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O que que há com o Trânsito???

ESTAMPARIA (SILK SCREEN)

ADMITE-SE

Falar com Júlia ( 6341-2445

ADVOCACIA BARA

Civil - Família - Trabalhista
Especialista em cobrança
de cheques devolvidos

Dr. João Batista Bara
R. Inácio de Araújo, 309 - 1º and. - cj. 1

(

o tempo foi passando e a
fiscalização relaxando, a partir
de 2002 voltamos aos mesmos
números de 1997. O que parece
é que estamos perdendo a cada
dia todas as conquistas obtidas
com o Código de Trânsito.
Somente entre 2000 e 2004 as
mortes no trânsito aumentaram
20,4%, ou seja, foram 6.034
novos casos.

Ricardo Teixeira

l Coladeira Profissional
l Estampador
(Para trabalhar em Carrossel)

6618-4000

Extravio de documentos
A Empresa, Malharia Rio Branco Ltda, com
endereço à rua Rubino de Oliveira, 323 - Brás
- SP. Inscrita no CNPJ.47.199.971/0001-76
e Incr.. Est. 102.514.191.110, vem comunicar
o extravio dos livros fiscais de registro de
entrada e saída, e 5 talões de NFmod 1 de
numeração 001 à 250.

20 de setembro a 10 de outubro de 2007

N

a semana entre os dias
17 e 22 de setembro,
comemoramos
a
Semana Nacional de Transito e
uma década da vigência do
Código de Trânsito Brasileiro.
Porém não há muito o que
comemorar, porque o nosso país
atinge um índice nada agradável
no ranking de acidentes. Morrem
no Brasil anualmente cerca de 35
mil pessoas vitimas de acidentes
no trânsito mortes e gastos de até
R$ 15 milhões por ano.
Em 1997 (ano em que o Código de Trânsito
entrou em vigor) as mortes no trânsito diminuíram
24,7%. Essa redução aconteceu graças a intensa
fiscalização realizada naquele período. Conforme

OLHO NO CINTO
Alguns hábitos foram
adotados pela sociedade e
com isso resultados positivos começaram a
surgir, como por exemplo, a obrigatoriedade do
uso do cinto de segurança. No código anterior,
o uso do cinto era obrigatório somente em
rodovias, mas com o Código instaurado em 1997

passou a ser exigido e com isso houve a
diminuição no número de vítimas fatais
e/ou com seqüelas irreversíveis.
CARRO NA GARAGEM DIA 22
Na semana comemorativa, muitas cidades
no Brasil vão se mobilizar em exaltação à
Semana do Trânsito. No dia 22, por exemplo,
algumas cidades do mundo proclamaram o dia
mundial sem carro, ou seja, nesse dia deixe
seu automóvel em casa e participe dessa
corrente. Se precisar sair vá de bicicleta ou
utilize o transporte publico.
S e v o c ê q u i s e r s u g e r i r, c r i t i c a r e p r o p o r
soluções para melhorar o trânsito e o transporte
de nossa cidade de São Paulo, envie um e-mail
para mim: ricardoteixeira@camara.sp.gov.br
ou faça-nos uma visita no Gabinete 610.
O telefone é 3396-4261, fax 3396-3953.

Educação na
Paraíba é Nota 10

Povo mostra indignação com
absolvição de Renan Calheiros
Um dia após a absolvição do presidente do Senado, Renan Calheiros, em
sessão fechada no Senado, a população mostrou sua indignação. O Jornal
do Brás foi até o Largo da Concórdia para saber a opinião do povo.
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“Renan deveria ser
cassado. Não merece ficar no
cargo. Acho que teve
armação do Governo” –
Waldomiro Theodoro da
Fonseca, 76 anos, vendedor
aposentado.

“Terminou em pizza de
novo. Ele enrolou, enrolou
e conseguiu o que queria. É
uma pouca vergonha” –
Hugo Eishima, 29 anos,
recepcionista

“A gente já anda tão
desacreditado com a política.
Todos esses deputados e
senadores estão queimados
comigo. Nessa cachorrada eu
não voto mais” – Gualter
Magno, 51 anos, encarregado
de transporte

C

om 40 votos a favor da absolvição, 35
pela cassação e 6 abstenções, o
presidente do Senado, acusado de pagar
contas pessoais com recursos do lobista Cláudio
Gontijo, foi inocentado, embora Calheiros não

“É um absurdo. Pobre
se roubar uma bala é
preso, e os políticos não.
Fazem o que querem” –
Jessica Procópio, 21
anos, dona-de-casa

tivesse conseguido provar no Conselho de Ética
que o dinheiro utilizado para o pagamento de
pensão alimentícia tinha origem de negócios
agropecuários. Além disso, a Polícia Federal
encontrou contradições nos documentos da defesa.

Sinpromodel-ESP recebe
certidão sindical
Consultoria em Políticas
Públicas Urbanas

( 3663-5496

www.lucianogama.com.br

( 3534-3550 - 8236-3743
enigma_sound@hotmail.com

ADVOCACIA E CONTABILIDADE

Rua Paraíba, 298

(6694-8440 - 9903-2902

Aplausos para o Brás
Por iniciativa da vereadora Myryam Athie, a Câmara
Municipal de São Paulo aprovou voto de júbilo e congratulações com o bairro do Brás pela comemoração dos 189 anos
de sua fundação.

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. Não precisa ter prática
Basta querer trabalhar.

Dr. Arlindo da Silva

DESENTUPIDORA

ESTRELA

Desentupimos Redes de Esgotos sem
danificar, pisos ou paredes.
Serviços com garantia

( 6949-5336 com Walter
R. Merino, 15 - Vila Sabrina
(Próximo à rua Cavalgada)

Jornal do Brás

RUA RIO BONITO, 104

( 3105-8897/6628 - 3106-2085

Vai ser dia 10 de dezembro em excelsa noite de
gala no Clube Silva Teles, em comemoração ao 18º
aniversário do Jornal do Brás.
O evento promete reunir, a exemplo dos anos
anteriores, expressivas personalidades da elite
brasense que colaboram direta ou indiretamente
com o desenvolvimento da região.
Durante a festiva, o Jornal do Brás irá outorgar o título Empresário Empreendedor
2007 aos colaboradores.
Na foto focalizamos o palco da festa anterior e homenageamos a saudosa atriz Ruth
Holms que faleceu dia 7 de setembro último.

Câmara aprova Seguro-Enchente
Todo proprietário de imóvel em São Paulo, atingido por enchentes desde outubro do
ano passado, terá agora direito à isenção ou remissão do IPTU do seu imóvel. O Projeto
de Lei 409/07, de autoria do Executivo, foi aprovado dia 6 de agosto último, pela Câmara
Municipal, em segunda votação. Trata-se de uma espécie de “seguro-enchente” para
quem teve prejuízos com inundações na cidade. O limite para o benefício é de R$ 20 mil
e será concedido no exercício seguinte ao da concessão. “É uma questão de justiça com
todos aqueles que sofreram danos materiais em virtude dessas fatalidades”, analisou o
líder do governo na Câmara, José Police Neto, o Netinho. “A prefeitura, então, está
fazendo o possível para minorar esses prejuízos.”
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Jornal programa Jantar 2007

No último dia 3 de setembro
no auditório da Delegacia
Regional do Trabalho,
aconteceu a entrega oficial da
certidão
sindical
do
Sinpromodel-ESP (Sindicato
dos Profissionais Modelos do
Estado de São Paulo).
A sessão solene foi honrada
com a presença do Secretário do Relacionamento do Trabalho,
Luis Antonio de Medeiros, o qual entregou à presidente Drica
Lopez (na foto com ele), a certidão sindical do Sinpromodel-ESP.
O sindicato localiza-se na av. Nova Cantareira, 291, 9º andar, cj.
91. Contatos pelo fone 3436-0478.

Dr. Ricardo Tae Wuon Jikal

“Foi uma sacanagem.
Achei que teve armação.
Eu não acredito mais
neles” – Simone da Costa
Ventura, 20 anos,
operadora de caixa

Em todo o estado, entre os 223 municípios, o
ensino está considerado acima do normal.
A cidade de Boa Vista alcançou o primeiro lugar
na Educação de acordo com informação do
MEC. Essa alegre notícia foi trazida à redação
do Jornal do Brás pelo entusiasta advogado
paraibano do bairro Antão Ouriques de Farias.
Disse que a política lá é bem sintonizada
em prol do povo. O ex-prefeito Divan Leite
deu um grande incentivo na Educação,
enquanto o atual prefeito José Alberto Soares
Barbosa tem se empenhado no atendimento
aos professores que conta com 80% com
diploma de nível superior. De acordo com os
investimentos, a meta alcançará em 2009
100% de professores graduados.

• Mão-de-Obra
Temporária
• Construção Civil
• Serviços
Terceirizados

Receba o Jornal em Casa
ATÉ SETEMBRO DE 2008

Rua Melo
Barreto, 78 - Brás

Deposite a taxa única de R$ 25,00 para despesas
no Banco Itaú-Agência 0187 - C/C 36677-8 e envie o
comprovante para nossa redação Depto. Assinaturas,
com seu nome, profissão, endereço, cep e telefone.
Se preferir mande fax ou e-mail
jorbras@terra.com.br

Fone 3 2 2 7 - 1 4 8 8
Fax 3 3 2 6 - 0 9 8 2

Jornal do Brás - R. Rio Bonito, 104 - Cep: 03023-000
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Artes Gráficas Guaru

( 6431-6655

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Metrô Brás e Bresser, Terminais Rodoferroviários, Bancas de Jornais, Agências, Órgãos Públicos, Mailing List, Indústria, Comércio e Residências,
Condomínios da região, abrangendo os bairros Brás, Pari, Canindé, Luz, Bom Retiro, Vila Maria, Vila Guilherme, Mooca,
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aCristais
Lapidados a mão
aRestauração
aPersonalização
aReposição de peças
aBrindes

( 6692-2453 - 3853-2453
Rua Firmiano Pinto, 209

www.cristaislugano.com.br

MASSAGISTA
Fisioterapia Dinâmica e Terapêutica Sistema Nervoso,
Coluna Servical e Dorsal, Lombar, Nervo Ciático
Consulta com
Rua Behring, 162
hora marcada

( 6693-9253

BRINCAGITO
Arte em Festas
• Animação Infantil com
diversos Personagens.
• Oficina de Tatuagem e
Maquiagem
• Mesas Decoradas com
temas variados

( 7172-1945

