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Vende - Aluga - Administra

Desde 1945

www.imoveiscpg.com.br

Rua Bresser, 145

O Imóvel que você quer
ESTÁ AQUI

 2291-3722
aline@alinel ingerie.com.br

LingerieLingerieLingerieLingerieLingerie
15 anos

Loja 2:
Rua João Teodoro, 1300 - Brás
 3315-9737 - 3466-2802

Loja 1:
Rua João Teodoro, 1577 - Brás
 3311-8773 - 3466-2801

Rua João Boemer, 644

ISTISTISTISTISTO FO FO FO FO FAZ AZ AZ AZ AZ A DIFERENÇAA DIFERENÇAA DIFERENÇAA DIFERENÇAA DIFERENÇA

Saúde é Coisa SériaSaúde é Coisa SériaSaúde é Coisa SériaSaúde é Coisa SériaSaúde é Coisa Séria
Mantemos Farmacêuticos

e demais Profissionais em todo
o horário de funcionamento

Farmácia
São Miguel

Realizamos
Convênio com

Empresas

Tradição
de 84 Anos

no Brás

 2693-2940 2693-2940 2693-2940 2693-2940 2693-2940
2292-47482292-47482292-47482292-47482292-4748

Dr. Arlindo da Silva

AUDITOR
TRIBUTÁRIO

3105-8897 - 3106-2085 enigma_sound@hotmail.com
 3534-3550 - 8236-3743

Dj - Som e iluminaçãoDj - Som e iluminaçãoDj - Som e iluminaçãoDj - Som e iluminaçãoDj - Som e iluminação
Alta Potência para todas as festas

 2693-9253

MASSAGISTA
Fisioterapia Dinâmica e  Terapêutica Sistema Nervoso,

Coluna Servical e  Dorsal, Lombar, Nervo Ciático

R. Behring, 162

Auto Elétrico MATEUS
Eletricidade para Autos em Geral

Desde 1970  no  Bairro
R. Dr. Virgílio do Nascimento, 299

   2694-5110

VENDE-SE

(Km 63 da Castelo
Branco - próximo a Itú)

 9941-1560

Chalé em um camping
perto de São Paulo

FONOAUDIOLOGIA

Rua Juvenal Parada, 180 – Mooca

Fabiana Gonçalves Cipriano
CRFa 15.477/SP

Tel.: 6605-9898
Cel.: 8656-7913

e-mail confcontabil@uol.com.br

CONFIANÇA
CONTÁBIL

Rua Rio Bonito, 1.432
Fonefax: 3229-4345 - 3228-8183

Contabilidade Informatizada
Assessoria Contábil - Fiscal - Abertura

Encerramento - Imposto de Renda

Tudo para Silk-Screen * Puff * Perolado
* Branco * Mix * Pigmentos * Rodo * Nylon

 2694-0412
Rua José Monteiro, 319

(Próx. ao Viaduto Bresser)

Comercial Lima & Lins
Especializado na Fabricação
de  Coifas, Tubos, Curvas,

Chaminés  e Calhas,
COLOCAÇÃO DE CALHAS

          Rua Firmiano Pinto, 146
 2692-4809  -  Fax: 2692-8347

CHAVEIRO 21
Chaves e Carimbos

Rua 21 de Abril, 714 - Brás

Novo Fone/Fax
2796-7051

Com o tema “População em
Situação de Rua”, o EIS
Pari (Escritório de Inclusão

Social) realizou, dia 28 de maio último,
o II Fórum de Desenvolvimento Local.

2º Fór2º Fór2º Fór2º Fór2º Fórum do EIS aum do EIS aum do EIS aum do EIS aum do EIS aborborborborborda morda morda morda morda morador de rador de rador de rador de rador de ruauauauaua
Social da Sub-Prefeitura da Mooca), explicou o
objetivo e as funções da referida SAS.

Também foi dada a palavra a Denise Viveiros,
ADL do EIS-Pari que explicou aos presentes o que
é um Fórum Social e como é seu funcionamento.
Denise então distribuiu uma semente para cada par-
ticipante e disse a eles que não tinham nas mãos
uma semente e sim uma floresta, pois quando uma
semente é plantada e cuidada, nasce uma árvore, e
essa árvore crescerá e dará frutos que os pássaros
comerão e derrubarão as sementes, que por sua
vez bem cuidadas, serão outras árvores e assim
por diante. Exatamente como o trabalho social
acontece.

Logo após a dinâmica da semente, a ADL Ra-
quel Zimmermann apresentou as personalidades do
II Fórum e um depoimento de uma adolescente,
Sevem Suzuki, na ECO 92, que aconteceu no Rio

de Janeiro, onde ela critica os adultos por
não pensarem no futuro das crianças, não
cuidando do planeta Terra (este vídeo pode
ser encontrado no site www.youtube.com).
Anunciou também a alteração de data dos
próximos fóruns, que passarão a ser na úl-
tima terça-feira de cada mês. Raquel ex-
planou também sobre a Equipe Gestora do
Fórum, que não pode ser eleita neste II
Fórum, ficando para o próximo.

Fizeram o uso da palavra também Renata
Ferreira, coordenadora da Proteção Especi-
al da SMADS (Secretaria Municipal de As-
sistência e Desenvolvimento Social da cidade
de São Paulo), e Mauro Fernandez, coorde-
nador do Centro de Acolhida Estação Vivên-
cia, que contou e apresentou alguns trabalhos
realizados pelas pessoas que se abrigam no

Vivência.
Para

finalizar
o tema,
Raquel
e x i b i u
um tre-
cho do
filme “A Procura da Felicidade”, onde retrata bem
a realidade da população em situação de rua.

PRÓXIMO FÓRUM
Será dia 24 de junho, quando continuará sen-

do abordado o tema População em Situação de
Rua, juntamente com o Tema Revitalização de
Praças. O EIS fica na rua Capitão Mor Passos,
478. Outras informações pelos fones 2081-5106/
2081-5450. Em julho o encontro será dia 29.

No evento, Glauce Kielius, Super-
visora de Assistência Social da SAS
Mooca (Supervisão de Assistência

A Abrapec (Associação
Brasileira de Assistência às
Pessoas com Câncer) di-

vulgou nesta semana, dados atualizados
do serviço que presta às pessoas aco-
metidas de câncer em situação de vul-
nerabilidade social, das comunidades
das cidades de São Paulo e ABCDM.

ABRAPEC: Mais de 15 toneladas de alimentos doados em 2007
A instituição forneceu mais de 15 toneladas de

alimentos perecíveis e não-perecíveis, além de me-
dicamentos (mediante receitas médicas) , materiais
para curativos, cadeiras de rodas e banho, suple-
mentos alimentares em pó, suplementos alimenta-
res líquidos, roupas, fraldas geriátricas, exames la-
boratoriais,  entre outros. De janeiro a dezembro
de 2007, foram mais 32 mil itens doados, além de

3.700 atendimentos sociais e terapêuticos.
O objetivo principal da associação é

suprir as necessidades básicas dos usuári-
os, informar quais são seus direitos em re-
lação à doença, encaminhar para os recur-
sos existentes na comunidade, trabalhar seu
estado emocional e auto-estima, através da
psicoterapia e terapias complementares.

Contribua!
Ajude a Abrapec!

Abrapec
Site: www.abrapec.org

Fone: 2296-1705
E-mail: abrapecsocialsp@yahoo.com.br

No próximo dia 30 de ju
nho, ocorre a grande
Festiva de transmissão

de cargo de Presidente e posse do
Conselho Diretor 2008-2009 do
Rotary Club São Paulo Brás. O
evento será realizado na Boate
Pyramid´s do Juventus, à rua Com.
Roberto Ugolini, 20, a partir das
20h15. Antonio Márcio Silva irá

cujo bazar foi realizado dia 13 de junho (data do
santo), com 100 bancas de expositores e restau-
rante. “No ano passado, vendemos 880 pratos de
massa fresca com frango e 320 de caldo verde no
jantar”, lembrou.

Campanhas em Andamento
A compa-

nheira Suzi
Damasceno
i n f o r m o u
que continu-
am as cam-
panhas dos
selos, dos

Rotary Brás vai empossar novos diretores

Ramez Badre-
ddine e Milton

George. A
seguir, Wag-

ner,
Lucy Izidorio e

Luiz Roberto

Maria Lui-
za – ex
presidente
da Asfar e
Flora Mina

Antonio Márcio vai passar a
presidência pra Flora Mina

passar a presidência para Flora
Mina de Lima.

Durante a reunião do dia 26 de
maio último no Hotel Mega Polo,
a Irmã Miriam convidou todos
para a Festa de Santo Antônio do Pari,

remédios e dos
livros, acres-
centando que o
presidente elei-
to do Rotary
Club São Paulo
Leste, Edson
Filgueiras, fez a
doação de cer-
ca de 200 li-
vros. Sobre a

dos remédios, Suzi disse que ela pró-
pria está arrecadando, na rua Silva Te-
les, 1.053. “Quem tiver algum remédio
ainda em prazo de validade deve se diri-
gir a este local”, disse.

O governa-
dor assistente
Yoitiro Mori
trouxe rapis da
Comissão do
Centenário da
Imigração Japo-
nesa, vendendo
as peças a R$
50,00. Um par-
te do valor arre-
cadado será
destinado à Fundação Rotária.

Governador Assistente Yoiti-
ro Mori e esposa Emy

Orlando Julio

Era também aniversário da Suzana e
a Suzi procedeu a homenagem Como faz todo mês, o Centro Nossa Se

nhora da Penha faz também por aqui
um convite para encontro em sua sede

dia 14 de julho às 12h, durante o que será servido
um almoço.

O Cenha fica na rua Francisco Bueno, 384 (Fa-
rah Maluf x Marginal Tietê), onde abriga 180 crian-
ças especiais. Ligue e confirme sua presença
       2296-4149.

Cenha convida
para almoço

Irmã
Miriam

é da
Igreja
Santo
Anto-

nio do
Pari Entre as atividades, trabalhos artesanais, aí

mostrados pelo diretor Abdo Hadade e aluno


