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ÓCULOS EM

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.

Comunica que a partir do dia 18/11/2019, deixará de atender na 
Rua Amaral Gama, 102, e funcionará na Rua Duarte de Azevedo, 30 

(estacionamento), e Rua Voluntários da Pátria, 2.182 (Santana Shopping) 

Cartório de Santana - 8º SUBDISTRITO DE REGISTRO

*Procurações *Autenticação de Documentos *Reconhecimento de Firmas (assinaturas) *Apostilamento *Certidões de Nascimento, Casamento e Óbito

www.cartoriodesantanasp.com.br

COMUNICADO • MUDANÇA DE ENDEREÇO

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.

Tremembé completa 129 anos com
importantes obras em andamento

Tremembé está comemoran-
do 129 anos de formação neste do-
mingo, 10 de novembro. O bairro 
conhecido por suas extensas áre-
as verdes, e sua proximidade com 

a Serra da Cantareira e Horto 
Florestal, tem características 
úni cas preservadas, apesar do 
crescimento da cidade. 

Um de seus pontos históricos é 

a Paróquia de São Pe dro Apóstolo, 
localizada na Ave nida Maria 
Amá lia Lopes de Azevedo, 222. 
Inau gurada em 1926, a Pa róquia 
começou a ser construída em 

1914 com o esforço de moradores 
antigos, como: Eduardo Vicente 
de Azevedo e sua esposa, Elisa 
Vidigal, João Franco e Manoel 
Moraes Pon tes. O Pa droeiro São 

Pedro em homenagem a Pedro 
Vicente de Azevedo, esposo de 
Maria Amá lia Lopes de Azevedo. 

Ao longo da Avenida Maria 
Amá lia Lopes de Azevedo estão 

reunidos os principais estabele-
cimentos comerciais, agên cias 
bancárias e postos de serviço. A 
Casa de Cultura Tre mem bé, lo-
calizada em frente à Paróquia, 
também preserva suas caracte-
rísticas originais e oferece cursos 
e atrações, destacando a produ-
ção cultural da região.

Atualmente, o bairro recebe 
obras importantes com o objetivo 
de resolver o grave problema das 
enchentes e alagamentos que du-
rante décadas castigou o entorno: 
o Córrego Tremembé, que atra-
vessa toda a região em direção 
à Guarulhos. Sua canalização é 
uma demanda de mais de 50 anos 
na região. O Projeto de Contenção 
das Cheias do Córrego Tremembé, 
foi apresentado em 2013 e teve as 
obras iniciadas em 2015, contan-
do com recursos da União. O custo 
total é de R$ 103.796. 493,59, se-
gundo informam as placas indica-
tivas nos trechos em andamento. 

Leia mais na página 3
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Bairro comemora, oficialmente 129 anos neste domingo
Obras de Contenção de Cheias do Córrego Tremembé podem 

ser observadas ao longo da Avenida Maria Amália Lopes de Azevedo 

Neste sábado (9), das 8 às 13 
horas, a Justiça Eleitoral pau-
lista realiza o plantão da bio-
metria nos cartórios e postos 
de atendimento eleitorais do 
Estado de São Paulo. O plantão 
é uma nova oportunidade para o 
eleitor que ainda não cadastrou 
a sua biometria obrigatória

Todos os municípios paulis-
tas participarão do plantão, ex-
ceto aqueles em que o cadastra-
mento biométrico foi concluído. 
Para os eleitores de locais onde a 
biometria ainda não é obrigató-
ria, é recomendável que se adian-
tem e já façam o procedimento 
no sábado para evitar a forma-
ção de filas, posteriormente.

O objetivo da abertura dos 
cartórios em um sábado por mês 
é facilitar o atendimento do elei-
tor que trabalha durante a se-
mana, além de ser uma forma 
de incrementar os números da 
biometria em São Paulo.

Atendimento

É necessário apresentar do-
cumento oficial de identifica-
ção, comprovante de residên-
cia recente e título de eleitor, 
caso tenha. Para maior confor-
to, o cidadão pode agendar o 
seu horário on-line, no site do 
Tribunal Regional Eleitoral de 
São Paulo (TRE-SP). Confira 
se a biometria é obrigatória em 

sua cidade. Confira o endereço 
do seu cartório.

Poupatempo

As unidades do Poupatempo 
com serviços eleitorais seguirão 
o seu funcionamento normal, 
com horários distintos confor-
me o local. Nesse caso, o agen-
damento é realizado no próprio 
site do Poupatempo.

Justiça Eleitoral paulista faz plantão 
da biometria neste sábado

ANTECIPE SEU ANÚNCIO
Em virtude do feriado do dia 15 de novembro, 

(Proclamação da República), os anúncios para a edição 
do dia 15 de novembro deverão ser antecipados para o 
dia 13 de novembro (quarta-feira). Todo material será 

recebido em nosso balcão de anúncios até às 17 horas.

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

O Dia Mundial do Combate 
ao Diabetes, lembrado em 14 de 
novembro, traz à tona os dados 
alarmantes dessa doença que 
atinge, globalmente cerca de 422 
milhões de adultos, de acordo 
com a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), e traz sérias com-
plicações. Somente no Brasil, es-
tima-se que 9 milhões de pesso-
as sofrem da doença, de acordo 
com o IBGE. O aumento da obe-
sidade, má alimentação e seden-
tarismo são os principais fatores 
que desencadeiam o Diabe tes. 
Conscientização, diagnós tico 
precoce e mudança no estilo de 
vida são as principais armas 
para evitar e tratar esse grave 
problema de saúde pública.

Com o foco na prevenção, 
detecção precoce, educação e 
encaminhamento dos casos ne-
cessários, a Associação Nacional 
de Atenção ao Diabetes - ANAD 
e a Federação Nacional de 

Asso ciações e Entidades de 
Diabetes - FENAD iniciam 
hoje, sexta-feira (8), uma cam-
panha nacional com uma série 
de serviços e orientações para 
a população. Trata-se da 22ª 

Campanha Nacional Gratuita 
em Diabetes que acontece de 8 
a 14/ 11, das 9 às 16 horas na 
sede da ANAD (Rua Eça de 
Queiroz, 198 (próximo à esta-
ção do Metrô Paraíso). Ao todo, 
estão previstos 2 mil testes de 
glicemia e outros exames para 
avaliar possíveis complicações 
como: avaliação de olhos, pés, 
boca, risco cardiometabólico, 
entre outros.

A informação e a adoção de 
hábitos saudáveis são funda-
mentais, tanto para o tratamen-
to, quanto para a prevenção. Em 
entrevista à AGZN, o Prof. Dr. 
Fadlo Fraige Filho, presidente 
da ANAD, fala sobre as razões 
que levarão ao aumento da do-
ença no mundo, a falta de infor-
mação sobre o problema, as de-
ficiências da política pública a 
respeito e as graves consequên-
cias de Diabetes para o paciente. 

Leia mais na página 9

22ª Campanha Nacional Gratuita em 
Diabetes tem início nesta sexta-feira

Foto: ANAD/Divulgação

Prof. Dr. Fadlo Fraige Filho, 
presidente da ANAD

¤ Enem terá nova etapa, neste domingo  ...  Página 5

¤ Horto Florestal “Semana de Tradições Nordestinas”  
neste mês  ...  Página 8

¤ Programação do Sesc Santana inclui Show de  
“Entrelatinos”, e o Espetáculo “Super Tosco”  ...  Última Página

Leia nesta edição

Advocacia Criminal
Adriana Ramos

   3855-2478 / 98422-7125

| Penal Empresarial
| Processo Crime

| Tribunal do Júri
| Audiência de Custódia

OAB/SP: 251.876


