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* Calças * Bermudas * Jeans
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((((( 6695-2446  e 6692-9190
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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

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

Guerino Cursi, mais conhecido como Tito
é o novo presidente do Clube da
Comunidade Serra Morena, que

festejou dia 14 de abril último 78 anos de história.
O clube foi fundado no dia 10 de abril de 1929.

Entre suas realizações neste início de gestão,
estão a reforma nas quadras de bocha, no
campo de futebol, que foi murado e teve
arquibancada construída, faltando apenas a
iluminação do gramado. “Possivelmente,
teremos a grama sintética” – disse Tito.

Por meio de vários eventos, será incrementada
a Terceira Idade, cuja diretora de eventos é
Dona Nice. Tito faz um convite para todos
participarem das modalidades de bocha, dominó,
tranca e da Terceira Idade.

“A Subprefeitura da Mooca tem nos ajudado
muito, através da vereadora Myryam Athie”,
afirmou Tito, que tem 56 anos de clube.
Lembrou um fato curioso envolvendo o Serra

Serra Morena se renova aos 78 anos
Morena e o São Paulo F.C. “Como o São Paulo
tem as mesmas cores e camisa do Serra e
surgiu cinco anos após o Serra (1934), dizem
que o Tricolor copiou nossa camisa e
distintivo”, contou Tito. O São Paulo
inicialmente ficava no Canindé.

Fazem parte ainda da diretoria a Graça e
Hermínio (tesouraria), Júlio (bocha), Celso
Lopes (secretário geral) e Elói (diretor social
de sede). A propósito, Graça nos informou que
o aluguel do campo está disponível das 15 às
18h aos domingos.

ALÔ CRIANÇADALÔ CRIANÇADALÔ CRIANÇADALÔ CRIANÇADALÔ CRIANÇADA!A!A!A!A!
Outro convite é para a molecada freqüentar

a escolinha de futebol, que teve início dia 4 de
abril com 15 garotos. “Em 15 dias já temos
64”, disse Tito. São duas faixas etárias: infantil
e juvenil - categorias Sub-9, Sub-11, Sub-13 e
Sub-14. O professor Fio coordena as

atividades com os garotos todas as quartas-
feiras, o dia inteiro. Para inscrever-se, o garoto
deve procurar o Fio ou a Graça e trazer o
responsável, duas fotografias 3x4 e atestados
de escolaridade e de saúde.

Dia 18 de maio vai ter Festa em homenagem
ao Dia das Mães, sob a supervisão de Dona
Nice. O Clube da Comunidade Serra Morena
fica na rua Araguaia, 749, no Pari. Mais
informações no fone 6693-0829.

Com nova diretoria, sob a
presidência do popular João
Ximbica, o Clube Silva Teles está

O futebol brasileiro nasceu no Brás, pelas mãos e pelos pés de
Charles Miller. O primeiro jogo foi na Várzea do Carmo dia 15 de
abril de 1895.

Então, o Jornal do Brás está organizando a I Copa Charles Miller em
8 campos da região com participação de 32 agremiações. Serão
convidadas as comissões técnicas de todos os campos dispostos a
participar, para definição de detalhes.

Em paralelo, o Jornal do Brás está convidando diretores dos clubes
para a função de Representante Esportivo, a critério das respectivas
Diretorias.

Craque do MêsCraque do MêsCraque do MêsCraque do MêsCraque do Mês
Logo a seguir, será proposto às comissões a indicação do Craque

do Mês de cada Clube, para destaque no Jornal do Brás, incentivando assim a Várzea
Brasense, berço do futebol paulistano.

Silva Teles prepara o futuro

programando vários eventos na parte social e na
quadra esportiva. Uma boa novidade é o famoso
baile nostalgia que logo logo estará de volta.

Vem aí a Copa Charles Miller

Poetas lembram 30 anos
Uma revista especial com o título “A

Voz da Poesia”, foi editada
recentemente, em comemoração ao

30º aniversário do Movimento Poético Nacional.
Composta de 32 páginas, com capa bem

criativa, de Cléo Barreto, a revista traz vibrantes
mensagens e versos dos mais consagrados
poetas contemporâneos, entre tantos outros de
saudosa memória.

A revista se inicia com o Decálogo do
Poeta, do baluarte Silva Barreto, percorre
trechos e trechos riquíssimos de
ensinamentos, acolcheteia-se de saborosos
poemas, faz advertências que ninguém nem
ousou nem pensou em balbuciar, ergue
louvores a méritos e, após gota a gota de doces
murmúrios, fecha com três linhas de Alaíde
Colombina – fundadora da Casa do Poeta
“Lampeão de Gás”:

...Se não houvesse a dor que fere, punge e
aterra o pobre coração de toda a humanidade,
não haveria mais um poeta sobre a terra.

O MPN é presidido por Walter Argento, tem

como presidente
honorário o fundador
Silva Barreto, e
homenageia seu
presidente de Honra,
Menotti Del Picchia,
assim como os
beneméritos Snay
Arnoso de Figueiredo
e a esposa Nysa.

Fizeram parte da Mesa, Dermeval Fonseca, do Rotary Moema, Celina
Coutinho, fundador Silva Barreto e presidente Walter Argento

Arlindo Guariglia
interpretou o fado andorinha

Noite de Luar, de
Manoela e Reis

Mar ia  Zé l ia ,  a lém
de tudo, tem uma voz
soprano l ind íss ima

O cantor
Thiers Del

Carlo canta
aqui Volver,

em louvor ao
imortal Carlos

Gardel
D r .  A l c y r  T e i z e n ,  m é d i c o

d o  M P N  e  J a c i n t a  K a r e l i s k i

Adriano
Augusto fez uma

declamação
original, sobre a
gripe de Walter

Argento

Além de
apresentar o evento,
Carlos Moreira da
Silva declamou o

tema Meu Coração

Vem aí a Copa Charles Miller


