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Hospital do Pari amplia atendimento
Eduardo Cedeño Martellotta

médicos Dirceu de Andrade,
Hospital Nossa
Celso Toledo e Luiz Carlos, sendo
Senhora do Pari,
que os dois primeiros atualmente
situado na rua
fazem parte da diretoria.
Hannemann, 234, já vem
atendendo há algum tempo pelo
OUTRAS
Sistema Único de Saúde – SUS,
ESPECIALIDADES
na
especialidade
de
Fora do SUS, conta ainda com as
traumatologia, 24 horas.
áreas de ginecologia, cirurgia
E, segundo informações do
vascular, dermatologia, clínica
diretor adjunto do hospital,
médica geral e pneumologia, através
Antonio Luis Caponi, a
de mais de 60 convênios, inclusive
traumatologia, ligada à ortopedia,
os de auto-gestão, aqueles em que
abrange basicamente qualquer
o paciente paga na hora, no próprio
trauma ligado à extremidade –
hospital. Outras informações
membros superiores e inferiores,
nos fones 3228-6533.
fraturas de maneira geral e
luxações.“Hoje em dia a
CURIOSIDADE
traumatologia está muito mais
voltada para tratamento cirúrgico.
Defronte ao hospital, uma
Com isso, o paciente retorna à
viçosa árvore de Ipê Branco, que
Lindo e raro pé de Ipê Branco. floresce uma vez por ano,
atividade mais cedo”, explica ele,
acrescentando que o hospital Pena que fica florido só dois dias e enriquece o postal do prédio,
apenas uma vez por ano. Pelo
conta com um centro cirúrgico
porém apenas por dois dias, de
menos é um privilégio do Pari.
para cirurgias desse porte.
acordo com a assistente social
O hospital, administrado por
Ivani D. Dias. É a única que se
Patrícia Lazzarini, foi fundado há 24 anos, pelos tem notícia na região, ou na cidade de São Paulo.

O

Patrícia Lazzarini e assistente Ivani participaram da entrevista com o médico Antonio Caponi.

Dê atenção aos seus pés. Consulte um podólogo

D

iariamente, damos cerca
de 5 mil passos. A cada
passo
são
movimentados
músculos, tendões e ligamentos. Por
isso, é muito importante manter a
saúde de sua postura e coluna. E o
melhor profissional para cuidar dos
seus pés é o podólogo.
Com experiência há mais de 20 anos
na área, o diretor da Fisiopé Centro
Científico Integrado, Roberto
Carvalho, é podólogo e ortesista. Com
a outra diretora e também podóloga e

fisioterapeuta Rose Carvalho, Roberto
oferece na clínica todos os serviços
da categoria, e ainda a venda de
produtos ortopédicos. Na Fisiopé a
avaliação é gratuita. E o tratamento não
tem nada de preço assustador, estando
na base de R$ 25 a R$ 35.
O horário de atendimento na
Fisiopé é das 8 às 21 h, de segunda
a sexta-feira, e das 8 às 14 h, aos
sábados, só com hora marcada. Ela
fica na rua Xavantes, 719, 5º
andar cj. 508, no Brás. Mais
informações pelo fone 6693-5085.

A pizza com o sabor do Brás

N

o bairro do Brás estimase que existam cerca de 80
pizzarias. Quem garante
isso é o Eraldo Simões de Matos, de
37 anos, pizzaiolo e proprietário da
Pizzaria Casterelli, situada na rua
Catumbi, 348-A.
Eraldo veio lá de Sergipe, com a
esposa Ione, e tem quatro filhos.
Exerce há quinze anos a profissão.
Ele nos conta que a Casterelli,
fundada em 1998, possui de 80 a 100
variedades de pizza. Só aos sábados
a produção é de 100 a 150 pizzas e

de 400 a 500 esfihas, em média.
As pizzas mais vendidas, segundo
ele, são a Portuguesa e a
Calabreza. Já as esfihas mais
pedidas são de carne e queijo. O
outro pizzaiolo que o acompanha
nos trabalhos é um boliviano de
La Paz, chamado Fidel Ulo
Montano, de 18 anos.
A Casterelli funciona de
domingo a quinta, das 18 h às 23
h 30, e sextas e sábados, das 18
h às 24 h. Fones para
contato: 6697-2133 e 6693-8064.

Cidade abre o 8º concurso sobre Gastronomia

Ótica
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As reportagens devem ser
inscritas até 7 de outubro no 12º
andar da Câmara Municipal, para a
equipe CCI. E as premiações dia 18
de novembro no salão nobre em
solenidade pomposa. Quem quiser
saber mais sobre esse pitoresco
evento pode ligar 3111-2239 ou site
www.camara.sp.gov.br.

Óculos de todos os tipos e
marcas da melhor qualidade
Temos convênio
com oculista
Rua 21 de Abril, 516

(

6096-4603

Jorge Hamuche e Eduardo Daher
são ferrenhos defensores do Turismo
de Compras não só do Brás como do
Complexo 25 de Março.

Felix Troféus
O Troféu

Rotary inicia
passos na Região

dos Campeões

( 3461-2503
Sua Casa
em São Paulo
Rua Dr. Ornelas, 250 - Pari

( 3311-7569
www.suacasaemsaopaulo.com.br
lmhotel@suacasaemsaopaulo.com.br

ReceitasGostosas
Ingredientes:
½ xícara de óleo
½ xícara de azeite
200 g de aliche
2 dentes de alho
½ cebola
4 pimentões vermelhos
½ lata pequena de molho de tomate
½ lata de sardinha sem escama e sem espinha
Sal, orégano e pimenta-do-reino a gosto

SARDELA 250 gramas
Modo de Fazer:
Bata no liquidificador os pimentões, o aliche, o
alho, a cebola, o molho de tomate e adicione aos
poucos o óleo. Ponha o orégano, a pimenta e a
sardinha e bata mais. Despeje em uma panela, junte
o azeite e ferva em fogo baixo. Quando o óleo
começar a ficar por cima, está pronta. Sirva com
pão italiano ou torradas.

Colaboração: Filomena Pécora

FARMÁCIA SÃO MIGUEL

T

ambém estreando no Conseg,
o industrial Pedro Nunes de
Abreu, diretor da Fiesp –
Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo, que está trabalhando com vistas à
fundação do Rotary Brás/Pari/Canindé. Ele
é do Rotary Club São Paulo Leste.
A próxima reunião ocorre dia 29 de
setembro, ainda em sala da Igreja Santa
Rita, a partir das 19 h 30. Participe você
também e convide os vizinhos da sua
rua. Ajude a cuidar do bairro
indicando os problemas existentes.

Casterelli

Rua João Boemer, 644
Agora voando também para Marília,
Ilhéus, Campo Grande e outros destinos
+ Pacotes Turísticos

( 6693-2940 - 6695-8570
Saúde é Coisa Séria

Av. Rangel Pestana, 2428

( 6693-4662

e-mail: brasturismo@hotmail.com

Rua Riachuelo, 25 - Centro

( 3104-4488

e-mail: brasturismo2@hotmail.com

Realizamos
Convênio
com Empresas

Mantemos Farmacêuticos e demais Profissionais
em todo o horário de funcionamento

Tradição
de 82 Anos
no Brás

IST
O F
AZ A DIFERENÇA
ISTO
FAZ

Forno à Lenha

R. Catumbi, 348-A
Na compra de
uma ou mais
pizzas, grátis
um refrigerante

( 6697-2133
6693-8064

