São Paulo, 6 de dezembro de 2019 - Página 3

- Imóveis

Centro Cultural Juventude Ruth Cardoso Serra da Cantareira
recebe oficinas gratuitas de Arte Urbana Avião de pequeno porte cai na
para revitalização de área verde
Serra da Cantareira em SP
O Centro Cultural Juven
tude Ruth Cardoso em São
Paulo, vai receber o projeto
“Revitaliza” no mês de dezem
bro em parceria com as empre
sas União e da Saint Luiger. Dos
dias 3 a 13 de dezembro aconte
cerão oficinas gratuitas de mo
biliário urbano, grafite, pintu
ra e paisagismo, onde os alunos
colocarão na prática o apren
dizado, trabalhando na revita
lização de um espaço verde in
terno do Centro Cultural. Para
participar, é só preencher a
inscrição on-line http://bit.ly/
revitaliza_ccj. As oficinas acon
tecem no período da tarde, das
14h30 às 17h30.
O projeto tem como objeti
vo transformar esta área verde
do Centro Cultural e dar vida
a um espaço que, anteriormen
te não estava sendo utilizado.
Os participantes serão orienta
dos por um time de arte-edu
cadores especialistas em cada
uma das áreas das oficinas, as
sim aprenderão novas técnicas,
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Piloto estava sozinho em avião que caiu na Serra da Cantareira,
na Zona Norte de São Paulo
As oficinas contam com aulas de mobiliário urbano, grafite, pintura e paisagismo

já aplicando na prática. Ao final
das oficinas, haverá uma festa
de inauguração do novo espa
ço, também aberta ao público,
no sábado, dia 14 de dezembro,
às 14h30.

As Oficinas de Arte Urbana
acontecem no Centro Cultural
Juventude Ruth Cardoso que
está localizado na Avenida Dep.
Emílio Carlos, 3.641 - Vila dos
Andrades.

Biblioteca de São Paulo realiza sarau
Um sarau está marcado
para a Biblioteca de São Paulo
(BSP). O Sarau na BSP enca
beça os destaques da programa
ção dos próximos dias. O encon
tro, realizado com o Grupo de
Poetas Cantores e Declamadores
Independentes de São Paulo,
com coordenação de Terezinha
Rocha, começa às 14h30 e vai até
às 16h30, no auditório da biblio
teca, no domingo, dia 8 de de
zembro. Também no fim de se
mana, quem não quer que o ano
termine sem dar início às ativi
dades físicas, pode experimen
tar a aula de Yoga marcada para
o sábado, dia 7 de dezembro, às
10 horas, com Amanda Velloso.
Para a atividade, recomendase que os participantes ingiram
apenas alimentos leves antes da
aula e usem roupas confortáveis.
As vagas são limitadas e preen
chidas por ordem de chegada.
Dica do mês
Importante acrescentar que
a BSP estará fechada nos dias
24, 25, 31 de dezembro e 1º de
janeiro. Portanto, programe-se!
Importante adicionar também
que a BSP fará seu inventário
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Saberes: Yoga;
11 às 11h45 - Lê no Ninho;
11 às 13 horas - Jogos para
Todos! - Oficina de Xadrez;
16 às 17 horas - Hora do Conto
- Contação de histórias da Lite
ratura Infantojuvenil.
8 de dezembro (domingo)
11 às 11h45 - Lê no Ninho;
14h30 às 16h30 - Sarau na BSP;
16 às 17 horas - Hora do Conto.
10 de dezembro (terça-feira)
15 às 16 horas - Jogos Sensoriais.

Contação de histórias da
Literatura Infantojuvenil, para
aguçar o hábito da leitura e a
imaginação das crianças.
“Monstro Rosa”, de Olga de Díos

anual nos dias 16 e 17 de dezem
bro, datas nas quais não será
possível fazer empréstimo de li
vros. Confira, a seguir, a progra
mação (sujeita a alterações) dos
próximos dias na BSP:
Biblioteca de São Paulo
7 de dezembro (sábado)
10 às 11h30 - Compartilhando

11 de dezembro (quarta-feira)
15 às 16 horas - Brincando e
Aprendendo.
12 de dezembro (quinta-feira)
12h30 às 13h30 - Luau BSP;
15 às 16 horas - Pintando o 7.
13 de dezembro (sexta-feira)
15 às 15h30 - Hora do Conto;
16h30 às 17 horas - Leitura ao
Pé do Ouvido.

Na última segunda-feira
(2) de dezembro, um avião de

Prefeitura de São Paulo comemora Dia Nacional
do Samba durante o mês de dezembro

Samba na Brasa
Atração: Grupo Samba na Brasa
Quando: até 15/12
Onde: Casa de Cultura Brasi
lândia - Praça Benedicta Cava
lheiro, s/nº - Jardim Maristela
Dia do Samba
Atração: Pedrinho do Cavaco
Quando: Dia 7/12, às 18 horas
Onde: Casa de Cultura Brasi
lândia - Praça Benedicta Cava
lheiro, s/nº - Jardim Maristela

Dia Nacional do Samba

Tributo ao Bar do Artur Boteco do Samba
Atração: Banda Social Samba Fino
Quando: 7/12, às 19 horas
Onde: Casa de Cultura Vila Gui
lherme (Casarão) - Praça Oscar
da Silva, 110 - Vila Guilherme
Dia do Samba
Atração: Imperial da Vila Penteado
Quando: Dia 7/12, às 19h30

Onde: Casa de Cultura Brasi
lândia - Praça Benedicta Cava
lheiro, s/nº - Jardim Maristela
Samba Choro Santo
Quando: Dia 8/12, às 19 horas
Onde: Casa de Cultura Munici
pal Freguesia do Ó (Salvador
Ligabue) - Largo da Matriz de
Nossa Senhora do Ó, 215 - Fre
guesia do Ó
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Acupuntura sem agulhas (Eletromagnética)

A Biblioteca São Paulo está
localizada na Avenida Cruzeiro
do Sul, 2.630, Santana. Para
mais informações acesse o site:
https://bsp.org.br/

desconforto ou dor no local, muito
pelo contrário sentirá alívio imedia
to! O tratamento leva menos tem
po do que a acupuntura com as agu
Definição
lhas e pode ser realizado também
O magnetismo é denominado em crianças (sem dor).
em física como sendo um conjun
to de fenômenos referentes a atra
Indicações da
ção ou repulsão relacionados a de Eletroacupuntura Magnética:
terminados objetos materiais como:
imãs, materiais ferromagnéticos ou
Cefaleia, enxaqueca, irritabili
nos dias de hoje os materiais condu dade, insônia, úlceras, gastrites, de
pressão, ansiedade, obesidade, dia
tores de correntes elétricas.
betes, estresse, síndrome do pânico,
doenças da coluna vertebral, hérnia
Eletroacupuntura sem dor
de disco, artrose, tendinite de om
A Eletroacupuntura Magnética bro, artrite, LER (por esforço repe
é um método não invasivo, onde os titivo), fibromialgia, AVC (derrame
pontos de acupuntura são estimula cerebral), bronquite, asma, rinite,
dos por suaves impulsos eletromag alergias, sinusite, zumbidos, tensão
néticos, substituindo assim a atua pré-menstrual, dores das gestações,
ção das agulhas. Assim torna-se um tabagismo, distúrbios da menopau
método totalmente indolor.
sa e prisão de ventre.
O aparelho identifica de forma
independente os pontos de baixa re Dr. José Antônio Rinaldi (Crefito3 / 12347-F)
sistência, inibindo assim os pontos Consultório I: R. Salete, 117 - Santana
críticos da dor e do processo infla
Tel: 2973-9099
matório local, melhorando o meta Consultório II: Rua Serra de Bragança, 1.355
bolismo e a circulação.
Tatuapé - Tel: 3628-2125 /3628-2129
Nesta modalidade de acupun
Consultório III: Av. Onze de Junho, 357 tura o tratamento é bem simples,
Vila Clementino - Tel: 3211-7105
onde localizamos os pontos e princi
Consultorio
IV: Rua Lituania, 127 palmente os pontos sensíveis de dor
Mooca - Telefone: 2268-3941
e utilizamos a estimulação magnéti
ca que no caso das dores usamos se drjarinaldiacupuntura.blogspot.com
dr.rinaldiacupuntura@gmail.com
dação, a pessoa não sentirá nenhum

Por

Dr. José Antônio Rinaldi

Ônibus atingiu loja e deixou três pessoas
feridas na Vila Nova Cachoeirinha
ficaram feridas e foram leva
das para o pronto-socorro do
Hospital Mandaqui. O aci
dente aconteceu na Avenida
Imirim na parte da tarde, por
volta das 17h50, uma mulher
de 42 anos sofreu ferimentos

Foto: Divulgação

Na última segunda-feira (2),
foi o Dia Nacional do Samba. A
Prefeitura de São Paulo mon
tou uma programação com 65
atividades em 47 pontos da ci
dade. As atrações são gratuitas
e prometem reunir grandes no
mes do gênero, como: Pedrinho
do Cavaco, Imperial da Vila
Penteado e entre outros. A pro
gramação especial começou no
último domingo (1º) de dezem
bro e acontecerá até o dia 15 de
dezembro, confira a programa
ção na Zona Norte:

Vila Nova Cachoeirinha

Na
última
terça-fei
ra (3), um ônibus atingiu o
muro de uma loja na Vila
Nova Cachoeirinha, na Zona
Norte de São Paulo. Segundo
as informações do Corpo
de Bombeiros, 3 mulheres

pequeno porte caiu na Serra
da Cantareira, na Zona Norte

de São Paulo. O piloto Mathias
Robert Rom, 42 anos, morreu
após a queda do avião. O piloto
foi identificado após os bombei
ros encontrarem o corpo dele,
perto dos destroços do avião. O
avião pode transportar até sete
pessoas, incluindo o piloto, po
rém estava sem passageiros no
momento da queda.
Segundo informações, a ae
ronave saiu de Jundiaí, no in
terior paulista, e iria pousar
no Campo de Marte, na Zona
Norte de São Paulo. Oito equi
pes do Corpo de Bombeiros fo
ram enviadas ao local, de mata
fechada e difícil acesso. Os so
corristas precisaram usar um
helicóptero para chegar até lá
e descer de rapel (técnica com
uso de cordas).

no pé, outra de 54 anos teve
trauma abdominal e uma ido
sa de 82 anos foi ferida na ca
beça. As três vítimas foram
enviadas ao pronto-socorro do
Hospital Mandaqui, na Zona
Norte de São Paulo.

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

CRM: 27.226

DR. CYRO
DOENÇAS DOS RINS
FRANCISCO CORDEIRO E VIAS URINÁRIAS
Varizes • Microvarizes
Moléstias Arteriais

RUA DARZAN, 372

Fone: 2973-0450

CRM: 35.217

Dr. Luiz Augusto Seabra Rios

CRM: 52.025

Rua Conselheiro Brotero, 1.539 - 2º and. - sls. 23/24

3666-8068

Dr. Geraldo Teles Machado Jr.

Título de especialista nº 00414/82
CRM 28.142

“SÍNDROME DO PÂNICO”, DEPRESSÕES

Depois de + de 23 anos
também na V. Maria Alta

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.

Dra. Helena Beatriz B. T. Machado

Não deixe
seu
investimento
voar...

Dr. Américo Luiz Petraroli - Geriatra

Invista certo, anuncie aqui.

R. LUIS MOREIRA, 101 - TREMEMBÉ

2204-0918/2953-0549

www.gazetazn.com.br

Psicanalista e Psicóloga
CRP 06/42630-2

Análise, Ludoterapia, Psicoterapia (individual, casal e família), Fobia, Anorexia, Bulimia,
Obesidade e Orientação Vocacional. Atendimento: crianças, adolescentes e adultos
Consultas só com hora marcada • Não atendemos convênios

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

Informações e marcação de consultas: Tels: 2281-6500 • 2973-6743

RIÊN
PE

30
anos

Especialista em idosos
Membro do Centro de Referência do Idoso - CRI

•IMPLANTES totais e parciais
•Prótese imediata •Clínica geral
•Reabilitação mastigatória
AGENDE SUA CONSULTA
R. Duarte de Azevedo, 448 - Cj. 13 - Santana

CRM: 25.290

Cirurgia

*Acamados
*Convalescentes
*Senescentes
*Senis

A
CI

Visite www.gazetazn.com.br
nosso site:

Dr. Limirio Leal da Fonseca Filho

Anuncie: 2977-6544 ou pelo site: www.gazetazn.com.br

EX

Rua Duarte de Azevedo, 284 - Conj 45 - F: 99828-7678

de miopia e astigmatismo a laser.

Av. Brig. Luiz Antônio, 2.504 - CEP 01402-000 - 11º And. - Jd. Paulista
São Paulo - Telefones: 3284-8186 / Fax: 3287-8506

Ao lado do metrô Santana. Estacionamento no local.

www.meloodontologia.com

2901-1733 / 2950-0014

