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Moda & Beleza

Óleos essenciais 
apresentam funções 

terapêuticas e estéticas

Ampliando sua gama de 
produtos voltados para au-
tocuidado, beleza e bem-es-
tar, Renata França lança 
a própria linha de óleos es-
senciais. Nas versões 100% 
e diluída, são dez opções va-
riadas, cada uma delas es-
colhida a dedo e todas pen-
sadas para atender diversos 
gostos e finalidades: Alecrim, 
Capim-Limão, Cedro, Cravo, 
Erva-Doce, Laranja e Limão, 
Lavanda, Melaleuca, Menta 
Brasileira e Tomilho. Os be-
nefícios que cada óleo traz 
variam de acordo com a pro-
priedade de cada um.

Formados por substân-
cias naturais extraídas de fo-
lhas, flores, frutas, caules e 
raízes de plantas aromáti-
cas, os óleos essenciais apre-
sentam funções terapêuticas 
e estéticas que promovem a 
sensação de bem-estar. A li-
nha completa de produtos 

está a venda via e-commerce, 
pelo site SPA Renata França 
(https://sparenatafranca. 
com/loja/).

Fragrâncias: Alecrim, 
Capim-Limão, Cedro Atlas, 
Cravo, Erva-Doce, Laranja 
e Limão Siciliano, Lavanda, 
Melaleuca, Menta Brasileira, 
Tomilho.
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Mostra Cultural celebra Semana 
Municipal dos Povos Indígenas
Neste sábado (30/4), a 

partir das 11 horas, o públi-
co da capital paulista tem 
um encontro com a expres-
são artística dos povos in-
dígenas que vivem na cida-
de de São Paulo, no Centro 
Cultural da Vila Itororó. 

A programação inclui 
apresentações de: música, 
coral, dança, mostra de cine-
ma, projeção de fotos, feira 
de artesanato e termina com 
o show do rapper Owerá MC, 
considerado uma das gran-
des vozes da música indíge-
na da atualidade. 

O evento marca a Sema-
na Municipal dos Povos 
Indígenas, promovida pela 
Prefeitura de São Paulo 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Direitos Humanos 
e Cidadania (SMDHC). 

A realização teve apoio do 
Con selho Municipal dos Povos 
Indígenas e conta com a parti-
cipação de diversos membros 
dessa população que vive em 
São Paulo, tanto aldeados, 
como em contexto urbano. 

Programação

•Cerimônia de Abertura - 12 
horas

•Exposição e Venda de Arte-
sanatos - das 11 às 18 horas
•Exposição fotográfica “Mu-
lheres Indígenas” - das 12 às 
19 horas
•Coral Indígena Nhanderu 
Tenondé - 14 horas
•Mostra de Cinema, com fil-
mes selecionados do acer-
vo particular de Noel Villas-
Bôas - 14 horas
•A Tribo que se Esconde 
do Homem, de Adrian 
Cowell (1970)- Duração: 78 

minutos - 16h10 - O Reinado 
na Floresta, de Adrian 
Cowell (1971) - Duração: 28 
minutos 
•Danças Multiétnicas - 16 
horas
•Show Owerá MC (Rap Ku-
numi MC) - das 18 às 19 
horas

Centro Cultural Vila Ito-
roró está localizado na Rua 
Maestro Cardim, 60 - Bela 
Vista.
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Centro Cultural da Vila Itororó traz neste sábado (30), 
apresentações de música, dança, mostra de filmes, 

fotos e feira de artesanato indígena  

Filhas da Dita leva “Canto das 
Ditas” ao Teatro Alfredo Mesquita

O espetáculo Canto das 
Ditas - Fragmentos Afro gra-
fados de Cidade Tira den tes, 
montagem do núcleo Filhas 
da Dita, tem apresentações 
gratuitas em teatro na Zona 
Norte da capital paulista. 
Com direção e dramaturgia 
de Antonia Mattos, a mon-
tagem entrelaça a força an-
cestral de orixás femininas 
com a força de mulheres ne-
gras na construção do bairro 
Cidade Tiradentes.

No Teatro Alfredo Mes-
quita (ZN) a encenação 
acontece nos dias 13, 14 e 15 
de maio (sexta e sábado, às 
21 horas, e domingo, às 19 
horas).

Essas apresentações inte-
gram o projeto das Filhas da 
Dita, Insistência Periférica: 
Uma Possibilidade Teatral 
de Reparação Histórica, con-
templado pela 35ª edição 
do Programa Municipal de 
Fomento ao Teatro para a 
Cidade de São Paulo.

Para refletir sobre como 
a África se manifesta no 
dia a dia das moradoras de 
Cidade Tiradentes, as Filhas 

da Dita encararam o desa-
fio de ‘afrografar’ o bairro 
- referência ao termo ‘afro-
grafias’ da poetisa e ensais-
ta dra. Leda Maria Martins, 
que coloca em evidência e 
consciência a nossa herança 
africana. O trabalho do gru-
po mapeou esse legado an-
cestral por vários ângulos: 
ao próprio redor, junto a pa-
rentes, pessoas próximas e 
até mulheres desconhecidas 
que caminham pelo bairro.

Canto das Ditas coloca 
em cena, histórias de mu-
lheres pretas de Cidade Ti-
radentes que se entrecru-
zam com histórias de Yabás 
(orixás femininas). A monta-
gem busca o reflexo das his-
tórias do cotidiano em um 
espelho “mítico” das perso-
nagens sagradas. 

O Teatro Alfredo Mes quita 
está localizado na Avenida 
San tos Dumont, 1.770 - San-
tana. Tel: (11) 2221-3657.
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A narrativa espiralada procura se relacionar com um tempo 
mítico, da memória e da ancestralidade

Otacílio Montag-
ner, fundador da So-
ciedade Amigos e Mo-
radores do Jardim 
Japão e, por oito man-
dados presidente do 
Conseg Vila Maria, 
faleceu no último dia 
24/4. Atuando volun-
tariamente em enti-
dades representati-
vas da região como o 
Conselho Gestor da 
Supervisão de Saúde 
Vila Maria, e insti-
tuições de caridade 
como a Creche São 
Francisco Xavier, Oc-
tacílio Montagner dei-
xa muitos amigos na 
Zona Norte. Por vá-
rias vezes atendeu a 
equipe da A Gazeta da Zona 
Norte fornecendo informa-
ções sobre as demandas do 
Jardim Japão e redondezas. 

A missa de sétimo dia 

acontece neste domingo, 1 de 
maio, às 10h30 na Pa róquia 
São Francisco Xavier, locali-
zada na Rua Yokohama, 33 
no Jardim Japão.

Morre Otacílio Montagner
Foto: AGZN 

Otacílio Montagner era viúvo 
de Dirce Conceição Montagner 

e deixa os filhos Sergio, José Carlos, 
Roberto e Rogério e netos


