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ÓCULOS EM

Freguesia do Ó completa 441 anos neste 
domingo com muita tradição e história

Um dos bairros mais emble-
máticos da cidade de São Paulo 
comemora neste domingo, 29 de 
agosto, 441 anos de fundação. 
Freguesia do Ó faz parte dos lu-
gares turísticos da capital, por 
seus pontos históricos preser-
vados e tradição de festas po-
pulares e religiosas realizadas 
no Largo da Matriz, onde en-
contra-se a bela Paróquia Nossa 
Senhora do Ó.

 O charme interiorano fez 
surgir, em seu entorno, tradi-
cionais bares e restaurantes do 
circuito gastronômico paulista-
no. Alguns dos imóveis também 
localizados no entorno do Largo 
da Matriz ainda preservam as 
características originais, dificil-
mente encontradas em outras 
regiões. 

Quem visita o local, não pode 
deixar de entrar na Paróquia 
Nossa Senhora do Ó, ponto his-
tórico preservado pelo Conselho 
Municipal do Patrimônio Histó-
rico Cultural e Ambiental da 
Cidade (Compresp). Se a beleza 
de sua parte externa já chama a 
atenção, a riqueza de detalhes 
no seu interior impressiona. 
Tudo isso, fruto de um minucio-
so trabalho de restauração re-
alizado ao longo dos anos pela 
paróquia, com doações e colabo-
rações da comunidade. 

Desde junho deste ano, o 
largo da Matriz ganhou a de-
nominação de Polo Cultural, 
Gas tronômico e Turístico do 
Largo da Matriz de Nossa Se-
nhora do Ó. Nessa data, o pre-
feito Ricardo Nunes sancionou 
a Lei nº 17.652/2021 autori-
zando a sua criação a partir de 
um Projeto de Lei de autoria 

da vereadora Sandra Santana 
(PSDB). Para comemorar a 
data, a Subprefeitura Freguesia 
do Ó está promovendo uma sé-
rie de atividades ao ar livre no 
local, como a tradicional feiri-
nha de artesanato e os pontos 
de prestação de serviços.

Como parte das comemo- 
ra ções,  a Subprefeitura Fre gue- 

 sia do Ó/Brasilândia está inau-
gurando uma escadaria que foi 
todo recuperada e customiza-
da com a participação de artis-
tas da região. Localizada na Rua 
Conde Barca, entre as avenidas: 
Itaberaba e João Paulo II, a esca-
daria representa toda a diversi-
dade cultural presente no bairro. 

Leia mais na página 8
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Largo da Matriz é um dos pontos históricos mais importante da Freguesia do Ó 

Localizada na Rua Conde Barca, a escadaria foi recuperada 
e recebeu obras de artistas da região

Terceira dose da vacina contra a 
Covid-19 é anunciada para idosos 

a partir do dia 6 de setembro
Na última quarta-feira (25), o 

Governo de São Paulo anunciou 
que, a partir do dia 6 de setem-
bro haverá vacinação da terceira 
dose da Covid-19 para maiores de 
60 anos. A medida deve atender, 
inicialmente, 900 mil pessoas 
protegidas com a segunda apli-
cação de qualquer imunizante há 
pelo menos seis meses.

A extensão da campanha foi 
avaliada pelo Comitê Científico 
de São Paulo, e tem o objetivo 
principal de garantir proteção 
adicional à população mais vul-
nerável a variantes mais conta-
giosas do coronavírus, como a 
Delta. O Governo do Estado soli-
citou mais vacinas ao Ministério 
da Saúde para antecipar a segun-
da dose dos públicos restantes. A 
terceira dose de vacina para ido-
sos vem sendo aplicada em ido-
sos em outros países, por cau-
sa da variante Delta, que vem 
provocando aumento de casos 
de Covid-19 em todo o mundo. 
“Temos melhoras nos indicado-
res em São Paulo, mas também 
temos uma preocupação impor-
tante. O que observamos em ou-
tros países é que, mesmo com 
vacinados, a variante Delta se 
instalou e se tornou dominante. 
Por isso, entendemos que esse é 
um passo a mais na segurança 
da população mais vulnerável”, 
disse Paulo Menezes, coordena-
dor do Centro de Contingência 
do coronavírus em São Paulo.

A medida vale para todos que 
já tomaram a segunda dose há 
mais de seis meses, mas quem 
tomou a segunda dose e ainda 
não completou seis meses deve 

aguardar para tomar a terceira 
dose. A dose de reforço será fei-
ta com a vacina que estiver dis-
ponível no posto de saúde, inde-
pendentemente de qual vacina 
foi tomada anteriormente pelo 
idoso. A dose de reforço vale in-
clusive para aqueles que toma-
ram a dose única da Janssen.

Segundo a Secretaria de 
Estado da Saúde, até a última 

quarta-feira (25), havia cerca de 
266 amostras positivas da va-
riante Delta em todo o território 
paulista. A estratégia do Governo 
de São Paulo é assegurar que os 
índices epidemiológicos e de ocu-
pação hospitalar continuem em 
queda e evitar a propagação de 
novas variantes. Ainda não foi 
divulgado como será feito o es-
calonamento de cada faixa etá-
ria acima de 60 anos, mas já está 
definido que será feito em ordem 
decrescente, começando pelas 
pessoas acima de 90 anos.

A Secretaria da Saúde já 
preparou uma nova carteira de 
vacinação para os idosos que 
vão receber a terceira dose a 
partir de setembro. Não haverá 
necessidade de novo cadastro no 
Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.
br) para a dose adicional, bas-
tando comparecer a qualquer 
posto de vacinação com o com-
provante do esquema de imuni-
zação completo há seis meses.
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Público-alvo no Estado é estimado em 900 mil pessoas que receberam 
a segunda dose de qualquer vacina há 6 meses ou mais

Casa de Cultura Vila Guilherme abriga 
unidade do Centro de Referência de 

Promoção da Igualdade Racial
Desde a abertura da pri-

meira unidade em Cidade Tira-
dentes, já são oito Centros de 
Referência de Promoção da 
Igualdade Racial na capital. 
Um deles está na Casa de Cul-
tura Vila Guilherme, impor-
tante equipamento cultural si-
tuado na Praça Oscar da Silva, 
110. Voltado ao acolhimento 
das pessoas vítimas de racismo, 
o Centro de Referência oferece 
atendimentos com profissionais 
como: advogados, assistentes 
sociais e psicólogos, num traba-
lho que tem o objetivo de enca-
minhar a pessoa vítima de ra-
cismo aos órgãos e serviços mais 
adequados em cada caso. 

Na última quarta-feira (25), 
o Centro de Referência recebeu 
a visita da Secretária Municipal 
de Promoção da Igualdade Ra-
cial, Elisa Lucas Rodrigues 
e    da    Secretária   de   Direitos 
Humanos e Cidadania, Claudia 
Carletto. Durante a visita, ambas 
explicaram a importância dessa 
porta de atendimento para a po-
pulação. “Aqui não resolvemos a 
causa das pessoas, mas podemos 
oferecer acolhimento e o encami-
nhamento correto”, explica a se-
cretária Elisa Lucas Rodrigues.

A expectativa é de que o 
Centro de Referência insta-
lado na Casa de Cultura Vila 
Gui lherme realize, inicialmen-
te cerca de 20 atendimentos 
por dia, sendo essa a segunda 

unidade do Centro de Referência 
de Combate ao Racismo na Zona 
Norte. A primeira funciona na 
Casa de Cultura da Brasilândia 
(Praça Benedicta Cavalheiro, s/
nº). “A intenção é aproveitar os 
espaços das Casas de Cultura, 
que já são bastante utilizadas 
pela população, e fortalecer es-
ses serviços”, explica a secretá-
ria Claudia Carletto.

Entre as situações que con-
figuram o crime de racismo es-
tão desde os mais graves, que 
envolvem violência, até situa-
ções que acontecem diariamen-
te nas ruas, mas impactam dire-
tamente nas pessoas negras. “A 

pessoa negra para a vida intei-
ra precisando provar que é hu-
mano”, explica Rodrigues. Além 
dos serviços específicos, o cen-
tro de referência promove en-
contros, oficinas e atividades.

Para quem vive qualquer si-
tuação de racismo, a principal 
orientação é denunciar pelos 
diferentes canais disponíveis. 
Entre eles, está o telefone 156 
da Prefeitura, que pode orien-
tar como proceder em cada caso. 
“Observamos que tivemos um 
aumento no número de denún-
cias de casos de racismo pelo 
156”, destaca Claudia Carletto. 
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Casa de Cultura Vila Guilherme abriga Centro de Referência 
para acolher e orientar vítimas de racismo

Ruas Artur e Major Guimarães passam a 
funcionar em sistema binário neste sábado

As ruas Artur e Major Gui-
ma rães, em Santana, passam 
a funcionar no sistema binário 
(medida que transforma ruas 
paralelas em sentido único, uma 
em cada direção), a partir de sá-
bado (28). Segundo a CET, o ob-
jetivo é melhorar as condições 
de segurança de pedestres e de 

fluidez no trânsito local.
Alterações: Rua Artur, mão 

única de direção, no sentido da 
Avenida Imirim para a Rua 
Major Guimarães;

Rua Major Guimarães, mão 
única de direção, no sentido da 
Rua Artur para a Avenida Imirim.

Alternativa: Os veículos 

com destino à Rua José Antonio 
Valadares poderão seguir pela 
Rua Aratimbó. 

Para informações de trânsi-
to, ocorrências, reclamações, re-
moções e sugestões, ligue, aces-
se o site ou baixe o aplicativo 
SP156 / https://sp156.prefeitura. 
sp.gov.br/portal/servicos

SantanaNova carteira de vacina, 
dose adicional
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