival Re ve-
lando São Paulo, que reúne tra-
ços da cultura e gastronomia 
de todo o Estado de São Paulo. 
Neste ano, o Governo do Estado 
anunciou que o evento aconte-
cerá no mês de novembro no 
Parque da Água Branca. Dessa 
forma, Vila Guilherme perde o 
evento que vinha ao longo dos 
anos inserindo o bairro no ca-
lendário cultural da cidade. 

Entre os problemas do bair-
ro, estão algumas ruas próxi-
mas à Marginal Tietê, onde há 
grande ocupação de empresas 
e frequentes problemas de acú-
mulo de lixo e entulho. Outra 
questão a ser destacada com re-
lação à Vila Guilherme está jus-
tamente em um dos seus pontos 
mais valorizados, o Parque Vila 
Guilherme Trote.

Considerado uma das maio-
res áreas verdes da cidade, o 
parque é rico em história uma 
vez que foi a sede da Sociedade 
Paulista de Trote, que nas 

décadas de 40 e 50 reunia gran-
de público para assistir às cor-
ridas de trote. Antigas edifi-
cações, assim como parte das 
arquibancadas e das cocheiras 
dos animais permanecem no lo-
cal, porém nada disso está devi-
damente preservado, apesar do 
seu caráter histórico. Ao con-
trário, as antigas edificações 
próximas à entrada do parque 
encontram-se, visivelmente da-
nificadas e uma delas interdita-
da. Em muitos trechos do par-
que, a alta vegetação é outro 
aspecto que evidencia a necessi-
dade de maiores investimentos 
em sua conservação.

Na parte central do bairro, 
na Praça Oscar da Silva, o an-
tigo casarão da Vila Guilherme 
está recuperado e abriga desde 
2016, a Casa de Cultura de Vila 
Guilherme, preservando o pa-
trimônio histórico e oferecen-
do atividades culturais para a 
região. 
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Parque Vila Guilherme Trote é um dos maiores da cidade. Ao fundo, prédio abandonado no qual a comunidade 
quer ver transformado em hospital ou outro equipamento de Saúde Pública

Casa de Cultura Vila Guilherme é sediada em casarão histórico

Moradores publicam vídeo sobre esgoto 
a céu aberto no bairro Jardim Cachoeira

Moradores da região do 
bairro Jardim Cachoeira grava-
ram um vídeo e publicaram nas 
redes sociais sobre a água de 

esgoto que escorre pela Avenida 
Cel. Sezefredo Fagundes, na al-
tura do número 19.000 (an-
tes da Pedreira Santana, 

sentido Mairiporã). Procuramos 
a Sabesp para saber se há prazo 
para obras na região, mas não 
obtivemos retorno. 

Fotos: AGZN

Esgoto das casas jorra na avenida A água do esgoto escorre pela Avenida Cel. Sezefredo Fagundes 

Zona Norte é a região com mais 
casos de Sarampo em toda Capital 

De acordo com a pesquisa 
da Prefeitura, a Zona Norte da 
Capital é a região que mais con-
centra casos de Sarampo na ci-
dade de São Paulo. Os dados 
foram coletados até o dia 3 de 
setembro. No total, foram regis-
trados 712 casos na região.

O bairro Tremembé é o que 
tem mais registro de Sarampo 
com 98 casos, logo depois vem 
Pirituba (67), Brasilândia (63), 
Cachoeirinha (53), Jaraguá 
(49) somando os dados de toda 
a Zona Norte há 712 casos de 
Sarampo. A Capital havia re-
gistrado 1.637 casos, dias de-
pois houve 15% de alta e 35 re-
gistros confirmados por dia nos 
últimos sete dias e até a data 
apresentada acima, a Capital 
registrou 1.883. No Estado de 

São Paulo mais de 2.982 casos 
foram confirmados.

A campanha de vacinação já 
foi encerrada, mas continua rá 
disponível nas Unidades Básicas 

de Saúde (UBS), quem 
não tem as doses pre-
vistas para a sua faixa 
etá ria deve procurar 
uma Unidade Básica 
de Saúde (UBS) para 
tomar a vacina, trí-
plice viral que prote-
ge contra Sarampo, 
Rubéola e Caxumba. 

A recomendação é 
que pessoas de 1 a 29 
anos de idade devem 
ter duas doses com-
provadas da vacina, 
com intervalo mínimo 
de 30 dias entre elas. 
Quem tem entre 30 a 

59 anos precisa receber pelo me-
nos uma dose da vacina tríplice 
viral. 
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A vacina tríplice viral, que protege contra 
Sarampo, Caxumba e Rubéola

Santuário Nossa Senhora da Salette 
em festa durante o mês de setembro

O Santuário de Nossa Se-
nho ra da Salette, localizado na 
Rua Dr. Zuquim, 1746, tem uma 
programação especial em se-
tembro. No próximo dia 19, ce-
lebra-se os 173 anos da Aparição 
da Virgem Maria na Montanha 
de La Salette. Dessa forma, dia 
19 de setembro ficou marcado 
pelo Dia de Nossa Senhora da 
Salette. 

No Brasil, o marco ini-
cial da missão dos Saletinos no 
Brasil foi o desembarque do Pe. 
Clemente Henrique Moussier, 
MS, em 18 de dezembro de 1902, 
no Porto de Santos (SP), que as-
sumiu a Paróquia de Sant’Ana 
em 1904. A ideia de construir 
um Santuário à Nossa Senhora 
da Salette começou a tomar for-
ma no final da década de 30, 
quando o então arcebispo de 
São Paulo, Dom José Gaspar de 
Affonseca e Silva fala de seu de-
sejo de criar a Paróquia Nossa 
Senhora da Salette e nela cons-
truir um Santuário.
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Matriz Paroquial Nossa Senhora da Salette em Santana
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