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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

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

Cemitério Municipal de Santana continua 
chamando os responsáveis por ossuários individuais

Conforme já divulgado em 
edições anteriores, o Cemitério 
Municipal de Santana (Chora 
Menino) prossegue com a con
vocação dos responsáveis pelos 
ossuários individuais até o dia 
17 de dezembro próximo. Para 
provicdenciar a devida regulari
zação basta comparecer até essa 
data na administração do cemi
tério. O não comparecimento 
implicará na desativação desses 
ossuários conforme Lei vigente.

A Administração do Cemité
rio Municipal de Santana (Cho
ra Menino) localizase à Rua 
Nova dos Portugueses, 141, no 
Imirim. Horário de Aten di mento 
das 8 às 16 horas, de segundafei
ra a sábado. Informa ções: (11) 
22565570.

Foto: AGZN

Cemitério Chora Menino convoca responsáveis por ossuários individuais

Biblioteca de São Paulo recebe escritores para Bate-Papo
A Biblioteca de São Paulo 

(BSP) tem opções gratuitas reu
nindo conhecimento e lazer nos 
próximos dias. A BSP recebe, 
no sábado, dia 23 de novembro, 
às 11 horas, os escritores Stela 
Barbieri e Fernando Vilela. O ca
sal conversa sobre suas obras e 
processos criativos no programa: 
Segundas Intenções, mediado 
pelo jornalista Manuel da Costa 
Pinto. A atividade é realizada 
no auditório da biblioteca e não 
é necessário fazer inscrição para 
participar.

Dica do mês

Já conhece a Ludoteca da 
BSP? O espaço fica no piso tér
reo e conta com uma série de jo
gos de tabuleiro, entre outros, e 
brinquedos para jogar sozinho 
ou em grupo. A ideia é que a bi
blioteca seja um espaço de brin
car, no qual também se apren
de. E, tratandose de jogos, vale 
acrescentar que, no mesmo piso, 
aos sábados, das 11 às 13 ho
ras, contamos com a Oficina de 
Xadrez, comandada pelo grupo 
FOX  Formação e Orientação 
de Xadrez na BSP. Na atividade, 
os participantes aprendem as re
gras, os movimentos das peças e 
algumas táticas do Xadrez, além 
de disputar partidas. Pessoas 
com deficiência visual dispõem 
de tabuleiros adaptados. Isso 
sem falar nos Jogos Sensoriais, 
experiência lúdica que estimula 
as habilidades sensoriais e a me
mória, com jogos e brincadeiras 
para pessoas com e sem deficiên
cia, sempre as terçasfeiras, das 
15 às 16 horas na BSP. Que tal 
vir para experimentar? Confira, 
a seguir, a programação dos pró
ximos dias (sujeita a alterações):

Biblioteca de São Paulo

23 de novembro (sábado)
10 às 11h30  Compartilhando 
Saberes: Yoga;
11 às 11h45  Lê no Ninho;
11 às 13 horas  Jogos para 
Todos  Oficina de Xadrez;
11 às 13 horas  Segundas Intenções 
 Batepapo com Stela Barbieri e 
Fernando Vilela. Mediação de Ma
nuel da Costa Pinto;
14 às 16 horas  Mostra: A Força 
do Documentário Brasileiro;
16 às 17 horas  Hora do Conto;
16 às 17h30  Mostra: A Força 
do Documentário Brasileiro. 

24 de novembro (domingo)
11 às 11h45  Lê no Ninho;
14 às 16 horas  Oficina Mão na 
Massa de Skatista;
14h30 às 16h30  Sarau na BSP;
16 às 17 horas  Hora do Conto. 

26 de novembro (terça-feira)
15 às 16 horas  Jogos Sensoriais; 
16 às 17 horas  Compartilhando 
Saberes.

27 de novembro (quarta-feira)
10 às 11h15  Mostra: A Força 
do Documentário Brasileiro; 
14 às 15h15  Mostra: A Força 
do Documentário Brasileiro; 
15 às 16 horas  Brincando e 
Aprendendo;
15h30 às 17h30  Mostra: 
A Força do Documentário 
Bra sileiro. 

28 de novembro (quinta-feira) 
12h30 às 13h30  Luau BSP; 
15 às 16 horas  Pintando o 7; 

29 de novembro (sexta-feira)
14 às 16 horas  Mostra: A Força 
do Documentário Brasileiro;
15 às 15h30  Hora do Conto; 
16 às 17h15  Mostra: A Força 
do Documentário; 
16h30 às 17 horas  Leitura ao 
Pé do Ouvido. 

A Biblioteca São Paulo está 
localizada na Avenida Cruzeiro 
do Sul, 2.630, Santana. Para 
mais informações acesse o site: 
https://bsp.org.br/

Foto: Fernando Vilela

Segundas Intenções - Bate-papo com Stela Barbieri e Fernando Vilela

Feirão on-line de renegociação de dívidas 
do SPC Brasil estende prazo até dezembro

Até o dia 15 de dezembro, 
acontece o feirão online de nego
ciação de dívidas do SPC Brasil, 
milhões de brasileiros com con
tas em atraso terão a oportunida
de de começar o próximo ano com 
o ‘nome limpo’. E para isso, nem 
será preciso sair de casa. O Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) realiza em 11 capitais (São 
Paulo, Belo Horizonte, Salvador, 
Fortaleza, Recife, Goiânia, Cuiabá, 
São Luis, Teresina, Rio Branco e 
Manaus) e em mais quatro cida
des do interior do país (Feira de 
Santana  BA, Ibirité  MG, Pato 
Branco  PR e Santo Antônio da 
Platina  PR) um feirão online de 
renegociação de dívidas.

Os consumidores interessa
dos podem verificar no site do 
feirão do SPC Brasil (www.sp
cbrasil.org.br/feirao) se as em
presas em que estão devendo 
aderiram ao programa. São mais 

de 120 empresas, desde bancos, 
consórcios, operadoras de telefo
nia, construtoras, supermerca
dos e empresas do comércio e do 
ramo de serviços, que oferecerão 
condições especiais para quem 
estiver interessado em regulari
zar as pendências. As facilidades 
contemplam desde um descon
to no valor da dívida, que em al
guns casos podem chegar a 90%, 
até a possibilidade de um parce
lamento maior ou um novo pra
zo para quitar a dívida.

Para participar, o consumi
dor deverá fazer um cadastro 
no site www.spcbrasil.org.br/fei
rao. Após receber a confirma
ção de autenticidade, o consu
midor tem a opção de consultar 
o seu CPF, gratuitamente, para 
verificar se há pendências e se 
elas estão disponíveis para rene
gociação dentro do próprio site. 
Também é possível acompanhar 

o andamento de sua negocia
ção de forma online, realizar o 
download do boleto com as novas 
condições ofertadas pelo credor 
e ser lembrado quando estiver 
perto do próximo vencimento.

População em situação de rua aumenta, 
tanto nas áreas centrais, quanto nos bairros

O mais recente censo da po
pulação em situação de rua na 
cidade de São Paulo, em 2015, 
apontou o registro de 15.905 
pessoas adultas desabrigadas. 
As estimativas apontam que 
esse número, atualmente é mui
to maior. No último mês de ou
tubro, a Secretaria Municipal 
de Assistência Social iniciou o 
Censo 2019, que deve ser divul
gado em 9 meses.

Porém, somente no distrito 
de Santana, de janeiro a outu
bro deste ano, a equipe do SEAS 
da região realizou 20.613 abor
dagens com 19.344, dos quais 
12.024 foram para acolhimen
to. Um número muito expressi
vo que já aponta para o intenso 
crescimento da população que 
vive nas ruas.

Atualmente, a rede assis
tencial da Prefeitura dispõe de 
23 serviços específicos, entre 
Centros de Acolhida para adul
tos, famílias, idosos e mulheres 
transexuais, Serviços Especia
liza dos de Abordagem Social 
(SEAS), Repúblicas para Adultos 
e Núcleos de Pro teção Jurídico 
Social e Apoio Psi coló gico (NPJ). 
Destes, nove encon tramse no 
território de San tana/Tucuruvi.

Esses serviços oferecem: ali
mentação, encaminhamento 
para conferência de documen
tos pessoais, orientação em pro
blemas judiciais, capacitação 
profissional, rede de estímulo à 
geração de renda, atividades de 
lazer e cultura, além de encami
nhamento para outras políticas 
públicas.

O subprefeito de Santana/
Tucuruvi, Pedro Nepomucemo 
Filho esclareceu que embo
ra a questão da população em 

situação de rua não implique 
numa política direta da subpre
feitura, há um trabalho de parce
ria. “Nós atuamos com a questão 
de zeladoria”. No caso da Avenida 
Cruzeiro do Sul, o subprefeito in
formou que o canteiro recebe la
vagem dia sim, dia não. “É uma 
forma de tirar essas pessoas de 
uma certa ‘zona de conforto’ e 
fazêlos ‘procurar os abrigos’”. 
Porém , como todo o trabalho da 
assistência social não tem condi
ções de obrigar, mas sim de ten
tar convencer as pessoas a aceita
rem os serviços como uma forma 
de deixarem as ruas. Embora a 
Avenida Cruzeiro do Sul seja um 
importante foco de concentra
ção da população em situação de 
rua, existem outros pontos atu
almente nos bairros, tendo como 
exemplo o Lauzane Paulista e o 
Tucuruvi. 

O acesso ao atendimen
to na rede socioassistencial 

na região de Santana, aconte
ce através do Centro de Refe
rên cia de Assistência Social 
(CRAS), o Centro de Referência 
Especializado de Assistência So
cial (CREAS) e o Centro de Re
ferência Especializado para Po
pulação em Situação de Rua 
(Centro POP).

O subprefeito de Santana/
Tucuruvi, Pedro Nepomuceno 
Filho, em entrevista à AGZN es
clareceu que embora o trabalho 
com pessoas em situação de rua 
seja diretamente com a SMAD, 
a subprefeitura atua com a 
questão da zeladoria. “Estamos 
tentando tirar os moradores da 
Avenida Cruzeiro do Sul, mas é 
muito difícil”. 

A SMAD informa que a po
pulação pode ajudar as pessoas 
em situação de rua solicitando 
uma abordagem social por meio 
da Central 156, que funciona 24 
horas.

Foto: AGZN

Terminal de ônibus em Santana é outro ponto com grande 
número de pessoas que vivem nas ruas

Horto Florestal recebe Semana de Tradições 
Nordestinas neste final de semana

Neste final de semana 23 e 24 
de novembro, das 9 às 18 horas, 
acontecerá a Semana de Tradições 
Nordestinas no Horto Florestal 
com repentistas, forró pé de serra 
com sanfona e triângulo e litera
tura de cordel. A festa levará para 
o Horto o melhor da gastronomia 
nordestina, tem sarapatel, acara
jé, baião de dois e carne seca ser
vida na telha. Na hora da sobre
mesa, festival de açaí e sorvetes, 
incluindo frutas típicas das regi
ões Norte e Nordeste. Tem sorve
te de caju, manga, coco, acerola, 
carambola, goiaba e muito mais. 
A entrada é franca. 

A Semana de Tradições Nor
destinas também vai levar para 
o Horto Florestal a exposição 
Memória Cultura Nor destina, 
uma homenagem aos grandes 
nordestinos que fizeram a histó
ria do Brasil em diferentes seg
mentos. São escritores, juristas, 
poetas, canto res, gente nascida 
nos mais diversos Estados nor
destinos. Graciliano Ramos, Ra
chel de Queiroz, Ariano Suas
suna, Assis Chateaubriand, Luiz 
Gon zaga e vários outros. Cada 
um tem a biografia exposta ao 
lado da bandeira do Estado em 
que nasceu.

Para as crianças tem diver
sos brinquedos infláveis com 
escorregadores, pula pula e 
muito mais. A Semana das Tra
dições Nordestinas é organi
zada pela Anesp (Associação 
dos Nordestinos do Estado de 
São Paulo) em parceria com o 
Copane (Conselho Estadual de 
Participação e Desenvolvimento 
da Comunidade Nordestina). O 
objetivo é manter viva a cultura 

nordestina, inclusive entre os fi
lhos e netos dos que vieram mo
rar aqui em São Paulo.

A Semana de Tradições Nor
destinas leva a cultura nordesti
na, através da gastronomia, da 
música e da literatura, para to
dos os cantos de São Paulo em 
um programa bairro a bairro. 
A festa no Horto Florestal que 
está localizado na Rua do Horto, 
931.

Foto: AGZN

Evento com destaque para a cultura e gastronomia nordestina 
toma conta do Horto Florestal neste fim de semana


