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Distribuição Gratuita - Venda Proibida

Zona
Norte,
ame-a!

A P A R E L H O S  A U D I T I V O S
Widex Santana
Rua Salete, 200 – 6º andar – Cj .62
Santana, CEP 02016-001
São Paulo – SP – Tel.: (11) 2972-7373

Procure a unidade mais próxima  
de você em www.widex.com.br 

ou ligue para 0800 7794339

A WIDEX DO BRASIL é uma empresa 100% 
Dinamarquesa e tem como compromisso  
fornecer os melhores aparelhos auditivos e 
serviços ao cliente.

Ajudar as pessoas a ouvir é a nossa especialidade.

Cliente Widex conta com:
zz Consultas ilimitadas e gratuitas durante a vida útil do aparelho
zz Equipe altamente qualificada e treinada
zz Garantia de até 4 anos
zz Garantia Widex Premium em caso de perda, roubo ou furto

ANTECIPE SEU 
ANÚNCIO

Em virtude do feriado do dia 
21 de abril, (Tiradentes), os 

anúncios para a edição do dia 
22 de abril deverão ser 

antecipados para o dia 19 de abril 
(quarta-feira). Todo material 

será recebido em nosso balcão 
de anúncios até às 17 horas. 

A distribuição será dia 
20 de abril (quinta-feira).

Rua Alfredo Pujol, 207 - Santana
Tel: 2977-6544 / 2950-7919

Dom Sérgio de Deus Borges, vigário 
episcopal da Região Santana nos 
concede sua mensagem de Páscoa
Dom Sergio de Deus Borges, 

vigário episcopal da Região de 
Santana, nos concede essa se-
mana sua mensagem de Páscoa 
através de seu artigo intitulado 
“A Cruz”. Nascido em Alfredo 
Wagner (SC) no dia 4 de se-
tembro de 1966, Dom Sérgio de 
Deus Borges foi ordenado pres-
bítero em 6 de fevereiro de 1993 
e exerceu diversas funções até 
que em 18 de agosto de 2012 re-
cebeu sua ordenação episcopal 
em Cornélio Procópio (PR). Em 
02 de setembro de 2012 tomou 
posse como bispo auxiliar na 
Arquidiocese de São Paulo, na 
Catedral da Sé, sendo no mesmo 
dia acolhido como vigário epis-
copal para a Região Santana.

Confira na página 3 a ínte-
gra de seu artigo “A Cruz”.
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Dom Sérgio de Deus Borges (à direita) ao lado do Cardeal Dom Odilo Sherer, 
em cerimônia na Paróquia de Santana em 2012

Audiências públicas recebem propostas da 
população para o Programa de Metas 

A Prefeitura de São Paulo 
concluiu no último dia 30/3 a pri-
meira versão do Programa de 
Metas 2017-2020, porém a fase 
atual é de angariar propostas da 
população para serem incorpora-
das, na medida do possível, ao do-
cumento final. Composto por 50 
metas atreladas a 69 projetos, o 
programa de metas baseia-se nos 
princípios de direitos humanos, 
acessibilidade e sustentabilidade. 
“Este programa apresenta me-
tas focadas em resultados para 
os cidadãos, com maior qualida-
de, alinhadas aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da 
Organização das Nações Unidas, 
com maior participação e intera-
ção da sociedade. Um programa 
de metas objetivas não precisa 
necessariamente ser grande, ele 
deve ser efetivo e, principalmen-
te, cumprido neste período”, dis-
se o prefeito João Doria. 

Conduzido pela Secretaria 
Mu nicipal de Gestão, o proces-
so de elaboração do Programa 
de Metas está recebendo os 

co mentários, sugestões e proje-
tos apresentados pela população. 
Desde 23/3, está disponível na in-
ternet a plataforma colaborati-
va Programa de Metas (http:// 
programademetas.prefeitura.sp.
gov.br/) para o recebimento das 
propostas dos cidadãos que po-
dem vir a fazer parte da versão fi-
nal do documento. Para conhecer 
mais detalhes da primeira versão 
do programa de Metas sua íntegra 
está no site PlanejaSampa (http://
planejasampa.prefeitura.sp.gov.
br/), com a possibilidade de regis-
trar comentários. O balanço dos 
temas mais comentados é divulga-
do toda quinta-feira, às 18 horas.

Além do processo on-line está 
em andamento a agenda das au-
diências públicas já realizadas 
nos dias 8 e 9/4, sendo a última 
no próximo dia 24 na Câmara 
Municipal. No último sábado (8), 
foram realizadas as audiências 
nas 32 Prefeituras Regionais da 
Cidade, todas no mesmo horário, 
das 14h30 às 17 horas. 

Leia mais na página 7
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Na Prefeitura Regional Vila Maria/Vila Guilherme, 
a implementação de mais um Centro de Assistência Psicossocial 

Infantojuvenil foi sugerido por mais de um participante
Audiência pública realizada na Prefeitura Regional 

de Santana/Tucuruvi recebeu 101 participantes

Rua Dr. César, 243
F: 2283-2358 / 3938-9577

Responsável: Dr. Luiz Augusto Damasio - CRO-SP: 14.280

Centro de Implantes Dentários

Estamos 
selecionando 
pacientes para 
colocação de 

implantes, em curso 
de atualização em 

implantes dentários

Damasio

Moradores da região vêm 
reivindicando uma lombada 
eletrônica ou uma faixa de pe-
destres na Rua Bernardino 
Fanganiello, altura do número 
149. Nesse ponto, devido à pre-
sença de escolas, há muito flu-
xo de crianças e jovens e como 

se trata de uma via onde tran-
sitam algumas linhas de ônibus, 
há uma preocupação com a velo-
cidade desses veículos. “Muitos 
passam numa velocidade alta 
e tem ocorrido acidente”, con-
ta a moradora do bairro Karina 
Manoroto, que encaminhou sua 

solicitação aos órgãos responsá-
veis com o apoio do Conseg Casa 
Verde/Santana. No local, comer-
ciantes informaram à equipe de 
AGZN que as sinalizações no as-
falto já estão bastante apagadas, 
configurando outra demanda lo-
cal para aumentar a segurança. 
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Rua Bernardino Fanganiello, em Casa Verde, onde moradores solicitam pintura das sinalizações e nova faixa de pedestre

Moradores reivindicam faixa 
de pedestre e sinalização na 
Rua Bernardino Fanganiello

Casa Verde

Quer acessar as informações do seu bairro de qualquer lugar? www.gazetazn.com.br

¤ HC alerta pais sobre consumo 
excessivo de chocolate na Páscoa...   

Página 2

¤ Terminais rodoviários  
de São Paulo recebem  

operação especial de Páscoa ...   
Página 3

¤ Consórcio pode ser boa opção 
para compra de veículo,  
imóvel e até serviços  ...   

Página 5

¤ Preços de chocolates sobre 
12,61% em um ano e  

encarecem ovos de Páscoa  ...   
Página 8

Leia nesta edição


