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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

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

Theatro Municipal de São Paulo 
cancela todas as atrações de 2020

O Instituto Odeon, em to
tal conformidade com a Fun
dação Theatro Municipal e a 
Secretaria Municipal de Cul
tura, tomou a decisão de cance
lar até o final deste ano, todas 
as performances ao vivo previs
tas para o Theatro Municipal 
de São Paulo e para a Praça das 
Artes, como forma de prote
ger os colaboradores e artistas 
da casa e evitar o contágio pelo 
novo coronavírus.

Ao público espectador que 
já adquiriu ingressos para os 
eventos cancelados, o Instituto 
Odeon, na qualidade de gestor do 
Complexo do Theatro Municipal 
de São Paulo, e promotor de tais 
eventos, por escolha sua, visan
do atender aos interesses de seu 
público, irá efetuar o reembolso 
do valor dos ingressos para aque
les que optarem expressamente 
por receber esse reembolso no 
período de 16/09/2020 até o dia 
7/10/2020. Basta observar o se
guinte procedimento registrado 
abaixo:

1. Compras efetuadas pelo site 
www.eventim.com.br:

Acesse o link http://adia
mento.eventim.com.br e efetue 
a sua solicitação de reembolso 
até o dia 7/10/2020.

O cancelamento da compra 
será realizado automaticamen
te, e o valor dos ingressos será 
reembolsado, a partir da sua 
disponibilização pelo promotor 

do evento e nos prazos estabele
cidos por ele, conforme Termos 
e Condições de Uso previstos 
em www.eventim.com.br/help/
terms/. Não haverá reembolso 
de taxas de serviços, conforme 
previsto no parágrafo 7º do art. 
2º, na Lei Federal referida, e nos 
referidos termos.

2. Compras realizadas na Bilhe
teria e Pontos de Venda com car
tões de Débito ou Crédito:

Acesse o link http://adia
mento.eventim.com.br e efetue 
a sua solicitação de reembolso 
até o dia 7/10/2020.

O prazo para visualizar o es
torno é de até duas faturas, con
forme data de fechamento da 

fatura do seu cartão de crédi
to, de acordo com prazos e re
gras das instituições bancárias, 
a partir da data em que o pro
motor estabelecer.

O cancelamento da com
pra será realizado automatica
mente, e o valor dos ingressos 
será estornado de acordo com os 
Termos e Condições de Uso pre
vistos em http://www.eventim.
com.br/help/terms/. Não haverá 
reembolso de taxas de serviços, 
conforme previsto no parágra
fo 7º do art. 2º, da Lei Federal 
nº 14.046/2020, e nos referidos 
Termos. Os reembolsos serão 
efetuados respeitando o mesmo 
método de pagamento utilizado 
no ato da compra.
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Atrações de 2020 foram canceladas

Hospital São Camilo promove cursos de 
capacitação para Profissionais da Saúde

O Centro de Simulação e 
Pesquisa da Rede de Hospitais 
São Camilo de São Paulo, pro
move cursos para profissionais 
da Saúde (médicos, enfermei
ros e estudantes da área) que 
buscam a capacitação para apri
morar suas técnicas e ampliar 
conhecimentos.

No mês de setembro, os in
teressados poderão aprender 
a realizar o suporte avança
do de vida, durante a interna
ção de pacientes adultos ou pe
diátricos, além de identificar 
e tratar as arritmias mais fre
quentes. As aulas acontecerão 
de forma presencial, seguin
do todos os protocolos de se
gurança para evitar a propa
gação de covid19, no Centro 
de Simulação e Pesquisa São 

Camilo, localizado à Avenida 
Pompeia, 1.050  Vila Pompeia, 
Zona Oeste da capital. As ins
crições devem ser feitas pelo 
site www.hospitalsaocamilosp.
org.br.

Suporte Avançado de Vida 
Adulto
Data: 28/9  Horário: 8 às 18 
horas

Objetivo: capacitar os parti
cipantes para o atendimento ini
cial do adulto, realizando o diag
nóstico das principais situações 
e/ou patologias e tratamento de 
lesões que levam à morte rapi
damente, com ênfase em car
diologia. Seguirá as diretrizes 
institucionais e padrão interna
cional do Colégio Americano e 
ILCOR Association. 

PúblicoAlvo: médicos, en
fermeiros, graduandos de En
fer magem e Medicina no últi
mo semestre  Valores: a partir 
de R$ 300.

Atendimento a Arritmias 
Car díacas no Adulto para 
não-Especialistas
Data: 30/9  Horário: 8 às 16 
horas

Objetivo: capacitar os 
profis sionais não especialistas 
em Car diologia para a identifi
cação e o tratamento das arrit
mias mais frequentes no pron
tosocorro adulto.

Públicoalvo: médicos, enfer
meiros e graduandos de Enfer
magem e Medicina do último se
mestre  Valores: a partir de R$ 
200.

Mostra de desenhos realistas 
impressiona moradores da Zona Norte

Até o dia 30/9, 
a exposição gratui
ta pode ser visitada 
das 12 às 20 horas, 
de segunda a domin
go, dando continui
dade e fortalecendo o 
seu objetivo de dar voz 
e visibilidade à cultu
ra da Zona Norte, o 
Santana Parque Shop 
ping inaugura a ex
posição “Arte Rea
lis  ta”. Criada pelo 
de   senhista e morador 
da região, Raphael Sa
piensa. A Mostra traz 
24 obras de rostos de
senhados a mão utili
zando a técnica do re
alismo com grafite.

Retratando fami
liares, amigos e até 
famosos, como a pe
quena Zoe Sato, as 
obras surgiram como 
um hobby do artis
ta em meio ao distan
ciamento social e, hoje 
já se tornou uma de 
suas fontes de renda. 
Os desenhos feitos em 
grafite chamam a atenção por 
seus traços precisos e riquezas 

de detalhes e, dão aos visitantes 
a sensação de estarem admiran
do uma foto.

“Ficamos impres
sionados com a beleza e 
realidade de cada uma 
dessas obras. Essa é 
uma exposição que nos 
faz relembrar a impor
tância de divulgarmos 
os grandes artistas da 
Zona Norte, com o ob
jetivo de que todas as 
pessoas possam conhe
cer e admirar essas 
verdadeiras obras de 
arte”, comenta Marcus 
Borja, superintenden
te do Santana Parque 
Shopping.

Localizada na Pra
ça Central do empre
endimento, a Mos tra 
segue todas as medi
das de segurança e hi
gienização rigorosa
mente seguidas pelo 
shopping, assim como 
o controle de fluxo de 
clientes. O Santana 
Parque Shopping está 
localizado na Rua Con
selheiro Moreira de 
Barros, 2.780, San ta 
na. Para mais In for

mações: (11) 22383002  www.
santanaparqueshopping.com.br

Foto: Divulgação

Exposição no Santana Parque Shopping 
traz imagens feitas a mão utilizando grafite

Dicas para bons investimentos 
em redes sociais

Para ajudar empresas que 
estão começando a investir 
nas redes sociais e não sabem 
muito bem como equalizar os in
vestimentos em anúncios e im
pulsionamento, a Viralizze Mul
timídia, empresa catarinense de 
Marketing Digital, separou três 
dicas preciosas. Confira:

Anúncios

Tem quem ache que é só sair 
fazendo anúncios e a questão da 
entrega e do engajamento esta
rão resolvidos. Segundo Marco 
Antonio Benedet e João Paulo 
Beckenkamp, os anúncios preci
sam fazer parte de um planeja
mento maior da empresa. “Sim, 
anúncios geram maior visibilida
de, maior alcance e, consequente
mente, podem aumentar o enga
jamento. Mas é preciso que haja 
um planejamento consistente, 

com imagens, conteúdo e stories 
em sintonia com seu público”, ex
plica João Paulo.

Marco Antonio lembra: “mui
ta gente tem medo de investir em 
anúncios por não acreditar que 
dá resultado. Só que quando fala
mos em empreender, o medo tem 
mais poder de te paralisar e fazer 
com que seus projetos e sonhos 
não aconteçam do que o contrá
rio. Anunciar faz parte de uma 
nova forma de vender o negócio e 
precisa estar em uma estratégia 
muito bem desenhada, por isso 
uma agência é tão importante”.

Compra de seguidores

Os sócios compartilham a 
mesma opinião: “não caia no 
conto da compra de seguidores”! 
Hoje em dia, existem muitas 
ofertas para compra de milhares 
e até milhões de seguidores para 
o Instagram com preços bastan
tes acessíveis. Se essa estratégia 
fosse a mais assertiva, bastava 

investir e estava tudo certo, não 
é mesmo? “Quando compramos 
seguidores, conseguimos atrair, 
na grande maioria, perfis ina
tivos, fakes, que não engajam, 
atrapalham sua conta, e podem, 
muitas vezes, até fazer com que 
ela seja excluí da”, explica Marco.

Segundo os sócios, a fal
sa ideia de que, com muitos se
guidores, você terá mais autori
dade ou alcance, acaba fazendo 
com que muitas marcas invis
tam nos perfis, mesmo sendo 
fakes. “Mas eles podem dar 
muito mais dor de cabeça do 
que qualquer avanço positivo”, 
lembra João Paulo: “deixar um 
link de direcionamento para o 
Whatsapp ou Landing page na 
BIO e criar posts patrocinados 
e segmentados para o seu públi
co, usar o ‘arrastar para cima’, 
se possível, são os melhores ca
minhos para ganhar mais segui
dores e realmente engajar”.

Impulsionamento

Ah, o mito do impulsiona
mento. Há quem acredite que 
dinheiro investido é dinhei
ro ganho. E não é bem assim. 
Segundo os gestores da Vira
lizze Multimídia, anunciar no 
Instagram vale a pena quando, 
ao mesmo tempo, sua empresa 
produz conteúdo relevante, gera 
engajamento, cria relacionamen
to e amplia sua rede. Criar um 
anúncio frio, sem segmentação 
ou ter um perfil puramente co
mercial não vale a pena. Ou seja, 
é preciso estratégia, e assertiva, 
que contemple todas as ferra
mentas possíveis e use o melhor 
de cada uma delas.

Foto: Divulgação

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

Desde 1963 ampliando e consolidando sua liderança na Zona Norte

Acupuntura para seu bem estar
Informe Publicitário  

AAcupuntura é uma 
ciên cia milenar que 

utiliza pequenas agulhas para 
tratar o corpo e a mente atra
vés do equilíbrio energético.

Para tentar explicar esta 
energia vamos comparar por 
exemplo, temos no corpo vá
rias veias e artérias com devi
do encanamento complexo ga
rantindo que cada milímetro 
do corpo seja nutrido pelo san
gue. Para a Acupuntura, existe 
uma segunda rede que conduz 
energia através dos chamados 
meridianos, que permite que 
a energia seja levada de for
ma equilibrada a todos os te
cidos, órgãos, vísceras, múscu
los, tendões, ossos e o cérebro. 
Então as dores e as doenças 
são alterações no equilíbrio 
energético do corpo.

Os desequilíbrios energé
ticos podem ocorrer de várias 
formas ex; uma dor de cabe
ça em pressão pode ser inter
pretado como um excesso de 
energia na cabeça, problemas 
respiratórios podem ser vistos 
com uma fraqueza energética 

do pulmão; dores nas costas 
podem estar associadas a de
sequilíbrios da energia do rim 
(Yin e Yang).

A Acupuntura libera mui
tas substancias benéficas para 
o corpo, como endorfinas e se
rotoninas que promovem o re
laxamento e o bem estar, di
minuindo assim a ansiedade, 
ela também é imunoestimula
te, ou seja aumenta a imunida
de prevenindo contra os agen
tes patogênicos invasores. Ela 
também ajuda a emagrecer 
e combate o envelhecimento 
precoce. 

Segundo dr. Rinaldi a acu
puntura e a medicina tradicio
nal chinesa, é uma ciência que 
trata a vida e a saúde, melho
rando nossa qualidade de vida. 

Por
Dr. José Antônio Rinaldi

Dr. José Antônio Rinaldi (Crefito3 / 12347-F) 
Consultório I: R. Salete, 117 - Santana 

Tel: 2973-9099 
Consultório II: Rua Serra de Bragança, 1.355 

Tatuapé - Tel: 3628-2125 /3628-2129
Consultório III: Av. Onze de Junho, 357  - 

Vila Clementino - Tel: 3211-7105  
Consultorio IV: Rua Lituania,  127 - 

Mooca - Telefone: 2268-3941
drjarinaldiacupuntura.blogspot.com

dr.rinaldiacupuntura@gmail.com
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Estamos internados de acordo com os protocolos da Anvisa

Rua Pontalete, 73 - Pq. Edu Chaves 

Enfermagem 24h, Médico, Nutricionista,
6 refeições, Atividades Ocupacionais, Fisioterapia 

CASA DE REPOUSO 

MUNDIAL
3895-3022 / 96563-0952


