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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!

REFLEXOLOGIA
É UMA TÉCNICA DE SAÚDE MILENAR muito usada nos países 

asiáticos. O TERAPEUTA TRABALHA EXCLUSIVAMENTE NOS 
PÉS DO CLIENTE. Não tem contra indicação e não usa remédio 

químico. Seu grande mérito é: HARMONIZAR OS ÓRGÃOS 
DO CORPO. Entendemos então que o corpo com os seus órgãos 
harmonizados vai funcionar MUITO MELHOR. O PRÓPRIO 

CORPO EQUILIBRADO É QUEM PROMOVE A CURA.

Djalma Reflexologia • www.djalma.com.br 
Rua Duarte de Azevedo, 284 - Conj 45 - F: 99828-7678

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

Mulheres da Zona Norte descobrem Arte 
Urbana de São Paulo com o Rota da Cultura

O Rota da Cultura é um pro-
jeto que pretende fomentar dis-
cussões contextualizadas, refle-
xões, apreciação e vivências com 
a Arte, de modo transversal, 
que acontece a partir de uma 
descoberta de espaços da Arte 
na cidade de São Paulo.

Desde março, já levou dezenas 
de jovens de escolas públicas do 
Parque Vila Maria a espaços como: 
a Pinacoteca do Estado, Museu 
Afro-Brasil, Beco do Batman e 
uma rota da Arquitetura, que re-
úne num mesmo passeio o Centro 
Cultural São Paulo, Casa do Japão 
e Casa das Rosas. Cada saída en-
volve também duas oficinas, uma 
de preparação e outra de elabora-
ção artística, em que os partici-
pantes são convidados a produzir 
arte também. 

Conversamos com uma das 
veteranas do grupo de alunas, 
Vanda Cecília Rodrigues Soares, 
de 62 anos, aposentada. Ela sou-
be do projeto por meio de sua fi-
lha, se inscreveu e já participou 
do primeiro módulo. “Estou ado-
rando, abre a mente da gente”, 
diz Vanda, que nunca tinha ido 
à Pinacoteca do Estado. “Agora 
já sei o caminho, posso levar meu 
neto e contar para ele as coisas 
que eu aprendi”, completa. E 
o que foi que aprendeu? Vanda 
exemplifica com a obra que mais a 
sensibilizou na visita: América, do 
pintor austríaco Stephen Kessler, 
que traz uma representação do 
século 17 de índios: “Aprendi a 
ver como os índios nesse quadro 
não têm cara de índios, usam sa-
patos, é uma mistura da imagina-
ção com a realidade”.

Para Patrícia Marchesoni, 
arte-educadora, co-autora do 
projeto e coordenadora das ofici-
nas e visitas, o projeto tem mos-
trado que é possível criar cone-
xões muito fortes por meio da 
arte e da cultura. 

Ainda é possível se inscre-
ver para o último módulo do cur-
so “Rota Arquitetônica: Centro 
Cultural São Paulo, Casa das 
Rosas e Casa do Japão”, que 
acontece na última semana de 
junho. Todos e todas estão con-
vidados e as atividades são 100% 
gratuitas. Acesse o link para se 
inscrever https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSfvn5xl-
TqHDjAxr7EpbBX93s9Y-2izI-
gQqDMeIS62JFguZRAw/view-
form. E confira as fotos do projeto 
na página: https://www.facebook.
com/parquedasartesvilamaria/

Cronograma completo Rota 
da Cultura no Casarão:

•Módulo 1 - Arte Brasileira - 
Visita à Pinacoteca;
•Módulo 2 - Arte Afro-Brasileira 
- Visita ao Museu Afro;
•Módulo 3 - Arte Urbana - 
Visita ao Beco do Batman;
•Módulo 4 - Arquitetura - Casa 
Das Rosas, Casa do Japão, 
CCSP.

Como se inscrever? 

Todos estão convidados e 
as atividades são 100% gratui-
tas. Para se inscrever, os inte-
ressados só precisam preen-
cher o formulário (não leva nem 
um minuto!) ou então procurar 
a coordenadoria no Casarão da 
Vila Guilherme. O Casarão fica 
na Praça Oscar da Silva, 110, 
Vila Guilherme, e o telefone 
para informações e inscrições: 
(11) 2909-0065 ou e-mail: cc.ca-
sarao@gmail.com

Foto: Kauã Cardozo

Formado espontaneamente, grupo de mulheres de diversas idades 
aproveita oportunidade oferecida pelo projeto para entrar em contato 

com a cultura que dá cor aos muros da cidadeProjeto traz paulistanos para 
visitarem o Centro Histórico da cidade

Os paulistanos já têm uma 
nova opção gratuita de lazer e 
cultura para curtir a cidade. O 
Projeto ‘Vem pro Triângulo’, ini-
ciativa da Secretaria Municipal 
de Turismo, vai trazer pes soas 
de todas as regiões da capital 
para conhecerem os pontos icô-
nicos do Centro Histórico de 
São Paulo, aos fins de semana.

A ação faz parte do Projeto 
Triângulo SP, que opera a reati-
vação do Centro Histórico da ci-
dade, trazendo para a região ati-
vidades noturnas e aos fins de 
semana. A região do Triângulo 
SP fica em torno dos principais 
prédios históricos da cidade - en-
tre o Largo São Bento, Pateo do 
Collegio e Largo São Francisco.

Dentre os atrativos dos ro-
teiros oferecidos estão: Edifício 
Martinelli, Edifício Matarazzo, 
Centro Cultural Banco do Bra-
sil, Mosteiro São Bento, Ca te-
dral da Sé e Caixa Cultural.

A cada sábado e domingo, 
passarão pelo Centro Histórico, 
oito grupos de 30 pessoas por 
dia, em quatro roteiros diferen-
tes, permitindo ao público visi-
tar todos os pontos. O roteiro é 
determinado pela organização e 
tem duração aproximada de três 
horas.

As visitas serão gratuitas e 
o público interessado deve fazer 

a inscrição na subprefeitura do 
seu bairro. Cada subprefeitu-
ra poderá trazer 30 pessoas que 
terão transporte, alimentação e 
roteiro guiado gratuitamente.

O projeto piloto acontecerá 
em dois fins de semana de ju-
nho, sábado: 15/6, a partir das 
14 horas, e domingos: 16/6, em 
dois horários: às 9 e às 14 horas. 
As saídas das subprefeituras se-
rão uma hora antes.

O “Vem Pro Triângulo” conta 
com apoio da Secretaria Munici-
pal de Transporte, Sub prefeitura 
da Sé, Secretaria Municipal das 

Subprefeituras e SPUrbanuss 
- Sindicato das Empresas de 
Transporte Cole tivo Urbano de 
Pas sageiros de São Paulo.

O projeto é considerado pi-
loto pelos organizadores que es-
tão em busca de patrocinado-
res e viabilizadores para que a 
iniciativa continue atendendo a 
população. Veja como as subpre-
feituras vão participar do pro-
jeto nos próximos dois fins de 
semana:

Para mais informações aces-
se: https://www.prefeitura.sp.
gov.br/turismo/

Foto: AGZN

Pateo do Collegio é uma das principais atrações do centro da cidade

Neste sábado tem Cata-Bagulho no Tucuruvi
A Operação Cata-Bagulho, 

acontece neste sábado (15), e é 
uma ação gratuita promovida 
pela Prefeitura de São Paulo, re-
alizada em todas as Prefeituras 
Regionais. Tem como objetivo 
impedir que materiais inserví-
veis como: móveis velhos, eletro-
domésticos quebrados, pedaços 
de madeira e metal, sejam de-
positados em vias públicas, cór-
regos e terrenos baldios. Pois, 
além de prejudicar a conserva-
ção do espaço público, o descar-
te irregular é considerado crime 
ambiental, quem for flagrado co-
metendo essa infração está su-
jeito a multa de até R$ 17,3 mil 
e apreensão do veículo utilizado 
para a prática.

Para que a ação seja realizada 
da forma adequada, os munícipes 
precisam colocar os objetos a se-
rem recolhidos em suas calçadas 
com uma hora de antecedência de 
acordo com a programação, aten-
tando para os horários e para as 
vias que serão percorridas.

As ruas que receberão o Cata-
Bagulho neste sábado (15) das 7 
às 13 horas, ficam no perímetro 
das seguintes vias: Avenida Cel. 
Sezefredo Fagundes, Avenida 
Luiz Du mont Villares, Avenida 
Nova Cantareira, Avenida Ve-
reador An  gelo Bortolo, Rua 
Carapajó, Rua Caranguejo, Rua 
Domingos Ca lheiros, Rua Gau-
rama, Rua Vaz Muniz, Avenida 
Gustavo Adolfo, Avenida Basiléia, 

Ave nida Guapira, Rabelo da 
Cruz, Rua Tanque Velho.

O entulho gerado por constru-
ções, demolições e pequenas re-
formas em prédios ou residências, 
que são jogados de maneira ilegal 
em avenidas, ruas e praças, tem 
gerado sérios problemas ambien-
tais para a cidade de São Paulo e 
para a população, que está perden-
do espaços de lazer e recreação.

Para combater este tipo de cri-
me, a Prefeitura de São Paulo, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Serviços (SES), está aumentando 
a oferta de áreas para a deposição 
regular dos resíduos da constru-
ção e demolição de pequenos gera-
dores, além de facilitar e incenti-
var a reciclagem desses materiais.

Ecopontos: São locais de 
entrega voluntária de pequenos 
volumes de entulho (até 1 m³), 
grandes objetos (móveis, poda 
de árvores etc.) e resíduos reci-
cláveis. Nos Ecopontos, o mu-
nícipe poderá dispor o material 
gratuitamente em caçambas dis-
tintas para cada tipo de resíduo.

A região de Santana/Tu-
curuvi/Mandaqui conta com 2 
(dois) Ecopontos:

Santana - Avenida Zaki Nar-
chi, Altura do nº 360 - em frente 
ao Denarc -  Carandiru/Santana
Tucuruvi - Rua Eduardo Vi-
cente Nasser, 519 - Jardim 
Leonor Mendes de Barros/
Tucuruvi

Foto: Divulgação

Operação Cata-Bagulho

Instituto Center Norte apoia projeto 
“Vencer na Vida” em parceria com a Unibes

Dando continuidade aos pro-
gramas a fim de contribuir para 
o desenvolvimento pes soal e pro-
fissional dos moradores da Zona 
Norte de São Paulo, o Instituto 
Center Norte, em parceria com a 
organização sem fins lucrativos 
Unibes, anuncia apoio ao proje-
to “Vencer na Vida”. 

Por meio do Fundo Muni-
cipal da Criança e do Adolescente 
(FUMCAD), a iniciativa ofere-
ce 90 vagas em cursos de capa-
citação profissional em diversas  
áreas, como: gastronomia, hote- 

laria, telemarketing, eletricida-
de, web design e manutenção de 
computadores, que acontecerão 
no segundo semestre de 2019.

O projeto “Vencer na Vida” 
é destinado a jovens de 16 a 29 
anos que residam na Zona Norte 
de São Paulo. As inscrições são 
presenciais e vão até 30 de ju-
nho. Os interessados devem ir 
à sede da Unibes, localizada na 
Rua Pedro Vicente, nº 569, no 
bairro da Luz, de segunda a sex-
ta-feira, das 8h30 às 16 horas, 
portando o RG. Para participar 

do processo, é necessário cum-
prir os seguintes requisitos: ter 
renda per capita de meio salário 
mínimo e já ter concluído o en-
sino médio ou estar devidamen-
te matriculado na escola regular 
em período noturno.

A escolha do curso será feita 
pelo candidato no momento da ins-
crição e de acordo com a disponibi-
lidade de vagas. É válido ressaltar 
que as aulas serão rea lizadas na 
Unibes, em período integral, e que 
os uniformes e a alimentação serão 
fornecidos pela instituição.

AAMJSP promove reunião 
pública para discutir situação 

do terreno da Rua Porto Seguro

A partir de então, uma co-
missão formada por morado-
res da região de Ponte Pequena, 
Zona Norte e representantes de 
instituições, participaram de 
reuniões na sede da Prefeitura 
de São Paulo, nas quais ficou 
acordado que os serviços para 
os dependentes químicos não 
seriam instalados na Rua Porto 
Seguro. Além disso, a comis-
são iria elaborar junto com o 
poder público um projeto que 

atendesse as necessidades da 
região.

Nas últimas semanas, mora-
dores foram surpreendidos com 
obras no terreno da Rua Porto 
Seguro, fugindo completamente 
das tratativas anteriores. No úl-
timo dia 4/6, uma manifestação 
de repúdio foi realizada na frente 
do prédio da Prefeitura, porém os 
manifestantes não foram recebi-
dos pelo prefeito e nenhum outro 
representante do poder público. 

Porém, a comunidade continua 
a mobilização para impedir que a 
região da Ponte Pequena e a en-
trada da Zona Norte sofra a de-
gradação, atualmente localizada 
na região da cidade. 

A reunião da AAMJSP para 
tratar desse assunto acontece 
na próxima terça-feira (18), a 
partir das 19 horas, no salão do 
Santurário Nossa Senhora da 
Salette, Rua Dr. Zuquim, 1.746 
em Santana.

Foto: AGZN

Manifestação em frente à Prefeitura de São Paulo questiona destino do terreno municipal da Rua Porto Seguro

Festa Junina no Shopping D com diversão para toda a família
Neste final de semana sex-

ta (14), sábado (15) e domingo 
(16), acontecerá no Shopping 
D a sua tradicional Festa 
Junina. Na sexta e no sába-
do, o lazer vai das 18 às 22 ho-
ras, e no domingo, das 14 às 20 
horas.

O “Arraiá Shopping D” 

promete diversão para todas 
as famílias e para pessoas de 
todas as idades. Haverá barra-
cas com comidas típicas, brin-
cadeiras, espaço kids, correio 
elegante, dança da quadrilha e 
shows ao vivo. 

No total serão oito atrações 
que estarão se apresentando nos 

três dias do “Arraiá Shopping 
D”. 

O Shopping está localiza-
do na Avenida Cruzeiro do Sul, 
1.100, próximo das estações 
Armênia e Portuguesa-Tietê do 
Metrô. Para mais informações 
ligue: (11) 4506-6000 ou aces-
se: www.shoppingd.com.br


