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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.
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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

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

O mais eficiente veículo de divulgação  
em toda Região Norte da Capital

Desde 1963 ampliando e consolidando  
sua liderança na Zona Norte

Especialista  
em idosos
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•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

Dr. Maurício M. Melo
Cirurgião Dentista - CROSP: 38.281

Passageiros relatam problemas com o transporte 
público na região da Avenida Sezefredo Fagundes

Constantemente os ônibus 
das linhas 1783-10 Cachoeira/
Santana e 2023-10 Cachoeira/
Tucuruvi vivem lotados, e con-
sequentemente os veículos des-
sas linhas vivem quebrando e 
deixando os moradores na mão. 

Recebemos relatos de alguns 
moradores, eles disseram que os 
motoristas dirigem em alta ve-
locidade nas curvas da Avenida 
Cel. Sezefredo Fagundes, e isso 
acontece, seja no horário de pico 
ou não. 

Muitas vezes o ônibus que-
bra e também por várias ocasi-
ões fica um cheiro muito forte 
de borracha queimando duran-
te a viagem toda. Os passagei-
ros reclamam com o motorista, 
mas não adianta. E por conse-
quência disso ou não, toda se-
mana um ônibus quebra e deixa 
a população na mão, sem con-
tar a demora para passar o pró-
ximo ônibus que é em média 40 
minutos, quando não 1 hora ou 
mais, na Avenida Cel Sezefredo 
Fagundes. 

O trecho citado acima só 
tem duas linhas de ônibus, e 
somente depois da numeração 
2.698 que os passageiros conse-
guem ter acesso a outras linhas 
de ônibus, a demanda é grande 
e são poucos veículos e sempre 
lotados, desde a parte manhã 
até à noite. 

A SPTrans foi questiona-
da sobre esses problemas e, se 
há algum projeto para possíveis 
melhorias do serviço naquela 

região,e respondeu que “con-
tinua acompanhando e moni-
torando diariamente o deslo-
camento dos passageiros de 
ônibus na cidade com o objetivo 
de adequar a oferta à demanda. 
Atualmente, a demanda de pas-
sageiros está em 68%, enquan-
to a frota está mantida acima 
da demanda, com 97,73% nos 
bairros mais afastados do cen-
tro e em 91,12% em toda a cida-
de. A linha 1783-10 Cachoeira 
- Metrô Santana e a linha 2023-
10 Cachoeira - Metrô Tucuruvi 
estão operando com frota pro-
gramada acima da demanda de 
passageiros”.

E ainda complementa dizen- 
do que, uma amostra da frota 
que opera nessas linhas foi con-
vocada para inspeção mecâni-
ca, com o prazo de apresentação 
para até o dia 4 de outubro. Se 
forem constatadas irregularida-
des, os veículos serão lacrados e 
impedidos de operar até que o 
problema seja solucionado.

É imprescindível que os 
usuá rios registrem as reclama-
ções para contribuir com a me-
lhora da qualidade do transporte 
público, registrando reclama-
ções e sugestões por meio da 
Central 156 e do site http://
sp156.prefeitura.sp.gov.br.

Foto: Divulgação/ Kenned Mira

Ônibus quebrado deixando os passageiros na mão

Foto: AGZN

Interior do ônibus lotado devido a demora no intervalo do ônibus

Novo canal para solicitação de 
castração de cães e gatos

Por medida de seguran-
ça, houve suspensão do atendi-
mento presencial nas Praças de 
Atendimento, onde, entre ou-
tros serviços, são solicitados os 
Termos de Castração. Mas não 
se preocupe, agora você conse-
gue programar a esterilização 
cirúrgica de seu cão ou gato em 
nossas clínicas contratadas, fa-
zendo a solicitação pela internet.

O processo é simples e o pri-
meiro passo é buscar o serviço 
“Castração de cães e gatos” no 
menu do Portal SP156: https://
sp156.prefeitura.sp.gov.br/por-
tal/servicos/informacao?servi-
co=3726 -  e fazer seu cadastro.

Em seguida, basta preen-
cher um formulário on-line in-
formando os dados do animal 
que deseja castrar. Você também 
precisará enviar pelo próprio 
sistema, os documentos obriga-
tórios para solicitação do servi-
ço. Depois disso, é só aguardar 

o agendamento e as orientações 
gerais.

Lembre: o serviço é gratui-
to e está disponível a todo mu-
nícipe residente na cidade de 
São Paulo que possua animais 
de estimação e que seja maior 
de idade. Os documentos obri-
gatórios são: RG; CPF; com-
provante de endereço atualiza-
do e o Registro Geral do Animal 

(RGA). Caso o animal não pos-
sua RGA, o mesmo será confec-
cionado no ato do cadastro, tam-
bém sem custo para o munícipe.

Importante: o responsável 
pelo animal deverá estar pre-
sente na data da castração para 
assinatura de toda documen-
tação pertinente, sendo proi-
bido o encaminhamento por 
representante.

Foto: Divulgação

O serviço “Castração de cães e gatos” agora é feito no menu do Portal SP156

Reajuste de aluguéis atinge menor 
índice em setembro

Com variação negativa de 
0,64% em setembro, o Índice 
Geral de Preços - Mercado 
(IGP-M) desacelerou e atingiu 
24,86% no período de 12 meses 
compreendido entre outubro de 
2020 e setembro de 2021. Esse é 
o menor índice de reajuste dos 
contratos locatícios deste ano.

 Assim, os contratos de loca-
ção em andamento, com corre-
ção pelo IGP-M e aniversário em 
outubro, poderão ser reajusta-
dos com base neste percentual. 
O IGP-M ainda é um dos princi-
pais indicadores utilizado para 
reajuste do contrato de locação 
em vigor, por ser divulgado den-
tro do mês de referência.

 Caso a opção seja por apli-
car o reajuste integral pelo 
IGP-M, o Secovi-SP informa 
mensalmente o fator de atuali-
zação, que, no caso, é de 1,2486. 
Por exemplo, para atualizar um 
aluguel de R$ 1.500,00 que vi-
gorou até setembro de 2021, re-
aliza-se a multiplicação de R$ 
1.500,00 por 1,2486, que resul-
tará em R$ 1.872,90, que cor-
responde ao valor a ser pago no 
final do mês de outubro ou iní-
cio de novembro de 2021.

Confira os fatores de reajus-
te dos últimos meses:

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

Contrato com aniversário 
em setembro/2021 e pagamento 
em outubro/2021: 1,3112

Contrato com aniversário 
em outubro/2021 e pagamento 
em novembro/2021: 1,2486

Foto: AGZN

Os contratos de locação em andamento, corrigidos pelo índice e com 
aniversário em outubro, poderão ser reajustados com base neste percentual

Vacinação antirrábica é oferecida 
de forma gratuita

Durante todo o ano, a Divisão 
de Vigilância de Zoonoses (DVZ) 
da Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS), oferece vacinação 
contra a raiva para cães e ga-
tos nos postos fixos na Unidade 
de Vigilância em Saúde (Uvis) 
de forma gratuita. Na última 
terça-feira (28), foi celebrado 
o Dia Mundial de Luta Contra 
a Raiva. A data foi criada para 
aumentar a conscientização so-
bre a prevenção da doença, visto 
que pode acometer todas as es-
pécies de mamíferos, inclusive 
os humanos.

A raiva é uma zoonose que 
infecta animais domésticos e 
selvagens, podendo ser transmi-
tida para as pessoas por meio do 
contato com a saliva infectada 
quando ocorre mordidas ou ar-
ranhões. Na maioria dos casos, 
a doença chega a ser fatal.

Geralmente, a transmissão 
se dá pela mordida de animais 
infectados, mas também há a 
possibilidade de a pessoa se in-
fectar pelo contato com a saliva 
do animal raivoso, diretamente 
nos olhos, feridas e mucosas.

Os cães são os principais 
transmissores dessa zoonose 
às pessoas. Por isso, a vacina-
ção dos bichinhos de estimação 
é fundamental para prevenir a 
propagação da doença.

Vacinação contra a raiva

A Divisão de Vigilância de 
Zoonoses (DVZ) da Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS) ofe-
rece vacinação contra a raiva 
para cães e gatos nos postos fi-
xos na Unidade de Vigilância em 
Saúde (Uvis) de forma gratuita.

Este ano, dois pontos volan-
tes de vacinação antirrábica fo-

ram disponibiliza-
dos até o mês de 
dezembro: um na 
Avenida Nazaré 
(altura do nº 301, 
próximo ao Posto 
de Bombeiros), que 
funcionará das 9 
às 14h30, nos dias 
6 e 20 de outubro, 
3 e 17 de novem-
bro, e 1º e 15 de de-
zembro; e o outro 
na Subprefeitura 
da Penha (acesso 
pela Rua Mandu, 
451) que vacina-
rá os animais as 
quartas-feiras, das 
9h30 às 16 horas.

Além disso, outros 14 pos-
tos fixos também disponibili-
zam a vacina para cães e gatos 
a partir dos três meses de idade. 
Vale ressaltar que a vacinação é 
a única forma de prevenir os bi-
chinhos da doença.

Para mais informações e 
orientações sobre a vacinação 
antirrábica na capital acesse a 
página de Controle de Zoonozes: 
h t t p s : / / w w w. p r e f e i t u r a . 
sp.gov.br/cidade/secretarias/
saude/vigilancia_em_saude/con-
trole_de_zoonoses/raiva_ani-
mal/index.php?p=5435

Vacinação antirrábica 
- Os endereços e horários de 
atendimento dos postos fixos 
são seguintes:

•Uvis Freguesia do Ó
Rua Chico de Paula, 238, de 
segunda a sexta, das 9 às 15 
horas.

•Uvis Jaçanã
Rua Maria Amália Lopes de 
Aze  vedo, 3.676, de segunda a 
sexta, das 9 às 11 horas e das 14 
às 16 horas.

Foto: AGZN

Uvis Jaçanã é um dos pontos de vacinação para animais
 domésticos na Zona Norte

Rua Casa Forte, 773 - Água Fria 
Tels: 3297-0885 /       98131-1681

Temos também a opção creche 
Venham nos visitar!

Dedicação, paciência. 
Cuidados 24 horas 

Equipe de enfermagens,  
Nutricionistas,  

Médicos, Terapeuta Ocupacional

Foto: Fotos Públicas

Vacinação anti-rábica é fundamental 
para cães e gatos


