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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

Anuncie: 2977-6544 ou pelo site: 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

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
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!

“Promovendo educação 
em diabetes para jovens 

de todas as idades”
www.adj.org.br

Tremembé completa 129 anos com
importantes obras em andamento

As obras incluem a constru-
ção de 6 grandes reservatórios 
ao longo de 35 km do Córrego 
Tremembé, além da canaliza-
ção de um trecho de, aproxima-
damente 3,5 km. Executadas 
pela Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana e Obras 
(SIURB), tem previsão de en-
trega no final de 2020. “Esse 
é um problema de mais de 50 
anos que está sendo tratado 
pela raiz e deve diminuir, con-
sideravelmente o problema das 
enchentes”, afirmou o subpre-
feito de Jaçanã/Tremembé, 
Alexandre Pires.

O reservatório denomi-
nado R1, localizado dentro 
do Horto Florestal, no antigo 
Lago das Capivaras foi o pri-
meiro a ser concluído e tem 
capacida de de armazenar 17 
mil m³. Com isso, a expecta-
tiva é de que as enchentes em 
ruas como: Conchilia, Raul de 
Morais Vitor e José Arnoni se-
jam combatidas.

Atualmente, as obras se 
concentram na fase final do R3 
localizado na Avenida Maria 
Amá lia Lopes de Azevedo e 

iniciadas no R5, localizado na 
Rua Florinda Barbosa na região 
do Jaçanã. A canalização do tre-
cho previsto foi concluída nos 
trechos entre as ruas: Imbiras 
e Casuarinas e entre a Avenida 
Coronel Sezefredo Fagundes e 
a Rua Rodolfo Cavinato, neste 
ano. Todas essas medidas de-
vem impactar, positivamente a 

região no próximo período de 
chuvas intensas. 

Para comemorar o aniversá-
rio do bairro, a Subprefeitura 
Jaçanã/Tremembé está progra-
mando um mutirão de serviços. 
A data deve ser anunciada pelo  
Subprefeito Alexandre Pires. O 
apoio dos moradores será fun-
damental para a iniciativa.

Fotos: AGZN

Paróquia de São Pedro, inaugurada em 1926, é um dos 
pontos históricos mais importantes do Tremembé

Casa de Cultura Tremembé, recentemente reformada, 
preserva características originais

Obras ao longo do Córrego Tremembé 
foram iniciadas na Rua Florinda Barbosa 

onde será construído o reservatório 5

Na última terça-feira (5), 
a Rede Nossa São Paulo divul-
gou a nova versão do Mapa da 
Desigualdade da cidade. Os da-
dos de 10 diferentes áreas e 53 
indicadores mostram a realida-
de dos distritos da capital pau-
lista através do “desigualtôme-
tro”, que evidencia a diferença 
entre a melhor e a pior região 

para cada um dos indicadores. 
Entre as novidades desta 

edição estão o comparativo de 
violência contra a mulher, in-
cluindo o feminicídio; violên-
cia homofóbica e transfóbica; 
e violência de racismo e injú-
ria racial. Dados sobre Popula-
ção, Meio Ambiente, Segurança 
Viá ria, Direitos Humanos, Ha-
bitação, Saúde, Educa ção, Cul-
tura, Esporte, Trabalho e Ren-
da cada um dos distritos da 

cidade também fazem par-
te dos indicadores que serão 
apresentados.

Em relação à violência con-
tra a mulher, os feminicídios au-
mentaram 167% em toda a cida-
de, e as ocorrências de violência, 
51%. Os distritos da Sé e Barra 
Funda concentram as maio-
res taxas de ocorrência nos dois 
indicadores. O Mapa pode ser 
acessado no link: https://www.
nossasaopaulo.org.br/

Mapa da Desigualdade 2019 
foi lançado em São Paulo 

Entre os dias 13 e 17 de no-
vembro, das 10 às 20 horas, 
o Revelando SP - Festival da 
Cultura Tradicional Paulista 
acontecerá no Parque da Água 
Branca, o evento é gratuito e 
mais de 120 municípios partici-
pam do festival.

O Revelando SP selecio-
nou os municípios, exposito-
res e/ou grupos listados abai-
xo, apresentados em ordem 
alfabética no link: https://
www.omelhordaculturasp.com/
wp-content/uploads/2019/10/
Revelando-Aprovados-para-
Divulgac%cc%a7a%cc%83o-2.
pdf 

Com a realização do Go-
verno do Estado de São Paulo, 
por meio da Secretaria de Esta-
do da Cultura, o Revelando 
São Paulo - Festival da Cultura 

Paulista e Economia Criativa, 
com produção da APAA - Asso-
ciação Paulista dos Amigos da 
Arte. O Re velando SP é um 

evento gratuito, que acontece no 
Parque da Água Branca que está 
localizado na Avenida Francisco 
Ma tarazzo, 455 - Água Branca.

Revelando São Paulo será realizado 
no Parque da Água Branca

Foto: AGZN

O artesanato é uma das atrações do Festival

Neste sábado (9), a partir 
das 8 horas, acontece o Plantão 
de Recadastramento para Bio-
metria do Cartório Eleitoral da 

Vila Maria - Zona 254 - para os 
eleitores dos bairros: Parque 
Novo Mundo, Vila Maria, Vila 
Guilherme, Vila Isolina  Mazzei 

e Carandiru. O Recadastramento 
será na Rua Araritaguaba, 936, no 
Cartório da 254ª Zona Eleitoral - 
Não precisa de agendamento. 

Plantão do Cartório Eleitoral da 
Vila Maria - Zona 254 acontece neste sábado

A Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Ade Sampa - Agência 
São Paulo de Desenvolvimento, 
entidade vinculada à Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico 
e Trabalho, oferece ao longo dos 
meses de novembro e dezembro o 
curso “Desenvolvimento Web” no 
Teia Taipas. A iniciativa tem como 
objetivo ensinar programação 
para potencializar os conhecimen-
tos sobre tecnologia para quem 
deseja se destacar no mercado.

As aulas, com início na pró-
xima sexta-feira, 8 de novembro, 
das 10 às 14 horas, serão minis-
tradas pelo programador Alan 
Correia de Almeida, coordena-
dor do projeto Parças Developers, 
que busca auxiliar pessoas em si-
tuação de baixa renda, vulnerabi-
lidade e que querem empreender 
tendo como base o desenvolvi-
mento de ações no mundo digital.

Os interessados em parti-
cipar podem se inscrever pelo 

link: bit.ly/webteia. O curso é 
aberto para todos os públicos, 
porém, pessoas que possuem 
notebook poderão se destacar 
no processo de inscrição, uma 
vez que o aparelho pode auxiliar 
no desenvolvimento dos exercí-
cios para quem deseja treinar 
em casa.

O Curso Desenvolvimento 
Web acontece na Teia Taipas 
que está localizada na Rua 
Diógenes Dourado, nº 101.

Prefeitura de São Paulo oferece gratuitamente 
curso de programação para iniciantes

Desde a última terça-feira 
(5), alunos, professores e gesto-
res da rede estadual começaram 
a responder questionários sobre 
o clima escolar. A pesquisa inte-
gra o Programa de Melhoria da 
Convivência e Proteção Escolar 
- Conviva SP, lançado pela Se-
cretaria Estadual da Educação 
no último mês.

Os questionários são dire-
cionados a cada um dos públicos 
e baseados em três pilares: rela-
ções sociais e conflitos na esco-
la; regras, sanções e segurança; 

e situações de intimidação entre 
os alunos. 

O objetivo é gerar dados que 
traduzam o clima e a vulnera-
bilidade de cada escola para a 
implementação do Método de 
Melhoria de Convivência Es-
colar (MMCE).

Cada um dos questionários 
tem cerca de 50 perguntas, e ne-
cessita de 15 a 20 minutos para ser 
respondido. A pesquisa foi elabora-
da por uma equipe de pesquisado-
res Grupo de Estudos e Pesquisas 
em Educação Moral (Gepem), 

ligado à Unesp, com apoio da 
Fapesp e da Fundação Lemann. 

O acesso será feito pela 
Secretaria Escolar Digital, por 
meio de senha. Cada pessoa só 
poderá responder uma vez. Eles 
ficam disponíveis até o dia 14 de 
novembro. 

A Seduc reforça que, tanto 
os servidores, quanto os alunos 
devem ser muito sinceros nas 
respostas sem ter a preocupação 
com o anonimato, já que elas se-
rão agrupadas e analisadas ex-
clusivamente em grupos.

Educação SP disponibiliza 
questionário sobre clima escolar

Emagreça de forma natural com Acupuntura
Informe Publicitário  

O ganho de peso é definido relati-
vamente como aumento do per-

centual de gordura corporal, podendo 
ser causada por doença hormonal ou por 
maus hábitos alimentares. O aumento 
do peso desencadeia uma desarmonia da 
estética corporal como aumento da gor-
dura abdominal, mas hoje é um caso de  
saúde pública. Sobre o aspecto da esté-
tica, há um desarranjo corporal grave, 
onde a mulher perde sua silueta, aumen-
tando a gordura no abdome, culote, e in-
chaço pelo corpo.

A ansiedade e o stress está entre os 
fatores emocionais mais comuns da vida 
moderna, pois com o excesso de trabalho 
e as  responsabilidades assumidas, irão 
desencadear uma compulsão alimentar, 
especialmente por doces e alimentos gor-
durosos. Onde sob o aspecto da medici-
na oriental, leva à um distúrbio energé-
tico do baço e do estomago, dificultando 
o transporte de elementos fundamentais 
do organismo – promovendo uma es-
tagnação ou parada dos alimentos, isso 
engorda!

As causas do ganho de peso são mui-
tas, exemplo: alimentos muito calóricos, 
sedentarismo e estresse. O excesso de 
alimentação, trabalho, preocupação, in-
gestão de gordura, açúcar, laticínios, ali-
mentos crus, pobres em proteínas ou em 

horários irregulares, causa desequilí-
brio do Baço-Pancrêas e o estômago que 
gera Umidade que se manifesta no corpo 
como inchaço, gordura localizada, má di-
gestão e cansaço.

O desequilíbrio orgânico irá gerar 
mais ansiedade, frustração, e culpa, po-
dendo levar a depressão. Comemos calo-
rias demais e de forma errada e isso se tor-
na um ciclo vicioso, gerando sofrimento.

O tratamento

Segundo dr. Rinaldi, o tratamento 
será feito com pequenas agulhas na região 
onde há concentração de gordura localiza-
da, onde haverá a eliminação das toxinas e 
o excesso de líquidos, estimulando o orga-
nismo a equilibrar o sistema. Colocamos 
pontos para inibir a fome e diminuir a an-
siedade. Podemos utilizar o tratamento a 
LASER, e remédios naturais e fitoterápi-
cos para equilibrar o organismo.

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


