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Dr. Américo Luiz Petraroli - Geriatra
R. LUIS MOREIRA, 101 - TREMEMBÉ

*Acamados
*Convalescentes
*Senescentes
*Senis

2204-0918/2953-0549

www.solarprimavera.com.br
  2987-8650

Valores promocionais por 3 meses
Creche para idosos das 8 às 18 horas

Nosso trabalho é com equipe especializada há 30 anos. 
Aprovada pela ANVISA e supervisionado pelo GAEPI. Médico 

e enfermagem 24 horas. Adm. Ma. Helena Portugal

CRM 50.799

Recuperação e Residência de Idosos

Casa de Repouso

Primavera

Visite: www.casaderepousocentenario.com.br

CENTENÁRIO
Casa de Repouso

R. Joaquim Norberto, 496 - Jd. S. Paulo (alt. nº 1.000 da Av. Nova Cantareira)

Para idosos dependentes e 
independentes. Visitas livres.

CRM 44.319/SP

2973-0457/ 2973-1307    95602-2290

O melhor preço da Zona Norte

Quer acessar as informações do seu  
bairro de qualquer lugar? 

www.gazetazn.com.br

Você sabia que... O ALCOOLISMO É UMA DOENÇA? NÃO DESANIME, 
HÁ ESPERANÇA! Se você tem problemas com a bebida ou convive com um 
alcoólatra ... Venha participar conosco das reuniões de ALCOÓLICOS 
ANÔNIMOS GRUPO SANTANA - R. Gabriel Piza, 122 - Santana.

ALCOÓLICOS ANÔNIMOS GRUPO SANTANA

Informações: Tel: 3315-9333 (24h) Escr. de Serv. Locais de A.A.

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
São Paulo - Telefones: 3284-8186 / Fax: 3287-8506

Cirurgia de miopia e astigmatismo a laser.
CRM: 25.290

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. CYRO
FRANCISCO CORDEIRO

Varizes • Microvarizes
Moléstias Arteriais

RUA DARZAN, 372
Fone: 2973-0450
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Um bom jornal 
é você quem faz!

F: 2950-5497/ 96792-0092
R. Franco Paulista, 181 - Água Fria

CRM 42.531

Hospedagem 
Completa para IdososRELUZ

*Médico *Nutricionista *Enfermagem 24h *Fisioterapia 
*Home Care *Terapia Ocupacional *Área de Lazer *Hotel

Preços 
especiais

Agendar avaliação pelos telefones: 
2959-3689 / 2959-3690 falar com Fran ou Marco

Estão abertas as inscrições para tratamento odontológico 
na Associação Brasileira de Odontologia de SP.

Os atendimentos são realizados durante os Cursos de 
Especialização e Atualização da Entidade. (São cobradas 

taxas de acordo com o procedimento realizado).

Estão abertas as inscrições para tratamento odontológico 
na Associação Brasileira de Odontologia de SP.

Os atendimentos são realizados durante os Cursos de 
Especialização e Atualização da Entidade. (São cobradas 

taxas de acordo com o procedimento realizado).

Atendimento Odontológico
Aparelho ortodôntico, tratamento de canal, 

implantes, extrações

Atendimento Odontológico
Aparelho ortodôntico, tratamento de canal, 

implantes, extrações

Vila Nova Cachoeirinha comemora 85 anos neste domingo
Os 85 anos de Vila Nova 

Cachoeirinha contam com dois 
eventos especiais: sessão solene 
nesta sexta-feira (3/8) a partir 
das 19 horas no Anfiteatro do 
Colégio Nova Cachoeirinha na 
Rua dos Patis, 117, e apresenta-
ções musicais no domingo (5/8), 
a partir das 15 horas no Largo 
do Japonês.

Como um dos maiores e 
mais populosos bairros da Zona 
Norte, são mais de 146.300 ha-
bitantes numa área de 13,30 
km², com importantes serviços 
públicos como: Cemitério Ca-
choeirinha, Hospital e Ma ter-
nidade Vila Nova Ca choei rinha,  
Centro Cultural da Ju ventude 
Ruth Cardoso, termi nal de ôni-
bus que reúne linhas para outros 
bairros da Zona Norte.

Mesmo com tantos pontos 
positivos, moradores apontam a 
necessidade de melhorias como: 
mais verde no bairro, instalação 
de faixas de ônibus nas avenidas 
Deputado Emílio Carlos, Parada 
Pinto e Cantídio Sampaio, além 
de melhorias nos serviços do 
terminal de ônibus de Vila Nova 
Cachoeirinha. Alguns desses 
pontos são destacados pelo lei-
tor José Pereira, que encami-
nhou à redação de AGZN uma 
lista de necessidades do bairro: 
“...agilizar o funcionamento das 
linhas que atendem os bairros 

para facilitar a vida dos passa-
geiros. No final da tarde são fi-
las imensas, a volta para casa é 
um verdadeiro caos...”, relata o 
leitor. 

Entre outras necessidades 
ele destaca a questão da falta 
de limpeza e iluminação no ter-
minal, assim como nas aveni-
das próximas como: Inajar de 
Souza, Deputado Cantídio Sam-
paio, Deputado Emilio Car los e 
Itaberaba. Nessas três últimas 
avenidas, Pereira destaca a ne-
cessidade de faixas exclusivas de 
ônibus. 

Quanto aos importantes 
equi pamentos culturais da re-
gião, Centro da Juventude Ruth 
Cardosos e Fábrica de Cul tura, é 
citada a necessidade de progra-
mações diferenciadas e maior 
número de opções. Outro servi-
ço primordial citado é o Hospital 
Geral de Vila Nova Cachoeirinha, 
que necessita de ampliação e 
maior número de médicos para 
atender a demanda. Outra recla-
mação constante da região refe-
re-se às condições do Cemitério 
de Vila Nova Cachoeirinha com 
relação às suas condições de ma-
nutenção e  limpeza. A expecta-
tiva de melhoria a médio e lon-
go prazo refere-se ao processo de 
concessão da administração dos 
cemitérios da cidade, defendida 
pela atual gestão municipal.

Fotos: AGZN

Centro Cultural da Juventude - Ruth Cardoso é referência cultural na região

Apesar de movimentadas, avenidas não têm faixa exclusiva de ônibus

Cemitério de Vila Nova Cachoeirinha está entre os principais da cidade

Terminal de ônibus de Vila Nova Cachoeirinha é referência para muitos outros bairros

Clube da Leitura no mês de agosto 
na Biblioteca de São Paulo

Domingo (5) de 
agosto, das 11h30 
às 12h15, aconte-
ce a sessão ‘Lê no ni-
nho’ com a equipe da 
BSP, das 12h15 às 16 
horas, haverá  conta-
ção de histórias para 
toda a família com a 
Cia Mapinguary, não 
é necessário fazer ins-
crições, o evento é 
gratuito. Em caso de 
chuva o evento será 
realizado na biblio-
teca. Na quinta-feira 
(23) de agosto, das 15 
às 17 horas ocorrerá o 
clube da leitura, com 
um debate literário 
sobre o livro: Mar de 
papoulas, de Amitav 
Ghosh, não é necessá-
rio inscrição.

A Virada Sus ten-
tável promove ofici-
nas e contações de 
histórias sobre sus-
tentabilidade no sá-
bado (25) e domingo 
(26) de agosto, fique 
atento aos detalhes no 
site da biblioteca. Já o 
Clube de Leitura traz 
como tema central em agosto, na 
quinta-feira (23), o livro “Mar de 

papoulas”, de Amitav Ghosh, das 
15 às 17 horas, promovido pela 
equipe BSP. 

O Luau, com mú-
sica e literatura, tem 
espaço guardado para 
as quintas-feiras, das 
12h30 às 13h30. Por 
sua vez, o Sarau está 
marcado para o do-
mingo (19), das 14h30 
às 16h30.

Inscrições aber-
tas no site para o cur-
so de Libras Módulo 
Básico, as aulas serão 
realizadas no perío-
do entre 15 de agosto 
e 26 de setembro, nas 
quartas-feiras, das 14 
às 17h30. Quem bus-
ca atividades relacio-
nadas ao empreende-
dorismo também tem 
opção de aprender so-
bre Doces Finos para 
Festas nos dias 11 de 
setembro e 12 de se-
tembro com inscri-
ções abertas a partir 
de 21 de agosto site 
www.bsp.org.br/inscri-
cao. Para saber mais 
informações acesse o 
site: https://bsp.org.
br/. A Biblioteca de 
São Paulo fica localiza-

da na Avenida Cruzeiro do Sul, 
2.630, Santana.

Foto: Divulgação

Clube de Leitura sobre o livro ‘Mar de papoulas’

Terminal de ônibus é inaugurado na 
Avenida Tucuruvi junto à estação de Metrô

Um ponto a ser analisado 
é a valeta entre o terminal e a 
Avenida Antonio Maria de Laet. 
Devido a profundidade da vale-
ta, observa-se que o ônibus tem 
dificuldade para sair, sempre 
batento a parte de baixo do veí-
culo. No local, observa-se peda-
ços de madeira, provavelmente 
para uma solução provisória a 
esse problema.

O trânsito na Rua Paulo de 
Faria melhorou, pois os ôni-
bus da linha 107T/10 passavam  
pelo lado esquerdo do termi-
nal deixando o fluxo carrega-
do. Além disso, no outro termi-
nal quando chovia ficava cheio 
de barro, segundo funcionários, 
os pontos que estão no local se-
rão retirados.

Para os pedestres as calça-
das estão melhores e mais fáceis 
de andar por ali, conforme disse 
o pedestre que passava pelo lo-
cal “a movimentação para o pe-
destre, o acesso ao Metrô me-
lhorou, na calçada o pes soal 
caía, agora não mais”, disse 
Jaymerson de Alencar. 

O novo terminal deve aten-
der mais de 20 mil pessoas que 
passam pelo local, das 4h40 às 
0h14, de domingo a sexta-feira, 
e das 4h40 à 1 hora, do sábado 
para o domingo.

Fotos: AGZN

Ônibus parando no local onde estão estudando a transferência do ponto 
localizado logo atrás

Terminal de ônibus

Entrada do Terminal 

Idoso garante gratuidade no transporte 
com o Bilhete Único Especial

Pessoa com idade igual ou 
superior a 60 anos pode ter gra-
tuidade no transporte público, a 
SPTrans oferece o Bilhete Único 
Especial Idoso. O Bilhete pode 
ser usado nos ônibus da cidade, 
metrô e trens da CPTM.  A solici-
tação pode ser feita nos Postos de 
Atendimento da SPTrans ou por 
Correio. Além de levar (ou en-
viar) uma foto recente, tamanho 
3x4, é necessário uma cópia sim-
ples dos seguintes documentos:

•Documento de identifica-
ção oficial com foto (RG, CNH, 
CIE);

•CPF;
•Comprovante recente de resi-
dência - máximo 6 meses (con-
ta de telefone, luz, gás);
•Número(s) de telefone para 
contato.

O envio pelos Correios deve 
ser para o seguinte destinatá-
rio: Caixa Postal 77075, CEP 
01014-970.

Quem quiser antecipar o 
pedido pode enviar a docu-
mentação três meses antes 
de completar 60 anos, mas o 
Bilhete só é entregue na data 
do aniversário.

Não deixe 
seu 

investimento 
voar...

Invista certo, anuncie aqui.

www.gazetazn.com.br


