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R.O. EMBALAGENS

•  Sacola colorida
•  Sacola branca reciclada
•  Sacola branca 1a
•  Sacola de lixo

•  Fitas Adesivas
•  Papel higiênico
•  Sacola PP

Loja 1: R. Maria Marcolina, 962 - Brás
Loja 2: Rua das Olarias, 221 - Pari

3227-4487 / 3326-0821 / 3228-0955

Fone: 2692-4205

Cantinho da Lingerie
Calcinhas • Cuecas • Tangas • Sutiens

Rua Maria Marcolina, 443 - Brás
(Em frente ao Mc Donald´s)

• Implantes
• Prótese
   endodontia
• Tratamento
   de Canal

No dia 7 de março último, Célia Kochen Par
nes, presidente da Unibes, foi homenageada
pelo Dia Internacional da Mulher, por meio

do líder do Partido Socialista (PPS) Ari Friedenbach,
na Câmara Municipal de São Paulo. O vereador de-
cidiu pelo nome de Célia com base nos feitos que a
instituição realiza nas áreas de assistência social, edu-
cação, apoio à saúde e cultura.

A atual presidente da organização é formada em
Administração de Empresas pela Universidade de São
Paulo (USP) e tem especialização em Gestão. Além
disso, faz parte do conselho do Arredonda Brasil,
fundação que destina recursos de arredondamento
de contas a diversas entidades filantrópicas, e do
Conselho de Patronos da Pinacoteca do Estado de
São Paulo. Ela participa das ações da Unibes desde
os 14 anos, quando começou como voluntária.

Além de Célia, mais 18 mulheres foram indica-
das por vereadores, todas homenageadas pelos ser-
viços em prol da cidade. Após a cerimônia, o Res-
taurante Escola promoveu um coquetel para to-
dos os presentes.

Joaquim Cavalcanti
dedica livro
a Mulheres

Desde o dia 9 de março as hu
moristas loiras, mas com humor

inteligente, Giovanna Fraga e Sil Es-
teves, sobem ao palco do Teatro
Anhembi Morumbi, com o espetá-
culo Batom Comedy.  A dupla fica
em cartaz em curta temporada, ape-
nas quatro apresentações, até o dia
30 de março. As humoristas são res-
ponsáveis pela criação e interpreta-
ções dos textos, além de assinarem a
direção do show de humor.

No formato de Stand Up Co-
medy o espetáculo aborda temas do
cotidiano masculino e feminino du-
rante uma hora de apresentação, al-
ternando situações do cotidiano de
maneira natural e engraçada, com
pequenas apresentações musicais.
Assim as gargalhadas da plateia fi-

Câmara homenageia
presidente da Unibes De autoria de Ubiratan Silva Al

ves, o livro “Praça Kantuta –
Um pedacinho da Bolívia em São
Paulo” aborda a história da praça –
que está completando 10 anos – res-
saltando o esporte como fator inte-
grador das comunidades latino-ame-
ricanas.

Brasileiro, Ubiratan aproximou-se
da colônia boliviana. “Minha sensibi-
lidade para esse tipo de trabalho foi
despertada, quando via na cidade gru-
pos de bolivianos irem às quadras es-
portivas para jogar futebol com as
camisetas de seus clubes”, disse ele,
ao site Bolívia Cultural.

Professor universitário, Ubiratan
passou dois anos e meio fazendo pes-
quisas e trabalho de campo na Praça
Kantuta. Com o contato constante,
acabou por se apegar à comunidade
boliviana.

O livro foi produzido pela Edito-
ra Todas as Musas. O preço é R$ 29,90.

Praça Kantuta é
retratada em livro

Para comprar o livro ou obter mais
informações, acesse http://
w w w . t o d a s a s m u s a s . o r g /
bookshop.htm ou entre em contato
pelo e-mail todasasmusas@gmail.com.

Novo livro do padre Enivaldo
da Igreja Bom Jesus do Brás

foi lançado pela Editora
Edicon.

O livro é repleto de poesia
cristã, mesclado à história do

Brás e da Fé no santo
padroeiro do bairro, como

fonte de bálsamo fortalecedor
a pessoas aflitas no caminho da

vida. Aquisição do livro na
própria igreja, fone 3229-1404.

Veredas para a
Esperança

O Batom das Loiras

cam garantidas graças ao modo pe-
culiar das apresentações. Batom
Comedy também traz um diferen-
cial que são as duas humoristas sem-
pre juntas no palco, tornando assim
o espetáculo dinâmico e diferente a
cada semana, devido também a
adaptação e improviso do texto de
acordo com a plateia.

Serviço:
Local: Teatro Anhembi Morumbi
Endereço: av. Dr. Almeida de

Lima, 1176- Brás
Telefone: 2872-1457
Horário: 23h30 – Aos sábados
Valor: R$ 40,00 inteira (R$ 20,00

meia)
Duração: 60 minutos
Fonte: Assessoria de Imprensa

TRY Comunicação.

Portuguesa mesmo,
lá de suas grandes
saudades, a amiga
Carolina Ventura
fez no início de
março, visita à nossa
redação, por dois
motivos: assinar o
Jornal do Brás e ver
de perto o trabalho
que aqui exercemos
a serviço das
tradições do bairro.

Visita à Redação

Eni Duarte exibe
coletânea de Garimpos

O novo compêndio
homenageia as
filhas do escritor,
Ângela e Veridiana
e, enfim, as mulhe-
res que com ele
conviveram em
toda sua vida.
Aquisições: fone
3277-6301.

GCM tem
Santa

Padroeira
O inspetor Cantelli, cmt da

Inspetoria Mooca mostra aqui a
Nossa Senhora da Guarda, santa
padroeira dos Guardas
Municipais brasileiros, cujo santuário
fica em Tortona, Itália. 

Os Anjos da Guarda também são
padroeiros dos Guardas Municipais,
conforme disse o inspetor Cantelli.

Em visita
à Tarde
de Chá, a
escritora
apresen-
tou o livro
“Gar im-
pos da
Vila For-
m o s a ” ,
em cuja
página 27

ela retrata caminhada sobre brasas, como força de fenô-
meno paranormal. A Coleção Garimpos é coordenada
por Roberto Ferreira, reunindo poetas e escritores da Vila
Formosa, cada qual com seu sonho.


