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PAULICEA CONTABILIDADE
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 2694-1239
R.  Cavalheiro, 17

Sacolas Plásticas - Tipo Camisetas - Sacos de
Lixo Reforçado - Papéis Kraft e Semi Kraft

Mono - Sacos Plásticos Cristal, PP e PE
Copos, Pratos e Artigos p/ Festas -

Descartáveis Marmitex - Papel Higiênico
Bobinas HD Kraft e Picotadas

Rua Batista Parente, 547-  Pari

• Prateleiras •  Gôndolas

atendimento@gondolas.com.br

 2291-4691

ATENÇÃO LOJISTAS

Instalações Comerciais

Consulte-nos sobre
seu Projeto

www.gondolas.com.br
Balcão CH501313

Comp. 1300x1300 mm - Larg. 500 mm

Atacado - Varejo
Tecidos - Malha em Geral

Comercial Têxtil Ltda.

 2692-5666 - 9962-8831

Rua Prof. Pinto Pereira, 14 - Brás
Rua Visconde

de Inhomerim, 496
  2601-8027

Fonefax: 2604-3516

Drogaria
VIANNA

Antonio Augusto  Vianna
CRF 3520

1974  -  2009
35 anos na Mooca

O Brás terá um novo e moderno nú
cleo multifuncional de compras, o
Mega Pop Center, uma oportunida-

de para o comércio informal ficar legalizado
e com conforto, o que possibilitará a geração
de empregos e muito dinamismo para a eco-
nomia, e estimulará o turismo de compras.

A informação foi transmitida na Tarde
de Chá, por Izidro Filho, gestor do projeto.
Ele disse que o projeto começou na Associ-
ação Comercial de São Paulo, num circuito
de oito encontros de empreendedores, com
a presença de órgãos logísticos, entre os quais
ambulantes, lojistas e a CET. “A lei do MEI
foi uma das questões que possibilitaram a re-
gularização do shopping”, destacou.

O terreno compreende uma área de
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140.000 m² (do antigo Pátio Pari da Rede Fer-
roviária Federal – RRFF) situado entre a av.
do Estado, rua São Caetano, rua Monsenhor
Andrade e a Mendes Caldeira (Zona Cerea-
lista). A área construída totaliza 200.000 m².

Exemplo para os grandes centros
Lá funcionarão, com fluxo de 100.000

pessoas/dia e 24 horas por dia, dentro do com-
plexo multifuncional, um shopping com três an-
dares, hotel, centro gastronômico cultural (com
comidas chinesa, coreana, japonesa, árabe, bai-
ana, mineira etc), um Museu da RRFF e uma
faculdade de moda (a parceria está em estudo)
com curso de extensão especializado em moda.

A vantagem é que o espaço resolverá pro-
blemas do trânsito e da informalidade, garantiu

Izidro Filho. Ele abrigará três estacionamen-
tos (com 800 vagas para ônibus, 500 vagas
para veículos e 200 para vans) e 10.000 bo-
xes, tanto para aqueles ambulantes ilegais que
terão o CNPJ e se tornarão legais, quanto
para aqueles que já possuem o TPU – Ter-
mo de Permissão de Uso. “A proposta é que
os camelôs da rua 25 de Março e os da rua
Oriente sejam colocados com dignidade para
trabalhar neste espaço”, contou Izidro.

Ainda dentro deste projeto fascinan-
te, será construída uma passarela que vai fa-
zer a interligação entre a Região da rua 25
de Março e o Brás.

A previsão é que a construção, que
está a cargo da Serviman Construtora, Ad-
ministradora e Incorporadora, comece den-

Foi durante a 7ª edição do Coleções
Primavera/Verão 2009-2010, realizada de 27
a 29 de julho.

Mais de 300 marcas divulgaram o lan-
çamento de suas coleções em 4 desfiles diári-
os, compostos por 5 looks cada, somando mais
de 1.500 looks de todos os segmentos de moda.

Democracia Fashion foi o tema do even-
to, mostrando que as tendências tendem a se
misturar e, cada vez mais, as pessoas ficam
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livres para escolher aquilo que,
enfim, combina com próprio
estilo delas. Segundo Reginal-
do Fonseca, da Cia. Paulista de
Moda, responsável pela produ-
ção dos desfiles, a previsão era
de atrair cerca de 3.000 pesso-
as nos três dias do evento.
“Não existe uma tendência para

a próxima estação. Te-
remos de tudo um pou-
co”, contou ele.

Infraestrutura
O Mega Polo

Moda, situado na rua
Barão de Ladário, 566/
670 , bairro do Brás,
surgiu há 17 anos
como Polo Moda, e
somente há quatro ga-
nhou a denominação

tro de oito meses a um ano. O Mega Pop
Center tem apoio do Governo Federal –
Ministério dos Transportes e do prefeito Gil-
berto Kassab, dentro do seu plano de revi-
talizar o Centro de São Paulo. Mais infor-
mações sobre este projeto no site
www.megapopcenter.com.br.

atual. O espaço conta hoje
com o Hotel Mega Polo
(com capacidade para 400
hóspedes), o Centro Em-
presarial e o Centro de
Eventos. Possui ainda com
uma rodoviária em seu

subsolo. Segundo o
superintendente do
Mega Polo, Adelino
Basílio, na data dos
desfiles ocorreu no
Centro de Eventos
Palestra sobre a
Importância da Co-
municação. “A ideia
foi dar uma capaci-
tação para os lojis-
tas do shopping”,
explicou ele.

O Coleções é
Reginaldo Fonseca –
Cia Paulista de ModaAdelino Basílio é o superintendente do Mega Polo

uma ótima oportu-
nidade de geração
de negócios,
a c r e s c e n t o u .
“Nossa expectati-
va é que exista um
aumento de 13%
em relação a
2008”, comemo-
rou Adelino.


