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Rotary Brás incentiva campanhas

Em ação simultânea na região, o Rotary Club Brás presta os mais relevantes serviços à comunidade. Nas suas campanhas, acompanha de
perto o quadro social do bairro, em cujas reuniões toda segunda-feira, promove debate sobre os assuntos em busca de soluções.

Casal Antônio Márcio e Suzy

Aqui, o casal Luiz e Sandra, ladeados por Dóris Pestana

Projeto Livro na Mão
Buscando apresentar para as crianças do
ensino fundamental o prazer da boa leitura, pelo
projeto “Livro na Mão” os Rotarianos levam
mensalmente uma classe de aula da rede pública a uma livraria especializada em literatura infanto-juvenil, onde elas podem ter um encontro com um autor de livro, ouvir histórias sobre as estórias que ele escreve, e após o encon-

tro, cada criança ganha um livro autografado.
Esse trabalho é feito com a participação dos
professores, que antes e depois do projeto, trabalham em sala de aula, os livros do autor visitado.
Projeto Despertar para os Sons
Com o intuito de despertar e valorizar a
musicalidade nas crianças da rede pública, o
projeto “Despertar de Sons”, proporciona gra-

Top Cau aposta em
Páscoa divertida
A Páscoa é
uma das datas
mais gostosas
do ano. Para o
público infantil ainda mais,
pois além dos
saborosos
chocolates, as
inovações dos
brindes nas linhas de ovos
sempre criam
expectativa e
despertam a
curiosidade,
principalmente, quando os
personagens

mais queridos entram em cena.
Um dos destaques da Top Cau para a Páscoa deste ano é a linha Dora Aventureira, a
menina que adora curtir as ondas do Havaí. Em
um delicioso ovo
de chocolate ao
leite de 160g, a
miniatura da boneca trajada com
seu biquíni, vem
acompanhada
da prancha de
surf, encantando
não só crianças,
como também
adultos e colecionadores de brindes. Já os ovos de
80g da linha
Bratzillaz trarão
um colar com

pingente, para
as crianças que
quiserem aprimorar
seu
‘look’.
Na
linha ‘Marie’ e ‘Pica
Pau’ (90g),
uma mega e linda caneca no
formato da cabeça dos personagens.
“Decidimos destacar
estas linhas
pelo sucesso
que fazem com
a garotada. As
meninas vão se
encantar com tanta magia e beleza das bonecas
Bratz e das Winx Princesas. E os meninos, como
sempre, loucos por aventuras, vão adorar o lançador de dardos do Nerf e o skydiving de Max
Steel”, comenta a gerente de Marketing, Alais
Fonseca.
www.topcau.com.br
Fonte: Versátil Comunicação Estratégica

Professor Carlos Ferrara vai assumir a presidência
do Rotary Brás dia 1º de julho próximo

Dóris Pestana será a nova governadora assistente
do Distrito 4430 dia 1º de julho próximo

tuitamente curso de flauta doce. As crianças que
participam do projeto são sempre estimuladas
a fazer apresentações públicas, onde podem ter
seu talento reconhecido, e com isso melhorando sua autoestima e sua autoconfiança.

proporcionar melhor qualidade de vida e inserção social aos mais necessitados. Venha conosco fazer a diferença!
Rotary Club São Paulo Brás, trabalhando
pela comunidade.
Reuniões às 2ªs feiras – horário: 12h30 às
13h30 (Almoço)
Local: Churrascaria Marginal Grill
Endereço: Marginal Tietê, 3.700 – Canindé.

Venha também para o Rotary Brás
Com sua presença efetiva na comunidade,
através de seus projetos e campanhas, busca

Aulas de Samba
na Padre Anchieta
No último dia 3 de fevereiro aconteceu na EE Padre Anchieta a aula
inaugural do projeto “Samba se aprende na Escola”, que conta com a
parceria do Rotary Clube São Paulo Brás, Rotaract Club Brás, Interact
Club Brás, Escola de Samba Colorado do
Brás e Programa Escola da Família.
O projeto tem por objetivo inserir socialmente os jovens da comunidade
na faixa etária de 7 a 17 anos – sem custo para
os jovens beneficiados – evitando ociosidade e desvios de conduta.
Na ocasião, houve a cerimônia de entrega dos instrumentos
musicais pelo Rotary Brás para o projeto.

Lake lança Novo Evangelho
Editora especializada
em livros sobre
Espiritismo, a Lake
acaba de lançar o Novo
Evangelho Segundo o
Espiritismo de Allan
Kardec. Na foto, o
diretor Daniel e
Milton George.

18 anos de Tradição servindo a melhor
Pizza, Esfiha e Beiruth da Região
PROMOÇÃO ESPECIAL
NA COMPRA ACIMA DE
10 ESFIHAS OU 2 PIZZAS
GANHE 1 REFRI FANTA 2L. OU
1 GUARANA ANTARTICA 2L.

Delivery 2618-3633

/ 2692-3824

Agora todas as pizzas com borda de Catupiry GRÁTIS

Rua 21 de Abril, 1069 - Belenzinho

Utilidades
Domésticas
e Presentes
Venda
Somente
para Lojistas
Show Room:
R. Silva Teles, 1.091 - Brás
www.smaprodutos.com.br

3326-2016

Aprenda
a jogar
Truco
E filie-se
na FPT

2692-0081 - 2692-6694

www.trucofpt.com.br

