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Sempre pensando
no conforto de seus pés

Artigos
Masculinos

Rua José Monteiro, 196 - Brás

 2618-3888

Rodas - Rodízios - Carrinhos Industriais
Distribuidor: Rod-Car - Novex - Schioppa

CONSERTOS  E  MANUTENÇÃO
de Carrinho Hidráulico e Industrial

Telefax: 2694-7477

RODÍZIOS E
CARRINHOS

Rua Rio Bonito, 194

Aceitamos
todos os

Ticktes sem
desconto

 2292-5144 - 2291-8049
Rua Catumbi, 494 - Belenzinho

*  Grande Variedade de Produtos
*  Feirinha Diária e Açougue

MERCADINHO
BELENZINHO
MERCADINHO
BELENZINHO

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  2291-8049
 2292-5144

          Sua
Casa em

São Paulo

 2186-2900 2186-2900 2186-2900 2186-2900 2186-2900
www.suacasaemsaopaulo.com.br

lmhotel@suacasaemsaopaulo.com.br

Rua Dr. Ornelas, 250

- Floricultura
   - Jardinagem
     - Paisagismo
       - Acessórios
         - Arranjos
            - Plantas
              - Vasos

Rua Cachoeira, 1506 - Pari
ivofv@hotmail.com   2081- 0043

Panela
de pedra Experimente essa Delícia!

+  30 Sabores    +  Calda Quente
+  Coberturas Diversas

 2291-0795
Rua Rubino de Oliveira, 84 - Brás

• LAVAGEM DE SOFÁ - A PARTIR DE R$ 18,00 POR ASSENTO / FIXO
• LAVAGEM DE TAPETES - A PARTIR DE R$ 10,00 / M2

• LAVAGEM DE CARPETES - ATÉ 40 M2 - R$ 120,00

Consulte nossos preços para
Persianas Verticais e Horizontal - Sob medida

Consulte-nos: 3227-9919 / 8175-5673

LIMPADORA WASHING HOUSE
GANHE TEMPO - NÓS LIMPAMOS A SUA CASA!

Em seu
quarto en-
contro dia 17
de junho últi-
mo no Pro-
g r a m a
A p r e n d i z
Comgás, A
Voz das Es-

colas propôs uma união com as forças exis-
tentes na região (simpósio mensal), como o
Jornal do Brás, o Rotary, o Conseg, o EIS, a
PM, a Guarda Civil e outras, no sentido de
equacionar os diversos problemas existentes,
não somente no tocante às escolas, mas tam-
bém a outros, como a miséria humana e o lixo,
temas também debatidos devido ao desinte-
resse das escolas neste encontro mensal.

A Agente de Desenvolvimento Local da
Casa da Família/Escritório de Inclusão Social
– EIS do bairro do Pari, Raquel Zimmermann,
esteve presente pela primeira vez na reunião e
trouxe boas propostas. Ela acha que é funda-
mental a parceria com a Caixa Econômica
Federal, que pretende investir no social. “Os
assistentes sociais vão saber que o bairro está
se movimentando”, disse ela, completando que
dar troféus para os melhores alunos é outra
idéia válida. No último Fórum do EIS, contou
ela, a Polícia Militar ofereceu palestras, que
podem servir às escolas. “E o Conseg tem que
fazer o seu papel”, finalizou ela.

A coordenadora de eventos do Jornal do

Brás, Loir Garcia, lembrou que a empresa
Sorrident´s da Praça Padre Bento no Pari
(presente
no último
encontro,
com a
Dra. Fer-
nanda), se
prontifi-
cou a fazer
profilaxia
com os alunos das escolas estaduais da re-
gião, mas as mesmas não têm procurado a
empresa. “As escolas não ligam para ela com
o intuito de marcar as palestras”, lamentou
Loir.

Ana Maria Segobi, representando a úni-
ca escola presente – Escola Estadual Padre

Anchie-
ta, disse
que há
falta de
c o m -
prome-
timento
das es-
c o l a s .

“Porque boa parte das pessoas que traba-
lham nas escolas não mora no bairro. Estão
de passagem”, disse. Raquel completou res-
saltando que entraves hierárquicos podem es-
tar impedindo a presença das escolas na reu-
nião.

Onda de violência
O diretor-presidente do Jornal do Brás,

Milton George, disse que o policiamento não
é o único problema a ser debatido pelas es-
colas. “O policiamento é 1% dos 99% que
restam de problemas que as escolas têm”,
disse ele.  “O problema mais grave é a vio-
lência entre os próprios alunos, que estão le-
vando revólver e faca para a escola”, lem-
brou ele. “Há agressão dos alunos com os
professores”, completou Gislaine Porfíria do
Nascimento, Agente de Proteção Social da
Casa da Família/EIS Pari, que trabalha com
as famílias que estão sendo cadastradas e nos
cortiços.

GCM e as Crianças
Tam-

bém pre-
sente pela
primeira
vez na
reunião, a
inspetora
M á r c i a
Apareci-
da, da Guarda Civil Metropolitana. Ela disse
que está em andamento, desde 2003, o pro-
grama Criança Sob Nossa Guarda, que visa
promover uma melhor integração entre alu-
nos, professores e os pais dos alunos, con-
tribuindo com a formação ética, moral e ci-

Voz das Escolas sugere união de forças

Professora Ana Segobi da  Esco-
la Padre Anchieta

Raquel e Gislaine, do EIS Pari

Rayssa e Daniele, do Programa
Aprendiz Comgás

dadã da criança e do adolescente, em seu pro-
cesso de aprendizagem e convívio social. A
equipe do Criança Sob Nossa Guarda está
lotada na Inspetoria Regional de Itaquera, que
tem pretensão de expandir o Programa para
as regiões Sul, Norte, Oeste e Centro. “Às
vezes a criança tem uma visão errada do po-
licial. Nós estamos para oferecer a seguran-
ça, e não para intimidar ninguém”, explicou
ela. Raquel sugeriu ainda que a GCM pode
também fazer as palestras nas escolas com o
foco na cidadania.

Rayssa Aguiar, do Programa Aprendiz
Comgás, contou que os jovens inscritos nes-
te programa se preparam para uma atividade
voltada, por exemplo, à saúde, educação,
cultura, arte ou ao meio-ambiente, e, fortale-
cidos, implementam o projeto real na sua co-
munidade. “É uma ação pontual que o jovem
tem na escola. Tem um grupo que apresentou
na semana passada um projeto na Padre An-
chieta, voltado à água”, lembrou ela. Neste
programa, são trabalhadas questões como a
cidadania e os direitos e deveres, segundo
Rayssa.

PRÓXIMA REUNIÃO
A princípio, está marcada para o

dia 22 de julho no mesmo local –
Programa Aprendiz Comgás –

rua Alegria, 153.

Inspetora Márcia da Guarda
Civil Metropolitana

Mostramos mais
alguns destaques

da Festa Brás
Numa iniciativa da diretora Maria

Inês, o SESI Catumbi está pro
movendo um concurso de poesi-

as. Os trabalhos já estão em franca apresen-
tação com avaliação na 2ª quinzena de julho
por uma comissão de literatos do Movimen-
to Poético Nacional.

SESI faz
concurso

de poesias

Esta foto mostra os alunos do Coral do
CAT, nova geração de  sapequinhas

que alegram o SESI Catumbi

Com direção de Bia Borin, poesias
do livro “Ou Isto ou Aquilo” de
Cecília Meireles, músicas de Hei-

tor Villa-Lobos, Bela Bartók e Pierre Attain-
gant, e realização do grupo CincoInCena da
Cooperativa Paulista de Teatro, está em car-
taz até 27 de julho no Teatro Arthur Azevedo
o espetáculo infantil “O Menino e o Burrinho”.

A peça conta a história do Menino Azul,
que decide embarcar numa grande aventura
em busca de um burrinho que nunca viu.

O espetáculo, recomendado para crianças
dos 4 aos 10 anos, é apresentado aos sába-
dos e domingos, sempre às 16 horas, com os
ingressos custando R$ 10,00 (inteira) e R$
5,00 (estudantes, aposentados e classe artís-
tica).

O teatro fica na av. Paes de Barros,
955, bairro da Mooca, fone 6605-8007.

Artur apresenta
O Menino e o

Burrinho

Clovis –
mestre Koy
da Associa-
ção de Capo-
eira Liber-
dade dos Ne-
gros, com
Loir Garcia

Kauane,
Michele,

Verônica e
Paulinha,
com nosso

Jeferson

Ele é o nosso coordenador de marketing
Leonel Bastos que vai iniciar várias

campanhas através do Jornal do Brás
Ayume Shizuka desta vez interpretou os

100 anos da imigração japonesa.
Shows 9800-7629

Associação
de Capoei-
ra Liberda-
de dos Ne-
gros, uma
grata sur-
presa na
f e s t a .
S h o w s :
9761-1402

A Mirela e a
Bia também

vieram curtir a
festa com a

família


