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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

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

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

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

Mais de 50 anos de experiência na Odontologia. 
Estamos com uma promoção

imperdível de IMPLANTES DENTÁRIOS.

47º BPM promove solenidade de 
Reconhecimento e Valorização Profissional

O 47º BPM realizou no último 
dia 27 de novembro,no Parque 
Estadual Alberto Löfgren, a “So
lenidade de Re co nhecimento e 
Valorização Pro fissional em ra
zão aos destacados resultados 
operacionais alcançados no 10º 
ano de existência da Unidade”.

O evento contou com a pre
sença das seguintes personalida
des: Exmo. Senhor Coronel PM 
Leandro Gomes Santana (Co
man dante do Comando de Poli
ciamento de Área Metro politana 
 Três), Ilma. Srª San dra Santana 
(representando o Deputado Es
tadual Ce lino Cardoso), Ilmo. Sr. 
Cesar Morais Barreto (Gestor 
do Par que Estadual Alberto Löf
gren), Ilmo. Sr. Luís Al ber to Bucci 
(Presidente do Instituto Flo res
tal), Ilmo. Sr. Ezequias Ma noel 
(Presidente do CONSEG Vila 
Penteado), Ilma. Srª Lourdes Pe
droso Freitas (Presidente do 
CONSEG Vila Amália), além dos 
parceiros e amigos do Batalhão, 
do Coral do Centro Musical e 
do Regimento de Policiamento 
Mon tado 9 de Julho da Polícia 
Militar de São Paulo. Na oca
sião, todos foram recepcionados 
pelo Co mandante do 47º BPM/M, 
Tenente Coronel PM Renato De 
Natale Júnior.

Durante o evento foram en
tregues as Láureas de Mérito 
Pessoal, Medalha de Valor Militar 
e a Medalha Batalhão Suez, aos 
Policiais Militares que se desta
caram no desenvolvimento das 
mais diversas competências do 
Batalhão durante o presente 
exercício, além da homenagem 
aos Policiais Militares Veteranos.

O 47º Batalhão de Polícia 
Militar Metropolitano está loca
lizado no extremo norte da ca
pital, na Avenida Parada Pin to, 
3.132  Jardim Consolata, fone: 
22324748/4527, Instagram: 

@47bpmm, Facebook: Quadra
gé simo Sétimo BPMM PMESP, 
email: 47bpmmp5@policia 
militar.sp.gov.br, sendo respon
sável pelo policiamento dos bair
ros: Bancários, Imi rim, Horto 
Florestal, Lau za ne Paulista, 
Pedra Branca, Jar dins: Almanara, 
Antártica, Centenário, Consolata, 
Damas co, dos Francos, Eliza 
Maria, Emí lia, Flamingo, Ondina, 
Pa raná, Peri, Princesa, Santa 
Cruz, Vista Alegre; Vilas: Amália, 
Basiléia, Continental, Dionísia, 
Penteado, Rica, Romero, Roque, 
Nova Cachoeirinha e outros.

Foto: Divulgação

Solenidade de Reconhecimento e Valorização Profissional do 47º BPM

Fim de ano aumenta preocupação 
com a segurança residencial

A chegada das festas de fim 
de ano traz grandes alegrias 
para as famílias, já que mui
tos terão alguns dias de descan
so para aproveitar e comemorar 
as festividades, mas, ao mesmo 
tempo, a preocupação com a se
gurança da casa ou do aparta
mento nunca é demais, mesmo 
para quem reside em condomí
nios. É nesta época do ano que 
muitas residências costumam 
ficar vazias, enquanto as ruas 
ficam lotadas, com um fluxo de 
pessoas muito maior.

Para Amilton Saraiva, que 
é especialista em condomínios 
da GS Terceirização, é essen
cial que o morador evite ao má
ximo falar sobre suas viagens 
e itinerários. “A dica é sempre 
agir com discrição, pois assim 
se evita que outras pessoas te
nham conhecimento da casa va
zia. É preciso ter cuidado com 
isso também no que se refere 

aos trabalhadores  como faxi
neiras e diaristas  que, sem 
querer, podem comentar com al
guém de fora”, afirma. Por isso 
mesmo é essencial que o mora
dor informe ao porteiro e ao ze
lador sobre a sua saída, deixan
do uma autorização sobre quem 
poderá entrar no condomínio 
em sua ausência.

Inclusive, para ele, a porta
ria é de extrema importância 
para a segurança, devendo estar 
devidamente treinada e prepa
rada para qualquer emergência. 
“A portaria conhece a rotina do 
condomínio e, quando são con
tratados diretamente sem ter a 
fiscalização de uma empresa es
pecializada e profissional, difi
cilmente são capacitados para 
essas ocorrências, além de pou
co verificarem o histórico pro
fissional”, observa. Mas logica
mente que nem tudo depende 
da ação do ser humano, já que a 

tecnologia também tem sua par
te na segurança. Com a conec
tividade é possível até mesmo 
controlar e observar quem en
tra e sai dos condomínios atra
vés do smartphone.

Quem já possui a chamada 
portaria remota sabe das van
tagens na segurança. Através 
da biometria é possível deixar e 
manter registrado quem entrou 
e saiu e a que horas ocorreu o 
fato. Tudo fica armazenado em 
uma central de monitoramen
to que conta com especialistas 
na administração do condomí
nio. “As imagens das câmeras 
são enviadas junto da biome
tria, que possui todas as infor
mações de registro. Para cada 
condomínio é feito um estu
do e análise dos pontos ‘fracos’ 
que precisam ser melhorados, 
e qualquer manutenção neces
sária nos equipamentos são re
solvidos direto com a prestado
ra do serviço, diminuindo tempo 
de espera e, consequentemente, 
reduzindo os custos”, explica 
Walter Uvo, especialista em tec
nologia de segurança da Minha 
Portaria.

Os moradores podem ter 
acesso a essas informações atra
vés do monitoramento remoto 
do aplicativo que deve ser insta
lado no smartphone. “Se os pais 
querem sair juntos, viajar e dei
xar os filhos em casa podem fis
calizar os momentos e horários 
que seus filhos deixaram ou re
tornaram à residência”, con
ta Uvo. Independentemente de 
como funciona o seu condomí
nio, fique sempre atento e bus
que por melhorias  afinal, segu
rança nunca é demais.
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Portarias de condomínio são fundamentais para a segurança residencial

Sebrae-SP tem 8 mil vagas para 
ajudar MEI a melhorar seu negócio

Cinco dias de aprendiza
do para melhorar a gestão do 
negócio, essa é a programação 
do Super MEI Gestão, progra
ma gratuito do SebraeSP volta
do para Microempreendedores 
Individuais (MEIs) e potenciais 
empresários. São 8 mil vagas 
abertas em todo o Estado de São 
Paulo e os participantes formali
zados como MEI poderão solicitar 
crédito do programa Juro Zero.

O Super MEI Gestão in
clui cinco oficinas, uma por dia, 
com os seguintes temas: pla
nejamento, controle de dinhei
ro, formação de preço, vendas e 
inovação. As inscrições para os 
cursos podem ser feitas no tele
fone 08005700800. As capaci
tações serão realizadas até o dia 
21 de dezembro.

De acordo com a consultora do 
SebraeSP Mariane Pri mazelli, a 
falta de gestão é um dos principais 
fatores que levam os pequenos 
negócios a falência prematura. 
Por isso, o Super MEI Gestão tem 
como objetivo contribuir para o 
desenvolvimento sustentável dos 
negócios. As inscrições podem ser 
feitas pelo endereço http://solucoes. 
sebraesp.com.br/cursos/mei/ 
supermeigestao/191K ou 0800 
570 0800.

Crédito com juro zero

Para quem já é MEI, os cur
sos do Super MEI Gestão dão 
ainda a possibilidade do em
preendedor conseguir crédi
to de R$ 1 mil a R$ 20 mil 
para investir em seu negócio, 

dentro do programa Juro Zero 
Empreendedor, desde que não 
esteja com restrições cadastrais.

“É uma oportunidade para o 
empreendedor iniciar 2019 com 
uma empresa formalizada e com 
crédito a juro zero para começar 
ou impulsionar o seu negócio”, 
destaca Mariane.

O valor pode ser destinado 
para compra de produtos e servi
ços pretendidos para o exercício 
das atividades do microempre
endedor, tais como: equipamen
tos, acessórios para veículos, ve
ículos utilitários, mo tocicletas, 
ciclomotores e ferramentas para 
trabalho. O prazo de pagamento 
do empréstimo é de até 36 me
ses, com carência de até seis. 
Para os empreendedores que pa
garem em dia, o juro é zero.

Ford testa tecnologia 
que pode acabar com 
os sinais vermelhos

A Ford apresentou no Rei
no Unido uma nova tecno
logia que pode tornar os se
máforos coisa do passado, o 
gerenciamento de prioridade nos 
cruzamentos (Intersection Prio
rity Management  IPM) usa a 
comunicação veículo a veículo 
(V2V) e sugere a velocidade que 
eles devem seguir para passar 
nos entroncamentos com segu
rança sem precisar parar. 

O sistema é inspirado na for
ma como os pedestres negociam 
seu caminho na multidão, di
minuindo ou aumentando a ve
locidade para evitar esbarrões. 
A tecnologia foi demonstrada 
nas ruas de Milton Keynes, no 
Reino Unido, dentro do progra
ma Autodrive, que conclui esta 
semana seus dois anos de dura
ção, com um orçamento de 20 mi
lhões de libras para incentivar o 
desenvolvimento de tecnologias 

de segurança e eficiência do 
trânsito.

“Sabemos que os cruza men
tos e semáforos podem ser um 
pesadelo para os motoristas”, 
disse Christian Ress, supervisor 
de Tecnologias de Assistência 
ao Motorista, na Pesquisa e 
Engenharia Avan çada da Ford. 
“Com a tecnologia de carros co
nectados imaginamos um mun
do em que os veículos sejam 
mais conscientes uns dos ou
tros e do ambiente, permitin
do uma colaboração inteligente 
nas ruas e junções”.

O motorista médio passa dois 

dias por ano esperando em se
máforos, porém, mais que abor
recidos, os cruzamentos causam 
até 60% dos acidentes de trân
sito. Evitar essas paradas, além 
de ganhar tempo, também pode 
economizar combustível. No tes
te, os carros foram equipados 
com sistemas de comunicação 
V2V que informam sua localiza
ção, direção e velocidade. O siste
ma a bordo identifica um cruza
mento próximo e a trajetória dos 
veículos ao redor. Então, sugere 
a velocidade ideal de cada veícu
lo para atravessar o cruzamento 
com segurança.

Foto: Divulgação

Calçadas irregulares estão entre 
os maiores desafios da cidade

Apesar das regras claras, 
a cidade coleciona locais com 
graves problemas nas calça
das, obrigando muitas vezes o 
pedestre a passar pela via. Em 
alguns pontos, o espaço é es
treito demais, em outros, há o 
acúmulo de lixo, entulho e até 
mato alto. Um exemplo, está na 
travessa entre a Rua Augusto 
Tolle e Pelegrino, que dá aces
so à Praça Reinaldo Proetti. 
No local, há um estabelecimen
to comercial com vagas de es
tacionamento que de acordo 
com a Subprefeitura Santana/
Tucuruvi, está regularizado. 
De outro lado, a Praça Reinaldo 
Proetti, onde há um “parcão”, 
local muito frequentado por fa
mílias e crianças levando pets 
para passear. 

Mais adiante, há um tre
cho de calçada bastante estrei
to fazendo ligação com uma pe
quena ponte por onde passa um 
córrego. Além do espaço para o 
pedestre ser insuficiente, o lo
cal está prejudicado com o mato 
alto das margens do córrego, o 

que obriga muitos pedestres a 
passarem pela via. Importante 
destacar que em horários de 
pico do trânsito, esse local tem 
intenso movimento e também é 
próximo ao acesso para o Centro 
de Referência do Idoso, que 
funciona dentro do Complexo 
Hospitalar do Mandaqui. 

Outro exemplo está na 

calçada do entorno do Parque 
do Trote na Vila Guilherme. 
Apesar de ampla e arborizada, 
essa calçada apresenta muitas 
ondulações e problemas no piso, 
assim como frequentemente 
tem pontos de descarte irregu
lar de lixo e entulho, outro pro
blema grave, principalmente 
para os pedestres.
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Apesar de ampla, calçada no entorno do Parque do Trote 
apresenta ponto viciado de lixo e entulho


