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PM da região Pari tem efetivo reduzido
A

diminuição no efetivo da 3ª Cia. do
13º Batalhão da Polícia Militar foi o
assunto que abriu a reunião do
Conseg Pari, dia 29 de setembro último em sala
da Igreja Santa Rita. Almir Vieira, presidente
do Conseg, disse que recolheu abaixo-assinado
que pede a volta do policiamento.
“São os policiais que pagam o conserto
das viaturas quando quebram”, disse
Almir, versão confirmada logo em seguida
pelo capitão Marcelo Barbosa de Oliveira.
O delegado Pablo França, do 12º DP, disse
ser contra a perda no efetivo, mas
ressaltou que há muito trabalho na 3ª Cia.
em prol do bem-estar da comunidade.

O delegado
Pablo França
desmentiu
pesquisa de
latrocínios
no Pari.

Uma estatística do Infocrim que coloca o
Pari em 2º lugar em latrocínios (roubo seguido
de morte), segundo o dr. Pablo, é equivocada.
“É preciso saber primeiro como foi feita a
estatística. No Brás e no Pari, passam em
média, em dias normais, 700 mil pessoas.
Então acontecem crimes envolvendo essas
700 mil. Mas na hora de fazer a estatística,

O capitão Marcelo confirmou que está com baixo
efetivo na sua companhia. Por sua vez, visitando o Conseg,
o tenente Cunha, do 34º BPM (1ª Cia. na rua Azurita)
disse que sua atuação alcança até a Marginal Tietê.

Almir, na foto com o sargento Francisco,
quer patrulha mais dinâmica na região.

Sobre desigualdade social, o chefe de
gabinete da Subprefeitura Mooca,
Eduardo Odloak, disse que os maiores
índices estão aqui na região. Ele citou

O povo reclama. Na palavra livre todos têm sua vez. Sueli
falou sobre as obras paradas na av.AristonAzevedo do Catumbi.

divide-se o número de crimes pela população
habitante”, explicou ele, acrescentando que a
população que mora no Pari é de 14 mil
habitantes. “Os dados não são exatos porque
muitas pessoas deixam de fazer o boletim de
ocorrência”, completou o capitão Marcelo,
dizendo ainda que vai haver uma reestruturação
na Base Comunitária do Pari.

ESCRAVOS, LIXO E
FEIRA

REUNIÃO PROVEITOSA
O encontro foi muito concorrido, com participação de aproximadamente 100 pessoas.Apróxima reunião será
dia 27 de outubro no salão maior da Igreja, inclusive com som, de acordo com o conselheiroAntonio Carlos.

Por sugestão de Almir, o sargento Francisco, do
3º Grupamento de Bombeiros (Posto Belém),
anunciou a necessidade da construção de um posto
no Brás. “É uma idéia válida, pois a carga de
incêndios no Brás é muito grande, e para nós, não
demoraria para atender as ocorrências”, afirmou
ele. O posto em que atua, situado na avenida Celso

Eletropaulo vai trocar fiação

as confecções têxteis, onde, por um lado
existe o trabalho escravo nos porões de
algumas e por outro, grandes confecções
liderando ranking na América Latina.
“Cabe uma intervenção maior do poder
público, para que se possam encontrar
meios, recursos aqui mesmo da região,
de melhorar a qualidade de vida”, pediu.
Houve na região, segundo ele, ações
intensivas
de
combate
à
clandestinidade, com fechamentos de
depósitos de lixo e pontos de ônibus.
Outra operação que está em andamento
é aquela com vistas ao fim da feira da
madrugada, considerada ilegal.

Relojoaria Moderna

Walter, da AES Eletropaulo 25 de janeiro, esteve no Conseg e na foto
apresenta um corte de cabo alimentador de energia, segundo ele, de
tecnologia ultrapassada. Ele passa de modo subterrâneo por ruas do Centro,
desde a rua Paula Souza, chega ao Brás na Oriente, indo até a subestação
alimentadora do bairro, na avenida Celso Garcia. Como a Eletropaulo
vem sendo cobrada por órgãos ambientais, ele anunciou que a empresa
irá entrar com outro sistema de alimentação para manter ou melhorar a
qualidade de energia. As obras deverão se iniciar no mês de novembro.

Utilizando 268 unidades, o serviço foi criado
por meio do decreto 36.071 de 9 de maio de
1996. “O Atende é um transporte especial para
aqueles portadores de alguma deficiência mais
grave que os impede de usar os ônibus
acessíveis da frota normal”, explica o presidente
da SPTrans, Ulrich Hoffmann. Feito de forma
gratuita e porta a porta, conta hoje com 5,5
mil pessoas cadastradas (deficientes e
acompanhantes) e até o final do ano
chegará a 6 mil, com a inclusão de 25
novos veículos na frota.
O Atende abrange pessoas que vão fazer
reabilitação, tratamento e educação, além
de facilitar o acesso destas ao trabalho,
esportes, lazer e atividades da vida diária.
Há cinco meses na Secretaria Especial da
Pessoa com Deficiência e Mobilidade
Reduzida, Mara Cristina Gabrilli, presente
ao evento, defendeu uma melhor qualidade
no atendimento ao deficiente. “Um serviço
Moacir Mariano é o gerente do Atende, na dessa grandeza não tem em outros países. Há
foto assessorando o presidente da SPTrans, pessoas de Nova York que vieram aqui
Ulrich Hoffmann.
conhecer a logística do Atende”, completa ela.

Rotary Internacional
Seja um companheiro,
no ideal de servir
Seja fundador
do Rotary Club
de São Paulo
Brás - Pari - Canindé
Entre em contato com Pedro Nunes de Abreu

(

6292-5421 - H.C

( 6291-1036 - Fax 6291-3839

Rua Cachoeira, 1.264
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

Os veículos são adaptados para receber duas
cadeiras de rodas fixas e mais seis assentos. Os
carros possuem também elevador de embarque.

Brasfer e Aparas
Sucatas

Mais informações pelo fone 0800-0155234, pela
Central de Atendimento 156 da Prefeitura, nos postos
de atendimento da Subprefeitura Mooca (rua Taquari,
549) ou no site www.sptrans.com.br.

FÁBRICA PAULISTA
DE MANEQUINS
Manequins, Expositores para Vitrines
e Reformas em Geral

(

Rua São Caetano, 719

3315-8749 e 3315-0827

Mecânica - Funilaria - Pintura
INJEÇÃO ELETRÔNICA

Moda Jovem

Conversão para
bi-combustível

Rua Oriente, 552

(3229-1602
Fax: 3228-7550

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

( 6694-4390 - Fone móvel: 6855-0756

DINHO’S
Rua Polignano A. Mare, 242

Vestimos também o homem grande!

Sacos Plásticos em Geral

O MUNDO DOS BOTÕES

( 6692-0870

( 6694-8567

Armando Magazine

SEVEN PLAST

Botões, Fivelas, Zíperes, Elásticos,
Viéis, Linhas, Fitas e Etiquetas

Rua João Boemer, 541 - Brás

Montagem de Óculos, Trocas de Lentes
e Soldas - Trocas de bateria na hora!
Revelação de filmes em 1 hora

Av. Rangel Pestana, 2424 - Brás

PE - PP- PEAD - MALHAS P/ FARDO
FITILHOSEFITASADESIVAS

COMERCIAL FORTE

6692-1505 - 6694-4061

Artigos Religiosos
Imagens - Missangas
Defumadores - Aparamentas

Consertos de Jóias e Relógios com
Garantia Quartz ou Automatizados
Jóias - Relógios - Canetas - Óculos
Artigos Finos para presentes

Eduardo Cedeño Martellotta

(

Comercial Nagô

( 6096-2014

Serviço Atende da SPTrans ganha novas instalações

FABRICAMOS COIFAS
Av. Celso Garcia, 1.212

Garcia, atende o Brás e Belém, além de
parte do Tatuapé, Parque Novo Mundo e
Canindé. Ele reclamou também do pouco
efetivo e número de viaturas.

Rua do Gasômetro, 951

No quesito transporte acessível, São Paulo
agora é uma referência. O Serviço de
Atendimento Especial – Atende, voltado para
portadores de deficiência e localizado na sede
da São Paulo Transporte – SPTrans (rua Santa
Rita, 500, bairro do Pari), ganhou dia 23 de
setembro último, novas instalações, totalmente
adaptadas às pessoas deficientes.

Compramos, vendemos e consertamos
equipamentos para restaurante, etc.

Nicéa falou sobre a falta de policiamento defronte
à Escola Orestes Guimarães. À direita, dona Olga
reclama do lixo naAlexandrino Pedroso.

POSTO DE BOMBEIRO NO BRÁS

( 6694-2911
Fax:6692-4558

Papelão - Plástico - Ferro - Alumínio
Metal - Cobre - Perfilado - Latinha

Retiramos no Local

R. Henrique Dias, 177 ( 3313-6137

Comercial Lima & Lins
Especializado na Fabricação de Coifas,
Tubos, Curvas, Chaminés, e Calhas,
Colocação de Calhas e Condutores em geral

Rua Firmiano Pinto, 146
( 6692-4809 - Fax: 6692-8347

MUDANÇAS
SILVA
ATENDIMENTO 24 HORAS

Aproveitamento para
Norte e Nordeste
Capital - Litoral - Interior

Rua Guacumã, 510

( 4221-1880

