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O PROGRAMA DE VANTAGENS 
MAIS DIVERTIDO DO BRASIL.

CINEMARK MANIA

ADQUIRA JÁ O SEU CARTÃO 
 C INEMARK MAN IA NAS B I LHETER IAS 

E TENHA VANTAGENS O ANO INTEIRO.

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.

Hospital Municipal da Brasilândia,
ainda em obras, é esperado para 2020

O Hospital Municipal da 
Brasilândia, em fase final de 
obras, é uma das grandes ex-
pectativas para 2020, na Zona 
Norte. Fruto de mais de 20 anos 
de reivindicações locais, o hos-
pital teve suas obras iniciadas 
em 2015, ainda na gestão ante-
rior, quando o prazo inicial de 
inauguração seria em 20 meses. 
Após um período de paralisação, 
as obras foram retomadas em 
2017 e, mais uma vez teve sua 
inauguração adiada. 

Em novembro do ano passa-
do, o prefeito Bruno Covas e o 
secretário municipal da Saúde, 
Edson Aparecido, realizaram 
uma visita oficial ao local. Com  
obras adiantadas, o prefeito che-
gou a anunciar sua entrega para 

o segundo semestre de 2019. 
Porém, as obras continuam 

em andamento e a Secretaria 
Municipal da Saúde, confir-
mou a previsão de inauguração 
para 2020, embora sem preci-
sar o período. De acordo com a 
Secretaria, a estrutura do hos-
pital terá 305 leitos, materni-
dade, pronto-socorro, ambula-
tório de especialidades médicas, 
Hospital Dia, unidade de inter-
nação com serviço de clínica mé-
dica, pediatria, cirurgia geral, 
ortopedia, psiquiatria, berçá-
rio, unidade de terapia intensi-
va (adulto, pediátrica e neona-
tal), centro cirúrgico e centro 
obstétrico.

Entre outros serviços es-
tão previstos recursos de apoio 

diagnóstico e terapêutico como: 
radiologia convencional, tomo-
grafia, ressonância eletromag-
nética, ultrassonografia e endos-
copia. A abertura será gradativa 
com a implantação inicial da 
área de pronto-socorro e ambu-
latório de especialidades. 

O valor total de investi-
mento é de R$ 150.359.308,63, 
e o total estimado é de R$ 
185.051.836,71. Todos os recur-
sos para o término das obras es-
tão previstos no Projeto Avança 
Saúde, por meio de acordo en-
tre a Prefeitura da Cidade com 
o Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID). O hos-
pital fica na esquina entre as 
avenidas do Sabão e Michhisa 
Murata, na Brasilândia.
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Hospital Municipal da Brasilândia tem previsão de inauguração em 2020

Fios pendurados em postes e na calçada 
atrapalha a vida do pedestre

Recebemos uma foto de 
um leitor sobre fios pendura-
dos nos postes e no chão na 
Praça Orlando Silva na Parada 
Inglesa, Zona Norte. Entramos 
em contato com a Enel para 
verificar o assunto e a respos-
ta foi: “A Enel Distribuição São 
Paulo informa que os cabos per-
tencem a empresas de telecom. 
A distribuidora já notificou as 
companhias para a regulariza-
ção de seus ativos”.
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Fios pendurados em postes e no chão

Parada Inglesa

Feirão Limpa Nome do Serasa Consumidor bate recorde 
de 3 milhões de renegociações e será prorrogado

Nova e última chance para 
quem deseja quitar suas dívi-
das com até 98% de desconto 
e terminar o ano no azul: em 
decorrência do grande sucesso 

e atendendo à pedidos, a ver-
são online do Feirão Limpa 
Nome do Serasa Consumidor, 
startup e braço da Serasa 
Experian, foi prorrogada até 

dia 22 de dezembro. No site  
https://www.serasaconsumidor. 
com.br/limpa-nome-online/ 
e aplicativo do Serasa Con su- 
midor.

Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme apresenta 
relatório do segundo semestre de 2019

Na última quarta-feira (18) 
de dezembro o subprefeito Dá-
rio José Barreto apresentou no 
auditório da Subprefeitura da 
Vila Maria/Vila Guilherme, o 
relatório do segundo semestre 
de 2019. 

Entre julho e outubro foram 
fechados 1.432 buracos, 1.793m 
de reforma e construção de guias 
e sarjetas e sarjetões, 1.118m² 
de reforma ou cons trução de 
passeio, 136 galerias pluviais 
inspecionadas e reformadas, 287 
reformas de boca de lobo e poço 
de visita, 2.052 árvores podadas, 
1.183.000 m² de corte de mato, 
172.390 m² de limpeza manual 
de córrego, 172.390 m² de lim-
peza de margem de córregos, 61 
toneladas foram retiradas dos 
córregos e 330 toneladas de des-
carte irregular.

O orçamento previsto para 
2020 é de R$ 32.633.342,16, ano 
que vem a Rua Araritaguaba 
está no programa de recapea-
mento de via, previsto para o 
primeiro semestre de 2020.  As 
ruas que participarão do pro-
grama de recapeamento de vias 
no ano de 2020 são: Avenida 
Tenente Amaro Felicíssimo da 
Silveira, Rua Araritaguaba, 

Rua Ataliba Viei ra, Avenida 
Conceição, Rua Cel. Marcílio 
Franco, Avenida Gustavo Adol-
fo e Avenida Ge neral Pedro 
Leon Schneider.

De acordo com o subprefei-
to Dário Barreto, o problema do 
asfalto é que como ocorre feira 
na rua e elas precisam ser lava-
das depois o asfalto se desfaz e 
tem muita fissura. “O problema 
é a feira, toda rua que tem feira 

tem muita fissura e o asfalto fica 
todo craquelado, mas está pre-
visto a Rua Aritaguaba no pri-
meiro semestre de 2020”.

Em janeiro, Vila Maria com-
pleta 103 anos e está progra-
mando para o dia 18/1/2020, 
das 9 às 20 horas uma festa com 
atrações locais: brincadeiras 
para as crianças, entre outras 
atrações. O evento acontecrá na 
Praça Santo Eduardo.

Foto: AGZN

Subprefeito Dário José Barreto apresentou 
o relatório do segundo semestre de 2019
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