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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!

London Park
Estacionamento

Rua do Hipódromo, 163 - Brás
Rua José de Alencar, 166 - Brás

Polimento e Cristalização

Mensalistas e Taxistas - Preços Especiais

Lave seu
carro e ganhe

2 horas de
estacionamento

grátis

Lavagem de motor para inspeção veicular

2081-0862

Rua Rio Bonito, 212

São José
Tecidos

Compra e Venda de Tecidos
Atacado e Varejo

2693-8248
tecidossaojose@hotmail.com

Cuidadora de Idosos
com referências

Ligue
2291-0968
7754-4368

Flavia
Experiência Hospitalar

DespachanteLIBRA
DETRAN

Rua Uruguaiana, 418
2692-3491

• Transferência  • Licenciamento
• Renovação de CNH

Rua da Cantareira 861 - Luz - SP
3493-5998 / 2856-0146 / ID 962*22078

www.evolutioncentercar.com.br

Aprenda os segredos
do Martelinho de Ouro

Curso de Envelopamento, Polimento, Micro
Pinturas, Higienização Interna, Insulfilm, Reparo

de Parabrisas, lavagem a Seco e outros

Rua José Monteiro, 196-A - Brás

Calçados para qualquer ocasião
Feminino e Masculino

3
Cartão de Crédito

sem
jurosx

2618-3888

24
horas

Arua Maria Marcolina, que
começa no Brás, mais
exatamente no número 31,

esquina com a avenida Rangel Pestana,
e termina no número 1.039 na Praça
Padre Bento no Pari, homenageia D.
Maria Marcolina Prado Monteiro de
Barros (1805-1887).

Maria Marcolina era meia-irmã, e,

Maria Marcolina, prima do Barão de Iguape
Eduardo Cedeño Martellotta

Início na esquina da Rangel Pestana

Final da rua na Praça Padre Bento

Maria Marcolina. Acolheu-o em sua
casa, e, quando o rapaz mostrou-se
ansioso para voltar a Coimbra, ou ir
morar no Rio, apresentou-lhe sua
meia-irmã e prima, de 23 anos de
idade, “bonita, de boas maneiras,
inteligente e educada”. Foi uma jogada
de mestre. A 2 de agosto de 1828,
Rodrigo Antônio e Maria Marcolina
se casaram. Em 1844 Rodrigo veio a
falecer e Maria Marcolina assumiu a
gestão financeira da casa. Ela faleceu
em 30 de maio de 1887, aos 82 anos.

Famosas grifes do Brasil
Rua conhecidíssima não só no País

como em todo o mundo pela fama
das confecções, a rua Maria
Marcolina é verdadeiramente a
referência principal do Brás. Entre as
particularidades do bairro, a rua é
predominante de lojas pertencentes à
colônia árabe, com as mais famosas
grifes de fabricação própria.

A rua passou a se chamar Maria
Marcolina em oficialização através do
Ato nº 972 de 24/08/1916.

ao mesmo tempo, prima de Antonio
da Silva Prado, o famoso Barão de
Iguape. Tanto o pai como o avô do
Barão, que iniciara a família Prado
no Brasil, tinham também o nome
de Antonio da Silva Prado.

Em 1827, Rodrigo Antônio
Monteiro de Barros que viria a ser o
marido de Maria Marcolina

bacharelou-se pela Universidade de
Coimbra, e foi nomeado juiz de fora
em São Paulo. Seu pai, Lucas Antônio
Monteiro de Barros, o Visconde de
Congonhas, que foi o primeiro
presidente provincial de São Paulo,
após a Independência, deu-lhe então
uma carta de apresentação do Barão
de Iguape, pedindo a este que o
apresentasse às mais ilustres famílias
paulistanas. O Barão não se fez de
rogado e foi além, vendo no jovem
juiz de fora um bom partido para

Há 10 anos no mercado, à rua
Rio Bonito, 1.749, a LG Puffs Nova
Design, fabrica puffs de diversos
tamanhos e cores, poltronas,
almofadas, sofás, bancos de carros
e namoradeiras, incluindo peças
personalizadas com fotos de pessoas
e logotipos de empresas e clubes de
futebol.

O proprietário da empresa é o
designer Luciano João, pernambucano
de Quipapá, cidade a 60 km de
Caruaru, que vive há 15 anos em São

Modelos vão desfilar no
Concurso Beleza Brasil

A Cabral Fotos Produtora em
conjunto com a Allas Empresarial
realizam no próximo dia 26 de
agosto o Concurso Miss e Mister
2012 Beleza Brasil, a partir das 14h.

Presença confirmada do ator e
modelo Maycon Clinton, que fez
participações especiais na Rede

Globo. A apresentação será da nossa
Loir Garcia e de Lenon Ribeiro, o
“Príncipe da Dança”.

O evento será realizado no
Espaço Serafim´s, sito à av.
Sapopemba, 9.064 – Jardim
Grimaldi. Informações e inscrições
pelos fones 2677-7621 e 4476-2024.
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Pensou em Puffs? LG Nova Design

Paulo. Ele contou ao Jornal do Brás
que o puff tornou-se objeto de
decoração do comércio, sobretudo
lojas, hotéis, restaurantes e boates,
além de escolas, feiras e eventos em
geral, tornando os ambientes mais
aconchegantes. Além disso, seus
produtos são utilizados em cenários de
novelas da Rede Globo e do programa
“Melhor do Brasil” da TV Record. As
namoradeiras e poltronas são os mais
vendidos na loja. Para as escolas,
acrescenta Luciano, são produzidos

objetos que vão desde lápis gigantes,
forração e alguns educativos, com
números, letras e dados.

Sempre com novidades, a LG
também fabrica puffs de dois
andares e o puff pêra (modelos
grandes para descanso), poltronas
infantis e baús, estes com tampa
para guardar calçados, roupas e
brinquedos.

Curiosidades e mais duas lojas
A LG atende também sob

encomenda e despacha seus produtos
para todo o Brasil. Entre as histórias
curiosas, Luciano lembra que o cantor
Falcão já visitou a loja e que o
presidente do time Central de Caruaru
já fez pedido de peças.

Na loja 2, situada há seis anos na
rua João Teodoro, 1.320, chamada
Nova Design, são vendidas peças
para instalação de lojas. Lá o cliente
monta a sua loja, tendo ao seu dispor
painéis, manequins de fibra feitos
pela própria Nova Design, cabides,
balcões, provadores, araras,Luciano é o proprietário da LG Puffs

prateleiras, suportes, gôndolas para
supermercados e farmácias, entre
outros acessórios. Todos os meses
a LG Puffs Nova Design participa
da nossa fascinante Tarde de Chá
destinando puffs para sorteio às
participantes. O funcionamento é de

segunda a sexta-feira, das 8h às
18h. A empresa atende ainda em
outro endereço – rua Rodrigues dos
Santos, 441. Mais informações pelos
fones 3227-9997 (Loja 1), 3311-9064
(Loja 2) e 3313-2927 (Loja 3) ou pelo
site www.lgpuffs.com.br.


