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Não deixe  seu 
investimento 

voar...

Invista certo, anuncie aqui.

www.gazetazn.com.br

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:

Busca por serviços do Cate para solicitar 
benefícios cresce 45% em uma semana

Cerca de 6.281 pessoas pas-
saram pelas 13 unidades do Cate 
- Centro de Apoio ao Trabalho e 
Empreendedorismo da Prefeitura 
de São Paulo nesta semana, hou-
ve um aumento de 48%, em rela-
ção à primeira semana de maio. 
O atendimento nas unidades 
está voltado para o requerimen-
to do auxílio emergencial do go-
verno federal e para a habilitação 
do seguro-desemprego. Os servi-
ços ocorrem somente com agen-
damento prévio pela central 156, 
ou pela internet no site https://
sp156.prefeitura.sp.gov.br.

Nos últimos dois dias fo-
ram 2.781 atendidos, sendo 
que 1.079 pessoas que busca-
ram pelo serviço do seguro-de-
semprego, conseguiram habi-
litar o benefício. Quanto ao 
auxílio emergencial, por vol-
ta de 38% dos que agendaram 

o atendimento para requerer o 
benefício, conseguiram dar an-
damento ao pedido e, parte de-
les tomaram conhecimento, no 
ato do atendimento, sobre a li-
beração do benefício.

No atendimento presencial, 
é necessário apresentar todos 
os documentos orientados pela 
central 156. Na chegada do ci-
dadão, é confirmado se cons-
ta na lista de pessoas agenda-
das e conferidos os documentos. 
Quem for atendido nas 13 uni-
dades do Cate, encontrará os 
postos seguindo as recomenda-
ções dos órgãos de Saúde para 
o distanciamento social em filas 
e assentos, além do uso obriga-
tório de máscaras pelas equipes 
técnicas e usuários. No local, é 
oferecido álcool em gel e másca-
ras descartáveis, caso a pessoa 
chegue ao local sem a proteção.

Tanto, o seguro-desempre-
go, quanto o auxílio emergen-
cial, podem ser feitos sem sair 
de casa para pessoas que dis-
põem dos recursos tecnológicos 
e sabem utilizar os aplicativos. 
O serviço é gratuito pelos sites 
do seguro-desemprego https:// 
www.gov.br/pt-br/servicos/ 
solicitar-o-seguro-desemprego e 
do auxilio emergencial https://
auxilio.caixa.gov.br/.

Unidades do Cate na Zona 
Norte com atendimento emer-
gencial, das 8 às 17 horas:

Cate Brasilândia - Avenida  
João Marcelino Branco, 95;
Cate Jaçanã - Rua Luis Sta-
matis, 300;
Cate Perus - Rua Ylídio Fi-
gueiredo, 349;
Cate Santana - Avenida Tu-
curuvi, 808.

Celise Melo (Celelê) comemora 
30 anos de musicoterapia

A artista e musicoterapeuta Celise Melo, 
a Celelê, comemora 30 anos de Musicoterapia 
pelo Brasil e no exterior. Já se apresentou em 
Portugal, Espanha, Itália, França e Israel. 

O EP Celelê Latino (Celelê Records/
Tratore) contém músicas inéditas de Celise 
Melo (Celelê) em português, espanhol e ita-
liano, dirigidas a jovens e adultos e, conta 
com a participação da aluna de musicotera-
pia Andreia Alves (deficiente visual) na can-
ção “Olhos do Coração”, tema da “Campanha 
Celelê-África-Brasil”.

No YouTube: Vídeos Edu ca ti vos: celele 
eamigos e de Inclusão: Celelê Musico tera-  
pia-Inclusão.

Programa de Rádio “Arte e Inclusão”, aos 
domingos e reprise as quintas-feiras, sempre 
às 19 horas, na Rádio Ouça FM - oucafm.vi-
pfm.net

Celelê-Clipe na TV Aberta de São Paulo, 
canal 09 Net e 186 Vivo - www.tvaberta.tv.br

Foto: Divulgação

“30 anos de Musicoterapia no Brasil e Exterior, 
lançamento do novo EP “Celelê Latino”

Número de ações locatícias 
registra ligeira alta em março

De acordo com levantamento 
feito pelo Secovi-SP (Sin dicato 
da Habitação), no Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, 
no mês de março, foram proto-
coladas na cidade de São Paulo 
1.211 ações locatícias, o que re-
presenta uma ligeira alta de 
3,9%, em comparação às 1.165 
ações ajuizadas em fevereiro 
deste ano. Comparadas às 1.481 
ações registradas em março de 
2019, a queda foi de 18,2%.

Em março, as ações por fal-
ta de pagamento de aluguel res-
ponderam por 88,3% do total, 
com 1.069 ações. As ações or-
dinária/despejo ficaram na se-
gunda posição, com 68 ações e 
participação de 5,6%. As renova-
tórias e as consignatórias parti-
ciparam, respectivamente, com 
67 (5,5%) e 7 (0,6%) processos.

O acumulado do primeiro 
trimestre totalizou 3.434 ações, 
uma queda de 10,1% em relação 
ao mesmo período do ano ante-
rior, quando foram contabiliza-
das 3.818 ocorrências. O total de 
ações acumuladas no período de 
abril de 2019 a março de 2020, 
foi de 15.282 casos, um recuo de 
7,3% diante do acumulado de 

abril de 2018 a março de 2019, 
com 16.489 ações.

Entenda o significado de 
cada ação:

Consignatória - movida quan-
do há discordância de valores de 
aluguéis ou encargos, com op-
ção do inquilino pelo depósito em 
juízo;

Falta de pagamento: motivada 
por inadimplência do inquilino;

Ordinária (Despejo): relativa 
à retomada de imóvel para uso 

próprio, de seu ascendente, ou 
descendente, reforma ou de-
núncia vazia;

Renovatória: para renovação 
compulsória de contratos comer-
ciais com prazo de cinco anos.

Confira a íntegra do levan-
tamento no site: https://www.
secovi.com.br/noticias/numero- 
de-acoes-locaticias-registra- 
l ige ira-a l ta -em-marco-na- 
capital-paulista/14778

Foto: AGZN

Ações locatícias registram aumento em março

Shopping Center Norte apoia Dia do 
Abraço promovido pelo Instituto ITACI

Pelo terceiro ano consecutivo, 
o Shopping Center Norte apoia o 
Dia do Abraço, promovido pelo 
Instituto ITACI, referência no 
tratamento de crianças com cân-
cer e outras doenças hematológi-
cas e raras, em São Paulo. A ação, 
que acontece há quatro anos no 
dia 22 de maio, tem como objeti-
vo conscientizar a sociedade so-
bre a importância do diagnóstico 
precoce do câncer infantil. Nesta 
edição, em razão do isolamen-
to social recomendado pelas au-
toridades de Saúde por conta da 
pandemia da covid-19, o hospital 
convida a todos a abraçarem vir-
tualmente o ITACI.

Segundo Marina Pechli-
vanis, da Umbigo do Mundo, 
agência que idealizou o Dia do 
Abraço no ITACI, a expectati-
va da ação virtual, que será rea-
lizada através da plataforma de 
engajamento social Gooders, é 
alcançar R$ 500 mil em doações, 
valor que será revertido aos tra-
tamentos individualizados, com 
mais oportunidades de exames 
e medicações complementares. 
“Transformamos os voluntários 
que abraçam a causa em ‘in-
fluenciadores do bem’ por meio 
de suas redes sociais. E trouxe-
mos mais uma inovação: a par-
ceria com a Gooders, um pro-
grama de fidelidade, onde os 
pontos transformam-se em re-
compensas. Cada R$ 1 doado 
vira um ponto Gooders. Os pon-
tos acumulados podem ser tro-
cados por cupons de descontos 

em produtos e experiências ex-
clusivas, oferecidas por mais 
de 60 parceiros de e-commer-
ce de âmbito nacional”, explica 
Marina.

“Acreditamos na importân-
cia das ações sociais como meio 
de transformação. Em momen-
tos como esse em que estamos 
vivendo, é necessário unir for-
ças e agir em colaboração para 
que todos se sintam abraçados, 

mesmo que virtualmente, como 
propõe o Dia do Abraço no 
ITACI. Ressalto que esse abra-
ço não se restringe à ajuda fi-
nanceira, mas, também, ao en-
gajamento social e divulgação 
do trabalho do Instituto ITACI, 
contribuindo para a prevenção 
e combate ao câncer infantil”, 
diz Guilherme Marini, diretor 
executivo do Shopping Center 
Norte.

Foto: Divulgação

Neste ano, a iniciativa contará com a tecnologia para conscientizar, 
prevenir e combater o câncer infantil em tempos de pandemia

Transportes Metropolitanos participam 
do programa Cidade Solidária

Os transportes do Governo do 
Estado vão receber, tanto alimen-
tos não perecíveis, quanto produ-
tos de higiene, como: sabonete, 
escova, creme dental, absorven-
te e papel higiênico. Já nos ter-
minais municipais de ônibus será 
possível entregar alimentos não 
perecíveis, como: arroz, feijão, 
leite em pó, farinha de mandioca, 
açúcar refinado, óleo de soja, sal, 
macarrão, polpa ou purê de toma-
te e sardinha em óleo comestível.

“Na luta contra o corona-
vírus estamos todos no mesmo 
oceano, mas não no mesmo bar-
co. A solidariedade e a empa-
tia são muito importantes para 
auxiliarmos a quem mais pre-
cisa. Acreditamos que a par-
ceria da STM com o programa 
Cidade Solidária, é a oportu-
nidade de conscientizarmos e 

incentivarmos os passageiros 
que ainda precisam circular pelo 
Metrô, CPTM e EMTU”, afirma 
Alexandre Baldy, Secretário dos 
Transportes Metropolitanos.

Confira os novos pontos de 
coleta na Zona Norte:

Metrô: Linha 1-Azul: Tucuruvi

SPTrans:
•Terminal Pirituba - Avenida 
Doutor Felipe Pinel, 60
•Terminal Casa Verde - Rua 
Baía Formosa, 80
•Terminal Vila Nova Cachoei-
rinha - Avenida Inajar de Souza

Como colaborar com o 
programa Cidade Solidária?

Além dos novos locais, inte-
ressados em ajudar as pessoas 

em situação de vulnerabilidade, 
poderão continuar doando, sem 
sair do carro, cestas de alimentos 
e/ou higiene e limpeza nos nove 
pontos de coleta do programa, ou 
doar qualquer valor em dinheiro 
para um Fundo com destinação 
exclusiva para aquisição de ces-
tas e complementação de ren-
da às famílias vulneráveis. Para 
ofertar grandes quantidades de 
cestas, ou algum dos itens soli-
citados, basta entrar em contato 
com o Portal 156.

Dados para doação: Banco 
do Brasil, PMSP/SMDU-Ci  dade 
Solidária, CNPJ: 46.395.000/0001-
39, Agência 1897-X, C/C 2020-6.

Acesse http://www.spcidade 
solidaria.org/ ou ligue 156 para 
saber mais.


