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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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Não deixe 
seu 

investimento 
voar...

Invista certo, anuncie aqui.

www.gazetazn.com.br

Membro do Centro de Referência do Idoso - CRI

Especialista em idosos

EX

PERIÊNCIA
    30

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

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

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

*Acamados
*Convalescentes
*Senescentes
*Senis

2204-0918/2953-0549

REFLEXOLOGIA
É UMA TÉCNICA DE SAÚDE MILENAR muito usada nos países 

asiáticos. O TERAPEUTA TRABALHA EXCLUSIVAMENTE NOS 
PÉS DO CLIENTE. Não tem contra indicação e não usa remédio 

químico. Seu grande mérito é: HARMONIZAR OS ÓRGÃOS 
DO CORPO. Entendemos então que o corpo com os seus órgãos 
harmonizados vai funcionar MUITO MELHOR. O PRÓPRIO 

CORPO EQUILIBRADO É QUEM PROMOVE A CURA.

Djalma Reflexologia • www.djalma.com.br 
Rua Duarte de Azevedo, 284 - Conj 45 - F: 99828-7678

www.gazetazn.com.brVisite 
nosso site:

www.moradadospassaros.com
(11) 3637-9084 | (11) 97106-0189

Casa de repouso 
para idosos

Rua Carlos Gomes, 147 - Tucuruvi

Enfermagem 24h | Monitoramento
Fisioterapia | Refeições Caseiras

Atividades todos os dias da semana
Venha nos visitar e surpreenda-se!

SUA DOR PODE TER ALÍVIO. 
FAÇA TERAPIA EMDR!

Dilséa Grebogi • CRP 06/79477
Psicóloga & Terapeuta EMDR

Crianças, adolescentes, adultos e idosos.  
Atendimento on-line, domiciliar e presencial. 

Al. Afonso Schmidt, 119 - sl. 22 - Santana 
R. Itapura, 414 - Tatuapé
Tel: (11) 97162-7736 

e-mail: contato@psicologadilseagrebogi.com.br

www.psicologadilseagrebogi.com.br

CAIXA divulga calendários de 
pagamento do FGTS e cotas do PIS

Na última segunda-feira (5) 
a CAIXA iniciou as comemora-
ções dos 30 anos de sua atua ção 
como agente operador do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) e, como marco da cele-
bração, divulgou os calendários 
da maior ação de pagamentos da 
história do País.

A ação tem como base a Medida 
Provisória nº 889/2019, que esta-
beleceu novas regras para saque 
das contas do FGTS e de Cotas 
do Programa de In tegração Social 
(PIS). A medida traz flexibilizações 
imediatas, como a possibilidade de 
saque, já neste ano, de até R$ 500 
das contas do FGTS, bem como no-
vas regras para os próximos anos, 
e libera o saque das Cotas do PIS 
para todas as idades.

A partir de setembro, o tra-
balhador poderá fazer um sa-
que imediato de até R$ 500,00 
por conta do FGTS, limitado ao 
saldo da conta. No caso do PIS, 
o pagamento se inicia em agosto, 
conforme calendário.

Os saques do FGTS e do PIS 
para este ano podem resultar em 
uma liberação de cerca de R$ 30 
bilhões para a economia - R$ 28 
bilhões do FGTS e R$ 2 bilhões 
do PIS. Para 2020, o valor adi-
cional previsto para o FGTS é de 
cerca de R$ 12 bilhões, totalizan-
do R$ 42 bilhões em saques. 

Saque Imediato:

Todos os trabalhadores com 
contas ativas ou inativas do 
FGTS podem sacar até R$ 500 
de cada conta. O pagamento vai 
até 31 de março de 2020.

Se o trabalhador tiver conta 
poupança na CAIXA, o valor será 
depositado automaticamente. No 
caso de não desejar retirar os recur-
sos, é necessário informar ao banco 
por meio dos canais divulgados em 
fgts.caixa.gov.br, até 30 de abril de 
2020, para que os procedimentos 
necessários sejam tomados e os va-
lores não sacados retornem à con-
ta vinculada ao FGTS. Cerca de 33 
milhões de trabalhadores recebe-
rão crédito automático em conta 
poupança, conforme o calendário:

Quem não possui poupan-
ça na CAIXA deverá seguir o cro-
nograma abaixo para início do 
pagamento. Para quem possui 
Cartão e senha do Cidadão, o sa-
que pode ser feito nos terminais de 

autoatendimento. Os saques de até 
R$ 100 poderão ser realizados em 
casas lotéricas, mediante apresen-
tação de documento de identidade 
original com foto e número do CPF.

Saque Aniversário:

A partir de abril de 2020, o 
trabalhador que fizer a opção po-
derá sacar um percentual do sal-
do do FGTS anualmente. Quem 
optar pela nova sistemática saca-
rá conforme cronograma a seguir:

Os interessados em migrar 
para a sistemática do saque ani-
versário poderão comunicar à 
CAIXA, a partir de 1º de outu-
bro de 2019, nos canais a serem 
divulgados em fgts.caixa.gov.
br. Ao confirmar a mudança, o 
trabalhador deixará de efetuar 
o saque em caso de rescisão de 
contrato de trabalho. 

A migração não é obrigató-
ria. Caso o titular de conta do 
FGTS não comunique ao ban-
co o interesse em migrar, per-
manecerá na regra do saque 
rescisão. Quem realizar a mu-
dança só poderá retornar à mo-
dalidade anterior após dois anos 
a partir da data de solicitação à 
CAIXA, conforme a MP.

Não haverá alteração rela-
cionada à multa de 40% em caso 
de demissão sem justa causa 
para quem migrar para o Saque 
Aniversário. O direito ao recebi-
mento da multa rescisória per-
manece o mesmo, independen-
temente de qual seja a opção de 
saque do trabalhador. 

As demais hipóteses de sa-
que, como as relacionadas à 
aquisição de casa própria, doen-
ças graves, aposentadoria e fa-
lecimento não foram alteradas. 
O trabalhador poderá, portanto, 
mesmo em caso de opção pelo 
Saque Aniversário, utilizar seu 
saldo para casa própria.

 
Distribuição de resultados 

do FGTS:

A regra para distribuição dos 
resultados do FGTS também foi 
modificada e impactará na renta-
bilidade da conta vinculada para 
o trabalhador. A mudança é que 
o resultado do FGTS apurado no 
exercício anterior passa a ser in-
tegralmente distribuído aos tra-
balhadores que tinham conta 
vinculada de FGTS em 31 de de-
zembro do exercício anterior.

Garantia de empréstimo:

O trabalhador que migrar 
para o Saque Aniversário pode-
rá utilizar os recursos do FGTS 
como garantia para empréstimo 
pessoal. O Conselho Curador do 
FGTS regulamentará a matéria.

 
Cotas do PIS:

A CAIXA e o Governo Fe de-
ral vão oferecer mais uma oportu-
nidade para sacar os recursos das 
Cotas do PIS. Diferentemente dos 
saques anteriores, não há prazo 
determinado para a retirada do di-
nheiro. Todos os participantes ca-
dastrados no PIS até 04/10/1988 
que possuam saldo poderão sacar, 
a partir das seguintes datas:

São 10,4 milhões de trabalha-
dores com direito ao saque das 
cotas do PIS em todo o Brasil. 
O pagamento das contas poderá 
movimentar até R$ 18,3 bilhões.

Os pagamentos poderão ser 
realizados por meio de crédi-
to em conta na CAIXA, com o 
Cartão do Cidadão e senha nas 
Lotéricas, CAIXA Aqui e ter-
minais de Autoatendimento ou 
nas agências CAIXA.

Mês de nascimento ......Recebem a partir de
JAN, FEV, MAR e ABR................. 13/09/2019
MAI, JUN, JUL e AGO .................. 27/09/2019
SET, OUT, NOV e DEZ .................. 09/10/2019

Mês de nascimento .........Data de início
Janeiro ............................. 18/10/2019
Fevereiro .......................... 25/10/2019
Março  .............................. 08/11/2019
Abril ................................. 22/11/2019
Maio ................................ 06/12/2019
Junho ............................... 18/12/2019
Julho ................................ 10/01/2020
Agosto.............................. 17/01/2020
Setembro ......................... 24/01/2020
Outubro ........................... 07/02/2020
Novembro......................... 14/02/2020
Dezembro ......................... 06/03/2020

Mês de nascimento .......... Período de saque
JAN e FEV ......................Abril a Junho/2020
MAR e ABR .....................Maio a Julho/2020
MAI e JUN ..................Junho a Agosto/2020
JUL ........................ Julho a Setembro/2020
AGO ....................... Agosto a Outubro/2020
SET ................. Setembro a Novembro/2020
OUT ...................Outubro a Dezembro/2020
NOV............Novembro/2020 a Janeiro/2021
DEZ .........Dezembro/2020 a Fevereiro/2021

Quem tem direito ....... Recebem a partir de
Crédito em conta na  
CAIXA para todas as idades .......19/08/2019
A partir de 60 anos...................26/08/2019
Até 59 anos .............................02/09/2019

Neymar Dias e cantoras “Nã + Nina Oliviera” 
são os destaques do Sesc Santana

O projeto Música no Deck 
apresenta no dia 10 de agosto, 
sábado, às 19 horas, “Cris Caner 
e Marinho Boffa”, a dupla acom-
panhada dos músicos Pércio 
Sápia e Marcelo Mariano, pas-
seia por diferentes estilos da mú-
sica popular brasileira. Entre os 
compositores, Dorival Caymmi, 
Garoto, Tom Jobim, Paulinho da 
Viola, além de músicas próprias, 
entre canções e temas instru-
mentais. Evento livre, gratuito e 
sem retirada de ingressos.

Entre os dias 10 e 18 de agos-
to, sábados às 21 horas e domin-
gos às 18 horas, o Sesc Santana 
oferece o espetáculo de circo 
“Num Passe de Música”, com 
Ricardo Malerbi e Flavio Tris. 
Mágica e música unidas em 10 
número-canções. Composições 
são executadas em profundo diá-
logo com números de mágica, ge-
rando uma atmosfera de humor 
e encantamento. O ineditismo 
da linguagem deste espetácu-
lo consiste nos número-canções, 
atos híbridos em que cada can-
ção foi criada para dialogar com 
cada número de mágica. Música 
e mágica íntima e profundamen-
te conectadas, transcendendo à 
relação habitual que existe entre 
número de mágica e sua trilha 
sonora. Evento livre, ingressos: 
R$ 30,00 (inteira), R$ 15 (meia), 
R$ 9,00 (credencial plena).

Em dois encontros, dia 10 
e 24 de agosto, sábados, às 16 
horas, o Sesc Santana promo-
ve duas rodas de conversas so-
bre os “Caminhos para com-
preender as faces do racismo”, 
mediadas pelo coletivo Terça 
Afro. No dia 10/8, o tema será 
“Ciência e Tecnologia”, com 
Carlos Machado. No dia 24/8, o 

tema é “Mídia e Racismo” com 
Rosane Borges como convidada. 
Evento livre, gratuito e sem re-
tirada de convites.

No dia 11 de agosto, domin-
go, às 15 horas, o Sesc Santana 
em parceria com a Biblioteca 
São Paulo, realizam a apresenta-
ção de mais uma edição do pro-
jeto Vespertino. Neymar Dias 
apresenta novas possibilida-
des para a viola brasileira. Com 
o intuito de ampliar o repertó-
rio para o instrumento, a apre-
sentação traz peças que não per-
tencem ao universo sonoro que 
popularizou a nossa tradicional 
viola. O espetáculo propõe a re-
lação da viola caipira com outros 
gêneros, especialmente a música 
de Johann Sebastian Bach, apro-
ximando o ouvinte da chamada 
música erudita e apresentando 
uma experiên cia sonora singu-
lar. O programa inclui, portanto, 
transcrições de peças originais 
de J. S. Bach (1685-1750) para 
violino, violoncelo ou alaúde, fei-
tas pelo próprio Neymar. Evento 
livre, gratuito e sem retirada de 
ingressos.

No dia 14 de agosto, quarta-
feira, às 20 horas, o Sesc Santana 
apresenta o espetáculo “Thalma 
de Freitas e Quinteto”, onde a 
atriz, cantora e compositora, 
Thalma de Freitas apresenta seu 
repertório original, canções pró-
prias e parcerias com o artis-
ta João Donato, o pai Laercio de 
Freitas, Anelis Assumpção, Ava 
Rocha e John Finbury, este últi-
mo compositor norte americano 
com quem lançou o álbum jaz-
zístico “Sorte”. Radicada em Los 
Angeles desde 2012, de Freitas se 
apresenta com um quinteto for-
mado por Thomas Harres (bate-
ria), Pedro Dantas (baixo), Saulo 
Duarte (guitarra), Aline Falcão 
(piano) e Victoria Santos (per-
cursão). Evento livre, ingressos: 
R$ 20,00 (inteira), R$ 10 (meia), 
R$ 6,00 (credencial plena).

Em 15 de agosto, quinta-fei-
ra, às 20 horas, o Sesc Santana 
oferece mais uma edição do pro-
jeto Novas Rotações com as can-
toras “Nã + Nina Oliviera”. Nã 
- Experimentalismo recheado de 
ritmos e suingue, potencializa-
dos ao máximo na apresentação 
ao vivo. A banda propõe sonori-
dades sobrepostas, dialogando 
com gêneros como Jazz, MPB, 
Samba e música experimental. 
Nina Oliveira - Cantora, com-
positora e multi-instrumentis-
ta de Guarulhos, a artista que 
já contabiliza mais de 4 milhões 
de visualizações online se desta-
ca com uma das vozes mais for-
tes da nova geração de compo-
sitores e intérpretes no cenário 
nacional. Ingressos: R$ 20,00 
(inteira), R$ 10 (meia), R$ 6,00 
(credencial plena).

No dia 15 de agosto, quin-
ta-feira, às 15 e 18h30, o Sesc 
Santana promove o Encontro 
para Educadores “A Realidade 
do Refúgio no mundo e na 
América Latina”, nos quais se-
rão compartilhadas experiên-
cias, pesquisas e saberes sobre 
refugiados e imigrantes que dei-
xaram seus países em razão da 
violação de direitos humanos. 
Evento livre, gratuito e sem re-
tirada de ingressos.

No dia 16 de agosto, sex-
ta-feira, às 20 horas, o Sesc 
Santana apresenta o espetáculo 
musical “Romeo e Julieta”, uma 
versão camerística para a obra 
de Charles Gounod, sob direção 
artística de Fernando Portari. 
Os solistas Thayana Roverso, 
Thiago Soares, Rafael Thomas, 
Fernando de Castro e Carlos 
Eduardo Marcos são acompa-
nhados pelo pianista Anderson 
Brenner e a montagem con-
ta com narração de Fernando 
Portari. Não recomendado para 
menores de 12 anos. Ingressos: 
R$ 20,00 (inteira), R$ 10 (meia), 
R$ 6,00 (credencial plena).

Foto: Divulgação

Neymar Dias

Foto: Leo Eloy

Novas Rotações com as cantoras “Nã + Nina Oliviera”

Grupo Jaçanã de A. A. - Avenida Guapira, 2.055 • Reuniões: Terça a Sexta 19h30 • Sábado 18h30 • Domingo 9h30

“Se você quer beber, o problema é seu. 
Se quiser parar de beber, o problema é nosso.”

Acupuntura a “laser” trata dor na coluna e nervo ciático
Informe Publicitário  

Dor na coluna é uma quei-
xa muito comum nos dias 

atuais, a falta de cuidado e a má 
postura acabam por desencadear 
uma série de complicações. A dor 
pode irradiar-se para as pernas, 
chegando aos joelhos, e a planta 
dos pés, em forma de queimação 
e sensação de formigamento nos 
membros inferiores.

As raízes dos nervos são com-
primidas levando a um quadro 
de dor intensa, deixando o indi-
víduo incapacitado de realizar 
suas funções, levando assim a 
piora do estado emocional como 
nervosismo e irritação e até a in-
sônia e cefaléias.

As causas mais comuns es-
tão ligadas a má postura, traba-
lho forçado, fator idade e proble-
mas ligados ao aumento de peso, 
onde haverá compressão dessas 
estruturas.

A coluna vai se desgastan-
do ao longo da vida do indiví-
duo, onde ocorrerá desnutrição 
do disco que fica entre as vérte-
bras, assim como os bicos de pa-
pagaio e a artrose ou degenera-
ção, levando também a dores e 
inflamações.

Tratamento

Utilizamos  o Laser (Luz sem 
dor), que irá melhorar a dor e a 
inflamação no local. e acupun-
tura auricular. Normalmente a 
melhora dos sintomas será sen-
tida logo nas primeiras sessões.

Outras indicações: cefaleia, 
enxaqueca, irritabilidade, insô-
nia, úlceras, gastrites, depres-
são, ansiedade, obesidade, diabe-
tes, estresse, síndrome do pânico, 
doenças da coluna vertebral, hér-
nia de disco, artrose, tendinite de 
ombro, artrite, LER (por esfor-
ço repetitivo), fibromialgia, AVC 
(derrame cerebral), bronquite, 
asma, rinite, alergias, sinusite, 
zumbidos, tensão pré-menstrual, 
dores das gestações, tabagismo, 
distúrbios da menopausa e pri-
são de ventre.

Por
Dr. José Antônio Rinaldi

Dr. José Antônio Rinaldi (Crefito3 / 12347-F) 
Consultório I: R. Salete, 117 - Santana 

Tel: 2973-9099 
Consultório II: Rua Serra de Bragança, 1.355 

Tatuapé - Tel: 3628-2125 /3628-2129
Consultório III: Av. Onze de Junho, 357  - 

Vila Clementino - Tel: 3211-7105  
Consultorio IV: Rua Lituania,  127 - 

Mooca - Telefone: 2268-3941
drjarinaldiacupuntura.blogspot.com

dr.rinaldiacupuntura@gmail.com


