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Um bom jornal 
é você quem faz!

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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www.gazetazn.com.brVisite 
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: 99828-7678www.gazetazn.com.brVisite 

nosso site:

Dayane Ramos 
Psicopedagogia

11 96025-7215

Atraso na alfabetização, déficit  
de atenção, dificuldades e  

transtorno de aprendizagem 
Atendimento em Santana e Tatuapé

 Rua Alfredo Pujol, 1.445 - Santana - Tel: 2975-2424 / 3798-9349

Hotel - Banho e Tosa - Rações - Acessórios
Clínica e Cirurgia de cães, gatos, exóticos e silvestres

Acupuntura trata muitas doenças e aumenta o sistema imunológico 
Informe Publicitário  

A acupuntura é uma técnica Milenar 
que trabalha o corpo no seu aspecto 

energético, equilibrando a função energética 
dos órgãos e por modulação neuronal estimu-
lando substâncias dentro do cérebro para me-
lhorar a dor, inflamação, alergias, alterações 
endócrinas, sistema imune e a regeneração 
tecidual, assim como a prevenção de doen-
ças. Acupuntura atua em todos os segmentos 
da área médica e irá tratar diversas doenças: 

Doenças da região cervical e membros 
superiores: ombro congelado, mialgias, cer-
vicalgia, rigidez no pescoço, artrose cervi-
cal e do ombro, tendinites do ombro, sín-
drome do túnel do carpo. Doenças da região 
lombar e membros inferiores: lombalgias 
agudas e crônicas, ciatalgia (dor ciática), 
artrose de joelho e quadril, fascite plantar 
e esporão de calcâneo, e dor pós-cirúrgica. 
Dores agudas e crônicas: fibromialgia, ar-
trite reumatóide, dor devido ao herpes zos-
ter, dor de cabeça, dor da ATM (articulação 
temporo-mandibular). Sistema genito-uri-
nário: irregularidades menstruais, TPM, 
cistites, endometriose, menopausa e seus 
sintomas, ejaculção precoce, disfunção eré-
til, dor pélvica. Náuseas e disfunções do 
sistema gastrointestinal: gastrite, má di-
gestão e problemas do fígado, síndrome do 
cólon irritável, náusea devido a quimiote-
rapia, prisão de ventre, diarréia. Alergias 
e aparelho respiratório: rinite, bronquite e 
sinusite. Dermatologia: coceiras, acne vul-
gar, alopecia, psoríase e alergias cutâneas. 
Doenças emocionais: ansiedade, insônia, 

depressão leve, estresse, hiperatividade 
infantil. Doen ças do sistema endócrino e 
metabólico: gordura no fígado, obesidade, 
doenças da tireóide. Doenças do sistema 
nervoso central: AVC (derrame cerebral), 
labirintite, zumbidos, distúrbios moto-
res, paralisias facial e no corpo. Doenças 
auto-imunes, melhorando a resistência 
orgânica. 

A Medicina Natural ou Naturopatia é 
uma forma de tratamento onde usamos a 
fitoterapia, homeopatia e ervas medicinais.

Tratamento

A acupuntura é realizada com agulhas 
sistêmicas nos pontos certos, podemos utili-
zar também sementes ou esferas nas orelhas 
(acupuntura auricular), uso do Laser acupun-
tura sem dor, a eletroacupuntura, a moxa-
bustao e as ventosas. Dr. Rinaldi explica que 
a acupuntura libera substâncias analgésicas 
e antiinflamatórias na corrente sanguinea e 
promove um efeito sedativo, relaxante mus-
cular, ansiolítico e antidepressivo, e também 
aumenta a imunidade do corpo. Os resulta-
dos aparecem logo nas primeiras sessões.

Por
Dr. José Antônio Rinaldi

Dr. José Antônio Rinaldi (Crefito3 / 12347-F) 
Consultório I: R. Salete, 117 - Santana 

Tel: 2973-9099 
Consultório II: Rua Serra de Bragança, 1.355 

Tatuapé - Tel: 3628-2125 /3628-2129
Consultório III: Av. Onze de Junho, 357  - 

Vila Clementino - Tel: 3211-7105  
Consultorio IV: Rua Lituania,  127 - 

Mooca - Telefone: 2268-3941
drjarinaldiacupuntura.blogspot.com

dr.rinaldiacupuntura@gmail.com

Sesc Santana apresenta espetáculo de dança teatral 
“Mulher Diaba e Dr. AmorEstranho”, e “Jazz em tributo: 
Michel Leme interpreta Thelonious Monk”, em fevereiro

Do dia 7 de fevereiro ao dia 
24 de março, todas as sextas, das 
14 às 15 horas o Sesc Santana 
apresentará mais uma Oficina 
de “Construção de brinquedos”. 
A Oficina de Construção de 
Brinquedos é dada pela educa-
dora Elisabete Arisa, e faz par-
te da programação permanen-
te do Espaço de Brincar. Grátis. 
Crianças até 6 anos. Inscrições 
no local com 30 minutos de 
ante cedência. 

No dia 8 de fevereiro, às 
19 horas o Sesc Santana apre-
sentará o show “Jazz em tri-
buto: Michel Leme interpreta 
Thelonious Monk”. Evento li-
vre e gratuito.

No dia 8 de fevereiro, será 
exibido no Sesc Santana o filme 
infantil “O menino da Floresta”. 
A sessão será gratuita no sába-
do, às 14 horas e seu diretor é 
o Jean-Christophe Dessaint. 
Evento livre e gratuito.

No dia 8 de fevereiro, sába-
do, das 15 às 16 horas, o Sesc 
Santana promoverá a atividade 
“Te Conto em Segredo”. Evento 
livre e gratuito.

No final de semana do dia 8 
e 9 de fevereiro, às 21 e às 18 ho-
ras, o Sesc Santana apresenta-
rá o espetáculo “Mulher Diaba 
e Dr. AmorEstranho”. Não re-
comendado para menores de 16 
anos. Ingressos: R$ 20,00 (in-
teira), R$ 10,00 (meia), R$ 6,00 
(credencial plena).

Entre os dias 14 de janei-
ro a 17 de março, será exibi-
do no Sesc Santana a Mostra 

“Quando a Vida Acontece: 
Mumblecore e o Novo Cinema 
Independente”. Um estudo do 
movimento Mumblecore, um 

dos pilares do cinema indie con-
temporâneo, de suas raí zes até 
o seu estado atual. As sessões 
acontecem todas as terças-fei-
ras, às 20 horas e a primei-
ra será o filme Wendy e Lucy. 
Confira Programação: 11/2 - 
Wendy e Lucy (Kelly Reichardt, 
2008); 18/2 - Bummer Summer 
(Zach Weintraub, 2010); 3/3 - 
Hannah Sobe as Escadas (Joe 
Swanberg, 2007); 10/3 - Frances 
Ha (Noah Baumbach, 2012); 
17/3 - Lady Bird: A hora de voar 
(Greta Gerwig, 2018). Evento li-
vre e gratuito.

O Sesc está localizado na 
Avenida Luiz Dumont Villares, 
579 - Jd. São Paulo. Para infor-
mações sobre essas e outras pro-
gramações, ligue 0800-118220 
ou acesse o site do Sesc: www.
sescsp.org.br

Foto: Karina Lumina

A apresentação será feita com Marina Abib e Diogo Granato

Foto: Taty Catelan

A apresentação será em 
tributo ao pianista Monk

LBV completa 70 anos de trabalho 
Em 1º de janeiro de 1950, Dia 

da Paz e da Confraternização 
Universal, nascia na cidade 
do Rio de Janeiro/RJ, Brasil, a 
Legião da Boa Vontade (LBV). 
Por isso, 2020 será um marco 
histórico na vida de colabora-
dores, voluntários, amigos, par-
ceiros e de todos os que com-
partilham desse Ideal da Boa 
Vontade, que há 70 anos pro-
move a Caridade Completa: a do 
Corpo e da Alma.

Prestando contas ao povo

A LBV atua em todo o 
País, por meio de 82 unidades 
de atendimento: são Centros 
Comunitários de Assistência 
Social, abrigos para idosos, es-
colas de Educação Básica e es-
cola de capacitação profissional. 
Em 2019, a Instituição alcan-
çou a marca de 13,6 milhões de 
atendimentos e benefícios, im-
pactando mais de 300 mil pes-
soas em situação de vulnerabili-
dade social. Também beneficiou 
mais de 40 mil famílias somen-
te no Natal, com cestas de ali-
mentos não perecíveis e entre-
gou, no início do ano letivo, 19 
mil kits de material escolar para 
crianças e jovens em todo o País.

Ao longo do ano, milhares 
de atividades foram realizadas 
para crianças, adolescentes, jo-
vens, adultos, idosos e gestantes 
com foco na música, na dança, 
no esporte, no meio ambiente, 
na cidadania, na educação, na 
alimentação, na saúde, na ge-
ração de renda, no trabalho, na 

comunicação, na segurança e na 
garantia de direitos, visando à 
melhoria da qualidade de vida 
dessas pessoas, de suas famílias 
e da comunidade onde vivem. 
Ações de reflexão, palestras e 
rodas de conversa também con-
tribuíram para mudar destinos 
e transformar para melhor mui-
tas histórias de vida. 

Solidariedade 
sem fronteiras

Com o apoio de todos os que 
acreditam no seu trabalho, a 
LBV continua sua luta no en-
frentamento aos desafios mun-
diais em prol das populações 
mais vulneráveis do País e in-
centivando valores como: éti-
ca, solidariedade, compaixão, 

esperança e cidadania, com o 
diferencial da Espiritualidade 
Ecumênica. Cabe ressaltar estas 
palavras do diretor-presidente 
da Legião da Boa Vontade, José 
de Paiva Netto: “Quando admi-
nistramos, devemos fazê-lo ofe-
recendo o melhor de nós hoje. 
Contudo, sempre mirando o fu-
turo, a almejar uma comunida-
de, um país, enfim, um mundo 
pacificado pelo esforço das pes-
soas de Boa Vontade. Isso quer 
dizer: agir de forma eficaz no 
presente, para que o amanhã 
seja a glorificação do que ousa-
mos realizar agora”.

Conheça a LBV. Apaixone-se 
pelo trabalho e ajude a multipli-
car a Boa Vontade nos corações! 
Saiba mais acessando: www.lbv.
org.br.

Foto: Divulgação

Campanha Institucional que estamos lançando referente aos 70 anos da 
LBV, que atua em todo o País, por meio de 82 unidades de atendimento

Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha e Art 
Mind realiza 1ª edição do New Art Music (NAM)

O que acha de conhecer o 
trabalho de novos artistas da 
música e de variados estilos? 
Uma experiência para quem 
quer ouvir o novo - é o que pro-
põe a 1ª edição do New Art 
Music (NAM), festival realiza-
do pela Fábrica de Cultura Vila 
Nova Cachoeirinha, em parce-
ria com a produtora Art Mind, 
em 9 de fevereiro, domingo, a 
partir das 16 horas. 

Artistas que estão em início 
de carreira ou que já cantam há 
algum tempo, mas ainda não al-
cançaram uma visibilidade de-
sejada, terão a oportunidade de 
apresentar suas músicas no fes-
tival acústico NAM, segunda 
fase do projeto.

Em janeiro ocorreu a pri-
meira fase do NAM, uma audi-
ção na Fábrica de Cultura Vila 
Nova Cachoeirinha, onde 30 
músicos participaram de avalia-
ções e da seleção feita pela du-
pla da Art Mind, os produto-
res Gusttavo Passos e Walnei 
Oliveira, o violonista e fundador 
do grupo Nota Rubra, Eduardo 
Massari, e a preparadora vocal e 
fundadora da Lab Voz, Gláucia 
Verena). De diferentes partes de 
São Paulo e da região metropoli-
tana de São Paulo, os 10 artistas 
selecionados foram Chris Pirês 

(samba), Amanda Torlai (MPB), 
Fernanda Jung (pop), Fauze 
Vilar (pop), Helder Zanata (rap), 
Bia Barbosa (soul), Aurélio 
Pedro (trovador), Zezza (MPB), 
Esdras De Lúcia (soul) e Taiwo 
Pimentel (rap). Lumanzin, can-
tora de MPB, multi-instrumen-
tista, é madrinha do projeto e 
também estará presente.

A terceira fase do NAM está 
prevista para março e chama-se 

Projeto Start - oficina imersiva 
de desenvolvimento artístico, 
pela qual os participantes pode-
rão aprimorar e desenvolver os 
próprios talentos, tanto os 10 
artistas selecionados, quanto al-
gumas vagas direcionadas a mú-
sicos e interpretes interessados 
pela formação. 

O festival New Art Music 
(NAM) é resultado do traba-
lho de dois produtores da Zona 
Norte de São Paulo, Passos e 
Oliveira, após passarem pelo 
curso da On Stage Lab, forma-
ção sobre desenvolvimento de 
carreira musical realizada, em 
2019, na Fábrica de Cultura 
Vila Nova Cachoeirinha, da Se-
cretaria da Cultura e Eco nomia 
Criativa do Governo do Estado 
de São Paulo e gerenciada pela 
Poiesis. Assim, formaram a pro-
dutora Art Mind e a ideia tam-
bém é levar o NAM para ou-
tras unidades das Fábricas de 
Cultura. 

A Fábrica de Cultura Vila 
Nova Cachoeirinha está localiza-
da na Rua Franklin do Amaral, 
1.575 - Vila Nova Cachoeirinha. 
F: (11) 2233-9270 - Fábricas de 
Cultura - Funcionamento: de 
ter ça a sexta-feira, das 9 às 20 
horas, e finais de semana e fe-
riados das 12 às 17 horas.

Foto: Arquivo Art Mind

Estilos musicais como soul, 
rap, pop e samba irão 

movimentar o festival gratuito

ATÉ QUE A MORTE NOS 
AMPARE, (Editora Skull), 

de Marcos Martinz. Ei! Por fa-
vor, você não tocou neste livro 
por acaso. Preciso que me aju-
de. Eu me casei, sim, isso pode 
parecer normal, mas, eu estou 
morta, e não apenas isso, estou 
condenada a reviver o dia fatí-
dico de minha morte todos os 
dias. Quando eu morri? No dia 
de meu casamento. Para que eu 
descanse em paz preciso desco-
brir meu assassino, isso só será 
possível se você ler a minha 
história.” — Rosinha, a noiva. 
Rosinha morre no dia de seu ca-
samento e está amaldiçoada a 
reviver essa tragédia por toda a 
eternidade. Como quebrar esse 
círculo vicioso de flores, boli-
nhos, convidados e uma mor-
te horrível? Descobrindo seu 
assassino.

“Promovendo educação 
em diabetes para jovens 

de todas as idades”

www.adj.org.br

Quer acessar as informações do seu bairro de qualquer lugar? 

www.gazetazn.com.br

R. Eng. Mac Lean, 375 - Santana 

CASA DE REPOUSO ROSERALCASA DE REPOUSO ROSERAL

F: 2204-6241 / 99167-4265

www.casaderepousoroseral.com.br


