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Aberto de 2ª a Sábado das  7:30 às 20:00
Aos Domingos  e Feriados aberto

 das 8:00 às 13:30 horas

SuperSuperSuperSuperSupermermermermermercadocadocadocadocado
BOBOBOBOBOA SORA SORA SORA SORA SORTETETETETE ACEITAMOS

CARTÕES
E TICKETS

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

Rua Carlos de Campos, 230 - Pari

SuperSuperSuperSuperSupermermermermermercadocadocadocadocado
BOBOBOBOBOA SORA SORA SORA SORA SORTETETETETE

Confiamos
em  Deus

38 Anos de Tradição

Oferta : Balde de 9 litros Látex R$ 22,00

Suvinil - Coral Dulux
Tintas DACAR

R. Carlos de Campos, 283/289

(
6090-4863 / 6090-4864
6090-4865 / 6090-4866

6198-2961 (TP)
(

Suvinil - Coral Dulux
Tintas DACAR

Aceitamos
todos os

Ticktes sem
desconto

(((((  6292-5144 -6291-8049
Rua Catumbi, 494 - Belenzinho

MERCADINHO
BELENZINHO

*  Grande Variedade e Produtos
*  Feirinha Diária e Açougue

MERCADINHO
BELENZINHO

((((( 6695-2446  e 6692-9190
R. Santa Rita, 186 - A - Sala 1

Dra. Alessandra G. Marques
Reclamação Trabalhista, Indenização, Cobrança, Execução, Separação,
Divórcio, Pensão Alimentícia, Inventário, Arrolamento, Alvará, Guarda,

Revisional de Alimentos, Aposentadoria

( 6291-8049 e 6292-5144

Panificadora e Restaurante
ORENSE

R. Catumbi, 470

ASSADOS DE  6ª A  DOMINGO

      Pães, Bolos e os  Melhores Lanches da Região
1º Piso - Self  Service ou Prato Sugerido

SÓ ATACADO
R. Maria Joaquina, 367
((((( 6096-6714 – 6693-9125

Moda Jovem
SHYRO’S JEANSSHYRO’S JEANSSHYRO’S JEANSSHYRO’S JEANSSHYRO’S JEANS

Abertura de Cofres, Portas,
Cadeados Milanos e Troca de Segredos
Plantão 24 horas - Carimbos na hora
Rua Cantareira, 1.056

Chaveiro Cantareira

(((((     3229-8387

( 6096-7051

Carimbos
Fabricação Própria

Vulcanizados e Computadorizados
Rua 21 de Abril, 714

 R. Hannemann, 399
((((( 3229-6261

Av. Cruzeiro do Sul, 843
((((( 3227-8602 - 24 Hs

TRANCABRÁS
Fechaduras - Trincos - Cadeados
Chaveiro Yale em 1 minuto

((((( 3228-7814
R. Barão de Ladário, 799

Quadros, Molduras, Laca,
Espelhos,  Ar tesanatos,
Gobelein, Vitrais, Telas,

Tapeçaria e Vidros.

QUADROS

  RM

Brindes
em Geral

Rua 21 de Abril, 250

((((( 6694-5122

BRINDES BRESSER

O QUE VOCÊ ESPERA
DE SEU FUTURO?????
ENTÃO......A OPORTUNIDADE CHEGOU
BRASIMEC CURSOS E TREINAMENTOS
Seja um profissional qualificado....ou se preferir,
você pode montar seu  próprio negócio.

CURSOS:   Eletricista de Auto   - Instalador
de Som  - Mecânico de Auto (inclui Injeção
Eletrônica)  - Instalador de película (insul
film)  - Chaveiro residencial - comercial
automotivo)  - Desenhista - Mecânico
Leitura e Interpretação de Desenho
FAÇA JÁ SUA MATRÍCULA

www.braimeccursos.com.br

38 anos de tradição em ensino profissionalizante.

Av. Celso Gracia, 5703 - Tatuapé
( 6192-2606

O Brás é o bairro da fé. No
bairro, existem dezenas de
religiões, a evangélica, a

católica, a espírita, enfim, quem passa
pelo bairro se depara com inúmeras
igrejas e centros espíritas. Mas muitos
não sabem que na rua Rio Bonito, 387
, Maria Marta de Oliveira, 65 anos,
tem o dom de benzer as pessoas. E
ela não cobra nada por isso.

Nascida em Alfenas – MG, desde
1972 reside no Brás. Em 1975
participou da fundação da Escola de
Samba Colorado do Brás, cujas
reuniões aconteciam em sua casa.

Ela conta que começou a praticar o
espiritismo (umbanda) com 7 anos de
idade. “Eu gostava muito de sair
benzendo as pessoas, sem entender
nada de mediunidade”, lembra ela.
“Minha mãe me batia, porque achava
que eu estava amolando as pessoas,
e não deixava, mas eu ia”, argumenta.
“Aí, numa sexta-feira santa, meu pai
deixou todo mundo em jejum. E eu
montei uma barraca de bananeira para
brincar com minhas primas. Ao meio-
dia, eu bati palma quando eu ia comer
as bananas com elas e recebi um guia
(espírito). Aí vieram todos os guias da
direita e a cidade abalou”, conta.
“Meia-noite, durante a procissão do
encontro, na porta da igreja, eu recebi
o povo da esquerda. Tinham muitas
pessoas ao meu redor e ninguém
conseguia me segurar”.

HISTÓRIAS DE CURA
Inconformados, os pais começaram

Tramontina mostra
novidades da Pça da República

O repórter da TV Globo, Carlos Tramontina faz reportagem sobre a Praça
da República, no Centro de São Paulo. A Praça foi reformada e  reinaugurada
em fevereiro/2006. Mais bonita e mais clara. Os monumentos antigos foram
reformados e inaugurados outros.
Agora, preservar é necessário. Vale a
pena conferir!

Rogério Gama nas ondas da Rádio Record

O locutor/noticiarista Rogério Gama apresenta pela Rádio
Record 1.000 kHz AM  toda segunda, terça e sexta-feira das 22
à meia noite o “Jornal da Record 2a.  Edição”.

O programa também pode ser ouvido pelo site: www.radiorecord.com.br . Rogério Gama comunica-
se com todo o país levando as principais notícias do dia. É versátil quanto à prestação de serviços,
esse o superdiferencial. Sabe muito bem como orientar os ouvintes para solucionar os mais diversos
problemas relacionados à comunidade, quando necessário. Profissionais competentes são
contatados para falar sobre assuntos específicos, como Previdência Social, Segurança, entre outros.

E na sexta feira o “Jornal da Record 2a. Edição” tem uma coluna especial dedicada aos pescadores
com a participação de Jair Rigotti que sabe muito bem onde o “Mar está pra Peixe”.

Ligue-se no recado de Rogério Gama, nas ondas da Record, onde você pode surfar e pescar! Na
mesa de som conta gente competente: José Nelton, Jacinto Nascimento e Everaldo Silva.

Brenda Bueno
modelo e cantora juvenil

Modelo para catálogos – folders
– editorial de moda –  desfiles

Cantora Juvenil
12 anos – Altura: 1,58 –

Manequim: 16  - Sapato: 36
Branca – Cabelos Castanhos e

Olhos Verdes
Contato: (11) 4604-6513

Modelos expoentes

para  Lojas e Desfiles

Evaldo Becker
Modelo profissional
Catálogos – editorial

de moda – eventos –
desfiles

Altura: 1,88 –
Manequim: 42 – Cabelos

e Olhos: pretos
Contato: (11) 4489-
2855/ 7313-1181

 A Escola  fez bonito na passarela do
samba de São Paulo. A torcida vibrou
quando a escola mostrou no
Sambódromo o enredo: “Negro, O
Grande Ventre Que Gerou Seus Filhos,
Atravessando O Mar Aqui Chegou. No
Esplendor De Uma Raça, Essa Cultura
Germinou”.

Colorado
do Brás

Já está no ar a PontoComTV, web TV do amigo
pessoal do empresário Sílvio Santos, Itamar
Oliveira.

Apresentador do programa Clube dos Bichos no SBT,
Itamar levou seu programa, voltado aos mundos canino
e da zoologia, para a PontoComTV. Outra novidade na
programação é o Loir Garcia Show, com o objetivo de
buscar novos talentos nos meios musical e artístico. “A
idéia é lançar um futuro talento para que o Brasil e o
Mundo conheçam”, disse Loir Garcia.

Há um projeto para um concurso com crianças na
PontoComTV, a ser realizado brevemente. As inscrições
podem ser feitas no site www.pontocomtv.com.br. Outras
informações pelos fones 3675-8987 e 6864-0122.

A melhor TV da Internet e ponto!A melhor TV da Internet e ponto!

É o seguinte: esse tema vai ser o foco da palestra de
Caristiane Lourenço dia 18 de março no Espaço de
Dança da Boutique Cigana. Trata-se em resumo, de
aprender a lidar e encarar os fatos e acontecimentos.
Ligue 3229-2420.

Pelo que se vê, não é
preciso nada. Só os nomes:
Bianca, Kauany, Paula
novata e Michely. Integram
o elenco de shows de Elaine
Produções, presença
garantida no Desfile Miss
Zona Norte

Marta, a benzedeira do Brás

a mudar de cidade, entre as quais Mococa,
Guaranésia, Guaxupé e São José do Rio
Pardo, até pararem em São Paulo, mas ela
continuava com o mesmo dom. “Quando eu
benzia as pessoas, e eu falava: ́ deixa eu fazer
um chá para elas´, no quintal pegava um
mate, fazia um chá, dava e a pessoa sarava.
Mas se eu chegasse pra benzer e não falasse
nada, a pessoa não ia viver”. A partir do
momento em que curou milagrosamente seu
pai, Vitoriano da Silva, os dois (pai e mãe)
aceitaram o seu trabalho.

Entre os benzidos, está um médico do
Hospital São Paulo. “Deu erisipela nele, que
veio se tratar aqui no ano passado”, recorda
ela, que f inal iza com outra histór ia
assustadora. “Tinha um senhor, seu Manoel,
do Paraná, que estava com câncer, e a
barriga dele estava enorme. E ele começou
a se benzer comigo, sua barr iga se
estufando, não urinava, soltava nada. De
repente, faço massagem na barriga dele, e
daqui a pouco, enxota fezes até na boca.
Depois de um tempo, ele ficou bem”,
lembra, finalizando a entrevista.

Você sabe o que é Resiliência?

Gente na Linha

Débora é da Imprensa
Sub Mooca e ele, o
poeta Raluca, que nos
eventos acirrados,
acalma a moçada com
suas lindas mensagens

Alô Bruninha. Pronta para o desfile de
abril? Então a gente se vê lá na passarela
com todo esse charme

Ele é o querido
Palhaço Xibum, que
agrada em cheio a
petizada. Dia 10 de
junho na festa do
Brás

Acacio Nascimento

Quem é Você?

- Sou Moisés, vim para
fazer uma reciclagem

geral. Estão todos loucos,
aprontando muito.

E quem disse que você é
Moisés?
- Foi Deus!

Eu não, meu chapa. Eu
não!!!


