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Manicure - Pedicure Escova 
Massagem Relaxante  

Anti Stress

Cauterização de 
Fios, Depilação e 
Limpeza de Pele

Av. Celso Garcia, 419

Masculino e Feminino

 2693-9014

R. João Boemer, 644

ISSO fAz A DIfeReNçA

Saúde é Coisa Séria
Mantemos Farmacêuticos e demais Profissionais  

em todo o horário de funcionamento

farmácia 
São Miguel

 2693-2940  2292-4748

fazemos Convênio com 
empresas

Tradição de 
86 Anos no Brás

 2692-4082 - Fax: 2692-6001

Moda Infantil e Juvenil

ATACADO
e VAReJO

Enxoval completo para bebê, 
Acessórios e móveis para gestante 

www.casadascriancas.com.br

O mais completo self service da região Brás

 2693-2858

KID PASTeL          Lanchonete

Rua Emídio Piedade, 106  
Alta Qualidade em Alimentação Rua Dr. Ornelas, 151

 3311-0501
Fax 3311-0514

Areia, Pedra, Tijolos, Ferragens,  
Tintas, Materiais Elétricos, Hidráulicos

CeNTeR DA 
CONSTRUçÃO

Papelaria Tudo de Bom
                         * Material Escolar  * Xerox                    
                                   * Informática
                        * Material para Escritório   
          * Embalagens para Presente          

2010@hotmail.com
Rua Monsenhor Andrade, 102 - Brás
 2368-5792 - 3313-6364

Notas fiscais de compra de mercadorias 
(combustíveis e conveniência) ano 2004/2005 
Reduções z notas fiscais de vendas modelo 

01 notas fiscais de vendas modelo duplicatas 
pagas, extratos bancários, despesas pagas 

obs. Toda documentação contábil referente ao 
período de jan/2004 a dez/2005

Auto Posto Via Bresser Ltda
EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

Foi na tarde do último dia 18 de agosto 
na rua Visconde de Abaeté, em frente 
à Escola Estadual Padre Anchieta, 

durante o lançamento do Projeto Plantar a 
Vida no bairro do Brás. 

Com a presença de representantes das ins-
tituições escolares da região e do subprefeito 
da Mooca, coronel 
Rubens Casado, 
foram plantadas 
mudas de árvores 
da espécie Cássia 
Rosa na calçada da 
escola. Os alunos 
da Padre Anchie-
ta acompanharam 
esse plantio. Antes, 
Célio Campello, en-
genheiro civil que 
coordena o projeto da Sub Mooca, ministrou 

palestra na SP Escola de Teatro.
Em entrevista ao Jornal do Brás, Célio disse 

que a proposta é trabalhar 
nos alunos a educação am-
biental. “A gente expõe 
para o aluno o que está 
sendo feito e de que forma 
ele pode cooperar. É um 
relacionamento com todos 
os setores da sociedade”, 
explicou ele. Questionado 
se o protetor seria colocado 
ao redor das árvores, Célio 
disse que muitos protetores 

foram quebrados por vândalos no Belenzinho, 

onde teve início o projeto. “Para a colocação 
do protetor, deve ser contatada a Liliane, que é 
a engenheira agrônoma responsável pela Sub-
prefeitura Mooca. 

21 de Setembro – Dia da Árvore
e a Sub Mooca inicia plantio de área verde no Brás

O subprefeito da Mooca, coronel 
Rubens Casado disse que o 
Plantar a Vida é uma iniciativa 
da Sub Mooca para dar mais 

atenção ao bairro do Brás. “A região é 
altamente crítica em relação ao verde. Bus-
camos aumentar o plantio e o espírito de 
educação em relação ao meio ambiente”, 
contou ele, completando que outras Sub-
prefeituras já estão copiando esse projeto.

A professora Ruth da EE Padre Anchieta disse 
que está assumindo uma função inovadora no 

Estado: a de professor mediador escolar comunitário. 
“Ele viabiliza projetos e parcerias e atua nos conflitos 
internos da escola. E aplica a justiça restaurativa, 
como é conhecida em outros países do mundo”, 
disse ela, acrescentando que o Plantar a Vida da 
Sub Mooca é muito importante para a escola. “Nós 
estamos educando o aluno para a vida e a questão 
ambiental é muito necessária e precisa ser revista 
e valorizada no nosso País. Espero que os alunos 

adotem essas árvores como mais um membro da nossa escola e que eles façam normas 
de respeito às nossas árvores, que são poucas aqui no Brás”, finalizou ela.

Mediador Comunitário
O Devandir e o Osmar da Sub Mooca plantaram  

as mudas de árvores. Eles esperam que  
as árvores durem a vida inteira

Rafaela, juntamente dos outros alunos da 
Padre Anchieta, acompanhou o plantio. Ela 
ressaltou que os jovens precisam cuidar das 
árvores para que durem eternamente

O pro-
fessor Nil-
ton César 
A l v e s , 
d i r e t o r 
da ETEC 
Carlos de 
C a m p o s 
disse ser 
muito im-

portante a participação das instituições escolares 
do Brás no Plantar a Vida. “Os alunos e profes-
sores vão fazer mapeamento dos quarteirões 
da SP Escola de Teatro e da ETEC. A partir 
desse mapeamento, será dado um quantitativo 

de árvores existentes e não existentes. É uma 
parceria entre a Secretaria do Meio Ambiente e 
a Dersa”. Ele espera que daqui um mês já esteja 
pronto o mapeamento do projeto de plantio em 
todo o Brás. Numa outra etapa, outros locais 
irão receber novos plantios: as ruas João Teo-
doro, Bresser e Silva Teles, as avenidas Rangel 
Pestana, Celso Garcia e do Estado, Viaduto do 
Gasômetro e Linha Férrea.

SeNAI francisco Matarazzo
Em companhia de Nilton, Gidalva do 

SENAI Francisco Matarazzo, disse: “A nossa 
escola vai entrar na segunda etapa do projeto, 
na rua do Gasômetro e avenida do Estado”. 

eTeC Carlos de Campos
Os alunos participaram ativamente do plantio

A Prece da Árvore
Ser humano,
Protege-me!

Junto ao puro ar
Da Manhã ao Crepúsculo,

Eu Te Ofereço:
Aroma, Flores, Frutos e Sombra!

Se ainda assim não te bastar,
Curvo-me e te dou:

Proteção para teu ouro,
Pinho para tua nota,
Teto para teu abrigo,
Lenha para teu calor,
Mesa para teu pão,

Leito para teu repouso,
Apoio para teus passos,

Bálsamo para tua dor,
Altar para tua oração

E te acompanharei até a morte...

Rogo-te: não me maltrates!

Obra deixada pelo saudoso  
poeta Walter Rossi, então membro 
do Movimento  Poético Nacional 


