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DR. CYRO
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Varizes • Microvarizes
Moléstias Arteriais

RUA DARZAN, 372
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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

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. José Milton Lara Macedo

Tel: 2991-6938 /      99995-4416

DTM e dores faciais 
Atendemos os convênios: Amil, Bradesco e Odontoprev

Avenida Mazzei, 52 - sala 4 - Vila Mazzei

ODOnTOlOgiA - CROSP: 24.798

Doutores da alegria estreia em versão 
virtual com sessões entre 27/8 e 5/9

Mais recente espetáculo 
do repertório dos Doutores da 
Alegria (estreou em 2019, na 
cidade de São Paulo), “Aquele 
Momento Em Que.…” retor-
na adaptada em versão vir tual 
para curta temporada on-line 
com transmissão pelos canais 
digitais de dois tradicionais es-
paços cênicos paulistanos: o 
Teatro Arthur Azevedo (dias 
27, 28 e 29 de agosto) e Teatro 
Cacilda Becker (dias 3, 4 e 5 de 
setembro).

As exibições, gratuitas, 
ocorrem as sextas-feiras e sá-
bados, às 21 horas; e aos do-
mingos às 19 horas.

No elenco estão os artis tas - 
palhaços David Taiyu, Sueli 
An drade, Sandro Fontes e Te-
re za Gontijo. A dramaturgia é 
de Nereu Afonso e a direção, de 
Val Pires. Os desafios diários 
enfrentados pelos palhaços que 
vivem e trabalham na saúde 
pública são o ponto de partida 
para o espetáculo. 

“Falamos da vida em um 
lugar que cuida da vida, re-
velando o artista e o cidadão 
com anseios, desejos e preocu-
pações. Afinal, também convi-
vemos no ambiente hospitalar 
e temos esses momentos em 
que... Atravessando cada por-
ta, corredor... A cada encontro, 
chegada e despedida”, comen-
ta o diretor da montagem, Val 
Pires.

O cenário, a luz, os figuri-
nos e a trilha sonora têm um 
papel importante ao ambientar 
artistas e dramaturgia neste 
contexto. Objetos circulam em 
cena e remetem ao universo 
hospitalar; figurinos híbridos 
misturam o palhaço, o cidadão 
e o profissional de saúde; e os 
sons alternam-se, desde ruídos 

de soro pingando, até vozes 
que são parte desse cotidiano.

“Doutores da Alegria é 
uma organização que se preo-
cupa com a diversidade e plu-
ralidade cultural e social. 
Este espetáculo abriu diálo-
gos potentes para constru-
ção de sociedade mais iguali-
tária e, neste novo momento 
gerado pela pandemia, cres-
ce ainda mais em relevância”,  
resume o diretor artístico da 
organização, Ronaldo Aguiar.

Serviço:
Aquele Momento Em Que... 
Doutores Da Alegria - Tempo-
rada On-line

Teatro Arthur de Azevedo | 27, 
28 e 29 de agosto | Sexta e sába-
do às 21 horas; domingo às 19 
horas.
Facebook: https://www.facebook.
com/teatroarthurazevedosp
YouTube: https://www.youtube. 
c o m / c h a n n e l / U C V C c 2 U -
BThG7_uVqouY8iXw

Teatro Cacilda Becker | 3, 4 e 
5 de setembro | Sexta e sába-
do às 21 horas; domingo às 19 
horas.
Facebook: https://www.facebook.
com/TeatroCacildaBeckerSP
YouTube: https://www.youtube. 
com/channel /UCu2Bux2z1 
D045s1T-wF1Amg 

Foto: Divulgação

Apresentações on-line ocorrerão pelas redes sociais e canais do YouTube 
do Teatro Arthur Azevedo e Teatro Cacilda Becker

Chamada pública da Educação de SP para 
empresas de tecnologia digital vai até dia 30

Até a próxima segunda-feira 
(30), a Secretaria de Educação 
do Estado de São Paulo (Seduc-
SP) recebe o primeiro ciclo de 
inscrições para empresas de 
tecnologia digital, interessa-
das em fazer parte do Guia de 
Recursos Educacionais Digitais 
do Estado, um catálogo digital 
composto por conteúdos, ferra-
mentas e plataformas, em for-
mato digital, que facilitam, 
potencializam e apoiam as ativi-
dades de docentes, estudantes e 
gestores, para fins pedagógicos 
e/ou administrativos.

O objetivo da chamada é 
construir um catálogo de recur-
sos educacionais digitais quali-
ficados que poderão ser adqui-
ridos diretamente pelas escolas 
ou, de forma centralizada, pela 

própria Seduc-SP. O guia tam-
bém disponibilizará ao seu pú-
blico as especificações e infor-
mações técnicas e pedagógicas 
da tecnologia avaliada.

Os inscritos até a data terão 
seu material selecionado e ava-
liado até o final de setembro, 
por especialistas servidores da 
Seduc-SP. Conforme o cronogra-
ma do Edital, o período de inscri-
ção ficará aberto por 12 meses.

As empresas interessadas 
em submeter suas tecnologias 
ao processo de avaliação pela 
Seduc-SP, devem atender aos re-
quisitos de participação descri-
tos no Edital e apresentar suas 
propostas em quatro linhas:

•Ferramenta de apoio à gestão 
pedagógica.

•Plataforma de aprendizagem 
adaptativa.
•Biblioteca virtual de livros.
•Biblioteca virtual de questões.
•Ferramenta de apoio à inclusão 
de estudantes com deficiência.

As inscrições devem ser fei-
tas somente pela plataforma 
Avaliatec (http://www.guiade 
tecnologia.educacao.sp.gov.
br/), onde os usuários podem 
encontrar Edital do programa 
(05/2021), com mais informa-
ções sobre requisitos de parti-
cipação, critérios de avaliação 
e cronograma. Para a aqui-
sição dos recursos educacio-
nais digitais as escolas pode-
rão usar a verba do PDDE-SP, 
observando as orientações da 
SEDUC-SP.

Canais do Poupatempo 
oferecem novos serviços di-

gitais de dívida 
ativa estadual

Os canais digitais do Poupa-
tempo oferecem três novas op-
ções de serviços da  Procuradoria 
Geral do Estado (PGE). Pelo 
portal www.poupatempo.sp.
gov.br e aplicativo Poupatempo 
Digital já é possível emitir a 
Certidão Negativa de Débitos 
eletrônica, realizar a consulta e 
emissão de guias para pagamen-
to de dívidas ativas esta duais, 
como IPVA, ICMS e multas, 
além de verificar a regularida-
de fiscal de estabelecimentos co-
merciais, apenas informando o 
CNPJ, e assim checar se a em-
presa está com os impostos em 
dia.

Os serviços on-line repre-
sentam cerca de 80% de toda a 
demanda do programa. Pelos 
canais eletrônicos, o Pou pa-
tempo oferece autoatendi-
mento para renovação de CNH, 

Licen ciamento de veículos, 
consulta de IPVA, Carteira de 
Trabalho, seguro-desemprego, 
entre outros, além do agenda-
mento de data e horário para 
quem precisa comparecer pes-
soalmente a um dos postos. Eles 
também permitem que o usuário 
exclua seu agendamento, caso 
não seja possível comparecer no 
dia e horário marcados. Basta 
clicar em ‘Meus Agendamentos’ 
e, em seguida, na opção ‘Excluir 
Agendamento’.

Dívidas protestadas 

Os cidadãos que tiverem dí-
vidas estaduais protestadas po-
dem regularizar sua situação di-
retamente pelo site da Central 
de Protesto (Cenprot) - www.
protestosp.com.br. Desde maio 
deste ano, a parceria entre a 
PGE e o IEPTB (Instituto de 
Estudos de Protesto de Títulos 
do Brasil) disponibilizou essa 
opção on-line para os cidadãos 
não precisarem mais se deslocar 

até os cartórios para pagarem as 
dívidas. A Prodesp foi a respon-
sável pela implantação da inter-
face de serviços que possibilitou 
a oferta de consultas de paga-
mentos on-line.

Foto: Divulgação

Cate Móvel realizará atendimentos em 
comemoração ao aniversário de Freguesia do Ó

O Cate - Centro de Apoio ao 
Trabalho e Empreendedorismo 
da Prefeitura de São Paulo esta-
rá com duas unidades móveis na 
comemoração do aniversário do 
bairro da Freguesia do Ó, região 
norte da capital. O atendimento 
do Cate começou na última ter-
ça-feira (24) e segue até esta sex-
ta-feira (27), das 10 às 16 horas, 
no Largo da Matriz de Nossa 
Senhora do Ó, em frente à Casa 
de Cultura Salvador Ligabue. 
Além dos atendimentos do Cate 
Móvel, a Subprefeitura do bair-
ro promoverá diversas atrações 
artísticas e culturais ao longo do 
final de semana.

O público que passar pela 
região poderá encontrar as 
equipes do Cate dispostas a sa-
nar dúvidas sobre processos se-
letivos, entrevistas de emprego 
e empreendedorismo. No local 
será possível também partici-
par de processos seletivos. Os 
munícipes poderão ser encami-
nhados para vagas de emprego 
pelos atendentes, receber dicas 
sobre elaboração de currícu-
lo e orientação individual sobre 

comportamento adequado du-
rante entrevistas de emprego.

As equipes também poderão 
explicar o processo para solicitar 
o seguro-desemprego e como bai-
xar o aplicativo da Carteira de 
Trabalho Digital. Aqueles que 
buscam por qualificação profis-
sional serão apresentados aos 
cursos de qualificação gratuitos 

na modalidade EAD oferecidos 
pelo Portal Cate, que contam 
com certificado de conclusão 
emitido pela própria plataforma.

Participam do evento os arte-
sãos e manualistas do Programa 
Mãos e Mentes Paulistanas, que 
estarão expondo seus trabalhos e 
orientando o público que tiver in-
teresse em participar do projeto.

Foto: AGZN

As unidades do Cate estarão disponíveis na região 
até esta sexta-feira (27), das 10 às 16 horas

Feiras, congressos e eventos podem ser 
realizados com os devidos protocolos de higiene

Após a prefeitura de São 
Paulo publicar o Decreto Nº 
60.396, de 23 de julho de 2021, 
que permite a realização de fei-
ras, congressos e eventos de ne-
gócios na cidade, o setor retoma 
suas atividades. Porém é obriga-
tório seguir os protocolos sani-
tários e de segurança, determi-
nados pelo Governo do Estado 
de São Paulo. Por isso, esses es-
tabelecimentos vêm promoven-
do grandes adaptações. 

No Expo Center Norte, por 
exemplo, as adaptações adota-
das para a realização dos even-
tos envolvem medidas como: 
aferição de temperatura na en-
trada e questionário de avalia-
ção antes da chegada ao Expo 
para todos; uso de protetor fa-
cial de acetato durante todo o 
período de trabalho para os co-
laboradores que atuam dire-
tamente com atendimento aos 
parceiros, fornecedores e visi-
tantes com reforço da limpeza 
nas áreas comuns; instalação de 
dispenser de álcool em gel em 
diferentes locais; instalação de 
pias modelo hospitalar (fluxo de 
água acionado pelo antebraço) 

nos pavilhões; lixeiras próprias 
para descarte de EPIs; cons-
tante renovação do ar dos am-
bientes condicionados e refor-
ço nas manutenções periódicas, 
assim como comunicações so-
bre a Covid-19 em diversos pon-
tos como: cancelas de estaciona-
mento e nas entradas.

Para validar essas medi- 

das, o Centro de Exposições 
e Convenções contratou uma 
equipe de infectologistas para 
avaliar as ações preventivas, 
tanto para os espaços, quan-
to para os eventos que recebe. 
O Expo Center Norte já possui 
uma agenda atualizada de even-
tos no site (https://expocenter-
norte.com.br/eventos/).

Foto: AGZN

Empreendimentos que recebem grandes eventos adotam os 
protocolos de segurança para o retorno das atividades

Faixas reversíveis foram reativadas 
desde a última segunda-feira

Desde a última segunda-
feira (23), a Prefeitura de São 
Paulo, por meio da Secretaria 
de Mobilidade e Trânsito (SMT) 
e da Companhia de Engenharia 
de Tráfego (CET), em razão do 
aumento gradual dos índices de 
lentidão registrados na cidade, 
reativou a operação das faixas 
reversíveis desde a última se-
gunda-feira (23) de agosto.

A medida tem como objeti-
vo proporcionar maior fluidez, 
garantindo a segurança dos 
motoristas que circulam pelas 
vias. As faixas reversíveis ope-
ram por meio da inversão do 
sentido de circulação de faixa 
ou faixas de rolamento das vias 
para atender ao maior fluxo de 

veículos registrado em deter-
minados horários. Sua implan-
tação garante o aumento da 
capacidade viária para a dire-
ção em que há mais veículos se 
deslocando.

A implantação das faixas re-
versíveis é uma medida de en-
genharia de tráfego importante 
para a redução dos congestiona-
mentos na cidade de São Paulo. 
Na Zona Norte, as faixas rever-
síveis estão localizadas nos se-
guintes pontos:

•Ponte das Bandeiras - Avenida 
Santos Dumont, no trecho en-
tre a Praça Campo de Bagatelle 
e Avenida do Estado, no sentido 
Centro, das 6 às 10 horas;

•Avenida Santos Dumont - 
no trecho entre a Rua dos 
Bandeirantes e Rua Rodolfo 
Miranda no sentido bairro, das 
17 às 20 horas.

Faixas reversíveis 
exclusivas para ônibus

•Ponte da Casa Verde (manhã) 
- no trecho na Avenida Braz 
Leme e Rua Baronesa de Porto 
Carreiro, no sentido Centro, das 
6 às 10 horas;

•Ponte da Casa Verde (tarde) - 
no trecho entre Rua Baronesa 
de Porto Carreiro e Avenida 
Braz Leme, no sentido bairro, 
das 16 às 20 horas.


