
São Paulo, 19 de fevereiro de 2021 - Página 3- Imóveis

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

C
R

M
: 2

7.
22

6

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

Acupuntura e a Fitoterapia tratando sua saúde
Informe Publicitário  

A Acupuntura é uma técnica 
que trabalha o corpo no seu 

aspécto energético equilibrando a 
função energética dos órgãos e por 
modulaçao neuronal estimulando 
substâncias dentro do cérebro para 
melhorar a dor, inflamação, aler-
gias, alterações endócrinas, sistema 
imune e a regeneração tecidual, as-
sim como a prevenção de doenças. 
Segundo dr. Rinaldi a acupuntura e 
a fitoterapia, equilibra o organismo 
ativando o sistema de defesa do cor-
po, e assim libera substâncias fun-
damentais para corrigir o desequi-
líbrio, então a acupuntura também 
melhora o sistema imunológico, 
contra gripes, resfriados, viroses e 
até infecções bacterianas. 

A fitoterapia é um tratamento 
a base de plantas medicinais que  
atuam no organismo sem efeitos 
colaterais. A fitoterapia é um recur-
so, prevenção e tratamento de do-
enças, onde o objetivo é estimular 
as defesas do organismo, restabele-
cendo suas funções vitais.

Indicações: cefaleia, enxa-
queca, irritabilidade, insônia, úl-
ceras, gastrites, depressão, ansie-
dade, síndrome do pânico, doenças 
da coluna vertebral, hérnia de dis-
co, nervo ciático, dores na coluna, 
artrose, artrite, LER (por esforço 
repetitivo), fibromialgia, AVC (der-

rame cerebral), Microangiopatias, 
Parkinson, bronquite, asma, rinite, 
alergias, sinusite, zumbidos, tensão 
pré-menstrual, tabagismo, dores da 
gravidez, distúrbios da menopausa 
e prisão de ventre. Além disso, uti-
lizamos para estética facial e reju-
venescimento, emagrecimento e re-
dução de medidas.

Métodos: Acupuntura Sistê-
mica (agulhas no corpo), auricular 
(agulhamento na orelha, ou uso de 
sementes), Moxabustão (bastão de 
artemisia usado para aquecimen-
to no local da dor), Ventosas (rea-
lizada através de sucção  no local 
da dor e inflamação), eletroacupun-
tura (aparelho que emite estimu-
lo elétrico nas agulhas no corpo), e 
uso do Laser-acupuntura sem agu-
lhas e sem dor. Podemos também 
recomendar a fitoterapia e plantas 
medicinais para a resolução do pro-
cesso patológico.

A fitoterapia utilizamos tanto 
plantas brasileiras como a fitotera-
pia chinesa.
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Chuvas de verão: dicas 
para uma viagem segura

Durante o verão, o aumen-
to brusco de temperaturas traz 
um fenômeno típico da estação: 
as fortes e repentinas chuvas. 
E isso pode ser um transtorno 
para muitos condutores que são 
surpreendidos, em poucos mi-
nutos, por condições adversas 
encontrando dificuldades para 
conduzir o veículo em situação 
de menor visibilidade.

No Rodoanel Mario Covas a 
Concessionária SPMAR realiza 
campanhas e ações informati-
vas, em parceria com a ARTESP, 
para garantir que os motoris-
tas fiquem atentos para essas 
adversidades.

“Os cuidados principais 
para a segurança dos moto-
ristas começam antes de li-
gar o carro. Muitos esquecem, 
por exemplo, de avaliar o esta-
do das palhetas dos limpado-
res de para-brisas ou verificar 
se os faróis, lanternas e luz de 
freio estão funcionando perfei-
tamente. Qualquer problema 
nestes componentes aumenta 
o risco de colisão em situações 
de visibilidade adversa” expli-
ca Isaque Bosquete, gerente de 
Operações da Concessionária 
SPMAR.

Outro ponto alertado ao mo-
torista é que diminua a veloci-
dade, mantenha a distância do 
carro da frente, evite ultrapas-
sagem e dirija de forma mais 
segura.

Em caso de pane, a indicação 
é que encoste o carro e busque 
abrigo num local seguro. Não se 

deve ficar dentro do automóvel 
e nem embaixo de árvores, pelo 
risco de quedas ou raios.

Ao longo do Rodoanel exis-
tem telefones de emergên-
cia. Eles ficam localizados a 
cada um quilômetro e ser-
vem para o motorista solicitar 
apoio. Como sinalização a ro-
dovia ainda conta com Painéis 
Móveis Variáveis (PMV) que 
emitem avisos sobre as condi-
ções do tempo e, nos casos de 
mudanças bruscas de visibili-
dade em algum trecho, refor-
çam para que o motorista redo-
bre atenção.

Dicas de direção segura 
durante a tempestade

•Diminuir a velocidade e frear 
com cuidado;
•Acender o farol baixo e 
sina lizar as manobras com 
an tecedência;

•Manter a distância segura dos 
demais veículos;
•Dirigir na defensiva, evitando 
ultrapassagens.

Em caso de dúvida ou se pre-
cisar de atendimento na via, o 
usuário pode entrar em conta-
to com a SPMAR pelo telefo-
ne 0800 774 88 77 ou por meio 
dos 183 telefones de emergên-
cia situados a cada quilômetro 
da rodovia. Estes serviços são 
gratuitos e com funcionamen-
to ininterrupto. Os Trechos Sul 
e Leste do Rodoanel também 
contam com quatro unidades do 
SAU (Serviço de Atendimento ao 
Usuário), localizados nos quilô-
metros 41, 68, 102 e 121 no caso 
do usuário precisar para fazer 
uma pausa em sua viagem ou so-
licitar algum tipo de informação 
ou atendimento. Os locais estão 
equipados com banheiros, fral-
dários, sala de espera e água.

Foto: Divulgação

Atenção redobrada e check-up de itens básicos de segurança 
são essenciais nesse período de tempestades repentinas

Prefeitura chama 5 mil mães de 
alunos para trabalho em escolas

Com a perspectiva de aliar 
o reforço na aplicação dos pro-
tocolos sanitários e de distan-
ciamento social nas esco las da 
rede para a volta às aulas e, a 
inserção no mercado de tra-
balho, a Secretaria Municipal 
de Educação de São Paulo, em 
parceria com a Secretaria Mu-
nicipal De Desen volvimento 
Eco nômico, Trabalho e Tu ris-
mo, criou um programa para a 
contratação de cinco mil mulhe-
res, que atuarão como monito-
ras escolares nas unidades de 
ensino municipais. Elas recebe-
rão um benefício de R﹩ 1.155,00 
mensais. No total, serão aplica-
dos R﹩ 34,7 milhões no projeto, 
desenvolvido por meio do POT 
(Programa Operação Trabalho).

Prioritariamente, o progra-
ma admitirá mães de alunos de 
escolas públicas ou mulheres que 
morem nas comunidades onde 
elas estão situadas, com idades 
entre 18 e 50 anos. A carga ho-
rária será de 30 horas semanais, 
divididas em 24 horas de ativi-
dades nas frentes de trabalho e 
seis horas destinadas a cursos de 
qualificação profissional. O tem-
po do contrato será de 6 meses.

Cada uma das unidades da 
rede municipal de ensino deverá 
manter três mulheres seleciona-
das para o projeto. “Além de pro-
mover a inclusão social e econô-
mica das beneficiárias, o projeto 
visa a capacitação profissional 

dessas mulheres, algo que as 
ajude na reinserção definiti-
va ao mundo do trabalho”, afir-
mou o secretário municipal de 
Educação, Fernando Padula.

Entre as funções desempe-
nhadas pelas inscritas no pro-
grama, está a constante cons-
cientização e orientação com 
respeito às normas de distan-
ciamento social e ao cumpri-
mento das determinações dos 
protocolos sanitários. As vagas 
serão distribuídas entre unida-
des educacionais espalhadas pe-
las 13 Diretorias Regionais de 
Ensino (DREs). O secretário 
de Educação reforçou que essas 
mulheres não substituirão os 

trabalhadores efetivos ou ter-
ceirizados que atuam nas uni-
dades educacionais.

São pré-requisitos para aderir 
ao projeto: ter mais de 18 anos, 
residir na cidade de São Paulo, 
estar desempregada há mais de 
quatro meses, não receber bene-
fícios como seguro-desemprego e 
não ter renda familiar superior à 
metade do valor do salário míni-
mo. “Em uma situação de emer-
gência como a que vivemos hoje, 
cabe ao poder público adotar me-
didas com a finalidade de capaci-
tar trabalhadores desempregados 
e garantir um mínimo necessá-
rio à sobrevivência das famílias”, 
destacou Padula.
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Unidades educacionais da rede municipal podem contar 
com trabalho de mães atuando como monitoras

Biblioteca de São Paulo realiza 
Oficina de Minicontos inspirada 

em personagens do trabalho

O mundo do trabalho, 
com suas histórias e confli-
tos, é o tema que vai inspirar 
a criação de textos nesse cur-
so de minicontos. Trata-se da 
Oficina On-line Personagens 
do Trabalho, com os especia-
listas em Literatura Brasileira 
Milena Mulatti Magri e Gustavo 
Scudeller, todos os sábados, a 
partir do dia 6 de março, das 10 
às 13 horas. As vagas são limita-
das e as inscrições gratuitas po-
dem ser feitas em www.bsp.org.
br/inscricao.

Durante a atividade, con-
duzida por Milena, doutora 
em Letras pela Universidade 
de São Paulo, e Gustavo, pro-
fessor do Departamento de 
Letras da Universidade Federal 
de São Paulo - Unifesp, os 

participantes farão exercícios 
práticos de produção de mini-
contos. A oficina prevê, ainda, 
a apresentação de referências 
na música, na Literatura, em 
esquetes de humor e materiais 
jornalísticos. Esta atividade in-
tegra o Literatura Brasileira no 
21, projeto em parceria com a 
Unifesp.

Com a necessidade de es-
timular o distanciamento so-
cial e outras medidas de prote-
ção contra o contágio pelo novo 
Coronavírus, a Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa 
criou o #Culturaemcasa, que 
amplia a oferta de conteúdos 
virtuais dos equipamentos. Para 
saber mais sobre a programação 
da BSP, acesse o site www.bsp.
org.br. Importante acrescentar 

que a biblioteca está retoman-
do as atividades presenciais de 
programação cultural gradual-
mente, com capacidade de aten-
dimento reduzida e respeitan-
do os protocolos de Saúde. Para 
mais informações, acesse as re-
des sociais da @BSPbiblioteca.

Serviço:
Oficina On-line Personagens do 
Trabalho
Com Milena Mulatti Magri e 
Gustavo Scudeller
Aos sábados, dias 6, 13, 20 e 27 
de março, das 10 às 13 horas
Carga horária: 12 horas
Indicado para maiores de 15 
anos
Vagas limitadas
Inscrições abertas pelo link 
www.bsp.org.br/inscricao
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Oficina On-line Personagens do Trabalho com 
Milena Mulatti Magri e Gustavo Scudeller

Foto: Gustavo Scudeller

Oficina todos os sábados, a partir do 
dia 6 de março, das 10 às 13 horas

Varejo paulista deve deixar de faturar 
2,6% em 2021, aponta FecomercioSP
Sem o auxílio emergencial 

do governo federal, que se en-
cerrou em dezembro, o vare-
jo paulista vai deixar de fatu-
rar, em média, cerca de R﹩ 4,1 
bilhões por mês neste ano, mos-
tra um estudo da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Tu rismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP). Em outras pa-
lavras, o setor vai registrar uma 
retração de 2,6% nas vendas 
médias em 2021 em comparação 
ao ano passado.

O impacto negativo se expli-
ca pelo fato de as famílias pau-
listas que receberam o benefício 
terem destinado 65,7% dessa 
renda para consumirem bens 
e produtos do varejo, fazendo 
com que essa soma chegasse a 
R﹩ 32,4 bilhões no varejo ao fi-
nal de 2020.

Pelos dados, o faturamento 
total do varejo paulista em 2020 
foi de R﹩ 779,9 bilhões, com mé-
dia mensal de R﹩ 65 bilhões – 
um aumento de 1,6% em relação 
a 2019. Este ano, porém, já sem 
o auxílio, a previsão é que o se-
tor fature R﹩ 747,5 bilhões, com 
média mensal de R﹩ 60,9 bi-
lhões, isto é, uma queda de 2,6% 
em comparação ao ano passado.

O cenário é ainda pior consi-
derando o varejo brasileiro: nes-
te, o fim do auxílio emergencial 
vai representar uma retração de 
11,7% em comparação com 2020, 
quando o faturamento do setor 
ficou em R﹩ 2,06 trilhões (mé-
dia de R﹩ 172,2 bilhões por mês). 
Para este ano, a expectativa é 
que os varejistas do País faturem 
R﹩ 1,87 trilhões, com uma média 
de R﹩ 147,8 bilhões por mês.

Isso porque, no caso do País, 
as parcelas de R﹩ 600 e depois 

R﹩ 300 pagas pelo governo fede-
ral às famílias mais pobres inje-
taram R﹩ 196,4 bilhões no vare-
jo. Em outras palavras, de tudo 
o que foi distribuído pelo auxí-
lio, 68,3% foi destinado ao con-
sumo varejista.

Varejo perde empresas 
e empregos em 2020

Apesar do faturamento não 
ter ficado abaixo em compara-
ção com 2019, as medidas ado-
tadas em meio à pandemia im-
pactaram significativamente a 
estrutura do varejo do Estado 
de São Paulo, que perdeu cer-
ca de 60 mil empresas ao lon-
go do ano passado, aponta a 
FecomercioSP. Em um contex-
to de normalidade, o setor te-
ria, hoje, 410 mil empresas, mas 
fechou o ano passado na mar-
ca de 350 mil – uma redução 
de 14%. O número representa, 

principalmente, aumento do de-
semprego no Estado: com me-
nos agentes no mercado, o vo-
lume de pessoal ocupado caiu 
cerca de 16%, indo de 2,5 mi-
lhões de postos ativos de traba-
lho para 2,1 milhões.

Em todo o País, o contingen-
te de pessoas trabalhando dimi-
nuiu em 1 milhão ao longo de 
2020 – de 8,7 milhões de pessoas 
para 7,7 milhões –, resultado do 
fechamento de cerca de 200 mil 
empresas durante o ano passa-
do. Hoje, o setor registra cerca 
de 1,1 milhão de organizações 
operando no Brasil.

Para a Federação, parte dos 
impactos negativos sobre a es-
trutura varejista se explica pe-
las ações adotadas para con-
trolar a pandemia de Covid-19, 
como as restrições de circulação 
de pessoas e o fechamento de lo-
jas físicas durante a primeira 
metade do ano.
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Setor perdeu 60 mil empresas e 400 mil empregos ao longo do ano passado, 
mesmo em um cenário de estabilidade nas receitas por conta do benefício federal


