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FELIZ NATAL
FELIZ ANO NOVO

Desejamos aos clientes e famílias
Fel i z  Natal e Fel i z  2011

Rua Bresser, 728 / 756  2797-1200
www.blumund.com.br • www.happyboys.com.br

Rua Dr. Ornelas, 151
 3311-0501

Fax 3311-0514

Areia, Pedra, Tijolos,
Tintas, Ferragens, 

Materiais Elétricos e Hidráulicos 

Ela tem 72 anos e nasceu em Osa-
ka no Japão. Veio para o Brasil 
ainda bebê, com um aninho de 

idade. O pai era juiz de direito no Japão. 
Seu nome: Atsuko Ueno, a Marina 

do Brás, sempre briguenta pela melho-
ria do Parque D. Pedro e do Brás – ela 
mora na Rangel Pestana há 25 anos e foi 
assaltada 25 vezes na região do Parque 
D. Pedro. Foi síndica há 16 anos de um 
prédio que tem 97 apartamentos. 

Marina, que já morou em Tupã, 
numa fazenda da família, estudou 
biologia, matemática e psicologia, é 

Para comemorar o 
Dia da Consciência 
Negra – celebrado 

no dia 20 de novembro -, a 
Subprefeitura Mooca, em 
parceria com a Coordena-
doria dos Assuntos da Pop-
ulação Negra 
– CONE, e 
a Secretaria 
Municipal de 
Participação e 
Parceria, real-
izaram evento 
no último dia 
5 de dezem-
bro, no Largo 
da Concórdia, 
entre as ruas 
Barão de Ladário e Miller, 
no bairro do Brás. 

O subprefeito da Mooca, 
coronel Rubens Casado, 
disse, em entrevista ao Jor-
nal do Brás, que a ideia é 

Festa de tamanha beleza faz reviver o passado da aristocracia brasense. E foi o 
que se registrou na página de sua história, tal o charme feminino e a performance 
dos convidados presentes. É o Brás brejeiro, bucólico, buliçoso e romântico, cujas 

porteiras estão sempre abertas para todos.

Bairro vive a sua odisseia

Sub Mooca comemora Dia da Consciência Negra
estabelecer feiras perman-
entes e temáticas, contem-
plando todos os distritos 
sob jurisdição da Subpre-
feitura Mooca – Brás, Pari, 
Belém, Belenzinho, Mooca, 
Tatuapé e Água Rasa. “Uma 

feira dos 
países andi-
nos também 
seria inter-
e s s a n t e ” , 
completou 
C a s a d o . 
“Devemos 
p u b l i c a r 
um Edital, 
c h a m a d o 
de Termo 

de Referência, consultan-
do aqueles que gostariam 
de participar dessas feiras 
temáticas. A subprefeitura 
está aberta tanto a feiras 
de artesanato como feiras 
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BAR E LANCHES MADRUGA

“Desejamos aos nossos Clientes, Amigos e 
Fornecedores Boas Festas e um Feliz 2011!”

DIARIAMENTE
REFEIÇÕES – LANCHES – PETISCOS

Dedé e Equipe
Rua Bresser, 934 - Brás

Moda Feminina em Geral
Modas Century 

 2832-5300 - 2693-5522
Rua Silva Teles, 312

• Blusa   • Camisa   • Camiseta  
• Bermuda  • Saia  • Calça 

 • Jaquetas em tecidos de Algodão 

Rua 21 de Abril, 250

 2694-5122

BRINDES
BRESSER
Brindes em Geral

PIT STOP

Super Troca de Óleo - Filtros e 
Baterias Autos Nacionais e Importados

Comércio de Lubrifi cantes
Castrol Auto Service

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

Rua Oriente, 552
    2694-2911
Fax: 2692-4558

Moda Jovem
DINHO’S

Tudo para Silk-Screen * Puff 
* Perolado Branco * Mix 

* Pigmentos * Rodo * Nylon

Rua José  Monte i ro ,  319 
(Próx. ao Viaduto Bresser)

 2694-0412
 2692-7557

Rua Major Otaviano, 321

Salão e Viagem  
Entrega Motorizada

Pizzaria Nativa

A Melhor Pizza de São Paulo 

VIDENTE DONA CLAUDIA
 Búzios - Cartas - Tarô
 Faz Amarração 
p/ Amor Infalível

e qualquer ti po de trabalho 

 3699-2007 / 3682-1023

Comércio 
de Tecidos e
Retalhos

Rua João Boemer, 532
 2693-0372

NF
Boas Festas aos clientes e amigos

Pça. Eduardo Rudge, 25

Lavanderia KATITA

 2692-5329

Deseja aos clientes e amigos um 
Feliz Natal e Próspero

 2011

* RECARGA E MANUTENÇÃO
 Toner a partir de R$ 45,00
 Cartucho a partir de R$ 15,00

* LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
 R$ 0,10 por página

* BOBINA TÉRMICA 
  80mm x 40m 
  cx.c/ 30 R$ 79,00 

* RIBBON 
  110mm x 450m R$ 22,90

 R. Nicolau Barreto, 101
Belenzinho

Email: macprinter@terra.com.br
www.macprinter.com.br

 2796-3230
Av. Carlos de Campos, 230 - Pari
 2291-8956 2692-3091  -  Fax: 2693-4367

Aberto de 2ª a Sábado das 8:00 às 19:15hs 

Supermercado
BOA SORTE

Domingos 
e Feriados: 

8:30 às 13:30hs

ACEITAMOS  
CARTÕES 
E TICKETS

resolucao@bol.com.br
Rua Dr. Ricardo Gonçalves, 66 - Brás

CONTABILIDADE

EMPRESAS
Abertura • Alteração • Encerramento
ASSESSORIA
Fiscal • Trabalhista • Previdenciária

ADVOCACIA

Fone/Fax:
(11) 2692-7356 • 2695-2084 • 2697-3109

Especialista 
em Prótese 

Laserterapia 
Ortodontia  
Implantes 

Centro Odontológico

 2291-6515 - 2796-5726
R. Maria Marcolina, 444 - s/ 23

UEZU

temáticas, e abrimos este 
leque para o ano que vem”, 
disse ele. Quem tiver pro-
posta, fi nalizou, é só enviar 
a proposta para a Sub Mo-
oca e procurar a Sueli ou 
o Nolasco, na rua Taquari, 
549 (fone 2292-2122).
Empoderamento social 

Anair Novaes, asses-
sora técnica dos assuntos 
da população negra, repre-
sentou sua coordenadora, 
Maria Aparecida Tilaia. Ela 
disse que esta é a primeira 
experiência da coorde-
nadoria CONE, órgão da 
Secretaria Municipal de 

Participação e Parceria (rua 
Líbero Badaró, 119, 6º an-
dar), para fazer o empodera-
mento social. “Dar sustent-
abilidade através da sua arte 
e principalmente para divul-
gar a cultura africana e afro-
brasileira”, explicou Anair.

Aproximadamente 24 
artesãos participaram do 
evento. “A nossa intenção é 
estarmos em vários lugares 
todos os fi nais de semana”, 
disse ela.

Trabalho formal para 
os ambulantes

Antonio Carlos Pedro 
trabalhou no programa Cul-

tura Viva do Ministério da 
Cultura. “Em 2003, com a 
chegada do Gilberto Gil e 
do Juca Ferreira, começa-
mos a desenhar o que seri-
am os territórios de cidada-
nia e o que eram as relações 
culturais da nossa nação”, 
explicou ele. “O Largo da 
Concórdia era um lugar ab-
solutamente descaracteriza-
do pelos ambulantes. Não 
sou contra os ambulantes. 
Aqui é uma forma de inseri-
los no mercado”. 

Ônibus-biblioteca
Entre as atrações do 

evento, um ônibus-biblio-
Sueli, à direita, é a coordenadora 

do programa da Sub Mooca

teca ofereceu uma grade de 
programação voltada para 
todas as idades, um acervo 
temático sobre a história da 
África e suas lendas, além 
de quatro a seis mil livros 
de literatura adulta, infan-
to-juvenil e infantil, gibis, e 
jornais diários.

Marina do Brás

Marina do Brás, ladeada pela nova síndica 
Lilian e o marido Alexandre, vereador Adilson 

Amadeu e Marli. Sentadas a Rosa e Isamar

professora e foi diretora de escola em 
Santo André. 

Por tudo que tem feito pelo bairro, 
ela recebeu do Jornal do Brás, o título 
de Celebridade do Brás 2010. 

Ao ser laureada, Marina ressaltou o 
trabalho realizado pelo Jornal do Brás. 
“O jornal é imparcial e leva informação 
de qualidade aos moradores. Muito ob-
rigado à equipe do jornal que sempre 
me recebe muito bem”, disse ela.

O 
cantor 
mineiro 
Silvio Brito, 
que também 
já veio na 
Tarde de Chá, 
compareceu à 
festa. Após cantar, 
ganhou o Troféu Gra-
tidão. “Estou muito 
feliz em estar aqui e 
muito agradecido 
pela homenagem. 
Toda homenagem 
é uma prova de re-
conhecimento, e todo 
reconhecimento é um 
estímulo para a nossa 
carreira. As festas do 
jornal são uma oportuni-
dade para rever queridos 
amigos, como Nahim e Car-
los Gonzaga”, disse ele.

Vocalista Fernando Gabriel, 
Mateus da Jô no baixo, 

Henrique na guitarra e Celso 
bateria. Abriram a festa e no 

período cantaram “Fogo” 
do Capital Inicial e, após, 

receberam o Troféu Gratidão

Marcio Mendes do Trio Los 
Angeles vibrou no show, 

mais ainda com o hino do 
nosso Corinthians

A Renata e o Zé do Pano 
curtiram a festa ao lado do 

amigo Piriquito e esposa Tânia

A banda foi um sucesso e na 
mesa a foto das famílias

Jô, à direita, colaborou com a 
festa e trouxe a Banda Elíptica 
em que fi gura seu fi lho Mateus 

e fi lho de sua amiga Cileide, 
mãe do Henrique


