
São Paulo, 31 de maio de 2019 - Página 7- Imóveis

APARELHOS AUDITIVOS
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Acupuntura trata dor na coluna e dor ciática
Informe Publicitário  

Acoluna vertebral ou espinha dor-
sal é o eixo central do corpo res-

ponsável por nos deixar na posição bípede. 
Ela é composta de ossos, discos interverte-
brais e nervos chamados raízes, ela serve 
justamente para sustentar estas estrutu-
ras. Ao longo do tempo irá se desgastar e 
isto irá causar dores e inflamações. A dor 
na região da coluna lombar ou nas costas, 
é a queixa mais comum onde pode ocorrer 
também irradiação ou sensação de quei-
mação nas pernas, chegando aos joelhos, 
e a planta dos pés, e poderá apresentar 
também sensação de formigamentos. Ai já 
está comprometido o nervo ciático!

As dores inflamatórias poderão afe-
tar as junturas e haverá o desgaste do 
disco intervertebral, levando à uma com-
pressão das raízes nervosas dando a sen-
sação de dor, queimação e formigamentos 
nos membros, ocorrendo assim limita-
ção dos movimentos. A dor pode começar 
na região da cintura, virilha, nas coxas e 
bumbum, migrando para as pernas. Este 
processo poderá afetar uma ou as duas 
pernas, limitando assim os movimentos 
cotidianos e o trabalho, e tudo piora com 
os esforços, a má postura e se a pessoa es-
tiver acima do peso corporal.

Segundo dr. Rinaldi assim que os sin-
tomas começarem a incomodar procure 
um profissional habilitado e o tratamento 
correto, assim o tempo de tratamento e a 
recuperação serão mais rápidos.

A acupuntura é uma técnica que tra-
balha o corpo no seu aspecto energético 
equilibrando a função dos órgãos e por 
modulação neuronal estimulando subs-
tâncias dentro do cérebro para melhorar 
a dor, inflamação.

Tratamento 

Utilizamos acupuntura sistêmica 
(agulhas no corpo) e na orelha, podemos 
utilizar ventosas no local e para pacien-
tes que têm medo de agulha utilizamos 
Acupuntura a Laser (sem dor). Também 
tratamos com remédios naturais e fitote-
rapia chinesa.

Outras indicações: cefaleia, enxa-
queca, irritabilidade, insônia, úlceras, 
gastrites, depressão, ansiedade, obesida-
de, diabetes, estresse, síndrome do pâni-
co, doenças da coluna vertebral, hérnia 
de disco, artrose, tendinite de ombro, ar-
trite, LER (por esforço repetitivo), fibro-
mialgia, AVC (derrame cerebral), bron-
quite, asma, rinite, alergias, sinusite, 
zumbidos, tensão pré-menstrual, dores 
das gestações, tabagismo, distúrbios da 
menopausa e prisão de ventre.

Por
Dr. José Antônio Rinaldi

Dr. José Antônio Rinaldi (Crefito3 / 12347-F) 
Consultório I: R. Salete, 117 - Santana 

Tel: 2973-9099 
Consultório II: Rua Serra de Bragança, 1.355 

Tatuapé - Tel: 3628-2125 /3628-2129
Consultório III: Av. Onze de Junho, 357  - 

Vila Clementino - Tel: 3211-7105
drjarinaldiacupuntura.blogspot.com/ 

dr.rinaldiacupuntura@gmail.com

Postes atrapalham a passagem 
de pedestre que tem que dividir 

espaço com os carros na rua

Na Avenida Itaberaba, altu-
ra do número 427, há um caso 
curioso. Um imóvel ocupa um 
pedaço da calçada e também há 
postes que estão mal posiciona-
dos e atrapalham a passagem 
dos pedestres que por ali pas-
sam. A Subprefeitura Freguesia 
do Ó informou que entraram 
em contato com o dono do imó-
vel para resolver o assunto o 
mais rápido possível. “Com re-
lação a este problema na calçada 
na Avenida Itaberaba, altura do 
número 427, temos a informar 

que esta Subprefeitura já esta-
va em contato com o proprietá-
rio do imóvel para a correção do 
problema, que se comprometeu 
a ingressar com pedido de alva-
rá de demolição do imóvel, ainda 
esta semana”.

E sobre os postes a Sub-
prefeitura Freguesia/Brasi lân-
dia está acionando a Enel para 
que, “a partir do momento, que o 
imóvel for demolido, faça a remo-
ção dos postes, permitindo assim 
a requalificação da calçada por 
parte do proprietário do imóvel”.

Fotos: AGZN

O imóvel e os postes da Avenida Itaberaba

O imóvel em outro ângulo

Freguesia do Ó

Rua General José de Almeida Botelho
tem cratera há mais de dois meses

A Rua General José de 
Almeida Botelho, no Parque 
Mandaqui, tem uma cratera de 
mais de 5 metros de diâmetro 
impedindo o fluxo normal há 
mais de dois meses. Segundo a 
Subprefeitura Santana/Tucu-
ruvi, o buraco se abriu devido 
à deterioração de uma galeria  

de concreto armado, com mais 
de 4,5 metros de profundidade. 
Ao longo do tempo, uma vez que 
essa galeria tem entre 35 a 40 
anos de construção, esse concre-
to se deteriorou junto com uma 
rede de esgoto , acontecendo um 
processo de erosão que provo-
cou a abertura da cratera.

O Subprefeito Pedro Nepo-
muceno de Sousa Filho infor-
mou que essa obra encontra-se 
em processo de licitação. Além 
da galeria, há outros 25 me-
tros de tubos comprometidos 
que também serão refeitos nes-
sa obra, que demora cerca de 60 
dias para ser concluída. 

Foto: AGZN

Cratera na Rua General José de Almeida Botelho

Parque Mandaqui

Zona Norte está na Grande 
final da Taça das Favelas 

do Estado de São Paulo com 
time de Futebol Feminino
Chegou a hora do nossa 

grande final, não fique de fora 
dessa grande festa. A Final da 
Taça das Favelas São Paulo 
2019, acontece no sábado 1º de 
junho, venha com a sua favela, 
amigos e familiares para o tra-
dicional Estádio do Pacaembu!

A entrada é Franca, a aber-
tura dos portões é às 10h30.

Final Feminina

Complexo da Casa Verde x 
Paraisópolis - 12 horas

Final Masculina

Parque Santo Antônio x 
Favela do 1010 - Rio Pequeno - 
14 horas

Confirme a sua presença 
pelo link www.tacadasfavelas. 
com.br/inscrever-torcedor.
php?i=MQ== ou através do 
número (11) 95958-2933.

Foto: Divulgação

Grande final da Taça das Favelas 
do Estado de São Paulo

Junho começa com muita Contação de 
Histórias na Biblioteca de São Paulo
A Biblioteca de São Paulo 

(BSP) oferece programação va-
riada para públicos de todas as 
faixas etárias. Atividade que 
costuma reunir famílias intei-
ras, a Contação de Histórias, a 
Hora do Conto será realizada no 
sábado, 1º de junho, às 16 horas, 
com a Cia. Mapinguary e, no do-
mingo, 2 de junho, no mesmo 
horário, com Kiara Terra. 

Quem está estudando e pro-
curando um lugar para solucio-
nar as dúvidas de Matemática 
encontra o Compartilhando 
Saberes na BSP, em 6 de junho, 
quinta-feira, das 14 às 15 horas, 
com George Humberto Bezerra 
(as inscrições são feitas no bal-
cão de atendimento). Confira, 
abaixo, a programação dos dois 
espaços nos próximos dias:

Biblioteca de São Paulo

1º de junho (sábado)

10 às 11h30 - Compartilhando 
Saberes: Yoga - Com Amanda 
Velloso. Vagas limitadas, preen-
chidas por ordem de chegada.
11 às 11h45 - Lê no Ninho - 
Com equipe BSP. Vagas limita-
das, preenchidas por ordem de 
chegada.
11 às 13 horas - Jogos para 
Todos! - Oficina de Xadrez - 
Vagas limitadas, preenchidas 
por ordem de chegada.
16 horas - Hora do Conto - Com 
a Cia. Mapinguary. Não é neces-
sário fazer inscrição.

2 de junho (domingo)

11h30 às 12h15 - Lê no Ninho 
- Com equipe BSP. Vagas 

limitadas, preenchidas por or-
dem de chegada.
16 horas - Hora do Conto - Com 
Kiara Terra. Não é necessário 
fazer inscrição.

4 de junho (terça-feira)

15 às 16 horas - Jogos Sensoriais 
- Com equipe BSP. Vagas limita-
das, preenchidas por ordem de 
chegada.

5 de junho (quarta-feira)

15 às 16 horas - Brincando e 
Apren dendo - Com equipe BSP. 
A partir de 7 anos. Vagas limita-
das, preenchidas por ordem de 
chegada.

6 de junho (quinta-feira)

12h30 às 13h30 - Luau BSP - 
A partir de 13 anos. Com equi-
pe BSP. 

14 às 15 horas - Compartilhando 
Saberes: Plantão de Dúvidas 
de Matemática - Com George 
Humberto Bezerra. Inscrições: 
balcão de atendimento da BSP.
15 às 16 horas - Pintando o 7 
- Vagas limitadas, preenchidas 
por ordem de chegada.

7 de junho (sexta-feira)

15 horas - Hora do Conto - Com 
equipe BSP. Não é necessário fa-
zer inscrição.
16h30 às 17 horas - Leitura ao 
Pé do Ouvido - Com equipe BSP.

A Biblioteca de São Paulo 
está localizada no Parque da 
Juventude Dom Paulo Evaristo 
Arns - Avenida Cruzeiro do Sul, 
2.630, Santana, São Paulo (SP) 
(ao lado da Estação Carandiru 
do Metrô). Para mais informa-
ções ligue: (11) 2089-0800. Ou 
acesse o site: https://bsp.org.br/

Foto: Paulo Savala

Hora Conto BSP com Kiara Terra

Ações por falta de pagamento do 
condomínio diminuem na Capital

Levantamento realizado 
men salmente pelo Departa men-
to de Economia e Estatística do 
Secovi-SP (Sindicato da Habita-
ção), no Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, mostra 
que o número de ações de co-
brança por falta de pagamento 
da taxa condominial registrou, 
em abril, uma ligeira redução de 
2,8%. Neste mês, foram ajuiza-
dos 916 processos, contra os 942 
registrados em março deste ano. 
Comparado a abril de 2018 (1.351 
ações), houve redução de 32,2%.

Acumulado - No acumu-
lado de janeiro a abril des-
te ano, também foi verificada 
uma queda de 19,3%, resultan-
te de 3.241 ações protocoladas 
contra as 4.016 ações ajuiza-
das no mesmo período de 2018. 
Nos últimos 12 meses (de maio 
2018 a abril de 2019), foram 
protocoladas 10.215 ações, re-
dução de 27,7% na compara-
ção com o período anterior (de 
maio de 2017 a abril de 2018), 
quando deram entrada no 
TJSP 14.132 ações.

Ponte da Vila Maria é interditada 
para acesso dos caminhões para 

reformas emergenciais
Na última quarta-feira (29), 

a Secretaria Municipal de In-
fraestrutura Urbana e Obras 
(SIURB) solicitou à CET a proi-
bição de circulação de cami-
nhões na Ponte Jânio Quadros, 
conhecida como Ponte da Vila 
Maria, no sentido Centro-
Bairro, na Zona Norte da capi-
tal. O motivo é a realização de 
obras, que ainda não têm data 
para começar.

A pedido da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura 
e Obras (SIURB), a circula-
ção de caminhões na Ponte 
da Vila Maria (Jânio Quadro) 
no sentido Centro/Bairro está 
proibida, pois haverá a reali-
zação de obras emergenciais. 
Com a interrupção, a alça de 
acesso da Avenida Condessa 
Elizabeth de Robiano - pista 
Local da Marginal Tietê, sen-
tido Ayrton Senna, para a pon-
te também será fechada para 
caminhões.

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e 
Obras (SIURB), serão recupe-
radas quatro vigas de susten-
tação, que foram danificadas 
pelas sucessivas colisões de ca-
minhões que não respeitam o 
limite de altura permitido.

As interdições serão na: 
Pon te Jânio Quadros, pista 
sentido Centro-Bairro; Alça de 
acesso da Avenida Condessa 
Eli zabeth de Robiano - pista 
Local da Marginal Tietê, senti-
do Ayrton Senna, para a ponte.

Alternativas

Ponte Jânio Quadros, pis-
ta sentido Centro/Bairro: os ca-
minhões oriundos da Avenida 
Guilherme Cotching serão orien-
tados a seguir à direita na Rua 
Juvenal Gomes Coimbra, à direi-
ta na Avenida Condessa Elizabeth 
de Robiano - pista Local da 
Marginal Tietê, à direita na alça 
de acesso à Ponte do Tatuapé, à 
direita na alça de acesso à Avenida 
Morvan Dias de Figueiredo - 
Pista Local da Marginal Tietê, 
sentido Castelo Branco, e a par-
tir daí retomar o caminho ori-
ginal; Alça de acesso da Pista 
Local da Marginal Tietê, sentido 
Ayrton Senna, para a Ponte Jânio 
Quadros: Os caminhões serão 
orientados a seguir pela Avenida 
Condessa Elizabeth de Robiano - 
pista Local da Marginal Tietê, à 
direita na alça de acesso à Ponte 
do Tatuapé, à direita na alça de 
acesso à Avenida Morvan Dias 
de Figueiredo - Pista Local da 
Marginal Tietê, sentido Castelo 
Branco, e a partir daí retomar o 
caminho original.

A Engenharia de Campo da 
CET vai monitorar e orientar o 
tráfego na região, visando man-
ter as condições de trânsito e 
preservar a segurança de pedes-
tres e motoristas.

Fale com a CET - Ligue 
1188. Atende 24 horas para in-
formações de trânsito, ocorrên-
cias, reclamações, remoções e 
sugestões.


