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Papéis de 40grs. até 400grs
Kraft e Semi  Kraft

(11) 2698-7416  /   Fax: (11) 2659-7416
Rua Behring, 126 – Brás

waldopel@3lpapeiseembalagens.com.br

PAPÉIS P/CORTE, PLOTER, RISCO E MODELAGEM

Sacos: P.P / P.E – P/Lixo (Preto e Transparente) e Impressos
Copos: p/Água e  Café – Fitas Adesivas – Durex – Fitilho

Rua Cachoeira, 1081 - Brás
Fones: 2291-6917 / 2693-2963 / 2292-5280 - Fax: 2694-7921
www.ilhadeverao.com.br - email: ilhadeverao@terra.com.br

ILHA DE VERÃO
Indústria e Comércio de Confecções
• Cordões personalizados • Sungas para Short
• Elástico e Viés • Aviamentos para Bonés

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

Rua Casemiro de Abreu, 352
     (11) 2693-6489 / 2693-5490

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

V&M
Comércio de

Tecidos e
Confecções

1/2 Malha 100%Alg., Tecidos 100% Polyester
em Geral, Moleton, Cotton, Punhos,

Liganete, Viscolaycra, Gorgurão, Forro e
Tecidos com Elastano em geral

Rua João Boemer, 449
www.vmmalhas.com.br

Tel/Fax: 2796-5979
Tel.: 2081-3273

Aregião Brás/Pari é fes
teira por excelência e
várias quermesses

estão movimentando a comu-
nidade que quer degustar
uma boa macarronada, um
bom quentão, vinho quente,
pastel e quetais.

No Pari, tem a 98ª Festa
de Santo Antônio do Pari,
nos dias 7, 8, 9 e 10 de ju-
nho, com a data magna no dia
13, prosseguindo em segui-
da nos dias 16, 17, 23, 24 e
30 de junho, com encerra-
mento dia 1º de julho.

Orquestra Sinfônica
A grande novidade da fes-

ta de Santo Antônio neste

Quermesses estão mais
quentes este ano

ração oficial do evento.
No Brás, a também tra-

dicional festa de São Vito,
até 1º de julho, na rua Po-
lignano A Mare, 51, com a

ano é a participação do Coro
da Orquestra Sinfônica do
Estado de São Paulo –
OSESP dia 12 de junho, às
12h30, véspera da comemo-

presença do cantor da ta-
rantella Fred Rovella.

A Igreja São João Batis-
ta, que fica no Largo Sena-
dor Morais Barros, situado
na av. Celso Garcia esquina
com a rua João Boemer, está
realizando suas quermesses
nos fins de semana de junho,
indo até 1º de julho.

A capela São Pedro do
Pari organiza sua procissão e
quermesse para o próximo dia
29 de junho na av. Carlos de
Campos.  Ao mesmo tempo,
a Vila Maria Zélia realiza sua
bonita e movimentada quer-
messe, na rua dos Prazeres,
bem no início da rua Cacho-
eira, até dia 1º de julho.

Não solte balões

bém fabricar, vender ou
transportar. A pena pre-
vista é de detenção de
um a três anos ou multa,
ou ambas as penas cu-
mulativamente.

Não solte balão. Ele
pode causar muitos estra-
gos, por isso é proibido.

O balão pode cair ace-
so em florestas, residênci-
as e indústrias, produzindo
grandes prejuízos patrimo-

niais, ameaça ao
nosso meio ambi-
ente e até mesmo
colocando a inte-
gridade física e a
vida das pessoas
em risco.

A brincadeira
de alguns pode ser
a tristeza de mui-
tos. Entre os inú-
meros contratem-
pos que represen-
tam, os balões po-
dem ainda ofere-
cer sérios riscos à
aviação, principal-
mente, às peque-
nas aeronaves.

Écomum nesta época do
ano as pessoas solta-

rem balões. E é aí que mora
o perigo, pois podem cau-
sar incêndio de várias pro-
porções.

Saibam todos que, de
acordo com a nova Lei
de Crimes Ambientais,
Lei Nº 9.065, de feve-
reiro de 1998, não so-
mente soltar balões ago-
ra é crime, como tam-


