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Manicure - Pedicure
Escova - Massagem

Relaxante Anti S tress

Cauterização de Fios,
Depilação

e Limpeza de pele

Av. Celso Garcia, 419

((((( 6693-9014

Masculino e Feminino Rua João Boemer, 644

( 6693-2940 - 6292-4748 6693-2940 - 6292-4748 6693-2940 - 6292-4748 6693-2940 - 6292-4748 6693-2940 - 6292-4748
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Saúde é Coisa SériaSaúde é Coisa SériaSaúde é Coisa SériaSaúde é Coisa SériaSaúde é Coisa Séria
Mantemos Farmacêuticos  e demais Profissionais

em todo o horário  de funcionamento

Tradição
de 84 Anos

no Brás

Realizamos
Convênio com

Empresas

FARMÁCIA SÃO MIGUEL

((((( 3277-3746

Dra. Denise Regina Garcia

Rua Piratininga, 615

CIRURGIÃ DENTISTA

 Atendimento  3ª, 5ª, 6ª  das 13 às 19 h

Av. Carlos de Campos, 156 - sala 21

((((( 6692-8653

CIRURGIÃO DENTISTA
 Odontologia Restauradora e Preventiva

 Especialista em Estética Dental

Dr. Nilson Azeredo Allucci

Aceitamos
todos os

Ticktes sem

(((((  6292-5144 -6291-8049
Rua Catumbi, 494 - Belenzinho

*  Grande Variedade de Produtos
*  Feirinha Diária e Açougue

MERCADINHO
BELENZINHO
MERCADINHO
BELENZINHO

Você
encontra aqui

Elegância
Bom Gosto
e Qualidade

Panificadora e Restaurante

ORENSE

ASSADOS DE  6ª A  DOMINGO

      Pães, Bolos e os  Melhores Lanches da Região
1º Piso - Self  Service ou Prato Sugerido

Rua Catumbi, 470  6291-8049
 6292-5144

(
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• 1/2 Malha 100% Algodão
• 1/2 Malha PV Elizabeth, Moleton, Cotton,
• Punhos, Liganete, Forro, e Tecidos
   com Elastano em Geral

Rua Major Marcelino, 103

6096-6001 / 6096-5979 - Fone/Fax: 6693-1776(

LingerieLingerieLingerieLingerieLingerie
lllll     Fantasias
 l  l  l  l  l Lingerie
  l   l   l   l   l Acessórios

Rua João Teodoro, 1.577

www.al inel inger ie.com.br

E-mail: aline@alinelingerie.com.br

(((((      3315-9737
Telfax: 3311-8773

A convite  da Associação Comer-
cial de São Paulo - ACSP e da Fede-

CRIANÇAS NO BRÁS
Ainda na área da Cultura, o governa-

dor José Serra disse que será instalado o
Museu da Criança no antigo Palácio das
Indústrias, que já abrigou as sedes da As-
sembléia Legislativa, do Detran e da Pre-
feitura. Vai ser chamado de Cata-Vento e
tem previsão de entrega em dezembro.
“Será constituído do aprendizado cientí-
fico e tecnológico desde os 2 anos de ida-
de até os 17. Terá várias etapas”, infor-
mou.

EDUCAÇÃO
Para a educação, disse Ser-

ra, foram fixadas 10 metas que
irão ser perseguidas até 2010.
Uma delas é a remu-
neração por produ-
tividade. “Vamos fi-
xar metas para cada
escola. Quem cum-
prir e ultrapassar
meta vai ganhar
mais. Pode chegar a
até 16 salários”, dis-
se. Outra é alfabeti-
zar toda criança até
8 anos de idade. E
mais quase R$ 2 bi-
lhões estão garanti-

dos na reforma e ampliação
das escolas.

Mas a prioridade nº 1 na
educação, informou Serra, é o Centro
Paula Souza, responsável pelas ETEs (Es-
colas Técnicas) e FATECs (Faculdades

de Tecnologia). “A idéia é aumentar 5 vezes
o ensino médio proporcionado no Paula Sou-
za”.

FORÇA NA SAÚDE
Serra anunciou o funcionamento em maio,

do Instituto do Câncer de
São Paulo (uma idéia sua),
que levará o nome do sau-
doso jornalista Octávio Fri-
as de Oliveira e terá o mai-
or número de leitos do mun-
do - 582. “Vai ser o maior
do Brasil e da América La-
tina”. Outro hospital em
projeto será para reabilita-
ção de deficientes físicos.

A inovação vai consistir,
disse ele, no Ambulatório
Médico de Especialidades
– AME, que atenderá 30
especialidades e terá capa-
cidade para 15.000 consul-
tas e 5.000 exames por

mês. “Vamos fazer uma rede de 40 no Esta-
do”, acrescentou.

Cidade terá seu Museu na Mooca
ração das Associa-
ções Comerciais
do Estado de São
Paulo – Facesp, o
governador de São
Paulo, José Serra,
participou dia 18
de fevereiro último
da primeira plená-
ria de 2008, falan-
do sobre o tema
“São Paulo: o de-
safio do desenvol-
vimento”. Na ocasião, Serra apresentou o
balanço do seu primeiro ano de gestão e
anunciou uma série de investimentos nos mais
diversos setores para os próximos anos.

Para a região, o
governador José
Serra informou na
plenária da ACSP a
abertura do Museu
da História de São
Paulo, que se locali-
zará no lugar onde
antigamente era uma
indústria têxtil, na
rua da Mooca, 185.
“São Paulo é um
Estado que não cul-
tiva muito sua me-
mória. Não existe nem livro so-
bre a história de São Paulo. Es-
tamos organizando esta litera-
tura”, lembrou o governador

Serra. O museu abordará temas como a economia, a
sociedade e imigração.

Entre todos os temas, Serra destacou o
Museu da Cidade na Mooca e o Museu
da Criança no Brás

Alencar Burti falou sobre a importância da
presença do governador no encontro, diante
de tantas questões a serem debatidas

Guilherme Afif Domin-
gos, vice-presidente da
ACSP, ressaltou o grau
de entrosamento que a
entidade tem com as
ações do governo muni-
cipal e estadual, e que
sendo uma “escola de
civismo”, leva ao gover-
no o conhecimento e os
anseios da sociedade

Rogério Amato, secretá-
rio estadual de Assistên-
cia e Desenvolvimento
Social, ressaltou a exis-
tência de valores comuns
até na discordância, pela
característica da ACSP
de falar não em nome de
uma categoria, mas de
um pensamento de em-
preendedorismo cívico

O prefeito Gilberto Kassab fez
uma saudação ao governador José
Serra exaltando o seu talento e
preparo à frente do Governo do Es-
tado. “Os resultados já no primei-
ro ano nos fazem ter a certeza ab-
soluta de que é uma ótima gestão,
pela excelência de sua equipe”,
ressaltou

A Secretaria de Estado da Educação man-
tém 78 Centros de Estudos de Línguas
(CELs) espalhados pelo Estado, ofere-

cendo 45 mil vagas para aulas de japonês, italiano,

Idiomas no Ensino

Está aberto o
concurso, com
troféu e prêmio de
R$ 500,00 ao
vencedor.

A bandeira
terá a medida de
1,28 x 0,90 m,
cujo desenho de-
verá ser apresen-
tado em papel ta-
manho A4. Os in-
teressados em

Faça Você a Bandeira do Pari

Silvia é bibliotecária do Pari, integran-
te da comissão julgadora. Com ela a
vereadora Myryam Athie, idealizadora
do concurso cujo troféu ostenta o nome
Jornal do Brás

participar deverão retirar cópia do edital
na av. Carlos de Campos, 156 cj 22 com
Sra. Elvira ou Marisa e apresentar o tra-
balho até o dia 27 de maio.

Ao final, os 10 melhores trabalhos se-
lecionados serão apreciados e votados
pela comissão julgadora dia 27 de junho
no Shopping D às 19h.

O trabalho vencedor passará a repre-
sentar o bairro do Pari com reconheci-
mento oficial da Câmara Municipal, por
iniciativa de projeto de lei da vereadora
Myryam Athie.

francês, alemão e espanhol, matérias que
não estão na grade curricular e, portanto,
não são ministradas rotineiramente em
salas de aula.

Para inscrever-se no programa o
aluno deve freqüentar cursos regula-
res ou supletivos na rede estadual a
partir da 6ª série. Estudantes de esco-
las técnicas estaduais também podem
freqüentar as aulas.

Fio é o baluarte
incentivador do

esporte às crian-
ças da região,

além de leal, es-
forçado e querido
assessor da verea-

dora Myryam
Athie. Dia 17 de
março estará co-
memorando seu
50º aniversário

com a família
e amigos

Esporte e Política

Enxovais Completos para
Recém-Nascidos

R. Maria Marcolina, 299
(((((  6618-5720

BEBÊ MAGAZINE
Fabricação Própria

R. Firmino Witaker, 123
(((((  6693-6877

((((( 6694-2911     Fax:6692-4558

Moda Jovem
Rua Oriente, 552

DINHO’S

Fabricação de Shorts e Bermudas

Rua Oriente, 788  -  Brás

Loja Nova Oriente

Artigos Esportivos

CONFECÇÕES EM GERAL

( 6692-4412

Jogo de Camisas e Meiões

• Blusa • Camisa • Camiseta  • Bermuda
• Saia  • Calça • Jaquetas em tecidos de Algodão

Moda Feminina em Geral

Rua Silva Teles, 312

((((( 6832-5300 e  6693-5522

Modas
Century

Tel: 3032-2210

Térreo/Superior
(c/ Mezanino)

Rua São Bento, 545 - Centro

ALALALALALUGA-SE LOJUGA-SE LOJUGA-SE LOJUGA-SE LOJUGA-SE LOJAAAAA

Galeria São Bento

ALUGUEL +CONDÔMINIO = R$ 580,00

Dia

Internacional

da Mulher

A vereadora Myryam Athie
parabeniza todas as Mulheres
pelo transcurso da data magna

Silau Confecções
Fabricação Própria
ATACADO E VAREJO
Rua Miller , 136 - Brás

( 6694-5854


