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ÓCULOS EM

¤ Entidade faz série de ações 
como parte da campanha 

Setembro Amarelo...  Página 2

¤ Congresso on-line aborda o 
tema: “Genética não é Destino”...  

Página 4

¤ Atividade física on-line 
continua em alta mesmo com 

reabertura das academias...   
Página 5

¤ Ações locatícias apresentam 
aumento na Capital...  

Página 7

Leia nesta edição

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!

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.

CEU Novo Mundo continua em 
obras sem previsão de abertura

As obras do CEU Novo 
Mundo, localizado na Rua Er
nesto Augusto Lopes, 100, 
con tinuam em andamento e a 
expectativa pela sua inaugu
ração é grande. De acordo 
com a Secretaria Municipal 
de Edu cação (SME), a previ
são inicial de entrega dessa 
obra seria setembro próximo. 
Porém, devido às restrições 
impostas pela pandemia da co
vid19, todas as unidades per
manecem fechadas aguardan
do orientação das autoridades 
de saúde pública. 

Localizada numa área 

carente de serviços públicos, o 
CEU Novo Mundo é uma das 
unidades em andamento pre
vistas para este ano. Segundo a 
SME, o valor investido na uni
dade foi de R$ 43,5 milhões. No 
total, são 12 CEUs em constru
ção na cidade, a um custo to
tal de R$ 543 milhões. Cada 
um terá duas unidades escola
res, além de áreas de Cultura, 
Esporte e Lazer para toda a 
comunidade. Entre os equi
pamentos que fazem parte 
da estrutura de uma unida
de CEU estão: biblioteca, um 
teatro, uma piscina olímpica, 

uma piscina infantil, uma pis
cina para adulto externa, um 
CEMEI, uma sala de informáti
ca e uma quadra coberta.

Além do CEU Novo Mundo, 
a Zona Norte aguarda a entre
ga das unidades em: Freguesia 
do Ó, Tremembé, Taipas. 
Além desses, a prefeitura in
formou que estão em anda
mento outras unidades nos 
seguintes bairros: Parque do 
Carmo, Vila Alpina, Carrão/
Tatuapé, José Anchieta (Artur 
Alvim), São Miguel, José 
Bonifácio, Cidade Tiradentes 
e Pinheirinho.
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CEU Novo Mundo deveria ser entregue em setembro, mas ainda não tem data prevista 
de inauguração em consequência da pandemia, informou a Prefeitura

Freguesia do Ó comemora 
440 anos como uma das regiões 
mais ricas em história da cidade

O bairro da Freguesia do Ó 
comemora neste sábado (29), 
440 anos e permanece como 
uma das regiões que mais pre
serva seu patrimônio histó
rico e cultural. Como princi
pal referência do bairro está 
um dos pontos turísticos da ci
dade, o Largo da Matriz, onde 
está situa da a Paróquia Nossa 
Senhora do Ó e, no seu entorno 

uma série de restaurantes e ba
res ,que fazem parte do circui
to paulistano. Em sua maioria, 
esses estabelecimentos estão 
instalados em imóveis que pre
servam suas características ori
ginais, o que caracteriza esse 
local como um dos mais procu
rados da cidade.  

Nos dias mais tranquilos, o 
Largo da Matriz nos remonta a 

uma cidade interiorana. Já nos 
finais de semana e períodos no
turnos, a movimentação é bas
tante típica das noites paulis
tanas. A tradição histórica do 
bairro está expressa em sua pró
pria denominação,  sendo o úni
co bairro da cidade que mante
ve o termo “freguesia”, como 
também eram chamados ou
tros bairros no século passado 
(Freguesia da Penha; Freguesia 
da Sé, Freguesia de Santo Ama
ro). Devido ao seu valor his
tórico, o Largo da Matriz, as
sim como a Paróquia Nossa 
Senhora do Ó, são  preserva
dos pelo Conselho Municipal 
do Patrimônio His tórico, Cultu
ral e Ambiental da Cidade 
(Compresp). 

A atual edificação da Paró
quia Nossa Senhora do Ó, foi 
inaugurada em 1901 e substi
tuiu a “antiga Matriz”, destruí
da em 1896 por um incêndio. 
Suas características históricas 
são preservadas pelo intenso 
trabalho realizado desde 2010, 
para o restauro do interior da 
igreja. Desde 2012, quando o  
Pe. Carlos Ribeiro assumiu a pa
róquia, foi montada uma equi
pe para tratar do restauro da 
Igreja como um trabalho com
plexo e constante. Sem a ajuda 
de órgãos governamentais, esse 
intenso trabalho é mantido por 
doações e apoio dos paroquia
nos, pessoas físicas e jurídicas 
da comunidade. 

Leia mais na página 7
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Largo da Matriz é importante ponto histórico da Freguesia do Ó

Emaranhados de fios pelo bairro 
de Santana incomodam pedestres

Quem nunca andou pela rua 
e acabou tropeçando num ema
ranhado de fios, ou até mesmo 
chocando a cabeça num fio pen
durado? Essa foi uma das recla
mações dos leitores nesta sema
na, algumas ruas no bairro de 
Santana, como Rua Frei Vicente 
Salvador, Rua Olavo Egídio e 
Rua Conselheiro Moreira de 
Barros, estão com fios pelo chão 
e também pendurados em ou
tros fios.  

Questionamos a Prefeitura 
de São Paulo, e em resposta 
por meio do ILUME, disse que 
irá realizar uma vistoria para 
verificar se há fios de ilumina
ção pública soltos no local, pois 
a Prefeitura é responsável so
mente por esses fios.

Entramos em contato tam
bém com a Enel Distribuição 
São Paulo, que informou que 
os cabos nos endereços citados 
pertencem a empresas de tele
comunicações. A distribuidora 
já notificou as operadoras para 
regularizarem seus ativos de 
forma emergencial, para elimi
nar os riscos.
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Fio enrolado no poste e pelo chão, na praça que fica localizada na 
Rua Conselheiro Moreira de Barros, próximo ao número 240

Zona  
Norte,
ame-a!


