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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

Dra. Helena Beatriz B. T. Machado

Dr. Geraldo Teles Machado Jr.

Consultas só com hora marcada • Não atendemos convênios

Psicanalista e Psicóloga
CRP 06/42630-2

Título de especialista nº 00414/82
CRM 28.142

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.

“SÍNDROME DO PÂNICO”, DEPRESSÕES

Av. Brig. Luiz Antônio, 2.504 - CEP 01402-000 - 11º And. - Jd. Paulista
São Paulo - Telefones: 3284-8186 / Fax: 3287-8506

Cirurgia de miopia e astigmatismo a laser.
CRM: 25.290

DOENÇAS DOS RINS
E VIAS URINÁRIAS

Dr. Limirio Leal da Fonseca Filho

Rua Conselheiro Brotero, 1.539 - 2º and. - sls. 23/24

Dr. Luiz Augusto Seabra Rios
CRM: 35.217

CRM: 52.025

  3666-8068

DR. CYRO
FRANCISCO CORDEIRO

Varizes • Microvarizes
Moléstias Arteriais

RUA DARZAN, 372
Fone: 2973-0450
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Um bom jornal 
é você quem faz!

Dr. Américo Luiz Petraroli - Geriatra
R. LUIS MOREIRA, 101 - TREMEMBÉ

*Acamados
*Convalescentes
*Senescentes
*Senis

2204-0918/2953-0549

www.solarprimavera.com.br
  2987-8650

Valores promocionais por 3 meses
Creche para idosos das 8 às 18 horas

Nosso trabalho é com equipe especializada há 30 anos. 
Aprovada pela ANVISA e supervisionado pelo GAEPI. Médico 

e enfermagem 24 horas. Adm. Ma. Helena Portugal

CRM 50.799

Recuperação e Residência de Idosos

Casa de Repouso

Primavera

R. Lagoa Panema, 293 - V. Guilherme      2909-8313 / 2901-6956

Mais de 50 anos de experiência na Odontologia, 
estamos com uma promoção

imperdível de IMPLANTES DENTÁRIOS.
Enxerto Gengival e Ósseo c/ PRF-L (Fibrina rica em plaqueta e leucócitos)

Preenchimento Facial c/ PRF-L (Fibrina rica em plaqueta e leucócitos)

Dr. Alberico Villela Azevedo - CRO 5.193

Dr. Alberico Alencar V. Azevedo - CRO 51.142

Campanha do Dia Mundial de Luta 
contra a Aids completa 30 anos

Neste domingo (2) de dezem-
bro, das 14 às 16h30, concen-
tração na Praça da República, 
onde acontece em São Paulo, a 2ª 
Edição da Caminhada da AIDS, 
que tem como tema “Lute pela 
Vida, Lute contra a AIDS”. A ini-
ciativa integra o calendário oficial 
de eventos do município e é uma 
parceria entre as Secretarias 
Municipais de Direitos Humanos 
e Cidadania e Saúde, como par-
te da programação do Dezembro 
Vermelho. Mês de conscientiza-
ção dos direitos das pessoas que 
vivem com o HIV, e também do 
Festival de Direitos Humanos, 
promovido durante o mesmo perí-
odo pela Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania.

A Caminhada da AIDS deste 
ano é resultado de encontros en-
tre o movimento LGBT e o mo-
vimento HIV/AIDS, que apon-
taram para a necessidade de se 
unirem a fim de fortalecer as 
políticas públicas de saúde.

O evento tem como objetivo 
dar visibilidade para a luta das 
pessoas com HIV pelo direito ao 
tratamento. Por meio de sensibi-
lizações e intervenções artísticas, 
a caminhada mostrará  as formas 
de prevenção ao HIV/AIDS, tra-
tamento e qualidade de vida das 
pessoas que vivem com HIV.

No dia 5 de junho de 2018, 
a Prefeitura de São Paulo rati-
ficou o seu compromisso com a 
Declaração de Paris, assinada 
pelo município em 2015. O pre-
feito Bruno Covas renovou a 

parceria com a UNAIDS-Brasil e 
o compromisso com as metas 90-
90-90, que prevê a continuidade 
dos esforços do município den-
tro da estratégia da Aceleração 
das Respostas nas Cidades (Fast 
Track Cities), rumo ao fim da 
epidemia da AIDS até 2030. 

“Essa é uma iniciativa re-
levante para reforçar a impor-
tância da prevenção às doen-
ças sexualmente transmissíveis, 
bem como para o reconhecimen-
to do direito ao acesso univer-
sal ao diagnóstico e tratamen-
to, com metodologias avançadas 
disponíveis no SUS”, afirma 
o Secretário da Saúde, Edson 
Aparecido dos Santos.

Os participantes da Cami - 

nhada percorrerão as ruas da 
região central de São Paulo. A 
produção artística de Heitor 
Werneck terá ao longo do seu per-
curso diversas atividades e inter-
venções artísticas com a temática 
de HIV/AIDS, sendo um espaço 
aberto também para a comuni-
dade participar das intervenções.

O evento foi inspirado nas 
AIDS Walks, caminhadas que 
acontecem nos Estados Unidos 
e são abraçadas não só pela co-
munidade LGBT, mas por toda 
a sociedade. Esta é a segun-
da edição da Caminhada, em 
2017, foi aprovado pela Câmara 
Municipal um projeto de lei que 
a inseriu no calendário oficial de 
eventos de São Paulo.

Foto: Divulgação

Caminhada em 2017 

Agendar avaliação pelos telefones:  
2950-3332 / 2959-3690

Estão abertas triagem para tratamento Odontológico 
na Associação Brasileira de Odontologia de SP.  

O atendimentos serão realizados durante os Cursos 
de Especialização e Atualização da Entidade. (Valores 

serão cobrados de acordo com os procedimentos).

Estão abertas triagem para tratamento Odontológico 
na Associação Brasileira de Odontologia de SP.  

O atendimentos serão realizados durante os Cursos 
de Especialização e Atualização da Entidade. (Valores 

serão cobrados de acordo com os procedimentos).

Atendimento Odontológico
Aparelho Ortodôntico, Tratamento 

de Canal, Implantes, Extrações

Atendimento Odontológico
Aparelho Ortodôntico, Tratamento 

de Canal, Implantes, Extrações

Levantamento do Secovi-SP aponta 
ligeira alta no número de ações locatícias

Segundo o Tribunal de Jus-
tiça do Estado de São Paulo 
(TJSP) foram obtidos dados 
pelo Secovi-SP (Sindicato da 
Ha bitação), em outubro, foram 
protocoladas 1.316 ações rela-
cionadas ao mercado de loca-
ção na capital paulista, um au-
mento de 12,7% em relação ao 
mês de setembro (1.168 ações). 
Em comparação com outubro 
de 2017, quando foram contabi-
lizados 1.309 processos, houve 
uma ligeira alta de 0,5%.

Evolução mensal 
das ações locatícias

Mais uma vez, as ações por 
falta de pagamento de aluguel 

foram responsáveis pela maio-
ria dos processos: 1.147 ações 
(87,2%). As ordinárias/despejo 
somaram 88 ações (6,7%), e as 
renovatórias e as consignatórias 
participaram, respectivamen-
te, com 69 (5,2%) e 12 (0,9%) 
processos.

Acumulado - De janeiro a 
outubro, foram contabilizadas 
13.345 ações, redução de 12,9% 
em relação ao mesmo período 
do ano anterior, quando houve 
15.325 ocorrências. O total de 
ações acumuladas no período de 
novembro de 2017 a outubro de 
2018 foi de 15.883 casos, queda 
de 12,8% diante do acumulado 
de novembro de 2016 a outubro 
de 2017, com 18.211 ações.

Entenda o significado 
de cada ação:

Consignatória - movida quando 
há discordância de valores de 
aluguéis ou encargos, com op-
ção do inquilino pelo depósito 
em juízo.
Falta de pagamento: mo-
tivada por inadimplência do 
inquilino.
Ordinária (Despejo): relati-
va à retomada de imóvel para 
uso próprio, de seu ascendente 
ou descendente, reforma ou de-
núncia vazia.
Renovatória: para renova-
ção compulsória de contratos 
comerciais com prazo de cinco 
anos.

Exposição “Labirinto em Mim” revela um 
olhar sensível para o Centro de São Paulo

O Museu da Energia de São 
Paulo abre a exposição inédita 
“Labirinto em Mim”, do fotó-
grafo Marcello Vitorino. A expo-
sição fica até o dia 2 de março de 
2019, o artista que vive e atua 
no bairro da Luz, zona central 
da cidade de São Paulo, cami-
nha frequentemente pela região 
procurando registrar as cama-
das de um cotidiano possível de 
ser desvelado pela poesia.

Com a curadoria de Vitorino, 
Luciana Nemes, Coordenadora 
do Museu da Energia e da pes-
quisadora Luiza Giandalia, do 
Memorial da Resistência, que 
assina o texto da exposição, a 
mostra apresenta 21 fotos. O 
centro do Museu conta com o 
mapa percorrido pelo artista e 
com frases adesivadas no chão 
que convidam o público a tri-
lhar o caminho realizado pelo 
fotógrafo.

Para a Coordenadora do 

Mu seu da Energia, Luciana Ne-
mes, uma das motivações de 
inaugurar a exposição é que o 
Museu tem o seu foco de atua-
ção na mesma área percorrida 
pelo Vitorino, “está sendo uma 
honra abrigar uma Mostra que 
tanto dialoga com uma das mis-
sões do Museu, que é estreitar, 
cada vez mais, a relação da co-
munidade com o território do 
entorno onde estamos, bairros 
da Luz, Bom Retiro e Campos 
Elíseos”. 

As imagens, que foram fei-
tas com câmera de telefone ce-
lular, revelam as múltiplas ca-
madas do território da Luz 
apresentando sombra, acúmu-
los e vazios, movimento e inér-
cia, tão presentes no centro de 
São Paulo. O processo de deri-
va, que é basicamente caminhar 
com alguns objetos de encontros 
e afetações, foi uma das estraté-
gias utilizadas pelo fotógrafo 
que prioriza perder-se, permi-

tindo que o meio urbano crias-
se seus seus próprios caminhos.

“Labirinto em Mim pode ser 
visto como uma provocação, um 
convite ao público para experi-
mentar outros modos de observar, 
de sentir e se deixar levar pelas 
possibilidades que a cidade ofe-
rece. O prazer da descoberta e do 
encontro resultam, também, nas 
infinitas possibilidades que es-
tão presentes no cotidiano urba-
no da região”, destaca Vitorino. O 
Museu da Energia de São Paulo 
fica na Alameda Nothmann, 184 - 
Cam pos Elíseos, São Paulo.

Fotos: Marcello Vitorino

“Labirinto em Mim”, do fotógrafo Marcello Vitorino

“Labirinto em Mim”, do fotógrafo Marcello Vitorino

UBS Vila Espanhola promove grupo Bebê 
Feliz para dar suporte sobre a saúde do bebê

Após a gestação, surgem mui-
tas dúvidas sobre os recém-nas-
cidos e uma delas diz respeito 
à primeira dentição dos bebês. 
A fim de esclarecer as ques-
tões, a UBS Vila Espanhola, da 
Coordenadoria Regional de Saú-
de (CRS) Norte, realiza o gru-
po “Bebê Feliz” uma vez ao mês 
para dar suporte sobre o tema.

Voltado para crianças de zero 
a cinco anos, o projeto “Bebê 
Feliz” fornece orientações em 
saúde, temas referentes à ama-
mentação, alimentação, higie-
ne bucal, hábitos nocivos como 
uso de chupeta e uma avaliação 
odontológica para as crianças. 
Dessa forma, é possível acompa-
nhar essas crianças para evitar a 
ocorrência ou progressão de pro-
blemas na cavidade oral.

Durante a atividade em grupo 
é realizada a orientação de higiene 
oral para as mães, em uma roda 
de conversa, por meio de relatos 
e troca de experiências com dire-
cionamento da técnica em saúde 
bucal, Patrícia Vieira. Salienta-se 
também, a necessidade dos cui-
dados com a boca do bebê, bem 
como, a importância da amamen-
tação, o uso correto da mamadei-
ra e escovação dos dentes. 

“Orientamos que até os dois 
anos de idade, que é quando co-
meçam a nascer os primeiros den-
tes de leite, seja realizada a hi-
giene com uma fraldinha úmida 
enrolada no dedo, para retirar os 

resíduos de leite”, explica Patricia. 
Fabiana Ribeiro dos Santos, 

mãe do Pietro de um ano e três me-
ses, afirma que participar do gru-
po traz benefícios. “O grupo me 
incentivou a tirar a chupeta dele 
mais cedo e notei uma mudança 
positiva na dentição. Encontramos 
muita assistência aqui”, disse. 

Após o bate-papo, os profis-
sionais orientam sobre escova-
ção adequada e entregam esco-
vas de dente apropriadas para a 
criança. O cirurgião dentista re-
aliza também uma avaliação da 
cavidade oral em cadeira odon-
tológica e agenda nova consul-
ta em caso de necessidade. “Os 
bebês são atendidos a cada seis 
meses, mas se a mãe precisar 
antes desse prazo, seja em razão 
de alguma queda da criança ou 

preocupação, ela tem esse espa-
ço disponível” informa Patrícia.

A divulgação do “Bebê Feliz” 
acontece já durante o pré-natal 
das mamães no grupo de ges-
tantes, para as mulheres cadas-
tradas na unidade. Dessa forma, 
é realizado um acompanhamen-
to em longo prazo da saúde e 
crescimento dos bebês. 

A UBS Vila Espanhola tam-
bém disponibiliza programas 
para acolher a família com os 
grupos de saúde da mulher, do 
homem e de crianças, nos quais 
os técnicos tiram dúvidas, fa-
zem orientações pertinentes a 
cada turma e promovem tro-
ca de experiências. A UBS Vila 
Espanhola fica localizada na 
Avenida João dos Santos Abreu, 
650, Casa Verde.

Foto: Divulgação

Grupo Bebê Feliz acontece na terceira segunda-feira do mês (Disponível 
apenas para moradores do território cadastrados na unidade)

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 SANTANA

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


