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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
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DR. CYRO
FRANCISCO CORDEIRO

Varizes • Microvarizes
Moléstias Arteriais

RUA DARZAN, 372
Fone: 2973-0450
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nosso site:

Dr. Américo Luiz Petraroli - Geriatra
R. LUIS MOREIRA, 101 - TREMEMBÉ

*Acamados
*Convalescentes
*Senescentes
*Senis

2204-0918/2953-0549

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

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!

Pedro Bandeira estará na Biblioteca de São Paulo 
Encontrar o escritor pre-

ferido é sempre motivo de ale-
gria! Na Biblioteca de São Paulo 
(BSP) Pedro Bandeira é aguar-
dado no sábado, dia 15 de feverei-
ro, às 11 horas, para o programa 
Segundas Intenções. Os escrito-
res Cidinha da Silva, Marcelino 
Freire e Roberta Estrela D’Alva 
também estarão por lá, no sába-
do, às 14 horas, em conversa me-
diada por Rodrigo Ciríaco. Os 
dois encontros - que fazem par-
te das comemorações de 10 anos 
da biblioteca - têm vagas limi-
tadas, preenchidas por ordem 
de chegada e interpretação em 
Libras. Mas, a festa que conta 
com espetáculo com: Parlapatões 
e apresentação de samba com o 
Consulado da Portela de São 
Paulo, tem ainda várias outras 
atividades durante o fim de se-
mana inteiro. Confira, a seguir 
a programação (sujeita a altera-
ções) da BSP para os próximos 
dias:

Biblioteca de São Paulo

15 de fevereiro (sábado)
9h30 às 17 horas - Intervenções 
Palhaços Jacinto e Sandoval;
9h30 às 18h30 - Exposição In-
venções Gráficas na Ilustra ção 
Ibero-Americana;
10 às 11h30 - Encontro de Yoga 
e Meditação no Parque;
11 às 11h45 - Lê no Ninho;
11 às 13 horas - Jogos para 
Todos - Oficina de Xadrez;
11 às 13 horas - Segundas In-
ten ções - Bate-papo com o es-
critor Pedro Bandeira. Medi-
ção de Manuel da Costa Pinto. 
De claração de atividades com-
plementares para estudantes 
universitários. Vagas limita-
das, preenchidas por ordem de 
chegada;
14 às 15h30 - Oficina Minichef;
14 às 16 horas - Conversa com 

Cidinha da Silva, Marcelino 
Frei re e Roberta Estrela D’Alva. 
Mediação: Rodrigo Ciríaco;
16 às 17 horas - Os Mequetrefes.

16 de fevereiro (domingo)
9h30 às 17 horas - Intervenções 
Palhaços Jacinto e Sandoval;
9h30 às 18h30 - Exposição In-
venções Gráficas na Ilustração 
Ibero-Americana;
11 às 11h45 - Lê no Ninho;
11h30 às 15h30 - Jogos do Mundo;
12 às 16 horas - Domingo no 
Parque;
13 às 14 horas - Oficina de Poesia; 
às 18 horas - Portela: Me mória do 
Samba - O Con sulado da Portela 
de São Paulo, em comemoração 
aos 10 anos da Biblioteca de São 
Paulo, traz o seu Agrupamento 
Musical para uma apresenta-
ção única, com os grandes clás-
sicos dos compositores históri-
cos da agremiação carioca. Com 
o Consulado da Portela de São 
Paulo. Vagas limitadas, preenchi-
das por ordem de chegada.

18 de fevereiro (terça-feira)
9h30 às 18h30 - Exposição 

In venções Gráficas na Ilus-
tração Ibero-Americana;
10 às 12 horas - Tecnologia Dia 
a dia - Curso de Smartphone;
10 às 12 horas - Tecnologia Dia 
a dia - Curso de Informática;
15 às 16 horas - Jogos Senso-  
riais.

19 de fevereiro (quarta-feira)
9h30 às 18h30 - Exposição In-
venções Gráficas na Ilustra ção 
Ibero-Americana;
10 às 12 horas - Tecnologia  Dia 
a dia - Curso de Smartphone;
10h30 às 11h30 - BSP até Você - 
Projeto AproximAção;
15 às 16 horas - Brincando e 
Aprendendo.

20 de fevereiro (quinta-feira)
9h30 às 18h30 - Exposição In-
venções Gráficas na Ilustra ção 
Ibero-Americana;
10 às 12 horas - Tecnologia Dia 
a dia - Curso de Smartphone;
10 às 12 horas - Tecnologia Dia 
a dia - Curso de Informática;
12h30 às 13h30 - Luau BSP;
15 às 16 horas - Pintando o 7;
15 às 17 horas - Clube de Leitura.

21 de fevereiro (sexta-feira)
9h30 às 18h30 - Exposição In-
venções Gráficas na Ilus tra ção 
Ibero-Americana;
10 às 12 horas - Tecnologia Dia 
a dia - Curso de Smartphone;
15 às 15h30 - Hora do Conto;
16h30 às 17 horas - Leitura ao 
Pé do Ouvido.

A Biblioteca de São Paulo 
está localizada no Parque da 
Juventude - Avenida Cruzeiro 
do Sul, 2.630, Santana (ao lado 
da Estação Carandiru do Me-
trô). Tel.: 2089-0800. Funcio-
na mento: terça a domingo (fe-
chada as segundas), das 9h30 
às 18h30. Atividades gratuitas. 
Acesse: https://bsp.org.br/

Foto: Divulgação - Editora Moderna

Bate-papo com o escritor Pedro 
Bandeira. Medição de Manuel 
da Costa Pinto. Declaração de 

atividades complementares para 
estudantes universitários Minas da Resistência, série das bibliotecas 

das Fábricas de Cultura, traz a trajetória de 
Beatriz Milhazes, Helena do Sul e Bertha Lutz

O que a artista plásti-
ca Beatriz Milhazes, a escrito-
ra Helena do Sul e a cientista 
Bertha Lutz têm em comum? 
É o que o público das bibliote-
cas das Fábricas de Cultura irão 
descobrir em fevereiro. 

A partir do dia 18 de feverei-
ro, a Cia. Sabre de Luz realiza 
a Contação de História: Bertha 
Lutz, a companhia teatral traz 
o olhar curioso da meni-
na Bertha no laboratório 
do pai, onde existe uma 
coleção de cobras. Ao ou-
vir um barulho estranho, 
ela inicia uma jornada, 
onde o seu amor pela ci-
ência a levará em luga-
res desconhecidos, cheios 
de incertezas, medos e 
sapos. A apresentação 
ocorrerá nas bibliotecas 
das Fábrica de Cultura 
Jaçanã, dia 19/2, às 15 ho-
ras, Fábrica de Cultura 
Vila Nova Cachoeirinha 
no dia 20/2, às 10 ho-
ras, Fábrica de Cultura 
Brasilândia em 20/2, às 
15 horas.

Bertha Lutz (1894-
1976) foi uma bióloga e 
ativista feminista nas-
cida em São Paulo (SP), 
especialista em anfíbios 
anuros (sapos, rãs e pe-
rerecas), além de ser con-
siderada uma das pionei-
ras ambientalistas em abordar 
a degradação do patrimônio am-
biental brasileiro. Filha de Amy 
Fowler, enfermeira, e de Adolfo 
Lutz, pioneiro da medicina tro-
pical, Bertha também se desta-
cou profissionalmente e como 
ativista feminista. Em 1919, 
conquistou o posto de secretá-
ria do Museu Nacional do Rio de 
Janeiro, onde ainda foi natura-
lista na seção Botânica e traba-
lhou por mais de 40 anos. 

Entre as ações políticas, 
Bertha representou o Brasil na 
Assembleia Geral da Liga das 
Mulheres Eleitoras nos Es tados 
Unidos, na década de 1920, fun-
dou a Federação para o Progresso 
Feminino como início da luta pelo 
direito de voto para as mulheres 
brasileiras, lutou por igualdade 
salarial para a mesma função, 
por licença maternidade, não dis-
criminação por estado civil e por 
sexo no acesso aos cargos públi-
cos, e chegou a se eleger a uma 
vaga na Assembleia Nacional 
Constituinte de 1934, pelo 

Par tido Autonomista do Distrito 
Federal, como representante da 
Liga Eleitoral Independente.

No dia 28/2, às 14h30, é 
a vez de Um encontro com 
Helena do Sul! realizado pela 
equipe da biblioteca da Fábrica 
de Cultura Jaçanã. A proposta 
é expandir informações sobre a 
escritora Maria Helena Vargas 
da Silveira, também conhecida 

como Helena do Sul, suas obras 
literárias e o porquê ainda são 
pouco conhecidas. O encontro 
(2000) será um dos livros da es-
critora presente na atividade.

Helena do Sul (1940-2009) 
nasceu em Pelotas (RS) e for-
mou-se em Pedagogia pela 
UFRGS. É Fogo (1987) um dos 
seus primeiros livros, por onde 
ela apresenta uma narrativa de-
nunciando o racismo nas insti-
tuições de ensino e com próprios 
relatos vividos no tempo de es-
cola. Romance, poesia, crônica, 
textos satíricos e contos tam-
bém estão entre os estilos lite-
rários trabalhados pela escri-
tora. Helena do Sul trabalhou 
com crianças, jovens e mulhe-
res, em projetos de integração 
escola-comunidade e foi consul-
tora em ações para a formação 
contínua de professores de co-
munidade remanescentes qui-
lombolas. Pode ser que sua ha-
bilidade para a escrita venha 
desde a mãe Maria Yolanda 
Vargas da Silveira, costureira 

e que gostava de fazer versos, 
e seu avô paterno, Armando 
Vargas, que foi revisor, secretá-
rio, cronista e articulista do jor-
nal A Alvorada, semanário da 
negritude pelotense. 

A Contação de História: 
Bertha Lutz - com Cia Sabre 

de Luz nas bibliotecas

Fábrica de Cultura 
Jaçanã - 19/2 - quarta-fei-
ra - 15 horas - Endereço: 
Entrada 1: Rua Raimundo 
Eduardo da Silva, 138 - 
Conjunto Habitacional 
Jova Rural. Entrada 2: 
Rua Albu querque de Al-
meida, 360 - Con junto 
Habitacional Jova Rural. 
F: 2249-8010.

Fábrica de Cultura 
Vila Nova Cachoeirinha 
- 20/2 - quinta-feira - 10 
horas - Endereço: Rua 
Franklin do Ama ral, 1.575 
- Vila Nova Cachoeirinha. 
F: 2233-9270.

Fábrica de Cultura 
Brasi lândia - 20/2 - quinta-
feira - 15 horas - Endereço: 
Avenida General Penha 
Bra sil, 2.508 - Vila Nova 
Cachoeirinha. F: 3859-2300.

Faixa etária: a partir 
de 4 anos | Sem limite de 
vagas. 

Minas da Resistência: 
Beatriz Milhazes - com 

equipe biblioteca

28/2 - sexta-feira - 10 às 1ho-
ras. Faixa etária: a partir de 14 
anos. Vagas: 20.

Fábrica de Cultura Jaça-
nã - Entrada 1: Rua Raimundo 
Eduardo da Silva, 138 - Conjunto 
Habitacional Jova Rural. En trada 
2: Rua Albuquerque de Almeida, 
360 - Conjunto Ha bitacional Jova 
Rural. F: 2249-8010.

Um encontro com Helena 
do Sul! - com equipe da 

biblioteca

28/2 - sexta-feira - 14h30. 
Faixa etária: a partir de 12 anos. 
Vagas: 25

Fábricas de Cultura - 
Fun cio namento: de terça a sex-
ta-feira, das 9 às 20 horas, e fi-
nais de semana e feriados das 12 
às 17 horas.

Theatro Municipal de São Paulo recebe 
inédito concerto em homenagem a Irmã Dulce

O Theatro Municipal de São 
Paulo recebe, na próxima quar-
ta-feira dia 19 de fevereiro, às 
20 horas, o Concerto Senzalas 
Brasileiras, do regente e compo-
sitor baiano Roberto Laborda. O 
programa reúne o conjunto de 
composições homônimas e frag-
mentos da Ópera Irmã Dulce, 
uma homenagem à primeira 
Santa brasileira. Apresentadas 
pela primeira vez no Brasil, com 
a Orquestra Sin fônica Municipal 
de São Paulo (OSM), as obras fo-
ram com postas para diferentes 
formações instrumentais.

Executada pela primeira 
vez em Roma (Itália), em outu-
bro do ano passado, durante a 
canonização da religiosa brasi-
leira, as composições da Ópera 
Irmã Dulce revelam a influên-
cia da baianidade no estilo de 
Laborda. Nas entrelinhas das 
obras sinfônicas, o maestro 
deixa latente a influência do 
Folclore brasileiro.

Inspiradas nas dificuldades 
da religiosa, responsável pela 
construção de um hospital no ter-
reno onde havia um galinheiro, 
as peças também passeiam pela 
Salvador natal do regente, e têm 
como pano de fundo o roman-
ce entre a jovem pobre Gabriela 
do Rio Vermelho e o aristocra-
ta Barão de Lanat. As persona-
gens serão representadas, respec-
tivamente, pela soprano Elayne 
Caser e pelo tenor Rubens Me-
dina, ambos do Coro Lírico Mu-
nicipal de São Paulo, corpo artís-
tico do Theatro Municipal.

Dando continuidade ao pro-
grama, as composições batiza-
das de Senzalas fazem alusão à 
palavra em seu sentido literal. 
Com forte influência dos sons e 

Folclore baianos, as obras mani-
festam um caldeirão de ritmos. 
No prelúdio de Senzala nº 1, 
surge a “Esperança Sertaneja”, 
retrato do brasileiro que sai do 
campo em busca de uma vida 
melhor na capital, mas encon-
tra apenas a exploração da sua 
mão de obra. Compostas para 
orquestra de cordas e piano, as 
Senzalas nº 2 trazem a visão do 
brasileiro sobre as belezas da 
Europa, sem deixar de lado as 
marcas de um passado de guer-
ras e disputas territoriais.

O primeiro acorde de Riga 
lembra a explosão de uma bom-
ba da 2ª Guerra Mundial. As no-
tas seguintes revelam a drama-
ticidade da trama imaginada 
pelo compositor. Um homem ar-
rancado da família é levado ao 
cárcere na Sibéria. Enquanto 
espera a morte, ele é surpreen-
dido pela libertação e pela volta 
da esperança.

Na obra Romance em Praga, 
o diálogo entre o violino e o vio-
loncelo revela a batalha travada 
pelo compositor Antonín Dvorak 
na busca por consumar seu amor 
impossível. Apaixonado por uma 
mulher comprometida, o com-
positor construiu para ela um 
quarto em sua casa, na esperan-
ça de que deixasse o marido “ain-
da que aos 80 anos de idade”. A 
peça venceu o prêmio Dvorak, da 
República Tcheca. Indicação etá-
ria: Livre. Ingressos: R$ 40 / R$ 30 
/ R$ 12 - Vendas: pelo site theatro 
municipal.org.br ou na bilheteria 
do Theatro Municipal.

O Theatro Municipal de São 
Paulo - Sala de Espetáculos - 
Está localizado na Praça Ramos 
de Azevedo, s/nº - República, 
São Paulo - SP - Horário de fun-
cionamento da bilheteria: de se-
gunda a sexta-feira, das 10 às 
19 horas, e sábados e domingos, 
das 10 às 17 horas.

Foto: Divulgação

Maestro Roberto Laborda faz a estreia das composições no Brasil 
no Theatro Municipal de São Paulo

Instituto Center Norte participa do evento 
“Hackeando Futuros - Cidadania Ativa”

Na última segunda-feira, 10 de 
fevereiro, o Instituto Center Norte 
participou do ‘Hackeando Fu turos 
- Cidadania Ativa’, evento pro-
movido pelo Face book Brasil com 
curadoria da Garimpo de Soluções, 
que aconteceu na Estação Hack 
do Facebook em São Paulo. Da-
niela Pavan, gerente de Sus ten-
tabilidade da Cidade Center Norte 
e do Ins tituto Center Norte, pa-
lestrou sobre a importância do 
trabalho em rede para o desen-
volvimento de uma região.

“Eventos como o “Hackeando 
Futuros” são excelentes oportu-
nidades para reforçarmos as es-
tratégias de atuação do Instituto 
Center Norte, que representa o 
braço de investimento social pri-
vado da Cidade Center Norte, 
cujo propósito é contribuir cada 
vez mais para melhorar a quali-
dade de vida e a renda dos mo-
radores da Zona Norte da capital 
paulista. Queremos inspirar ou-
tros projetos, bem como incenti-
var a participação dos cidadãos 

em iniciativas sociais nas comu-
nidades onde vivem”, afirma a 
executiva. 

Outros temas abordados por 
Daniela durante o encontro fo-
ram: “Transforma ZN”, uma 
plataforma que estimula o vo-
luntariado na região por meio 
da conexão entre moradores e 
ONGs próximas, e “Doa Zona 
Norte”, campanha comunitária 
que une diversos setores em prol 
da cultura de doação e do desen-
volvimento territorial.

Anuncie: www.gazetazn.com.br Contate-nos: www.gazetazn.com.br

Foto: via ArteRef

Rodas de conversa e Contação de História 
são os formatos utilizados para aproximar os 

frequentadores aos feitos dessas mulheres nas Artes 
Plásticas, Literatura e Botânica, respectivamente

Divórcio extrajudicial
Inventário extrajudicial
Usucapião extrajudicial
Dr. Aparecido Paulo
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