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Valores promocionais por 3 meses
Creche para idosos das 8 às 18 horas
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Recuperação e Residência de Idosos
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Primavera

Informações e marcação de consultas: Tels: 2281-6500 • 2973-6743

Depois de + de 23 anos 
também na V. Maria Alta

Atendemos emergências, e aos sábados, domingos e feriados

Rua Maestro João Gomes de Araújo, 50 - cj. 81 - A. Santana
Rua Pará, 50 - cjs. 31/32 - Higienópolis
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Consultas só com hora marcada • Não atendemos convênios
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Título de especialista nº 00414/82
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Análise, Ludoterapia, Psicoterapia (individual, casal e família), Fobia, Anorexia, Bulimia, 
Obesidade e Orientação Vocacional. Atendimento: crianças, adolescentes e adultos

Somatizações (Doenças físicas de causas psíquicas), neuroses, fobias, T.O.C., psicoses, 
alcoolismo, dependência química, anorexia, bulimia, obesidade, traumas de assaltos e 
sequestros, internações domiciliares e psicoterapia individual, de casais e familiar.
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Um bom jornal 
é você quem faz!

Membro do Centro de 
Referência do Idoso - CRI

Especialista 
em idososEX

PERIÊNCIA    26
anos

•IMPLANTES totais e parciais
•Prótese imediata
•Reabilitação mastigatória
•Clínica geral

AGENDE SUA
CONSULTA

R. Duarte de Azevedo, 448 - Cj. 13 - Santana 
Ao lado do metrô Santana. Estacionamento no local.

  2901-1733 / 2950-0014
www.meloodontologia.com

Dia de Finados tem programação com 
missa e homenagem aos entes queridos 

O Dia de Finados é tradi-
cionalmente marcado pela lem-
brança aos entes queridos fale-
cidos, intensificando as visitas 
aos cemitérios e celebrações re-
ligiosas. Nesse feriado have-
rá várias missas pelas igrejas 
da cidade, escolha uma e vá fa-
zer uma oração para seu ente 
querido:

Igrejas

No dia de finados haverá mis-
sa na Paróquia Sant’Ana, às 8 e às 
18 horas, a Paróquia fica localiza-
da na Rua Voluntários da Pátria, 
2.060 - Santana - Para mais in-
formações ligue: 2281-9085;

Na Paróquia Meninos Jesus 
que fica localizada na Avenida 
Mazzei, 491 - haverá missa às 
10 horas. Para mais informa-
ções ligue: (11) 2203-6185;

Na Comunidade Nossa Se-
nho ra da Defesa onde está o 
Cinerário que ficará aberto das 
8 horas da manhã até às 17 ho-
ras para as famílias que têm as 
cinzas de um familiar deposi-
tadas lá, endereço: Rua Nossa 
Senhora da Luz, 16. Haverá 
Missa na Matriz Nossa Senhora 
da Luz, às 10 horas, endereço: 
Rua Heloisa Moya, 59. Missa na 
Comunidade Nossa Senhora da 
Defesa, às 15 horas. A distância 
da Matriz para a Comunidade 
Nossa Senhora da Defesa é de 
cinco minutos, ambas ficam 
próximas à estação Tucuruvi do 
Metrô;

Na Paróquia Santo Antonio 
- Haverá missa às 7h30 - A Pa-
róquia fica localizada na Rua 
Dr. Natalino Righeto, 390 

- Tucuruvi - Para mais informa-
ções: (11) 2203-2022;

Paróquia Nossa Senhora 
Apa recida de Vila Albertina - 
A celebração será às 10 horas 
da manhã - Caso deseje colocar 
nome de pessoas da família já 
falecidas, trazer escrito um ou 
mais nomes num papelzinho e 
colocar no cesto de intenções da 
missa. A Paróquia fica localiza-
da na Rua Maestro Bortolucci, 
307 - Vila Albertina, São Paulo - 
SP. Para mais informações: (11) 
2203-4925.

Cemitérios

Chora Menino - Santana - 
Haverá missa em vários horá-
rios às 8, 10, 12 e às 15 horas 
- E o horário de funcionamen-
to será das 7 às 17 horas - O ce-
mitério fica localizado na Rua 
Nova dos Portugueses, 141 - 
Imirim, São Paulo - SP - Para 
mais informações ligue: (11) 
2362-3734;

Freguesia do Ó - Haverá mis-
sa às 15 horas - E o horário de 
funcionamento será das 7 às 
18 horas - O cemitério fica lo-
calizado na Avenida Itaberaba, 
250 - Freguesia do Ó, São Paulo 
- Para mais informações ligue: 
(11) 2362-3734;

Horto Florestal - Haverá mis-
sa às 10 horas - E o horário de 
funcionamento será das 7 às 17 
horas - O cemitério fica localiza-
do na Rua Martinho Gonçalves, 
96-148 - Parque Ramos Freitas, 
São Paulo. Para mais informa-
ções ligue: (11) 2952-2033; 

Parque Cantareira - Haverá 
missa às 10h30 - E o horário de 
funcionamento será das 7 às 18 
horas - O cemitério fica locali-
zado na Rua Roberto Baldin, 
5.005 - Jardim Uniserve, São 
Paulo - Para mais informações 
ligue: (11) 2995-2560;

Parque dos Pinheiros - Ha-
verá missa às 11 e às 15 horas 
- e o horário de funcionamen-
to será das 7h30 às 17 horas - 
O cemitério fica localizado na 
Rua Ushikichi Kamiya, 71 - Vila 
Nova Galvão, São Paulo - SP - 
Para mais informações ligue: 
(11) 2241-0300;

Perus - Haverá missa às 10 e 
às 15 horas - e o horário de fun-
cionamento será das 8 às 18 ho-
ras. O cemitério fica localiza-
do na Estrada do Pinheirinho, 
860 - Perus, São Paulo - Para 
mais informações ligue: (11) 
3917-0893;

Vila Nova Cachoeirinha - 
Haverá missa às 7, 8 e às 15 ho-
ras- O cemitério fica localiza-
do na Avenida João Marcelino 
Branco, s/nº - Vila Nova Ca-
choeirinha, São Paulo - Para 
mais informações ligue: (11) 
3859-4583;

Tremembé - Haverá missa às 
10 horas - O horário de fun-
cionamento será das 7 às 17 
horas - O cemitério fica loca-
lizado na Rua Maria Amália 
Lopes Azevedo, 2930 - Vila 
Albertina, São Paulo - Para 
mais informações ligue: (11) 
2203-8258.

Descubra 9 armadilhas 
das trocas de óleo

O bom motorista sabe que, 
além de lubrificar, o óleo é res-
ponsável por prevenir o desgas-
te, a oxidação e a corrosão das 
peças do motor, garantindo o 
seu bom desempenho. Por isso, 
uma lubrificação errada provoca 
sérios prejuízos desde a redução 
da performance do automóvel 
até o aumento no consumo de 
combustível ou, ainda, o temido 
“motor fundido”, no qual o cus-
to de manutenção pode chegar a 
até 50% do valor do veículo.

“Uma lubrificação ineficien-
te pode ser causada por vários 
fatores, desde o modo de apli-
cação no motor até a utiliza-
ção de lubrificantes, que não 
seguem as especificações das 
montadoras do veículo”, garan-
te Denise Novaes, coordenadora 
de Assistência Técnica da Total 
Lubrificantes do Brasil. Para o 
motorista não cair nessa e em 
outras armadilhas, a especia-
lista aponta os nove principais 
perigos na hora de substituir o 
óleo lubrificante: 

Não respeitar o prazo para 
a troca do produto: todo fa-
bricante estipula um prazo no 
Manual do Proprietário que 
deve ser seguido. Normalmente 
o intervalo indicado é a cada 
5.000 km ou 10.000 km. Utilizar 
o óleo além do período recomen-
dado leva à formação de borra e 
compromete a capacidade de lu-
brificação das peças internas do 
motor, já que aumenta o atrito e 
o desgaste precoce. 

Completar o óleo: ao fazer 
isso, o produto novo é mistura-
do com o usado e acaba contami-
nado. O resultado é um lubrifi-
cante misto e bem diferente dos 
dois originais, comprometendo a 
eficácia e desempenho do motor. 
Por isso, deve-se trocar todo o 
óleo do cárter por um novo. 

Usar aditivos: Além de com-
prometer as propriedades do lu-
brificante, gerando a formação 

de depósitos no motor, faz você 
desperdiçar dinheiro e energia. 
Isso porque os óleos de boa qua-
lidade presentes no mercado já 
contêm um pacote de aditivos 
específicos em sua composição e 
atendem todas as necessidades 
do veículo. 

Misturar lubrificantes: a 
prá tica é uma das principais 
armadilhas para os motoris-
tas. Muitos misturam os pro-
dutos em situações de emergên-
cia, como um vazamento, por 
exemplo. Embora não seja re-
comendado, é possível mistu-
rar lubrificantes de marcas di-
ferentes, desde que tenham a 
mesma base (sintético, semis-
sintético ou mineral), viscosida-
de e grau API e SAE. Caso con-
trário, prejudica a eficiência da 
lubrificação e gera sérios riscos 
ao motor. 

Pingar óleo no motor: afe-
ta as áreas mais críticas, en-
tre elas, velas, câmara de com-
bustão e catalisador. Quando 
um desses componentes é afe-
tado, há aumento nos custos de 
manutenção e nos gastos com 
combustível. 

Bujão fechado indevida-
mente: é como é conhecido 
o parafuso que fecha o dreno 
do cárter de óleo. O item deve 
ser aparafusado corretamen-
te para evitar vazamentos. Daí 

a importância de um profissio-
nal especializado fazer a troca 
de óleo para fechar o bujão sem 
excesso de força, mas sem deixá
-lo frouxo demais. 

Não trocar o filtro do óleo: 
o filtro conserva em seu inte-
rior um volume residual de 
óleo oxidado que contamina o 
lubrificante novo acelerando 
o processo de envelhecimen-
to. Por isso, deve ser trocado 
simultaneamente com o óleo 
para não carregar as impure-
zas retidas para dentro do mo-
tor novamente. 

Rodar com lubrificante aci-
ma ou abaixo do nível: deve 
ser evitado. Óleo no nível míni-
mo compromete a lubrificação 
já que aumenta a fricção entre 
as peças. Com isso, o desgas-
te dos componentes do motor 
é maior e resulta em perda de 
potência imediata, em excesso 
de calor ou mesmo na fundição 
do motor. E ao contrário, rodar 
com lubrificante acima do nível, 
leva o produto a transbordar e 
cair em locais fora do sistema de 
lubrificação. 

Limpar a vareta com estopa: 
jamais faça isso para não deixar 
os resíduos do óleo antigo con-
taminarem o novo lubrificante. 
Opte sempre em usar papel ab-
sorvente para limpar a vareta 
durante a troca do lubrificante. 
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Inscrições para Vestibulinho do 
primeiro semestre de 2019 nas Etecs

Até o dia 12 de novembro es-
tarão abertas as inscrições para 
o processo seletivo das Escolas 
Técnicas Estaduais (Etecs) para 
o primeiro semestre do próxi-
mo ano. Em todo Estado, são 
oferecidas 80 mil vagas em di-
versas modalidades de ensino. 
O exame será no dia 16 de de-
zembro - o calendário completo 
está disponível no site: https://
www.vestibulinhoetec.com.br/
calendario/

A inscrição deve ser feita ex-
clusivamente pelo site www. 
vestibulinhoetec.com.br até às 15 
horas do último dia. Para efeti vá-
la, é preciso imprimir o boleto 
bancário e pagar a taxa de R$ 30 
em dinheiro em qualquer agên-
cia bancária. É necessário ter 
concluído o Ensino Fundamental 
para as modalidades com Ensino 
Médio. Já os que pretendem fa-
zer apenas o Ensino Técnico pre-
cisam ter concluído ou estar cur-
sando a partir do segundo ano do 
Ensino Médio.

A grande novidade des-
te Vestibulinho é a Articulação 
dos Ensinos Médio-Técnico e 
Su perior (AMS). O estudante 

poderá completar em cinco anos 
os Ensinos Médio, Técnico e su-
perior Tecnológico - atualmente, 
são necessários seis anos.

O ingresso na nova mo-
dalidade ocorre pelo Ensino 
Mé dio com Habilitação Téc-
ni ca Profissional em Desen volvi-
mento de Sistemas, que, além 
das três mil horas regulares do 
curso, terá mais 200 horas de 

atividades práticas dentro de em-
presas do setor de tecnologia. Ao 
concluir esse ciclo de três anos, o 
aluno poderá completar o curso 
superior tecnológico de Análise 
e Desenvolvimento de Sistemas 
em mais dois anos de estudo, em 
uma Faculdade de Tecnologia 
do Estado (Fatec). Para mais in-
formações acesse o site: www. 
vestibulinhoetec.com.br.
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Inscrições abertas para a ETEC

Estudantes têm até o dia 30 de novembro 
para aderir pelo sistema eletrônico do FIES

Começou na última quin-
ta-feira (25) os processos de 
aditamento dos contratos do 
Novo Fundo de Finan cia men-
to Estudantil (FIES). Apro xi-
madamente 50 mil estudantes 
assinaram contratos do Novo 
FIES no primeiro semestre de 
2018 e devem realizar o adita-
mento. Os procedimentos devem 
ser realizados por meio da página 
www.sifesweb.caixa.gov.br, até 
o dia 30 de novembro de 2018. 
Caso haja necessidade de altera-
ções no contrato, como a troca de 
fiador, o estudante deve compa-
recer a uma agência da CAIXA. 
Nesse caso específico, o estudan-
te deverá comparecer com o novo 
fiador e apresentar os novos do-
cumentos comprobatórios.

O Novo FIES é um modelo 
que traz melhorias na gestão do 
fundo, dando sustentabilidade fi-
nanceira ao programa a fim de 
garantir e viabilizar um acesso 
mais amplo ao ensino superior. 
As principais mudanças do Novo 

FIES quando comparado ao pro-
cesso anterior são a forma de pa-
gamento do curso, que passa a 
ser mensal em emissão de boleto, 
a exigência de seguro prestamis-
ta (cobertura em caso de faleci-
mento do estudante) e a ausên-
cia de carência para pagamento 
da amortização do contrato.

Conta Universitária:

O banco oferece aos clien-
tes que estão cursando gradu-
ação ou pós graduação a Conta 
Universitária CAIXA. O paco-
te de benefícios inclui uma con-
ta corrente de livre movimen-
tação, com talão de cheques e 
crédito pré-aprovado sem com-
provação de renda, com a tarifa 
mensal mais baixa do mercado. 
Para aderir ao serviço, os uni-
versitários com mais de 16 anos 
devem comparecer a uma agên-
cia munidos de identidade, CPF, 
Comprovante de residência e de-
claração da instituição de ensino.

Cesta Bônus:

A Caixa também está ofe-
recendo aos seus clientes uni-
versitários, desde a última se-
gunda-feira (22), uma cesta de 
serviços diferenciada: a cesta 
bônus. Nessa opção, o estudante 
poderá converter até 100% do va-
lor pago pela tarifa em bônus de 
celular que poderá ser utilizado 
em mensagens SMS, internet e 
ligações de acordo com as regras 
de cada operadora de telefonia.

O bônus será creditado em 
até 10 dias após o pagamento in-
tegral da cesta. As tarifas cus-
tam R$ 15 para a conta universi-
tária e R$ 19,90 para as demais. 
Os clientes que contratarem o 
serviço ainda este ano ganham 
o bônus no valor da cesta na 
adesão. Para mais informações 
acesse: Estudantes podem fazer 
o download da cartilha com mais 
orientações no link http://www.
caixa.gov.br/programas-sociais/
fies/Paginas/default.aspx.

Você sabia que... O ALCOOLISMO É UMA DOENÇA? NÃO DESANIME, HÁ ESPERANÇA! 
Se você tem problemas com a bebida ou convive com um alcoólatra ... Venha participar conosco 
das reuniões de ALCOÓLICOS ANÔNIMOS GRUPO SANTANA - R. Gabriel Piza, 122 - Santana.

Informações: Tel: 3315-9333 (24h) Escr. de Serv. Locais de A.A.

ALCOÓLICOS ANÔNIMOS GRUPO SANTANAUm bom jornal 
é você 

quem faz!


