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• Couros
• Forros
• Sintéticos

“Onde você envcontra

o melhor da moda”

Cetesb
COR E ARTES TEXTIL LTDA
EPP, torna público que solicitou
junto à CETESB a Licença Prévia de
Instalação e de Operação para a
atividade de Meias, n.e., fabricação
de, sito à Rua João Boemer, 267 -
Brás - São Paulo/SP.

Cuidadora de Idosos
com referências

Ligue
2291-0968
7754-4368

Flavia
Experiência Hospitalar

Av. Carlos de Campos, 285
2790-4860 - Pari
2098-2961 - Tatuapé

Aviamentos p/
 • Cintos

• Calçados
• Bolsas

Últimos Moicanos do Brás
Alzira Jorri de Tomei

Ouvir os últimos moicanos nativos do Brás é ter a
chance de mergulhar num mundo que não se vê
mais. Quisera eu ter a certeza de que, descenden-
tes desses nativos, assim como eu, compreen-
dem a essência desta mensagem, trazendo-me, em
tempo hábil, cada vez mais informações dignas
de arquivo, de registros, como presentes para o
futuro. Percebe-se que os poucos sobreviventes
dessa geração, ao narrar o passado que só a eles

pertence, passam da inocência ao esquecimento, da busca frenética à solidão
implacável. Os caminhos percorridos pela comunidade formada pelos descen-
dentes dos imigrantes coincidem com a tirania representada pela ordem implíci-
ta, presente nas memórias desse povo.

Trata-se de uma tirania impulsionada por ideologias que, no final das con-
tas, confundem-se com a prática coerciva familiar e coletiva, miscigenada e
influenciada por um sistema invasivo que corrói as raízes deixadas para trás. É
lamentável sentir a iminência da extinção total de um povo forte e audaz.

A família, inicialmente po-
bre, representada pelos imigran-
tes espanhóis e italianos, con-
quistava um poder e espaço sig-
nificativo na comunidade. A
casa de chão batido foi acom-
panhando o progresso familiar,
sendo substituída pela fábrica
e pelo comércio.  Porém, a eva-
são do povo foi progredindo in-
versamente à conquista daque-
le poder e das propriedades
materiais que, supostamente, na época eram suficientes.  Os imigrantes do
Brás, durante a luta pela sobrevivência, construíram monumentos invisíveis,
cujas fundações foram rachando. Ao passar pelas ruas desse passado, não se
notam rachaduras como patologia de um concreto visível, chamado cimento,
percebem-se, todavia, rachaduras de valores de uma tradição que, infelizmente,
vem se perdendo, dado o esquecimento das origens e a incerteza do futuro.

Valores dos ancestrais institucionalizados e profundamente arraigados no
cotidiano de um pretérito que não volta mais, esforçam-se por atravessar as
relações entre os gêneros retratados na vida moderna dos descendentes, pro-
tagonistas de uma história que, aos poucos, vai se diluindo e se misturando à
vida moderna. A subjetividade das personagens do século XXI entra em confli-
to com os valores sociais deixados pela antiga geração, mas não escapa do
jogo de poder que a constitui e por ela é constituída. Contudo, não é assim que
os últimos moicanos sabem falar. Eles mal compreenderiam a natureza desta
linguagem escrita. Eles resumiriam todo este contexto numa palavra: saudade.
Saudade de um tempo que não volta mais, traduzido por um lampejo de luz, por
um nó na garganta.

Alzira Jorri de Tomei, 55 anos, é Docente na Universidade Nove de Julho,
formada em Letras, Direito e Gestão Administrativa e especialista em Psico-
pedagogia. Nasceu e morou no Brás.

Bairro vive o aniversário
parcerias do progresso. Outros po-
vos como árabes, alemães e japone-
ses vieram logo a seguir, todos tendo
como base o bairro do Brás. Hoje, a
etnia está mesclada com coreanos,
bolivianos e nordestinos, fazendo do
Brás o Coração da Amizade.

FESTA NA PRAÇA
A comemoração será dia 10 de

junho na Praça Souza Mello, com
Caminhada da Saúde e Passeio Ci-
clístico às 9h.

A seguir, o cerimonial às 11h com
execução do Hino Nacional pela

Banda da Guarda Civil Metropolita-
na e Benção ao Bairro pela Igreja
Bom Jesus (origem do Brás).

LANCHES E FRUTAS
Entre várias atrações para as cri-

anças, como tobogã, cama elástica,
skate e outros, haverá distribuição
de lanches ofertados pela Panifica-
dora Orense, Empório D´Davi, as-
sim como frutas doadas pelo popu-
lar Pantaneiro da Roça do Brás do
Largo do Pari. Entre tudo, um re-
tumbante show artístico preencherá
a tarde, com encerramento às 19h.

Pantaneiro está
doando as frutas para
a festa. Ele virá com a

filha Ana Luiza

Fundado em 8 de junho de 1818
pela Carta Régia de Dom João
VI, o bairro do Brás deu início

aos primeiros passos de São Paulo,
tornando-se assim, o Berço da Ci-
dade. Idos de 1880, 1900, aqui de-
sembarcaram os imigrantes italianos,
portugueses e espanhóis na busca de
esperanças, formando as primeiras

Obairro do Brás é situado na
região central de São Paulo.
Nasceu como uma região de

chácara. A origem do nome está li-
gada a um português chamado José
Brás, proprietário de uma chácara
na região onde foi construída a Ca-
pela Bom Jesus de Matosinhos. Por-
tanto, vamos conhecer um pouco
mais da história do bairro que com-
põe a capital de São Paulo, onde a
imigração europeia e asiática está
mais presente no amanhecer da his-
tória de São Paulo.

O bairro do Brás é do início do sé-
culo XVIII quando foi erguida a Ca-
pela Bom Jesus de Matosinhos de José
Brás, que ficava na margem de uma
estrada que levava ao bairro da Pe-
nha, conhecida como Caminho do José
Brás, hoje chamada avenida Rangel
Pestana, onde residiam famílias ricas
da época, como o engenheiro Carlos
Bresser e a chácara do Ferrão, que
pertencia a Marquesa de Santos.

O Brás tem sua fundação oficial
na Carta Régia do então rei D. João
VI, datada de 8 de junho de 1818.

O desenvolvimento do bairro foi
lento até que veio a cultura do café,
com ela a chegada dos imigrantes

A fundação do bairro do Brás
café e trouxe-
ram um grande
desenvolvimen-
to ao bairro.
Com isso, os
italianos come-
çaram a montar
suas pequenas fábricas. Então o pro-
gresso chegou depressa ao bairro,
em meados da década de 1940, de-
vido a uma grande seca que atingiu
diversos Estados do Nordeste. Mui-
tos nordestinos migraram para São
Paulo, em especial no Brás. Enquan-
to que a presença dos italianos ia di-
minuindo com o passar do tempo, o
Brás foi dando lugar ao comércio nor-
destino. A partir de 1970, o Brás de-
senvolveu comercialmente e industri-
almente, em especial na indústria de
vestuário, no ramo têxtil, além de ou-
tros ramos variados: tecidos e avia-
mentos que fazem parte do vestuário.

O Brás atualmente é o maior
bairro comercial da América Latina,
onde está o grande Jornal do Brás
que tem à frente o baluarte diretor-
presidente jornalista Milton George.

Antão Ouriques de Farias é
escritor, historiador e pesquisador.

na Hospedaria dos Imigrantes, no
centro do Brás.

Assim que os imigrantes desem-
barcavam em Santos eram encami-
nhados de trem até o Brás, de onde
partiam para as lavouras de café no
interior do Estado. Mas muitos imi-
grantes preferiam ficar na Capital,
o que transformou o bairro em um
local onde a influência italiana pre-
dominou, embora houvesse a presen-
ça de imigrantes espanhóis que tam-
bém vieram ao Brasil para trabalhar
nas lavouras de café. A partir desse
momento, as fábricas juntaram-se ao

Oator e roteirista brasense Paco
Sanches visitou nossa redação

para informar a sua volta à TV, em
especial ao SBT, na novela Carros-
sel, no papel de um mendigo que vive
no meio do mato com quatro crian-
ças. No próximo dia 8 de junho (data
de fundação do Brás) vai ao ar a pri-
meira cena.

Paco lembrou que o início da car-
reira foi na TV Tupi, em 1974, nas
novelas Ovelha Negra e Cinderela
77, esta com Ronnie Von e Vanusa.

Depois, foi para o SBT nas no-
velas Meus Filhos Minha Vida e Jogo
do Amor, quando a emissora ficava
na Vila Guilherme. Em seguida, es-
trelou seis novelas na Rede Globo.

Paco do Brás no Carrossel
Ele compara que a relação é di-

ferente entre as emissoras. “A rela-
ção na Globo é estritamente profis-
sional, no SBT é mais família e amis-
tosa”, disse Paco.

O amigo e também ator Fernan-
do Benini vive em Carrossel o per-
sonagem Firmino, inspetor de alunos.

Família rígida no Brás
Nascido e criado no Brás, em cima

de um armazém na rua Santa Rosa,
Paco, que viveu no bairro até os nove
anos de idade, lembra, com muita sau-
dade, que sua família, cujos avôs eram
espanhóis, era bastante rígida e ele não
podia sair de casa. Paco foi batizado
na Igreja Bom Jesus da avenida Ran-
gel Pestana e fez a primeira comu-
nhão na Igreja São Vito Mártir.

Paco vive o Chaves e com ele o chileno Hugo (Seu Barriga), Denil (Prof Girafales)
e Sidnei (Seu Madruga). Shows: 2524-0969

Congratulações
da Câmara

Em votação unânime, a Câmara Municipal
de São Paulo fez consignar nos anais
da Casa, júbilo e congratulações ao

Brás pelo 194º aniversário.

Antão Ouriques
de Farias


