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Carceragem do 12º DP já está vazia
Desde o dia 31 de outubro, o 12º DP Pari está
com as grades abertas sem nenhum preso, como
havia prometido o governador Alckmin e como
havia anunciado na reunião do Conseg Pari do
dia 27 de outubro, o delegado Pablo França.“Com
a retirada dos presos, a delegacia vai trabalhar
50% a mais”, disse ele. Outra boa notícia dada
por França é que na data da reunião a delegacia
recebeu um prêmio no Palácio do Governo por
baixar estatísticas de crimes e por produção.
A respeito da falta de policiamento na escola
Orestes Guimarães denunciada por Nicéa no
encontro anterior, o capitão Marcelo Barbosa
de Oliveira estipulou um tempo de meia hora
em cada período (manhã, tarde e noite) na
escola. Durante o mês de outubro, disse o
capitão, a Polícia Militar atendeu 276
ocorrências que resultaram em boletim de
Antônio Mathias
é o novo
representante da
Subprefeitura
Mooca no Conseg
Pari. E logo de
cara, no primeiro
dia, um rato deste
tamanho percorreu
o corredor do salão,
fato que
demonstrou a ele a
sujeira existente no
Pari.

Loja Nova Oriente
CONFECÇÕES EM GERAL
Fabricação de Shorts e Bermudas

Artigos Esportivos
Jogo de Camisas e Meiões

Rua Oriente, 788

( 6692-4412
Almir continua preocupado com o baixo efetivo da
PM na região em razão da festividade natalina. O
capitão Marcelo disse que as viaturas irão patrulhar
as escolas em três períodos.

ocorrência, uma média de 11 por dia. Ocorreram
25 flagrantes (de 1 a 26/10), com 32 pessoas
presas. “Esses números mostram que a PM está
trabalhando”, completou ele.
POUCAS BICICLETAS
Um reduzido número de bicicletas está atuando
por dia. Apenas oito, segundo o capitão Marcelo.
Elas foram doadas pela Associação Brasileira dos
Coreanos no ano passado.
Quem estreou no Conseg desta vez foi Antonio
Mathias Zelic, representando a Subprefeitura Mooca,
que disse que todas as solicitações entregues por
Almir Vieira, presidente do Conseg, foram
encaminhadas. Ele, que é assessor da Defesa Civil,
falou sobre o “limpa e suja” que acontece na região,

Moradores criam
nova associação

Eduardo Cedeño Martellotta

Lurdinha mostrou sua liderança
junto à classe e a estima pelo
governador.

DINHO’S
Moda Jovem
Rua Oriente, 552

( 6694-2911
Fax:6692-4558

Fechaduras - Trincos - Cadeados
Chaveiro Yale em 1 minuto
R. Hannemann, 399 ( 3229-6261
Av. Cruzeiro do Sul, 843 ( 3227-8602 - 24 Hs

Licenciamento e Transferência de Autos
Rua Saldanha Marinho, 116

( 6694-2777 - Fax: 6692-1608

Três Amigos
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Alckmin assina no Brás
lei do Transporte Escolar

O governador Geraldo Alckmin visitou o Brás
dia 7 de novembro último e no SIMETESP –
Sindicato dos Transportadores Autônomos de
Escolares e Micro Empresas de Transporte de
Escolares do Estado de SP (rua Cachoeira, 656)
regulamentou o Transporte Escolar Metropolitano.
A nova legislação traz as características do novo
serviço, a documentação necessária para cadastro
do operador e do veículo e a atuação da EMTU –
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos
como gerenciadora dessa modalidade de transporte.
E vale para os profissionais que atuam no transporte
de estudantes nas regiões metropolitanas de São
Paulo, Baixada Santista e Campinas.
De acordo com Alckmin, a regulamentação vai
disciplinar a questão do transporte escolar e evitar
atrito entre o Estado e as prefeituras. “A
regulamentação é de comum acordo com os 67
municípios, evitando o problema de conflito de
competências, trazendo segurança a quem quer
trabalhar e no transporte de estudantes”, disse o
governador.
CAUTELA
A medida também trará menos burocracia,
segundo o secretário de Estado dos Transportes
Metropolitanos, Jurandir Fernandes. “Sobre a
questão da redução do ICMS (Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços), como bem
disse o governador, é preciso analisar com muita
cautela. Porque quando se faz uma renúncia fiscal,
deixa de arrecadar, e tem que responder pela lei
de responsabilidade fiscal, qual é a contra-partida
que dará, para manter o nível de receita do Estado.

TRANCABRÁS
Dr. Pablo disse que o 12º DP ampliou o atendimento
aos moradores com a desativação da carceragem.
com o lixo. “Falta um trabalho de conscientização para
a população”, explicou.
Almir disse que vai trabalhar também em conjunto
com os comerciantes da rua Miller e com o Shopping
D. Já a secretária do Conseg, Iara, sugeriu uma
reunião do subprefeito da Mooca e do secretário das
Subprefeituras Walter Feldman, com a comunidade,
a exemplo da que aconteceu na área da Subprefeitura
Vila Maria/Vila Guilherme, trazendo várias melhorias.
As reuniões se realizam na última quinta-feira de cada
mês, na Igreja Santa Rita.Participe você também e
convide os vizinhos da sua rua. Ajude a cuidar do
bairro indicando os problemas existentes.
Ligue: Conseg Pari – 6096-3629
12º DP – 6292-3537 (24 horas)
3ª Cia – 6694-3782 (24 horas)

Compra – Venda – Troca

R. João Boemer, 845
(
6291-6956

ARI TRANSPORTES
DE MÁQUINAS
Máquinas
Gráficas e Operatrizes
R. Conselheiro Lafayete, 28 - Mooca

(

6692-4170

PAPELARIA SILVA TELES
Caixas e Papéis para presentes Materiais
para Embalagens Artigos para Escritório
Livros e Impressos Fiscais

Geraldo Alckmin festejou seu aniversário no Brás.

Então isto tem que ser muito bem pensado”,
completou Fernandes.
Homenagem ao Governador
Também presente, a líder da Cobrate - Cooperativa
Brasileira de Transportes, Lurdinha Rodrigues. Ela
lembrou que antes da regulamentação, os
profissionais da categoria sofriam apreensão do
veículo quando transportavam estudantes
universitários ou quando entravam em município onde
não estavam cadastrados. “Existia um pensamento
de que nós deveríamos transportar só crianças, mas
essa regra não existe na legislação”, explicou ela.
Segundo dados da Fenatresc – Federação Nacional
dos Transportes Escolares, há no Estado de SP 25
mil pessoas que prestam serviço de transporte
escolar e cerca de 150
mil estudantes utilizam o
serviço.
Mais
informações com o
SIMETESP no fone
6639-3881.
No final, Lurdinha
(que também é cantora
tal como seu irmão
seresteiro Eduardo
Rodrigues) fez uma
homenagem
ao
governador com uma
linda
canção,
encerrando o evento
com o tradicional
O secretário Jurandir “Parabéns a Você”
Fernandes disse que tudo tem que pelo aniversário de
ser bem pensado em termos de
Alckmin naquela
ICMS.
mesma data.

MERCADINHO
BELENZINHO
* Grande Variedade de Produtos
* Feirinha Diária e Açougue
Aceitamos todos os Ticktes sem desconto

R. Catumbi, 494 - Belenzinho

( 6292-5144 -6291-8049

RODÍZIOS E
CARRINHOS
Rodas - Rodízios - Carrinhos Industriais
Distribuidor: Rod-Car - Novex - Schioppa
Consertos e Manutenção de Carrinho Hidráulico e Industriais

Rua Rio Bonito, 194
Telefax: 6694-7477

IMPORTADOS
NIKE ER
Recuperamos suas
peças a base de troca
Homocinética
Filtro de Ar - Coxins
Buchas e Bandejas - Pivô
Terminais - Grade Farol
Lanternas - Para-choques

Rua Canindé, 488
3227-5657
( 7126-4792

Está para ser criada a Associação de
Moradores e Amigos da Região Brás/Pari/
Canindé. “O objetivo é unir os moradores, para
que consigam, através da associação,
reivindicar seus direitos ou reclamações, e
promover uma união entre todos os segmentos
da sociedade (escolas, igrejas, moradores,
lojistas)”, explica Edson Mejias, em visita à
redação do Jornal do Brás dia 17 de novembro
último, juntamente com a secretária do Conseg
Pari, Yara.
Edson faz uma crítica aos CDMs (hoje Clubes
da Comunidade), dizendo que há falta de
atividades, como a prática de esportes, para a
juventude ou os lojistas dos bairros citados. Ele
sugere a utilização das escolas da região nesses
CDMs. “Eu acho que seria benéfico para
reviver o bairro”, opina Edson, nascido no
Brás, na esquina da rua da Alfândega com a
rua Assunção, e que hoje exerce a profissão de
auditor autônomo. “Não existe um espaço
cultural na área Brás/Pari/Canindé”, completa
Yara, por sua vez, nascida na rua Cachoeira,
esquina com a av. Carlos de Campos.
A idéia é fazer uma fusão com os moradores
dos bairros da Luz e Ponte Pequena, que
também fazem parte da área abrangida pelo
Conseg Pari. Contatos e adesões pelos fones
3227-0910 (Edson) ou 3315-9524 (Yara).

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

Rua João Teodoro, 1653 - Pari

(

6692-8536 e 6692-9024
Fabricante
das camisas,
calças e shorts
Paulu´s

Rua Barão de Ladário, 861

( 3315-9799

OC MED

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

R. Frei Gaspar, 368 – Mooca

(

CARIMBOS
Fabricação Própria
Vulcanizados e Computadorizados

Rua 21 de Abril, 714

Fonefax: 6096-7051

CasadeCarnesTomás
Carnes frescas diariamente
Agostinho
( 3311-0838
3326-5291
Rua Dr. Ornelas, 44 - Pari

Tabacaria Concórdia
• Sacos, Sacolas • Sacos para Lixo
Polipropileno • Copos Descartáveis • Fitilho

PREÇOS QUE VOCÊ NUNCA VIU

Largo da Concórdia, 147

( 6693-5605
TATU LONAS
Comércio de Encerados *
Lonas * Cordas
* Artefatos de Lonas em Geral
* Plásticos e Lona Leve Night
& Day e Vinitex
Os Melhores Preços da Praça

R. 21 de Abril, 247/253

(

6291-7669
6694-6999

6693-7145

TV - Som - Vídeo
Informática
PRECISA-SE DE TÉCNICO
EM ELETRÔNICA

COMPRO - VENDO - TROCO
Consertos
Orçamentos
Grátis

Av. Celso Garcia, 1.558
( 6693-2384
R. Saldanha Marinho, 92
( 6291-4687

