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FONOAUDIOLOGIA

Rua Juvenal Parada, 180 – Mooca

Fabiana Gonçalves Cipriano
CRFa 15.477/SP

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

Comércio
de Tecidos

e Confecções
• 1/2 Malha 100% Algodão
• 1/2 Malha PV Elizabeth, Moleton, Cotton,
• Punhos, Liganete, Forro, e Tecidos
   com Elastano em Geral

Rua Major Marcelino, 103
2796-6001 / 2796-5979
Fone/Fax: 2693-1776

 2796-4603

Ótica  21
            Óculos de todos os tipos,
graus e marcas - oculista próprio

PREÇOS IMBATÍVEIS
Mês de julho: promoção óculos de sol

Rua 21 de Abril, 516

 2694-2911
Fax:2692-4558

Moda Jovem
Rua Oriente, 552

DINHO’S

Manequins, Expositores para
Vitrines  e Reformas em Geral

 3315-8749 e 3315-0827
Rua São Caetano, 719

FÁBRICA  PAULISTA
DE MANEQUINS

Enxovais Completos
para Recém-Nascidos

R. Maria Marcolina, 299
 2694-0599

BEBÊ MAGAZINE

R. Firmino Witaker, 123
 2693-6877

Fabricação Própria

• Blusa • Camisa • Camiseta  • Bermuda
• Saia  • Calça • Jaquetas em tecidos de Algodão

Moda Feminina em Geral

Rua Silva Teles, 312
 6832-5300 e  2693-5522

Modas
Century

Aberto de 2ª a Sábado das 7:30 às 20h

ACEITAMOS
CARTÕES E TICKETS

Av. Carlos de Campos, 230 - Pari

 2291-8956 2692-3091
Fax: 2693-4367

Domingos  e  Feriados:
8h às 13:30h

SuperSuperSuperSuperSupermermermermermercadocadocadocadocado
BOBOBOBOBOA SORA SORA SORA SORA SORTETETETETE

SuperSuperSuperSuperSupermermermermermercadocadocadocadocado
BOBOBOBOBOA SORA SORA SORA SORA SORTETETETETE

transversalmodas.com.br

Rua Silva Teles, 279
2693-6267
2618-2089

Bolsas, Cintos
Acessórios da Moda

em Geral

Comércio de Máquinas
de Costura

Compra - Venda - Troca
Novas e Usadas

Promoção:

Rua São Caetano, 423

 3326-0986

Máquina de Bordar Computadorizada
de R$ 3.500,00 por R$ 2.790,00

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

Fabricação de
Shorts e Bermudas

Rua Oriente, 788 -  Brás

Loja Nova
Oriente

Artigos
Esportivos

CONFECÇÕES
EM GERAL

 2692-4412

Jogo de Camisas
e Meiões

Largo da Concórdia, 147

 2693-5605

 • Sacos
• Sacolas

• Polipropileno
• Fitilho Sacos para Lixo

• Copos Descartáveis

Preços que você
 nunca viu

Tabacaria
Concórdia

www.kungajungee.com.br

2694-2250
2693-2840

Rua Dr. Virgílio do
Nascimento, 38 - Pari

www.casadascriancas.com.br
 2692-4082 - Fax: 2692-6001

Moda Infantil e Juvenil

ATACADO
E VAREJO

Confecções em Enxoval
Completo para  Gestante  e Bebê

Aos 51 anos de idade, 22 dos
quais na medicina, o médi
co generalista Dr. Milton

Ferreira, em entrevista ao Jornal do
Brás em seu consultório na rua da Gló-
ria, 415, bairro Liberdade, falou sobre
política e como o governo poderia so-
lucionar as sérias questões da Saúde
que imperam no País.

Ele explica que há quase 20 anos
desenvolve um trabalho comunitário
com a comunidade carente de Itaque-
ra e Guaianazes, na av. Nordestina,
num volume de atendimento totalizado

em 30.000 pessoas. Próximo ao consultório, tem um
posto de saúde do Estado, no qual trabalha há 18 anos,
razão porque tem sido crescente a procura no posto.
“Na periferia não se consegue um exame com facilida-
de, seja de tomografia, ressonância ou mamografia.
Neste projeto, queremos descentralizar da cidade e para
a periferia” – diz o Dr. Milton Ferreira, lembrando que
uma consulta na periferia custa R$ 40,00 enquanto na
cidade chega a R$ 500,00.

DIABETES: DESCONHECIMENTO
DA POPULAÇÃO

O Dr. Milton
lembra ainda que
criou os mutirões
(diabetes, pressão
arterial) nas comu-
nidades, realizados
todos os finais de
semana, com re-
cursos próprios. “Geralmente a gente pega de 6 a 7

pessoas em cada cem, que têm diabete
e não sabiam. Cerca de 50% da popu-
lação desconhece os sintomas e sinais do
diabetes”, explica. É feito um diagnósti-
co e em seguida, encaminha-se para a
unidade mais próxima. “O diabetes está
associado a doenças crônicas, como o
hipertensão arterial, a encefalopatia, e os
renais crônicos. O colesterol e as epide-
mias também estão associados”, diz,
completando que esta doença lesa ór-
gãos nobres como cérebro, a visão, o
coração e a circulação geral. Até as am-
putações dos membros inferiores estão
associadas ao diabetes.

Quanto ao colesterol, a dislipidemia
(colesterol alto), está associada diretamen-
te à circulação. “O colesterol fecha o vaso,
e daí não passa o sangue. A pessoa tem
um infarte agudo e até derrame cerebral”,
explica. Já o triglicéride, outro tipo de

gordura, endurece a parede da artéria, onde a
pessoa pode ter uma hipertensão arterial.

RECURSOS PARA A SAÚDE
Ao ser perguntado sobre como se obter

mais recursos para a Saúde, o Dr. Milton diz
que caminho mais viável, é a união da popu-
lação, com abaixo-assinados levados para o
secretário, informando que tal região precisa,
por exemplo, de um Centro de Referência para
os idosos e as mulheres, ou de um Centro de
Diagnósticos para que as pessoas realizem
todos seus exames, explica.

Criar novos impostos na Saúde, visando
sua melhoria, é totalmente inviável, para ele,
mas ao invés disso, o bom mesmo, é criar no-
vos postos de saúde – finalizou o médico.

O Dr. Milton Ferreira é candidato ao ve-
reador pelo PPS que tem Roberto Freire como
presidente nacional.

Médico tem proposta para melhorar Saúde

S ó

mesmo o
f a m o s o
bairro do
Pari pode-
ria promo-
ver pela
quinta vez, evento de tal beleza, sob a denominação de
V Encontro Precioso de Dança.

Foi dia 13 de julho das 3 da tarde até às 8 da noi-
te, no salão nobre da Universidade São Francisco. Ali
desfilaram os mais nomeados grupos, de todos os can-
tos, de todos os estilos, tradições, tribos e raças con-
vividos com o mundo mágico jitano.

O encontro, promovido pela Boutique Cigana teve 38
apresentações, encantando a platéia da Universidade.

Pari
realiza danças

preciosas

Grupo Alli Haeff com
Marlene Cigana

Saphyra vive hoje a fase mais
esplêndida de sua performance

Entre os pre-
sentes, a Yara
do Conseg, com
as irmãs Yvone
e Ilda e a tia
Inês

Foi dia 2 de julho último a co
memoração aos 94 anos do
Centro Espírita José Barroso,

sito à rua Inácio de Araújo, 255, bairro do
Brás.

Na ocasião, foi realizada a palestra “A
Formação da Família em uma Sociedade
em Mudança”, com Milton Felipeli, que
também fez o lançamento e autografia de
seu novo livro, intitulado “Sob o Olhar do

Centro Espírita
comemora 94 anos

Tâmisa”. Antes disso, foram homenagea-
das três mulheres pelo valioso trabalho no
Centro Espírita, Alcita, Alzira e Sônia Ma-
ria. No encerramento, foi servido lanche.

Segundo
o presidente
José Pereira
da Silva, o
local foi fun-
dado dia 21
de junho de
1914 por
G e o r g i n o
Barroso. O
nome foi es-
colhido em
homenagem
ao irmão de
Georgino,
José Barro-

so, vítima de tuberculose. Pereira lembra
que Georgino sentiu os mesmos sintomas,
por volta de 1913, já tendo o irmão de-
sencarnado há cerca de cinco meses

Da dir.
para a esq:
Dona Alci-
ta, Alzira
e Sônia
Maria fo-
ram ho-
menagea-
das na
noite

Ao centro o presidente José Pereira acompa-
nhado por diretores e amigos. À direita o es-
critor Milton Felipeli autor do livro “Sob o
Olhar do Tâmisa”

atrás. Os médicos não descobriam o que tinha
acontecido com Georgino, até que ele foi con-
vidado para uma sessão espírita. No início,
achou estranho, mas, tomado de surpresa, foi
revelado a ele que o irmão estava muito próxi-
mo. “José Barroso estava influenciando Geor-
gino na vida terrena e este na do irmão, de tão
ligados que eles eram”, contou. Recuperado da
saúde, Georgino passou a trabalhar na doutrina
espírita.

DOUTRINA KARDECISTA
Atualmente são realizadas palestras para as

pessoas que procuram o espaço. “Com as mais
diversas dúvidas, ou problemas de origem espi-
ritual ou material. A casa espírita ainda é uma
espécie de último recurso, para as pessoas que
não a conhecem”, explicou Pereira. Posterior-
mente, formam-se grupos de estudo, que se
deslocam do primeiro contato, na quarta-feira
à noite, para outras datas em cursos mais es-
pecíficos. “Depois de algum tempo na casa,
encaminhamos a pessoa, que se interessa em
estudar a doutrina mais a fundo. E fazemos tam-
bém a imposição de energia (passe) e traba-
lhos à distância. Pelo segundo, orientamos para
que ela, onde estiver, possa ter alguns minutos
de relaxamento para que possamos ajudá-la”,
disse ele.

É seguida a doutrina de Allan Kardec. “Cada
um de nós é um deus. Temos o livre-arbítrio.
Devemos plantar. Tem aqueles que acham que
não precisam. Agora, a colheita é certa”, fina-
lizou o presidente José Pereira.

Comunicador Edejalma e
o presidente do Centro,

José Pereira

Outras informações
pelo fone 2698-0348.


