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CPTM quer acabar com vandalismo nas estações
Eduardo Cedeño Martellotta

“Vandalismo, não”. Com estes dizeres
escritos em adesivos colados nas catracas
das estações, a Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos – CPTM pretende
mostrar aos usuários de trem –
principalmente membros de torcidas
organizadas, como é pernicioso o
comportamento inadequado destes nas
dependências do sistema, sobretudo no
que se refere às ocorrências de vandalismo
e tumulto entre as torcidas.
De acordo com o gerente de segurança
da companhia, coronel Leopoldo Augusto

ORES (AS)
CORRET
CORRETORES
(com ou sem prática)
Estamos selecionando pessoas de nível para
trabalhar na área imobiliária; precisamos de
profissionais autônomos e da região para
corretagem de locações e vendas, de terceiros e
lançamentos, sem limite de idade. Venha você
também fazer parte de uma das mais rentáveis,
belas e honradas profissões. Condições
Básicas: Vontade de ganhar muito dinheiro,
dinamismo, clareza nos negócios, honestidade e
perseverança. Oferecemos: Trabalhar numa das
Empresas mais tradicionais e conceituadas do
ramo imobiliário: Cimino Imóveis
Empreendimentos Imobiliários. A única
imobiliária que tem três jornais próprios, Jornal
da Zona Leste, Jornal Marco Zero e Jornal Valor
da Serra, uma das maiores anunciantes das Listas
Páginas Amarelas e Guia Fácil (confira lista
pequena e grande). Cursos e treinamentos a
cada produto a ser lançado. Ótimo ambiente de
trabalho e comissões pagas semanalmente.
Venha fazer uma entrevista à Av. Paes de Barros,
916 – Mooca – Na parte da manhã.

Correa Filho, existem os “pseudo-torcedores”, que
são aqueles torcedores que não vão ao estádio para
assistir a uma partida de futebol, e sim, para brigar.
Entre as destruições praticadas por eles nos trens,
por exemplo, estão a quebra de janelas, válvulas e
dispositivos necessários dentro de uma composição.
“No caso dos trens danificados, são retirados de circulação, para reforma. E quem fica penalizado é o
próprio usuário. Pois aumenta o intervalo entre as
composições”, completa. A Estação Barra Funda é

Alckmin entrega 268 apartamentos da CDHU
Localizados na Mooca, são dotados de tecnologia inteligente e foram entregues a famílias que moravam em 31 cortiços espalhados pela cidade

TINTAS GOMES
Tudo em Tintas
Automotivas e Imobiliárias
Sistema Mix de Cores - Texturas
Tudo em
12X s/entrada

PETROBRÁS

Av. Celso Garcia, 866

( 6693-6968

Posto de Serviços
POLIBRÁS

O Combustível mais Confiável da Região

Rua Dr. Costa Valente, 363 - Brás

( 6291-0524
CHAVEIRO IRMÃOS CONCEIÇÃO
Chaves-Carimbos- Plastificação
Atendemos em Domicílio
Chaves para autos nacionais e importados
DISTRIBUIDOR SILCA
Rua João Antonio de Oliveira, 270

( 6292-5877

Malucão PET SHOP
Homeopatia Veterinária
Banho e Tosa - Rações e Acessórios
Nacionais e Importados
Aquários e Peixes Ornamentais

DISK RAÇÃO: 6292-0421
Rua Silva Teles, 1.288 - Pari

Eduardo Cedeño Martellotta

Os Conjuntos Habitacionais
Mooca B e C, construídos pela
Companhia
de
Desenvolvimento Habitacional
e Urbano – CDHU foram
entregues no último dia 27 de
julho pelo governador Geraldo
Alckmin e pelo secretário de
Estado da Habitação, Emanuel
Fernandes, a famílias que
estavam morando em 31
cortiços espalhados pela
cidade. A entrega faz parte do
Programa de Atuação em
Cortiços – PAC, que tem
financiamento do Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID. O prefeito José Serra também
esteve presente no evento, como bom moquense.
Os 268 apartamentos, que têm em média 60 m² de
área total construída (possuem dois dormitórios, sala,
cozinha, banheiro e área de serviço) e estão localizados
na rua Dr. Foom, 173 (esquina com a rua Barão do
Tietê), contam com sistema de medição eletrônica e
individual do consumo de água, luz e gás. “Ao invés
de pagar uma conta de água e luz coletiva, será
individual, reduzindo a despesa do morador. No caso
da energia elétrica reduz em até 6% e na conta de
água 30%”, explica Alckmin. Outra inovação, segundo
o governador, é que qualquer tomada do apartamento
pode ser ligada com a Internet, linhas telefônicas e
TV a cabo. Esse sistema, chamado Power Line

OC MED
R. Frei Gaspar, 368 – Mooca

(

6693-7145

Brasfer e Aparas
Sucatas
Papelão - Plástico - Ferro - Alumínio
Metal - Cobre - Perfilado - Latinha

Retiramos no Local

R. Henrique Dias, 177 ( 3313-6137

Comunication – PLC é uma tecnologia inédita na
América Latina implantada numa parceria da
CDHU com a Eletropaulo. Ela usa a rede elétrica
tradicional para a transmissão de informações e
sinais eletrônicos. O novo sistema também
barateia o custo de acesso a tais bens de
informação pelos mutuários, que ainda terão
acesso imediato à Internet por meio de 16
computadores comunitários – fornecidos pela
empresa Samurai – situados numa sala de
informática daquele conjunto.
Os conjuntos habitacionais juntos possuem três

prédios, com 10, 15 e 16 andares cada. Ao todo,
são mais de 16 mil m². Esta é a primeira fase da
entrega do Empreendimento Mooca, que contará
posteriormente, com 524 apartamentos. O
investimento na construção das unidades foi da
ordem de R$ 13 milhões.
SONHO REALIZADO
O casal Lúcio Ribeiro e Nádia Regina
Rodrigues, e seu filho Gabriel, não escondiam a
felicidade durante a entrega dos conjuntos.
“Depois de muita luta, conseguimos realizar
nosso sonho”, disse Ribeiro. Eles moravam em
uma ocupação no Centro.

ACSP Mooca promove o 2º Café com Negócios

No dia 17 de agosto próximo, o bairro
da Mooca estará completando 449 anos.
Para comemorar a data, a comunidade
da Mooca, com o apoio da Subprefeitura,
realizará durante o mês de agosto várias
atividades culturais, artísticas e de lazer.
Vai começar dia 10, na Associação
Comercial – Distrital Mooca, com entrega
do diploma Empreendedor Estrangeiro e
encerramento dia 21 na Subprefeitura.
Na foto, o subprefeito de V. Prudente
Nelson Evangelista, o presidente da ACSP
Tatuapé Antonio Teixeira e Dr. Isidoro Del Vecchio.

Cantina do Marinheiro
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Dra. Denise Regina Garcia

Desde 1942 em parceria com o mar

Atendimento 3ª, 5ª, 6ª das 13 às 19 h

Estacionamento Próprio c/ Manobrista

Aceita-se Credicard e Dinners

( 3277-3746

Av. Alcântara Machado, 552

( 3207-6125

Rua Piratininga, 615
OBJETIV A

Lúcio, Nádia e o filho Gabriel
foram homenageados e
contemplados com um apartamento.

Mooca festeja 449 anos

MEDICINAOCUPACIONAL
PPRA – PCMSO – LTCAT – (PPP)
Exames Clínicos

considerada crítica, o local onde a maioria das
ocorrências ocorre. Mas a Estação Brás não está
livre das depredações. “A Brás também tem a
integração metrô/trem/ ônibus. E isso favorece o
encontro de torcidas, e conseqüentemente, uma
possível onda de vandalismo”, reforça o coronel.
A Estação Brás é uma das mais movimentadas,
com cerca de 360 mil usuários/dia.

MONITORAMENTO
Para minimizar o vandalismo e tumulto entre as
torcidas nessas estações, ocorreu dia 13 de julho
último na Estação Brás, uma reunião com representantes das torcidas organizadas. Atualmente,
ao longo das 83 estações da CPTM existem
câmeras do circuito interno da companhia,
monitoradas 24 horas. Com o esquema de
monitoramento, os vândalos são identificados e
punidos com mais facilidade e rapidez.
PREJUÍZO ENORME
As ocorrências vão desde o vandalismo até roubo
e furto de usuários e de material da CPTM,
entorpecentes e comércio ambulante ilegal dentro
do trem. O prejuízo com vandalismo é estimado
em R$ 900 mil por ano. “Uma parte desse valor,
talvez ¼, seja proveniente de vandalismo ocasionado
por partidas de futebol”, diz. O que levam esses
“pseudo-torcedores” a praticarem isso? “Primeiro,
é a impunidade. As leis precisam ser mais severas.
A segunda causa é a perda de sua identidade ao se
misturar em um grupo maior, como uma torcida.
Isso acaba por esconder aquele torcedor reincidente
quanto a todos os delitos”, explica ele. Outros
fatores seriam a ingestão de álcool e drogas.
O Cel. Leopoldo faz um apelo a todos para que
se conscientizem da importância do devido
cuidado com o sistema, usado no dia-a-dia.
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Fabricante
das camisas,
calças e shorts
Paulu´s

Móveis Sob Encomendas em Geral

ADMITE-SE MARCENEIRO
Com prática e com ferramentas
Obs: Favor não se apresentar sem os requisitos

Rua Cavalheiro, 426 - Brás

( 3315-9799

CASA DE FRIOS E
LATICÍNIOS COSTA
S
MO
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RE
T
EN

Rua Dr. Ornelas, 124 - Pari

( 3313-5511

R. Hannemann, 399 ( 3229-6261
Av. Cruzeiro do Sul, 843 ( 3227-8602 - 24 Hs

SÓ ATACADO
Rua Maria Joaquina, 367

( 6096-6714 – 6693-9125

MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO EM GERAL

Ferramentas - Areia - Cimento
Calhas e Condutores em Geral
Tintas - Artigos Sanitários
Artigos para Encanadores
Rua Santa Clara, 386

( 6694-1664

Contábil * Fiscal * Trabalhista
64 ANOS
DE FIDELIDADE

Chaveiro Yale em 1 minuto

Moda Jovem

M.S. CRUZ

PAULICEA CONTABILIDADE

TRANCABRÁS
Fechaduras - Trincos - Cadeados

SHYRO’S JEANS

Rua Barão de Ladário, 861

Depois do sucesso da 1ª
edição, quando compareceram
cerca de 100 pessoas, o Café
com Negócios da Associação
Comercial de São Paulo –
Distrital Mooca tem novo
encontro no próximo dia 30
de agosto, a partir das
8h30. A distrital fica na rua
Madre de Deus, 222.
Inscrições antecipadas
pelo fone 6693-7329.

Av. Rangel Pestana, 2.074

( 6693-4490 - 6695-1450 - 6695-1395

BRINDES BRESSER
Brindes
em Geral

Armando Magazine
Vestimos também o homem grande!

Calças do nº 38 ao 78
Camisas do nº 2 ao 12
Ternos do nº 44 ao 72
Rua Bresser, 847

Rua 21 de Abril, 250

( 6694-5122

Sistema
Informatizado

Abertura e Encerramento

( 6291-1036 - Fax 6291-3839

ASSINATURA BÁSICA DO TELEFONE
O ! A Justiça Federal suspendeu a cobrança.
NÇÃ
ATE
Você pode pleitear a devolução dos

valores pagos, dos últimos 5 (cinco) anos!
Informe-se com o seu advogado ou procure a ANDEC
ANDEC - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR E CONTRIBUINTE

Rua Tuiuti, 1951 - 2º andar - Conj. 8 - Metrô Tatuapé

( (11) 6941-9191

