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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

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

Zona Norte,
ame-a!

Horto Florestal tem atividades 
gratuitas durante toda a semana

A programação de ati-
vidades gratuitas no Horto 
Florestal (Rua do Horto, 
está dividida em três pontos 
do parque: Polo Ecocultural, 
Tenda e Campo de Futebol. 
Confira a programação e es-
colha a atividade preferida:

Polo Ecocultural

Yoga - Salão 1: segundas-fei-
ras das 9 às 10 horas e das 
10h30 às 11h30; quartas-fei-
ras das 9 às 10 horas e das 
10h30 às 11h30; quintas-fei-
ras das 10 às 11h30; e sex-
tas-feiras das 9 às 10h30.
Ginástica e Condiciona-
mento Físico - Casarão do 
Polo: segundas-feiras, das 8 
às 9 horas, terças-feiras, das 
9 às 10 horas, quartas-feiras, 
das 8 às 9 horas, e quintas-
feiras, das 9 às 10 horas.
Capoeira - Sala Tatame: se-
gundas-feiras, das 14 às 16 
horas, e as sextas-feiras, das 
9 às 11 horas.

Coral - Salão 1: segundas-
feiras, das 14 às 16 horas, 
com duas horas de duração
Karatê - Sala Tatame: ter-
ças-feiras, das 8 às 10 horas, 
e aos sábados, das 8 às 12 ho-
ras, com duração de quatro 
horas.
Xiang Gong - Salão 2: ter-
ças-feiras, das 10 às 11 horas.
Muay Thai - Sala Tatame: 
terça-feira e quinta-feira, das 
15 às 16h30; sábados e do-
mingos, das 14 às 16 horas. 
Reiki - Sala Tatame: quar-
tas-feiras, das 9 às 10 horas.
Baile - Salão 1: as quartas-
feiras a partir das 13 horas.
Zumba - Salão 1: quintas-
feiras, das 15h30 às 17 horas 
e as sextas-feiras, das 16h45 
às 17h45.
Judô - Sala Tatame: domin-
gos, das 8 às 10 horas. 

Programação Tenda

Dança Circular; terças-fei-
ras, das 9 às 10 horas e todo 

primeiro sábado do mês das 
9h30 às 10h30.
Zumba: aos sábados, das 
10h30 às 12h30; e aos do-
mingos, das 10 às 12 horas.
Programação Campo de 
Futebol: segundas-feiras das 
8 às 11 horas e das 14 às 17 
horas; terças-feiras, das 8h30 
às 11 horas e das 14 às 17 ho-
ras; quartas-feiras, das 8 às 
11 horas e das 14 às 17 horas; 
e quintas-feiras das 8h30 às 
11 horas e das 14 às 17 horas. 

Localizado na Rua do 
Hor to, 931, o parque tem es-
tacionamentos particulares 
nas proximidades e também 
acesso por transporte públi-
co. As linhas de ônibus que 
fazem o acesso partem do 
Terminal Santana e Parada 
Inglesa. São elas: 2740/41 
Metrô Parada Inglesa - Hor-
to Florestal (ponto final); 
1018/10 Metrô Santana - 
Vila Rosa; e 1775/10 Metrô 
Santana - Vila Albertina. 

Foto: AGZN 

Acesso para o Horto Florestal conta com diversas linhas de ônibus

ACSP-Distrital Nordeste
comemora Dia da Imprensa

A Associação Comercial de 
São Paulo-Distrital Nor des te 
realiza solenidade para pres-
tigiar o “Dia da Im prensa”, 
data comemorada em 1º de 
junho, correspondente ao iní-
cio da circulação do jornal 
Correio Brasiliense, fundado 
por Hi pólito José da Costa.

O evento será realiza-
do de forma presencial no 
próximo dia 13 de junho, 
às 19h30, no Auditório da 

Associação Co mercial de São 
Paulo-Dis trital Nor des te, si-
tuado à Ave nida Gui lherme 
Cotching, 1.070 - Vila Maria. 
Na ocasião, haverá palestra 
sobre a história da Imprensa 
ministrada pelo Dr. J. B. de 
Oliveira. 

Maio res informações pe-
los números: (11) 3180-
3467/ 3180-3468 ou atra-
vés do e-mail dnordeste@ 
acsp.com.br. 

Linhas de ônibus sofrem 
alterações na ZN

A SPTrans informa que 
desde a última quarta-feira (1º), 
as linhas 1721/10 Vl. Sabrina - 
Metrô Carandiru (Circular) e 
N233/11 Metrô Santana - Vl. 
Sabrina (Cir cular) terão seus 
itinerários desviados para a re-
alização de obras na Rua Mário 
Pinheiro, entre as ruas Ma ria 
Cândida e Imperador, na Vila 
Guilherme. As mudanças se-
guirão durante o período de re-
alização dos trabalhos. Confira 
como ficam os itinerários:

1721/10 Vl. Sabrina - Metrô 
Carandiru (Circular) 
Sentido único: Praça Lu pér cio 
Basseto Morelatto, Ave nida 
João Simão de Cas tro, pros-
seguindo normal até a Rua 

Angelina, Rua do Im perador, 
Rua Cássio de Al meida, Rua 
Maria Cân dida, Praça Or lan-
do Sil va, Avenida Zaki Narchi, 
pros seguindo normal até a 
Rua Chico Pon tes, Rua Maria 
Cândida, Rua Cássio de Al-
meida, Rua do Imperador, 
Rua Angelina, pros seguindo 
normal até a Praça Lupércio 
Basseto Morelatto.

N233/11 Metrô Santana - 
Vl. Sabrina (Circular)
Sentido único: normal até a 
Rua Angelina, Rua do Im-
perador, Rua Cássio de Al-
meida, Rua Maria Cân di da, 
Praça Orlando Silva, Ave ni-
da Zaki Narchi, prosseguindo 
normal.

Foto: AGZN

Confira as linhas de ônibus com alterações na Zona Norte

Informe Publicitário

A importância da vacinação de todos 
os membros animais de sua família
Com a introdução do conceito de família 

‘multiespécie”, os animais, sobretudo cães e 
gatos, passam a fazer parte da família sen-
do-lhe facultado cuidados de saúde curativos, 
mas também preventivos. A vacinação para as 
principais doenças da espécie tornou-se uma 
rotina na tutela responsável.

Os seres vivos são organismos comple-
xos, capazes de se defender da invasão de ví-
rus, bactérias ou parasitas, que podem cau-
sar doenças. Sem esta capacidade de defesa, 
sem imunização, a morte ocorreria à primei-
ra infeção.

Quando nascem, cachorros e gatos depen-
dem inteiramente dos anticorpos que lhes são 
fornecidos pelo leite materno, que os prote-
gem contra agentes transmissores de doen-
ças. À medida que vão crescendo, o leite ma-
terno deixa de ser suficiente para os proteger, 
pelo que se torna fundamental vaciná -los, evi-
tando assim que possam vir a contrair deter-
minadas doenças. Assim, a vacinação permite 
prevenir doenças, caracterizando uma medi-
cina veterinária preventiva e moderna. 

A descoberta e aperfeiçoamento das vaci-
nas correspondeu a um enorme passo para a 
humanidade, a par, talvez, da descoberta da 
penicilina. Muitas doenças que dizimavam po-
pulações foram erradicadas do planeta, outras 
não foram extintas, mas estão controladas.

Além disso, existem vacinas, que embora 
não sejam obrigatórias, protegem contra al-
gumas das principais doenças infeciosas de 
cães e gatos, algumas das quais transmissí-
veis ao Homem, como Raiva e Leptospirose, 
a eficácia da prevenção ocorre somente recor-
rente à vacinação e aos reforços anuais. Esse 
procedimento é fundamental para proteção 
do animal e dos tutores. 

Segundo dra. Aline Vieira de Mello, médica 
veterinária responsável do Centro Veterinário 
VetCentral unidade Zumkeller, a questão das 
vacinas para animais de estimação vai muito 
além da saúde para os “pets”, é uma questão 
de saúde pública, uma vez que havia doenças 
graves que eram contagiosas para o Homem. 
Entre estas doenças encontra-se a mais co-
nhecida mundialmente: a Raiva. A sua gravi-
dade é tal que obrigou à tomada de medidas 
de vacinação obrigatória dos animais domés-
ticos. Esta medida compulsiva levou à quase 
erradicação da doença. 

“Infelizmente com a suspenção dos muti-
rões de vacinação por conta da pandemia de 
Covid-19 e dificuldade em encontrar a vacina 
antirrábica em diversas clínicas particulares, 
o número de animais vacinados caiu drastica-
mente, e retornou o aparecimento de algumas 
doenças antes erradicadas”, diz dra. Aline 
Vieira de Mello.

Av. Zumkeller, 114 - Pq. Mandaqui
(11) 2257-0707 / (11) 98899-1331

@vetcentral_

CONSULTAS•VACINAS•BANHO E TOSA
CIRURGIAS•INTERNAÇÃO 24H•CASTRAÇÕES

Dra. Aline Vieira de Mello
Médica Veterinária  
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