
São Paulo, 3 de setembro de 2021 - Página 3- Imóveis

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.
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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
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Reservatório do Sistema Cantareira 
opera com 43,5% da capacidade

O baixo nível dos reservató-
rios do Sistema Cantareira pre-
ocupa. De acordo com a Sabesp 
não há risco de desabastecimen-
to neste momento na Região 
Metropolitana de São Paulo, 
mas reforça a necessidade do 
uso consciente da água. Além do 
Can tareira, o sistema integra-
do que atende a RMSP é com-
posto por outros seis mananciais 
(Alto Tietê, Guarapiranga, Cotia, 
Rio Grande, Rio Claro e São 
Lourenço), o que permite trans-
ferências de água rotineiras entre 
regiões de acordo com a necessi-
dade operacional, dando mais se-
gurança ao abastecimento. Isso é 
possível porque obras vêm sen-
do realizadas desde a crise hídri-
ca de 2014, com destaque para a 
Interligação Jaguari-Atibainha 
(que traz água da bacia do Rio 
Paraíba do Sul para o Cantareira) 
e o novo Sistema São Lourenço.

A interligação do Rio Ita-
panhaú, a principal obra em an-
damento para reforçar a segu-
rança hídrica na RMSP, inicia 
operação no fim de 2021 trans-
ferindo 400 litros por segun-
do (l/s) desse rio para o Sistema 
Alto Tietê. Até julho de 2022, 
serão em média 2,0 mil l/s.

Atualmente, o Sistema Inte-
grado opera com 43,5% da ca-
pacidade, nível similar aos 
45,3% no mesmo dia de 2018, 
quando não houve problemas 

no abastecimento. Em julho o 
Sistema Integrado operava com 
52,2% da capacidade. 

Importante destacar que a 
queda no nível das represas é nor-
mal nesta época do ano devido ao 
período de estiagem e ao volume 
baixo de chuvas. A projeção da 
Sabesp aponta níveis satisfatórios 
para passar pela estiagem, mas a 
Companhia reforça a necessidade 
de uso consciente da água por to-
dos, em qualquer época do ano.

Segue link com a situação diá-
ria dos mananciais que atendem 
a RMSP: https://mananciais. 
sabesp.com.br/Situacao

Algumas dicas de como eco-
nomizar água: 

1. Use vassoura e balde para la-
var áreas como garagem, corre-
dores, dentre outras. Não utili-
ze mangueiras; 
2. Não dê descarga à toa e não 
utilize o sanitário como lixeira. 
Em apenas seis segundos de vál-
vula acionada vão embora cerca 
de 12 litros de água;
3. Não use água corrente para 
descongelar alimentos; 
4. Fique muito atento a possíveis 
vazamentos. Eles podem passar 
despercebidos e são grandes cau-
sas do desperdício. 

Para saber mais acesse: 
http://site.sabesp.com.br/site/
sociedade-meioambiente/dicas.
aspx?secaoId=450

Foto: Divulgação Sabesp

Para não faltar, temos que economizar

Aluguel pode ser reajustado em 
31,12% no mês de setembro

Com variação de 0,66% em 
agosto, o Índice Geral de Pre-
ços - Mercado (IGP-M) atingiu 
31,12% no período de 12 me-
ses compreendido entre setem-
bro de 2020 e agosto de 2021. 
Assim, os contratos de locação 
em andamento, com correção 
pelo IGP-M e aniversário em se-
tembro, poderão ser reajustados 
com base neste percentual.

O IGP-M ainda é um dos 
principais indicadores utilizado 
para reajuste do contrato de lo-
cação em vigor, por ser divulga-
do dentro do mês de referência. 
Caso a opção seja por aplicar o 
reajuste integral pelo IGP-M, o 
Secovi-SP informa mensalmen-
te o fator de atualização que, no 
caso, é de 1,3112. Por exemplo, 
para atualizar um aluguel de R$ 
1.500,00 que vigorou até agosto 
de 2021, realiza-se a multiplica-
ção de R$ 1.500,00 por 1,3112, 
que resultará em R$ 1.966,80, 
que corresponde ao valor a ser 
pago no final do mês de setem-
bro ou início de outubro de 2021.

O Secovi-SP mantém a reco-
mendação para proprietários e 
inquilinos negociarem a aplica-
ção – ou não – do reajuste pelo 
IGP-M. Confira os fatores de re-
ajuste dos últimos meses:

Contrato com aniversário 
em setembro/2020 e pagamento 

em outubro/2020: 1,1302
Contrato com aniversário 

em outubro/2020 e pagamento 
em novembro/2020: 1,1794

Contrato com aniversário 
em novembro/2020 e pagamen-
to em dezembro/2020: 1,2093

Contrato com aniversário 
em dezembro/2020 e pagamen-
to em janeiro/2021: 1,2452

Contrato com aniversário 
em janeiro/2021 e pagamento 
em fevereiro/2021: 1,2314

Contrato com aniversário 
em fevereiro/2021 e pagamento 
em março/2021: 1,2571

Contrato com aniversário 

em março/2021 e pagamento em 
abril/2021: 1,2894

Contrato com aniversário 
em abril/2021 e pagamento em 
maio/2021: 1,3110

Contrato com aniversário 
em maio/2021 e pagamento em 
junho/2021: 1,3202

Contrato com aniversário 
em junho/2021 e pagamento em 
julho/2021: 1,3704

Contrato com aniversário 
em julho/2021 e pagamento em 
agosto/2021: 1,3575

Contrato com aniversário 
em agosto/2021 e pagamento 
em setembro/2021: 1,3383

Foto: AGZN

Contratos de locação em andamento poderão ser reajustados

Contagem regressiva foi iniciada para 
abertura do Novo Museu do Ipiranga

Na última terça-fei-
ra (31), o governador 
João Doria anunciou o 
início da contagem re-
gressiva para entre-
ga do Novo Museu do 
Ipiranga que, atual-
mente está com 70% 
das obras concluídas. A 
instituição entra agora 
na etapa de restauro e 
recuperação do Jardim 
Francês, que foi inte-
grado ao projeto de res-
tauro do museu. A rea-
bertura acontecerá em 
setembro de 2022 para 
a celebração do bicente-
nário da Independência 
do Brasil.

O projeto prevê a 
restauração de toda a 
área construída e bo-
tâ nica do Jardim Fran-
cês, além da construção 
de um restaurante com 270m², 
espaço para food bikes, moder-
nização da iluminação, requali-
ficação das vias de acesso e o res-
gate de duas fontes do projeto 
original, demolidas em 1972.

O investimento total nas 
obras é de R$ 210 milhões, dos 
quais R$ 170 milhões foram 
captados junto à iniciativa pri-
vada - com e sem Lei Rouanet. 
O valor investido pelo Governo 
de São Paulo é de R$ 19 mi-
lhões, por meio de convênio en-
tre a Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa e a Fundação 
de Apoio à USP, responsável pela 

gestão do projeto, além de um 
aporte de R$ 11 milhões da USP.

Novo Museu do Ipiranga

A obra, iniciada em outubro 
de 2019, é executada em duas 
frentes: ampliação e restau-
ro do Edifício Monumento. Na 
parte da ampliação, foi realiza-
da uma escavação em frente ao 
prédio, que abrigará a nova en-
trada, bilheteria, auditório para 
200 pessoas, espaço do educati-
vo, café, loja e sala de exposição 
temporária.

Já no restauro, estão sen-
do realizados reparos em todos 

os detalhes da arquitetura, in-
cluindo a fachada, os interio-
res e os elementos de marce-
naria, como: portas e batentes. 
Quando reaberto, o Novo Museu 
do Ipiranga terá dobrado sua 
área total construída, e moder-
nizado o espaço com elevadores, 
escadas rolantes e sistema de 
ar-condicionado.

Programação

No dia 7 de setembro, o 
Museu contará com uma progra-
mação especial para comemorar 
o Dia da Independência. A ins-
tituição vai lançar um pocket 
show gravado por João Bosco no 
Edifício Monumento em home-
nagem a Aldir Blanc e com parti-
cipação de Mart’nália, às 19 ho-
ras, no Facebook e no Instagram 
do Museu. Também vai inaugu-
rar um totem com um relógio 
com a contagem regressiva para 
a reabertura do espaço.

Serão lançados o game 
“Museu sob Ataque”; uma série 
de 12 vídeos sobre as obras mais 
icônicas do acervo, com o conta-
dor de histórias e influenciador 
digital Ivan Mesquita, divulga-
dos mensalmente nas redes so-
ciais; e projeções de cinco obras 
em fachadas de prédios em pon-
tos diferentes da cidade, entre 
os dias 3 e 7 de setembro, das 19 
às 21 horas.

Fotos: Governo do Estado de São Paulo

Com 70% das obras concluídas, instituição será reaberta em 372 dias

Prefeito da Cidade de São Paulo, Ricardo Nunes e o governador do 
Estado, João Doria, e o Museu do Ipiranga ao fundo

Vacinação gratuita contra a raiva para 
cães e gatos acontece em postos fixos

A Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS), por meio da Divi-
são de Vigilância de Zoo noses 
(DVZ), oferece vacinação gra-
tuita contra a raiva para cães e 
gatos, durante todo o ano, em 
seus postos fixos. Além disso, 
a gestão municipal vai dispo-
nibilizar dois postos volantes 
para vacinação antirrábica en-
tre setembro e dezembro des-
te ano. 

Os endereços e horários de 
atendimento dos postos fixos da 
Zona Norte são:

•Uvis Freguesia do Ó - Rua 
Chico de Paula, nº 238, de se-
gunda a sexta-feira, das 9 às 15 
horas; 
•Uvis Jaçanã - Rua Maria Amá-
lia Lopes de Azevedo, nº 3.676, 
de segunda a sexta-feira, das 9 
às 11 horas e das 14 às 16 horas.

 A vacina antirrábica é fun-
damental por ser a única forma 
de prevenir a doença e manter 
os pets saudáveis. “É impor-
tante que a população se dirija 
até um posto e vacine o seu ani-
mal de estimação, pois a imu-
nização é fundamental para o 
controle da doença e bem-estar 
da população e dos pets”, afir-
ma Thiago Kenji Matsuo, vete-
rinário do Núcleo de Vigilância 
Epidemiológica (NVE).  

A vacina antirrábica deve 
ser aplicada a partir dos três 
meses de idade. Animais com 
diarreias, em tratamento ou 
convalescendo de cirurgias de-
vem aguardar a recuperação.  

 
Cuidados ao vacinar 
 
Cães e gatos devem ser con-

duzidos por pessoas capacita-
das para o manejo do animal. 
Os cães bravos ou mordedores, 
de qualquer espécie, devem uti-
lizar focinheira apropriada. Os 
felinos devem ser transportados 
em caixas para esse fim e em se-
gurança. Após a vacinação, o tu-
tor deve oferecer água e alimen-
tação, normalmente, ao animal.

Foto: Divulgação

A vacinação gratuita contra a raiva para cães e gatos acontece durante 
todo o ano em seus postos fixos

Rua Dr. Zuquim recebe nova loja McDonald’s
A Zona Norte acaba de ga-

nhar mais loja McDonald’s. 
Inaugurada na última terça-fei-
ra (31), a unidade localizada na 
Rua Dr. Zuquim, nº 1.861 fun-
ciona diariamente das 10 às 22 
horas e traz uma série de dife-
renciais. Além da localização 
que oferece uma vista privile-
giada, a loja conta com um pai-
nel artístico que reproduz um 
pouco do cotidiano da região, 
além de colaborar com o de-
senvolvimento econômico local. 
Vale a pena conferir!

Foto: Divulgação

McDonald’s da Rua Dr. Zuquim, 1.861 já está funcionando

Inauguração

www.gazetazn.com.br
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R. Duarte de Azevedo, 448 - Cj. 13 - Santana 
Ao lado do metrô Santana. Estacionamento no local.
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