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Feira noturna tem espaço próprio
O

Ailton Vicente é o administrador do
entreposto. Carlos Alievi, diretor da GSA.

nas nossas existências, e possa provar, que
o povo brasileiro, dentro do seu conceito
de honestidade, de probidade, e de trabalho,
consiga realizar o seu desiderato”, disse, em

C

veículos em serviço de fretamento está
prevista no Decreto Municipal 42.423, de
2002, com regulamentação formulada pela
Portaria 47 editada em 2004. Os operadores
dos veículos em fretamento com destino ao
Brás foram orientados a estacionar nos
bolsões gratuitos do Parque D. Pedro
(avenida do Estado ao lado do Palácio das
Indústrias), nos espaços livres dos bolsões
próximos ao estacionamento das estações
Brás e Bresser do Metrô ou nos
estacionamentos particulares da região.

A miséria na rica cidade
Joaquim Cavalcanti de
Oliveira Lima Neto

Q

uando eu era menino nos
anos ’40 e ’50, era do
glamour, São Paulo tinha
como slogan “a cidade que mais cresce
no mundo”. Era impressionante seu
desenvolvimento. Do dia para a noite,
sentia-se seu crescimento. Os operários
trabalhavam vinte e quatro horas por
dia; a cidade nunca dormia. Aqui
aportavam trabalhadores de todas as raças

PANIFICADORA E RESTAURANTE

ORENSE
Pães, Bolos e os Melhores Lanches da Região
1º Piso - Self Service ou Prato Sugerido
ASSADOS DE 6ª A DOMINGO

Rua Catumbi, 470
( 6291-8049 e 6292-5144

Caligem J eans
COLEÇÃO PRIMAVERA/VERÃO

Calça Cintura Alta até o nº 52
Capri Bordada e Pedal em lycra
Rua Mendes Gonçalves, 320

(

6694-0796 - 6692-9209

e de todos os países do
mundo. O dinheiro
jorrava, ainda que para as
mãos de poucos, como
o Conde Francisco
Matarazzo, uma lenda.
Os grandes problemas
não haviam chegado. A
poluição era pequena,
poucas eram as favelas –
eram comuns os cortiços
– e a pobreza era menor.
Hoje tudo mudou. Continua a ser a cidade
mais rica do país. Muita poluição, favelas e uma
pobreza imensa. Outro dia estava na janela de
minha casa (embaixo há um restaurante) quando
vi um mendigo remexendo o lixo. Comia
avidamente os restos de comida. Eu disse:
“Deus, por que Tua ira não se aplaca? Por que
tanto horror aos olhos Teus?” Eu me lembrei
que a culpa era da humanidade. Ele disse há
mais de dois mil anos: “Dai de comer a quem
tem fome. Dai de beber a quem tem sede. Vestir
os nus”. Mas ninguém se lembrou disso. Assim
mesmo, eu continuo amando cada vez mais
minha cidade que eu ajudei a conquistar, tendo
a certeza de que morreria se me afastasse dela.

Se você teve CADERNETA DE POUPANÇA
Em qualquer banco no período entre:
01 a 15 de junho de 1987 (Plano Bresser)
01 a 15 de janeiro de 1989 (Plano Verão)
A diferença que você tem direito pode ser bem expresiva

Basta lembrar o Banco que mantinha conta

LIGUE AGORA E FAÇA SEU CADASTRO

( 5573-6695

Parceria Jornal do Brás

CRF CONSULTORIA E RASTREAMENTO FINANCEIRO
Nossa remuneração só será cobrada no caso de sucessso da ação

ABERTA TAMBÉM AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS

Rua Visconde de Inhomerim, 496 - Mooca (esquina com a Rua Camé)

Disk remédio ( 6604-3516 - Atendimento em Domicílio

Rua Coimbra, 444 - Brás

( 6694-2177 - Fax: 6291-5193
email: exatacon@osite.com.br

“Qualidade e preço bom
pra cachorro”. Esta era a
propaganda, quando há 10
anos Carla e Sergio
Bortolini abriram na Rua
Santa Rita um pequeno
espaço
oferecendo
produtos para animais de
estimação e alguns
serviços. Com um trabalho
bem feito e uma nova
parceria com o veterinário
Ronaldo Strazzacappa,
hoje sócio da empresa, mudaram-se para a Rua

MASSAGISTA
Fisioterapia Dinâmica e Terapêutica
Sistema Nervoso, Coluna Servical e
Dorsal, Lombar, nervo ciático
CONSULTACOM HORAMARCADA

R. Behring, 162

( 6693-9253

Silva Teles, 1.288 onde a
qualidade e o preço continuam
fazendo a diferença. Com o
sucesso de 10 anos dia 17 de
setembro, a Malucão irá fazer
um grande evento onde o
principal convidado será você
e seu amigo de estimação e o
objetivo será a arrecadação de
alimentos e rações em benefício
de duas entidades: “Amigos
Solidários” e “Associação
Paulista Amigos dos Animais”.
Não deixe de participar.

NEGATIVOS DA REGIÃO
Calçada deformada causa acidentes
Na altura do número 182 da rua Batista Parente, no Pari,
existem várias deformações na calçada, que têm causado
acidentes em crianças e idosos que lá passam, por ser estreita,
além de fazer com que estes andem pela rua. A reclamação já foi
feita no Conseg Pari pelo morador Antônio Carlos da Silva. Outro
problema ali são ferros, que não são permitidos por lei, segundo ele.

MAIS UM BURACO
Conforme informação de Ana Paula na reunião do
Conseg, na esquina na rua Silva Teles com a Godói Preto
surgiu um buraco que pode dar dor de cabeça em muitos
motoristas.
Tem mais: as árvores da região estão arrombando as
calçadas, a exemplo da av. Pedroso da Silveira.

Com a palavra, a Subprefeitura Mooca.

Aqui no Jornal do Brás
tem vaga, com a melhor
comissão do mercado.
Apresentar-se com RG, CPF e
comprovante de residência no
horário comercial na
Rua Rio Bonito, 104

Com estrutura da REFARMA Rede Brasileira de Farmácas e Drogarias

Aberturas - Encerramentos - Transferências
Imposto de Renda - Contrato e Distrato
Assessoria à Pessoa Jurídica e Pessoa Física

Malucão Pet Shop 10 anos faz convite para evento

REPRESENTANTE
COMERCIAL

Drogaria Vianna

Assessoria
Contábil Ltda

P

ode não adiantar reclamar, mas
pelo menos a gente tenta
envergonhar os responsáveis
por ociosidade.
É o seguinte, outra vez: o lixo e a miséria
da rua Behring está sensacional. Só falta
a desgraça acontecer com o fogo ao lado
do posto de gasolina. Depois ninguém
pode dizer que não houve alertas.
Na verdade, o lixo que se vê ali é um
autêntico cartão postal do Brás que nenhuma
autoridade tem voz ativa para eliminar.

Joaquim Cavalcanti de Oliveira Lima Neto
é advogado, escritor e diretor fundador do
Museu do Brás.

REVISÃO DE CRÉDITOS
Ncz$
POUPANÇA R$

Exata

seu discurso.
COMÉRCIO AMBULANTE ORGANIZADO
Agradecendo o trabalho realizado pela GSA
em prol do Centro de São Paulo, o subprefeito

da Sé e secretário municipal de Serviços, Andrea
Matarazzo, ressaltou que o novo local vai
organizar o comércio de rua e desenvolver o
espírito empreendedor desses ambulantes.
“Quando eu vi este terreno, pela primeira vez,
no começo do ano, me parecia impossível que
se viabilizasse alguma coisa, principalmente no
pouco tempo com que a GSA viabilizou o
empreendimento”, acrescentou Matarazzo.
Também presente, o secretário municipal de
Coordenação das Subprefeituras, Walter
Feldman, que disse: “Aqui vamos desenvolver
uma experiência extraordinária de shopping
popular, resolvendo problemas acumulados nas
ruas sagradas do Brás, onde meu pai, vindo da
Europa na época da 2ª Guerra Mundial, veio
trabalhar. Então, tenho um carinho muito
especial pela região”.
No Entreposto Central, funcionarão ainda
bancas de hortifrutigranjeiros, restaurantes,
postos bancários, farmácias e outros serviços,
a serem inaugurados. Outras informações nos
fones 3313-5740/ 7293.

Quanto lixo, meu Deus!

Ônibus fretados são proibidos
de estacionar no Brás
om o objetivo de organizar o
estacionamento de ônibus em
serviço de fretamento na região do
Brás, foi editada a Portaria 74/05, pela
Secretaria Municipal de Transportes – SMT,
que proíbe de imediato o estacionamento
desses veículos em via pública no horário
noturno, entre as 19 e 7 h, e permite, pelo
derradeiro prazo de 90 dias, que o
procedimento seja realizado durante o dia,
das 7 às 19 h.
A proibição para o estacionamento de

Andrea crê na organização do comércio de rua
Ao fundo o presidente da GSA, Geraldo de Souza.

AUDITOR
TRIBUTÁRIO
Dr. Arlindo Silva

( 3105-4651
ADVOCACIA
Dr. José Antonio Nunes
Ações Cíveis (e da Família) em Geral, Ações de
Despejo, Certidões, Declaração de Imposto de
Renda, Defesa Multas do Trânsito
Xerox - Xerox Autenticadas - Plastificações

Rua Dr. Ornelas, 228 - Pari

( 3229-0363 - 3311-0379

Expediente

Jornal do Brás

s ambulantes que estavam atuando na
feira da madrugada passam a trabalhar
dentro da lei e em novo local. Tratase do Entreposto Central do Pari, uma parceria
entre as Subprefeituras Mooca/Sé e a empresa
GSA – Serviços Gerais e Transportes. A primeira
etapa do projeto, destinada a 1.600 ambulantes
cadastrados que usarão o lugar das 3 às 8 h,
foi entregue dia 9 de agosto último, com a
presença de diversas autoridades.
Localizado na rua São Caetano, 812, numa
área de 70.000 m² pertencente à Rede
Ferroviária Federal, o Entreposto irá oferecer
ampla infra-estrutura para comerciantes e
freqüentadores, deixando com que ambulantes
deixem a informalidade e passem a ser
reconhecidos como micro-empresários.
Um dos diretores da GSA, Carlos Alievi,
afirmou no palco montado especialmente
para a inauguração, que o plano foi elaborado
há dois anos, e espera que o empreendimento
seja agradável, satisfatório e rentável para
todos. “Que este dia possa ser um marco
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