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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
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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.gazetazn.com.brVisite 

nosso 
site:

Prestadores de serviços essenciais na 
região de Santana/Tucuruvi, recebem 

dicas de prevenção ao covid-19
No mês de abril, as equi

pes que atuam na Subprefeitura 
de Santana/Tucuruvi participa
ram na campanha de vacinação 
contra gripe (Influenza) e rece
beram orientações sobre como 
se prevenirem durante o perío
do de pandemia de covid19. A 
ação, realizada em parceria com 
a Unidade Básica de Saúde (UBS) 
Joaquim Antônio Eirado, aconte
ceu nas dependências do Centro 
Educacional Infantil (CEI) Es pa
ço Criança  Elias Antônio Zogbi.

“Esses trabalhadores são ver
dadeiros guerreiros, estão na li
nha de frente, realizando serviços 
essenciais para nossa população. 
Temos a obrigação de zelar por 
eles nesse momento com ações de 
prevenção e cuidados, como utili
zação de máscaras e a campanha 
de vacinação”, destacou o subpre
feito de Santana/Tucuruvi, Pedro 
Nepomuceno.

Foto: Divulgação

Medida se faz necessária diante da pandemia do novo coronavírus

Santana/Tucuruvi

Caixa ampliou horário de todas as agências 
para atendimento do auxílio emergencial
A CAIXA ampliou para toda 

a rede de agências, a abertura 
antecipada em duas horas. Com 
a medida, que passou a valer des
de a última segundafeira (4), as 
unidades passarão a funcionar 

de 8 às 14 horas. Desde 22 de 
abril, 1.102 agências já vinham 
funcionando neste horário.

Para quem busca informa
ções sobre o cadastro, os ca
nais são: o site auxilio.caixa.

gov.br, o app CAIXA | Auxílio 
Emergencial e a central tele
fônica exclusiva a Central de 
Atendimento CAIXA  111 e 
Central de Atendimento do Mi
nistério da Cidadania  121.

Biblioteca de São Paulo oferece 
atividades especiais no mês de maio

A intensa programação on
line da Biblioteca de São Paulo 
(BSP), inclui, em maio, a Oficina 
Papo Reto: Prosa e Poesia Mar
ginalPeriférica. Com o escri
tor, produtor cultural e educador 
Rodrigo Ciríaco, a oportunida
de de aprender sobre os temas 
vai de encontro ao conceito 
#CulturaemCasa, da Secre taria, 
que visa estimular o distancia
mento social por meio da amplia
ção do acesso e da oferta de conte
údos virtuais dos equipamentos.

Com vagas limitadas (pelo 
link www.bsp.org.br/inscricao), 
a oficina online acontecerá nos 
dias 19 e 21 de maio e é indicada 
para maiores de 16 anos. Ciríaco 
analisará alguns dos principais 
autores do movimento da prosa 
e poesia marginal periférica, es
tilos e narrativas para, depois, 
propor atividades e exercícios de 
escrita. Autor de livros como “Te 
Pego Lá Fora”, “100 Mágoas”, 
“Vendo Pó…esia” e “Menino 
Mo leque Poeta Serelepe”, ele 
desenvolve a “Pedagogia dos 
Saraus”, trabalho voltado à for
mação poética e literária entre 
jovens e adolescentes das perife
rias de São Paulo e tem larga ex
periência em cursos.

Com os negócios passando 
por transformações, neste tempo 
de enfrentamento da pandemia, 
a Biblioteca de São Paulo (BSP), 
oferece uma oficina online que 
pode contribuir com ferramen
tas para quem é empreendedor, 
ou está pensando em começar e 
até ampliar sua atuação. Trata
se da Oficina Online Audiovisual 
para Negócios, que será realiza
da, em maio, pela BSP.

As atividades acontecerão 
em dois módulos independen
tes (com cinco aulas cada) e visa 
apresentar o vídeo como um po
deroso instrumento de comuni
cação e marketing de conteúdo, 
para o mundo digital. As aulas, 
comandadas por Patrícia Bernal, 
reunirão fundamentos básicos 
sobre vídeo, dicas de como uti
lizar as estratégias para atrair 
a atenção dos consumidores, es
colher equipamentos e contratar 
profissionais independentes, ou 
produtoras do setor audiovisual, 
entre outros.

O primeiro módulo será re
alizado nos dias 11, 13, 18, 20 e 
25 de maio, das 10h30 às 12 ho
ras e o segundo nos dias 27 de 
maio, 1º, 3, 8 e 10 de junho, no 
mesmo horário. Saiba mais em 
nosso site. As inscrições gratui
tas (vagas limitadas) estão aber
tas e podem ser feitas no link 
www.bsp.org.br/inscricao.

Patrícia Bernal é documen
tarista, jornalista e pesquisa
dora na área de economia cria
tiva e youtuber (canal Câmera 
na Mão). Importante acrescen
tar que, a oficina é indicada 
para maiores de 18 anos e tem 
carga horária de 15 horas (7h30 
cada módulo). As aulas fazem 
parte de extensa programação 
da biblioteca e vão de encontro 
ao conceito #CulturaemCasa, 
da Secretaria, que visa estimu
lar o distanciamento social, por 
meio da ampliação do acesso e 
da oferta de conteúdos virtuais 
dos equipamentos. 

Quem está se preparan
do para os vestibulares con
ta, em maio e junho, com um 

curso online e gratuito promovi
do pela Biblioteca de São Paulo 
(BSP). O curso, ministrado pela 
professora Naiara Costa dos 
Santos, se baseará na análise e 
crítica das leituras obrigatórias 
para a Fuvest 2021. As inscri
ções terão início às 10 horas do 
dia 6 de maio (vagas limitadas  
pelo link www.bsp.org.br/inscri
cao) e os encontros serão reali
zados em 26, 28 de maio e 2, 4, 
9, 16, 18, 23 e 25 de junho, das 
15 às 17h30. O objetivo é prepa
rar os estudantes para resolver 
as questões que envolvam o co
nhecimento das obras do maior 
vestibular do País, a FUVEST.

Confira a agenda com os tí
tulos a serem estudados:

•26 de maio - “Poemas Esco-
lhidos”, de Gregório de Matos
•28 de maio - “A Relíquia”, de 
Eça de Queirós
•2 de junho - “Quincas Borba”, 
de Machado de Assis
•4 de junho - “Angústia”, de 
Graciliano Ramos
•9 de junho - “Claro Enigma”, de 
Carlos Drummond de An drade
•16 de junho - “Romanceiro 
da Inconfidência”, de Cecília 
Meireles
•18 de junho - “Campo Geral”, 
de Guimarães Rosa
•23 de junho - “Mayombe”, de 
Pepetela
•25 de junho - “Nove Noites”, 
de Bernardo Carvalho

Importante lembrar que a 
BSP continua com atividades 
presenciais suspensas e, para 
mais informações, acesse www.
bsp.org.br.

Foto: Divulgação

Atividades especiais na BSP

Center Norte e Lar Center investem em 
armários automatizados e drive-thru

Desde a semana passada, os 
Shoppings: Center Norte e Lar 
Center, passaram a oferecer aos 
lojistas e clientes os serviços de 
Compre&Retire, por meio de 
armários inteligentes de auto
atendimento e drivethru. Com 
a aproximação do Dia das Mães, 
as ações têm como objetivo faci
litar a entrega dos produtos ad
quiridos por telefone, email e 
WhatsApp.

Para operacionalizar o Com
pre&Retire, os empreendimen
tos firmaram parceria com a 
empresa InPost, responsável 
pela instalação de um armário 
com 63 gavetas automatizadas, 
com três medidas diferentes, em 
uma área reservada do estacio
namento do Center Norte, pró
ximo à loja Petz. A solução ino
vadora, permite que o lojista 
deposite no armário a encomen
da devidamente embalada, para 
que o cliente retire posterior
mente, através da apresentação 
de um QR Code. O sistema fun
ciona de segundafeira a domin
go, das 8 às 22 horas.

Montado nos estaciona
mentos do Center Norte e Lar 
Center, o drivethru também 
opera diariamente, das 11 às 19 
horas. Para atender a deman
da dos consumidores no horá
rio marcado diretamente com 
a loja, foram disponibilizadas 
algumas vagas com o espaça
mento adequado, conforme re
comendações das autoridades 
de Saúde. Vale ressaltar que os 
clientes vão receber a bonifica
ção de 1 hora do estacionamen
to, para a realização e retirada 
das compras.

Diversas operações de ali
mentação dos empreendimentos 

também seguem funcionan
do por delivery, como: America, 
Andiamo, Boali, Bur ger King, 
Carlo’s Bakery, Chef Peruano, 
KFC, Madero, McDonald’s, Oli
ve Garden, Outback, Pizza Hut, 
Spoleto, Taco Bell, The Fif ties, 
Trattoria do Guappo, Vie na e 
Vivenda do Camarão.

Serviços - Shopping 
Center Norte

Compre&Retire: Está loca
lizado em uma área reservada 
do estacionamento (próximo à 
loja Petz). O acesso dos veículos 
deve ser feito pela entrada da 
Travessa Simis.

Drivethru: Está localizado 
em uma área reservada do esta
cionamento (próximo ao Bob’s). O 
acesso dos veículos deve ser feito 

pela entrada da Travessa Simis.
Lojas que estão atendendo 

por telefone, WhatsApp e email: 
https://www.centernorte.com.
br/lojasdocenternorteelar 
centercomatendimentoremoto/

Lojas abertas - Horário de 
funcionamento:

Carrefour  Todos os dias, 
das 8 às 21 horas

Carlo’s Bakery  Todos os 
dias, das 12 às 20 horas

Movida  De segundafeira a 
sábado, das 10 às 18 horas

Petz  Todos os dias, das 9 às 
20 horas

Querência  De segundafei
ra a sábado, das 10 às 16 horas

Serviços - Lar Center

Drivethru: Está localizado 
em uma área reservada do es
tacionamento. O acesso dos veí
culos deve ser feito pela entrada 
da Avenida Otto Baumgart, 500.

Lojas que estão atenden
do por telefone, WhatsApp e 
email: https://www.larcenter.
com.br/2020/03/30/lojasdolar
centerecenternortecoma
tendimentoremoto/

Lojas abertas - Horário 
de funcionamento:

C&C  De segundafeira a sá
bado, das 9 às 18 horas

Leroy Merlin  De segunda
feira a sábado, das 9 às 18 horas

Lustres Yamamura  De se
gundafeira a sábado, das 11 às 
20 horas

Fotos: Divulgação

Arezzo, Fast Shop, Hering, Imaginarium, Youcom, Le Lis Blanc, Mob, 
Stroke, Chocolates Brasil Cacau e Kopenhagen são algumas das 

operações que já aderiram às estratégias dos shoppings

Estacionamento do Shopping Center Norte


