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Não deixe 
seu 

investimento 
voar...

Invista certo, anuncie aqui.

www.gazetazn.com.br

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

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

*Acamados
*Convalescentes
*Senescentes
*Senis

2204-0918/2953-0549

Dores na coluna, quadril e joelhos, a Acupuntura trata!
Informe Publicitário  

A coluna é nossa base de sus-
tentação, composta de os-

sos, e discos que evitam os atritos 
ósseos, e por nervos. Qualquer uma 
dessas estruturas comprometidas 
causarão dores e inflamações. 

Caracteriza-se por dor na re-
gião da coluna cervical com irradia-
ção para braços até as mãos, e ao ní-
vel da região baixa das costas, que 
pode também irradiar para as per-
nas, chegando aos joelhos, e a plan-
ta dos pés, em forma de queimação 
e sensação de formigamento. 

Quando ocorrem degenerações 
das cartilagens das junturas, ocor-
rem dor e limitação dos movimen-
tos. A dor pode começar na região 
da cintura, região da virilha, nas co-
xas e bumbum, migrando para as 
pernas, então ocorrerá dificulda-
de para andar e trabalhar. Nos joe-
lhos ocorrerá processo inflamatório 
e dor com possível desgaste da carti-
lagem, levando a inchaços e limita-
ções nos movimentos. Os problemas 
pioram com o esforço excessivo, a 
má postura e o ganho de peso.

Tratamento 

Utilizamos Acupuntura Sistê- 

mica (agulhas no corpo) e na ore-
lha, podemos utilizar vento-
sas no local e para pacientes que 
têm medo de agulha usamos o 
Laser Acupuntura (luz sem dor). 
Também utilizamos remédios na-
turais associado ao tratamento. A 
melhora ocorrerá logo nas primei-
ras sessões.

Outras indicações: cefaleia, 
enxaqueca, irritabilidade, insônia, 
úlceras, gastrites, depressão, an-
siedade, obesidade, diabetes, es-
tresse, síndrome do pânico, doen-
ças da coluna vertebral, hérnia de 
disco, artrose, tendinite de ombro, 
artrite, LER (por esforço repetiti-
vo), fibromialgia, AVC (derrame 
cerebral), bronquite, asma, rinite, 
alergias, sinusite, zumbidos, ten-
são pré-menstrual, dores das ges-
tações, tabagismo, distúrbios da 
menopausa e prisão 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

Governo anuncia expansão do 
Programa de Ensino Integral para 

38 escolas da rede estadual da Capital
Na última sexta-feira (13), o 

governador João Doria e o secre-
tário de Educação Rossieli Soares 
anunciaram a maior expansão 
do Programa de Ensino Integral 
(PEI) da história de São Paulo. A 
partir de 2020, o PEI (Programa 
de Ensino Integral) estará presente 
em, ao menos, 664 escolas da rede 
estadual do estado, sendo 38 delas 
na Capital. Atualmente, 417 esco-
las da rede estadual já funcionam 
nesta modalidade, e a expectativa 
da Seduc é ultrapassar 1,4 mil uni-
dades de ensino até o ano de 2023. 

As 247 escolas estaduais que 
manifestaram interesse em ade-
rir ao programa a partir de 2020, 
obedecem a critérios estabeleci-
dos pela Secretaria da Educação, 
como ter mais de 12 salas de au-
las e levando-se em conta o grau 
de vulnerabilidade socioeconô-
mica da comunidade que a esco-
la atende.

Entre as escolas contempla-
das, 92 já vigoram no modelo 
ETI (Escola de Tempo Integral). 
Embora tenham uma carga horá-
ria maior, elas têm um currículo 

obrigatório diferente do propos-
to pelo PEI. Outras 155 unida-
des são da rede estadual de ensi-
no regular. 

Veja a lista das escolas 
da Zona Norte

Norte 1 Anilza Pioli Professora
Norte 2 Angelo Bortolo
Norte 2 Carlos de Laet Prof
Norte 2 Eurico Figueiredo Prof
Norte 2 Johann Gutenberg
Norte 2 Sebastião de Souza Bueno Prof

Terminais Rodoviários de São Paulo: 
mais de 1 milhão de passageiros 

viajam de ônibus no feriado de Natal
Com a proximidade do fe-

riado de Natal, os terminais ro-
doviários de São Paulo: Tietê, 
Barra Funda e Jabaquara, re-
cebem operação especial para 
atender os passageiros que dão 
preferência às viagens rodoviá-
rias. Entre chegadas e partidas, 
os terminais rodoviários paulis-
tanos estimam recepcionar mais 
de 1 milhão e 37 mil passageiros 
entre os dias 20/12 (sexta-feira) 
e 26/12 (quinta-feira). Períodos 
mais movimentados para o em-
barque: a previsão indica mais 
de 412 mil pessoas deixando São 
Paulo de ônibus entre os dias 20, 
21, 22 e 23 de dezembro.

Cidades mais procuradas: ci-
dades do interior e litoral de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Angra 
dos Reis, Belo Horizonte, Sul de 
Minas, Curitiba e Florianópolis.

Carros extras: entre os dias 
20 e 23 de dezembro, serão mais 
de 3220 carros extras. Caso haja 
necessidade, mais ônibus pode-
rão ser disponibilizados.

Dicas importantes:

•Documentação para viagem: 
é essencial que todos os passa-
geiros, até mesmo as crianças, 
apresentem documento de iden-
tificação original e com foto;
•Embarque de crianças e ado-
lescentes: a partir dos 16 anos 
de idade, o passageiro pode via-
jar totalmente desacompanhado. 
Já os menores de 16 anos pre-
cisam de autorização para via-
jar. Mais informações: www.tjsp.
jus.br, em Informações/Auto ri-
zação de Viagem para Crian ças e 
Adolescentes;
•Bagagens: são permitidos até 
30 kg no bagageiro e até 5 kg de 
bagagem de mão, desde que não 

interfira no conforto dos passa-
geiros dentro do ônibus. A iden-
tificação das bagagens com eti-
queta contendo nome completo 

e telefone facilita em casos de 
perda ou esquecimento;
•Etiqueta QR Code: Quem com-
prar pela internet ou em agên-
cias fora do terminal, não pode 
esquecer de passar na bilheteria 
da empresa para retirar o selo 
de embarque para ter acesso às 
plataformas;
•Horário de chegada ao termi-
nal: é importante que o passa-
geiro chegue ao terminal, pelo 
menos, uma hora antes do horá-
rio marcado na passagem;
•Remarcação de passagens: em 
casos de desistência ou impossi-
bilidade de viajar, a remarcação 
e reembolso da passagem são 
feitos com até 3 horas de antece-
dência, diretamente com a em-
presa de ônibus;
•Atendimento: todos os profis-
sionais estão devidamente uni-
formizados e permanecem em 
ronda ou nos balcões de in-
formação. Todos estão aptos a 
prestar o atendimento necessá-
rio aos viajantes.

Foto: AGZN

Terminal Rodoviário Tietê recebe operação especial

CARTÃO SOCIAL SOCICAM 2019
Até o dia 21 de dezembro, 

acontecerá no Terminal 
Rodoviário Tietê a 19ª edição 
da campanha Cartão Social 

Socicam. Durante esse período, 
quem passar pelo local 

poderá enviar cartões de Natal 
gratuitamente para amigos 
e familiares. Voluntários da 

Federação de Bandeirantes do 
Brasil estão à disposição para 

auxiliar quem quiser participar 
e a Socicam irá custear a 
compra dos cartões e a 

postagem nos Correios. A ação 
acontecerá de segunda a sexta-
feira, das 16 às 20 horas, e aos 
sábados, das 10 às 14 horas.

Vedacit é a nova patrocinadora 
master do Vôlei Guarulhos

A Vedacit, líder no mercado 
de impermeabilização, é a nova 
patrocinadora master do Vedacit 
Vôlei Guarulhos. Sempre va-
lorizando o esporte nacional, a 
marca apoiará a equipe mascu-
lina nos próximos dois anos. O 
valor investido será de cerca de 
R$ 5 milhões no período.

Além de integrar o nome do 
time - Vedacit Vôlei Guarulhos - 
a logomarca da empresa estará 
estampada nas camisas dos joga-
dores a partir de janeiro de 2020, 
quando terá início a Superliga B, 
com estreia prevista para o dia 
25. O Ginásio da Ponte Grande, 
em Guarulhos (SP) recebe-
rá toda a identidade visual da 
Vedacit com o famoso amarelo.

O patrocínio faz parte de uma 
atuação estratégica para ampliar 
a relação com os consumidores e a 
sociedade. “Estar ao lado do Vôlei 
Guarulhos é uma ótima oportu-
nidade para fortalecer a marca 
junto ao nosso público. A Vedacit 
tem uma exposição qualificada ao 
prestigiar um dos esportes mais 
populares do país, apoiando um 
time em ascensão com um pro-
jeto sólido de crescimento”, afir-
ma o executivo de Marketing da 
Vedacit, Bruno Pacheco.

Para a temporada 2020, o 
Vedacit Vôlei Guarulhos conta 
com uma comissão técnica ex-
periente, liderada pelo técni-
co Vinicius Gamino, o Alegrete, 
que desembarca em Guarulhos 
após uma grande história no 
Sesc Rio de Janeiro.

Dentro da quadra, a equi-
pe terá o levantador Sandro 
Barbalho, que disputou a última 
Superliga pelo Sada Cruzeiro, 
como capitão e grande destaque.  
“Em primeiro lugar é preciso 

agradecer e honrar o apoio da 
Vedacit, pois hoje iniciamos com 
um título: temos um contrato de 
longo prazo com uma das gran-
des empresas do Brasil, e isso é 
digno de celebração. Aliado a isso, 
fizemos um planejamento muito 
cuidadoso e o nosso elenco está 
muito forte, tanto na Comissão 
Técnica, quanto entre os atletas. 
A expectativa é brigar por uma 
das vagas na Superliga A”, co-
menta Anderson Marsili, Gestor 
do Vedacit Vôlei Guarulhos.

Foto: Divulgação

Serão investidos R$ 5 milhões durante os dois anos de parceria

Um terço dos brasileiros que pretende ir às compras no Natal 
possui contas em atraso, segundo a pesquisa CNDL/SPC Brasil

Faltam poucos dias para as 
festas de fim de ano e as tradi-
cionais compras de Natal se-
guem a todo vapor. No entanto, 
o consumidor precisa ficar aten-
to aos gastos neste período para 
não comprometer o orçamen-
to, principalmente se já estiver 
endividado. Uma pesquisa rea-
lizada pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de Diri-
gentes Lojistas (CNDL) nas 27 
capitais do Brasil, mostra que 
cresceu de 28% para 33% o 

número de brasileiros que pos-
sui intenção de presentear no 
Natal, mesmo com contas em 
atraso. Destes, 66% estão com 
restrição em seus CPFs.

O levantamento também 
aponta que 15% dos entrevis-
tados admitem ter ficado com 
o nome sujo em razão das com-
pras feitas no Natal de 2018. 
Dentre estes, 9% continuam 
negativados e 7% conseguiram 
limpar o nome. Em média, o va-
lor das dívidas responsável pela 
negativação é de R$ 847,17.

Foto: AGZN

Três em cada dez entrevistados gastam mais do que podem nos presentes de 
Natal. Atitudes impensadas levaram 15% dos consumidores que presentearam 

em 2018, a ficar com nome sujo; valor médio das dívidas é de R$ 847


