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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!

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

Membro do Centro de 
Referência do Idoso - CRI

Especialista 
em idososEX

PERIÊNCIA    26
anos

•IMPLANTES totais e parciais
•Prótese imediata
•Reabilitação mastigatória
•Clínica geral

AGENDE SUA
CONSULTA

R. Duarte de Azevedo, 448 - Cj. 13 - Santana 
Ao lado do metrô Santana. Estacionamento no local.

  2901-1733 / 2950-0014
www.meloodontologia.com

Fábricas de Cultura estreiam diversos 
espetáculos teatrais gratuitos

Quem gosta de teatro não 
pode perder os espetáculos que 
serão apresentados nas Fábricas 
de Cultura no mês de fevereiro. 
As peças abordam diversos temas 
como: o futuro e as mudanças; as 
violências e as dificuldades; os pi-
ratas e suas aventuras; as expe-
riências de vida; as fronteiras e 
a cultura cigana; e o valor dos li-
vros. Todas as apresentações são 
gratuitas e abertas ao público.

A Fábrica de Cultura Vila 
Nova Cachoeirinha abrirá a 
programação com o espetácu-
lo Máquina Teresa, que será en-
cenado pelos aprendizes partici-
pantes do Projeto Espetáculo em 
2018 - programa teatral anual, 
desenvolvido pelas unidades. A 
mãe de Teresa é submetida à vio-
lência do padrasto diariamente. 
Indignada com a situação, ela sai 
numa via gem-expedição em bus-
ca do pai biológico, que resolve-
ria todos os problemas. Máquina 
Teresa é uma maneira de ver 
o mundo mudar, a partir do co-
nhecimento de como ele funcio-
na. As apresentações, destinadas 
aos maiores de 12 anos, serão nos 
dias 15, às 15 horas e às 19 horas; 
16, às 19 horas; e 17, às 17 horas.

E também haverá na Fá-
brica de Cultura Vila Nova Ca-
choeirinha a peça “O que fazer 
com o resto das árvores?”, Carlos 
e Frederico são filhos de um ho-
mem que passou mais de 40 anos 
escrevendo uma enciclopédia. 
Sem que os dois soubessem, seu 
pai se desfaz de todos os bens 
pessoais, inclusive a casa onde os 
irmãos cresceram, emprega o di-
nheiro acumulado durante a vida 
na impressão da primeira edição 
da sua obra e morre, deixando 
como herança mais de 1 milhão 

de livros. Sem saber o que fazer 
com essa montanha de conheci-
mento impresso e com um prazo 
curto para entregar a casa da in-
fância, entupida de livros por to-
dos os lados, os irmãos tentam 
encontrar um modo de lidar com 
tudo que esses livros significam 
para suas vidas. A apresentação, 
é de classificação livre e será no 
dia 26, às 17 horas.

Quem gosta de histórias de 
piratas precisa assistir ao es-
petáculo que acontecerá na Fá-
brica de Cultura Jaçanã, no dia 
21, às 10 horas e às 14 horas. 
Os Piratas na Ilha do Tesouro 
Perdido é uma peça de aventu-
ra, onde algumas dicas devem 
ser seguidas: cuidado para não 
jogar dejetos e lixo para fora do 
navio; e fique atento quando 
chegar na ilha, porque será ne-
cessário encontrar outras par-
tes do mapa. Peça ajuda para a 
menina Ariel, que também está 

em busca do tesouro! Boa sor-
te, marujo! A apresentação é li-
vre e será no dia 21, às 10 horas 
e às 14 horas. Confira a pro-
gramação completa dos espetá-
culos que serão realizados nas 
Fábricas de Cultura das Zonas 
Norte de São Paulo:

A Fábrica de Cultura Vila 
Nova Cachoeirinha está loca li-
zada na Rua Franklin do Ama-
ral - de 701/702 ao fim, 1575 - 
Vila Nova Cachoeirinha - São 
Paulo/SP - Para mais informa-
ções ligue: (11) 2233-9270 ou 
acesse: http://www.fabricasde 
c u l t u r a . o r g . b r / f a b r i c a /
vila-nova-cachoeirinha

A Fábrica de Cultura Jaça-
nã está localizada na Rua Rai-
mundo Eduardo da Silva, 138 
- Conj. Hab. Jova Rural, São 
Paulo - SP - Para mais infor-
mações ligue: (11) 2249-8010 
ou acesse: http://www.fabricas 
decultura.org.br/fabrica/jacana

Foto: Divulgação

Peça “O que fazer com o resto das árvores?”

Idosos e pessoas com deficiência têm nova 
chance de se cadastrar no CadÚnico e 

manter Benefício de Prestação Continuada
A Secretaria do Desenvol-

vimento Social do Estado de 
São Paulo anuncia que os be-
neficiários do BPC - Benefício 
de Prestação Continuada - ga-
nharam novos prazos para se 
cadastrar no Cadastro Único 
(CadÚnico) do Governo Federal 
de acordo com suas datas de 
aniversário (ver tabela abai-
xo). O cadastramento pode ser 
feito através dos Centros de 
Referência da Assistência Social 
(CRAS) e o beneficiário deve le-
var seu CPF e de seus familia-
res, comprovante de renda e de 
residência. Caso não haja CRAS 
no município, deve procurar 
pela secretaria da Assistência 
Social. Veja, no link a seguir, os 
endereços dos CRAS em todo 
o Estado de SP: http://www. 
desenvolvimentosocia l .sp . 
gov.br/a2sitebox/arquivos/ 
documentos/1271.pdf).

Novos prazos

De acordo com a portaria 
nº 2.651, de 18 de dezembro 
de 2018, do Ministério da Ci-
dadania, os beneficiários ainda 
não cadastrados serão distribu-
ídos em 4 (quatro) lotes de con-
vocação para cadastro durante o 
ano de 2019, seguindo os meses 
de seus aniversários.

Por exemplo, aqueles que fa-
zem aniversário em janeiro, fe-
vereiro e março (primeiro lote) 
devem realizar sua inscrição no 
CadÚnico até o dia 31 de março, 
sem que haja prejuízo no paga-
mento do benefício. Entretanto, 
os beneficiários que receberem 
a notificação e não se inscreve-
rem no prazo estabelecido terão 
o benefício suspenso a partir do 
mês subsequente.

Todos os beneficiários não 
inscritos estão sendo notifica-
dos por carta e por meio da rede 
bancária sobre as datas limite. 
Caso não receba a carta, mes-
mo assim deve comparecer ao 
CRAS para regularizar a situ-
ação junto ao CadÚnico. Até o 
momento, mais de 551 mil be-
neficiários de todo o Estado já 
registraram as informações na 

ferramenta do Governo Federal, 
o que representa 73,7% do total 
de beneficiários.

A Secretária de Estado Célia 
Parnes destaca o excelente tra-
balho dos municípios. “Em pri-
meiro lugar, queremos reconhe-
cer os esforços dos municípios 
e seus servidores na busca ati-
va de beneficiários para o cadas-
tramento. Graças a isso, atin-
gimos um grande número no 
Estado. Entretanto, ainda es-
tamos em busca de 196 mil pes-
soas para as quais o benefício é 
extremamente importante. O 
prazo foi dilatado pela segunda 
vez e quem não regularizar sua 
situação e inserir seus dados no 
CadÚnico agora, em 2019, fica-
rá sem o benefício”, alertou.

 
Cadastramento de pessoas 

em serviços de acolhimento

A Secretaria também infor-
ma que existem beneficiários do 
BPC que se encontram em ser-
viços de acolhimento, tanto da 
rede privada como da rede pú-
blica. Nesses casos, é impor-
tante que os dirigentes e coor-
denadores dessas instituições 
estejam atentos aos prazos de 
cadastramento.

Para verificar a situação ca-
dastral do usuário, o serviço 
de acolhimento deve acessar o 
“Consulta Cidadão” (www.mds.
gov.br/consultacidadao ) e con-
ferir se o beneficiário está de-
vidamente cadastrado e com as 
informações atualizadas.

Sobre o BPC e 
Cadastro Único

O BPC - Benefício de Presta-
ção Continuada - é um bene-
fício individual, não vitalício 
e intransferível que integra a 
proteção básica da Assistência 
Social e é assegurado pela Cons-
tituição de 1988. Garante a 
transferência mensal no valor 
de um salário mínimo a pes-
soas idosas acima de 65 anos 
e a pessoas com deficiência de 
qualquer idade em vulnerabili-
dade social que possuem renda 

familiar per capita inferior a ¼ 
do salário mínimo vigente. Para 
ter acesso ao BPC, o usuá rio 
deve procurar um CRAS mais 
próximo de sua residência e es-
tar cadastrado no CadÚnico.

Pré-requisitos:

A pessoa idosa deve 
com provar:
•Idade de 65 (sessenta e cinco) 
anos ou mais;
•Que o total da renda mensal de 
toda a família dividida pelo nú-
mero de integrantes seja infe-
rior a um quarto do salário mí-
nimo vigente.

A pessoa com deficiência 
deve comprovar:
•Em perícia social e médica, no 
INSS, limitação do desempenho 
de atividade e restrição da par-
ticipação, com redução efetiva e 
acentuada da capacidade de in-
clusão social;
•Que o total da renda mensal de 
toda a família dividida pelo nú-
mero de integrantes seja infe-
rior a um quarto do salário mí-
nimo vigente.

Documentos necessários:
•CPF do requerente e de seus 
familiares.
•Comprovação de renda da 
família.
•Comprovante de residência.

 
O Cadastro Único é uma 

grande base de dados do Go-
verno Federal que reúne infor-
mações das famílias em vulne-
rabilidade social e com renda 
familiar per capita de até meio 
salário mínimo ou renda total 
familiar de até três salários mí-
nimos. A base de dados é utili-
zada por diversos programas so-
ciais do Governo Federal, dos 
estados - por exemplo, em São 
Paulo, o Ação Jovem, Renda 
Cidadã e Vivaleite - e das esferas 
municipais. Nela, são registra-
das informações como caracte-
rísticas da residência, identifi-
cação de cada pessoa da família, 
escolaridade, situação de traba-
lho e renda.

Lote Aniversariantes dos meses: Prazo para cadastramento até:
1 ................. janeiro, fevereiro, março ...........................31 de março
2 ................. abril, maio e junho ......................................30 de junho
3 ................. julho, agosto, setembro ............................30 de setembro
4 ................. outubro, novembro, dezembro .............31 de dezembro

Venda de intercâmbios cresceu 38% em 
meio a instabilidade econômica no Brasil

Mesmo com a instabilidade 
econômica, arrumar as malas e 
se jogar mundo afora por meio 
do intercâmbio tem sido cada 
vez mais comum para os bra-
sileiros. De acordo com a Belta 
(Associação de Intercâmbios), 
o setor movimentou R$ 2 bi-
lhões nos últimos dois anos e 
registrou a marca histórica de 
302 mil estudantes enviados ao 
exterior. 

Quem faz parte dessa tur-
ma de viajantes é a coorde-
nadora de operações, Tatiane 
Hashizume, 33, que fez um in-
tercâmbio no Canadá. “Quando 
a gente retorna, mente se abre e 
você passa a enxergar o mundo 
com outros olhos. Seja no âm-
bito familiar, social e até profis-
sional”, falou.

Segundo o diretor executi-
vo da IE Intercâmbio, Marcelo 
Melo, a procura por pacotes 
de educação internacional e 

carreira cresceu em 38% so-
mente no ano de 2018. “Esse 
aumento nas vendas revela a 

necessidade dos bra-
sileiros em melhorar 
a vida se aprimoran-
do no exterior com o 
objetivo de se quali-
ficar cada vez mais 
no mercado de tra-
balho”, explica.

Canadá, Esta-
dos Unidos, Reino 
Unido, Nova Ze-
lân dia e Irlanda, 
na sequência, fi-
guram os destinos 
mais preferidos pe-
los brasileiros. Um 
dos fatores que in-
fluenciaram para 
a escolha do país 
é devido: a ótima 
qualidade de vida. 
Representando cer-
ca de 14% em 2017 
na decisão quando 

comparado aos 5,3% de 2016, 
conforme dados da Belta.

Foto: Divulgação

Tatiane aproveitou o intercâmbio para fazer 
foto com a folha bordô, símbolo do Canadá

Inscrições para o 
Prêmio Nacional 

de Literatura 
dos Clubes vão 
até 30 de abril
Estão abertas até 30 de 

abril as inscrições para o Prê-
mio Nacional de Litera tura 
dos Clubes, evento reali zado 
anualmente em cará ter na-
cional pelo Sindi Clube, em 
parceria com a Academia 
Pau lista de Letras e a Confede-
ração Nacional dos Clubes 
(FENACLUBES).

Em sua 4ª edição, o concur-
so premia três categorias: poe-
sia, conto e crônica, com tema 
livre. A obra precisa ser inédi-
ta e os concorrentes podem se 
inscrever em apenas uma ca-
tegoria. O valor da premiação 
será de R$ 1.500, R$ 1 mil e 
R$ 500, respectivamente, para 
o primeiro, segundo e tercei-
ro colocados de cada categoria. 
Para mais informações aces-
se o regulamento completo 
no site do Sindi Clube (http://
www.sindiclubesp.com.br/). REFLEXOLOGIA

Técnica de saúde que harmoniza os órgãos  
do corpo. Não tem contra indicação  

e não usa nenhum medicamento químico. 
Djalma Reflexologia • www.djalma.com.br 

F: 99828-7678

Expo Center Norte é 
patrocinador do ESFE 2019

No dia 26 de fevereiro, a 
partir das 8h, acontece o ESFE 
(Encontro do Setor de Feiras e 
Eventos) que é considerado um 
dos principais centros de con-
venções e pavilhões da América 
Latina, o Expo Center Norte 
confirma, pelo 14º ano conse-
cutivo, sua participação, como 
patrocinador Platina, no ESFE 
(Encontro do Setor de Feiras e 
Eventos) - evento pioneiro na 
indústria de reuniões, feiras e 
eventos do Brasil - que traz o 
tema: Transformação.

“Para nós, é um prazer par-
ticipar do ESFE. Estamos fa-
lando de um evento estrutura-
do que dissemina conhecimento 
e apresenta as grandes tendên-
cias e inovações, contribuindo 
para o crescimento do setor no 
Brasil e para o fortalecimento 
de networking”, declara Paulo 
Ventura, diretor superinten-
dente do Expo Center Norte.

De acordo com Otavio Neto 
- CEO do Grupo Radar & TV e 
idealizador do evento: “é uma 
grande honra contar no ESFE 
com um dos principais palcos 
de feiras e negócios do país, o 

Expo Center Norte. Afinal, es-
tamos falando de um complexo 
com 98 mil m² de área construí-
da, que inclui centro de con-
venções e cinco pavilhões de 
exposição”.

Programação:

8 às 8h45 - Credenciamento e 
Welcome Coffee
9 às 11 horas - Talks
11 às 12h30 - Rodada de Negócios
12h30 às 13h50 - Almoço
14 às 16h15 - Talks
16h15 às 16h30 - Coffee Break
16h30 às 18 horas - Rodada de 
Negócios
19 às 20 horas - Coquetel
20h30 às 23 horas - Cerimônia 
de entrega de Homenagens e 
jantar

Inscrições: www.esfe.com.br
Somente convidados e inscritos

O evento será no Jockey 
Club de São Paulo que fica lo-
calizado na Avenida Lineu de 
Paula Machado, 1.263, São 
Paulo - Para mais informações 
acesse: www.esfe.com.br


