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Um quarto da população da 
capital completou imunização 

contra a Covid-19

São Paulo inicia a sema-
na com um quarto da popula-
ção completamente imunizada 
contra a Covid-19. Após a vaci-
nação do último sábado (17), a 
campanha municipal alcançou 
a aplicação de 2.015.714 segun-
das doses e 304.220 doses úni-
cas. O número total correspon-
de a 25,1% do público estimado 
para a vacinação na capital.

Ao todo foram aplica-
das 8.673.613 doses. Destas, 

6.353.679 são de primeira dose, 
equivalentes a 72,1% das pes-
soas a serem vacinadas na ci-
dade. A campanha de vacinação 
prossegue com a abertura de 
novos grupos progressivamen-
te. A lista completa de postos 
pode ser encontrada no Vacina 
Sampa: https://www.prefeitu-
ra.sp.gov.br/cidade/secretarias/
saude/vigilancia_em_saude/ 
doencas_e_agravos/coronavirus/ 
index.php?p=307599
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Imunização avança na cidade de São Paulo

Santana comemora 239 anos como 
principal referência da Zona Norte
A história do bairro de 

Santana se confunde com a tra-
jetória da Basílica Menor de 
Sant’Ana, que surgiu a par-
tir de um desmembramento 
da Paróquia de Santa Efigênia. 
Seu decreto de fundação foi as-
sinado em 12 de julho de 1895 
por Dom Joaquim Arcoverde de 
Albuquerque Cavalcante, e lido 
na Paróquia de Santa Efigênia 
no dia 21 de julho.

Sua construção começou 
em 1906 com seu sétimo vigá-
rio, Pe. Clemente Moussier. Em 
1914 as obras foram interrompi-
das devido à grave crise econômi-
ca causada pela Primeira Guerra 
Mundial, sendo retomada seis 
anos depois pelo Pe. Fidelis Willi, 
o décimo vigário da Paróquia. 
Nos anos seguintes, foram cons-
truídas as torres e feito o acaba-
mento interno e a modificação 
do altar-mor, sendo desenvolvido 
também o serviço do CEPHAS, 
Centro de Promoção Humana e 
Assistência Social da Paróquia 
Sant’Ana. 

O Pe. Francisco Amos Con-
nor, falecido em 27 de dezem-
bro de 1974, esteve como vigário 
desta paróquia durante 20 anos, 
atuou como médico psiquiátrico, 
dando apoio e orientação princi-
palmente aos jovens. Em home-
nagem a sua memória o jorna-
lista, e então deputado, dr. Ary 
Silva, do jornal A Gazeta da Zona 
Norte, conseguiu que o prefeito 
aprovasse a indicação, dando a 
uma rua do bairro Jardim Daysy 
(próximo ao Tremembé) o seu 
nome, o que aconteceu também 
com outros padres da Matriz de 
Sant’Ana como: Pe. Charton, Pe. 
Fidelis Willy, Pe. André Duguet, 
Pe. Clemente Moussier, Pe. Leão 
Peruche.

História do bairro Santana

A relação entre origem do 
bairro Santana com a Igreja, está 
ligada aos núcleos de catequese 
instalados pelos jesuítas na fa-
zenda de Santana, doação feita 
a eles em 1673. No final do sécu-
lo 17 e o começo do século 18, foi 
construído um grande aterro na 
várzea inundável do Rio Tietê, 
iniciando nas proximidades do 
Convento da Luz e terminando 
no bairro de Santana. Uma ponte 
facilitava o acesso dos moradores 
da região ao centro. A região era 
de atividade rural e tinha poucos 
moradores, tendo um crescimen-
to lento até o final do século 19.

Em 1893 foi criado o Tram-
way da Cantareira - o famoso 
trenzinho, imortalizado como 
“Trem das Onze” por Adoniran 
Barbosa. Inicialmente não trans-
portava passageiros, sendo usa-
do apenas para facilitar o con-
tato com o reservatório de água 
da Serra da Cantareira. Mesmo 
assim, era comum alguns mo-
radores pegarem “carona” no 
trem, o que o levou a tornar-
se o primeiro transporte públi-
co de Santana. O trenzinho da 

Cantareira funcionou até julho 
de 1964 e inspirou a construção 
do Metrô na região.

Comemoração do Dia da 
Padroeira Sant”Ana

As comemorações religiosas 
pelo Dia de Sant’Ana começam 
no dia 25 de julho, com celebra-
ção pelo Dia Universal dos Avós, 
às 18 horas, com Dom Odilo 
Sherer. Na próxima segunda-fei-
ra (26), as missas acontecem às 
7 horas – Padre Marcelo, 9 horas 
- Padre Rafael, 12 horas – Padre 
Alex, 15 horas – Padre Francisco, 
17 horas - Padre Sulliver e 19h30 
– Dom Jorge. No período de 23 a 
26 de julho haverá a tradicional 
quermesse com barracas de co-
midas típicas e artigos religiosos 
das 10 às 20 horas. Porém, não 
será permitido o consumo no lo-
cal. Basílica Menor de Sant’Ana - 
Rua Vo luntários da Pátria, 2.060.
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Basílica Menor de Santana é um dos mais importantes pontos históricos do bairro

Vacinação contra Covid-19 é 
voltada para moradores de 30 anos 

nesta sexta-feira na capital
Com o avanço da imuniza-

ção contra a Covid-19 na cidade 
de São Paulo, a Prefeitura ini-
cia nesta sexta-feira a vacinação 
dos moradores com 30 anos. Na 
próxima semana, a vacinação 
prossegue com as pessoas de 29 
anos a partir de terça-feira (27) 
e 28 anos na quinta-feira (29). 

Todos os postos de vacina-
ção estarão abertos, Para evitar 
filas, a Secretaria Municipal da 
Saúde recomenda que os muní-
cipes consultem o site “De Olho 
na Fila”. Nesta a plataforma, é 
possível monitorar a quantida-
de de pessoas em cada posto de 
vacinação e, dessa forma, esco-
lher o melhor horário para se 
imunizar.

Outra recomendação é de 
que não há necessidade de es-
colher o imunizante, uma vez 
que todas as vacinas disponíveis 
foram aprovadas pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) e pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

Documentos necessários 
e pré-cadastro

Para receber a dose do imu-
nizante, é necessário apresen-
tar no ato da vacinação um 

comprovante de residência na 
capital, além de documento de 
identificação, preferencialmen-
te Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF) e cartão do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

O comprovante de endere-
ço no município de São Paulo 
pode ser apresentado de forma 
física ou digital. Caso não este-
ja no próprio nome do muníci-
pe, serão aceitos comprovantes 
em nome do cônjuge, compa-
nheiro, pais e filhos, desde que 
apresentado também um do-
cumento que comprove o pa-
rentesco ou estado civil, como 
Registro Geral (RG), certidão 
de nascimento, certidão de ca-
samento ou escritura de união 
estável.

Para agilizar o atendimen-
to, é importante também reali-
zar pré-cadastro no site Vacina 
Já (www.vacinaja.sp.gov.br). 
Mais informações podem ser 
conferidas na página Vacina 
Sampa.

A lista completa de postos 
pode ser encontrada no Vacina 
Sampa: https://www.prefeitura. 
sp.gov.br/cidade/secretarias/
saude/vigilancia_em_saude/ 
doencas_e_agravos/coronavirus/ 
index.php?p=307599 Do alto da Rua Voluntários da Pátria, temos uma das mais bonitas vistas da cidade

Basílica Menor de Sant’Ana tem programação especial pelo Dia da Padroeira


