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MOSTRA MITOS DO ROCK 
- acontece até 31/8 com entrada 
franca no Shopping D. A expo-
sição reúne caricaturas digitais 
do artista André Araújo, além 
da venda de produtos do univer-
so do rock e apresentação de ar-
tistas covers. Mais informações, 
acesse: www.shoppingd.com.br

CAMPANHA DE DOAÇÃO 
DE SANGUE - a segunda edi-
ção da Campanha “Amor se Doa” 
acontece no próximo dia 17, das 
10 às 17 horas, no Shopping 
Metrô Tucuruvi, em parceria 
com Banco de Sangue Paulista. 
Para doar, é preciso ter em mãos 
um documento oficial com foto, 
estar alimentado, evitar alimen-
tos gordurosos no dia anterior, 
pesar mais de 52kg, estar des-
cansado e não ter feito nenhuma 
tatuagem nos últimos 12 meses. 
Além disso, é necessário ter en-
tre 16 e 69 anos e menores de 
idade precisam de autorização 
do responsável. O agendamento 
prévio é realizado através do site 
http://shoppingmetrotucuruvi. 
rds.land/doacao-de-sangue-ja-
neiro-2022-duplicado.

FESTA JULINA ASA - acon-
tece no próximo dia 10 de julho, 
das 12 às 18 horas, no Centro 
Dia para Idosos ASA. Com mais 
de 80 anos de atividades, a ASA 
é uma organização da sociedade 
civil que atende mais de 1.300 
crianças, adolescentes e ido-
sos em situação de vulnerabi-
lidade social, na cidade de São 
Paulo. A instituição fica na Rua 
Prof. Dorival Dias Minhoto, 231 
- Lauzane Paulista, São Paulo.

CONSEG CASA VERDE/
SANTANA - presidido por 
Vicente D’Errico Netto, infor-
ma que a reunião presencial 
acontece toda primeira terça-
feira de cada mês, às 20 ho-
ras. Local: EE Padre Manoel 
da Nóbrega, conhecido como 
Colégio do Matão, na Rua 
Santa Prisca, 122, Casa Verde.

AL-ANON - entidade volta-
da para assistência a familia-
res de pessoas dependentes de 

álcool divulga seus grupos na 
Zona Norte. Grupo Imirim: Av. 
Imirim, 1.410 - reuniões as ter-
ças-feiras às 18h; Grupo Jaçanã: 
Av. Guapira, 2.055 - Jaçanã - 
reuniões: terças-feiras às 14h; 
Grupo Santana: Rua Salete, 
83 - reuniões: quartas-feiras às 
15h30; Grupo Vila Maria: Praça 
da Candelária, 01 – reuniões: 
segundas-feiras às 18h. 

GRUPO SANTANA DE 
ALCOÓLICOS ANÔNIMOS - 
realiza reuniões na Rua Salete, 
83, próximo ao Metrô Santana. 
Os encontros acontecem nos se-
guintes dias e horários: segunda 
e sexta-feira às 17h e às 19h, ter-
ça, quarta e quinta-feira às 19h, 
sábado às 17h, domingo às 9h e 
às 18h. Reunião Feminina sába-
do às 14h. Plantão Telefônico 
24 horas: (11) 3315-9333.www.
aa.org.br - facebook.com/grupo-
santanadeaa / instagram.com/
gruposantanadeaa

PARÓQUIA NOSSA SE-
NHO RA DA PIEDADE/CO-
MUNIDADE SANTA CRUZ 
- localizada na Avenida Cel. Se-
zefredo Fagundes, 6.500 recebe 
doações todos os dias da sema-
na. A paróquia tem cerca de 100 
famílias assistidas que estão re-
cebendo as cestas básicas. Para 
mais informações: (11) 93031-
3124 Padre Luís Isidoro Molento.

BASÍLICA DE SANT’ANA - 
precisa de alimentos que con-
tém em uma cesta básica: arroz, 
feijão, açúcar, sal, óleo, macar-
rão, molho, café, bolacha, leite, 
farinha de trigo. Procurar por: 
Padre Beto, Lourdes ou Flávia 
- Endereço: Rua Voluntários 
da Pátria, 2.060 - Santana - 
Telefone: 2281-9085 - (Entregas 
em qualquer horário).

TENHA UM VIVER EQUILIBRADO
CONHEÇA A FILOSOFIA DO
RACIONALISMO CRISTÃO

Rua Gabriel Piza, 313 - Metrô Santana

ENTRADA FRANCA

Reuniões 2ª, 4ª e 6ª feiras às 20 horas.
Termina às 21 horas.

Informações & NotíciasI

Na madrugada da última 
quinta, dia 9, ADRIANE 
BONATO usou as redes 
para se posicionar sobre o 
pedido de casamento da atriz 
e humorista CLAUDIA RO-
DRIGUES. A empresária 
publicou, no Instagram, o 
seu posicionamento através 
de um vídeo: “Eu estou gra-
vando esse vídeo para me po-
sicionar em relação ao pedido 
de casamento da Claudinha. 
Só que antes de eu falar com 
vocês, quero pedir desculpas 
para toda a imprensa por 
não ter respondido a vocês 
prontamente como sempre 
fiz, mas vocês, tanto quanto 
eu, foram pegos de surpresa. 
Precisei pensar, refletir, por-
que o amor existe entre am-
bas as partes, só que sempre 
lidei com a Claudia no lado 
profissional, trabalhando 
com ela, fazendo as coisas, 
e agora com essa mudança 
precisava pensar, colocar as 
coisas no lugar e entender 
tudo isso para daí falar. Você 
me aprontou uma, né? Eu 
não esperava isso de você, 

não, mas tudo bem, amanhã 
vou aí para conversarmos 
e resolvermos isso juntas”. 
Adriane Bonato é ex-empre-
sária de Claudia Rodrigues e 
o pedido de casamento acon-
teceu após ela se desligar da 
função. As duas trabalharam 
juntas durante dez anos. 
Agora é esperar pra ver!

O ator IGOR RICKLI usou 
as redes sociais para com-
partilhar fotos em que apa-
rece nu, junto com a esposa, 
Aline Wirley, em uma pisci-
na natural, no Alto da Boa 
Vista, Zona Oeste do Rio. 
“De volta a selva! Bom vol-
tar para casa… a gente me-
dita junto, congela junto e 
resposta porque não pode 
naturalismo”, legendou em 
seu Instagram. Nas ima-
gens, ele e a esposa apare-
cem tomando banho no lo-
cal. As primeiras postagens 
do ator durante um banho 
de cachoeira foram censura-
das por irem contra a política 
de nudez do Instagram. Igor 
que está escalado para viver 

o rei Salomão nas próximas 
temporadas de Reis, não se 
deu por vencido e compar-
tilhou novamente parte das 
imagens em que aparece ao 
lado da mulher. São casa-
dos desde 2015 e são pais de 
Antônio, de 7 anos.

A série Todas as Garotas em 
Mim, da Record TV, estreou 
dia 7. De Stephanie Ribeiro e 
dirigida por Rudi Lageman, é 
estrelada por MHARESSA 
FERNANDA e substituirá 
a novela Reis (que retornará 
ao ar na sequência). A nova 
trama da emissora faz um 
paralelo entre os dias atuais 
e aqueles descritos na Bíblia. 
A mocinha, Mirela, vai co-
nhecer as histórias bíblicas 
através da avó Isis (Adriana 
Garambone) ao mesmo tem-
po em que é apresentada 
às personagens citadas no 
Livro Sagrado. Os conflitos 
giram em torno do dilema 
vivido pela digital influen-
cer. Ao todo serão 30 episó-
dios de segunda a sexta, re-
sumidos em compacto aos 
sábados.

Fotos: Divulgação

Videoteipe

Horto Florestal pode 
ser visitado em passeio 
com carrinhos elétricos

Uma novidade no Horto 
Florestal é a opção de passeio 
feito com carros elétricos. O 
trajeto passa pelos principais 
pontos do parque, em um per-
curso de 45 minutos. O tour 
é monitorado por um educa-
dor ambiental, que aborda os 
aspectos da história da cria-
ção do parque, destacando sua 
importância ambiental como 
um local de conservação de di-
versas espécies da flora e da 
fauna.

Entre os atrativos está o 
Museu Florestal, fundado em 
1931 por Octávio Vecchi, re-
conhecido internacionalmen-
te por possuir o maior acer-
vo de madeiras da América 
Latina, além de contemplar o 
monumento que representa o 

Trópico de Capricórnio, linha 
imaginária que passa na área 
do parque.

Os visitantes também 
passarão pelo palácio de ve-
rão, edificação que foi cons-
truída em 1937, onde seu es-
tilo arquitetônico mistura o 
neocolonial e casas de campo 
inglesas e, que se transfor-
mou em residência de verão 
do governador do Estado de 
São Paulo, por causa de seu 
clima, topografia e vegetação 
privilegiadas.

O passeio é realizado pela 
Urbiatour, com saída no por-
tão 1 diariamente, das 9 
às 17 horas (saídas a cada 
hora). O valor é R$ 15,00 por 
pessoa e o carrinho tem ca-
pacidade de 5 pessoas.

Foto: AGZN 

Palácio de Verão é um dos pontos destacados em passeio 
monitorado no Horto Florestal
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Varizes • Microvarizes
Moléstias Arteriais

RUA DARZAN, 372
Fone: 2973-0450
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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

Tel: 3284-8186 / Fax: 3287-8506 • www.portellinha.com.br

Cirurgias a Laser • Miopia • Lentes de Contato  
Catarata • Lentes Intraoculares • Plástica Ocular  

Glaucoma • Retina • Transplante de Córnea

CRM: 25.290

Dr. Waldir Portellinha

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

O mais eficiente veículo de divulgação em toda Região Norte da Capital 
Desde 1963 ampliando e consolidando sua liderança na Zona Norte

Zona Norte,
ame-a!


