JORNAL DO BRÁS

8

20 de setembro a 10 de outubro de 2007

GCM dá um passo à frente
Eduardo Cedeño Martellotta
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APARAS E SUCATAS
Papelão - Plástico - Ferro - Alumínio
Metal - Cobre - Perfilado - Latinha

RETIRAMOS NO LOCAL

Rua Luiz Pacheco, 260

( 3311-9584 - 3313-6137

Posto de Serviços
PETROBRÁS

POLIBRÁS

O Combustível mais Confiável da Região

Rua Dr. Costa Valente, 363 - Brás

( 6291-0524

M.S. CRUZ

m cerimônia pomposa dia 15 de setembro
último no Centro de Formação em
Segurança Urbana da Guarda Civil
Metropolitana (av. Ariston Azevedo, 64, bairro do
Belenzinho), ocorreu a formação da 44ª Turma do
Curso de Formação de Guarda Civil Metropolitano
e comemoração do 21º aniversário da GCM.
Em reconhecimento a dedicação e aplicação no
Curso de Formação, foi procedida a entrega dos
distintivos aos alunos primeiros colocados no curso
O prefeito Gilberto Kassab assinou três
Continência à Bandeira, sinônimo de disciplina e
– formando Marcio Dirceu de Jesus, primeiro
decretos na solenidade
juramento na missão abraçada
colocado no efetivo masculino e formanda Ana
Paula Bertonha, primeira colocada
demandando também a
no efetivo feminino. Após isso, as
aquisição de mais 171
madrinhas e padrinhos entregaram
veículos,
sendo
40
os distintivos aos seus respectivos
caminhonetes 4x4 e 50 motos
afiliados.
para Guarda Ambiental, e 81
ESPELHO DA CIDADE
veículos para Ronda Escolar.
O deputado federal Arnaldo Faria
E recursos para ampliar o
de Sá disse que a formação da
sistema de monitoramento
GCM parece ser um “revivar de Edson Ortega foi o porta-voz de alvissareiras
eletrônico, inclusive para a
forças, vontades e opiniões”. “A
Marginal Tietê, com a
notícias à Guarda Civil, como carreira e
Garbo acima de tudo. Elegância que se
administração Cidade Limpa passa
verba para o amplo desenvolvimento
instalação de 40 câmeras
sintoniza com os próprios passos
essa imagem para a população e tem
acopladas à Central de
Outra medida anunciada é a autorização
na GCM a sua sustentação e o seu apoio”.
para contratação de 500 novos GCMs. Vigilância Eletrônica da GCM. O prefeito autorizou
“Esperamos que seja possível convocar todos e já foi adquirido, o novo prédio da GCM na Nova
CARREIRA E RECURSOS
os 1.200 concursados remanescentes do Luz e a contratação de mais 200 computadores”,
Edson Ortega, coordenador executivo da último concurso”. Edson disse ainda que finalizou Edson.
Operação Defesa das Águas, representando Clovis serão investidos R$ 27 milhões na
CHANCELA DE PODER
Carvalho, secretário do Governo Municipal, anunciou modernização
O prefeito Gilberto Kassab lembrou que desde o
do
sistema
de
uma série de medidas que o prefeito Gilberto Kassab telecomunicações da GCM. “Será possível início da gestão, ele o governador José Serra
solicitou à Secretaria do Governo junto com a a GCM ter equipamentos de primeiro nível e apregoaram que a GCM é de fundamental
Coordenadoria de Segurança Urbana. Entre elas, de padrão da Polícia Militar e Civil do Estado importância para a cidade de São Paulo. “Hoje damos
um decreto que define as atribuições, os cargos e de S.Paulo”. Para o Centro de Formação do um passo largo no sentido de atingir esses objetivos,
carreiras da GCM, e outro que regulamenta o estágio Belenzinho, foi encaminhado projeto para de ter a GCM totalmente equipada e valorizada como
probatório da GCM. “Este segundo decreto vai construção de refeitório, alojamento, sempre deveria estar”, disse, acrescentando que os
beneficiar centenas de
formandos somam-se aos
guardas que já se
mais de 6.000 guardas que
formaram e concluíram o
compõem a GCM.
estágio probatório e terão
Depois da cerimônia, o
sua situação regularizada,
prefeito concedeu uma
assim como beneficiará
entrevista
coletiva.
todos os 269 formandos
Perguntado pelo Jornal do
de 2007”, explicou Edson.
Brás se a GCM possui os
Um terceiro decreto
mesmos poderes da gloriosa
Kassab disse que os objetivos da
regulamenta o concurso
Guarda Civil, extinta em 1970,
Guarda Civil Metropolitana são
Carlos Augusto é do
de acesso da GCM, Roberto Pinto e Paulo Meimberg da
Kassab respondeu: “Não
os mesmos da então Guarda
Sindicato GCM e Ivan é
que
permite
as Faculdade Cantareira prestigiaram a
mudaram seus objetivos, sua
Civil estadual idolatrada pelos
maestro do Corpo Musical
festa da Guarda Civil
paulistas, extinta em 1970
promoções junto a
atuação e integração com o
GCM e era um pleito
Estado. O que muda são as
muito antigo da corporação. Os três decretos biblioteca com sala de informática, auditório condições administrativas. Hoje a gente apresenta a
foram assinados pelo prefeito na cerimônia.
e quadra coberta e iluminada. “Estamos GCM no sentido de melhorar a sua infra-estrutura”.

Materiais para Construção em geral
Ferramentas - Areia - Cimento - Calhas e
Condutores em Geral - Tintas - Artigos
Sanitários Artigos para Encanadores

Almoço vai reunir velhos amigos

Rua Santa Clara, 386

Todo ano em cujo dia 22 de
outubro se comemora até hoje o
aniversário da Guarda Civil de São
Paulo, centenas de integrantes
daquela corporação se reúnem em
almoço de confraternização e
saudade.
Dia 20 de outubro próximo,
todos são esperados novamente,
na sede dos Oficiais da Reserva da PM, à rua Tabatinguera, 278.
O baluarte desse anual encontro é o ex CD Daniel D´Atilio que
visitou a redação do Jornal do Brás para formular o convite.

( 6693-1394
Som &
Acessórios
Alarmes - Vidros e Travas
Elétricas - Módulos de
Potência e Alto Falantes
CDs - DVDs - MP3
Rua do Hipódromo, 457
( 6618-5707 - Fax: 6693-6100
e-mail: dubrasom@ig.com.br

ONDE ANDA VOCÊ
É o famoso Guarda Luizinho,
dos tempos do farol de trânsito
defronte ao Mappin.
Ele continua atuante, agora
fazendo campanha de segurança
para ciclistas. Suas 14 dicas estão
na
Cartilha
do
site
www.guardaluizinho.com.br. Na
foto um encontro com o amigo
Milton George.

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

Confecções em Geral
Enxoval Completo
para Gestante
e Bebê

Promoção Ponta de estoque:
guarda-roupa e berço
até 40% de desconto
Tudo para Silk-Screen * Puff * Perolado
* Branco * Mix * Pigmentos * Rodo * Nylon

( 6694-0412
Rua José Monteiro, 319
(Próx. ao Viaduto Bresser)

DROGARIA
CENTRAL BRÁS
Sempre com os
melhores preços em
medicamentos e
perfumarias

( 6693-3402 / 6694-5188
R. Dr. Ricardo Gonçalves, 19

ATACADO E VAREJO

Rua Casemiro
de Abreu, 660 - Brás

Moda Infantil e Juvenil
( 6692-4082 - Fax: 6692-6001

( 6694-9030
Fax: 6292-9311

www.casadascriancas.com.br
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Frios e Laticínios
O Melhor Disco de Pizza da Região
Pão Italiano, Bebidas e
Importados em Geral

Rua Catumbi, 613 - Belenzinho

( 6692-1001 6692-7730
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Areia, Pedra, Tijolos, Ferragens,Tintas,
Materiais Elétricos, Hidráulicos

R. Dr. Ornelas, 151
( 3311-0501- Fax 3311-0514

Estética - Nutricionista
Terapia Florais de Bach

CONSULTE NOSSOS PREÇOS

( 3313-6024
Rua Rio Bonito, 1822
Entregamos a domicílio gratuitamente

33 anos de
Bons Serviços
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