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  Loja 1: R. João Teodoro, 1577
Tel.   3311-8773 - 3466-2801
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Tel.  3315-9737 - 3466-2802

www.alinelingerie.com.br
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Rua Cachoeira, 1081 - Brás
Fones: 2291-6917 / 2693-2963 / 2292-5280 - Fax:

www.ilhadeverao.com.br - email: ilhadeverao@terra.com.br

• Cordões personalizados • Sungas para Short
• Elástico e Viés • Aviamentos para Bonés

Indústria e Comércio de Confecções

ILHA DE VERÃO

2936-1555
Rua Santa Clara, 319 - Brás - SP

Rua 21 de Abril, 247
Fones: 2694-6999 - 2291-

VENDE-SE
Imóvel no Brás

470m², terreno de
esquina

2291-0524

A lavanderia Katita está
completando 50 anos de

atividades, sempre  procu-
rando atender melhor você
Praça Eduardo Rudge, 25
2692-5329

Deus seja glorificado!
Av. Rangel Pestana, 2084 • Brás   (11) 2695-1406

Antonio Márcio, Regina, Giovanna e Luca Pilar é lá de Córdoba, Argentina Padre Enivaldo e Antonio Márcio Giovanna e o futuro presidente do Rotary Brás,
Carlos Ferrara

Um encontro extra de rotarianos se realizou dia 27 de fevereiro à noite na bela Pizzaria
Vindima da Casa Santos Restaurante, sucessora da então famosa Zia Rosa no Pari.

Foi um bate-papo informal, sobre missão rotariana e vida pessoal, com a presença de

Pizza e Vinho na Vindima

jovens intercambistas do Interact Brás. Lá se falou, inclusive, sobre a ideia de transfor-
mar a reunião-almoço do Rotary Brás às segundas-feiras, para início às 7 da noite na
mesma churrascaria, proporcionando maior participação de filiados.

Em reunião-almoço dia 11 de março
último, o Rotary Club São Paulo Brás
ganhou três novos associados, com

a posse do sócio honorário Ennio Carame-
lla, governador do Distrito 4430 ano rotário

Rotary Brás ganha impulso
e agiliza campanha

2011-2012 e companheiro do Rotary Gua-
rulhos/Vila Galvão, do proprietário da em-
presa QS Graph, Valter Paixão e do coman-
dante da 3ª Cia do 13º BPM/M, capitão Al-
drin Santos Corpas, também honorário.

O presidente do Rotary Brás ano rotário
2012-2013, Luiz Roberto de Oliveira dis-
se, após a posse dos novos filiados: “Acre-
ditamos que, além de serem líderes em sua
área profissional, também possuem quali-

dades pessoais, morais e ética que os tor-
nam capazes de interpretar e transmitir ao
próximo os valores e a filosofia do Rotary,
divulgando os princípios e ideais da presta-
ção de serviço”.

Todos os integrantes do Rotary Brás fazem o gesto “Falta um Pouquinho” da campanha do Rotary
Internacional de erradicação da poliomielite

O ex-governador Ennio Caramella e capitão Aldrin
foram empossados Sócios Honorários. Valter

Paixão, filiado de carreira no Rotary Brás

A diretora de protocolo
Regina Guido falou

sobre chá beneficente
promovido pelo Rotary
Club 9 de Julho, cuja

arrecadação foi em prol
de um processo de

alfabetização e auxílio de
creche, e sugeriu

eventos desse porte no
Rotary Brás

A companheira Dó-
ris Pestana refletiu
sobre o Dia Inter-
nacional da Mulher.
“O lado feminino
do Rotary é onde a
lógica encontra a
compaixão, onde a
razão cruza com a
emoção. Observem
quantas mulheres
em presidência de
clubes ou governadoras de distrito já temos em
Rotary”

Edson
Filgueiras,
governador

assistente da
Área 1,

também se
fez presente

Flora Mina é uma verdadei-
ra lenda viva do Rotary,
com mais de 50 anos de
missão. Aqui, transmite

otimismo ao novo rotaria-
no Valter Paixão, sobre o

valor de Servir. “É uma
honra tê-lo conosco. Eu
amo o Rotary. É a minha

vida”, disse ela

Em companhia de Valter Paixão, fizeram-se presentes o presidente do Sintrapel
Geraldo Cândido de Morais e o diretor Jair Ramos Almeida

Ennio Caramella, go-
vernador do Distrito
4430 ano rotário
2011-2012 e formado
em contabilidade,
proferiu palestra com
o tema “Consciência
Rotária”. Ele compa-
rou a consciência ro-
tária a um roteiro de
peça teatral.

Consciência Rotariana

Papéis de 40grs. até 400grs
Kraft e Semi  Kraft

(11) 2698-7416  /   Fax: (11) 2659-7416
Rua Behring, 126 – Brás
waldopel@3lpapeiseembalagens.com.br

Sacos: P.P / P.E – P/Lixo (Preto e Transparente) e Impressos
Copos: p/Água e  Café – Fitas Adesivas – Durex – Fitilho

PAPÉIS P/CORTE, PLOTER, RISCO E MODELAGEM

• Rodízio
• Self-service
• Refeição  p/Kilo
• Marmitex

• 30 Tipos de Saladas
• 16 Pratos Quentes
• 15 Tipos de Carnes

O Rotary, cujo lema 2012-2013 é “Paz atra-
vés do Servir”, continua trabalhando em
prol da comunidade, aceitando novos inte-
grantes que tenham o ideal de servir, para a
melhoria da sua comunidade, trazendo qua-
lidade de vida e desenvolvimento.
Venha você também, fazer a diferença. As
reuniões-almoço acontecem toda 2ª feira
das 12h30 às 13h30 na Churrascaria Margi-
nal Grill – Marginal Tietê, 3.700 – Canindé.
Informações com o ex-presidente Antonio
Márcio pelos fones 3326-2016 ou 7847-2433,
ou Suzy Damasceno – fone 2618-3077.


