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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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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

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

Aplicativo e plataforma do 
Fundo Social que 

facilita doações em SP 
completa um mês no ar 

O aplicativo e plataforma 
São Paulo Mais Humana, lan-
çado no dia 17 de outubro pelo 
Fundo Social de São Paulo, com-
pleta um mês no ar com o intui-
to de conectar pessoas e entida-
des sociais para facilitar doações.

Por meio da ferramenta, que 
já está disponível nas lojas de 
aplicativos, o usuário tem aces-
so a organizações cadastradas 
próximas a ele e pode, a partir 
de filtros de pesquisa, escolher a 
forma como deseja ajudar.

Desenvolvida com tecnolo-
gia da Prodesp, a ‘São Paulo 
Mais Humana’ conta também 
com layout moderno e navega-
ção intuitiva: por meio do re-
curso de geolocalização (dispo-
nível no site www.saopaulomais 
humana.sp.gov.br e aplicativo), 
o usuário pode definir um raio 

de busca, que varia de 1 a 50 km 
do endereço indicado, para lo-
calizar instituições que estejam 
dentro da sua área de interesse.

Veja como participar:

Após o usuário baixar o aplica-
tivo, ele deve seguir os passos:
•Autorize sua localização ou di-
gite o CEP do local que gostaria 
de consultar;
•Escolha a causa que tem mais 
afinidade;
•Selecione a instituição que 
quer ajudar;
•Preencha o cadastro deta- 
 lhadamente;
•Aguarde o retorno da ONG;
•A partir do contato, o volun-
tariado é realizado diretamente 
com a entidade;

Saiba como cadastrar 
uma entidade:

•Clique na aba “Cadastre sua 
Entidade”;

•Selecione a categoria de 
atendimento;
•Selecione o tipo de doação que 
necessita;
•Preencha os dados cadastrais;
•Após o envio dos dados, aguar-
de a confirmação de cadastro do 
Fundo Social SP;

Foto: Divulgação

Sabesp irá realizar “Black Friday” para clientes 
que queiram quitar suas contas de água atrasadas

Até o dia 20 de dezembro, 
das 8 às 16 horas, de segunda a 
sexta-feira; e aos sábados das 8 
às 13 horas, a Sabesp vai reali-
zar uma “Black Friday” amplia-
da, com abatimentos que vão fa-
cilitar a vida dos clientes que 
queiram quitar suas contas de 
água atrasadas. A ação é volta-
da para imóveis residenciais, co-
merciais e industriais que te-
nham contas em aberto, seja 
na Capital, Grande São Paulo, 
Interior ou Litoral. Serão envia-
das mensagens SMS e comuni-
cados por meio de ligações avi-
sando os clientes sobre a ação.

Na Black Friday Sabesp, 
a Companhia disponibiliza ao 
cliente uma proposta especial 

para a quitação da dívida. A ação 
tem como objetivo aproximar o 
cliente da Companhia, flexibili-
zar a negociação e regularizar a 
situação para evitar um futuro 
problema como a interrupção do 
abastecimento. Vans e tendas 
da Sabesp ficarão estacionadas 
em pontos de grande movimen-
tação para receber a população 
que também poderá se direcio-
nar às agências de  atendimen-
to da Companhia. A relação de 
endereços das agências em cada 
cidade também pode ser acessa-
da no site da Sabesp, na opção 
Serviços >> Agência.

Para negociar, basta ter em 
mãos o documento de identida-
de (RG), CPF e uma conta de 

água onde aparece o número do 
Registro Geral do Imóvel (RGI). 
Poderão fazer o atendimento 
nas vans, os clientes com con-
ta em débito de qualquer imó-
vel atendido pela Sabesp. Além 
da quitação de débitos, os clien-
tes também podem aproveitar a 
oportunidade para atualizar o 
cadastro junto à Sabesp ou ti-
rar dúvidas sobre outros assun-
tos realizados pela Companhia.

Vale lembrar que os clientes 
também podem negociar suas 
dívidas com a empresa sem sair 
de casa pelos telefones 195 e 
0800 055 0195. A expectativa da 
Companhia é realizar cerca de 
180 mil renegociações durante o 
período da Black Friday.

Cia. Treme Terra apresenta espetáculo 
“Anonimato” no teatro Alfredo Mesquita

Anonimato é um espetá-
culo de dança negra que reve-
la situações do cotidiano bra-
sileiro, bem como, aspectos 
ligados ao soterramento e ani-
quilamento das memórias ne-
gras no seio de uma sociedade 
eurocentrada, marcada por um 
histórico secular racista e colo-
nialista, que violenta pessoas e 
tradições culturais de matrizes 
africanas, indígenas e perifé-
ricas. De maneira poética (não 
dissociada a política, como dis-
curso libertário), a obra abor-
da o genocídio étnico-cultural e 
suas consequências na vida so-
cial urbana, a invisibilização 
de mestras e mestres da cultu-
ra popular abandonados a soli-
dão. Traçando um paralelo sim-
bólico com os rituais de axexê, 
suas relações com eguns, ori-
xás e nkisis que estão forte-
mente associados a morte, bem 
como ao renascimento e outros 
desdobramentos, a Cia Treme 
Terra aprofunda sua pesquisa 
mitológica partindo das tradi-
ções Bantu e Yoruba no Brasil, 

estudos de movimentações para 
um corpo que dança e reverbera 
sons percussivos e vocais, dan-
do origem as re-criações cêni-
cas inspiradas (de maneira não 
literal) em histórias recolhidas 
de importantes personagens da 
cultura negra e periférica. Faixa 

ou indicação etária: 10 anos 
- gratuito. 

O Teatro Alfredo Mesquita 
está localizado Avenida Santos 
Du mont, 1770 - Santana. Para 
mais informações ligue: (11) 2221-
3657 ou acesse Facebook e Insta-
gram: @teatroalfredomesquita

Foto: Divulgação

A Cia. Treme Terra encena a coreografia 
Anonimato - Orikís aos Mitos Pessoais Desaparecidos

Contos com atividades serão realizadas 
nas bibliotecas das Fábricas de Cultura

A partir do dia 4 de dezem-
bro as atividades de contos vão 
circular pelas bibliotecas das 
Fábricas de Cultura. Repleta 
de histórias fantásticas e diver-
são, essa programação é voltada 
para o público infantil.

A biblioteca da Fábrica de 
Cultura Vila Nova Cachoeirinha 
recebe o conto O Príncipe 
SIDDHI com a contadora de 
histórias e atriz Cris Miguel, 
a qual atuou e fundou proje-
tos como o programa Baú de 
Histórias (TV Cultura e TV Rá 
Tim Bum). No dia 4 de dezem-
bro, quarta-feira, das 14h30 às 
16h30, o público entra em con-
tato com a história de um pe-
queno príncipe indiano que se 
sentia como um pássaro preso 
na gaiola ao viver apenas den-
tro do Palácio de Ouro e Prata. 
Mesmo ganhando muitos pre-
sentes dos pais, que não per-
mitiam sua saída, Siddhi dese-
ja conhecer o mundo, além das 
muralhas. 

Por meio de uma narrativa 
divertida e comovente, com va-
lores como o respeito, harmonia, 
beleza e aspectos da cultura in-
diana, O Príncipe SIDDHI tam-
bém estará, em mesmo horário, 
nas bibliotecas das Fábricas de 
Cultura Brasilândia no dia 5/12, 
Jaçanã em 6/12. 

Ainda na biblioteca da uni-
dade Vila Nova Cachoeirinha 
será realizada a Tenda de his-
tórias no dia 11 de dezembro, 
quarta-feira, das 14 às 16 horas. 
De maneira lúdica, mitos, len-
das, contos e um longo percurso 
de descobertas e encantamentos 

proporcionado pela Literatura 
estarão presentes nesse ciclo de 
leitura. A seguir, programação 
completa:

O Príncipe SIDDHI - 
com Cris Miguel, atriz e 
contadora de histórias 

4/12 - quarta-feira - 14h30 às 
16h30 - Biblioteca da Fá bri ca de 
Cultura Vila Nova Ca choei ri- 
nha;
5/12 - quinta-feira - 14h30 às 
16h30 - Biblioteca da Fábrica de 
Cultura Brasilândia;
6/12 - sexta-feira - 14h30 às 
16h30 - Biblioteca da Fábrica de 
Cultura Jaçanã;
Faixa etária: maiores de 5 anos.

A Fábrica de Cultura Brasi-
lândia está localizada na Ave-
nida General Penha Brasil, 
2.508; 

A Fábrica de Cultura Jaçanã 
está localizada na Entrada 1: 
Rua Raimundo Eduardo da 
Silva, 138 e na Entrada 2: Rua 
Albuquerque de Almeida, 360;

A Fábrica de Cultura Vila 
Nova Cachoeirinha está lo-
calizada na Rua Franklin 
do Amaral, 1575 - Vila Nova 
Ca choeirinha.

Funcionamento: de terça a 
sexta-feira, das 9 às 20 horas, 
finais de semana e feriados das 
12 às 17 horas. www.fabricasde 
cultura.org.br

Foto: caldeiraproducao

Durante dezembro, a imaginação e o contato com diversas culturas serão 
exercitados nas unidades da Brasilândia, Jaçanã e Vila Nova Cachoeirinha

Papai Noel do Shopping Center Norte 
é moderninho e tem até WhatsApp

Neste ano o Shopping Center Norte 
apresenta uma nova forma das crian-
ças se comunicarem com o Papai Noel. 
Além do tradicional formato de entre-
ga de cartinhas no Center Norte, des-
sa vez será possível também por meio 
do whatsApp. 

Para conversar com o Papai Noel 
é muito fácil. Basta escanear um QR 
Code, espalhado em diversos pontos do 
Shopping Center Norte e, automatica-
mente a pessoa será direcionada para 
o número do whatsApp do Papai Noel. 
Feito isso, basta mandar uma mensa-
gem ao bom velhinho que ele responde-
rá. As mensagens podem ser por texto 
ou por voz (para as crianças em fase de 
alfabetização). 

O Papai Noel estará disponível de 
segunda a domingo, das 10 às 18 horas. 
Lembrando que das 13 às 14 horas ele 
faz uma pausa para o almoço. É impor-
tante lembrar que, devido à demanda, 
as mensagens podem demorar alguns 
dias para serem respondidas. 

Foto: Divulgação

Para conversar com o Papai Noel basta escanear um 
QR Code com a câmera do celular
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Acupuntura como Tratamento Integrado na Medicina
Informe Publicitário  

A utilização da Acupuntura como 
recurso terapêutico e integrado 

nos dias atuais, são comprovados pelos 
seus efeitos clínicos e cientificos. Dentre 
eles destacam-se: efeitos analgésicos, re-
laxante muscular, sedativo, hipnótico, an-
siolítico, antitérmico, antidepressivo, an-
ti-inflamatório, indutor da imunidade, 
facilitador na reabilitação após AVC (der-
rame cerebral), e também estimulante na 
cicatrização tecidual.

Os estudos científicos demonstram 
uma ação chamada neuromoduladora da 
Acupuntura sobre os mecanismos neurais 
e humorais de regulação no organismo, 
justificando assim, suas várias indicações, 
não somente para tratar as dores, mas 
também distúrbios funcionais, ou doen-
ças que acometem o corpo, assim como 
distúrbios endócrinos e metabólicos.

A Acupuntura atua em todas as es-
pecialidades médicas, aqui estão algumas 
indicações:

•Dores diversas; dor crônica, fibromial-
gia, artrite, artrose, osteoartrite, dor pós 
herpez, dor pós operatória, dores pós cân-
cer, dores de cabeça.
•Dores cervicais e membros superiores; 
dor muscular, dor no ombro, cervicalgia, 
dor no cotovelo, LER/DORT, dor no túnel 
do carpo.

•Dores lombares e membros inferiores; 
lombalgia, dor ciática, artrose de joe lho, 
quadril, fascite plantar, esporão de calcâneo.
•Sistema genito-urinário; cólica mens-
trual, TPM, cólica renal, cistite crônica, 
dor da endometriose, menopausa, dis-
função sexual, dor pélvica, incontinên-
cia urinária, ejaculação precoce, hemor-
ragia uterina.
•Gastroenterologia; síndrome do cólon 
irritável, cólica biliar, intestino preso, 
gastrite, náuseas, vômitos.
•Alergia e imunologia; asma, bronquite, 
rinite alérgica.
•Dermatologia; psoríase, eczemas, acne, 
dermatites, alopecia.
•Desordens psíquicas; ansiedade, depres-
são, insônia, stress, hiperatividades em 
crianças, síndrome do pânico.
•Sistema nervoso; tonturas, vertigens, 
zumbido, mal de Parkinson, mal de 
Alzhei mer, sequela de AVC (Derrame 
cerebral).

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


