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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

C
R

M
: 2

7.
22

6

www.gazetazn.com.brVisite 
nosso site:

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

*Acamados
*Convalescentes
*Senescentes
*Senis

2204-0918/2953-0549

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

Não deixe 
seu 

investimento 
voar...

Invista certo, anuncie aqui.

www.gazetazn.com.br

Bilhete Único: passageiros 
podem marcar atendimento 

antecipadamente no Posto Central
A Prefeitura de São Paulo, 

por meio da Secretaria Mu ni
cipal de Mobilidade e Trans
portes e da São Paulo Trans porte 
(SPTrans), passou a ofe recer o 
piloto do agendamento eletrôni
co para dois tipos de serviços re
lacionados ao Bilhete Único.

Com a novidade, o usuário 
pode se utilizar da ferramenta 
para ser atendido sem filas no 
Posto Central da SPTrans, loca
lizado na Rua Boa Vista, nº 274, 
Centro. Os serviços disponíveis 
são referentes às modalidades 
Estudante, Idoso e Pessoa com 
Deficiência do Bilhete Único.

Agora é possível agendar 
atendimento para: justificati
va de bilhete bloqueado por re
conhecimento facial e aumen
to de cotas para quem estuda 
em duas escolas. Quem optar 
por escolher a data antecipada, 
irá ao posto e desta forma será 

atendido no horário marcado, 
deixando de esperar em filas.

O agendamento online está 
em fase de projeto piloto e é 
uma parceria com a CittaMobi, 
que realizou a doação do siste
ma com base no decreto 58.102, 
de 23 de fevereiro de 2018.

Como usar

Para utilizar a ferramen
ta acesse sptrans.com.br/agen
damento ou pelo aplicativo 
CittaMobi em tablets e smart
phones. No primeiro acesso, o 
usuário deve selecionar a se
ção “Ainda não tem uma con
ta? Cadastrese”, preencher 
os campos obrigatórios, como: 
nome, RG, CPF, email, data de 
nascimento e telefone.

Em seguida, o internauta es
colhe o serviço, digitaliza fotos e 
documentos exigidos e escolhe o 

dia e horário disponíveis. Após a 
conclusão do processo, é gerado 
um número de protocolo enca
minhado via email ao usuário.

No posto, o usuário precisa 
se apresentar no horário marca
do. Além do público por agenda
mento eletrônico, o posto con
tinuará recebendo a demanda 
espontânea, ou seja, o muníci
pe tem a opção de aguardar ser 
atendido por ordem de chega
da. Os horários disponíveis para 
agendamento são de segunda a 
sextafeira, das 8h30 às 16h30. 
A quantidade inicial será de 100 
vagas por dia para atendimento 
agendado.

Em caso de não compareci
mento, o agendamento será au
tomaticamente cancelado pelo 
sistema e o usuário deverá aces
sar novamente o portal para 
uma nova marcação. A tolerân
cia de atraso será de 10 minutos. 

   98778-1322

Psicóloga Daiana Figueirôa - CRP 06/90324
Rua Duarte de Azevedo, 285 - Próx. Metrô Santana

Avenida Cel. Sezefredo Fagundes: quase um 
mês após temporal, transtornos continuam

No dia 10 de fevereiro, devi
do a chuva intensa que atingiu 
a cidade, o asfalto da Avenida 
Cel. Sezefredo Fagundes, altu
ra do número 5.990, cedeu blo
queando metade da pista senti
do bairro. A Defesa Civil esteve 
no local e sinalizou a via para 
evitar acidentes. Quase um  
mês depois, o bloqueio da pista 
continua, causando transtorno 
aos moradores locais.

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
Urbana e Obras (SIURB), a 
Prefeitura de São Paulo execu
tará uma obra emergencial para 

elaboração de projeto e recom
posição da encosta. A Passareli 
será a empresa responsável e, 
por ser uma obra emergencial, 
será concluída em 180 dias.

Na última semana, a Sub
prefeitura Jaçanã/Tremem bé 
executou serviços de zeladoria 
(tapaburaco, áreas ajardina
das/roçagem, ecoponto móvel, 
catabagulho). Os serviços en
globam a área da Avenida Cel. 
Sezefredo Fagundes, 1.855 até 
a Divisa com Mairiporã. 

Devido ao solapamento na 
altura do número 5.990, as li
nhas de ônibus que atendem 

a região, tiveram seu trajeto 
alterado, o que também traz 
transtornos para quem utiliza 
o transporte público. De acor
do com a SPTrans, desde a úl
tima segundafeira (2), a li
nha 2023/10 Cachoeira  Metrô 
Tucuruvi teve a frota reforça
da com dois veículos para  o 
atendimento no local. Na ter
çafeira (3), a SPTrans infor
mou que a linha 1783/10, foi 
reforçada com a reativação da 
linha 1783/22 Jardim Labitary 
 Metrô San tana operando 
com três veículos nos picos da 
manhã.

Foto: AGZN

Um mês depois, os transtornos continuam na Avenida Cel. Sezefredo Fagundes e a população 
espera ansiosamente pelo conserto da avenida para que a vida volte ao normal

Foto: Divulgação

Ecoponto Móvel no Jardim Cachoeira

A importância da vacinação de cães e gatos
Informe Publicitário  

A vacinação de cães e gatos 
é o método mais eficaz de 

prevenção e proteção de doenças in
fecciosas, pois ela promove imuni
dade contra esses agentes.

Apesar da sua importância, as 
vacinações devem ser consideradas 
como apenas um dos componentes 
de um plano de cuidados de saúde 
preventivos abrangentes, indivi
dualizado com base na idade, raça, 
condição de saúde, ambiente, estilo 
de vida e hábitos de viagem do ani
mal de estimação.

A discussão da vacinação é ape
nas uma parte da visita anual de 
checagem da saúde e o protocolo 
ideal para cada animal de estima
ção deve ser proposto, sempre por 
um médico veterinário, após avalia
ção cuidadosa e detalhada do histó
rico e exame físico. A importância 
dos cuidados odontológicos, nutri
ção apropriada, necessidade e rea
lização de testes diagnósticos apro
priados, controle de parasitas e de 
zoonoses devem ser abordados du
rante a avaliação de cada animal de 
estimação antes de qualquer vaci
nação e também serão indicadas de 
forma individual.

O esquema vacinal deve ser 
iniciado entre seis e oito semanas 
de idade e finalizado, preferencial
mente, após as 16 semanas de ida
de. Os intervalos entre vacinas e 
quais vacinas devem ser adminis
tradas, será indicado pelo médico 
veterinário e modificado quando 
necessário.

As doenças que mais tiram as 
vida dos cães, e que podem ser evi
tadas pela vacinação, são: Lep tos
pirose, Parvovirose, Hepa tite In
fec ciosa, Cinomose, Coronavírus, 
Pa rain fluenza, Borde tela Bron
chiseptica e Raiva.

Já os gatos podem contrair do
enças como: Panleucopenia, Rino
tra queite, Calicivirose, Leuce mia 
Fe lina e Raiva.

Outra necessidade de se vacinar 
os animais diz respeito às zoonoses, 
que são as doenças transmitidas 
de animais para humanos, como a 
Leptospirose, Giardia e a Raiva.

Dessa forma, para que o animal 
possa receber a vacina, é necessário 
que ele esteja saudável, pois enfer
midades como a diarreia, febre, in
fecções, vermes, pulgas e carrapa
tos, precisam ser tratadas antes da 
vacinação.

A vacinação é um ato de amor e 
cuidado para o seu pet, procure um 
médico veterinário de confiança.

Por
Dr. Lucas Berger

Dr. Lucas Berger • CRMV: 15.533 / 48.526
Mestre Vet: Rua Alfredo Pujol, 1.445, Santana - Tel: 2975-2424
Clínica veterinária, especialidades, atendimento exóticos e 
silvestres, pet shop, banho & tosa, rações, hotel e acessórios

Número de ações locatícias caem 
pelo terceiro mês consecutivo

De acordo com levantamen
to feito pelo SecoviSP (Sin
dicato da Habitação) no Tri
bunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, no mês de janeiro fo
ram ajuizadas no município de 
São Paulo 1.058 ações locatícias. 
O número representa uma re
dução de 1,8% em relação a de
zembro (1.077 processos).

Quando se compara janei
ro de 2020 com o mesmo mês 
de 2019, verificase aumento 
de 15,3% no número de proces
sos.  As ações por falta de pa
gamento de aluguel responde
ram por 89,5% dos casos, com 
947 processos. As renovatórias 
representaram 6% (63 casos), 
enquanto as ordinárias e con
signatórias corresponderam, 
respectivamente, a 4,4% (47 
processos) e 0,1% (1 processo) 
dos casos. O total de ações acu
muladas no período de feverei
ro de 2019 a janeiro de 2020 foi 
de 15.806 casos, queda de 2,2% 
diante do acumulado de feve
reiro de 2018 a janeiro de 2019 
(16.162 ações).

Entenda o significado 
de cada ação:

Consignatória  movida 
quando há discordância de va
lores de aluguéis ou encargos, 
com opção do inquilino pelo de
pósito em juízo. 

Falta de pagamento: mo
tivada por inadimplência do 
inquilino. 

Ordinária (Despejo): rela
tiva à retomada de imóvel para 
uso próprio, de seu ascendente 

ou descendente, reforma ou de
núncia vazia.

Renovatória: para reno
vação compulsória de contra
tos comerciais com prazo de cin
co anos.

Foto: Divulgação

Inscrições para os interessados 
em participar da eleição CADES

Estão abertas as inscrições 
para os interessados em par
ticipar da eleição do Conselho 
Regional de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Sustentável e 
Cultura de Paz  CADES (Biênio 
2020/2021) da Subprefeitura 
Casa Verde/Cachoeirinha.

As inscrições poderão ser 
realizadas até 19 de março, 
de segunda a sextafeira, das 
9 às 17 horas, na Supervisão 
de Planejamento Urbano da 

Subprefeitura Casa Verde/
Ca choeirinha, localizada à 
Ave ni da Ordem e Progresso, 
1.001.

Qualquer pessoa com ida
de a partir de 18 anos e que tra
balhe ou resida na região pode 
concorrer na categoria de repre
sentante civil. Basta apresen
tar o RG original e uma cópia, 
um comprovante de endereço 
ou de trabalho, uma foto 3x4 e 
uma carta de apresentação com 

intenções e propostas. Mais in
formações: (11) 38553832.

A Eleição dos Conselheiros 
representantes da sociedade ci
vil está prevista para ser reali
zada em 17 de maio, das 10 às 16 
horas, na sede da Subprefeitura. 
Podem votar os munícipes com 
idade a partir de 16 anos que 
morem ou trabalhem na região: 
basta apresentar um documento 
com foto e um comprovante de 
residência, ou de trabalho.

Quer acessar as informações do seu bairro de qualquer lugar? www.gazetazn.com.br


