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No jantar Jornal do Brás em de
zembro último, o presidente re-

eleito da Associação Paulista de Im-
prensa, jornalista e advogado Sérgio
Redó, disse que pretende nessa sua
nova gestão, construir o “Boulevard
Assis Chateaubriand” na rua Álvares
Machado, onde está a sede da API.

Merecidas Homenagens
Segundo ele, em seus quase 400

metros, a rua seria encoberta com os
nomes de todos os ícones da comu-
nicação brasileira, a começar com Gui-
lherme de Almeida, fundador da API,
que completa 80 anos em 2013.

O boulevard homenageará Chateaubriand,
um empresário que liderou um mega-impé-
rio de comunicação – cerca de 115 empresas

API quer boulevard em louvor a Chateaubriand
A obra está orçada em R$ 15 mi-

lhões. “Estamos tomando as provi-
dências para que o projeto seja apro-
vado junto aos órgãos municipal, es-
tadual e federal”, disse Redó. Dentro
do projeto, a rua teria uma cobertura
em trelissa de metal, contando a his-
tória do jornalismo brasileiro, e os
bustos destes grandes ícones da co-
municação.

A API tem hoje 3.800 jornalis-
tas inscritos e representa mais de
79.000 jornalistas inscritos no Es-
tado de São Paulo – os quais a API
quer tê-los como associados. O
diretor-presidente do Jornal do

Brás Milton George é o vice-presidente da
API e diretor dos jornais de bairro em todo
o Estado de São Paulo.

entre rádio e TV, e trouxe a televisão para o
Brasil, além de ter criado o Museu de Arte
Moderna de São Paulo.

Dia 6 de março último a Casa do Poe
ta Lampião de Gás comemorou 65
anos de louvor à Poesia. O evento

foi na API – Associação Paulista de Impren-
sa, com a presença também de diretores do

Lampião de Gás, 65 anos de Amor
Movimento Poético Nacional. Presidida por
Wilson de Oliveira Jasa, a Casa do Poeta ho-
menageou também o Jornal do Brás.

Jasa destacou que Milton George divul-
ga a Casa do Poeta Lampião de Gás há 24

anos pelo Jornal do Brás e antes, há cerca
de 30 anos atrás pelo Jornal do Truco. “É
sempre gratificante estar no meio dos poe-
tas. É bom rever amigos, como Jasa, Eni
de Lara, Walter Argento, Adriano Augusto,

enfim, todos vocês, que admiram o Jornal
do Brás e dão carinho para a gente. Meu
sonho desde menino era conhecer algum
poeta e hoje comemoro mais um encontro
feliz”, disse Milton.

Wilson Jasa e esposa Goreti, ladeiam Milton George e o poeta Adriano Augusto do MPN

Iracema Pereira declamou
“O soldado e a quarta companhia”

Odila (secretária da Casa do Poeta) declamou o
poema “Roupa Branca”

Elisa Muratori declamou “O universo e eu”, poesia
de sua autoria e “Ausência” de Vinicius de Morais

Aqui, louvor às mulheres costureiras

Antenor Marreiros

Agostinho
de Oliveira
dissertou
sobre a

alimentação
do pobre e

do rico

“São Paulo
terra do milho/
São Paulo dos
cafezais/ São
Paulo que em
cada filho se
engrandece
muito mais”.
Wilson de

Oliveira Jasa,
presidente da
Casa do Poeta

Maura Fernandes e Salete cantaram “Sertaneja”.
As duas têm programa na TV Orkut, o Vitrine

Musical (sexta-feira às 17h)

Odila, Walter Argento, Wilson Jasa e Adriano Augusto

Diva Zanini, a Gauchita, de Soledade-RS disse:
“Quando conheci meu marido, Daniel Zanini, ele

era rapaz do Brás. Depois, nos casamos, moramos
no Brás e meus filhos ali nasceram”

Casal feliz
Divino Mariano falou sobre o casa-

mento com a sua querida Ana
No final, Eni de Lara cantou Luzes da
Ribalta ao som de Maura Fernandes


