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Depois de + de 23 anos 
também na V. Maria Alta

Atendemos emergências, e aos sábados, domingos e feriados
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Rua Pará, 50 - cjs. 31/32 - Higienópolis
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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
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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.
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Serasa lança Score 2.0 e atualiza a 
avaliação de crédito dos brasileiros

Desde o dia 26 de maio, al-
guns brasileiros já começam 
a ter acesso a nova pontuação 
de crédito da Serasa, o Serasa 
Score 2.0, que foi reformulado 
para acompanhar o atual mo-
mento financeiro do País. Nesse 
novo modelo o cálculo passa a 
atribuir ainda mais peso aos 
bons hábitos financeiros, infor-
mações que vem do Cadastro 
Positivo, que mostra o histórico 
de pagamentos, como: cartão de 
crédito, empréstimos, limite de 
crédito, entre outros. Além dis-
so, a nova metodologia dá me-
nos peso ao histórico de dívidas 
e é mais completa, já que inclui 
informações do SPC Brasil.

O novo modelo, que estará 
disponível primeiramente pelo 
app da Serasa, poderá ser con-
sultado por toda a população nas 
próximas semanas e traz ainda 
mais autonomia para os brasi-
leiros, pois passa a disponibilizar 
o impacto que cada ação tem no 
cálculo da pontuação. Dessa for-
ma, fica mais fácil realizar um 
planejamento financeiro mais as-
sertivo avaliando como cada deci-
são irá impactar o Serasa Score.  

O que é o Serasa Score?

O Serasa Score 2.0 é uma 
pontuação de crédito que vai de 
0 a 1000 e indica para o mercado 
quais são as chances de o con-
sumidor pagar as contas em dia. 

Ou seja, essa é a pontuação que 
mostra qual é o nível de risco de 
se dar crédito a uma pessoa com 
base no seu comportamento fi-
nanceiro atual.

Como o Serasa Score 2.0 
é calculado?  

A Serasa calcula o Serasa 
Score 2.0 usando critérios que 
são divididos em grupos 
principais. Cada catego-
ria tem uma importân-
cia, um peso para deter-
minar a sua pontuação. 

O cálculo conside-
ra informações positi-
vas e negativas do consumidor. 
Dívidas em atraso, por exemplo, 
reduzem a pontua ção, mas esta-
belecer um bom histórico de pa-

gamentos de crédito aumenta o 
Serasa Score 2.0.

Outro fator que foi atualiza-
do é a faixa de pontua ção. Agora, 

um score muito bom está entre 
701 e 1000 pontos; bom, entre 
501 e 700; regular, entre 301 e 
500; e baixo entre 0 e 300.

Vale destacar que manter 
os dados atualizados na Serasa 
também ajuda a aumentar a sua 
pontuação. Isso porque quanto 
mais as empresas sabem sobre o 
consumidor, mais confiança elas 
têm para oferecer crédito.

Para saber mais sobre a nova 
metodologia, acesse o site https:// 
www.serasa.com.br/score/

O Serasa Score 2.0 pode 

ser consultado pelo Aplicativo 
da Serasa disponível na Apple 
Store e na Google Play e na ver-
são website pelo serasa.com.br.

Critérios de cálculo Serasa Score 1.0 Serasa Score 2.0

Dados positivos (cartão de crédito,  ...........26% ............................. 62%
consórcio, consignado, empréstimos 
e financiamentos) comportamentos 
de pagamento, tempo dos contratos 
e tipos de contratos

Informações de dívidas, histórico de .........57% ............................. 19%
regularização e em aberto 

Consultas para novos contratos  ..................17% ............................. 19%
de serviço ou crédito

Faixa de score ..... Score antigo ... Score novo
Muito bom  .............800-1000 ............ 701-1000
Bom  ..........................600-800 ............... 501-700
Regular  ....................400-600 ............... 301-500
Baixo  .........................0-400 .................... 0-300

Vacinação contra Covid-19 é ampliada para 
pessoas com comorbidades a partir de 30 anos

Com o avanço do crono-
grama de vacinação contra 
a Covid-19 no Estado de São 
Paulo, pessoas com 30 anos ou 
mais que apresentem comor-
bidades ou deficiência perma-
nente já podem tomar a primei-
ra dose contra Covid-19 a partir 
desta quarta-feira (2).

A expectativa é de que até 
o final deste mês, o Governo 
do Estado conclua a imuniza-
ção dos grupos com comorbida-
des e retoma o atendimento por 
faixa etária a partir de 2 de ju-
lho, com o grupo de 55 a 59 sem 
comorbidades. Confira a lista do 
Ministério da Saúde para as co-
morbidades priorizadas na fila 
da vacinação e as próximas eta-
pas do cronograma do Estado de 
São Paulo. 

Relação de comorbidades de-
finidas pelo Ministério da Saúde:

•Doenças Cardiovasculares
•Insuficiência cardíaca (IC)
•Cor-pulmonale (alteração no 
ventrículo direito) e Hipertensão 
pulmonar
•Cardiopatia hipertensiva
•Síndromes coronarianas
•Valvopatias
•Miocardiopatias e Pericardio- 
patias

•Doença da Aorta, dos Grandes 
Vasos e Fístulas arteriovenosas
•Arritmias cardíacas
•Cardiopatias congênitas no 
adulto
•Próteses valvares e dispositi-
vos cardíacos implantados
•Diabetes mellitus
•Pneumopatias crônicas graves
•Hipertensão arterial resisten-
te (HAR)
•Hipertensão arterial - estágio 
3
•Hipertensão arterial - estágios 

1 e 2 com lesão e órgão-alvo e/ou 
comorbidade
•Doença Cerebrovascular
•Doença renal crônica
•Imunossuprimidos (transplan-
tados; pessoas vivendo com 
HIV; doenças reumáticas em 
uso de corticoides; pessoas com 
câncer)
•Anemia falciforme e talasse-
mia maior (hemoglobinopatias 
graves)
•Obesidade mórbida
•Cirrose hepática

Foto: Governo do Estado de São Paulo

CASA DO CAMINHO - a chega-
da de um novo ser ao mundo é sem-
pre um momento de emoção e amor, 
e também de preocupação para fa-
mílias carentes. Oferecer suporte e 
orientação às mulheres grávidas e 
às mamães com filhos recém-nasci-
dos faz parte do importante trabalho 
realizado pela Casa do Caminho do 
Mandaqui. Desde 1978, a Associação 
mantém além dessa outras atividades 
solidárias, o serviço de Assistência às 
Gestantes. Para presentear as ma-
mães com roupas, fraldas e outros 
itens necessários para o acolhimen-
to do bebê, a Casa do Caminho ne-
cessita de doações. Para participar 
da Campanha Enxoval de Bebê, veja 
as informações no quadro nesta pá-
gina. Ou entre no site www.casado 
caminhomandaqui.com.br e conheça 
melhor o trabalho da associação.

RECANTO NOSSA SENHORA 
DE LOURDES - está com a hor-
ta cheia de produtos e por conta 
da pandemia não estão conseguin-
do vender muito. Passem lá e fa-
çam umas comprinhas!!! Fica per-
tinho do Horto Florestal! Escola de 
Educação Especial em São Paulo 
- Endereço: R. Luís Carlos Gentile 
de Laet, 1736 - Vila Rosa. Telefone: 
(11) 2203-0361.

DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS 
BÁSICAS - a Associação Casa do 
Caminho Mandaqui é uma das ins-
tituições que desenvolvem um tra-
balho assistencial em prol de famí-
lias carentes na Zona Norte. Seu 
trabalho assistencial voltado, tan-
to para a distribuição de cestas bá-
sicas, quanto assistência a gestan-
tes em situação de vulnerabilidade 
ou mesmo campanhas periódicas 
(arrecadação de cobertores ou ma-
terial escolar), assim como outras 
necessidades sociais é realizado há 
mais de 45 anos. Todo esse traba-
lho é realizado através de doações, 
que podem ser feitas em alimentos, 
cestas, roupas (que seguirão para o 
bazar da instituição) ou qualquer 
valor em dinheiro. Denominada 
#AmorEmMovimento, a campanha 
voltada para a aquisição de cestas 
básicas recebe doações de qualquer 
valor, através de depósitos bancá-
rios. Maiores informações pelo tel.: 
(11) 2231-3827 ou pelo site: www. 
casadocaminhomandaqui.com.br

INSTITUTO ÊXITO DE EMPRE-
ENDEDORISMO - instituição sem 
fins lucrativos, está empenhado em 
reduzir os impactos sociais causados 
pela pandemia do novo Coronavírus 
(Covid-19) no nosso país. Para isso, 
abriu espaço em seus canais de co-
municação para ampliar a cam-
panha “Tamo Junto na Luta”, do 
Transforma Brasil. O objetivo é ar-
recadar alimentos e doações em di-
nheiro para auxiliar a população 
que está passando por dificulda-
des neste momento crítico que es-
tamos vivendo. As doações são ili-
mitadas e podem ser feitas no site 
www.institutoexito.com.br, onde o 
usurário será direcionado. No ende-
reço, o doador poderá fazer transfe-
rência bancária e um Pix no valor 
que desejar. Vinte e três ONGs, de 
todas as regiões do país, fazem par-
te do Projeto Tamo Junto na Luta. 

INSTITUTO TROVADORES 
UR BANOS - lança a campanha 
“Alimente a Família de Uma  Mãe 
Carente”.  A pandemia tem muitos 
reflexos e um dos mais cruéis aqui 
no nosso país é a fome. Segundo 
uma pesquisa divulgada pela mí-
dia, 19 milhões de brasileiros não 
tem comida na mesa. A fome no 
Brasil também tem cara e tem cor: 
mulheres da periferia, chefes de fa-
mília, negras, com pouco estudo 
são as principais afetadas. Nós, do 

Instituto dos Trovadores Urbanos, 
estamos muito sensibilizados com 
esses números e resolvemos criar a 
campanha: ALIMENTE A FAMÍLIA 
DE UMA MÃE CARENTE. O obje-
tivo é comprar cestas básicas e dis-
tribuir para as mães que moram em 
comunidades carentes da cidade do-
cumentando e divulgando a todos 
os apoiadores. Todos podem partici-
par! Conteúdo das cestas: 3 pacotes 
de arroz tipo - 1kg, 1 pacote de fei-
jão carioca - 1kg, 1 pacote de açúcar 
- 1kg, 1 óleo de soja - 900ml, 2 paco-
tes de macarrão - 500g, 1 molho de 
tomate pronto - 340g, 1 pacote de sal 
refinado - 1kg, 1 leite em pó mistu-
ra láctea - 200g, 1 pacote de fubá - 
500g,  1 pacote de café torrado e moí-
do - 250g, 1 embalagem para os itens 
da cesta. Juntos faremos um verda-
deiro ato de amor para presentear a 
muitas mães guerreiras que mere-
cem ter paz em seus corações.  Saiba 
como contribuir pelo whatsApp: (11) 
97597-8132.

SHOPPING FIRMA PARCERIA 
COM ONG - drive-thru da Cam-
panha Juntos pela ZN arrecada do-
ações de EPIs, roupas e alimentos. 
Com o intuito de arrecadar alimen-
tos, roupas e equipamentos de pro-
teção para famílias em situação 
de vulnerabilidade social da Zona 
Norte de São Paulo, principalmente 
em tempos de pandemia, o Santana 
Parque Shopping firma novamen-
te parceria com a ONG Resgatando 
Vidas na campanha Juntos Pela ZN. 
A região, composta por mais de 2 
milhões habitantes, concentra o 
maior número de infectados e mor-
tos pela covid-19 na capital paulista. 
O empreendimento já está receben-
do EPIs, alimentos não perecíveis e 
roupas em bom estado. Toda sema-
na, os itens arrecadados são retira-
dos pela ONG Resgatando Vidas e 
entregues a diversas famílias cadas-
tradas. As doações devem ser entre-
gues no drive-thru do estacionamen-
to coberto do Piso 1 (G1), com acesso 
pela Rua Dorival Dias Minhoto, do 
Santana Parque Shopping, das 12 
às 20 horas. Doações por drive-th-
ru: Diariamente das 12 às 20 ho-
ras -Endereço: Rua Conselheiro 
Moreira de Barros, 2780 – Santana. 
Mais informações pelo site: www.
santanaparqueshopping.com.br ou 
pelo telefone: (11) 2238-3002 ou 
WhatsApp: (11) 96588-3226.

CAMPANHA - para arrecadar 
cestas básicas para 1.500 famí-
lias, devido aos desdobramentos do 
Coronavírus (Covid-19), a Unibes 
(União Brasileiro Israelita do Bem-
Estar Social), atuante há mais de 
100 anos na cidade de São Paulo e 
considerada uma das instituições 
mais respeitadas do terceiro setor, 
acaba de lançar sua nova campa-
nha de arrecadação e doação de ces-
tas básicas para as mais de 1.500 fa-
mílias que dependem da instituição 
para realizar suas refeições diárias. 
O valor para a doação da cesta bási-
ca é de R$140,00 e contempla uma 
cesta de alimentos e outra de pro-
dutos para limpeza e higiene pes-
soal, suficientes para suprir as ne-
cessidades básicas de uma família 
composta por quatro pessoas du-
rante um mês. No entanto, as do-
ações não terão um limite mínimo 
e nem máximo, sendo assim, caso 
queira colaborar com outro valor, 
acesse o link abaixo: https://uni-
bes.doareacao.com.br/campanha/
arrecadacao_de_cestas/ 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA 
DA PIEDADE / COMUNIDADE 
SANTA CRUZ - localizada na 
Avenida Cel. Sezefredo Fagundes, 
6.500 recebe doações todos os dias 
da semana. A paróquia tem cer-
ca de 100 famílias assistidas que 

estão recebendo as cestas básicas. 
Para mais informações: (66) 9 9680-
2795 - Padre Luís Isidoro Molento. 
Facebook: https://www.facebook.
com/pnsenhorapiedade15

BASÍLICA DE SANT’ANA - Pre-
cisamos de alimentos que contém em 
uma cesta básica: arroz, feijão, açúcar, 
sal, óleo, macarrão, molho, café, bola-
cha, leite, farinha de trigo. Procurar 
por: Padre Beto, Lourdes ou Flávia - 
Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 
2060 - Santana - Telefone: 2281-9085 
- (Entregas em qualquer horário, 
pois temos a secretaria aberta e tam-
bém o segurança que fica 24 horas - 
então pode entregar para qualquer 
funcionário).

COMO LIDAR COM A ANSIE-
DADE CAUSADA PELA PAN-
DEMIA: SETE AJUDAS PRÁ-
TICAS DO SITE JW.ORG - A 
pandemia de Covid-19 abalou o mun-
do de uma forma nunca antes vista e 
afetou muito o bem-estar emocional 
das pessoas em vários países. A ame-
aça de contrair e transmitir um ví-
rus que pode matar, bem como a an-
siedade e o isolamento social tiveram 
um profundo impacto em pessoas de 
diferentes formações. Para ajudar 
as pessoas a lidar com essa situa-
ção, o site oficial das Testemunhas 
de Jeová, jw.org, apresenta o vídeo 
Epidemias - O que você pode fazer?. 
Essa animação de três minutos forne-
ce ajuda prática, emocional e espiri-
tual para as famílias enfrentarem os 
efeitos da pandemia. Acesse: https:// 
www.jw.org/pt/ensinos-biblicos/pa-
z-felicidade/epidemias-o-que-fazer-
quadro-branco/ 

CONSEG CASA VERDE/SAN-
TANA - informa que não está re-
alizando reuniões presenciais com 
a comunidade desde março de 
2020, devido aos riscos inerentes 
à Covid-19. Porém, seu presidente 
Vicente D’Errico Netto e sua dire-
toria continuam à disposição de de-
mandas que se façam necessárias, 
tanto junto as Polícias Civil e Militar, 
como em relação as demais autorida-
des regionais. Para entrar em con-
tato basta acessar http://www.ssp.
sp.gov.br/conseg/ ou ligar para a co-
ordenadoria dos Consegs pelo tel: 
(11) 3291-6869/ 6598.

Campanha Municipal de Vacinação Contra Influenza 
2021 entra em sua terceira fase na próxima semana

A 24ª Campanha Municipal 
de Vacinação Contra Influenza, 
iniciada em 12 de abril na ci-
dade de São Paulo, entra em 
sua terceira fase no dia 9 de ju-
nho. A estimativa é que até essa 
data, pelo menos 4,7 milhões de 
pessoas recebam a vacina con-
tra a Influenza. 

A Secretaria Municipal da 
Saúde alerta que pessoas com 
Covid-19 ou que tiveram alta há 
menos de 28 dias não poderão 
tomar a vacina da Gripe neste 
momento. A aplicação também 
será adiada caso a vacinação 
contra a Covid-19 tenha ocor-
rido há menos de 15 dias ou se 
a segunda dose estiver agenda-
da nos próximos 15 dias. A va-
cinação está direcionada para 
grupos prioritários em diferen-
tes fases

Terceira Fase da vacinação 
da Gripe (9/6)

•Pessoas portadoras de doen-
ças crônicas não transmissí-
veis e outras condições clínicas 
especiais;
•Pessoas com deficiência 
permanente;

•Forças de Segurança e Salva-
mento e Forças Armadas;
•Caminhoneiros;
•Trabalhadores de transpor-
te coletivo rodoviário de passa-
geiros urbano e de longo curso 
•Trabalhadores portuários;
•Funcionários do sistema 
prisional;
•Adolescentes e jovens de 12 a 
21 anos de idade sob medidas 
socioeducativas;

•População privada de liberdade.

Campanha Municipal de 
Vacinação Contra Influenza 2021. 
De segunda a sexta, das 8 às 17 
horas. Os postos para vacina-
ção contra a Gripe estão monta-
dos exclusivamente em escolas e 
equipamentos de ensino -  https://
www.prefeitura.sp.gov.br/cida-
de/secretarias/saude/vigilancia_
em_saude/index.php?p=310840

Foto: Instituto Butantan

 Terceira Fase da vacinação da Gripe inicia na próxima quarta-feira

TENHA UM VIVER EQUILIBRADO
CONHEÇA A FILOSOFIA DO
RACIONALISMO CRISTÃO

Rua Gabriel Piza, 313 - Metrô Santana

ENTRADA FRANCA

Reuniões 2ª, 4ª e 6ª feiras às 20 horas.
Termina às 21 horas.


