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Frios e Laticínios
Vitara

O Melhor Disco
de Pizza da Região

Pão Italiano, Bebidas
e Importados em Geral

Rua Catumbi, 613 - Belenzinho

2694-0230 - 2692-7730(

e-mail: arsenic@uol.com.br
  site: www.arsenic.com.br

Tintas Serigráficas

2081-2684
7282-7546

Av. Carlos de Campos, 370

(

www.casadascriancas.com.br
((((( 2692-4082 - Fax: 2692-6001

Moda Infantil e Juvenil

ATACADO
E VAREJO

Confecções em Enxoval
Completo para  Gestante  e Bebê

Aqui Você faz uma Criança Feliz

Rua Rio Bonito, 643

( 2692-0377
www.shopdosbotoes.com.br

Botões e

Aviamentos

da Moda

Pensou
em Botões

SHOP
DOS BOTÕES

Matriz -Matriz -Matriz -Matriz -Matriz - Rua Oriente, 182/190
Tel: 3229-5759Tel: 3229-5759Tel: 3229-5759Tel: 3229-5759Tel: 3229-5759

Filial1 -Filial1 -Filial1 -Filial1 -Filial1 - Rua Oriente, 202
Tel/Fax: 3312-0065Tel/Fax: 3312-0065Tel/Fax: 3312-0065Tel/Fax: 3312-0065Tel/Fax: 3312-0065

Filial 2 -Filial 2 -Filial 2 -Filial 2 -Filial 2 - Rua Oriente, 440
Tel: 2695-9907Tel: 2695-9907Tel: 2695-9907Tel: 2695-9907Tel: 2695-9907

e-mail: darianamodas@yahoo.com.br

Dariana Modas
LINGERIE A PREÇO DE FÁBRICA

SaphyraSaphyraSaphyraSaphyraSaphyra

EspaçoEspaçoEspaçoEspaçoEspaço

de Dançade Dançade Dançade Dançade Dança

Rua Rodrigues dos Santos, 633
(próximo Praça Padre Bento)

www .saphyra.com.br

3228-2404
3229-2420(((((

Fabricação de Shorts e Bermudas

Rua Oriente, 788
Brás

Loja Nova Oriente
CONFECÇÕES EM GERAL

( 2692-4412
Jogo de Camisas  e Meiões
Artigos  Esportivos

FJR - BORDADOSFJR - BORDADOSFJR - BORDADOSFJR - BORDADOSFJR - BORDADOS
• Traveti / Caseado

Rua João Boemer, 531
Juraci

(  2081-1781 - 8655-1020

Enxovais Completos
para Recém-Nascidos

R. Maria Marcolina, 299
((((( 2694-0599

BEBÊ
MAGAZINE

R. Firmino Witaker, 123
((((( 2693-6877

Fabricação Própria

Comércio
de Tecidos

e Confecções

• 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

2796-6001 / 2796-5979
Fone/Fax: 2693-1776(

R. Silva Teles, 763 - (esq. Rio Bonito) - Pari

( 2292-3767

Calçados
• Acessórios

• Bolsas  • Meias

O Melhor
Preço da Região

CL
CONFECÇÕES
LUCIELLA

Lingerie e Mais Lingerie

Fabricação para Atacado
Rua Paulo Andrighetti, 250
((((( 2692-2436

-
• Blusa • Camisa • Camiseta  • Bermuda

• Saia  • Calça • Jaquetas em tecidos de Algodão

Moda Feminina em Geral

Modas
Century

((((( 2832-5300 e  2693-5522
Rua Silva Teles, 312

transversalmodas.com.br

Rua Silva Teles, 279

2693-6267
2618-2089

(

Bolsas, Cintos
Acessórios da Moda

em Geral

SORRIDENTS BRÁS - Praça Padre Bento, 172 - Fone: 3313-0948
bras@sorridents.com.br

O SORRISO ESTÁ PRESENTE EM
NOSSO DIA-A-DIA PROFISSIONAL

• Clínica Geral • Ortodontia • Raio X • Cirurgia Buco Maxilo Facial

• Periodontia • Endodontia • Pediatria, • Dentística (Estética,

Clareamento a Laser) • Odontogeriatria • Implante

Alto padrão de qualidade
e atendimentos
Adulto e criançaTemos

CRO
8297

Comida Caseira
• Pernil • Galinha • Feijoada • Massas

• Peixes e Frutos do Mar • Variedade de Saladas

OLIVEIRA’S  RESTAURANTE

ALMOÇO A PARTIR DAS 11:00H
COM PREÇOS PROMOCIONAIS

√√√√√     Self Service R$ 6,99  √√√√√ Quilo R$ 12,90
√√√√√ Marmitex e PF R$ 5,99

( 7407-8899
ALUGAMOS O ESPAÇO P/FESTAS

Av. Celso Garcia, 762 - Altos - ao lado do Banco It aú

A rua Casimiro de Abreu, no
Brás, homenageia um admirá-
vel poeta lírico brasileiro,
Casimiro José Marques de
Abreu, nascido em São João da
Barra-RJ, no dia 4 de janeiro
de 1837 e morto a 18 de outu-
bro de 1860. Seus versos, de
uma beleza espontânea, impres-
sionam pela simplicidade e es-
tilo puro a gosto da alma popu-

lar. Casimiro obteve seu primeiro emprego na casa co-
mercial de seu pai, profissão essa que o desagradava.
Seu pai aborrecido pela inclinação de seu filho, enviou-
o a Europa em novembro de 1853. Fixou residência
em Lisboa. Longe da Pátria e sofrendo profunda nos-
talgia, o poeta, aos poucos foi definhando, até sentir os
primeiros sintomas da tuberculose. Escreveu em 1854,
“Canções do Exílio” e, dois anos depois, “Camões e
Jaú”. Regressando ao Brasil, gravemente enfermo, pro-
curou, na serra de Nova Friburgo alívio para a saúde.
No ano de 1859, quando o poeta escreveu uma cole-
tânea de belíssimos versos, intitulada: “Primaveras”, fir-
mou-se definitivamente como poeta brasileiro. Escre-
veu os mais admiráveis versos: “A Virgem Loura”,

Brás lembra o poeta lírico Casimiro de Abreu
“ Oh que saudades que tenho  Da aurora da minha vida,  Da minha infância querida  Que os anos não trazem mais”.

“Camilla”, “Meus Oito Anos”, “Minha
Mãe”, “Rosa Murcha” e “Saudade”. Sua
existência foi um desejo eterno de felici-
dade íntima, serena e bucólica; viveu en-
tre os pássaros, as águas e as árvores
do bom Deus, sem grandes torturas, nem
outras cogitações que não fossem a fa-
mília e a poesia.  Casimiro de Abreu fa-
leceu na Fazenda de Indaiaçu em Nova
Friburgo, Estado do Rio de Janeiro com
apenas 23 anos de idade, em 18 de ou-
tubro de 1860. É o patrono da cadeira
nº6, criada por Teixeira de Melo.

Campanha
Tuberculose tem

Cura
Atualmente existem 100 mil casos de

tuberculose no Brasil, dos quais 85 mil são
novos. Morrem cerca de 6 mil pacientes
no País por ano. Os principais fatores que
contribuem para a manutenção e agrava-
mento do problema são a persistência da
pobreza em nossa sociedade e a ocorrência

da Aids nos grandes centros.
A tuberculose tem cura. O tratamento dura 6

meses e a medicação deve ser tomada diariamen-
te. O diagnóstico e o tratamento são gratuitos. O
paciente deve procurar a unidade de saúde do SUS
mais próxima da sua casa ou lugar de trabalho.
Pacientes que não seguem rigorosamente o trata-
mento, abandonando-o ou fazendo-o de maneira
parcial, correm o risco de recaída com sintomas
mais graves e podem vir a ser tornar pacientes
TB-MR (multidrogaressistente). Segundo o ex-go-
vernador Geraldo Alckmin, muitos moradores de
rua contraem doenças, como a tuberculose. “A
tuberculose cresceu em razão da Aids. Porque a
Aids reduz a proteção da pessoa. É uma queda
imunológica”, explicou.

A rua Casimiro de Abr eu começa na
rua Paraíba e termina na Xavantes

Dia 29 de
setembro último
o Centro Espí-
rita José Barro-
so (rua Inácio
de Araújo,
255, bairro do
Brás ) recebeu
a visita do ilus-

tre psicólogo, conferencista e escritor Jon Aizpúrua, da
Universidade Central da Venezuela. Ele proferiu palestra
intitulada “A Reencarnação Explica?”. No evento, Jon
disse, entre outras coisas, que reencarnação não é ressur-
reição. A primeira significa as sucessivas encarnações de
um Espírito, através de sua jornada evolutiva. Já ressur-
reição é o retorno ao mesmo corpo físico, explicou.

Centro Espírit a aborda a Reencarnação
Estudo Americano

sobre Reencarnação
Ele lembrou ainda de um projeto de

investigação da Universidade da Virgí-
nia, nos EUA, no qual foram diagnosti-
cados 2.000 casos de recordações es-
pontâneas de vidas anteriores em crian-
ças. Estas lembranças também podem ser
trazidas à tona por meio da hipnose (con-
junto de técnicas para provocar altera-
ções de consciência). A terapia de vidas
passadas é muito usada para solucionar
fobias, medos, conflitos pessoais, famili-
ares e profissionais e curar doenças psi-
cossomáticas, entre outros casos. No

Neste mês, com-
pletam-se 100
anos do faleci-
mento de Arthur
Nabantino Gon-

çalves de Azevedo, que dá nome ao teatro localizado na
Mooca, na av. Paes de Barros, 955. Nascido em São Luiz
do Maranhão, em 7 de julho de 1855, Arthur foi introdutor do

Teatro homenageia uma das grandes
figuras do humorismo brasileiro

caso do Espiritismo, disse Jon, é aplicada nos
casos de obsessão, que é a interferência ne-
gativa de um ser desencarnado (que já deixou
o corpo físico) sobre um encarnado (cujo cor-
po ainda não pereceu). De acordo com ele,
em uma pesquisa do Gallup, também nos EUA,
40% da população americana afirmava acre-
ditar na reencarnação. “Muitas pessoas têm o
erro de achar que foram, em suas vidas pas-
sadas, um Sócrates, Platão, Napoleão Bona-
parte ou algum rei”, lembrou Jon. “Cada vida
nossa tem experiências novas e enriquecedo-
ras. O importante não é o que fomos no pas-
sado, e sim, o que somos hoje e seremos ama-
nhã’, finalizou o psicólogo venezuelano.

teatro musicado no País, autor de mais de 70
peças, quase todas de comédias de costu-
mes. Atuou como jornalista e em muitos ca-
sos escrevia sob pseudônimo. Além de poe-
ta, contista, teatrólogo, escreveu mais de cem
comédias. Seu irmão, Aluízio Azevedo, foi au-
tor de importantes romances, a exemplo de
“O Cortiço”.  Arthur também foi membro

fundador da Academia Brasileira de Letras. Fa-
leceu em 22 de outubro de 1908, pouco antes do
término da construção do Teatro Municipal do Rio
de Janeiro, pela qual sempre lutou.  O Teatro Arthur
Azevedo, inaugurado em 2 de agosto de 1952, é
considerado pelos moquenses um patrimônio cul-
tural e importante ponto de referência, marcante
tanto na paisagem urbana quanto na cultural.


