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Tudo p ara Silk-Screen * Puff * Perolado
* Branco * Mix * Pigmentos * Rodo * Nylon

((((( 6694-0412
Rua José Monteiro, 319

(Próx. ao Viaduto Bresser)

ARI TRANSPORTES
 DE MÁQUINAS

Máquinas
Gráficas e Operatrizes

(((((6692-4170

PIT STOP
Super Troca de Óleo  - Filtr os e Baterias

Autos Nacionais e Importados

Comércio de Lubrificantes

Fonefax:  3227-6960
Av. Cruzeiro do Sul, 34 - Canindée-mail confcontabil@uol.com.br

CONFIANÇA
CONTÁBIL

Contabilidade Informatizada
Assessoria Contábil - Fiscal  Abertura

Encerramento Imposto de Renda
Rua  Rio Bonito, 1.432

Fonefax: 3229-4345 - 3228-8183

( 6692-0144

O Melhor  Preço
da Região

Av. Celso Garcia, 438

√ √ √ √ √ Servimos Café da Manhã c/ deliciosos
Lanches e Salgados após às 6h da manhã

Rua Casemiro de Abreu, 352
(((((     (11) 6693-6489 / 6693-5490

No melhor e mais simpático ponto do Brás

ACEITAMOS CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO

√ √ √ √ √ Se você exige
Higiene  e Qualidade,

venha nos fazer uma visita

Vidraçaria
Vitrô

                     Temperados - Box para Banheiro
Espelho Vitrines Estantes de Vidros - Molduras
  Vidros Jateados e Bisotes - Portas Sanfonadas

Av. Carlos de Campos, 522

(((((  6693-7659
FoneFax:  3326-8902

“Ahlar ua Sahla” – Conheça agora um
pouco da história da Síria, cuja cidade
Damasco foi a Capital do Califado nos
seus gloriosos tempos. Até hoje transpi-
ra os mais suaves perfumes de suas flo-
res e até hoje se ostenta garbosa pela

lealdade, jus-
tiça e paz –
trinômio ca-
racterístico
de seu povo.

Damasco
foi escolhida a
Capital da Cul-
tura Árabe no
ano de 2008.

Para celebrar a conquista, o Centro Cultural
Árabe-Sírio promoveu uma típica noite cul-
tural, dia 20 de fevereiro último no seu Salão
Nobre, sito à
rua Augusta,
1.053.

O evento
foi aberto com
a abertura da
exposição de
quadros “Ima-
gens da Síria”,
pelo Cônsul Geral da República Árabe-Síria
em São Paulo, Ghazi Deeb e pelo diretor do

Damasco revive sua epopéia
Centro Cultural Árabe-Sírio no Brasil, Mo-
hamad Al Kaddah.

ORIGEM DAS CIVILIZAÇÕES
Em seu discurso, Mohamad Kaddah fa-

lou sobre a eleição de Damasco no ano de
2008. A escolha de uma cidade árabe é rea-
lizada todos os anos, desde 1996, por países
árabes representados pela Liga Árabe, por
meio da Organização Árabe para Educação,
Cultura e Ciên-
cia (Alesco),
que tem como
objetivo mos-
trar a riqueza e
a herança cul-
tural árabe nas
artes e na lite-
ratura. “Da-
masco tem importância abrangente e muito
presente na consciência árabe mundial, por-
que ela é a cidade da riqueza espiritual, do
amor, da beleza, da paz e da origem das civi-
lizações”, explicou Mohamad. “Passeando
pelas suas ruas, percebe-se no ar um perfu-
me das antigas civilizações, da grandeza cul-
tural e das missões celestiais. Ela é abençoa-
da pelos profetas e encantadora frente aos
olhos de grandes generais, filósofos e poe-
tas’, completou.

OBSTÁCULOS PARA A PAZ
Depois, foi a vez do Cônsul Ghazi Deeb profe-

rir suas palavras. Ele disse que a partir de Damas-
co surgiram aqueles que levavam a palavra de Je-
sus Cristo para todo o mundo e os líderes árabes-

muçulmanos que
pregavam a palavra
cristã até a Andalu-
zia, na Espanha.
Ghazi comentou
ainda que a Síria
tornou-se um gran-
de problema para o
mundo. “Ninguém

quer o bem para
aquele país. Até o
presidente dos
EUA George Bush
não consegue dor-
mir, tem que dar
todo dia uma decla-
ração de ataque ao
nosso país”, lamen-
tou, acrescentando
que o presidente da Síria, Bashar al Assad, quer a
paz e os direitos de liberdade, apoiando todas as
forças de resistência árabe, entre elas o Iraque,
Líbano e Palestina. “Não admitimos que alguém

nos atinja ou nos invada. Não somos
agressores nem admitimos que sejamos
agredidos. Nós queremos simplesmente
ser respeitados, já que respeitamos a
todos”, advertiu o Cônsul.

Ato contínuo aos discursos, foi feita
a projeção do filme “Damasco através
da História” e a apresentação do grupo
de dança Folclórica do Centro Cultural
Árabe-Sírio. Em desfecho, foi servido
coquetel. O filme é reprisado toda quin-
ta-feira no auditório da entidade.

O cônsul Ghazi Deeb abriu
a cerimônia

Os poetas Carlos Moreira e Wal-
ter Argento, do MPN, também se
fizeram presentes, ao lado de Al
Kaddah

O auditório ficou inteiramente
completo de convidados

A educação é um dos principais ca-
minhos que nos permite formar o
  ser humano a partir de uma or-

dem de valores que fundamente uma ética, cujo
princípio seja a defesa e a valorização da vida.

A educação também cria a consciência ne-
cessária para a construção de uma sociedade
capaz do diálogo e promotora dos direitos de
todos os cidadãos. Sendo assim, devemos va-
lorizar a Pastoral da Educação como um cami-
nho privilegiado para a promoção e a defesa
da vida.

Vamos criar
a Pastoral da Educação

Brás
Society
Pedagoga Kenia Mot a

Marco Alfredo Di Cunto Jr é diretor
de marketing da empresa Di Cun
to, que dia 14 de março próximo

estará completando 73 anos. Ele conta que
seu avô, Lorenzo Di Cunto foi um dos quatro
fundadores da tradicionalíssima confeitaria,
localizada na Mooca, na rua Borges de Fi-
gueiredo, 61/103.
Os irmãos Vicente, Lorenzo, Roberto e Al-
fredo (na ordem, do mais velho para o mais
novo) deram início às atividades da Di Cunto
em 14 de março de 1935, no mesmo local
onde hoje está instalada.
Marco Jr, expoente da terceira geração de
fundadores da empresa, lembra que Alfredo
tinha 12 anos quando foi fundada a Di Cun-
to. Atualmente estão na direção da empresa
o pai de Marco Jr, Marco Alfredo Di Cunto
e o Reinaldo. “Meu pai sucede a linha do

Di Cunto chega aos 73 anos na Mooca
Lorenzo e o Reinaldo a do Roberto. Temos tam-
bém a filha do Alfredo, Paula Michelina Di Cunto”,
completa. Já os filhos do Vicente se desligaram da
empresa.

O PRIMEIRO DI CUNTO
Mas um personagem em especial precisa ser lem-
brado na fundação da empresa: Donato Di Cunto,
pai dos quatro irmãos. Ele veio ao Brasil por enga-
no, conta Marco Jr, no ano de 1868. Oriundo da
cidade de San Marco di Castellabat, ao sul da Itália
e próxima a Salerno, Donato iria para Montevidéu,
no Uruguai, encontrar um tio. Mas com o surgi-
mento de uma doença contagiosa a bordo do navio,
em função da falta de alimentos frescos, o navio foi
obrigado a fazer uma parada em Recife, Rio de
Janeiro e depois em Santos. Então com 17 anos,
Donato veio com a cara e a coragem, analfabeto e
sem dinheiro.  “De San Marco também vieram os
Matarazzo”, completa ele.

Marco Jr divide funções na famosa empresa, com as pri-
mas Fernanda e Fabiana, ambas filhas de Reinaldo. Ao
fundo, à direita, foto do patriarca Donato – final da déca-
da de 20 na Itália

SANTA RITA
 Organização
de Despachos

( ( ( ( ( 6292-1167 – 6692-9756
Rua Rodovalho da Fonseca, 234

Financiamos os seus débitos
em até 6 vezes no cartão

A Di Cunto foi homenageada dia 13 de fevereiro
último na ACSP Mooca dentro do evento Natal Ilu-
minado. Na foto, Marco Jr e a noiva Beatriz rece-
bem o troféu das mãos de Antonio Viotto

Ex-vereador Mourad, Eduardo
Daher, dançarina Leila e Salim

Mohamad Al Kaddah fez ques-
tão de recepcionar os patrícios,
a exemplo de Milton George

R. 21 de Abril, 250

((((( 6694-5122

BRINDES
BRESSER

Brindes em Geral

R. Dr. Costa Valente, 363
( 6291-0524

Posto de Serviços
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O Combustível mais  Confiável da Região

PETROBRÁS

Licenciamento e Transferência de Autos

((((( 6694-2777  -  Fax: 6692-1608
R. Saldanha Marinho, 116

CHAVES E CARIMBOS
Aberturas – Instalação e Confecção
de chaves para Residências  - Empresas
Cofres e Autos Nacionais e Importados

Trabalhamos com Mul-T-Lock

Rua João Teodoro, 1.380/84
 ( ( ( ( ( 3313-5623 – 9338-1662

Clínica Odontológica
Carpe Diem

                                       • Clareamento Dental a Laser
                    • Implantes Dentários

• Facetas de Porcelana
• Equipe Especializada

                    • Tratamento de Canal sem dor

Parcelamos seu tratamento
em até 10 vezes

Boleto / Cheques / Cartões

Horário 2a a sábado das 8 às 20 horas

( 3331-0899 - 3362-3420
Rua José Paulino, 452 - 1° andar (metrô Luz)

www.odontologiacd.com.br

Há 13 anos no mercado,
em todo sul do país,
agora em São Paulo

CONTRATA C/ URGÊNCIA

Tel.: 3853-6560 / 8354-0141
9811-5579

• Revendedor
• Distribuidor (M/F)

PERFUMES E MAQUIAGENS

Tratamento Completo
Capilar - Facial - Corpo


