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

*Acamados
*Convalescentes
*Senescentes
*Senis

2204-0918/2953-0549

 Rua Alfredo Pujol, 1.445 - Santana - Tel: 2975-2424 / 3798-9349

Hotel - Banho e Tosa - Rações - Acessórios
Clínica e Cirurgia de cães, gatos, exóticos e silvestres

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:

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

Higienização do veículo 
pode evitar proliferação 

do coronavírus

Em tempos de coronaví-
rus, a necessidade de que veícu-
los sejam submetidos a proces-
sos de manutenção e limpeza 
se torna ainda mais relevante, 
já que uma parte da população 
precisa utilizar o carro para se 
locomover pela cidade para ir 
a alguns lugares como: ao tra-
balho, ao médico, ou porque o 
próprio automóvel é a fonte de 
renda.

Segundo estudos de uni-
versidades norte-americanas 
(Princeton e Universidade da 
Ca lifórnia) o vírus covid-19 so-
brevive em superfícies por lon-
gos períodos. Em materiais plás-
ticos, ele pode durar por até 
72 horas e em ambientes em-
poeirados, entre 40 minutos a 
2h30min, tornando o veículo um 
ambiente propenso à contamina-
ção. É importante ressaltar que 
o vírus também possui um perí-
odo de sobrevivência grande em 
materiais como o aço inoxidável, 
cerca de 72 horas; papelão, 24 
horas; e cobre, 4 horas.

Eliminar a poeira dos auto-
móveis se torna então, um gran-
de passo no combate a prolife-
ração do coronavírus. Sendo 

assim, para a limpeza interna 
de carpetes, estofamento, ar-
condicionado e volante, a Pe-
tro plus possui produtos alta-
mente eficientes. O ST-0720BR 
Auto Air Cleaner é biodegradá-
vel e foi desenvolvido com base 
na mais alta tecnologia de lim-
peza de sistemas de ar condicio-
nado automotivo. 

Para as demais partes do 
carro, a recomendação da Pe-
troplus é ST-0191BR Tuff Stuff, 
um produto que evita acúmulo 
de ácaros e similares, ideal para 

limpeza de uso automotivo em 
estofados, carpetes e vinil. 

Vale lembrar que o outono é 
uma estação em que enfrenta-
mos oscilações de temperatura 
e baixa umidade relativa do ar. 
Portanto, o cenário pede a devi-
da atenção à higienização para 
mais conforto e saúde de todos 
que dependem de um veículo, 
principalmente  aqueles usados 
para transportar pessoas aco-
metidas por doenças crônicas e 
que são consideradas grupos de 
risco em tempos de coronavírus.
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CAIXA adere à linha de financiamento de folha 
de pagamento para micro e pequenas empresas

As Micro e Pequenas Em-
presas (MPE) poderão buscar 
junto à CAIXA nova linha de 
crédito para colocar a sua folha 
de pagamento em dia. O finan-
ciamento poderá ser pago em 
36 meses (carência de 6 meses e 
30 parcelas), e taxa de juros de 
3,75% a.a. Poderão aderir à mo-
dalidade as empresas com fa-
turamento anual entre R$ 360 
mil e R$ 10 milhões.

A medida faz parte do pa-
cote de benefícios da CAIXA 
contra os efeitos do novo coro-
navírus (covid-19). Na sema-
na passada, foram anuncia-
dos R$ 111 bilhões em crédito 
para Pessoa Física e Jurídica, 
Hospitais Filantrópicos e se-
tores Habitacional e Agrícola. 
A CAIXA também prorro-
gou a pausa dos financiamen-
tos de 60 para 90 dias, redu-
ziu Taxas de Juros, anunciou 
Financiamento a Estados e 
Municípios e suspensão do 
Recolhimento do FGTS. Deste 
montante, a CAIXA, que é par-
ceira das Micro e Pequenas 
Empresas, aportou novos re-
cursos para capital de giro (R$ 
60 bilhões) e compra de cartei-
ras (R$ 40 bilhões).

A linha de crédito emer-
gencial faz parte das medi-
das anunciadas pelo Governo 
Federal contra os efeitos do 
novo coronavírus. Para contra-
tar, basta a Micro e Pequena 
Empresa ter condições de crédi-
to em dia e folha de pagamen-
to com a CAIXA. Novos clientes 

que trouxerem a folha de paga-
mento para a Instituição, tam-
bém poderão utilizar a linha de 
crédito.

Segundo as regras anuncia-
das pelo Banco Central, o finan-
ciamento da folha de pagamen-
to das empresas será limitado a 
dois salários mínimos (até R$ 
2.090,00) por empregado, per-
manecendo o restante, se hou-
ver, a cargo da empresa. Os 
recursos serão depositados, di-
retamente na conta dos traba-
lhadores. A empresa que tomar 

o financiamento não poderá de-
mitir, por dois meses, os em-
pregados com salários financia-
dos. Para solicitar a linha basta 
acessar o site www.caixa.gov.br/
caixacomsuaempresa e realizar 
o pré-cadastro.

Outra medida anunciada 
para as Micro e Pequenas Em-
presas é a possibilidade de pau-
sa por até 90 dias ao cliente PJ 
que tiver o Giro CAIXA Fácil e 
Crédito Especial Empresa. A so-
licitação pode ser realizada por 
meio do portal da CAIXA.
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Banco já disponibilizou R$ 111 bilhões em crédito para PF e PJ, 
ampliou a pausa nos financiamentos para 90 dias 

e reduziu juros das principais linhas de crédito

Ade Sampa atende o empreendedor com crédito 
especial de R$ 25 milhões do Banco do Povo

A Ade Sampa, agência vin-
culada à Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico 
e Trabalho da Prefeitura de 
São Paulo, iniciou parceira com 
o Banco do Povo, programa de 
microcrédito do Governo do Es-
tado de São Paulo, para rea-
lizar o teleatendimento a em-
preendedores na divulgação da 
nova linha de crédito de R$ 25 
milhões para micro e pequenas 
empresas enfrentarem os efei-
tos econômicos da pandemia de 
coronavírus.

Com taxa de juros de 0,35% 

ao mês, carência de até 90 dias 
para o primeiro pagamento e 
prazo de até 36 meses para qui-
tação, a nova linha estará dis-
ponível até 30 de abril, poden-
do ser prorrogada em virtude 
do impacto do coronavírus nos 
pequenos negócios.

A Ade Sampa apresentará 
por telefone, whatsapp e e-mail 
(veja contatos abaixo) as li-
nhas de microcrédito, condi-
ções e processos para cadastra-
mento do pedido de crédito. Já 
o Banco do Povo será respon-
sável pelo estabelecimento das 

linhas, análise e concessão do 
crédito.

Microempreendedores, in-
clusive do setor informal e mi-
cro e pequenos empreendedo-
res formais, urbanos e rurais, 
podem solicitar empréstimos de 
R$ 200 a R$ 20 mil, mediante 
análise de crédito. Confira os ca-
nais de atendimento: Telefone e 
whatsapp: (11) 972078260 / (11) 
94498-4385 / (11) 97352-8802 / 
(11) 94159-5378 / (11)  95781-
6196 - E-mail: atendimento@
adesampa.com.br - Site: www.
bpp.sp.gov.br

Jornalista Ary Silva, fundador de AGZN, 
é lembrado por legado de ética e dedicação

Em sua carreira, o Jorna lista 
Ary Silva teve importantes atua-
ções nas Emissoras Associadas 
(rádio e TV Tupi) e nas rádios 
Nacional e Excelsior que fo-
ram incorporadas pelo sistema 
Globo. Com a chegada da televi-
são ao Brasil em 1950, Ary Silva 
tornou-se o primeiro comenta-
rista esportivo da TV brasileira.

Toda sua experiência no jor-
nalismo foi fundamental para 
criar em 1963, A Gazeta da Zona 
Norte. Como foi relatado por ele 
em diversas ocasiões, a ideia 
surgiu a partir de uma conversa 
entre amigos que comentavam 
a dificuldade de tratar assuntos 
de interesse da Zona Norte na 
grande imprensa.  Com o obje-
tivo tratar os temas pertinentes 
ao desenvolvimento da região, 

chegava às bancas em 3 de fe-
vereiro de 1963, a primeira edi-
ção de A Gazeta da Zona Norte. 

Durante toda sua trajetória 
profissional, Ary Silva atuou na 
direção da Escola de Árbitros da 
Federação Paulista de Futebol, 
participou do Conselho Nacional 
de Desportos, do Conselho Mu-
nicipal de Esportes e da co-
missão constituída por Paulo 
Machado de Carvalho, ao lado de 
Paulo Planet Buarque e Flávio 
Iazzetti, que levou o Brasil à 
vitória nos Mundiais de 1958 
(Suécia) e 1962 (Chile). Ary Silva 
é lembrado como sócio-fundador 
do Sindicato dos Jornalistas de 
São Paulo e o primeiro presi-
dente da Aceesp (Associação dos 
Cronistas Esportivos do Estado 
de São Paulo).

Devido ao seu trabalho 
na Câmara Municipal de São 
Paulo como vereador, Ary Silva 
conseguiu trazer muitas obras 
importantes para a moderniza-
ção da zona norte. A mais em-
blemática foi o alargamento da 
Avenida Cruzeiro do Sul e a 
construção da ponte de mesmo 
nome. Em sua homenagem, o 
então prefeito Gilberto Kassab 
sancionou em maio de 2010 o 
projeto de lei de autoria do ve-
reador Wadih Mutran, que alte-
rou o nome da Ponte Cruzeiro 
do Sul para Ponte Cruzeiro do 
Sul-Jornalista Ary Silva. Essa 
homenagem tornou-se oficial a 
partir da Lei nº 15.161, publi-
cada na edição de 17 de maio 
de 2010 do Diário Oficial do 
Município.
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Foto histórica para a Zona Norte registra o momento em que o prefeito Prestes Maia (1º da esquerda 
para a direita) apresenta a planta e o contrato para as obras da Ponte Cruzeiro do Sul. 
Como vereador pela cidade de São Paulo, Ary Silva (ao centro) assina o documento

Memória


