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Licenciamento e  Transferência de Autos

((((( 6694-2777
Fax: 6692-1608

Rua Saldanha Marinho, 116

ADVOCACIA BARA
Civil - Família - T rabalhist a

Especialista em cobrança
de cheques devolvidos

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

( 6618-4000
(((((  6694-2911

Fax:6692-4558

DINHO’S
Moda Jovem
Rua Oriente, 552

Rua  Dr. Costa Valente, 363 - Brás
( 6291-0524

Posto de Serviços

O Combustível mais Confiável da Região

PETROBRÁS

Comercial Lima & Lins
Especializado na Fabricação de

Coifas, Tubos, Curvas, Chaminés
 e Calhas,  Colocação de Calhas

 Rua Firmiano Pinto, 146
((((( 6692-4809  -  Fax: 6692-8347

Enxovais Completos
para Recém-Nascidos

R. Maria Marcolina, 299
(((((  6618-5720

R. Firmino Witaker, 123
(((((  6693-6877

BEBÊ MAGAZINEBEBÊ MAGAZINEBEBÊ MAGAZINEBEBÊ MAGAZINEBEBÊ MAGAZINE
Fabricação Própria

52 Anos
d e

 Tradição

( ( ( ( ( 3311-0463 - 3229-
Rua Rio Bonito,

Atendemos com hora marcada
CONSULTE NOSSOS PREÇOS

( 3313-6024
Rua Rio Bonito, 1822 - Pari

Entregamos a domicílio gratuitamente

Estética - Nutricionista
Terapia Florais de BachAtendemos com

Hora Marcada

www.animated.com.br

3761-5227
3462-4090
9877-3337

R.  Lili Bolanger , 167
 Jd. Adalgiza (

FARMÁCIA SÃO MIGUEL
Rua João Boemer, 644

Saúde é Coisa SériaSaúde é Coisa SériaSaúde é Coisa SériaSaúde é Coisa SériaSaúde é Coisa Séria
Mantemos Farmacêuticos

e demais Profissionais
em todo o horário
de funcionamento

Tradição
de 83 Anos

no Brás
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Realizamos
Convênio com

Empresas

( 6693-2940 - 6292-4748 6693-2940 - 6292-4748 6693-2940 - 6292-4748 6693-2940 - 6292-4748 6693-2940 - 6292-4748

Receba o Jornal
do Brás em Casa

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

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

ATÉ MARÇO DE 2008

POLIBRÁSPOLIBRÁSPOLIBRÁSPOLIBRÁSPOLIBRÁS

           Chaves-Carimbos- Plastificação

                       ATENDEMOS EM DOMICÍLIO
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 IRMÃOS CONCEIÇÃO IRMÃOS CONCEIÇÃO IRMÃOS CONCEIÇÃO IRMÃOS CONCEIÇÃO IRMÃOS CONCEIÇÃO

R. João Antonio de Oliveira, 270
DISTRIBUIDOR SILCA

Chaves para autos nacionais e importados

DROGARIA
CENTRAL

 BRÁS

Av. Rangel Pest ana, 2370

 6693-3402
Osmar Alves / Aurea Ferreira

((((( 6292-5877

Estamos em março. Para 10 de junho é um pulo.
Como festa boa tem que ser organizada com tempo
hábil, eis a proposta:

O bairro do Brás vai comemorar 189 anos de história
na sua respectiva certidão assinada por Dom João
VI, dia 10 de junho às 8 horas da manhã com uma
espetacular Caminhada da Saúde abrindo o grandioso

Com o objetivo de tirar as dúvidas sobre
publicidade nas fachadas e áreas públicas, a
Associação Comercial de São Paulo – ACSP
Distrital Mooca reuniu comerciantes e o
subprefeito da Mooca, Eduardo Odloak, dia
28 de fevereiro último.

O motivo é que foi aprovada pela Câmara
Municipal a Lei nº 14.223, de autoria de
Prefeitura. Denominada Cidade Limpa,
proíbe a publicidade externa na capital
paulista. Outdoors, placas, painéis, pinturas
em muros, entre outros meios, estão todos
proibidos desde 1º de janeiro de 2007.
Também ficam vetados pelo projeto, por

exemplo, anúncios em táxis, ônibus, bicicletas,
trailers e até mesmo aeronaves, incluindo os
chamativos zepelins.

Eduardo disse que medida semelhante entrou em
vigor na cidade espanhola de Barcelona. “As pessoas
acabam entendendo que a cidade fica mais bonita,
atrativa e limpa e que isso traz benefícios a todos e
não a uma parcela específica da população. Tenho
certeza que vamos lograr êxito”, disse o subprefeito.

Durante o encontro, foi noticiado que os
comerciantes devem se adequar aos anúncios
indicativos às dimensões máximas previstas na lei
até 31 de março, no tocante a letreiros de fachadas e
totens, caso contrário será aplicada multa de R$
10.000 a partir do início de abril, quando a fiscalização
estará percorrendo as ruas do bairro. Se eles
ultrapassarem 1 metro a mais na metragem autorizada
na fachada, pagarão R$ 1.000 a mais aos cofres
públicos, dois metros, R$ 2.000, e assim por diante.

Bairro desenha o Aniversário
1818 2007

1 89
Anos

Fiscalização em fachadas começa em abril

Em relação à decoração da fachada, Eduardo
disse que se a pintura do lojista tiver a
característica do logotipo, se enquadra como
publicidade acima do tamanho permitido. “Por
exemplo, se o lojista tiver uma loja de surf, e
fizer uma decoração na parede que emite uma
onda, ou coisa desse tipo, mas que não
caracteriza a logomarca dele e não muda a
estrutura da fachada, está regular”, explicou.

Termo de Cooperação Valorizado
As placas públicas indicando obras estão

liberadas, segundo Eduardo. “Algumas estão
dentro da lei”. Sobre o Termo de Cooperação, para
o empresário que adota um espaço público ao
cuidar de uma praça, por exemplo, passa a ser
mais atraente.  “Você coloca a sua marca ligando
ela a um benefício que está trazendo à comunidade.
Inclusive as placas foram até aumentadas de
tamanho de 2005 para cá”, disse Eduardo.

Antonio Viotto Netto, diretor-
superintendente da Distrital, disse que há
outras alternativas para se fazer
comunicação. “Nós temos o meio escrito,
televisivo, o visual das lojas e outros. É
preciso usar a criatividade”. Para ele, é
preciso haver um aperfeiçoamento da lei.
“O legislativo não tem qualidade suficiente
para fazer a lei”, asseverou Viotto.

“No meu entendimento, esta lei vem
para nivelar a desigualdade que há entre
os grandes, médios e pequenos
comerciantes”, opinou Marcos Vinicius,
coordenador do Comitê Técnico de

Política Urbana da ACSP Mooca.
Questionamentos na Lei

Segundo o coordenador do Comitê Técnico
de Política Urbana da ACSP, arquiteto Gerson
Gomez, a lei não está clara e uma série de
questionamentos está sendo encaminhada para
a Dra. Regina Monteiro, diretora de meio
ambiente e paisagem urbana da Emurb –
Empresa Municipal de Urbanização.

“Nós estaremos disponibilizando na
Subprefeitura da Mooca estagiários de
arquitetura para que resolvam as dúvidas de
cada um”, disse Rogério, chefe de gabinete do
subprefeito Eduardo Odloak. “Cabe a todos
lutar junto à Câmara Municipal para mudar
aquilo que lhe está prejudicando”, completou.

Dúvidas também podem ser dirimidas no
site www.prefeitura.sp.gov.br, entrando no
link Cidade Limpa.

O prefeito Gilberto Kassab assinou dia 14
de fevereiro último decreto que cria o
Programa Equilíbrio. Trata-se de um

projeto inédito para o atendimento de crianças e
jovens que vivem nas ruas do Centro de São Paulo.

Reaproximação familiar, atividades culturais
e de lazer, atendimento psicológico e clínico
e formação prof iss iona l  in tegram este
programa, fruto de uma parceria entre o
Inst i tuto de Psiquiatr ia do Hospital  das
Cl ín icas e  a  Prefe i tura ,  por  meio da
Subprefe i tura  Sé e da Secretar ia  de
Coordenação das Subprefeituras.

Nesta primeira fase, serão atendidos crianças e
adolescentes já residentes nas seis casas de

acontecimento, com concentração no Colégio
Saint Clair da Emidio Piedade, 604.

DESFILE E SHOW

Após a Caminhada, em cujas inscrições a
partir de 1º de maio os participantes ganharão

uma camiseta com o emblema do bairro e
patrocinadores, o evento terá ainda desfile
escolar com fanfarra, diversões com tobogã,
cama elástica, gincanas, show artístico e
torneio de Truco e Dominó. À tarde, benção
ao bairro e bolo comemorativo. Tudo isso no
Clube Silva Teles.

Programa da Prefeitura atende criança que vive na rua
acolhida da Prefeitura – abrigos ou Centros de
Referência da Criança e do Adolescente –
Crecas, localizados na região central. O segundo
passo é incentivar os jovens de rua a aceitar a
assistência oferecida nas casas de acolhida.

Oportunidade de Recuperação

A expectativa do Equilíbrio é atender 590
jovens em dois anos. “A partir de agora, vamos
oferecer a estas crianças, de forma concreta,
uma oportunidade de recuperação, e dessa
maneira salvar vidas e encaminhar uma geração
de pessoas que realmente precisam de apoio e
ajuda”, acredita Andrea Matarazzo, secretário

de Coordenação das
Subprefeituras e
subprefeito da Sé e
principal idealizador
do projeto. Vale
acrescentar que o
Centro Esportivo
Raul Tabajara será
restaurado para
abrigar atividades
esportivas e
recreativas do
Equilíbrio. E que com
o andamento, o projeto deverá ser expandido
para outras regiões da cidade.

Eduardo foi bombardeado com perguntas, a todos atendendo com
paciência e diplomacia. Sublinhou que a meta é orientar e resolver
questão por questão sobre o assunto. Viotto lembrou que acima de
tudo, os empresários devem usar a criatividade. Por sua vez, o arquiteto
Gerson Gomez, disse que a lei não está clara e que é preciso todos
ficarem atentos em torno do problema

Dr. Mario Di Legi é
dir etor da Associação
Mooca e Água Rasa

Claudinei tem pet
shop na Mooca e foi que
mais fez perguntas, até
com toques de ironia,
em razão da surpresa
do alerta

O assunto aqui foi
desdobramento da lei
sobre valorização dos

imóveis

A mulher fez indagações na
busca dos direitos. Algumas
perguntas não puderam ser

respondidas na hora por serem
tipo “cheque-mate”,

requerendo melhor avaliação

Como eu f ico? Como
todos ficam? O tempo é
curto. De fato, a questão
carece de maior atenção
das próprias autoridades

Farid preside o Clube
Lojistas de Vila Alpina.
Lembrou o “Tigrão da

Marta que virou gatinho
vagabundo”

 Sobrado
Com Lojas,  2 portas e 2 andares

Rua Joaquim Nabuco, 74/78

VENDE-SEVENDE-SEVENDE-SEVENDE-SEVENDE-SE

( ( ( ( ( 6693-1903
Informações
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DECORAÇÕES EM GERAL
Rua Dr. Ornelas, 36Rua Dr. Ornelas, 36
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( 3228-3686

aCamisetas promocionais
  aUniformes

(((((3982-6294
Cel:  8387-1820

aCamisetas promocionais
  aUniformes

Estampas e Revelações
Plastisol - Gel - Mix, etc

TAPEÇARIA
Mendes & Mendes

Reformas de Estofados
em Geral

Comercial e Residencial

(((((     6601-0294 - Cel: 9451-3840
Rua Mogi Mirim, 347 - Àgua Rasa

mendesemendes@bol.com.br

6694-5188
(((((


