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Aniversariantes

Papelaria

A SPfono - Clínica de Fonoaudiologia São Paulo é 
formada por uma equipe altamente especializa-

da e atualizada que se preocupa com o bem-estar de 
seus pacientes, realizando serviços de fonoaudiolgia 
clínica e escolar, audiologia clínica e ocupacional 
e atendimento domiciliar. A clínica apresenta ótima 
estrutura física com acesso para pacientes especiais, 
contando com duas salas de atendimento clínico, uma 
sala de audiologia e sala de espera para acompanhan-
tes, dotadas de equipamentos modernos que garantem 
a qualidade do atendimento. A SPfono - Clínica de 
Fonoaudiologia São Paulo atente a todas patologias da 
área fonoaudiológica: voz, cabeça e pescoço (câncer/
tumor), gagueira motricidade orofacial (alterações 
de mastigação, deglutição e respiração), fissuras, 
deformidades maxilo-mandibulares, linguagem oral e 
escrita, problema neurológicos que levam à alteração 
da fala e deglutição (afasi/disfagia/apraxia/disartria), 
entre outras.

Serviço diferenciado
A médica Gabriela Camargo Remesso, diretora da 

SPfono - Clínica de Fonoaudiologia São Paulo, falou 
um pouco da abrangência do atendimento oferecido. 
“Na verdade, temos realmente um serviço diferen-
ciado, pois atendemos todas áreas da fonoaudiologia. 
Na audiologia, oferecemos os exames de audiometria, 
imitanciometria, emissões otoacústicas, de processa-
mento auditivo central e também indicação e adaptação 
de aparelhos auditivos. Temos a parte de audiologia 
ocupacional, que são os exames que realizamos nas 
empresas, como determina a lei, para funcionários, de 

SPfono - Clínica de Fonoaudiologia São Paulo oferece 
o que há de melhor e mais avançado ao paciente

Equipamentos modernos e profissionais altamente especializados garantem a qualidade do tratamento

forma periódica, semestral admissional e demissional. 
Temos também a parte de atendimento domiciliar para 
pacientes que não podem se deslocar até a clínica, 
normalmente aqueles que sofrem de problemas neu-
rológicos, como o AVC, ou mal de Parkinson. Mes-
mo assim, temos também uma com total estrutura de 
acessibilidade para recebermos pacientes cadeirantes. 
Oferecemos ainda a fonoaudiologia educacional na qual 
montamos um plano dentro da escola que abrange as 
palestras para professores para que estes possam detec-
tar o quanto antes algum tipo de problema apresentado 
pelo aluno. Fazemos também a triagem com os alunos 
para detectarmos precocemente algum problema de 

perda auditiva, alteração de fala ou de leitura escrita, 
pois quanto mais cedo for feito isso melhor o resul-
tado. Temos em nossa clínica profissionais altamente 
especilizados em sua suas áreas, sendo três na área de 
audiologia e três na área de atendimento clínico, todas 
com grande experiência.” 

Amor
Há onze anos atuando na fonoaudiologia, a mé-

dica Gabriela Remesso revela grande amor pela sua 
profissão. “Iniciei com um pequeno consultório, tra-
balhando sozinha e acabei indo para a Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp) no setor de doenças 
cérebro-vasculares, pois minha especialidade era o 
atendimento de pacientes com problemas neurológicos. 
Fiz especialização em motricilidade oral, linguagem 
e reabilitação em neuro pela Unifesp, onde trabalha-
mos com a população carente, diferentemente do que 
acontece em nossa clínica, onde é feito o tratamento 
particular. Mas é extremamente gratificante sabermos 
que podemos ajudar alguém. Fazemos tudo com mui-
to amor e portanto acredito que Deus nos encaminha 
sempre a darmos o melhor de nós.”

Localização
O acesso à SPfono - Clínica de Fonoaudiologia São 

Paulo é extremamente facilitado pois ela encontra-se 
junto à estação do metrô Jardim São Paulo. A clínica fica 
localizada na Av. Leôncio de Magalhães, 1.004, conjunto 
82, Jardim São Paulo e atende de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 18 horas e aos sábados das 8 às 14 horas. Entre 
em contato pelo fone 2283-2304 ou pelo e-mail spfonoi@
spfono.com.br ou visite o site www.spfoino.com.br

Secretária e recepcionista Maria Rosilda Araújo da Silva 
com a médica Gabriela Camargo Remesso

Modernas instalações são oferecidas pela SPfono ao pacienteO paciente tem à disposição uma moderna sala de audiologiaNa recepção o cliente é recebido com todo conforto
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Curt Walter Otto Baumgart, um homem à frente do seu tempo

Como uma espécie de Midas contemporâneo, que 
consegue transformar em ouro tudo aquilo que 
toca, Curt Walter Otto Baumgart é um homem 
cujo empreendorismo o coloca à frente do seu 
tempo. Neste dia 31 de julho, toda família Center 
Norte estará reunida para comemorar o aniver-
sário deste homem extraordinário e brindar com 
ele o desejo de que muito sucesso e conquistas 
estejam sempre em seu caminho. Nossos para-
béns especiais a Curt Walter Otto Baumgart, 
uma pessoa que acima de tudo demonstra todo 
seu amor pela Zona Norte. Felicidades!
João Carlos Dias
Diretor-responsável do jornal 
Semanário da Zona Norte

Cel. PM res. Raugeston Bizarria Dias, um amigo da Zona Norte

Sempre empenhado em promover 
o bem estar da comunidade, o cel. 
PM Raugeston Bizarria Dias é 
um grande amigo da comunida-
de da Zona Norte, que lhe dá os 
cumprimentos por seu aniversário 
natalício em 31 de julho, um data 
a ser muito comemorada, princi-
palmente por sua mulher Rosmary 
Correa e amigos. Parabéns!
João Carlos Dias
Diretor-responsável do jornal 
Semanário da Zona Norte

Brig-do-ar Jorge Luiz Alves de Barros Santos um oficial 
que honra sua farda

Atual diretor do Parque de Material 
Aeronáutico de São Paulo (Pama-
SP), o brig.-do-ar Jorge Luiz Alves 
de Barros Santos é um oficial de 
estirpe, que honra a farda da Força 
Aérea Brasileira (FAB) e no dia 31 
de julho todos estaremos juntos 
comemorando o aniversário deste 
grande amigo. Parabéns e muitas 
felicidades!
João Carlos Dias
Diretor-responsável do jornal 
Semanário da Zona Norte

Vereador Atílio Francisco realiza um bom trabalho 
no Legislativo

Líder de Bancada do PRB 
e integrante da Comissão 
de Finanças e Orçamento da 
Câmara Municipal, o vereador 
Atílio Francisco realiza um bom 
trabalho no Legislativo paulistano e 
recebe os nossos cumprimentos por 
seu aniversário natalício 
em 2 de agosto. Parabéns!
João Carlos Dias
Diretor-responsável do jornal 
Semanário da Zona Norte

Clóvis Araújo, um dedicado educador

Diretor da Excelege Cursos, 
Clóvis Araújo é um educador ex-
tremamente dedicado, que no dia 
2 de agosto estará recebendo os 
parabéns de todos amigos, profes-
sores e pessoas que admiram seu 
trabalho, já que esta data marca 
seu aniversário natalício. Muitas 
felicidades!
João Carlos Dias
Diretor-responsável do jornal 
Semanário da Zona Norte

Diego do Canto é um raio de luz para toda família
No dia 3 de agosto estará aniversa-
riando o garoto Diego do Canto, um 
raio de luz para toda sua família, 
principalmente para os pais Mario e 
Paula Natália e para seus irmãos Júlia, 
Thiago e Natália, que tanto o amam. 
Desejamos que o Criador continue 
iluminando o pequeno Diego em todos 
os momentos de sua vida e que esta 
data seja comemorada com grandes 
alegrias.
João Carlos Dias
Diretor-responsável do jornal 
Semanário da Zona Norte

Deputada estadual Célia Leão faz um grande trabalho social

Com atuação voltada para questões de 
saúde e assistência social, com atendi-
mento primordial a portadores de defici-
ência, crianças, adolescentes, mulheres e 
idosos, a deputada estadual Célia Leão 
(PSDB) recebe os nossos parabéns por 
seu aniversário natalício em 3 de agosto 
e o desejo que continue obtendo muitas 
conquistas.
João Carlos Dias
Diretor-responsável do jornal 
Semanário da Zona Norte

Deputado estadual Milton Leite Filho tem destacada atuação

Parabenizamos o deputado estadual 
Milton Leite Filho (DEM) pelo seu 
aniversário natalício em 3 de agos-
to, pois ele tem destacada atuação 
nas áreas de administração de em-
presas e assuntos jurídicos com seu 
trabalho na Assembléia Legilstiva. 
Felicidades!
João Carlos Dias
Diretor-responsável do jornal 
Semanário da Zona Norte

Júlia Lucas, uma estrelinha que brilha
No dia 3 de agosto estará 
completando três anos de 
idade a pequena Júlia Lucas, 
uma estrelinha que brilha e 
ilumina a vida de seus pais 
Ronaldo e Daniela, dos avós 
maternos Afonso e Sonia e 
dos avós paternos Ricardo e 
Walquíria. Parabéns e mui-
tas felicidades nesta data!
João Carlos Dias
Diretor-responsável do jornal 
Semanário da Zona Norte

Espaço empresarial

Com o objetivo de discutir melhorias nas condições de acessibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade 
reduzida nas seções eleitorais, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) recebeu na terça-feira dia 27, o 
presidente da União dos Vereadores do Estado de São Paulo (Uvesp) Sebastião Misiara, o secretário adjunto da Secretaria 
de Estado da Pessoa com Deficiência, Marco Pelegrini e a deputada estadual Célia Leão (PSDB).

O encontro abordou medidas que incentivam o exercício do voto e lembrou das melhorias já realizadas para a inclu-
são de todos os cidadãos nesse processo democrático. O Estado de São Paulo, hoje, conta com 6.325 seções eleitorais 
especiais. Há um ano esse número era de 1.905, o que representa um acréscimo de 232%. A capital, que contava com 
473 seções especiais em março de 2009, possui atualmente 1.772, um aumento de 267%. O crescimento no interior 
foi de 218%, passando de 1.432 seções acessíveis para 4.553. A meta do Tribunal é levar a acessibilidade a todos os 
locais de votação.

“Estamos trabalhando nesse sentido. O TRE tem promovido esforços junto às prefeituras e ao governo do Estado 
para melhorar o acesso dos eleitores aos locais de votação”, lembrou o presidente do TRE – SP, desembargador Walter 
de Almeida Guilherme.

No último ano, o Estado de São Paulo aumentou em 15% o número de seções, o que também contribuiu para aumentar 
o número das especiais. Também participaram da reunião outras autoridades ligadas ao tema.

TRE discute acessibilidade nas eleições
Acessibilidade


