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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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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

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

Tel: 3284-8186 / Fax: 3287-8506 • www.portellinha.com.br

Cirurgias a Laser • Miopia • Lentes de Contato  
Catarata • Lentes Intraoculares • Plástica Ocular  

Glaucoma • Retina • Transplante de Córnea

CRM: 25.290

Dr. Waldir Portellinha

O mais eficiente veículo de divulgação  
em toda Região Norte da Capital

Desde 1963 ampliando e consolidando  
sua liderança na Zona Norte

Membro do Centro de Referência do Idoso - CRI
Especialista em idosos

EX

PERIÊNCIA
    30

anos                 •IMPLANTES totais e parciais
          •Prótese imediata    •Clínica geral
•Reabilitação mastigatória AGENDE SUA CONSULTA

R. Duarte de Azevedo, 448 - Cj. 13 - Santana 
Ao lado do metrô Santana. Estacionamento no local.

  2901-1733
www.meloodontologia.com

Melo Odontologia
clinicameloodontologia

Detran.SP autoriza retomada 
das aulas teóricas presenciais 

nos Centros de Formação 
de Condutores (CFCs)

O Detran.SP autorizou a re-
tomada das aulas teóricas presen-
ciais nos Centros de Formação de 
Condutores (CFCs). A medida é 
aderente ao Plano São Paulo, do 
Governo do Estado, e válida ape-
nas para municípios que estive-
rem a partir da Fase Laranja. 
Caso o Centro de Formação de 
Condutores esteja localizado em 
município reclassificado para a 
fase mais restritiva (vermelha), o 
curso presencial deve ser imedia-
tamente suspenso.

A autorização para a retoma-
da dos cursos teóricos presen-
ciais pelos CFCs, beneficia cerca 
de 50 mil alunos em processo de 
primeira habilitação na Capital, 
Grande São Paulo, Interior e 
Litoral Paulista. Tam bém foi au-
torizada a abertura de novas tur-
mas, cerca de 130 mil candidatos 
que desejam iniciar o processo 
de formação de condutor, totali-
zando 180 mil alunos interessa-
dos em obter a Permissão Para 
Dirigir (PPD).

Para evitar aglomerações e 
não colocar a saúde em risco de 
alunos e instrutores, a abertura 
de novas turmas será restrita a 
30% da capacidade de cada sala 
de aula. Como medidas de segu-
rança e distanciamento social 
será obrigatório o uso de más-
caras, disponibilização de álcool 

gel, espaçamento entre as car-
teiras e cadeiras escolares, hi-
gienização de balcões, compu-
tadores, maçanetas, corrimões e 
rampas de acessibilidade, entre 
outros equipamentos.

Os agendamentos devem ser 
feitos diretamente nas autoes-
colas, pelo sistema e-CNHsp.

As empresas também serão 
orientadas a manter portas e ja-
nelas abertas e as salas com hi-
gienização reforçada ao final 
das aulas. Também não poderão 
ser disponibilizados itens, como 
canetas de uso comum, bem 
como revistas e livros. Além das 
aulas presenciais, os alunos de 
primeira habilitação que já con-
cluíram o curso teórico, também 
podem agendar a realização das 
provas teóricas. 

A modalidade presencial para 
a realização dos exames teóricos 
está disponível nas unidades do 
Detran.SP e do Poupatempo do 

Interior e Litoral. Na Capital, os 
exames estão sendo realizados 
nas unidades do Poupatempo 
em Santo Amaro, Sé e Itaquera. 
Os agendamentos devem ser fei-
tos nos portais do Detran.SP e 
Poupatempo.

Os CFCs também poderão re-
alizar as provas teóricas. A previ-
são é que o agendamento para a 
realização dos exames nos CFCs, 
esteja disponível a partir de 14 de 
setembro e poderá ser feito dire-
tamente nas autoescolas.

O Governo Estadual traba-
lha desde junho em parceria com 
a categoria, para o retorno ple-
no das atividades dos Centros de 
Formação de Condutores. O cro-
nograma de retomada começou 
em junho, com o reinício das au-
las teóricas e práticas. Em segui-
da, o órgão liberou as provas te-
óricas, os exames práticos de rua 
e a permissão para novos alunos 
iniciarem a primeira habilitação.

Foto: Divulgação

Vila Sabrina completa 64 anos de fundação

Situado numa área de 12 
km², Vila Sabrina teve sua for-
mação a partir de uma proprie-
dade chamada “Sítio da Água 
Comprida” pertencente a dois 
italianos: Francisco Batista 
Giob bi e Vecente Huet de Ba-
celar Júnior. Em 1956,o ter-
reno foi dividido em lotes, que 
foram comercializados individu-
almente. O nome “Sabrina” foi 
adotado em homenagem a uma 
artista italiana que, na ocasião 
estava em turnê pelo Brasil. 

As melhorias foram che-
gando aos poucos. Em 1957, a 

energia elétrica e em 1958, a 
iluminação das ruas. A primei-
ra via a ser pavimentada foi a 
antiga Rua 12, atual Avenida 
Jardim Japão. A primeira linha 
de ônibus, com ponto na Praça 
Clóvis Catumbi, chegou em 
1959. Na época, os ônibus eram 
chamados pelos moradores de 
“Cangaceiros”, porque os veícu-
los eram barulhentos e balança-
vam muito.

Inicialmente, a região re-
cebeu entre seus primeiros 
moradores, imigrantes italia-
nos, portugueses, japoneses 

e migrantes nordestinos. 
Atualmente, o bairro conta 
com uma população de, apro-
ximadamente 40 mil habitan-
tes e um colégio eleitoral de 
25 mil eleitores. Com uma for-
te estrutura comercial e de ser-
viços, principalmente ao longo 
das Avenida Milton da Rocha  e 
proximidade da Praça Ângelo 
Contie Lourenço Bellis, o bair-
ro também tem em sua estru-
tura um posto de saúde munici-
pal, oito escolas públicas (cinco 
municipais e três estaduais) e 
nove praças.

Foto: AGZN

Vila Sabrina é um dos mais novos bairros na cidade, com 64 anos de existência

Em parceria com o ITACI, Shopping 
Center Norte apoia o Setembro Dourado

Setembro é conhecido como o 
mês da conscientização do diag-
nóstico precoce de Câncer infan-
tojuvenil, o Setembro Dourado 
realiza uma série de ações para 
divulgar como prevenir, cuidar e 
tratar da doença. O movimento 
é idealizado pela Confederação 
Nacional das Instituições de 
Apoio e Assistência à Criança 
e ao Adolescente com Câncer 
(CONIACC), e conta com a inte-
gração de 52 entidades filiadas, 
entre elas o ITACI - Instituto de 
Tratamento do Câncer Infantil.

E, nesta edição do Setembro 
Dourado, até o dia a 30 de se-
tembro, o Shopping Center 
Norte se torna um dos parceiros 

do ITACI para contribuir na 
conscientização e na coleta de 
doações de cabelos para a con-
fecção de perucas, que serão 
destinadas a crianças que estão 
em tratamento contra o Câncer. 
Para isso, durante todo o mês de 
setembro, haverá comunicações 
nos canais de mídia channel, 
trazendo informações de cons-
cientização, sintomas e trata-
mento do Câncer infantojuvenil. 
No site do ITACI e nas redes so-
ciais do hospital também é possí-
vel conseguir essas informações.

Para quem desejar fazer a 
doação no local, a unidade do 
Shopping Center Norte do sa-
lão Jacques Janine irá realizar o 

corte gratuito (necessário agen-
damento e sujeito a disponibili-
dade de dia e horário) e a cole-
ta dos cabelos doados. Além do 
salão, também haverá um posto 
de coleta na área de Drive Thru. 
Todo o cabelo doado será entre-
gue a ONG Rapunzel Solidária, 
que será a responsável pela con-
fecção das perucas. Horário 
parcial de funcionamento do 
shopping: De segunda-feira 
a sábado, das 12 às 22 horas. 
Aos domingos, das 12 às 20 ho-
ras, sendo opcional para as lojas 
operar até às 22 horas.

O Shopping Center Norte 
está localizado na Avenida Otto 
Baumgart, 500 - Vila Guilherme.

Programa Elabora orienta trabalhadores 
para se destacar em seleções e 

comportamento no ambiente de trabalho
Desde a última quinta-fei-

ra (17) de setembro, o Programa 
Ela bora, da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico e Tra-
balho da Prefeitura de São Paulo, 
fará oficinas on-line para a capa-
citação de trabalhadores que bus-
cam uma oportunidade de em-
prego. Com o foco no mercado de 
trabalho, as aulas vão abordar te-
mas de como formatar um currí-
culo compatível com a vaga e a 
melhor maneira de se portar em 
uma entrevista, ou em um pro-
cesso seletivo. As inscrições são 
gratuitas e os participantes re-
cebem certificado ao final das 
atividades.

As oficinas serão ministra-
das pela equipe de oficineiros 
da Fundação Paulistana, o par-
ticipante aprenderá como apre-
sentar suas potencialidades ao 

entrevistador, como se portar em 
uma dinâmica de grupo, ou numa 
conversa por vídeo, entre outras 
dicas. As oficinas também pos-
suem o objetivo de ajudar o tra-
balhador a identificar aspectos 
positivos e negativos em seu per-
fil profissional, de maneira que 
ele possa utilizar isso a seu favor. 
Além disso, os oficineiros darão 
dicas de como se comunicar e ex-
pressar no ambiente profissional.

Para participar, o trabalha-
dor deve efetuar um cadastro 
gratuito no perfil do Go Brunch 
e será notificado por e-mail no 
dia de cada oficina, devendo aces-
sar o link para entrar na sala vir-
tual. Ao concluir a participação 
na aula on-line, o aluno recebe-
rá um certificado de conclusão 
do Programa Elabora, emitido 
digitalmente.

Confira a programação

Habilidades de Comunicação, Inte-
ligência Emocional e Currículo.
Data: 17 de setembro de 2020
Horário: 19 horas
Inscrições: www.bit.ly/liveelabora  
1709

Habilidades de Comunicação, Inte-
ligência Emocional e Currículo.
Data: 24 de setembro de 2020.
Horário: 18 horas
Inscrições: http://bit.ly/liveelabora 
2409

Habilidades e Comunicação 
para o Sucesso Profissional.
Data: 30 de setembro de 2020.
Horário: 15 horas
Inscrições: http://bit.ly/liveelabora 
3009
Oficinas gratuitas 

Rua Alamoique na Brasilândia, 
tornou-se via de mão única 

Desde o último dia 12/9, 
a Companhia de Engenharia 
de Tráfego (CET) implantou 
mão única de direção na Rua 
Alamoique, no sentido da Rua 
Xavier da Silva Ferrão, para 
Rua Raulino Galdino da Silva, 
no Jardim Maristela, região da 
Brasilândia, Zona Norte da ci-
dade. A medida tem como ob-
jetivo melhorar as condições de 

segurança de pedestres e de flui-
dez no trânsito local.

Alternativas

Os motoristas poderão se-
guir pelas Ruas Raulino Galdino 
da Silva, Ananina, Xavier da 
Silva Ferrão e Alamoique;

A Engenharia de Campo da 
CET vai monitorar e orientar o 

tráfego na região, com o objeti-
vo de garantir boas condições de 
trânsito e preservar a seguran-
ça de pedestres e motoristas.

Para informações de trânsito, 
ocorrências, reclamações, remo-
ções e sugestões, ligue, acesse o 
site, ou baixe o aplicativo SP156. 
O atendimento é 24 horas.

http://sp156.prefeitura.sp.
gov.br/portal/servicos


