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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

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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www.gazetazn.com.brVisite 
nosso site:

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

Retirada da linha de 
ônibus 1757-10 - Conjunto 
dos Bancários - Santana - 
Conjunto dos Bancários

“Com referência ao assun-
to em pauta, destaque em sua 
edição 2877 de 20/09/19, quere-
mos aqui expressar nossa opi-
nião e sugerir uma possível so-
lução para resolver o problema, 
evitando a retirada da referida 
linha de ônibus, o que acarreta-
ria sérios prejuízos para milha-
res de usuários das regiões do 
Mandaqui e Alto do Mandaqui.

Como morador do Alto do 
Mandaqui, somos frontalmente 
contra a retirada da linha 1757-
10. Porque, ao invés de supri-
mi-la, não tentamos melhorá-la, 
para servir melhor e torná-la 
rentável, se realmente ela é de-
ficitária, como alegam os inte-
ressados em retirá-la.

Nossa sugestão: porque não 
estendermos a linha 1757-10, 
de Santana (como é hoje) até o 
Shop ping D, pela Avenida Cru-
zeiro do Sul (ida e volta), passan-
do pelo Terminal Rodo viário do 
Tietê. São poucos quilômetros a 
mais, e poderia se manter a linha 
como circular (como ela é hoje).

Esse novo trajeto, ligan-
do o Conjunto dos Bancários ao 

Shopping D, passando pelo Ter-
minal Rodoviário do Tietê, cer-
tamente daria um novo alento à 
linha 1757-10, vindo a beneficiar 
não só aos usuários do Conjunto 
dos Bancários, Mandaqui e Alto 
do Mandaqui como os demais em 
todo o seu trajeto. Essa extensão 
também facilitaria o acesso de  
fiéis ao Santuário das Almas, na 
Rua Guaporé, bem próximo ao 
Shopping D.

Fica aí a nossa sugestão/cola-
boração aos esforços para se evi-
tar a retirada da linha 1757-10, 
tão necessária à todos nós, mora-
dores do Conjunto dos Ban cários, 
Mandaqui e Alto do Mandaqui.

Aproveitamos para solici-
tar à esse prestigioso defensor 
dos interesses dos moradores 
da nossa Zona Norte, A Gazeta 
da Zona Norte, que de alguma 
forma, faça chegar, aos respon-
sáveis pela linha 1757-10 e até 
a algum órgão da Prefeitura na 
área dos transportes, essa nos-
sa sugestão”. Atenciosamente, 
José Antonio Eloy da Rocha

*Este é um espaço aberto ao leitor, 
sendo o teor dos textos de inteira 

responsabilidade de quem os assina. 
Os textos aqui publicados não  
expressam necessariamente a  

opinião de A Gazeta da Zona Norte.

Trabalhador já pode optar pelo 
Saque-Aniversário do FGTS

A Caixa disponibilizou na úl-
tima terça-feira (1º), os canais de 
atendimento para que o trabalha-
dor realize a opção pela nova siste-
mática de saque do FGTS, o Saque-
Aniversário, instituída pela Medida 
Provisória nº 889/2019. Todo tra-
balhador com conta do FGTS, ati-
va ou inativa, pode realizar a opção, 
que pode ser registrada pelo APP 
FGTS ou pela página fgts.caixa.
gov.br. Quem tem conta poupança 
ou conta corrente na Caixa ou em 
qualquer outro banco pode solicitar 
o crédito em conta. 

Para o presidente da Caixa, 
Pedro Guimarães, “A Caixa possui 
a eficiência tecnológica necessária 
para disponibilizar aos trabalha-
dores todos os meios para efe tuar 
a opção pelo Saque-Aniversário 
com rapidez, comodidade e segu-
rança”, destaca. 

A opção cadastrada nos sis-
temas da Caixa até dezembro de 
2019 surtirá efeito a partir do dia 
1º de janeiro de 2020. Desta data 
em diante, a opção registrada 
pelo trabalhador passa a ter efei-
to imediato e pode ser realizada a 
qualquer tempo. Em 2020, o pa-
gamento do Saque-Aniversário 
obedece ao calendário:

A partir de 2021, a libera-
ção ocorrerá no mês de aniversá-
rio do trabalhador. Ao optar pelo 
Saque-Ani versário, o trabalhador 
deverá escolher a data em que de-
seja que o valor seja disponibili-
zado: no 1º ou no 10º dia do mês 
de seu aniversário. A diferença é 
que, ao optar pelo 10º dia, a base 
de cálculo do valor a receber será 
acrescida de Juros e Atualização 
Monetária do mês de saque. 

Os valores ficam disponíveis 
para saque por um período de 
três meses, a contar do primei-
ro dia útil do mês de nascimento. 
Por exemplo: se a data de aniver-
sário for dia 10 de março, o traba-
lhador terá de 1º de março até o 
último dia útil de maio para efe-
tuar o saque. Caso o trabalhador 
não saque esse recurso, ele volta 
automaticamente para a sua con-
ta no FGTS.

A migração para a modalida-
de Saque-Aniversário não é obri-
gatória. Quem não comunicar ao 
banco o interesse em migrar, per-
manecerá na regra anterior de 
saque-rescisão.

Saque-Aniversário: 

Anualmente, o trabalhador 
poderá sacar um percentual cal-
culado sobre o saldo do FGTS, 
acrescido de uma parcela adicio-
nal fixa. Caso não queira retirar 
os recursos, o cidadão deve infor-
mar ao banco, por meio dos ca-
nais divulgados no site fgts.caixa.
gov.br. Os valores não sacados re-
tornam à conta do FGTS.

Mês de nascimento Período de saque

Janeiro e Fevereiro Abr a Jun/2020
Março e Abril Mai a Jul/2020
Maio e Junho Jun a Ago/2020
Julho Jul a Set/2020
Agosto Ago a Out/2020
Setembro Set a Nov/2020
Outubro Out a Dez/2020
Novembro Nov/2020 a Jan/2021
Dezembro Dez/2020 a Fev/2021

      Limite das faixas de saldo (em R$) Alíquotas Parcela Adicional (em R$)

  até 500,00 50% -
 de 500,01 até 1.000,00 40% 50,00
 de 1.000,01 até 5.000,00 30% 150,00
 de 5.000,01 até 10.000,00 20% 650,00
 de 10.000,01 até 15.000,00 15% 1.150,00
 de 15.000,01 até 20.000,00 10% 1.900,00
 acima de 20.000,01  5% 2.900,00

Aluguel corrigido pelo IGP-M pode 
ter reajuste de 3,37% em outubro

Os contratos de locação re-
sidencial em andamento, com 
aniversário em outubro e corre-
ção pelo IGP-M (Índice Geral de 
Preços - Mercado), medido pela 
FGV (Fundação Getúlio Vargas), 
poderão ter seus valores atuali-
zados em 3,37%.

O IGP-M é eleito como um 
dos principais indicadores para 
reajustes contratuais por ser di-
vulgado ainda dentro do mês de 
referência. A variação mensal em 
setembro foi negativa (-0,01%), 
fechando o comportamento dos 
preços no período de 12 meses 
compreendido entre outubro de 
2018 a setembro de 2019.

Para facilitar o cálculo do novo 
aluguel, o Secovi-SP (Sindicato da 
Habitação) divulga fator de atuali-
zação, que, no caso, será de 1,0337. 
Por exemplo: para atualizar um 
aluguel de R$ 1.500,00 que vigo-
rou até setembro de 2019, multi-
plica-se R$ 1.500,00 por 1,0337. O 
resultado, R$ 1.550,55, correspon-
de ao aluguel de setembro, a ser 
pago no final do mês de outubro 
ou início de novembro.

Seguem os reajustes dos úl-
timos meses: 

Contrato com aniversário 
em outubro/19 e pagamento em 

novembro/19: 1,0337
Contrato com aniversário 

em setembro/19 e pagamento 
em outubro/19: 1,0495

Contrato com aniversário 
em agosto/19 e pagamento em 
setembro/19: 1,0639

Contrato com aniversário 
em julho/19 e pagamento em 
agosto/19: 1,0651

Contrato com aniversário 
em junho/19 e pagamento em 
julho/19: 1,0764

Contrato com aniversário 
em maio/19 e pagamento em ju-
nho/19: 1,0864

Contrato com aniversário 
em abril/19 e pagamento em 
maio/19: 1,0827

Contrato com aniversário 
em março/19 e pagamento em 
abril/19: 1,0760

Contrato com aniversário 
em fevereiro/19 e pagamento 
em março/19: 1,0674

Contrato com aniversário 
em janeiro/19 e pagamento em 
fevereiro/19: 1,0754

Contrato com aniversário 
em dezembro/18 e pagamento 
em janeiro/19: 1,0968

Contrato com aniversário 
em novembro/18 e pagamento 
em dezembro/18: 1,1079.

Foto: AGZN

Confira os índices de reajustes para os aluguéis em outubro

Cardiológica Medicina Diagnóstica é um centro médico voltado 
ao diagnóstico, prevenção e tratamento. Referência em toda a 

Zona Norte e grande São Paulo. Equipamentos modernos, 
equipe multidisciplinar altamente qualificada. Oferece aos seus 

clientes o que há de melhor em diagnóstico, prevenção e tratamento.

Rua Salete, 200 - 1º/2º/11º andares - Santana (a 300 metros da estação Santana do Metrô)

Central de atendimento: 2139-6900

www.cardiologica.net • atendimento@cardiologica.net

Atendemos: planos de saúde, seguro saúde, além de pacientes
     particulares e possuidores do cartão de benefícios   

ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM: 
• Cardiologia • Clínica Geral • Geriatria • Nutrição

EXAMES DIAGNÓSTICOS EM: 
• Cardiologia • Neurologia • Otorrinolaringologia • Ginecologia • Pneumologia 

• Radiologia • Ultrassonografia • Laboratório de Análises Clínicas 

Na Cardiológica, sua saúde  
é cuidada por 

profissionais capacitados. Confira as vantagens únicas do cartão                  :
• Não existem mensalidades; 
• Somente uma pequena taxa única anual de adesão; 
• Você só paga o que utilizar, com tabela diferenciada; 
• Não tem carência de qualquer natureza; 
• Não há exclusão de doença crônica, pré-existente, infecto-contagiosa, etc; 
• O uso é imediato para todos os serviços prestados pela
 CARDIOLÓGICA MEDICINA DIAGNÓSTICA 
 e demais referenciados                ; 
• Não tem limite de uso; 
• Você poderá utilizar o Cartão 
 quantas vezes forem necessárias; 
• Não tem limite de idade; 
• O fator idade não influi no valor da taxa de aquisição do cartão; 
• Não há burocracia no atendimento. Para ser atendido basta apresentar 
  o Cartão               , o documento de identidade e guia autorizada; 
• Atendimento diferenciado. 

Cuidar bem da saúde agora cabe no seu bolso.

Aproveite o seu cartão                   e realize consultas médicas e exames com valores especiais.

Simples, rápido e seguro

Central de atendimento: 2139-6900

Rua Salete, 200 - 6º andar - Santana (a 300 metros da estação Santana do Metrô)

www.cardiologica.net • atendimento@cardiologica.net

Realize seus exames 
com condições especiais 

em até 12 vezes no 
cartão de crédito

Doenças emocionais: compreenda 
como afetam nosso organismo
A ligação entre o corpo e a 

mente ajuda a compreender as 
doenças psicossomáticas, co-
nhecidas, popularmente como 
doenças emocionais. De acor-
do com a psicóloga do Hospital 
Edmundo Vasconcelos, Maria 
Camila Mahfoud Marcoccia, es-
sas enfermidades são aquelas 
cujos fatores psicológicos e so-
ciais interferem no processo or-
gânico do corpo.

A definição pode ser exempli-
ficada quando há picos de estres-
se resultando na baixa imunida-
de, ou dores de cabeça, problemas 
intestinais e de estômago que 
aparentemente não têm nenhum 
diagnóstico clínico. “Assim como 
quando estamos doentes acaba 
interferindo na parte psicológica, 
o psicológico também pode inter-
ferir no corpo, ocasionando esses 
e outros sintomas”, complemen-
ta a especialista.

Para estes casos, o trata-
mento é iniciado com a avalia-
ção adequada de um médico que 
verifica todas as possibilidades 
clínicas, para então indicar um 
acompanhamento psicológico e, 
em alguns casos, psiquiátrico. 
Maria Camila explica que nem 
sempre há persistência para en-
contrar a causa do problema, e 
isso pode ocasionar prejuízos ao 
bem-estar.

“Ainda existe um preconcei-
to grande com doenças de ori-
gem emocional, pois se corre-
laciona dificuldade emocional 

com fraqueza, o que pode difi-
cultar a aceitação do diagnósti-
co e a busca constante por ou-
tros médicos, exames etc. Sem o 
tratamento adequado, a pessoa 
corre o risco de viver em função 
de controlar o sintoma e não 
cuidar verdadeiramente da cau-
sa”, enfatiza. 

Outro alerta direcionado ao 
déficit no tratamento é o uso ir-
regular ou excessivo de medica-
mentos, usados de forma palia-
tiva para sanar os sintomas. “É 
importante lembrar que as do-
enças psicossomáticas podem 
intensificar sintomas de doen-
ças diagnosticadas clinicamen-
te, e para que isso seja ameni-
zado é preciso compreender e 
tratar a causa”, finaliza.

Foto: by Sydney Sims on Unsplash

Doenças emocionais afetam 
o organismo


