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Colégio vai repetir
Jornada da Saúde

S

erá dia 29 de março, das 9 às 16 horas, em sua sede
na rua Emidio Piedade, 604. Para tanto, o Colégio
Saint Clair convida também por aqui, toda a comunidade, com atendimento inteiramente grátis.
Entre tudo haverá pediatria, fonoaudiologia, dentistas, clínica geral e outros profissionais. Na foto, o Dr. Kim da Clínica
Siloam e a diretora do Colégio Saint Clair, Eunice Fazito.

Damasco conta sua história de novo
De geração
em geração, séculos e séculos
são passados. O
que muda são
apenas as pessoas, porque a
cartilha é a mesma, cuja terra
abençoada
apregoa ao mundo a sua mensagem de paz. Página 7

Brás abre caminho Tarde de Chá terá brilho
para visita de Alckmin de Agnaldo

D

F

oi mais uma vez em clima caloroso que o bairro do Brás
recebeu a visita do Amigo Geraldo Alckmin dia 23 de
fevereiro último. A apoteose se deu na Vila Maria Zélia,
com grande caravana liderada por Lurdinha Rodrigues. Página 5

“O homem é
um Deus quando sonha e
não passa de um mendigo
quando pensa”

Hölderlin
Ante-prefácio do livro “A Viagem de uma
Lágrima e Outros Poemas”, de Silva Barreto,
fundador do Movimento Poético Nacional.

Pari melhora
atenção às famílias
De meses para cá
o bairro do
Pari com
extensão ao
Brás e Canindé tem
recebido a
merecida
atenção das
nossas autoridades. Recentemente foi a AMA Pari,
e agora além de nova escola, foi inaugurado o EIS
– Escritório de Inclusão Social, na Capitão Mor
Passos, 478. Página 8

Invasão ao Brás
afeta rua Bresser

Região ganha nova escola
O prefeito Gilberto
Kassab entregou oficialmente dia 25 de fevereiro a 98ª escola municipal construída pela atual
administração. É a Escola Municipal de Ensino
Fundamental Anália
Franco Bastos, que oferece mais de mil vagas e recupera área abandonada na região.
A nova escola possui 16 salas de aula e dependências para
atividades pedagógicas. Tem duas quadras poliesportivas e
ampla praça com campo de futebol. Fica na rua Ariston de
Azevedo, 20.

ia 26 de março será rea
lizada a Tarde
de Chá com atrações de
surpresa. E, desde já,
reina intensa expectativa entre as milhares de
convidadas, com a anunciada participação do
show man Agnaldo
Timóteo. Página 6

Foto: Luiz Guadagnoli-Secom

A foto é de uma indiazinha pataxó chorando em Brasília.
Foi sua tribo que recebeu Cabral na Bahia em 1500.

Participe do concurso

A Voz das Escolas

Bandeira do Pari

Dia 12 de março às 19h, tem reunião das Escolas da Região Brás no Colégio Saint Clair, na rua Emidio Piedade, 604.

Página 4

O trânsito na região
Brás está
cada dia
mais complicado. O
congestionamento,
todos os dias atinge a rua Bresser, desde a rua Silva
Teles até a avenida Celso Garcia. De manhã e à tardinha, é um caos, no trecho total até o viaduto, onde nos
dias de chuva chega a ser uma barbaridade com um
imenso alagamento, que o povo denominou “Poça da
Marta” em toda a extensão.

DOCES
TO ?
AT
BARA
24 ANOS

É na Mano´s
Doces

Todos os produtos
com preços
promocionais

Mais de 6.000 produtos
Rua Visconde Parnaíba, 2.463

6292-0311

Massa
Corrida
PVA
R$ 27,00

Rua Dr. Almeida Lima, 79

6696-5050

Produtos de
Alta Qualidade
ao Alcance
de Todos

Largo da Concórdia, 88

6696-5133
O fer ta

3/8”
Assistência Técnica
Autorizada e
Distribuidor
Rua Bresser, 548 / 568 - Brás
Av. Dr. Eduardo Cotching, 268 Tatuapé

Furadeira
Skil
R$ 78,00

6097-8500
6672-5888

DOCERIA
Doces, Bolos, Salgadinhos, Petit Fours,
Waffers, Torradas e Biscoitos.

Encomendas para Festas
Loja de
Fábrica

R. Rubino de Oliveira, 58 - Brás

6292-0729 e 6292-0982
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Comissões tratam de melhorias para bolivianos

E

tura para alteração na
m reunião dia 5 de março úl- coreanos, mais a Polícia Federal e o Ministério
legislação. ”Deveríatimo no Ministério do Traba da Justiça, temas como multas, visto de permos marcar uma reulho-SP
manência, regularização das ofinião no Ministério das
(rua Martins Fontes,
cinas de costura (abertura de firRelações Exteriores
109, Centro) foram
ma com CNPJ) e legalização de
para dar estas decladiscutidas soluções
filhos de bolivianos.
rações”, sugeriu ela.
para uma melhor
Outro assunto foi o Acordo
O Ministério da Juscondição no trabalho
Bilateral Brasil/Bolívia, obtido
dos bolivianos e mipelo Consulado Geral em 2005, Dra. Ana Palmira, chefe de Fiscali- tiça e a Polícia Fedegrantes em geral.
que tem ajudado muito no senti- zação do Trabalho, propôs na reu- ral, disse ela ao final
reunião versou sobre itens do acornião, que haja mudanças na lei sodo encontro, fizeram
Quatro comis- A
do bilateral Brasil-Bolívia. À esquer- do de haver diálogo entre órgãos bre estrangeiros
sões do ministério da o cônsul Jaime Valdivia e ao fun- como a Polícia Federal “O que
(Divulgação e Ori- do o delegado Luiz Eduardo, da Polí- a gente está tratando aqui é de regularizar quem
entação, Desburo- cia Federal
entrou no Brasil até 2005.
cratização, TerceiriQuem entrou depois de 2005,
zação e Economia) abordaram com o
não pode se valer do que tem
cônsul geral da Bolívia, Jaime Valdivia
no acordo. Vai ter vários proAlmanza, e entidades de bolivianos e
blemas, como a deportação,
responsabilização, multas
As comissões debateram as questões
Centro Odontológico
etc”, disse Rita Camacho, addentro do previsto na lei, que por estar
UEZU
vogada do Centro Pastoral
obsoleta, impede flexibilidades. Na
Especialista em
foto o advogado Ricardo Schmid, e em
dos Migrantes.
prótese
Laserterapia
Ortodontia - Implantes

R. Maria Marcolina, 444 – s/ 23

6291-6515 – 6096-5726

FONOAUDIOLOGIA

A Procuradora do Trabalho Dra. Denise Lapolla, destacou o empenho das
quatro comissões. À esquerda, o Dr.
Luciano Pestana, diretor do Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça

Rua Juvenal Parada, 180 – Mooca

alguns esclarecimentos para solicitação de documentos de bolivianos em
outros órgãos, como o Detran. “Dúvidas que não foram esclarecidas aqui

Cantor do Brás será nome de Praça

CRFa 15.477/SP

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

P

or iniciativa do vereador Gilberto Natalini, será inaugurada em abril a Praça Francisco Petrônio, localiza
da na rua Vieira de Morais com a av. Washington
Luiz, em Santo Amaro.
O nome homenageia o saudoso cantor Francisco Petrônio,

“a Voz de Veludo do Brasil”, falecido dia 19 de janeiro de 2007, aos
83 anos.
Conhecido pela famosa música
“Baile da Saudade”, que nos anos

Aeroporto de Congonhas
Joaquim Cavalcanti de Oliveira Lima Neto
PAULICEA CONTABILIDADE
Contábil * Fiscal * Trabalhista
64 anos
Sistema
de Fidelidade
Informatizado
Abertura e Encerramento
Av. Rangel Pestana, 2.074

6693-4490 - 6695-1450 - 6291-2735

BRINCAGITO
Arte em Festas

• Animação Infantil
com palhaço.
• Oficina de Tatuagem
e Maquiagem.

7172-1945
6692-3264

No Consulado, o Dr.
Jaime falou
sobre a necessidade do
bom senso
para equalizar as questões

destaque, representantes coreanos

PROPOSITURA DE
PARLAMENTAR
A Dra. Ana Palmira Arruda, chefe da Seção de Fiscalização do Trabalho, quer que algum deputado faça uma proposi-

Fabiana Gonçalves Cipriano

foram encaminhadas pelas
comissões
para que
façamos o
ofício e solicitemos Integrantes da comitiva boliviana,
apresentaram vários quesitos, entre
as infor- os quais o salvo-conduto, a multa da
mações a chegada ao Brasil, a família, os meiestes ór- os de vida, o estudo e o trabalho
gãos”, explicou ela. A notícia alvissareira que ela dá
para os bolivianos é que há bastante empenho
na resolução dos problemas.
A data da próxima reunião ainda não
está agendada. Mais informações pelo fone
3150-8106 com a Dra. Ana Palmira, encarregada de apresentar a ata do encontro aos
participantes.

Nos anos 40, a região do Aeroporto de
Congonhas era um brejo. Eu me lembro de desembarcar lá com minha mãe,
vindo de Araçatuba, num avião da companhia Cruzeiro do Sul, empresa que
substituiu o Sindicato Condor. Esta última companhia fez a primeira viagem
comercial do Brasil em 1927, num hidroavião, entre o Rio de Janeiro e a
cidade de Santos. Meu pai estava naquele avião e, portanto, pode ser considerado um dos pioneiros da aviação.
Perto do Aeroporto de Congonhas,
morava tia Lídia, mãe da Gininha, casada com o arquiteto Paulo
Mendes da Rocha, que venceu duas bienais internacionais (São
Paulo e Tóquio) com o projeto do Clube Atlético Paulistano.
Lembro ainda que, nesta época da minha infância, transcorria a
Segunda Guerra Mundial. Havia racionamento de açúcar, que era

de beterraba. As fábricas apitavam e o
sino das igrejas estava sempre preparado para tocar, caso houvesse um
eventual ataque das tropas alemãs.
Já, nos anos dourados do Quarto Centenário da cidade de São Paulo, houve
a chuva de prata, o Festival de Cinema Internacional e as inaugurações do
Cine Marrocos, do Hotel Jaraguá e do
Parque do Ibirapuera. Neste tempo, o
Aeroporto de Congonhas vivia um
momento de grande glamour, juntamente com Aeroporto Santos Dumont,
localizado no Rio de Janeiro, Capital
Federal do Brasil à época.
Em Congonhas, eu costumava tomar
café de madrugada depois de ir aos
bailes de carnaval do Clube Arakan,

A O JORN
AL E GANHE PRÊMIOS
RECEBA
JORNAL
RECEB
GRANDE CAMP
ANHA DE ASSIN
ATURAS
CAMPANHA
ASSINA
Você recebe o Jornal do Brás em casa todo mês durante um ano, ganha um número e
concorre a brindes pela Loteria Federal todo último sábado de cada mês. Além disso, recebe
credencial de Amigo/Amiga do Jornal do Brás, participando da coluna Destaque do Mês. Os
assinantes sorteados terão também mesa grátis garantida na festa anual de dezembro.

PARTICIPE, O JORNAL É DE TODOS !!!
Deposite uma TAXA ÚNICA ANUAL de R$ 30,00 para despesas no Banco Itaú
Agência 0187 - c/c 36.677-8 e envie para o Jornal do Brás (Depto. Assinaturas)
com seu nome, data de nascimento, endereço, CEP, e-mail e telefone.
Se preferir, venha fazer uma visita. Afinal o Jornal do Brás vai comemorar 19 anos em outubro.
E nós precisamos de sua parceria. Rua Rio Bonito, 104 - CEP 03023-000
Auto Elétrico

MATEUS
Eletricidade para Autos em Geral

3534-3550 - 8236-3743

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

enigma_sound@hotmail.com

6694-5110

7626-5240
ADVOCACIA E CONTABILIDADE
Dr. Ricardo Tae Wuon Jikal

Jornal do Brás

Rua Moisés Justino, 381-B - Artur Alvim

Rua Paraíba, 298

Joaquim Cavalcanti de Oliveira Lima
Neto é advogado, escritor e diretor fundador do Museu do Brás.

Aqui no Jornal do Brás tem
vaga, com a melhor comissão do
mercado. Apresentar-se
com RG, CPF e comprovante de residência no horário comercial.
Não precisa ter prática
Basta querer trabalhar.

AUDITOR
TRIBUTÁRIO
Dr. Arlindo da Silva

3105-8897/6628 - 3106-2085

Diretor Presidente
Milton George Thame - Jornalista Responsável - MTB 8617
Diretor Administrativo - Antonio Dante Chuchuan - MTB 14.056
Diretoria Jurídica - Dr. Arlindo da Silva

RUA RIO BONITO, 104
MASSAGISTA
Fisioterapia Dinâmica e Terapêutica Sistema
Nervoso, Coluna Servical e Dorsal, Lombar,
Nervo Ciático
Consulta com
hora marcada

Rua Behring, 162

6693-9253

CONSUL
TÓRIO
CONSULTÓRIO
COMUNITÁRIO
Dr. Milton Ferreira da Silva
Clínica Médica - Hipertensão - Diabetes - Geriatria
- Escleroterapia - Obesidade - Vasectomia
Prevenção de Câncer Ginecológico
Exames Laboratoriais
Unidade I - Rua Aldeia dos Machacalis, 38
(alt. do nº 5660 da Av. Nordestina) - Guaianases
Unidade II - Rua da Glória, 515 - sala 2

6511-1336

Editoria Geral - Eduardo Cedeño Martellotta - MTB 31.993
Diagramação - Lilian Oliveira 7630-5532 / 2295-7252
Publicidade: Elifeletti P. da Silva, Jeferson Ferreira
Coordenação de Eventos: Loir Garcia
Distribuição - Logística - Antenor Paulo dos Santos Silva
Redação e Publicidade: Rua Rio Bonito, 104 - Cep: 03023-000 - Brás - SP
Fones/Fax 6692-6694 - 6692-3469 - 6692-0081 - 6618-1378
Site: www.jorbras.com.br - e-mail: jorbras@terra.com.br
IMPRESSÃO Artes Gráficas Guaru
6431-6655

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
6694-8440 - 9903-2902

cujo presidente era o Sinésio. Eu sempre estava acompanhado de minha namorada Sônia
Mara e da Klari Banfi, que depois se tornou
médica legista.
Ela, recentemente, participou das necropsias
do último acidente de avião, da empresa TAM,
que lamentavelmente ocorreu no meu querido
Aeroporto de Congonhas.
Acredito que, mesmo após este doloroso desastre que ceifou a vida de quase duzentas
pessoas, não justifica o fechamento deste aeroporto que é fundamental à aviação comercial do Brasil.
Estou certo que as autoridades brasileiras não
irão cometer esta loucura de acabar com o
charmoso Aeroporto de Congonhas, que deveria ser tombado pelo patrimônio histórico
da União e é orgulho dos paulistanos.

AGENTE
AGENTE DE
DE
ADE
PUBLICIDADE
PUBLICID
PUBLICIDADE

EXPEDIENTE

• Abertura
• Encerramento
• Legislação - Assessoria

1960 bateu recordes de vendas, Petrônio tornou-se uma espécie de rei dos bailes. Gravou
ainda a música Rapaziada do Brás de Alberto
Marino Jr, e era membro do antigo Clube dos
Motoristas do Brás na rua Jairo Góes.

Metrô Brás e Bresser, Terminais Rodoferroviários, Bancas de Jornais, Agências, Órgãos Públicos,
Mailing List, Indústria, Comércio e Residências, Condomínios da região, abrangendo os bairros Brás,
Pari, Canindé, Luz, Bom Retiro, Vila Maria, Vila Guilherme, Mooca, Belenzinho e Centro, Rede Hoteleira,
Igrejas , Escolas, Feiras Livres,Clubes Sociais e Desportivos e público em geral.

Catálogos, Encartes, Envelopes, Cartões,
Formulários Contínuos, Notas Fiscais, Parceria
com Agência de Publicidade, Criação e Designer

Tels: 6693-7951 / 6292-9975 / 2695-1501
Rua Marcos Arruda, 300 - Belenzinho
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Conseg Brás/Pari debate velhos problemas
M

uitas reclamações. Lixo, árvores, iluminação, segurança. Dia 28 de fevereiro último o
Conseg Brás/Pari/
Canindé e Ponte
Pequena discutiu
matagal e escuridão
defronte à Escola
Frei Paulo Luig,
além de faixa de
pedestres.
Edson Veloso,
da CET, informou que, em relação à faixa de
pedestres, foi aberto um processo em dezembro, quando ele visitou o local, e que o mes-

mo está tramitando. “Ele entra numa fila de
análise e vai para outra, de implantação de
projetos”, explicou. A CET, acrescentou ele,
tem um projeto de reforço de sinalização
em alguns pontos de travessia. “Aí a iluminação é pela CET, e não Ilume”.

PM NA PRAÇA KANTUTA
Entre outras questões, o capitão Renesto, da 3ª Cia PM junto ao 12º DP, informou
que a Praça Kantuta pode ter um posto da
PM, para que o entorno da área, constituído de uma AMA – Assistência Médica Ambulatorial, creche e Escola Técnica Federal, fique protegido. “Precisamos também

organizar melhor a festa dos
bolivianos”, completou.
A próxima reunião vai
ser dia 27 de março, no
mesmo local, a partir das
19h30. Participe você também e convide os vizinhos
da sua rua. Ajude a cuidar
do bairro indicando os problemas existentes.

KID P
ASTEL
PASTEL
Capitão Renesto

Ligue Conseg Pari – 6096-3629
12º DP – 6292-3537 (24 horas)
3ª Cia – 6694-3782 (24 horas)

A

baixo do viaduto Bresser, ressaltou que o
policiamento preventivo é com a Polícia Militar e que a solução para o fim da deterioração é de competência da
Prefeitura. “Em princípio, a
vítima precisa elaborar o
Boletim de Ocorrência
para gerar uma investigação”, explicou ela.
Representando o capitão Brito, da 3ª Cia do 11º
BPM/M, junto ao 8º DP, o
tenente Luciano afirmou ser difícil conver-

sar com os carrinheiros. “Eles não têm consciência
de educação, convivência em público, limpeza e organização social”. A profissão de carroceiro é legalizada desde a gestão de Marta Suplicy. Já o problema dos moradores de rua é social, segundo ele. “Ninguém quer ir para os albergues. Eles querem baderna
e liberdade”, salientou o tenente Luciano.
“Temos que fazer um plano de revitalização para
a região”, sugeriu o morador do condomínio. E repetiu, insistindo na providência.

Dona Nice e Dona Cotinha se conheceram no local. Na foto com
Milton George e coronel Nogueira

ALMOÇO POR PESO

6618-5927
CONFECÇÃO
CONTRATA

Cortador e Infestador
com experiência
Oficina de Costura, com no
mínimo 5 pessoas
Tratar pelo fone

8639-0534 c/ Sandro

Ligue Conseg Brás Mooca:
6605-7575 ou 9730-6949

Adepom anuncia novas ampliações
Durante o Café dos Inativos dia 16 de fevereiro último, o
presidente da Adepom, Luiz Carlos Nogueira, anunciou a aquisição de dois novos prédios, defronte à entidade, um especialmente para eventos e outro para atendimento
jurídico, completando agora um conglomerado de cinco imóveis.
O encontro dos inativos e pensionistas é um alegre acontecimento, chegando
a superlotar o espaço da matriz na Rodrigo de Barros, 112.

Alta Qualidade
em Alimentação
Atendimento 1ª Classe

Rua Emídio Piedade, 106

No Conseg Brás/Mooca, mendigos e lixo
Dra. Patricia Vaiano Mauad, representando o delegado titular do
8º DP, Dr. Roberto Pacheco, na
reunião do Conseg
Brás/Mooca e Belenzinho dia 11 de fevereiro
último no SESC Belenzinho, ao responder reclamação de um morador de condomínio situado na rua Ipanema com
a Guarapuava, sobre
mendigos e entulhos nas proximidades, em-

Lanchonete

O Café é assim, com muita variedade de guloseimas e acima de tudo, muita dedicação da equipe
Adepom

PLANOS
ESPECIAIS
2008

Ótica 21

Óculos de todos os tipos e
marcas da melhor qualidade
Temos convênio com médico

R. 21 de Abril, 516
Quem agitou bastante o evento foi o Silvio Santos
cover (Kladu Carvalho), na foto com o jornalista Herman, do Tucuruvi

6096-4603
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Cidade terá seu Museu na Mooca
A convite da Associação Comercial de São Paulo - ACSP e da Fede-

BEBÊ MAGAZINE
Fabricação Própria
Enxovais Completos para
Recém-Nascidos

R. Maria Marcolina, 299

6618-5720
R. Firmino Witaker, 123

6693-6877

Dia
Internacional
da Mulher
A vereadora Myryam Athie
parabeniza todas as Mulheres
pelo transcurso da data magna

DINHO’S

Moda Jovem
Rua Oriente, 552
6694-2911

Fax:6692-4558

Silau Confecções
Fabricação Própria

ração das AssociaCRIANÇAS NO BRÁS
ções Comerciais
Ainda na área da Cultura, o governado Estado de São
dor José Serra disse que será instalado o
Paulo – Facesp, o
Museu da Criança no antigo Palácio das
governador de São
Indústrias, que já abrigou as sedes da AsPaulo, José Serra,
sembléia Legislativa, do Detran e da Preparticipou dia 18
feitura. Vai ser chamado de Cata-Vento e
de fevereiro último
tem previsão de entrega em dezembro.
Alencar Burti falou sobre a importância da
presença do governador no encontro, diante
da primeira plená“Será constituído do aprendizado cientíde tantas questões a serem debatidas
ria de 2008, falan- Entre todos os temas, Serra destacou o fico e tecnológico desde os 2 anos de idado sobre o tema Museu da Cidade na Mooca e o Museu de até os 17. Terá várias etapas”, inforde Tecnologia). “A idéia é aumentar 5 vezes
“São Paulo: o de- da Criança no Brás
mou.
o ensino médio proporcionado no Paula Sousafio do desenvolza”.
vimento”. Na ocasião, Serra apresentou o
EDUCAÇÃO
balanço do seu primeiro ano de gestão e
Para a educação, disse SerFORÇA NA SAÚDE
anunciou uma série de investimentos nos mais
ra, foram fixadas 10 metas que
Serra anunciou o funcionamento em maio,
diversos setores para os próximos anos.
irão ser perseguidas até 2010.
do Instituto do Câncer de
Para a região, o
Uma delas é a remuSão Paulo (uma idéia sua),
governador José
neração por produque levará o nome do sauSerra informou na
tividade. “Vamos fidoso jornalista Octávio Friplenária da ACSP a
xar metas para cada
as de Oliveira e terá o maiabertura do Museu
escola. Quem cumor número de leitos do munda História de São Guilherme Afif Domin- prir e ultrapassar
do - 582. “Vai ser o maior
Paulo, que se locali- gos, vice-presidente da meta vai ganhar
ACSP, ressaltou o grau
do Brasil e da América Lazará no lugar onde de entrosamento que a mais. Pode chegar a
tina”. Outro hospital em
antigamente era uma entidade tem com as até 16 salários”, disprojeto será para reabilitaindústria têxtil, na ações do governo muni- se. Outra é alfabetiRogério Amato, secretácipal e estadual, e que
rio estadual de Assistên- rua da Mooca, 185. sendo uma “escola de zar toda criança até O prefeito Gilberto Kassab fez ção de deficientes físicos.
uma
saudação
ao
governador
José
cia e Desenvolvimento “São Paulo é um civismo”, leva ao gover- 8 anos de idade. E
A inovação vai consistir,
Serra exaltando o seu talento e
Social, ressaltou a exisno o conhecimento e os
mais quase R$ 2 bi- preparo à frente do Governo do Es- disse ele, no Ambulatório
tência de valores comuns Estado que não cul- anseios da sociedade
tado. “Os resultados já no primei- Médico de Especialidades
até na discordância, pela tiva muito sua melhões estão garanti- ro ano nos fazem ter a certeza abcaracterística da ACSP mória. Não existe nem livro sodos na reforma e ampliação soluta de que é uma ótima gestão, – AME, que atenderá 30
de falar não em nome de
pela excelência de sua equipe”, especialidades e terá capadas escolas.
uma categoria, mas de bre a história de São Paulo. Esressaltou
um pensamento de em- tamos organizando esta literacidade para 15.000 consulMas a prioridade nº 1 na
preendedorismo cívico
tas e 5.000 exames por
tura”, lembrou o governador educação, informou Serra, é o Centro
Serra. O museu abordará temas como a economia, a Paula Souza, responsável pelas ETEs (Es- mês. “Vamos fazer uma rede de 40 no Estasociedade e imigração.
colas Técnicas) e FATECs (Faculdades do”, acrescentou.

ATACADO E VAREJO
Rua Miller, 136 - Brás

Idiomas no Ensino

6694-5854

A

Secretaria de Estado da Educação mantém 78 Centros de Estudos de Línguas
(CELs) espalhados pelo Estado, oferecendo 45 mil vagas para aulas de japonês, italiano,

Loja Nova Oriente
CONFECÇÕES EM GERAL

Fabricação de Shorts e Bermudas

Artigos Esportivos

francês, alemão e espanhol, matérias que
não estão na grade curricular e, portanto,
não são ministradas rotineiramente em
salas de aula.

Para inscrever-se no programa o
aluno deve freqüentar cursos regulares ou supletivos na rede estadual a
partir da 6ª série. Estudantes de escolas técnicas estaduais também podem
freqüentar as aulas.

Jogo de Camisas e Meiões

Rua Oriente, 788 - Brás

Faça Você a Bandeira do Pari

6692-4412
ALUGA
-SE
A-

LOJA

Galeria São Bento

Térreo/Superior
(c/ Mezanino)

Rua São Bento, 545 - Centro
ALUGUEL +CONDÔMINIO = R$ 580,00

Tel: 3032-2210
Modas
Century

Silvia é bibliotecária do Pari, integrante da comissão julgadora. Com ela a
vereadora Myryam Athie, idealizadora
do concurso cujo troféu ostenta o nome
Jornal do Brás

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

Rua Silva Teles, 312

6832-5300 e 6693-5522

Está aberto o
concurso, com
troféu e prêmio de
R$ 500,00 ao
vencedor.
A bandeira
terá a medida de
1,28 x 0,90 m,
cujo desenho deverá ser apresentado em papel tamanho A4. Os interessados em

participar deverão retirar cópia do edital
na av. Carlos de Campos, 156 cj 22 com
Sra. Elvira ou Marisa e apresentar o trabalho até o dia 27 de maio.
Ao final, os 10 melhores trabalhos selecionados serão apreciados e votados
pela comissão julgadora dia 27 de junho
no Shopping D às 19h.
O trabalho vencedor passará a representar o bairro do Pari com reconhecimento oficial da Câmara Municipal, por
iniciativa de projeto de lei da vereadora
Myryam Athie.

Esporte e Política
Fio é o baluarte
incentivador do
esporte às crianças da região,
além de leal, esforçado e querido
assessor da vereadora Myryam
Athie. Dia 17 de
março estará comemorando seu
50º aniversário
com a família
e amigos

FARMÁCIA SÃO MIGUEL
Masculino e Feminino

Cauterização de Fios,
Depilação
e Limpeza de pele
Manicure - Pedicure
Escova - Massagem
Relaxante Anti Stress

Av. Celso Garcia, 419

6693-9014

Rua João Boemer, 644

6693-2940 - 6292-4748

Saúde é Coisa Séria
Mantemos Farmacêuticos e demais Profissionais
em todo o horário de funcionamento
Realizamos
Convênio com
Empresas

Rua João Teodoro, 1.577

IST
O F
AZ A DIFERENÇA
ISTO
FAZ

Panificadora e Restaurante

ORENSE

Pães, Bolos e os Melhores Lanches da Região
1º Piso - Self Service ou Prato Sugerido
ASSADOS DE 6ª A DOMINGO

Rua Catumbi, 470

6291-8049
6292-5144

CIRURGIÃ DENTISTA
Dra. Denise Regina Garcia
Atendimento 3ª, 5ª, 6ª das 13 às 19 h

3277-3746

Rua Piratininga, 615

E-mail: aline@alinelingerie.com.br
www.alinelingerie.com.br
Elegância
Bom Gosto
e Qualidade

• 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

Fantasias
Lingerie
Acessórios

3315-9737
Telfax: 3311-8773

Tradição
de 84 Anos
no Brás

Comér
cio de Tecidos e Conf
ecções
Comércio
Confecções

6096-6001 / 6096-5979 - Fone/Fax: 6693-1776

Lingerie

Você
encontra aqui

MERCADINHO
BELENZINHO

* Grande Variedade de Produtos
* Feirinha Diária e Açougue

Rua Catumbi, 494 - Belenzinho

Aceitamos
todos os
Ticktes sem

6292-5144 -6291-8049

CIRURGIÃO
DENTISTA
Dr. Nilson Azeredo Allucci
Odontologia Restauradora e Preventiva
Especialista em Estética Dental

Av. Carlos de Campos, 156 - sala 21

6692-8653
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Alckmin faz nova visita ao Brás

E

ra meio-dia e doze minutos de sábado, 23 de fevereiro, quando
Geraldo Alckmin chegou à Sociedade Amigos de Vila Maria Zélia, acompanhado da Líder Maior dos Transportes
Escolares, Lurdinha Rodrigues e comitiva
da Cobrate –
Cooperativa
Brasileira de
Transportes
Escolares. Ambos foram recebidos por intenso
aplauso pela comunidade, ao grito alegre
de “Lurdinha e Geraldo”.
Lurdinha lembrou que Alckmin, então

governador, assinou há menos de dois anos o
decreto criando o transporte escolar intermunicipal. “É importante que os governos municipal, estadual e federal dêem a devida importância e atenção aos profissionais que fazem o
transporte escolar, porque eles transportam,
mas educam para o trânsito e para a vida”, disse
ela, finalizando com a seguinte frase: “Geraldo
Alckmin, o médico que vai cuidar da saúde do
povo de São Paulo e posteriormente, de todo
o povo do Brasil”, sendo demoradamente
aplaudida pelas centenas e centenas de pessoas presentes.

ESTUDO NOS EUA
Alckmin, ao fazer o uso da palavra, informou que São Paulo hoje é a 3ª maior cidade
do mundo, com 11 milhões de habitantes e um
orçamento de R$ 25 bilhões. No ano passado

RETIRAMOS NO LOCAL

Rua Luiz Pacheco, 260

3311-9584 - 3313-6137

Experimente essa Delícia!
+ 30 Sabores
+ Calda Quente
+ Coberturas Diversas

6291-0795
Rua Rubino de Oliveira, 84 - Brás

ao povo”. “Nós precisamos ter governo
para servir ao povo, com honestidade, seriedade e
competência”,
ressaltou Alckmin,
q u e
ganhou
as últimas eleições em São Paulo, para presidente, nos dois turnos. “É um time que faz
toda a diferença. E eu fico feliz com o casamento que aqui estou fazendo”, disse, referindo-se a Lurdinha Rodrigues.
Ele finalizou dizendo que é preciso fortalecer o cooperativismo, o associativismo
e o sindicato. “A cooperativa é o sistema
mais justo que existe”.

E conhece os problemas
Início de
Campanha
de toda a região

BRASFER
APARAS E SUCATAS
Papelão - Plástico - Ferro Alumínio - Metal - Cobre
Perfilado - Latinha

ele fez
u m
curso
durante 6
meses
na Universidade
de Harvard-EUA sobre o tema “Conduzindo Cidades” com o prof. Stephen Goldsmith, o maior especialista em mega-cidades.
O ex-governador defende a idéia que uma
cidade funciona bem com emprego e renda, e com transporte de qualidade.
Lembrando do saudoso Mário Covas,
“o homem dos mutirões”, Alckmin disse que
ele foi um grande prefeito, com “objetividade de engenheiro politécnico e grande amor

E

m visita ao escritório do pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Ge
raldo Alckmin, dia 26 de fevereiro
último, o diretor presidente do Jornal
do Brás Milton George apresentou a
ele os maiores problemas atualmente
na região do Brás, bairro que foi
transformado em “quarto de despejo” da sujeira paulistana.
A conversa concentrou em temas
como a miséria humana na região, entre mendigos e crianças carentes, com
milhares de famílias empobrecidas,
gerando conflito social. Versou ainda em torno
do problema da saúde no bairro Brás/Pari,
carroceiros, lixo, enchentes e falta de ilumina-

ção. “São 12.000 moradores de rua na cidade. A gente percebe que o problema está
se agravando”, alertou Alckmin, anotando
assunto por
assunto com
esmerada
atenção.
Muitos
moradores de
rua contraem
doenças,
como a tuberculose. “A tuberculose cresceu em razão da Aids. Porque a Aids reduz a proteção da pessoa. É
uma queda imunológica”, explicou.

Alckmin disse ainda que em relação ao
partido (PSDB), em junho será a convenção,
julho o início de campanha e em agosto a
campanha no rádio e na televisão. “Eu acredito que antes de junho, o PSDB deverá ter
uma definição em relação à candidatura própria”, disse ele, que dá aulas na FAAP – Fundação Armando Álvares Penteado no curso
“Gestão de Cidades”. “Estou estudando muito a questão dos problemas da administração pública municipal, como o transporte, o
social, a saúde, a segurança, o emprego, a
educação e o saneamento (combate às enchentes)”, finalizou o ex-governador de São
Paulo, que prometeu uma visita ao Jornal do
Brás, Rotary Club Brás e à Tarde de Chá.

Arsenal da Esperança leva o nome de Dom Luciano
Rua São Caetano, 428 - Luz

3313-6001 - 228-9800
Site: www.interglobal.com.br
Som &
Acessórios
Alarmes - Vidros e Travas Elétricas Módulos de Potência e Alto Falantes
CDs - DVDs - MP3

6618-5707 - Fax: 6693-6100
e-mail: dubrasom@ig.com.br

Tabacaria Concórdia
Sacos • Sacolas • Polipropileno
• Sacos para Lixo • Copos Descartáveis • Fitilho
Preços que você nunca viu

Largo da Concórdia, 147

6693-5605

No último dia 1º
de março,
em cerimônia integrante
do calendário de
eventos
comemorativos do
No foto de arquivo, a cerimônia dia Centená11/3/2006 dos 10 anos do Arsenal, com rio da Ara presença de Dom Luciano. Seu fa- quidiocese
lecimento se deu cinco meses após.
de São
Paulo, o Arsenal da Esperança recebeu o
nome de Dom Luciano Pedro Mendes de
Almeida.
O Arsenal da Esperança é uma obra social que surgiu em 1996 no Brás, como um dos
frutos da amizade de Dom Luciano com um
italiano chamado Ernesto Olivero, que na ci-

Recanto Verde

dade
de Turim já
havia
fundado o
primeiro
arsenal, o
Arsenal da Paz, onde nasceram vários projetos de ajuda humanitária e de desenvolvimento, que se implantaram em quase uma
centena de países do mundo, inclusive no
Brasil. Dom Luciano faleceu em 27 de agosto de 2006.

mais de 28.300 homens em situação de
vulnerabilidade social, já acolhidos. Nesse
sentido, cabe lembrar, a título de exemplo,
as 12 milhões de refeições produzidas e
distribuídas no próprio local, e os 9 mil inscritos em cursos de alfabetização, de informática e profissionalizantes, tudo graças à
valiosa colaboração de funcionários, voluntários, amigos e instituições parceiras, privadas e públicas, entre as quais o Governo
do Estado de São Paulo merece destaque
especial.
O restaurante popular Bom Prato do
Brás, foi eleito o segundo melhor entre as
30 unidades existentes no Estado. Funcionando dentro do Arsenal da Esperança,
serve refeições a R$ 1,00.

REFEIÇÕES A R$ 1,00
ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG
Arsenal da Esperança
Rua Dr. Almeida Lima, 900 - Brás
Fone/Fax: 6694-5444

Ao longo de todo esse período, o Arsenal da Esperança funcionou 103.800 horas
sem parar, prestando inúmeros serviços de
assistência e promoção humana para os
FEIRÃO
E

DOS FABRICANTES
IMPORT
ADOR
TA

Restaurante Natural

Opção saudável para você e sua família

Self Service com:

Pratos naturais todos os dias
12 pratos quentes
12 Saladas
(com opções Diet)
2 sucos

Coma a
vontade com
preço único

Agora em
dois ambientes
Pratos em Geral

Rua Guaranésia, 1.276 - Vila Maria
SEGUNDA A SÁBADO

6631-6950

• Ótima
Localização
• Segurança
• Lanchonete
• Próximo Est. de Ônibus
• W.C. para Guia e Motorista

GRANDE
INAUGURAÇÃO

Rua João Teodoro, 1365 - Brás

3326-2601 - Cel.: 8557-3990

O Imóvel que você quer

ESTÁ AQUI

Desde 1945

Vende - Aluga - Administra

Rua Bresser, 145

6291-3722

www.imoveiscpg.com.br
DCristais Lapidados a mão
DRestauração
DPersonalização
DReposição de peças
55 Anos

6692-2453 - 3853-2453

Rua Firmiano Pinto, 209
www.cristaislugano.com.br
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Rotary Brás renova convite de filiações

E

m nova campanha sobre a
Importância de Servir, o
Rotary Club Brás reitera
convite para suas reuniões-almoço que
acontecem às segundas-feiras ao meiodia no salão de eventos do Mega Polo
na Barão de Ladário, 670 3º andar.
Dia 3 de março último, o Rotary
Brás recebeu a visita do palestrante
Adriano Galhardo que falou sobre

“Assertividade”. Ainda como pauta do dia, foi observado com otimismo, a inauguração do EIS Pari
em prol das famílias, assim como discutida a marcha do Rotary Brás junto às escolas da região.
As fotos foram feitas pelo companheiro Wagner
Wilson, que dia 8 de março comemorou 39 verões.

Vereador
Adilson Amadeu
parabeniza
a Comunidade Feminina pelo
transcurso
do Dia Internacional
da Mulher

PADARIA
14 DE JULHO
“109 ANOS DE TRADIÇÃO”

O Legítimo Pane D´Italia

3106-4795
R. 14 de Julho, 92 - Bela Vista

APORÉ EMPREGOS
• Mão-de-Obra • Temporária
• Construção Civil
• Serviços Terceirizados

Rua Melo Barreto, 78
Fone 3227-1488
Fax 3326-0982

Comercial Lima & Lins
Especializado na Fabricação de
Coifas, Tubos, Curvas, Chaminés
e Calhas, Colocação de Calhas

Rua Firmiano Pinto, 146
6692-4809 - Fax: 6692-8347

ADVOCACIA BARA
Civil - Família - Trabalhista
Especialista em cobrança
de cheques devolvidos

A participação feminina é influente
no Rotary Brás. Suzana, Suzete e
Marlêne ladeiam a presidente eleita
2008/2009 Flora Mina
Adriano, presidente Antonio
Marcio e Antonio Braz

Presente ao almoço, o presidente do
Rotary Liberdade, Marco Prado Horta.
Com ele o nosso Pedro Nunes e Orlando
Julio ao lado do governador assistente
Yoitiro Mori

Professor deve resgatar sua imagem

E

m visita à nossa redação, dia 19 de fevereiro último, Edson Machado Filguei
ras, presidente eleito 2008/2009 do Rotary Club Leste, que é o padrinho do Rotary Brás, disse
que defende o
resgate da autoridade do
professor, por
meio da sua
imagem melhorada. “Porque
o professor tem que ter compromisso com a escola
onde estiver lecionando, independentemente se estiver de passagem. Vai ter que se dedicar sim”, disse Edson, natural de Bebedouro-SP, que já foi pro-

PARCEIRO DAS
ESCOLAS

fessor do SESC e do SENAI. Ele ressaltou a necessidade de um trabalho de base com os professores e de recuperação com o aluno que não tiver bom
desempenho.
Dois projetos do Rotary Edson considera muito importantes – o Rumo e o Intercâmbio de Jovens. O primeiro é de orientação vocacional aos estudantes, que ele realiza desde 1995.

Ele finalizou a entrevista informando que o Rotary Leste fará alfabetização de adultos a partir de março na
Escola Estadual Padre Anchieta. O
custo é do próprio Rotary Leste, que
fará ainda a doação de 20 computadores para a escola, com instrutores
que darão aulas de informática para
os alunos. A Padre Anchieta oferece
desde o Ensino Fundamental (de 5ª a
8ª série), Médio até o supletivo.
Outra novidade é que o Rotary
Leste dará bolsas de estudo em faculdades e vestibulares – destas, cinco
serão para a Faculdade Rio Branco,
que é da Fundação Rotária.

ESCOLAS MAIS UNIDAS
Para ele, há a necessidade de se criar um
vínculo entre as escolas. “É preciso criar uma
ligação entre elas. Através de intercâmbios e
eventos, a exemplo do projeto A Voz das Escolas do
jornal”, disse Edson, completando que dessa forma
não só as escolas participarão, mas também a comunidade do entorno.

Tarde de Chá fica mais doce

D

ia 26 de março está chegando: vai ser
assim, com o Clube Silva Teles cheio e
com boas surpresas, tal como acontece na última quarta-feira de cada mês, em horas
alegres entre a brejeirice do círculo feminino.

Vai ser também uma data para comentar com
entusiasmo a visita do querido cantor Agnaldo Timóteo dia 30 de abril cujo convite ele aceitou dizendo que lhe será uma grata felicidade estar presente em homenagem às Mulheres e principalmente
antecedendo o Dia das Mães.

Segura
na Mão
de Deus
e vai
Agnaldo é
esperado
em orações
por todas
as amigas
da Tarde
de Chá

Dr. João Batista Bara
Rua do Hipódromo, 558

Ela foi sorteada
para o brinde
ofertado pela
CVC Brás Turismo. E a própria Abadia fez a
entrega ao lado
do nosso aplaudido Tico

6618-4000

TRANCABRÁS

Fechaduras - Trincos - Cadeados
Chaveiro Yale em 1 minuto
R. Hannemann, 399

3229-6261
Débora, Dulce e Gracy atenderam
com dedicação as participantes do
evento

Av. Cruzeiro do Sul, 843

3227-8602 - 24 Hs
Elétrica em Geral
Comercial e
Residencial
Parcerias: • Pinturas • Marcenaria
• Serralheria • Hidr
áu
lica
Hidrá
ulica

Rua Santa Clara, 117 - Brás
Fones: 3596-6310 - 7394-6741
electragomes@hotmail.com
electragomes@yahoo.com.br

Prazer em fazer
a diferença!
Matrículas
Abertas
* Educação Infantil
* Ensino Fundamental I e II
* Período Integral e Meio-Período

Av. das Cerejeiras, 790 - Jd. Japão

Fone: 6967-2607

www.colegiodeovolente.com.br

Sua
Casa em
São Paulo
Rua Dr.
Ornelas, 250

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

CENTER DA CONSTRUÇÃO
Areia, Pedra, Tijolos,
Ferragens, Tintas,
Materiais Elétricos, Hidráulicos

Rua Dr. Ornelas, 151

3311-0501
Fax 3311-0514

Cigana convida
Dona Eglantina falou:
“Venho todo mês e nunca ganho nada”. Aí ela
participou da gincana e
levou o 1º prêmio. Ao lado
a garota propaganda da
Tele Sena Ana Beatriz e
sua mãe

Isabel falou sobre cuidado capilar e estética.
Ainda atendeu pessoas
sorteadas com corte e
penteado, a exemplo da
Fátima

GANHE
R$!...R$!...R$!...R$!...

Quem ainda não conhece a curiosa lenda do nhoque da fortuna, precisa participar do encontro de amigos todo dia
29 à noitinha, no Espaço Cigano, da
rua Rodrigues dos Santos, 635.
A foto mostra o estande da Marlêne
Cigana na Tarde de Chá, com a Edna
Guerra e a filha Verônica, além da
Dedé e filha Michely

Aqui brincar também
é uma forma de aprender...

RACCO Vila Maria

Distribuidora de Cosméticos

REVENDENDO TRUFAS
E PÃO DE MEL

Descubra o Segredo da Beleza e do Sucesso

DIRETO DA FÁBRICA

*Pequeno Investimento e um
Grande Negócio com até 67% de Lucro

6479-4117
Cel.: 8163-3636

O Rubens veio com o filho Rafael
e esposa Simone. A presença da
SM Chocolates é um sucesso

* Berçário
* Pré-Escola
* Períodos: • Integral • Intermediário • Meio-Período

Av. Guilherme Cotching, 2001 - sala 10

Ligue: 6967-3959 / 6967-5191

Fone: 6967-6346

Unidade I: R. Araritaguaba, 932 - V. Maria
Unidade II: R. Araritaguaba, 1004 - V. Maria
www.escolaraposavermelha.com.br

COMUNICAÇÃO - LIDERANÇA
PLANO DE CARREIRA
Se a sua empresa almeja resultados que dependem do desenvolvimento
de habilidades pessoais de seus colaboradores ou se você quer fazer
diferença, aprenda técnicas práticas com os cursos e treinamentos do CAA.
CAA - Centro de Aprendizagem Acelerada, há 15 anos desenvolve cursos
e treinamentos utilizando os fundamentos e a metodologia da
Aprendizagem Acelerada, com trabalho de alta qualidade
e gerador de resultados efetivos.
Desenvolva a LIDERANÇA, aprenda técnicas de ORATÓRIA,
trabalhe a motivação e determinação em busca de SUCESSO!
Atendemos também de forma personalizada, de acordo com
a necessidade da sua empresa.

Elabore uma META ou seu PLANO DE CARREIRA
e seja UM VENCEDOR!!!
CAA-Centro de Aprendizagem Acelerada Ltda.
Rua Estela, 29 - 2º andar (ao lado Metrô Paraiso)
caa@centrodeaprendizagem.com.br
www.centrodeaprendizagem.com.br

Vitara
Frios e Laticínios
O Melhor Disco de
Pizza da Região
Pão Italiano, Bebidas e
Importados em Geral
Rua Catumbi, 613 - Belenzinho

LIGUE E RESERVE UMA PALESTRA GRATUITA!

Fones (11) 5082-2052/5572-6922

6694-0230 - 6692-7730
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Damasco revive sua epopéia
“Ahlar ua Sahla” – Conheça agora um
pouco da história da Síria, cuja cidade
Damasco foi a Capital do Califado nos
seus gloriosos tempos. Até hoje transpira os mais suaves perfumes de suas flores e até hoje se ostenta garbosa pela
lealdade, justiça e paz –
trinômio característico
de seu povo.
Damasco
foi escolhida a
Mohamad Al Kaddah fez ques- Capital da Cultão de recepcionar os patrícios,
tura Árabe no
a exemplo de Milton George
ano de 2008.
Para celebrar a conquista, o Centro Cultural
Árabe-Sírio promoveu uma típica noite cultural, dia 20 de fevereiro último no seu Salão
Nobre, sito à
rua Augusta,
1.053.
O evento
foi aberto com
a abertura da
exposição de
O cônsul Ghazi Deeb abriu
quadros “Imaa cerimônia
gens da Síria”,
pelo Cônsul Geral da República Árabe-Síria
em São Paulo, Ghazi Deeb e pelo diretor do

Brás
Society

Centro Cultural Árabe-Sírio no Brasil, Mohamad Al Kaddah.

ORIGEM DAS CIVILIZAÇÕES
Em seu discurso, Mohamad Kaddah falou sobre a eleição de Damasco no ano de
2008. A escolha de uma cidade árabe é realizada todos os anos, desde 1996, por países
árabes representados pela Liga Árabe, por
meio da Organização Árabe para Educação,
Cultura e Ciência (Alesco),
que tem como
objetivo mostrar a riqueza e
a herança cultural árabe nas
artes e na lite- Ex-vereador Mourad, Eduardo
Daher, dançarina Leila e Salim
ratura. “Damasco tem importância abrangente e muito
presente na consciência árabe mundial, porque ela é a cidade da riqueza espiritual, do
amor, da beleza, da paz e da origem das civilizações”, explicou Mohamad. “Passeando
pelas suas ruas, percebe-se no ar um perfume das antigas civilizações, da grandeza cultural e das missões celestiais. Ela é abençoada pelos profetas e encantadora frente aos
olhos de grandes generais, filósofos e poetas’, completou.

Lorenzo e o Reinaldo a do Roberto. Temos também a filha do Alfredo, Paula Michelina Di Cunto”,
completa. Já os filhos do Vicente se desligaram da
empresa.

O PRIMEIRO DI CUNTO

Vamos criar
a Pastoral da Educação
A Di Cunto foi homenageada dia 13 de fevereiro
último na ACSP Mooca dentro do evento Natal Iluminado. Na foto, Marco Jr e a noiva Beatriz recebem o troféu das mãos de Antonio Viotto

M

A

CONFIANÇA
CONTÁBIL

Contabilidade Informatizada
Assessoria Contábil - Fiscal Abertura
Encerramento Imposto de Renda

Rua Rio Bonito, 1.432
Fonefax: 3229-4345 - 3228-8183
e-mail confcontabil@uol.com.br

Depois, foi a vez do Cônsul Ghazi Deeb proferir suas palavras. Ele disse que a partir de Damasco surgiram aqueles que levavam a palavra de Jesus Cristo para todo o mundo e os líderes árabesmuçulmanos que
pregavam a palavra
cristã até a Andaluzia, na Espanha.
Ghazi comentou
ainda que a Síria
Os poetas Carlos Moreira e Wal- tornou-se um granter Argento, do MPN, também se de problema para o
fizeram presentes, ao lado de Al
mundo. “Ninguém
Kaddah
quer o bem para
aquele país. Até o
presidente dos
EUA George Bush
não consegue dormir, tem que dar
todo dia uma declaração de ataque ao
nosso país”, lamen- O auditório ficou inteiramente
tou, acrescentando completo de convidados
que o presidente da Síria, Bashar al Assad, quer a
paz e os direitos de liberdade, apoiando todas as
forças de resistência árabe, entre elas o Iraque,
Líbano e Palestina. “Não admitimos que alguém

Di Cunto chega aos 73 anos na Mooca

Pedagoga Kenia Mota

educação é um dos principais caminhos que nos permite formar o
ser humano a partir de uma ordem de valores que fundamente uma ética, cujo
princípio seja a defesa e a valorização da vida.
A educação também cria a consciência necessária para a construção de uma sociedade
capaz do diálogo e promotora dos direitos de
todos os cidadãos. Sendo assim, devemos valorizar a Pastoral da Educação como um caminho privilegiado para a promoção e a defesa
da vida.

OBSTÁCULOS PARA A PAZ

arco Alfredo Di Cunto Jr é diretor
de marketing da empresa Di Cun
to, que dia 14 de março próximo
estará completando 73 anos. Ele conta que
seu avô, Lorenzo Di Cunto foi um dos quatro
fundadores da tradicionalíssima confeitaria,
localizada na Mooca, na rua Borges de Figueiredo, 61/103.
Os irmãos Vicente, Lorenzo, Roberto e Alfredo (na ordem, do mais velho para o mais
novo) deram início às atividades da Di Cunto
em 14 de março de 1935, no mesmo local
onde hoje está instalada.
Marco Jr, expoente da terceira geração de
fundadores da empresa, lembra que Alfredo
tinha 12 anos quando foi fundada a Di Cunto. Atualmente estão na direção da empresa
o pai de Marco Jr, Marco Alfredo Di Cunto
e o Reinaldo. “Meu pai sucede a linha do

Mas um personagem em especial precisa ser lembrado na fundação da empresa: Donato Di Cunto,
pai dos quatro irmãos. Ele veio ao Brasil por engano, conta Marco Jr, no ano de 1868. Oriundo da
cidade de San Marco di Castellabat, ao sul da Itália
e próxima a Salerno, Donato iria para Montevidéu,
no Uruguai, encontrar um tio. Mas com o surgimento de uma doença contagiosa a bordo do navio,
em função da falta de alimentos frescos, o navio foi
obrigado a fazer uma parada em Recife, Rio de
Janeiro e depois em Santos. Então com 17 anos,
Donato veio com a cara e a coragem, analfabeto e
sem dinheiro. “De San Marco também vieram os
Matarazzo”, completa ele.

Horário 2a a sábado das 8 às 20 horas

3331-0899 - 3362-3420

Rua José Paulino, 452 - 1° andar (metrô Luz)

www.odontologiacd.com.br

6694-5122
Posto de Serviços

PETROBRÁS

POLIBRÁS

O Combustível mais Confiável da Região

R. Dr. Costa Valente, 363
6291-0524

CHAVES E CARIMBOS
Aberturas – Instalação e Confecção
de chaves para Residências - Empresas
Cofres e Autos Nacionais e Importados
Trabalhamos com Mul-T-Lock

Rua João Teodoro, 1.380/84

3313-5623 – 9338-1662

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

6694-0412
Rua José Monteiro, 319
(Próx. ao Viaduto Bresser)

ARI TRANSPORTES
DE MÁQUINAS
Máquinas
Gráficas e Operatrizes

6692-4170

SANTA RITA
Organização
de Despachos

Marco Jr divide funções na famosa empresa, com as primas Fernanda e Fabiana, ambas filhas de Reinaldo. Ao
fundo, à direita, foto do patriarca Donato – final da década de 20 na Itália

Financiamos os seus débitos
em até 6 vezes no cartão
Rua Rodovalho da Fonseca, 234

6292-1167 – 6692-9756

PIT STOP
Comércio de Lubrificantes
Super Troca de Óleo - Filtros e Baterias
Autos Nacionais e Importados

Fonefax: 3227-6960
Av. Cruzeiro do Sul, 34 - Canindé

Av. Celso Garcia, 438

Parcelamos seu tratamento
em até 10 vezes
Boleto / Cheques / Cartões

Brindes em Geral

R. 21 de Abril, 250

R. Saldanha Marinho, 116
6694-2777 - Fax: 6692-1608

6692-0144

• Clareamento Dental a Laser
• Implantes Dentários
• Facetas de Porcelana
• Equipe Especializada
• Tratamento de Canal sem dor

BRINDES
BRESSER

Licenciamento e Transferência de Autos

O Melhor Preço
da Região

Clínica Odontológica
Carpe Diem

nos atinja ou nos invada. Não somos
agressores nem admitimos que sejamos
agredidos. Nós queremos simplesmente
ser respeitados, já que respeitamos a
todos”, advertiu o Cônsul.
Ato contínuo aos discursos, foi feita
a projeção do filme “Damasco através
da História” e a apresentação do grupo
de dança Folclórica do Centro Cultural
Árabe-Sírio. Em desfecho, foi servido
coquetel. O filme é reprisado toda quinta-feira no auditório da entidade.

No melhor e mais simpático ponto do Brás
√ Servimos Café da Manhã c/ deliciosos
Lanches e Salgados após às 6h da manhã
√ Se você exige
Higiene e Qualidade,
venha nos fazer uma visita
ACEITAMOS CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO

(11) 6693-6489 / 6693-5490
Rua Casemiro de Abreu, 352

Vidraçaria

Vitrô

Temperados - Box para Banheiro
Espelho Vitrines Estantes de Vidros - Molduras
Vidros Jateados e Bisotes - Portas Sanfonadas

Av. Carlos de Campos, 522

6693-7659
FoneFax: 3326-8902

PERFUMES E MAQUIAGENS

Tratamento Completo
Capilar - Facial - Corpo
Há 13 anos no mercado,
em todo sul do país,
agora em São Paulo
CONTRATA C/ URGÊNCIA

• Revendedor
• Distribuidor (M/F)

Tel.: 3853-6560 / 8354-0141
9811-5579

JORNAL DO BRÁS
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EIS abre as portas no Pari

C

om a inauguração do Escritório de Inclusão Social
– EIS e Casa da Família –
Espaço Frei Galvão no Pari dia 25 de
fevereiro último, a cidade passa a contar com o 3º EIS em funcionamento já existem o do Glicério e o da Bela
Vista.
Sidney Bacani, presidente da Associação Lar da Criança de São Pedro Apóstolo, uma das parceiras do
EIS Pari e localizada na Mooca, conASSISTÊNCIA TÉCNICA
ESPECIALIZADA
TV - Som - Vídeo - DVD
Microondas - Controle Remoto
Manutenção de Computadores
Monitores - UP Grade
Instalação de Internet

6292-8186

Rua Cachoeira, 1634 - Pari

Cargas e Encomendas
Importação e Exportação

tou que o objetivo do EIS é fazer um cadastramento das famílias em situação de vulnerabilidade. “São famílias que estão
em cortiços,
sem documentação. Queremos fazer destas pessoas ciAntonio Augusto, Eduardo da SubMoo- dadãos”, disse
ca, Alzira e Sidney do Lar São Pedro
ele, que fará
trabalho inclusive para regularização dos bolivianos da região.
Também presente na inauguração o subprefeito da Mooca, Eduardo Odloak, que disse que
a idéia do EIS é oferecer serviço de qualidade
para atender as pessoas com dignidade, “para
que elas possam ter acesso aos diversos programas que o setor público possui”, completou.

CEFA surge para formar craques

• Alagoas • Bahia • Sergipe
• Pernambuco • Rio de Janeiro • Guarulhos/SP

3326-7990 - 3227-2152
Rua Pasteur, 147 - Canindé
www.transcompras.com.br

Super mercado
BO
A SOR
TE
BOA
SORTE

Esse é o novo esquadrão do Silva Teles,
Sub 17, principal do projeto. Nas laterais acima, os orientadores Fio e Ferro

Av. Carlos de Campos, 230 - Pari

Cantina do
Marinheiro
Desde 1942 em parceria com o mar
Estacionamento Próprio c/ Manobrista

Aceita-se Credicard e Dinners
Av. Alcântara Machado, 552

No objetivo de formar atletas
no futebol de
campo, o Esporte Clube
União Silva
Teles, presidido pelo po-

pular João Ximbica, faz parceria com o CEFA
– Centro Esportivo de Formação de Atletas,
presidido pelo
árbitro Rodrigo
Bragueto.

Pedrinho, grata revelação
do Vovô da Várzea

www.topcau.com.br

R. Santa Rita, 186-A - Sala 1

6695-2446
6692-9190

Clube
Silva Teles

AL
UGA
ALUGA

• Quadra de Esportes • Salão de Festas

6096-6001 e 6096-4965

ATENÇÃO:
Reformas em Geral
Telhados, Calhas e Vazamentos,
Instalações Elétricas, Hidraúlicas

6693-5078 - 6692-3834

Eugênio:
9176-7343 / 2081-1612

A comissão é
composta também
pelo Fio – mentor do
projeto, Lino Guelfi,
Renato Mansur, Valter Luiz, Ferro do
Guarany do Brás,
Walter da Conceição,
Klelson Pires e Julio
Cesar Meirelles.

Além de árbitro, o Bragueto é o
diretor do CEE Tatuapé. Com
ele o Klelson e o Fio

Modo de Preparo
Coloque em um refratário untado com azeite, o
pimentão, a cebola, os tomates e os alhos. Depois,
coloque as postas de bacalhau por cima de todos
os ingredientes mencionados, põe as batatas cortadas em rodelas grossas, ao redor, e regue com o
azeite.
Leve ao forno (150-180º C)
Rendimento: 4 porções
Tempo de Preparo: 30 minutos
Grau de Dificuldade: Médio
Sirva acompanhado de brócolis ou arroz.

Dra. Alessandra G. Marques

Telefax: 6694-7477

O EIS Pari fica na rua Capitão Mor Passos,
478. Mais informações pelo fone 6128-3475 ou
pelo site www.larsaopedro.com.br.

Prato
Bel
Brás

Reclamação Trabalhista, Indenização,
Cobrança, Execução, Separação,
Divórcio, Pensão Alimentícia, Inventário,
Arrolamento, Alvará, Guarda, Revisional
de Alimentos, Aposentadoria

Rua Rio Bonito, 194

Prefeito Kassab e secretário Pesaro
inauguram oficialmente o EIS Pari

BACALHAU
o Rei da
Semana Santa
Ingredientes
2 postas de bacalhau de 700 g
1 pimentão vermelho em pedaços
1 cebola média em rodelas
2 dentes de alho picados
4 tomates cortados em rodelas
250 ml de azeite
6 batatas cozidas cortadas em rodelas grossas

3207-6125

Rodas - Rodízios - Carrinhos Industriais
Distribuidor: Rod-Car - Novex - Schioppa
CONSERTOS E MANUTENÇÃO
de Carrinho Hidráulico e Industrial

Cerimônia Dupla
A inauguração
oficial foi no dia
seguinte com a
presença do prefeito Gilberto Kassab e secretário
municipal de Assistência e Desenvolvimento Social,
Floriano Pesaro.

Filomena Pécora: 3105-4813
Apoio: Padaria 14 de Julho

A Páscoa está chegando e com ela os deliciosos ovos
de chocolate Top Cau.
Com diversos tamanhos e embalagens, estão à venda
na loja de Fábrica, situada na Av. Carlos de Campos,
390. A novidade é o ovo chocolate ao leite 3 kg e 8 kg.
Na recheada loja, também podem ser adquiridas cestas
alusivas à data.

RODÍZIOS E
CARRINHOS

tes de Desenvolvimento Local e Econômico (responsáveis por ações dentro e fora do escritório
para desenvolver e fortalecer o crescimento econômico e social das famílias e da comunidade do
Pari).

Receitas Gostosas

presente
também
na Páscoa

ACEITAMOS
CARTÕES E TICKETS

Aberto de 2ª a Sábado
das 7:30 às 20h
Domingos e Feriados:
aberto das 8h às 13:30h

6291-8956 - 6692-3091
Fax: 6693-4367

MAIS PARCEIROS
O EIS Pari, que tem ainda a parceria do
Projeto Nós do Centro (cooperação bilateral entre a Prefeitura e
a União
Européia),
Subprefeitura
Mooca e Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS,
conta com Brinquedoteca, Biblioteca, Salão Multi-Uso (para reuniões sócio-educativas, Fórum de Desenvolvimento e Oficinas de Dança, Arte e Música), Equipe Técnica da Casa da Família, composta por psicólogos e assistentes sociais, além de Agen-

LIMPADORA WASHING HOUSE
GANHE TEMPO - NÓS LIMPAMOS A SUA CASA!
• LAVAGEM DE SOFÁ - A PARTIR DE R$ 18,00 POR ASSENTO / FIXO
• LAVAGEM DE TAPETES - A PARTIR DE R$ 10,00 / M2
• LAVAGEM DE CARPETES - ATÉ 40 M2 - R$ 90,00
Consulte nossos preços para
Persianas Verticais e Horizontal - Sob medida

Consulte-nos: 3227-9919 / 8175-5673

Decorações G.A
Tecidos Impermeabilizados
50 anos no ramo
Reformas móveis estofados, sofás, poltronas, cadeiras,
vitorianas, Luiz XVI, Coloniais e todos os estilos

Rua Santa Clara, 183
6692-5155 - 7677-9097

M.S. CRUZ

ConfiaDeus
em mos

Materiais para Construção em geral
40 Anos de Tradição

Venha tomar
um café conosco

Rua Carlos de
Campos, 283 / 289

6090-4860
6198-2961 (TP)

Comércio de Embalagens

Entregamos os Pedidos

Ferramentas - Areia
Cimento - Calhas e Condutores em Geral
Tintas - Artigos Sanitários
Artigos - para Encanadores

Rua Santa Clara, 386

J

6693-1394
obamar

Gráfica
33 anos de
Bons Serviços

ATACADO E VAREJO
Malhas para Fardo, Papel,
Sacos para Lixo, Fitilho, Durex, Sacolas
e Sacos Plásticos

Rua Carlos Botelho, 63/67

6692-0079 Fax: 6693-4685
www.fardopel.com.br

Impressos
em Geral

Promoção do mês:
Talão de Nota Fiscal

Rua 21 de Abril, 432

6694-1268

