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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

Materiais Hidráulicos
e de Construção

Tudo o que você precisa
pelo melhor preço de São Paulo

Rua Major Otaviano, 185

 2291-1633

LLLLLUIZ LUIZ LUIZ LUIZ LUIZ LOPESOPESOPESOPESOPES           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

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

Vende - Aluga - Administra

Desde 1945

www.imoveiscpg.com.br

Rua Bresser, 145

O Imóvel que você quer
ESTÁ AQUI

 2291-3722 Rua Rio Bonito, 1421

 3111-0655 - 3227-0916

Bem no coração do Pari
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Ristorante e Cantina
Tempone

Em visita à
nossa redação,
o brasense
Braz Juliano,
autor do livro
“Comunidade
das Repúblicas
Independentes
do Brasil –
CORE”, edita-
do em 1992,

fez uma narrativa sobre o passado do bairro.
“No meu tempo de infância, por volta de

1935, quando eu tinha 10 anos, na rua Ori-
ente as lojas de tecidos e armarinhos eram
de árabes. Na Rangel Pestana e Celso Gar-
cia, as lojas de móveis eram de judeus. E as
oficinas mecânicas estavam nas mãos de ita-
lianos, espanhóis e portugueses” – recordou
Braz Juliano, que foi inclusive diretor da Sa-
besp nos anos de 1973/74.

ESCOLAS E IGREJAS
Nascido na rua Rubino de Oliveira, 208,

em 4 de fevereiro de 1925, Braz Juliano lem-

brou que fez o curso primário no Grupo Esco-
lar Eduardo Prado. “Lá eu era o primeiro alu-
no da classe. Mas era o pior em Português.
Porque eu fui alfabetizado pela minha nonna
em italiano. E aí fiz o Ginásio do Estado (atual
Escola Presidente Roosevelt) no Parque D. Pe-
dro, no tempo do Martin Damy”. Ele é forma-
do em Engenharia Civil pela Escola Politécnica
da USP em 1948 e em Administração pela
Fundação Getúlio Vargas – FGV.

Braz Juliano diz que freqüentava as igrejas
São João Batista na avenida Celso Garcia e
Santo Antônio do Pari. “Eu fiz a primeira co-
munhão na Santo Antônio, quando os padres
eram alemães”.

Ainda com porte invejável em seus 84 anos
de idade, Braz Juliano jogou em vários times
de várzea. No Brás, atuou pelo Unidos Clube
da Carlos Botelho e no Mercúrio da Rubino
de Oliveira. “Eu joguei em todos os campos
de várzea da Penha até Osasco”, recordou ain-
da Braz Juliano. “Devo a minha saúde ao fute-
bol e a uma vida regrada”, completou ele, que
não fuma e nem bebe.

Seus quatro avós eram italianos. Um deles,

chamado Angelo Juliano, era ferreiro. “Ele
tinha uma ferraria, na rua do Hipódromo e
depois na Rubino de Oliveira. Naquele tem-
po, o ferreiro fazia o trabalho que o borra-
cheiro faz hoje. Meu avô fazia carroças, e o
mais importante, o aro. E quando começa-
ram a chegar os primeiros FIATs com 30
cavalos de motor, a oficina de meu avô pas-
sou a ser uma mecânica de manutenção de
automóveis”.

AUTOMOBILISTAS
Outro fato interessante é que seu pai,

Caetano Juliano, e seu tio, Luís Juliano, fo-
ram os primeiros automobilistas brasileiros.
“Próximo ao Autódromo de Interlagos, há
ruas com o nome dos dois, em sua homena-
gem”.  Dando seqüência a esta tradição, An-
gelo Juliano Neto, irmão de Braz Juliano e
outro apaixonado por automobilismo, fundou
o Automóvel Clube Paulista cuja sede é hoje
na av. Brasil esquina com a 9 de Julho.

CINES-TEATRO
Braz Juliano lembrou também que na rua

do Gasômetro ficava o Cine Teatro Glória.
Na Rangel Pestana existiam os cinemas Olím-
pia e Mafalda. Na Concórdia, o Teatro Co-
lombo. Já na Firmino Whitaker, o Cine Ober-
dan.  “No Teatro Colombo, quando eu era
criança, vinha de Nápoles, uma companhia
chamada ‘Canzone de Nápoles’. Eu entrava
de graça e ficava na geral para aplaudir”.

O saudosista ainda contou que Alberto
Marino Jr., autor da letra da música “Rapazi-
ada do Bras”, de seu pai (Alberto Marino) e
datada de 1917, foi contemporâneo dele no
Ginásio do Estado. Eles até hoje são amigos.

ITALIANINHOS DO BRÁS
O termo surgiu porque, segundo Braz Ju-

liano, “a elite morava nos Campos Elíseos e
Higienópolis e nós, os italianinhos do Brás,
no bairro dos imigrantes. Éramos muito dis-
criminados”, lembrou. A palavra Brás, em ita-
liano, é Biagio, de acordo com ele. Seu di-
minutivo é biagino. “Havia o costume de
chamar nós, os italianinhos, de biaginos”, dis-
se, finalizando a entrevista.

Saudosista visita o Brás de sua vida

E m

2008, são
comemora-
dos os 120
anos da cri-
ação oficial
da Hospe-
daria dos
Imigrantes.
A obra
“Memorial do Imigrante – A imigração no
Estado de São Paulo”, lançada pela Impren-
sa Oficial do Estado, juntamente com o Me-
morial do Imigrante, conta a história da hos-
pedaria, primeira acolhida daqueles que cru-
zaram o oceano em busca de melhores con-

dições de vida e de quem o Brasil herdou so-
brenomes, sotaques, costumes e comidas.

O livro é organizado pela historiadora So-
raya Moura, com pesquisa e textos de Odair
da Cruz Paiva e Marcelo Cintra de Souza, e
faz um panorama da imigração, contando des-
de a odisséia das emigrações à chegada em
São Paulo, passando pelo Porto de Santos e
pela travessia da Serra do Mar, quando muitos
se assustavam com tamanha exuberância e,
receosos de não haver cidade depois da mata,
se atiravam do trem na tentativa de retornar a
Santos. Resgata, também, parte dos registros
das inúmeras histórias guardadas em seu acer-
vo, que se transformam numa grande viagem
pela história da imigração para São Paulo. Mais
informações pelo fone 2692-1866.

Livro conta os 120 anos da
Hospedaria dos Imigrantes

Peça-Peça ComercialPeça-Peça ComercialPeça-Peça ComercialPeça-Peça ComercialPeça-Peça Comercial
Máquinas, Peças e Acessórios

para Máquinas de Costura
Domésticas e Industriais

Kansai, Brother, Juki, SunStar,
Siruba, Singer, Elgin, Kingtex

Rua São Caetano, 333

3326-0545 - 3326-0623
3326-0484

Machado   Equipamentos
EQUIPAMENTO P/  BAR, RESTAURANTE,

PADARIA, LANCHONETE E PIZZARIA
Distribuindo as Melhores Marcas

TITÃ  -  GELOPAR  -  TOLEDO  -  KOFISA

 3313-2012
FAX: 3311-6469

Rua Paula Souza, 308

• Produtos para Bares e Restaurantes
• Produtos para Confeitaria
• Utensílios Domésticos
• Produtos Descartáveis
• Materiais para Limpeza
Rua da Cantareira, 986

 3227-1143

Bomboniere Valdete
Doces - Pães de Metro

Pastel de  feira na hora e
Salgados em geral para festas

Acei tamosAcei tamosAcei tamosAcei tamosAcei tamos
Encomendas paraEncomendas paraEncomendas paraEncomendas paraEncomendas para
Festas e Eventos em GeralFestas e Eventos em GeralFestas e Eventos em GeralFestas e Eventos em GeralFestas e Eventos em Geral

Rua Rio Bonito, 185 - Brás
     2693-7059 - 8312-4855

Licenciamento e
Transferência de Autos

 2694-2777
Fax: 2692-1608

R. Saldanha Marinho, 116

Nhoque é o novo hábito do Pari
Acontece no último domingo de cada mês na Boutique Cigana.

Veja aqui alguns flashes de muita alegria do dia 29 de junho.

Dona Rosa também foi sabore-
ar o nhoque. Ela está comemo-

rando 90 anos aí ao lado da
filha Hercília

Super prestativa, Roseli deveria
ser eleita Elegância do Pari.
Com certeza  ela possui a cinco
virtudes, razão de sua felicidade

Durante o encontro, a canto-
ra lírica Maria fez uma linda
oração/canção em hebraico

Luiza, Maria José e Wagner, encon-
tro casual que faz amigos

Uma data muito espe-
cial foi registrada dia 29
de junho último no Pari,
com festa em louvor ao
Padroeiro São Pedro.

A pequena capela da
A pastoral da família da Paróquia

Santo Antonio do Pari, realizará
nos dias 29, 30 e 31 de agosto,

o 81º Encontro de Casais com Cristo, e a
equipe de serviços informa que os casais do
bairro e região que quiserem participar de-
verão procurar fichas de inscrição na secre-
taria da paróquia, ou ainda procurar pelo
casal fichas – Baiano e Cleo, através dos
telefones 3535-2126/ 8652-4409.

Procissão ergue Louvor a São Pedro
av. Carlos de Campos, 278, foi pequena demais para
as centenas de devotos que se comprimiam na missa
celebrada pelo padre João Batista, da Igreja Santa Rita.

A procissão no entorno pela Rio Bonito, Virgilio
do Nascimento e Carlos de Campos se deu como
ponto culminante do bonito acontecimento.

Barone e a
esposa Ana

também
marcaram

presença na
festa de São

Pedro

Dr. José
Antonio
Nunes é
ofundador
da capela

Muitas fa-
mílias com-

pareceram

A comuni-
dade femi-
nina está
sempre
presente
na capela,
Jussara e
amigas

A procissão percorre o quarterão

Participe do Encontro
de Casais com Cristo


