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• Rodízio • Self-service  • Refeição  p/Kilo • Marmitex

Av. Rangel Pestana, 2084 • Brás   (11) 2695-1406
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• 30 Tipos de Saladas • 16 Pratos Quentes • 15 Tipos de Carnes

Deus seja glorificado! Agora todas as pizzas com borda de Catupiry  GRÁTIS
Delivery 2618-3633 / 2692-3824

Rua 21 de Abril, 1069 - Belenzinho

PROMOÇÃO ESPECIAL
NA COMPRA ACIMA DE

10 ESFIHAS OU 2 PIZZAS
GANHE 1 REFRI FANTA 2L. OU
1 GUARANA ANTARTICA 2L.

18 anos de Tradição servindo a melhor
Pizza, Esfiha e Beiruth da Região

Cuidadora de Idosos
com referências

Ligue
2291-0968
7754-4368

Flavia
Experiência Hospitalar

Festa realça 194 anos do Brás
O show artístico não aconteceu, porque a SPTuris resolveu não apoiar o evento, nem com palco, sanitários, nada, apesar de vários telefonemas

à nossa redação garantindo tudo. Mas a festa Brás 194 Anos reuniu um grande público que participou do Passeio Ciclístico e da
Caminhada da Saúde, na manhã do último dia 10 de junho na Praça General Humberto de Souza Mello (Pça Catumbi).

Ato contínuo, aconteceu o cerimonial com a presença de importantes autoridades e entidades da região, e em seguida o sorteio de skates e bicicletas.
A banda da Guarda Civil Metropolitana, comandada pelo inspetor Renan Gomes, fez a apresentação de lindíssimas canções,

inclusive o “Parabéns a Você”, além do Hino Nacional Brasileiro.

Aqui o sargento Meneses e Milton George
abrem oficialmente a festividade Brás 194 Anos

Padre Enivaldo da Igreja Bom Jesus do
Brás (que deu origem ao bairro)

procedeu a Bênção ao Brás

Marlene e o marido Alan. Ela montou uma barraca cigana na festa e distribuiu sucos, ponche e
maçãs com mensagens de incentivo ao Amor. Ligue Boutique Cigana: 3229-2420

Eric é artista plástico, com lindos trabalhos através de sua
ONG Amigos do Oceano. Filho da carismática Marlene
Cigana, como tal faz também artes místicas. Saiba onde

está fazendo suas exposições pelo fone 9557-0347

Caminhada da Saúde

O Passeio Ciclístico iniciou a festa

Lideranças
O capitão Aldrin Santos Corpas, comandante da

3ª Cia do 13º Batalhão da PM, na foto com Luiz e
Dóris do Rotary Brás, disse que em pouco mais de
um mês, já teve a oportunidade de conhecer grande
parte das lideranças da comunidade. “Em nome do
comandante geral da PM, Roberval França, agradece-
mos o empenho da Guarda Civil na solenidade”.

Revitalização da Praça Catumbi
O vereador Jamil Mourad, em seu 5º mandato na

Câmara Municipal, parabenizou o Brás pelo aniversá-
rio de número 194. “Onde tem povo tem alegria,
seriedade, aspiração e desejo de progresso”. Mourad
trouxe uma notícia alvissareira: a pedido do subpre-
feito da Mooca, Sérgio Carlos Filho, o vereador desti-
nou recursos para a revitalização da Praça Catumbi.
“A obras vão começar brevemente. Vai ser adaptada
para os idosos e para atividades diversas, com vida,
alegria e segurança”.

Para chegar aos 194 anos, disse ele, houve um
esforço de pessoas do passado que não estão mais
entre nós, mas no nosso espírito. “Estamos colocan-
do nosso tijolinho para a construção deste progresso
do Brás e do nosso povo”.

O evento teve também distribuição de lanches
doados pelo Toninho da Panificadora Orense e

Marçola do Empório D´Davi, além de frutas
enviadas pelo Pantaneiro da Roça do Brás

Dona Lena Mota, presidente do Projeto Amamos
São Paulo, fez uma homenagem ao Brás, entregan-
do ao diretor do Jornal do Brás Milton George um

lindo quadro, feito pelas crianças do projeto.

O querido Embaixador da Paraíba como é
carinhosamente chamado o escritor e historiador

Antão Ouriques de Farias, também esteve na
festa com o filho Samuel da Oriente Aviamentos

Ao fundo, o prestativo Zezinho da CET, com
Luiz do Rotary Brás e Milton George. Zezinho
disse que vai cuidar da esquina perigosa na rua

João Boemer com a rua Santa Rita, com im-
plantação de semáforo no local, a pedido do

Jornal do Brás.

Cobertura Jornalística
Eduardo Cedeño

Luiz do Rotary Brás se encontrou na festa com
o inspetor Cantelli, seu ex-aluno em Segurança
do Trabalho na ETEC do Centro Paula Souza

Sorteio de Brindes

Cintia / Ronaldo
2292-4072 /       9332-3018

Parcelamos em
até 3x s/ juros

• Venda de Cabelos
•  Atacado e Varejo
•  Fazemos Apliques de Tic Tac
  Cabelos Naturais e Perucas
•  Acessórios e Tecimento na hora
•  Próteses e Perucas com

7029-2702  /  Nextel ID 55*38*24865
Rua Cavalheiro, 388 - Brás -SP

www. nrcabelos.com.br


