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Brás vibra na festa dos 188 anos
Foi uma explosão de alegria. A festa
de aniversário do Brás dia 16 de julho
marcou uma nova página na
seqüência festiva dos 16 anos
anteriores. Defronte ao Clube Silva
Teles, em rua fechada, tobogã, cama
elástica e pula-pula para a criançada.
Dentro, um show artístico com mais
de 20 apresentações, com lanche e
refrigerante grátis para todos. Além
do bolo, naturalmente, completando o
êxito do acontecimento na exaltação
do tradicional bairro do Brás.

Quem também apareceu de surpresa, foi
o Cristiano, irmão gêmeo do nosso
Eduardo e a irmã Karina

Hora da Bênção. Momento de exprimir
nossa Fé e Gratidão a Deus. O padre
Enivaldo, da Igreja Bom Jesus do Brás
procedeu a reza em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo

gal pra caramba.
Que show, que show! Leo nome do grupo que
Garotos do Brooklin é festa
estourou em sucesso na

Defronte ao clube, a farra da criançada no pula-pula,
cama elástica e tobogã, trazidos pela Animated

Gloria Ryos. Sucesso
sempre em todas as
apresentações. Estamos
com saudade do Domingo
de Glória da Rádio Atual

Por falar em Glória,
quem cantou e
encantou no show, foi
a Gloria Meneghin
com seu lindo
romantismo

COLABORADORES
Todo evento só faz sucesso sem problema com
apoio e voto de confiança de parceiros. Aqui
reiteramos agradecimentos pela colaboração na
festa: Banco Bradesco matriz, Lojão do Brás,
ONG Saúde para Todos, Dr. Cosmo Feliciano,
Brasília Máquinas e Ferramentas, Grupo G.S.A,
Center Brás – Grupo Jamal, Associação
Moradores Brás, Pari, Canindé, Mano’s Doces,
Predial Santa Rita, Adepom, Mohamad Mourad,
Bebê Magazine, Brás Turismo, Lurdinha
Rodrigues, Shopping D, Hassan Abdallah,
deputado José Bittencourt, Sindilojas, ACSP
Distrital Mooca, Vitara Frios e Laticínios,
Sindicato Comércio Atacadista de Tecidos e
Vestuários, e Brilhe Produções e Eventos.

Beto Boy. Anos 60 e
70 da Doce Jovem
Guarda

O deputado
federal
Walter
Feldman
também se
fez presente
aí na foto
com as
crianças do
Brás e a
professora
Kênia Mota

Parabéns a você, bairro do Brás.
Depois, o corte do bolo com a
madrinha Lurdinha Rodrigues,
padre Enivaldo da Igreja Bom Jesus
e ex-vereador Mourad

Falou, Bruninha,
você é da Hora. Dois
shows, muito Dez.
Ela veio pela
primeira vez na festa
do jornal e emplacou

A Amanda veio lá
de Bofete,
especialmente
para atender o
pedido do Jornal
do Brás. Seu show
é eletrizante,
esplêndido, a
lembrar Sinatra
em New York

PORTAL
Comércio de Máquinas de Costura
Compra e Venda
de Máquinas,
Novas e Usadas
Peças e Acessórios
em Geral

Av. Dr. Carlos de Campos, 177/181 - Pari

Fone/Fax: 6618-1316 - 6692-1432
www.portalcosturas.com.br

Star Girls. Essas meninas são demais. Foram lá e
deram o recado, agradando em cheio
Ileauê Cia. de Dança. O
nome é estranho, diferente,
mas o show, meu, foi um
arraso. Beleza, beleza. A
moçada foi trazida pela nossa
Andréia, agitando o público

Quem não se lembra, vou contar: o Cezar
está chegando agora, mas o Ryan outro não
é senão o nosso Leonardinho, de quem
temos foto desde os 6 aninhos quando aqui
começou a cantar. Ei-lo agora com 21, como
sempre encantando as platéias

Bolinhas de sabão, músicas do Balão Mágico, um
estouro de show infantil. É a Turma dó ré mi, sempre
sucesso, sob a coordenação do Waldir Malvazzo

RIVER
CABELEIREIROS
& ESTÉTICA
Reflexo - Tintura
Escova - Hidratação
Se quiser o seu cabelo bem cortado no River
tem o melhor conjunto de cabeleireiros

Rua Caetano Pinto, 104 - Brás
Célia,
Que
Deolinda,
sempm cuida
Branca e a
d
r
filha Dayana, DJ Da e é notados bastid
assim como a presen nilo da E o. Aqui dores nem
Jorn t e e m t n i g m a e s t a c a
Vilma,
al do
m
o
S
Brás d o s o s e v o u n d , o s o
ajudaram no
entos
lanche e
do
quetais ao
público. Além
Yasmin Amaral. Ela chegou e fez bonito show
da Neide e
sozinha. E aí foi aplaudida legal pelo público
Dedé

 3208-0664

Masculino e Feminino
Manicure - Pedicure - Escova
Cauterização de Fios

Depilação
Limpeza
de pele

Av. Celso Garcia, 419

 6697-0097

AACSP - Distrital Mooca
congratula o Bairro do Brás
pelo seu 188º Aniversário.
Antonio Viotto Netto
Diretor Superintendente

Plástico Bolha, Fitas Adesivas, Fitilhos,
Sacolas Plásticas, Sacos PP Brilhosos,
Descartáveis em geral,
Produtos para Festas.
Fabricamos também Caixas, Kraft, SemiKraft e Bobinas de Papelão Ondulado

Disk Entrega:  6694-7644
Rua Catumbi, 728 - Belenzinho
E-mail: lojabianca@hotmail.com

Saúde, Brás !!!

Supermercado
Bresser brinda
o bairro do Brás
no seu 188º
aniversário
Av. Celso Garcia, 438

 6692-0144

Ao ensejo do 188º aniversário do
bairro, nosso maior desejo é que
toda a população do Brás tenha
muita saúde. E a Saúde figura em
primeiro lugar nesta nossa nova
caminhada em prol do povo.

Dr. Cosmo Feliciano da Silva
Candidato a Deputado Federal
2062 – PSC

