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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

Sidia Instituto de Ciência 
e Tecnologia, desenvolveu 

aplicativo que rastreia 
saúde do funcionário 

durante pandemia

Entre os maiores desafios en-
frentados pelas empresas, duran-
te a nova pandemia de coronaví-
rus, está o monitoramento da 
saúde dos funcionários no Home 
Office. Como sabe qual deles está 
mostrando os primeiros sinto-
mas do covid-19? Como apoiar 
aqueles que já foram diagnostica-
dos, ou como esclarecer dúvidas 
neste momento de grande tensão 
e medo? Para atender a essas ne-
cessidades, o Sidia Instituto de 
Ciência e Tecnologia desenvol-
veu o aplicativo InfoSaúde.

O app possui diversas fun-
cionalidades, entre elas: ende-
reços de unidades públicas de 
Saúde, a UBS, sugerindo rotas 
a partir da localização do usuá-
rio; notícias oficiais de coronaví-
rus; lista com serviços de entre-
ga e coleta; dicas de prevenção; 
Mapa covid-19 distribuído por 
bairro; sistema de lembretes e 
notificações; e, o principal, a au-
toavaliação. Usando uma senha 
corporativa, os funcionários só 
precisam responder 9 perguntas 
duas vezes ao dia. Dependendo 

da pontuação obtida, como há 
um peso para cada resposta, o 
serviço de Saúde, avalia a ne-
cessidade de entrar em contato 
com o funcionário, monitoran-
do-o mais de perto, sugerindo 
exames, ou mesmo tratamen-
tos. Um médico do ambulatório 
também pode ser chamado para 
consultas remotas.

Inovação

Chris Lee, superintendente 
da Sidia, disse que o aplicativo 
InfoSaúde, que surgiu de uma 
necessidade interna, pode ser 
adaptado à realidade de outras 
instituições. Ele cita ambientes 
como unidades de Saúde, por 
exemplo, para os quais os gesto-
res podem acompanhar a saúde 
de seus profissionais; da mesma 
forma que as empresas de qual-
quer indústria. “Um dos nos-
sos diferenciais é a imersão da 
realidade de nossos clientes. A 
inovação só é, realmente signi-
ficativa, quando atende às ne-
cessidades de pessoas, empre-
sas ou organizações”, explica o 
superintendente.

O InfoSaúde também garan-
te segurança e privacidade, pois 
utiliza autenticação e criptogra-
fia do usuário na transmissão de 

dados armazenados na nuvem, 
onde apenas a equipe médica da 
Sidia tem acesso a dados confi-
denciais de funcionários.

Benefícios do aplicativo 
para as áreas de RH e Saúde

•Identifica possíveis áreas de 
risco de contágio do coronavírus;
•Calcula o número de funcioná-
rios em risco;
•Dá mais proatividade nas ações 
do serviço de Saúde corporativo;
•Melhora o tempo de respos-
ta das equipes de Saúde com o 
empregado;
•Aumenta a sensação de per-
tencimento e cuidado por parte 
dos colaboradores;
•Torna a comunicação mais efi-
caz em assuntos de pandemia.

Foto: Divulgação

E-commerce pode ser uma porta aberta também 
para as pequenas empresas, porém é preciso atenção

Mercadinhos, papelarias, lo-
jas de roupas e sapatos, lavan-
derias e por aí vai. Você deve 
conhecer um bocado desses esta-
belecimentos em sua vizinhan-
ça. Volta e meia, encontramos o 
que estamos precisando em suas 
prateleiras e balcões. E, com 
uma vantagem: dá para ir a pé. 
Porém, esses negócios estão de 
portas fechadas e, para que so-
brevivam o durante e o pós-cri-
se, é preciso que elas se mante-
nham ativas. Ou seja, vendendo.

Se, antes esses empreen-
dimentos usavam a tecnolo-
gia apenas para o básico de 
seus processos administrativos 
e contábeis, agora têm o desa-
fio de se digitalizar, sendo o e-
commerce uma possível solução 
para que continuem entregando 
seus produtos e serviços. “É pre-
ciso conhecer as ferramentas di-
gitais que já existem, para abrir 
a possibilidade da venda onli-
ne. Ou, assumir o risco de fe-
char as portas definitivamente, 
dependendo do tempo que sere-
mos obrigados a ficar em casa”, 
explica Melina Alves, fundado-
ra e CEO da DUXcoworkers, 
que há 10 anos desenvolve solu-
ções para auxiliar as empresas a 
se desenvolverem e superarem 
obstáculos por meio de UX/User 
Experience e inteligência coleti-
va, para a inovação.

A empresa, que já conta-
va com uma iniciativa voltada 
para startups, em que propõe 
consolidar o negócio por meio 
de uma melhor experiência fo-
cada no usuário, criou a versão 
sprint e à distância, chamada 
StartUX Remoto, na qual pe-
quenos empreendedores se co-
nectam durante duas horas por 
dia para, de maneira conjunta, 

cooperarem entre si na busca de 
soluções inovadoras com base 
na compreensão da essência de 
cada um dos negócios.

“A partir da clareza do que 
o serviço, ou produto realmente 
oferece, é possível mapear opor-
tunidades e estabelecer priori-
dades para o negócio”, comenta 
a executiva. “Estabelecemos al-
guns pontos iniciais, mostramos 
como fazer pesquisas levando 
em consideração diversos aspec-
tos, como: análise de concorrên-
cia direta e indireta e a transpo-
sição do negócio analógico para 
o ambiente virtual”, explica.

Nesta imersão, os empreen-
dedores começam a compreen-
der melhor seus negócios, conhe-
cendo seus pontos fortes e suas 
fraquezas. Desta forma, são ca-
pazes de trabalhar com foco e 
mais agilidade, para reinventa-
rem seu empreendimento vol-
tado ao interesse do seu cliente. 
“É disso que se trata a migração 

do analógico para o digital. Não 
basta uma loja virtual, uma pla-
taforma segura e investir tempo 
e dinheiro em Marketing digital. 
Não podemos oferecer a expe-
riência vivida  presencialmente, 
se a levarmos como uma cópia 
exata do que ela é fisicamente 
para o ambiente digital. É preci-
so reinventá-la”, finaliza Melina.

Desde 2018, o Brasil é o 
País que possui o maior comér-
cio digital da América Latina. 
Em 2019, foram R$ 133 bi-
lhões em faturamento propor-
cionado por 36% da população 
brasileira, segundo a 4ª edição 
da Webshoppers, pesquisa re-
alizada pelo e-bit. Segundo da-
dos da plataforma de vendas 
Nuvemshop, as transações on-
line cresceram 175% no mês de 
abril - se comparado ao mesmo 
período do ano passado -, sen-
do o primeiro mês completo em 
que as lojas ficaram fechadas 
por conta do isolamento social.

Foto: SOCIAL.CUT on Unsplash

A pandemia revelou o desafio dos pequenos em se digitalizar e, o risco de acreditar 
que para estar no digital, basta uma cópia exata do que a empresa é fisicamente

Aplicativo passa a aceitar Cartão de Débito 
Virtual da Caixa para compra de botijão de gás

O aplicativo Chama, que 
conecta revendedores de boti-
jão de gás a consumidores, ofe-
rece mais uma vantagem que 
irá beneficiar os consumido-
res em tempos difíceis da co-
vid-19. O app passou a aceitar 
o Cartão de Débito Virtual da 
Caixa Econômica, do aplicativo 
Caixa Tem, lançado pelo banco 
para auxiliar os beneficiários do 
auxílio emergencial, para paga-
mento da compra de botijões de 
gás. A opção já está disponível 
para aparelhos Android e estará 
adequada ao sistema IOS na  se-
gunda-feira (8/6).

Benefício financeiro destina-
do aos trabalhadores informais, 
microempreendedores individu-
ais (MEI), autônomos e desem-
pregados, o Auxílio Emergencial 
tem por objetivo fornecer assis-
tência financeira no período de 
enfrentamento à crise causa-
da pela pandemia. Neste mês, o 
Governo Federal começou a libe-
rar o saque da segunda parcela do 
programa, no valor de R$ 600,00.

De acordo com Sheynna 
Hakim Rossignol, presidente da 
empresa, esse foi um passo im-
portante do Chama do Brasil 
para ajudar as pessoas que re-
cebem o auxílio, a terem aces-
so ao produto por um preço 

justo. “Essa possi-
bilidade de paga-
mento surgiu por 
conta da deman-
da dos nossos con-
sumidores, o que 
tornou nosso apli-
cativo ainda mais 
acessível e funcio-
nal. Além disso, es-
tamos ajudando as 
pessoas a compra-
rem o botijão de 
gás de suas casas, 
pagando um pre-
ço mais justo, utili-
zando o recurso do 
auxílio emergen-
cial com comodi-
dade e segurança”, 
afirma.

No início da 
pandemia, sem sa-
ber o que ia acon-
tecer e com medo 
do futuro, muitos consumidores 
correram para estocar diversos 
itens básicos, dentre eles o boti-
jão de gás, o que gerou uma falta 
do produto em vários bairros da 
cidade de São Paulo. Agora, com 
a distribuição normalizada, o 
problema é de ordem econômica.

Com mais essa funcionalida-
de, o Chama do Brasil pretende 
reforçar, ainda mais sua vocação 

de levar o produto com o me-
lhor preço para a casa das pes-
soas. “Com o cartão da Caixa, os 
consumidores conseguem fazer 
compras em farmácias, merca-
dos, pagar boletos e até mesmo 
abastecer o carro. Agora, tam-
bém podem comprar botijão de 
gás de distribuidores confiáveis, 
regulamentados pela ANP, com 
ótimos preço e atendimento”, 
conclui Sheynna.

Foto: Divulgação

Beneficiados pelo auxílio emergencial, poderão 
utilizar o crédito federal para a compra do produto 

por meio do aplicativo

Shoppings Center Norte e Lar Center promovem 
capacitação para lojistas junto com o Sebrae
Os Shoppings Center Norte 

e Lar Center, em parceria com 
o Sebrae (Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Em-
pre sas), passam a oferecer aos 
lojistas um curso de capacita-
ção e consultoria. O programa 
Enfrentar, contará com cinco mó-
dulos que irão abordar estraté-
gias de: redução de custos, ino-
vação e modernização, aumento 
de faturamento e de produtivida-
de, satisfação dos clientes e clima 
organizacional.

Guilherme Marini, diretor 
executivo dos Shoppings Center 
Norte e Lar Center, reforça que 
a iniciativa tem como objetivo au-
xiliar os lojistas, minimizando os 
impactos causados pela pande-
mia da covid-19. “Vivemos um pe-
ríodo de incertezas e precisamos, 
mais do que nunca, agir em cola-
boração. A suspensão temporária 
das atividades de nossos negócios, 
trouxe inúmeros desafios para to-
dos. Continuamos trabalhando, 
incessantemente em busca de so-
luções para viabilizar a operação 
de nossos lojistas. Para o Dia das 
Mães, por exemplo, investimos 
nos serviços de Compre&Retire 
e drive-thru, dando às marcas no-
vas alternativas de venda e en-
trega de encomendas de forma 
rápida, sem custos e segura, se-
guindo as orientações dos órgãos 
competentes em relação ao dis-
tanciamento social, cuidados com 
a higienização e preservação da 
saúde”, afirma.

O programa Enfrentar, será 
dividido em quatro grupos de 
acordo com os seguintes setores 
de atuação: alimentação; moda; 
arquitetura, design e decoração; 
e diversos, que contempla beleza, 
eletrônicos, acessórios, entre ou-
tros. Os participantes terão aces-
so a conteúdos coletivos com apli-
cações remotas e ao vivo, bem 
como mentorias e consultorias 
individuais para discutirem ne-
cessidades pontuais de cada loja.

É válido reforçar que algumas 

operações dos Shoppings Center 
Norte e Lar Center seguem fun-
cionando por delivery, drive-th-
ru e Compre&Retire, um siste-
ma de armários inteligentes de 
autoatendimento, que permi-
te que o lojista deposite a enco-
menda devidamente embalada 
para que o cliente retire, poste-
riormente através da apresenta-
ção de um QR Code.

Serviços - Shopping 
Center Norte

•Compre&Retire: Está locali-
zado em uma área reservada 
do estacionamento (próximo à 
loja Petz). O acesso dos veícu-
los, deve ser feito pela entrada 
da Travessa Simis;
•Drive-thru: Está localizado em 
uma área reservada do estacio-
namento (próximo ao Bob’s). O 
acesso dos veículos, deve ser feito 
pela entrada da Travessa Simis;
•Lojas que estão atendendo por 
telefone, WhatsApp e e-mail:  
https://www.centernorte.com.
br/lojas-do-center-norte-e-lar- 
center-com-atendimento-remoto/
•Lojas abertas - Horário de 
fun cionamento:

Carrefour - Todos os dias, das 8 
às 21 horas;
Carlo’sBakery - Todos os dias, 
das 12 às 20 horas;
Movida - De segunda-feira a sá-
bado, das 10 às 18 horas;
Petz - Todos os dias, das 9 às 20 
horas;
Querência - De segunda-feira a 
sábado, das 10 às 16 horas.

Serviços - Lar Center

•Drive-thru: Está localizado em 
uma área reservada do estacio-
namento. O acesso dos veículos 
deve ser feito pela entrada da 
Avenida Otto Baumgart, 500;
•Lojas que estão atendendo por 
telefone, WhatsApp e e-mail:  
https://www.centernorte.com.
br/lojas-do-center-norte-e- 
lar-center-com-atendimento- 
remoto/
•Lojas abertas - Horário de 
funcionamento:
C&C - De segunda-feira a sába-
do, das 9 às 18 horas;
Leroy Merlin - De segunda-feira 
a sábado, das 9 às 18 horas;
Lustres Yamamura - De segun-
da-feira a sábado, das 11 às 20 
horas.

Foto: AGZN

Programa de capacitação e consultoria para lojistas é realizado 
entre shoppings e Sebrae


