
Vila Guilherme celebra seu 
109º aniversário de fundação

Vila Guilherme comemora 
neste domingo (12), seu 109º 
aniversário. Com uma área 
predominantemente residen-
cial, o bairro também reúne 
empresas, grandes estabeleci-
mentos comerciais e públicos, 
além de um dos maiores par-
ques da cidade. Sua origem 
está nas terras do Barão de 
Ramalho, que deixou a pro-
priedade como herança à sua 
filha, Joaquina Ramalho Pinto 
de Castro. Porém, o primeiro 
loteamento foi realizado por 
Guilherme Praun da Silva, que 
adquiriu parte da área e a di-
vidiu em 115 alqueires. Desse 
primeiro loteamento surgiram 
as primeiras ruas que com-
põem o bairro, que receberam 
o nome de membros de sua 
família.

Devido à sua proximida-
de com a Marginal Tietê, parte 
de Vila Guilherme reúne mui-
tos galpões e empresas trans-
portadoras. Justamente nessas 
ruas, ocupadas praticamente 
apenas por empresas, há fre-
quentes problemas com pon-
tos de descarte irregular de en-
tulho. Vila Guilherme também 
foi muito conhecida por con-
centrar as instalações da antiga 

TV Excelsior e mais tarde, SBT, 
onde eram produzidos muitos 
programas de televisão. 

Atualmente, Vila Guilherme 

continua uma referência na 
Zona Norte por reunir impor-
tantes estabelecimentos como: 
um shopping, universidades e 

hipermercados. Em sua área 
também está o Parque Vila 
Guilherme Trote, um dos maio-
res da cidade. O parque foi 

instituído no local onde funcio-
nou até 2002, a antiga Sociedade 
Paulista de Trote, local onde a 
sociedade paulistana se reunia 

entre as décadas de 50 e 60 para 
assistir às corridas de Trote ou 
mesmo para festas e eventos. 
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Travessia de pedestres perigosa entre as 
ruas Alfredo Pujol e Frei Vicente Salvador

A travessia de pedestres en-
tre as ruas Alfredo Pujol e Frei 
Vicente Salvador, em Santana, 
apresenta alguns riscos para os 
pedestres. Neste ponto da Rua 
Alfredo Pujol há uma faixa de 
pedestres, porém a ausência de 
semáforo e pouco tempo para a 
travessia, exigem atenção redo-
brada de quem atravessa a via 
nesse local.

Como se trata de uma rua 
com trânsito nos dois sentidos, 
além de receber o fluxo dos veícu-
los que vêm da Rua Frei Vicente 
Salvador, muitas vezes o pedestre 
é obrigado a parar no meio da pis-
ta ou até mesmo correr para com-
pletar a travessia, uma vez que o 
trânsito volta a fluir. Outro agra-
vante é a saída de garagem dos 
edifícios, tanto residenciais, como 
comerciais. Isso sem contar com 
os constantes buracos que sur-
gem na pista, dificultando o traje-
to para pedestres, principalmente 

pessoas idosas ou com mobilidade 
reduzida. Esse é um dos pontos 
que precisam de uma avaliação 

da Companhia de Engenharia de 
Tráfego-CET para melhorar a se-
gurança do local.
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Rua Alfredo Pujol, na altura da Rua Frei Vicente Salvador, 
exige atenção redobrada dos pedestres

Santana Jaçanã comemora 151 anos com muita 
história, tradição e desenvolvimento

Cantando em versos de 
Adoniram Barbosa, Jaçanã tor-
nou-se um dos bairros mais co-
nhecidos da Zona Norte. Nesta 
terça-feira (14), comemora 151 
anos de história, repleta de 
curiosidades que fazem par-
te do desenvolvimento da ci-
dade. Seus primeiros registros 
relatam à formação do Sítio 
Guapira, como era denominada 
sua área de abrangência ainda 
no tempo do Império. 

Ainda nessa época, vie-
ram importantes hospitais que 
se tornaram ao longo do tem-
po, importantes referências 
em saúde pública na região. 
Um deles, é o antigo Asilo de 
Mendicidade Municipal, atu-
al Hospital Ge riátrico de Con-
valescença D. Pedro II. Loca-
lizado na Avenida Guapira, 
2.674, suas edificações têm um 
caráter histórico, uma vez que 
suas instalações foram projeta-
das por Ramos de Azevedo. 

Outra instituição extrema-
mente importante para toda 

a região é o Hospital São Luiz 
Gonzaga, localizado na Rua Mi-
chel Ouchana, 94. Inicial mente 
destinado ao tratamen to da han-
seníase, doença carregada de 
preconceito no pas  sado, foi ini-
cialmente chamado de Hospital 
dos Morféticos. Atualmente, é 

uma das instituições públicas de 
Saúde mais procuradas de toda 
a Zona Norte. 

A história do Jaçanã tem 
ainda outro importante capítu-
lo que faz parte do desenvolvi-
mento da dramaturgia brasilei-
ra. No período de 1949 a 1958, a 
Cinematográfica Maristela fun-
cionou no Jaçanã. Grandes no-
mes como: Alberto Cavalcanti, 
Procópio Ferreira, Tônia Car-
rero e Odete Lara, passaram 
por seus estúdios, marcan-
do uma época para o cinema 
na cional.

Porém, o principal impulso 
para o desenvolvimento da re-
gião foi a construção da Estrada 
de Ferro da Cantareira, em 
1910. Inicialmente voltado 
para o transporte de material 
de construção, o famoso Tren-
zinho da Cantareira fez histó-
ria na Zona Norte e inspirou 
a música “Trem das Onze” de 
Adoniran Barbosa. 

De acordo com dados da 
Pre feitura de São Paulo, Jaçanã 
abrange uma área de, aproxi-
madamente 8,26km², com uma 
população estimada em mais de 
94.609 mil habitantes. Sua den-
sidade demográfica de 12.129 
hab/km², o torna um bairro bas-
tante populoso, o que intensifi-
ca desafios para a mobilidade 
urbana. 

Com muitos pontos de cons-
tantes congestionamentos e o 
sistema de transporte públi-
co muito procurado, Jaçanã 
também é um importante pon-
to de ligação entre a capital e 
Guarulhos. Outro grande de-
safio da região, é o transborda-
mento do Córrego Tremembé, 
em períodos de chuvas intensas. 
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Jaçanã comemora 151 anos como um dos bairros 
mais importantes da Zona Norte
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Praça Oscar da Silva é uma importante referência do bairro, 
local onde está localizada a Casa de Cultura Vila Guilherme

Casa de Cultura Vila Guilherme, situada em prédio histórico 
que abrigou o Primeiro Grupo Escolar do bairro

Um dos pontos mais movimentados do bairro é a confluência 
entre as avenidas Guapira e Luiz Stamatis

Instalações do Hospital de Convalescência Dom Pedro II

Vacinação contra a Covid-19 segue em São Paulo 
para os adolescentes e dose adicional para idosos

A Vacinação contra a Covid-19 segue na 
cidade de São Paulo abrangendo os adoles-
centes com 12 anos ou mais para a primeira 
dose e idosos para a dose adicional. Iniciada 
em 10 de janeiro deste ano, a campanha de 
imunização foi organizada por grupos prio-
ritários em fase diferentes. Atualmente, to-
dos os adultos com 18 anos ou mais e ado-
lescentes a partir dos 12 anos devem se 
dirigir a uma unidade de Saúde para o re-
cebimento da primeira dose da vacina.
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Adolescentes com 12 anos ou mais devem se dirigir às 
unidades de vacinação e se proteger contra a Covid-19
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