JORNAL DO BRÁS

30 de março a 20 de abril de 2009
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Anjos ensinam usuários da CPTM
a jogarem o lixo no lixo
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Vidros de 2 a 19 mm
Vidros Laminados, Bisotados, Jateados
Temperados - Espelhados - Vitrines
Boxes - Balcão Modelado

Eduardo Cedeño Martellotta

“Faça o bem na CPTM. Não jogue lixo
nos trens, nos trilhos e nas estações. Boas
atitudes fazem boas viagens”. Foi com esta
mensagem estampada em 200.000 sacolinhas
de plástico que seis anjos percorreram a estação Brás da Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos – CPTM de 2 a 13 de mar-

Os Portais Tem!

A

cada dia que passa estamos cada vez
mais voltados para a internet, todos
os dias achamos algo ou alguma coisa que nos
faz sentar na frente da telinha do micro e navegarmos por horas. Mas porque ficamos muitas vezes horas na net e não achamos o que
queremos? Porque dentro dos sites de busca,
eles buscam tudo, tuuuudo mesmo e muitas vezes não é o que realmente estamos procurando. E por isso que nasceu o “ZLTem!” um
portal de anúncios voltado para o público da
Zona Leste de São Paulo, onde somente Empresários e Profissionais Liberais da Zona Leste podem publicar seu anúncio, incentivando o
comércio Local. Assim, os navegadores da
Zona Leste de São Paulo, localizam de uma
forma fácil e prática o que estão procurando

sem ter que sair de sua própria região.
O Projeto ZLTem! está fazendo tanto sucesso, que dele nasceu este mês o CentroTem! Que se mantém na mesma filosofia e
em breve estaremos em todas as regiões de
São
Paulo.
Acessem
o
www.osportaistem.com.br e conheçam o mais
novo portal de serviços de São Paulo.
Escrito por: Lisa Cardoso/Ass. Mkt
Jasa
Desenvolvimento
www.jasadesenvolvimento.com.br

PIT STOP

Especialista em cobrança
de cheques devolvidos

Comércio de Lubrificantes
Super Troca de Óleo - Filtros e Baterias Autos
Nacionais e Importados

Fonefax: 3227-6960

Dr. João Batista Bara
Rua do Hipódromo, 558

Av. Cruzeiro do Sul, 34 - Canindé

( 2618-4000
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DINHO’S
Moda Jovem
Rua Oriente, 552

( 2694-2911
Fax: 2692-4558

BRINDES
BRESSER
Brindes em Geral

R. Hannemann, 399

( 3229-6261
Av. Cruzeiro do Sul, 843

( 3227-8602 - 24 Hs

ATENÇÃO
LO J I S TA S

O vereador Dr. Milton Ferreira (PPS) participou no último dia 6 de março da solenidade em
homenagem ao Dia Internacional da Mulher celebrado pela Associação Paulista de Medicina
(APM), O presidente da APM, Jorge Carlos Machado Curi (à esq. na foto), destacou a presença
do parlamentar. “Ficamos honrados com a presença do nobre vereador em nosso evento. Só
mostra o quanto é importante e vital para a sociedade valorizar as nossas mulheres”. A sessão
solene homenageou oito personalidades femininas, destaques em ações importantes na área
médica ou que desenvolvem trabalhos à comunidade. São elas: a coordenadora do laboratório de
Investigação Médica da Faculdade de Medicina
da USP, Irene de Lourdes Noronha; a presidente
da A. Brasileira de Busca e Defesa à Crianças
Desaparecidas, Ivanise Esperidão da Silva Santos; a coordenadora da APM, Lucia Nunes da
Silva Leite; a diretora do Departamento da Pediatria da Santa Casa, Maria Lúcia Bastos Passarelli; a membro-fundador da Rede Gandhi de Saúde e Cultura de Paz e membro do Conselho Parlamentar pela Cultura da Paz, Maridite Cristóvão
Gomes de Oliveira; a supervisora da residência
médica em Medicina da Família e Comunidade
Santa Marcelina, Monique Marie Marhte Bourget; a delegada Rosmary Corrêa e a cirurgiã com
especialidade no aparelho digestivo, Angelita
Gama.

R. 21 de Abril, 250

( 2694-5122

Instalações Comerciais
• Prateleiras • Gôndolas

Consulte-nos sobre seu Projeto

( 2291-4691
Rua Batista Parente, 547- Pari
e-mail: atendimento@gondolas.com.br

DROGARIA
CENTRAL BRÁS
DESCONTOS ESPECIAIS
e entrega em domicílio

( 2694-5188
Rua Dr. Ricardo Gonçalves, 19

Todo dia, toda hora
O melhor cabrito,
O melhor carneiro e
A melhor feijoada da região
Rua Itapiraçaba, 61 - Brás

( 2081-0031

Centro Odontológico

Posto de Serviços

UEZU
Especialista em
Prótese - Laserterapia
Ortodontia - Implantes

PETROBRÁS

O combustível mais confiável da Região

R. Dr. Costa Valente, 363

( 2291-6515 - 2796-5726

( 2291-0524

Farmácia
São Miguel

SHOP
DOS BOTÕES

Rua Rio Bonito, 643

MEIJING
Confecções Ltda
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EMBALABEM

Realizamos
Convênio com
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FONOAUDIOLOGIA
Fabiana Gonçalves Cipriano
CRFa 15.477/SP

Descartáveis, higiênicos, limpeza e embalagens

( 2605-9898
cel: 8656-7913

sacos de lixo - sacolas - copos, pratos e talheres descartáveis - papel
higiênico - toalhas interfolhas - fitilhos - fitas adesivas - sacos plásticos cristal
e brilhante PP - bobinas de sacos plásticos picotados - plástico bolha - papelão
ondulado - filme stretch - papel kraft papel manilha (HD) caixas de
isopor - material de limpeza em geral - marmitex em alumínio e isopor hamburgueiras em isopor - sacos de papel para lanches e pães - guardanapos
TV e de mesa - toalha “bom apetite” - canudos - embalagens transparente para
doces - luvas descartáveis - artigos para festas.

Rua Juvenal Parada, 180 - Mooca

ATACADO
E
VAREJO

( 2692-0826
Rua Saião
Lobato, 43 - Brás

Saúde é Coisa Séria
Mantemos Farmacêuticos
e demais Profissionais em todo
o horário de funcionamento

( 2618-4536 - 2693-8215

www.shopdosbotoes.com.br

Rua Firmiano Pinto, 146

( 2693-2940 - 2292-4748

NOVO ENDEREÇO:
Rua Cachoeira, 1655

( 2692-0377

( 2692-4809 - Fax: 2692-8347

Rua João Boemer, 644

Tratamento de Doenças
Sexualmente Transmissíveis
Problemas da Próstata
e Cálculos Urinários
Atendimento a Particulares e Convênios: AGF,
Sul América, Porto Seguro, Unimed Paulistana, Amil,
SP Trans, Marítima, Correios, GAMA, Unibanco,
Notredame, São Cristóvão, Fund. CESP, FUNBEP

Botões e
Aviamentos
da Moda

Especializado na Fabricação
de Coifas, Tubos, Curvas,
Chaminés e Calhas,
COLOCAÇÃO DE CALHAS

POLIBRÁS

R. Maria Marcolina, 444 - s/ 23

Pensou
em
Botões

Comercial Lima & Lins

( 2692-4412

Região Central - SP
Jesus é Deus!

Dr. Milton Ferreira prestigia
evento do Dia da Mulher

Fechaduras - Trincos - Cadeados

Yale em

Jogo de Camisas e Meiões

Rua Oriente, 788
Brás

Ligue: 3271-3782
3496-1192 • 3207-1298

TRANCABRÁS
Chaveiro

Loja Nova Oriente
CONFECÇÕES EM GERAL

Fabricação de Shorts e Bermudas
Artigos Esportivos

“Serviços de Moto-Boy”

Parece que, finalmente, os deputados chegaram à conclusão de que precisam fazer alguma
coisa urgente em prol do Brasil, a começar pela
educação.
Três projetos prometem mudar a rotina dos
estudantes nas escolas. O primeiro, que tramita
pela Câmara dos Deputados, de nº 4627/09, dá
ao povo brasileiro a oportunidade de, não só cantar o Hino Nacional, como também aprender a
amar e preservar os valores patrióticos. O Hino
seria entoado também nas aberturas das sessões
cívicas, no começo de atividades esportivas, no
início de cerimônias religiosas e até na abertura e
encerramento das transmissões diárias das emissoras de TV e rádio. Outro projeto, já aprovado
pela Câmara e encaminhado ao Senado, é para
disciplinar a recepção dos calouros nas universidades, coibindo e proibindo os trotes violentos.
Ele visa preservar a integridade física, moral ou
psicológica dos novos alunos, evitando constrangimentos. As penas previstas vão de multa de
até R$ 20.000 e processos disciplinares contra
os alunos infratores a impedimento de matrícula
em qualquer outra universidade pelo período de
um ano. E, um terceiro projeto, aprovado dia 10
de março último pela Comissão de Constituição
e Justiça – CCJ da Câmara, determina a inclusão de disciplina sobre a conscientização dos direitos da mulher nas escolas (públicas e particu-

Civil - Família - Trabalhista

Fone/Fax: 2292-9103

Coleta - Entrega - Serviços Urgentes

Projetos
alternarão
rotina escolar

ADVOCACIA BARA

Av. Bom Jardim, 31

que a população deveria der mais consciência e
assim, o planeta ficaria muito melhor. “Tomara que
a campanha incentive as pessoas, até para não
atrasar as viagens, pois alguns sujam os trens ou a
via”, desejou ela.
A campanha foi retomada dia 23 de março e
segue até o dia 3 de abril nas estações Brás, Barra Funda e Luz da CPTM, sempre das 9h às 17h.

ço, abordando os usuários de trens com o
objetivo de conscientizá-los sobre a necessidade de se jogar o lixo no lixo.
Segundo Ricardo André, da empresa Must
Marketing (contratada pela CPTM), que coordenava a equipe da estação Brás, cerca de
10.000 sacolas foram distribuídas por dia na
estação. Os anjos estavam vestidos com túnica e asas brancas e abordaram os usuários de
forma bem divertida, convidando-os para uma
reflexão sobre o descarte do lixo em locais
não apropriados.
A sacoleira Marli Motta disse que a campanha é importante. “A gente tem que manter
limpa a rua como a nossa casa”, ressaltou. Já
a ajudante geral Beatriz Silva dos Santos acha

www.embalabem.com.br
Av. Celso Garcia, 1.070

Temos os melhores Preços
ACEITAMOS
CARTÕES DE CRÉDITO

DISTRIBUIDOR:

PRONTA ENTREGA

Tel.: (11)
Fax: (11)

2796.2964
2693.0240

LIGUE: 11 2692-8800

www.hila.com.br - vendas@hila.com.br

(entrega rápida)

APRESENTE ESTE ANÚNCIO E GANHE 1 BRINDE.

Av. Celso Garcia, 1.443 - Belenzinho

