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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

Batalhão Acadêmico destaca nossas Alunas Oficiais 
do 3º Ano organizando e liderando a Operação

O tradicional patrulhamen-
to dos cadetes tem novo dia e 
horário. A Operação Batalhão 
Acadêmico ocorre, agora, todas 
as sextas-feiras, das 14 às 20 ho-
ras. Nas fotos, nossas futuras 
oficiais encerram os preparati-
vos para iniciar a ação. Sob o co-
mando de cel. PM Romanek, os 
Cadetes do último ano organi-
zam e comandam as Operações. 
Afinal, tanto o homem, quanto 
a mulher, formados e forjados 
na Academia de Polícia Militar 
do Barro Branco, terão o mes-
mo dever: Comandar a tropa 
e preservar a ordem pública! 
Portanto... Foco na missão!

Foto: Divulgação

Elas no comando! Alunas Oficiais do 3° Ano

Festival do Sanduíche no Shopping Center 
Norte com opções e preços para todos os gostos

O Shopping Center Norte 
promove o Festival do San duí-
che, de segunda a domingo e, 
até 1º de novembro, os clientes 
poderão aproveitar combos es-
peciais que diversos restauran-
tes do shopping prepararam, es-
pecialmente para a ação. Entre 
as opções estão hambúrgue-
res de carne, frango empanado, 
sanduíches naturais, lanches 
vegetarianos e veganos e varia-
dos acompanhamentos, desde 
batata rústica a sorvete.

São quatro categorias: Menu 
Bom D+ (R﹩19,90); Menu Irado 
(R﹩29,90); Menu Super (R﹩39,90) 

e Menu Incrível (R﹩49,90). Den-
tro de cada categoria, os restau-
rantes irão oferecer opções di-
ferentes de combos, dentro dos 
preços fixos. Quem desejar comer 
em casa, também pode realizar o 
pedido e retirar no local.

O Festival do Sanduíche 
acontece desde o dia 13 de ou-
tubro e vai até o dia 1º de no-
vembro, no mesmo horário dos 
restaurantes e praças de ali-
mentação do shopping: das 12 
às 16 horas e das 18 às 22 horas.

O Shopping Center Norte 
está localizado na Travessa Ca-
sal buono, 120 - Vila Guilherme.

Horário parcial de funciona-
mento do shopping: De segun-
da-feira a domingo, das 12 às 20 
horas. Os restaurantes e opera-
ções de alimentação funcionam 
diariamente das 12 às 16 horas 
e das 18 às 22 horas.

Drive-thru e Compre&Retire: 
Estão localizados em uma área re-
servada do estacionamento (pró-
ximo ao Bob’s). Funcionamento 
diário das 11 às 19 horas.

Lojas com atendimento re-
moto: http://www.centernor-
te.com.br/lojas-do-center-norte 
-e-lar-center-com-atendimento
-remoto/

Mesmo com a quarentena em vigor 
não deixe de fazer seus exames

Neste mês inicia-se a Cam-
panha Outubro Rosa, no Brasil, 
a iniciativa é realizada desde 
2002, com o objetivo de alertar 
as mulheres e a sociedade sobre 
a importância da prevenção e do 
diagnóstico precoce do Câncer 
de Mama e de Colo do Útero. 
A ação tem ainda mais impor-
tância neste ano em decorrên-
cia da pandemia, já que muitas 

mulheres estão deixando de re-
alizar seus exames preventivos. 
De acordo com pesquisa realiza-
da pela Sociedade Brasileira de 
Mastologia (SBM), entre mar-
ço e abril, houve queda de quase 
75% no número de atendimen-
tos em hospitais públicos para 
rastreamento e tratamento ao 
Câncer de Mama, se comparado 
ao mesmo período de 2019.

Foto: Divulgação

Não deixe de se cuidar

Outubro Rosa

Moradores da Travessa José 
Sancho aguardam solução para 

desmoronamento há mais de 2 anos
Há mais de 2 anos a Tra-

vessa José Sancho, na região 
de Santana, sofreu um desmo-
ronamento que abriu uma cra-
tera no final na rua e desde en-
tão, os moradores aguardam 
por obras para recompor a via. 
Segundo moradores do local, o 
problema aconteceu no perío-
do de chuvas intensas, devido a 
uma obra num terreno da rua 
paralela. O desmoronamento 
foi tão intenso que chegou a en-
golir um carro estacionado.

Esse problema foi publi-
cado em nossa edição de 11/9 
último, em matéria com o tí-
tulo: “Desmoronamento na 
Travessa José Sancho perma-
nece sem so lução há 2 anos”. 
Na ocasião, a Subprefeitura 
Santana/Tucuruvi informou 
que a solução dependia de deci-
são judicial, uma vez que envol-
ve uma obra particular. 

Devido a urgência do caso, 
a Subprefeitura também infor-
mou que a Procuradoria Geral 
do Município foi acionada para 
agilizar o processo. Porém, mo-
radores do local permanecem 
sem uma perspectiva de quan-
do a via será de fato recompos-
ta e temem o agravamento da 
situação, diante da chegada das 
altas temperaturas e, conse-
quentemente possibilidade de 
chuvas intensas.

Foto: cedida pela leitora

Travessa José Sancho aguarda solução para cratera há mais de 2 anos

Santana

Tampa de bueiro causa transtorno 
aos pedestres há pelo menos um mês

Na última semana rece-
bemos fotos referentes a uma 
tampa de bueiro, na Rua Castro 
Maia, próximo à Drogaria SP, da 
Avenida Leôncio de Magalhães, 

928 e, que de acordo com o lei-
tor, está assim há um pou-
co mais de um mês. Entramos 
em contato com a Prefeitura 
e, por meio da Subprefeitura 

Santana/Tucuruvi, foi infor-
mado que estava previsto a 
reposição da tampa do buei-
ro mencionado, para a última 
quinta-feira (15).

Foto: cedida pelo leitor

Tampa do bueiro levantada oferendo risco para os pedestres

Jardim São Paulo

Feirão AutoShow estreia no 
Expo Center Norte em 18/10

Após seis meses de suspen-
são por conta da pandemia, o 
Feirão AutoShow, maior encon-
tro de compradores e vendedo-
res de veículos usados do país, 
passa a ocupar um novo endere-
ço: o Expo Center Norte, um dos 
maiores e mais completos cen-
tros de exposições e convenções 
da América Latina e que inte-
gra a Cidade Center Norte, com-
plexo multiuso que reúne tam-
bém os Shoppings Center Norte 
e Lar Center e o Novotel Center 
Norte. A reestreia acontece em 
18 de outubro, domingo, às 7 ho-
ras, seguindo todos os protocolos 
de saúde e segurança exigidos 
pelas autoridades competentes e 
mantendo seu formato tradicio-
nal, que é o encontro de compra-
dores e vendedores em um espa-
ço físico para negociar carros.

Para os clientes e frequenta-
dores, o tradicional feirão ofere-
cerá novos serviços como: amplo 
estacionamento, maior espa-
ço para exibição dos carros no 
local, banheiros e a comodida-
de da infraestrutura como pra-
ça de alimentação em área con-
tígua ao espaço. Ao todo, o Expo 
Center Norte comporta 7.000 
veículos em seu estacionamen-
to, que funcionará como feirão 
das 7 às 13 horas.

O formato do feirão será 
mantido com exposição de ve-
ículos usados, os classifica-
dos do site AutoShow.com.br, 
a equipe de apoio com serviços 
tais como: despachante, pesqui-
sa de multas e emissão de lau-
dos de transferência e cautelar, 
balcão de atendimento e am-
plo estacionamento. Além do 
site, o AutoShow está presente 
nas redes sociais no Facebook, 
Instagram (@feiraoautoshow) 

e com o tradicional programa 
Feirão AutoShow, que alcança 
mais de 50.000 pessoas por se-
mana na internet.

Dentre as medidas e pro-
tocolos de saúde e segurança 
adotados para a realização do 
Feirão AutoShow estão:

•Obrigatoriedade do uso de 
máscara de proteção por todos; 
•Aferição da temperatura na 
entrada; 
•Controle de acesso, com capa-
cidade máxima limitada;
•Sinalizações para promo-
ver o distanciamento entre as 
pessoas;
•Limpeza frequente em todos 
os espaços.

O Feirão AutoShow no Expo 
Center Norte acontece na Rua 
José Bernardo Pinto, 333 - Vila 
Guilherme. Ingressos: www. 
autoshow.com.br


