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Alobrás traça perspectivas para 2009

O

novo presidente da Associa
ção de Lojistas do Brás – Alo
brás, Norberto Arena, falou ao
Jornal do Brás sobre seus projetos para o

bairro.
Os dois primeiros, em curto
prazo, são decorar as ruas do Brás
para o Natal, em seu quadrilátero, e trazer o Papai Noel no Largo da Concórdia, que chegaria de
helicóptero.
Norberto acredita que 2009
será de progresso para os lojistas. Isso se o confeccionista, que
está dentro da formalidade, entender a necessidade de se alinhar
com o planeta e usar a ciência na moda e
não a cópia, explicou Norberto. “Se houver
esta conscientização, teremos um ano de
progresso”, ressaltou.

Fotos: Gil Cabral

Sem-tetos invadem prédio no Brás
Várias famílias
d
e
semteto invadiram dia
31 de
outubro último, um posto de combustível desativado, localizado na esquina das ruas Behring com
Júlio César da Silva, no bairro do Brás.
O sem-teto Hamilton Silvio de Souza disse
que houve despejo de 518 famílias que ocupavam uma fábrica, também desativada e vizinha a Goodyear, no Belenzinho. Por falta de
alternativa, uma parte do grupo se dirigiu ao
local onde funcionava o posto de combustível.
Os demais se deslocaram a outros locais na
cidade.

APELO À ASSISTÊNCIA
A área é totalmente insalubre. “Ainda tem
resto de combustível nos tanques, mas o pessoal precisa cozinhar”, disse Hamilton. O risco de acontecer uma explosão no local é eminente. “Mesmo tendo consciência dos riscos,
a gente acha que estar aqui é melhor do que
ocupar um prédio particular e passar por uma
outra reintegração de posse. Aqui estamos sendo mais vistos”, acredita Hamilton.

As famílias passaram por um cadastro na
Subprefeitura Mooca quando estavam na
fábrica. Ele conta ainda que foram oferecidos albergue e passagem de volta para a terra natal destas pessoas. “Mas a maioria das
pessoas aqui trabalha, de modo que não dá

para as crianças irem para o albergue e não
dá para voltarmos para o Nordeste com apenas uma passagem”, explicou.
Hamilton e as famílias, ligados ao Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto da Região Central – MTST-RC, já se dirigiram à
Câmara Municipal, nas Comissões de Política Urbana e de Promoção Social e Saúde.
“Nem a Câmara Municipal nem o Governo
Municipal se posicionaram. E a gente está
aí, ao Deus dará”, finalizou Hamilton, fazendo um apelo às Secretarias de Habitação e
Assistência Social.
Quando fechávamos esta edição,
a Prefeitura havia retirado o lixo.

Sua empresa, Arena Bureaux de Estilo
(book de tendências, figurinos e revistas técnicas internacionais), constituída de várias
empresas que Norberto representa, acrescentou ele, já entregou a coleção Verão 2010.
Em janeiro, será a vez do Inverno 20102011.
Para ele, o Brás é um grande exemplo
para o mundo atacadista. “A gente não vê
em outros lugares esta macro-ascensão e investimentos que têm aqui. O atacado de Paris
é ridículo, de lojinhas, bem primário”, comparou.
Norberto lembrou que ele próprio instalou no Brasil o primeiro curso de moda, na
Universidade Anhembi Morumbi.

AMBULANTES E CHINA
Ele disse ainda que os ambulantes e a China não prejudicam o Brás. “Eles trazem um
milhão de pessoas por mês”, explicou o presidente da Alobrás.
A entidade atende no fone 2694-0823.

L UIZ L
OPES
LOPES
Materiais Hidráulicos
e de Construção
Tudo o que você precisa
pelo melhor preço de São Paulo

Rua Major Otaviano, 185

2291-1633

N

PLÁSTICOS PRAXEDES
Artigos para Bolsas,
Cintos, Calçados,
Tapeçaria e V
Vestuários
estuários
Av. Rangel Pestana, 1.692

Joca & Tema
Coml. Ltda.

3326-2788

Masculino e Feminino

Cauterização
de Fios,
Depilação
e Limpeza
de Pele
Manicure - Pedicure - Escova
Massagem Relaxante Anti Stress

Av. Celso Garcia, 419

2693-9014

ALBIMAQ

Despachante DETRAN

Ele
tem uma
filha de
11 anos
q u e
quando
bebê ficou totalmente
cega em
razão
de contato com ratos. Família pobre, sem nenhum recurso,
Sorriso vende frutas na rua Araguaia esquina com a
Bom Jardim para levar a vida como pode junto com a
esposa Cristiane, o menino Felipe e a filha Graziele
que além de tudo é deficiente mental.
Ao longo de todos os mais de 10 anos, Sorriso
vende coco gelado e frutas em geral naquele local e
agora passou a ser abordado frequentemente por
fiscais da Prefeitura, por força da lei 10.328/87 artigo L 25 que não permite tal comércio.

DESESPERO
Ele não sabe o que fazer e, por aqui, apela para o
bom senso das autoridades rogando permissão para
continuar, até conseguir outro meio para poder custear os remédios da filha. Nesse desespero, espera
uma visita do próprio prefeito Kassab para, quem
sabe, contemporizar a situação.

Rua Uruguaiana, 418

2692-3491
FÁBRICA PAULISTA
DE MANEQUINS
Manequins, Expositores para
Vitrines e Reformas em Geral

Rua São Caetano, 719

3315-8749 e 3315-0827

Galinhada do Dema
Terça a Domingo:

Maxixe - Mandioca Frita
Jerimum - Baião de Dois
Feijão Tropeiro - Batata Doce
Quiabo - Carne de Sol na Manteiga

Porta Retratos, Acessórios,
Gravuras, Estampas, Telas,
Molduras, Posters, Quadros,
Máquinas, Ferramentas.
Rua São Caetano, 605
Rua Cantareira, 1.058/1.078

Telefax:

3487-9613
Rua João Boemer, 436 - Brás
albimaq@ig.com.br
www.albimaq.com.br

Farmácia
São Miguel
Rua João Boemer, 644

Pça. Eduardo Rudge, 25 -

SALÃO COMERCIAL

Tratar:

3242-2669
3105-1725

Chaveiro Cantareira
Abertura de Cofres, Portas, Cadeados
Milanos e Troca de Segredos
Plantão 24 horas - Carimbos na hora
Rua Cantareira, 1.056

3229-8387
RECANTO DA ESFIHA
VILA MARIA

2693-2940
2292-4748

Tradição
de 84 Anos
no Brás

3311-8773 - 3466-2801
Loja 2:
Rua João Teodoro, 1300 - Brás

2693-3516

Parcelas a partir de

R$ 155,97 mensais
Promoção QUITAÇÃO
Concorra à quitação do seu plano.

2955-9716

Loja 1:
Rua João Teodoro, 1577 - Brás

Fabricação Própria

O jeito mais esperto
de ter o seu

Aberto todos
os dias das
11 às 24 h

15 anos

Av. Celso Garcia, 51

IST
O F
AZ A DIFERENÇA
ISTO
FAZ

Convênio
com firmas

Av. Guilherme Cotching, 765

• Temos
tamanho
Grande

Mantemos Farmacêuticos
e demais Profissionais em todo
o horário de funcionamento

Pizzaria - Restaurante
Marmitex
com preços
promocionais

Lingerie

• Ternos
Oxford

Saúde é Coisa Séria

Realizamos
Convênio com
Empresas

2692-5329

Moda
Masculina

3228-7444
3313-0625

ALUGA-SE

KA
TIT
A
KATIT
TITA

Você gosta muito daquele tênis,
mas não acredita ser possível recuperá-lo?
A Katita oferece um serviço de lavagem e higienização que
vai surpreendê-lo.
Com nosso sistema de lavagem especial, seu tênis ficará
limpo e totalmente livre de odor característico dos tênis
usados. Lavagem e higienização de cobertores e edredons.

Autorizada

3228-3089

Rua Azurita, 46 - 6-B
Canindé - SP

Comércio de Máquinas de Costura
Compra - Venda - Troca - Locação

Carneiro Todos os dias

Desde 1986

Rua Visconde de Abaeté, 106 - Brás

ram responsáveis pela limpeza de 537 bocas-delobo e 270 m de galerias e ramais. A ação efetuou
também podas em 55 árvores, corte de grama em
2.500 m² de área, tapou 150 buracos, varreu 36
quilômetros de corredores e fez pintura anti-pichação em 500 m² de muros.
Ao todo, o mutirão retirou das ruas 7,5 toneladas de entulho e demais objetos inservíveis.

L avanderia

• Transferência,
• Licenciamento,
• Renovação de C.N.H.

Excelente Ponto Comercial - 150 M2

Sub Mooca divulga balanço do chamado Super Final de Semana na região
os últimos dias 8 e 9, a Subprefeitura Moo
ca realizou a operação Super Final de Se
mana nos distritos Brás, Pari, Tatuapé e
Mooca, com o objetivo de intensificar os serviços de
limpeza e conservação da cidade, prevenindo a formação de enchentes e deixando a região mais bonita.
As 33 equipes de trabalho, com 224 pessoas no total, eram compostas por funcionários das subprefeituras Mooca, Guaianases e Cidade Tiradentes. Eles fo-

LIBRA

E AGORA, SORRISO???

es es

60 m
Crédito
R$ 155,97
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3315-9737 - 3466-2802
aline@alinelingerie.com.br

Faça um consórcio
e conquiste
sua independência
Promoção
Caminhão do Faustão
magazineluiza
vem ser feliz

Cada cota
vale 1 cupom

Rua Direita, 231

3295-4000

