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Visite 
nosso 
site:

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!

Membro do Centro de Referência do Idoso - CRI

Especialista em idosos

EX

PERIÊNCIA
    30

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

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

www.moradadospassaros.com
(11) 3637-9084 | (11) 97106-0189

Casa de repouso 
para idosos

Rua Carlos Gomes, 147 - Tucuruvi

Enfermagem 24h | Monitoramento
Fisioterapia | Refeições Caseiras

Atividades todos os dias da semana
Venha nos visitar e surpreenda-se!

SUA DOR PODE TER ALÍVIO. 
FAÇA TERAPIA EMDR!

Dilséa Grebogi • CRP 06/79477
Psicóloga & Terapeuta EMDR

Crianças, adolescentes, adultos e idosos. Atendimento on-line, 
domiciliar e presencial. EMDR: A cura emocional do século XXI. 

Venha experimentar essa terapia revolucionária.

Al. Afonso Schmidt, 119 - sl. 22 - Santana 
R. Itapura, 414 - Tatuapé
Tel: (11) 97162-7736 

e-mail: psigredil@terra.com.br

Oficina Cultural Juan Serrano realiza 
5ª Maratona Cultural para diversas idades

Em julho a 
Oficina Cultural 
Maestro Juan Ser
rano, equipamen
to da Secre taria de 
Cul tura e Economia 
Criativa do Go
ver no do Estado 
de São Paulo, abre 
programa ção da 5ª 
Ma ratona Cultu ral. 
Desde jogos popula
res até inclusão di
gital serão trabalha
das nas atividades 
abertas para todas 
as idades e com ins
crições abertas dire
tamente na recepção 
da unidade. A edi
ção atual funciona
rá como alternativa 
para aproveitar as 
férias escolares.

Entre os dias 10 e 26 de ju
lho, os Jogos da Cultura Popular 
serão praticados com relação ao 
folclore e a oralidade, modo pelo 
qual são passados de geração a 
geração. A proposta é reviver 
brincadeiras individuais e co
letivas. Há 150 vagas, sendo as 
segundasfeiras em dois perío
dos, 10 às 12 horas e 15 às 17 
horas; as quartas, das 15 às 17 
horas; e sextasfeiras, das 10 às 
12 horas.

O Laboratório de Internet é 
inclusivo para que diversos pú
blicos, até mesmo a terceira ida
de, se familiarizem com o mun
do digital, com as formas de 
pesquisa por informações na 
Internet e sobre conexão na 
web. Também será nos dias 10 
a 26 de julho, de terçafeira das 
15 às 17 horas, quartas, das 10 
às 12 horas, e sextasfeiras em 
dois horários, das 10 às 12 horas 
e das 13 às 15 horas. Essa ativi
dade oferece 55 vagas.

A abordagem de espetácu
los tradicionais do circo vai di
recionar a Prática Circense nos 
dias 10 a 24 de julho. Por uma 
vivência divertida, livre e desa
fiadora, os participantes farão 
exercícios com instrumentos 
como perna de pau e malaba
res. São 60 vagas e os encon
tros serão as segundas, das 13 
às 15 horas; e quartasfeiras, 
entre 10 e 12 horas.

Em Espaço de Criação 
Artística, entre 15 e 22 de ju
lho, o público poderá inte
grar uma investigação visual 
para captar o que pode ser fei
to a partir do próprio cotidia
no. Para retratar e experimen
tar este ato artístico, a Oficina 
Cultural Juan Serrano forne
ce suporte e materiais gratuita
mente. Esse exercício será fei
to pelas segundasfeiras, das 10 
às 12 horas.

Por fim, a Orientação Mu
sical, de 2 a 23 de julho, aplicará 
o método de aprendizagem mu
sical feito por Edwin Gordon, 

um dos principais estudiosos 
da área. Serão disponibiliza
dos instrumentos de corda, so
pro e percussão para chegar às 
experiências rítmicas, além de 
verificar como elas influenciam 
a compreensão e percepção das 
crianças (um dos aspectos ana
lisado por Gordon). Sempre às 
terçasfeiras, das 15 às 17 ho
ras, essa atividade conta com 
30 vagas. 
*Programação sujeita a alteração. 
*Todos os materiais serão forne
cidos gratuitamente aos par ti 
 cipantes.
*Faixa etária: todas as ativida
des são livres

A Oficina Cultural Maestro 
Juan Serrano está localiza
da na Rua Joaquim Pimentel, 
200  Cohab Taipas  São Paulo 
 Para mais informações ligue: 
(11) 39943362 | 39713640. 
Funcionamento: de segunda a 
sextafeira das 8 às 18 horas, e 
aos sábados das 8 às 13 horas  
www.oficinasculturais.org.br

Foto: Divulgação

Atividades livres em Cultura Digital, Circo, Artes Visuais, Música, entre outras vertentes, 
formam o circuito que também funciona como alternativa para as férias escolares

Férias no Museu da Energia: 
atividades de 6 a 27 de julho

Como forma de oferecer ati
vidades diversificadas ao públi
co infantil em férias, o Museu da 
Energia preparou, em julho, uma 
programação completa. As ativi
dades especiais acontecem prati
camente todos os dias do mês (de 
terça a sábado). Todas as atra
ções do Museu da Energia de 
São Paulo são gratuitas, confira 
a programação de férias abaixo!

1- Roda do Raio
Sábados de julho: 6, 13, 20 e 
27/7 das 10 às 17 horas

Você sabia que o Brasil é líder 
mundial quando se trata de raios? 
Para trazer esse assunto ao uni
verso das crianças, nos sábados de 
julho os educadores promovem a 
ação educativa “Roda do Raio”. A 
atividade reúne os visitantes para 
falar sobre a formação dos raios. 
A ideia é mostrar como o expe
rimento Máquina de Winshurst 
funciona e se relaciona com este 
fenômeno da natureza. Os educa
dores ainda vão convidar o públi
co para uma ação surpresa!

2- Oficina de Sementeira
Quartasfeiras: 10, 17 e 24/7 às 
14 horas

Nesta oficina serão apresen
tadas aos visitantes opções reu
tilizáveis para confecção de se
menteiras. Os participantes 
terão a oportunidade de reali
zar a sua própria sementeira e 

poderão levar suas sementes em 
processo de germinação e mu
das para casa. O Museu solici
ta que os interessados tragam 
potes de iogurte, caixa de ovos, 
caixas de pasta de dente ou roli
nhos de papel higiênico.

3- Oficina de Composteira
Quintasfeiras: 11 e 18 e 25/07 
às 14 horas

Na oficina serão apresenta
das as possibilidades para se pro
duzir uma mini composteira ca
seira, onde serão ensinados os 
processos de decomposição, redu
ção de lixo orgânico e produção 
de adubo. O Museu solicita aos 
interessados que tragam 3 potes 

plásticos do mesmo tamanho 
(potes de sorvete, por exemplo).

4- Oficina de Stencil
Sextasfeiras: 12, 19 e 26/07 às 
14 horas

Os visitantes serão apresen
tados à técnica de Stencil, ati
vidade que irá exercer a criati
vidade das crianças, com o uso 
de cores e formas. Se desejarem, 
os interessados podem trazer 
camisetas e ecobags para fazer 
sua própria estampa.

O Museu da Energia está lo
calizado na Alameda Nothmann, 
184, Campos Elíseos  Para mais 
Informações: (11) 32241489.

Foto: Divulgação

Crianças em atividade no Museu da Energia

São João do CTN é prorrogado até 28 de julho
O São João de Nóis Tudim, 

a Festa Junina mais querida da 
Zona Norte de São Paulo, con
tinua no Centro de Tradições 
Nordestinas (CTN) no mês de 
julho, foi tão movimentada ao 
longo do mês de junho que a 
organização do evento decidiu 
prolongar os festejos até o dia 
28 de julho. De acordo com a 
presidente do CTN, Christiane 
Abreu, em junho o espaço de 
eventos recebeu mais de 158 mil 
visitantes, o que representou o 
maior recorde de público em to
das as edições de Festa Junina.

“A cidade de São Paulo tem 
despertado cada vez mais inte
resse pelos festejos juninos e a 
cultura nordestina. Estamos 
aprimorando, anualmente a fes
ta, sem perder as raízes”, cele
bra a presidente.

O São João de Nóis Tudim 
no mês de julho recomeça no 
próximo sábado 6, das 12 à 0 
hora, apenas aos sábados e do
mingos. O público é convidado 
para celebrar as tradições nor
destinas com diversas bandas 
de forró no palco, show de qua
drilhas profissionais, comida tí
pica e diversão para todas as 
idades, a entrada é gratuita.

Programação infantil 

No mês das férias, o São 
João de Nóis Tudim é uma boa 
opção de passeio para os pais 
que pretendem levar a criança
da para extravasar. Arte, cultu
ra, música, dança e brincadeira 
tem atenção especial na festa ju
lina do CTN. A diversão já co
meça com a pintura facial para 
crianças no Camarim Caipira.

Atrativos típicos

No quesito música o for
ró continua em destaque com 
as bandas Bicho de Pé, Os 
Gonzagas, Dois Dobrado, Ó do 

Forró e Bernadete França. Na 
Vila dos Sabores Juninos o públi
co vai encontrar milho verde, ar
roz doce, maçã do amor, bolo de 
milho, curau, pamonha, pipoca e 
uma variedade de doces típicos.

As quadrilhas profissionais 
promovem um espetáculo de co
res e efeitos especiais, com dan
ças coreografadas de encher os 
olhos. 

Para os religiosos, o CTN 
rea liza dias 20 a 21 de julho os 
festejos comemorativos em ho
menagem ao saudoso Padre 
Cícero com missas e orquestra 
de violões. Confira a programa
ção deste final de semana: 

Sábado - 6/7 

14 horas  Luis Amorim;
16h30  Trupé Cia. De Artes  
Projeto Bora Brincar;
18 horas  Quadrilha Profis
sional Tia Bola;
18h45  Ballet caipira com Cia 
FB de Dança;
19 horas  Gincana de Palco com 
show de prêmios;

19h30  Quadrilha de Nois 
Tudim;
20h30  Aulão de forró com Cia. 
Douglas Hirosse;
22 horas  Bicho de Pé.

Domingo - 7/7

14 horas  Coisa de Zé;  
15h30  Quadrilha Infantil;
16 horas  Netto Valente;
17h30  Gincana de Palco com 
show de prêmios;
18 horas  Quadrilha de Nóis 
Tudim;
19 horas  Ballet caipira com Cia 
FB de Dança;
19h30  Aulão de forró com Cia. 
Douglas Hirosse;
20 horas  Ó do Forró. 

São João de Nóis Tudim em 
julho acontece no Centro de 
Tradições Nordestinas que está 
localizado na Rua Jacofer, 615, 
bairro do Limão. São Paulo  SP 
 Para mais informações ligue: 
(11) 34889400 ou acesse: http://
www.saojoaodenoistudim.com.
br/

Foto: Divulgação

Atrações infantis, grupos de forró universitário e quadrilhas profissionais ditam o 
ritmo da programação julina; comidas típicas do período seguem no cardápio

Aluguel residencial com 
aniversário em julho avança 6,51%

Os contratos de locação re
sidencial em andamento com 
aniversário em julho e corre
ção pelo IGPM (Índice Geral 
de Preços  Mercado), medido 
pela FGV (Fundação Getúlio 
Var gas), poderão ter seus valo
res atualizados em 6,51%.

O IGPM é eleito como 
um dos principais indicado
res para reajustes contratuais 
por ser divulgado ainda dentro 
do mês de referência. A varia
ção mensal de 0,80% no mês de 
junho fecha o comportamen
to dos preços no período de 12 
meses compreendido entre ju
lho de 2018 a junho de 2019.

Para facilitar o cálculo do 
novo aluguel, o SecoviSP (Sin
dicato da Habitação) divulga 
fator de atua lização que, neste 
caso, será de 1,0651. Por exem
plo: para atualizar um aluguel 
de R$ 1.500,00 que vigorou até 
junho de 2019, multiplicase 
R$ 1.500,00 por 1,0651. O re
sultado de R$ 1.597,65 corres
ponde ao valor do aluguel de 
junho, a ser pago no final do 
mês de julho ou no início de 
agosto.

Fatores de reajustes 
do aluguel:

Contrato com aniversário em 
agosto/18 e pagamento em se
tembro/18: 1,0824;
Contrato com aniversário em 
setembro/18 e pagamento em 
outubro/18: 1,0889;
Contrato com aniversário em 
outubro/18 e pagamento em no
vembro/18: 1,1004;
Contrato com aniversário em 

novembro/18 e pagamento em 
dez/18: 1,1079;
Contrato com aniversário em 
dezembro/18 e pagamento em 
janeiro/19: 1,0968;
Contrato com aniversário em ja
neiro/19 e pagamento em feve
reiro/19: 1,0754;
Contrato com aniversário em 
fevereiro/19 e pagamento em 
março/19: 1,0674;
Contrato com aniversário em 
março/19 e pagamento em 

abril/19: 1,0760;
Contrato com aniversário 
em abril/19 e pagamento em 
maio/19: 1,0827;
Contrato com aniversário em 
maio/19 e pagamento em ju
nho/19: 1,0864;
Contrato com aniversário em 
junho/19 e pagamento em ju
lho/19: 1,0764;
Contrato com aniversário em 
julho/19 e pagamento em agos
to/19: 1,0651.


