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ÓCULOS EM

COMUNICADO
Informamos aos nossos leitores, anunciantes, fornecedores, colaboradores e jornaleiros que 

reiniciamos as atividades em nossa sede (Rua Alfredo Pujol, 207) para retomarmos, gradualmente, 
a distribuição da edição impressa de acordo com as recomendações das autoridades públicas, 
neste momento da pandemia da covid-19. Agradecemos a todos pela compreensão e parceria!
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Leia nesta edição

Vila Nova Cachoeirinha comemora 
87 anos com ação pela saúde

Vila Nova Cachoeirinha, um 
dos mais conhecidos bairros da 
Zona Norte comemora na pró-
xima quarta-feira, 87 anos de 
fundação. A data oficial para 
marcar o início da história do 
bairro, 5 de agosto de 1933, foi 
uma determinação da Câmara 
Municipal de São Paulo, embora 
o início da ocupação local, apre-
sente registros bem anteriores. 

Considerado como referên-
cia para bairros vizinhos em: 
comércio, transportes, equipa-
mentos públicos, Vila Nova 
Cachoeirinha ocupa uma área 
de 13,40 km² e possui uma po-
pulação superior a 146 mil habi-
tantes, de acordo com dados do 
censo municipal de 2010. Esses 
números devem ser atualizados, 
a partir do censo de 2020, em 
fase de elaboração.

O Terminal de ônibus de 
Vila Nova Cachoeirinha é um 
dos principais da Zona Norte, 
facilitando o acesso para áre-
as centrais da cidade. Entre os 
demais equipamentos públi-
cos situados no bairro, estão: o 
Cemitério Cachoeirinha (Ave-
nida João Marcelino Bran-
co s/nº); o Centro Cultural da 
Juventude Ruth Cardoso (Ave-
nida Deputado Emílio Car los, 
3641); o Terminal de ônibus 
da Cachoeirinha na Aveni da 
Inajar de Souza, 4.120; Hos-
pi tal Maternidade Vila Nova 
Ca choeirinha, localizado na 

Ave nida Deputado Emilio Car-
los, 3.000 e a Fábrica de Cultura 
de Vila Nova Cachoeirinha,  na 
Rua Franklin do Amaral, 1.575.

Aliada ao seu intenso cen-
tro comercial, estabelecido no 
entorno do Largo do Japonês, 
o bairro tem uma ampla estru-
tura para o atendimento de sua 
população. Outra característi-
ca forte do bairro é sua inten-
sa participação popular, atra-
vés das entidades e associações 
representativas que ao longo 
do tempo, conseguiram muitos 

benefícios para a região.
Neste ano, diante da pande-

mia da covid-19, o aniversário 
do bairro será comemorado com 
uma Campanha de Vacinação, 
contra Gripe e Sarampo e dis-
tribuição de máscaras faciais, no 
Terminal Cachoeirinha a ser re-
alizada no próximo sábado (8/8), 
das 9h30 às 12 horas. A ação tem 
apoiadores: Prefeitura de São 
Paulo, Polícia Militar do Estado 
de São Paulo, Centro de Apoio à 
Mulher e Depósito Watanabe.

Leia mais na página 7
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Vila Nova Cachoeirinha comemora 87 anos com ação pela saúde, 
no terminal de ônibus

APARELHOS AUDITIVOSAPARELHOS AUDITIVOS
Promoção

Aparelhos 
digitais  

a partir de 
R$ 1.250 cada

5082-1270 / 5084-0834

Santana - R. Ezequiel Freire, 520 - Próx. ao metrô
V. Mariana - R. Domingos de Moraes, 1.061 - cj. 51

atendimento@somvida.com.br • www.somvida.com.br

VOCÊ MERECE UMA QUALIDADE DE VIDA MELHOR.

Obras nas calçadas continuam 
em ruas e avenidas da região

Grandes interven-
ções nas calçadas seguem 
em andamento, em vá-
rias ruas e avenidas da 
região de Santana e Tu-
cu ruvi. Como foi infor-
mado na edição ante-
rior, trata-se de obras do 
Plano Emergencial das 
Calçadas, implementado 
pela Prefeitura em todas 
as várias regiões da cida-
de. O objetivo é melhorar 
a situação para os pedes-
tres e garantir acessibili-
dade. Na última semana, 
as obras chegaram às ruas 
como: Alfredo Pu jol e ou-
tros trechos da Ave nida 
Cruzeiro do Sul.

Leia mais na página 7
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Obras de requalificação das calçadas na Rua Alfredo Pujol, em Santana

Em seu Ano Jubilar Igreja Matriz e 
Paróquia de Sant’Ana recebe o Título 

de Dignidade de Basílica Menor

No último domingo (26) de 
julho, a Paróquia de Sant’Ana, 
em seu ano jubilar (125 anos 
da Paróquia), foi comemorado 
o Dia de São Joaquim e Santa 
Ana, avós de Jesus, e também 
foi concedido o título de Basílica 

Menor. O evento foi realizado 
com a presença do Cardeal Dom 
Odilo, Arcebispo de São Paulo, 
Dom Jorge Pierozan, Bispo au-
xiliar de São Paulo da Região 
Sant’Ana e Dom Sergio de Deus, 
Bispo de Foz do Iguaçu, que 

foi vigário episcopal na Região 
Santana. A missa também con-
tou com a presença de bispos 
convidados de outras regiões de 
São Paulo e, com a participação 
do Coral Arautos do Evangelho.

Leia mais  na página 7
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Igreja Matriz e Paróquia de Sant’Ana foi elevada à Basílica Menor

Basílica Sant’Ana

Um jornal que faz a diferença. Há 57 anos. www.gazetazn.com.br

Prefeitura prorroga vacinação contra a Influenza
A Campanha de Vacinação 

contra a Influenza foi prorro-
gada até 31 de agosto, portan-
to a Prefeitura, por meio da 
Secretaria Municipal da Saúde e 
da Coordenadoria de Vigilância 
em Saúde (Covisa), informa que 
a campanha, que teve início no 
dia 23 de março, imunizou, na 
primeira fase, idosos e profis-
sionais da Saúde. Esses grupos 
já atingiram 100% de cobertu-
ra vacinal, assim como a popu-
lação indígena. Foram aplica-
dos mais de 4,8 milhões de doses 
da vacina. A cobertura alcançou 
90,5% atingindo, assim, a meta 
da campanha.

A cobertura vacinal para 
os outros grupos está em 69% 

entre as crianças, 53% entre as 
gestantes, 52% entre as puérpe-
ras e em adultos está em 46%. 
A vacinação permanece nas 

468 unidades básicas de saúde 
(UBS) da capital e está aberta a 
toda a população, em especial os 
grupos prioritários.
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Campanha será realizada até 31 de agosto


