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Vicente Viscome quer forra

Rua Dr. Ornelas, 151
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 Sacos • Sacolas • Polipropileno
 Sacos para Lixo  * Copos

Descartáveis • Fitilho

Preços que você nunca viu

Entregamos

 os Pedidos

Rua Carlos Botelho, 63/67

Malhas para Fardo, Papel, Sacos  para Lixo,  Fitilho,
Durex, Sacolas e  Sacos Plásticos

(((((    6692-0079

Comércio de Embalagens

www.fardopel.com.br
 Fax: 6693-4685

ATACADO E VAREJO

Promoção do mês:
Talão de  Not a Fiscal

Rua Joli, 385
((((( 6618-1881 - 6693-8891

aCortinas Prontas e sob medida
aVarões e Acessórios
aTecidos para Decoração,  Lençol, etc
aRendas a partir de R$ 1,99
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Contabilidade Informatizada
Assessoria Contábil - Fiscal  Abertura

Encerramento Imposto de Renda
Rua  Rio Bonito, 1.432

e-mail confcontabil@uol.com.br
Fonefax: 3229-4345 - 3228-8183
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Financiamentos, Multas e IPVA

SANTA RITA
 Organização
de Despachos

( ( ( ( ( 6292-1167 – 6692-9756
Rua Rodovalho da Fonseca, 234

Rua Xavantes, 719 - Loja 15 - Brás

( 6291-1415

Moda Jovem & Senhora até GG
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l l l l l ENCARREGADO

(Com prática em Estamparia)
Falar com Sr. Adolfo

Cel: 9967-8133

lllll     ESTAMPADOR DE SILK-SCREEN
(Com prática em Camisetas)

CIRURGIÃ DENTISTA

Dra. Ruth Amira Delboy
Atendimento Clínico Geral

2ª, 4ª e 6ª feiras das 9 às 19 horas

Av. Celso Garcia 528 - Conj. 25
Térreo - Brás

( 6292-3365 - 6693-8254

Durante confraternização com amigos
e simpatizantes dia 10 de fevereiro último
no Daniel Automóveis (rua Siqueira Bueno,
1.445, bairro do Belenzinho), o ex-vereador
Vicente Viscome, de 64 anos, disse que
vai dar a volta por cima e comprovar a
conspiração que teria sido praticada contra
ele por inimigos declarados.

Viscome foi condenado a 16 anos de

Amigo de larga estima no Brás, leal em
princípios de camaradagem, o grande
Capeleto apresenta aqui para a moçada

o orgulho de sua vida: É o filho Raphael, que dia
10 de fevereiro último se incorporou no CPOR/
SP – Centro de Preparação de Oficiais da Reserva
de São Paulo, no rol dos novos 175 alunos.

prisão em 1998 – acusado de extorquir dinheiro
de camelôs. Cumpriu 7 anos no regime fechado,
tendo obtido a liberdade em março de 2005. “Vou
tocar uma vida nova. O povo vai se unir comigo,
porque a gente pode fazer muita coisa em prol
da população carente”, disse. “Fui sacrificado,
sim. Mas eu passei uma lição de vida”, asseverou.

ARMAÇÃO?
Dizendo-se vítima de uma armação, ele ainda

questiona o porquê da pena de 16 anos. “Nem

assassino, bandido ou traficante tem essa pena.
Eu sou um pai de família, sempre fui um
trabalhador há 40 anos no meu bairro”. Revelou
que não necessitava “achacar” marreteiros
porque foi um no passado. “Eu nome de Jesus,
vou mostrar para a opinião pública que não sou
o que fui tachado”, finalizando ainda: “Deus sabe
o que faz”, disse Vicente, lembrando que não
guarda mágoa de ninguém.

Eleito em 1992 e 1996, Vicente Viscome não
conseguiu terminar o segundo mandato, que iria

até o ano 2000, ficando até março de 1998.
Entre suas obras realizadas, estão duas pontes
e pista de cooper para a terceira idade na
avenida Gabelinha, na Penha, melhorias em
quartéis da PM em praças, iluminação na Praça
Tiquatira e campos de futebol.

“Eu peço para que a população do Brás,
da Mooca e do Belém, que confie em mim e
me dê um voto de confiança. Sou uma pessoa
honesta, pois paguei uma coisa que eu não
fiz”, finalizou Viscome.

Junior é presidente da Escola de
Samba Flor da Vila Dalila, na foto

com Vicente e Zoraide

Embalagens Cururu – rua Evaristo da Veiga, 119,
travessa da rua Catumbi – segundo Dênio, há 10 anos
no mercado e com carteira de 400 clientes à disposição
– 6292-7293. Dênio está na foto com esposa Marisa,
Ana Paula, Mariana e a amiga Zoraide

Luisa, Ilma e Júlia, amigas de sempre

Capeleto tem
filho no CPOR

De alguns anos para cá, o bairro do
Brás vem misturando sua etnia, com
uma avalanche marcante de

nordestinos, principalmente de Pernambuco.
E o bairro vem se transformando, mais bonito,
mais alegre, mais trabalhador com a força
dessa gente. Os prédios velhos do Brás estão
sendo derrubados, trocados por modernas
edificações, graças a uma construtora de
nome Construplan procedente do Nordeste.
O comércio de tecidos está mais dinâmico,
mais buliçoso, também pela força e audácia
do povo nordestino.

Um Cara popular no Brás
O Luis, carinhosamente chamado de Ceará,

deixou há 28 anos sua cidade natal, Cachoeirinha-
PE, para tentar a vida na cidade grande. Adotou
São Paulo e desde então nunca mais voltou para
lá. Quer dizer, voltou uma vez quando candidatou-
se a vereador (ele bem que tentou, mas não elegeu-
se). Ele está há 12 anos no ramo de restaurante, e
o seu está bem no Brás na rua Itapiraçaba .

Sobre a invasão nordestina no bairro, ele
comenta que o Brás acolhe a todos, para ele “é
o melhor lugar, de movimento intenso e muito
trabalho”. Ceará tem seis irmãos, metade está
aqui e a outra lá.

Colega de trabalho do Lula
No restaurante também tem uma menina que

improvisa serviços de garçonete. Ela é a Edileuza,
lá de Ipirajuba – Pernambuco. Está em São
Paulo por escolha, afirma ela, que já trabalhou
durante dez anos na Volkswagen. “Eu fazia a
parte elétrica dos automóveis”, conta ela. Sua
função era feitora de produção. “A peça que eu
fazia era o chicote, fio curto para o motor e painel.
Eu trabalhava junto com o Lula (presidente da

Nordeste adota o Brás
com fé, amizade e trabalho

República), que era ferramenteiro”, lembra.
Edileuza está no Brás há 42 anos e trabalha com
o Luis no restaurante. Diz que vai abrir uma loja
de tecidos ao lado. “Eu, meu irmão e o João
Bochudo (este já falecido há 9 anos) somos os
fundadores de tecidos no Brás”, orgulha-se. A
data da chegada do ramo de tecidos no bairro
ela guarda até hoje: 1975.

Para ela, os nordestinos são uma “raça unida”.
A sua cidade natal destaca-se, segundo ela, na
produção de couro e aço.

A Invasão Nordestina
A explosão demográfica paulista começou na

década de 1950, com a concentração de
indústrias e a proliferação de obras de infra-
estrutura na capital. De uma população total de
8,4 milhões de habitantes em 1950, o estado de
São Paulo saltou para 36,6 milhões em 2000. O
número de migrantes cresceu, no mesmo período,
de 749,5 mil para 8,8 milhões. Dados da
Fundação Getúlio Vargas revelam que 82% dos
habitantes de São Paulo, filhos e netos, têm raízes
nordestinas.

A distância entre São Paulo e Recife é de 2.600
km, com trajeto que envolve outros cinco
Estados: RJ, MG, BA, SE e AL.

Com a união da empresa Finder, fabricante
italiana de relés e temporizadores, a escola
S e n a i
R o b e r t o
Simonsen do
Brás vai
inaugurar no
próximo dia
27 de março
a nova Sala
Finder de
Au tomação
Residencial.

A sala multimídia é um espaço inovador
composto por duas áreas distintas (sala de aula
e casa) que contempla teoria e prática com o
propósito de transmitir aos docentes e alunos
conhecimentos e inovações tecnológicas de
forma simples e direta, levando o aprendizado o
mais próximo possível da realidade.

Fundada em 2 de agosto de 1943, a unidade está,
desde 1947, situada na rua Monsenhor Andrade,
298. Mais informações no fone 3322-5000.

Senai apresenta
novo conceito

em salas de aula

Em colaboração com o Cedem (Centro de Documentação
e Memória da UNESP), a Biblioteca do Instituto Italiano
di Cultura di San Paolo e o Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro,

o Memorial do Imigrante apresenta, até dia 23 de março, uma
exposição de livros e documentação sobre a imigração italiana no período entre as duas guerras.

Ainda dentro do projeto, será exibido o filme Oriundi, de Ricardo Bravo, dia 17 de março às 15h.
A exposição fica aberta de terça a domingo, das 10 às 17h, na rua Visconde de Parnaíba, 1.316,
bairro do Brás . Outras informações no fone 6692-1866 com Silmara.

Memorial aborda imigração italiana
 no período entre as duas guerras
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• Mão-de-Obra Temporária
• Construção Civil
• Serviços Terceirizados

 Rua Melo Barreto, 78 - Brás


