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Suprimentos p/ informática,
Escritório, Embalagens, 

Plastificação, Artigos 
para presente, Carimbo 
e Armarinhos, incluindo 

a linha de embalagens 
descartáveis em Geral

2694-7299
2618-1273 contato@futurapapelaria.com.br

www.futurapapelaria.com.br

Rua Gomes Cardim, 33

15 anos de tradição
®

“Futura deseja 
a todos os clientes, 

fornecedores e amigos 
Um Feliz Natal e um 
Próspero Ano Novo”



Manicure
Pedicure - Escova

Massagem Relaxante 
Anti Stress

Cauterização de 
Fios, Depilação e 
Limpeza de Pele

Av. Celso Garcia, 419

Masculino e Feminino

 2693-9014

Sabores Variados - MASSA E PALITO

ACEITAMOS ENCOMENDAS P/POTES 
DE MASSA DE 10 À 12 LITROS

Fones: 3313-4932  /  7885-3727  ID 118*6085
Rua João Teodoro, 536 - LUZ

BOM PREÇO PARA REVENDA

* RECARGA E MANUTENÇÃO
 Toner a partir de R$ 45,00
 Cartucho a partir de R$ 15,00

* LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
 R$ 0,10 por página

* BOBINA TÉRMICA 
  80mm x 40m 
  cx.c/ 30 R$ 79,00 

* RIBBON 
  110mm x 450m R$ 22,90

 R. Nicolau Barreto, 101
Belenzinho

Email: macprinter@terra.com.br
www.macprinter.com.br

 2796-3230

Criamos e desenvolvemos modelos 
exclusivos para a divulgação 

da sua empresa

www.novoli.com.br
novoli.vendas@terra.com.br

Rua Bresser, 543
 2694-7755  -  2589-7986

Uniformes 
Personalizados

Rua 21 de Abril, 250

 2694-5122

BRINDES
BRESSER
Brindes em Geral

PIT STOP

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

Comércio de Lubrifi cantes
Castrol Auto Service

Av. Cruzeiro do Sul, 34 - Canindé
Fonefax: 3227-6960

Rua Oriente, 552
    2694-2911
Fax: 2692-4558

Moda Jovem
DINHO’S

Tudo para Silk-Screen * Puff 
* Perolado Branco * Mix 

* Pigmentos * Rodo * Nylon

Rua José  Monte i ro ,  319 
(Próx. ao Viaduto Bresser)

 2694-0412
 2692-7557

Rua Major Otaviano, 321

Salão e Viagem  
Entrega Motorizada

Pizzaria Nativa

A Melhor Pizza de São Paulo 

     Máquinas 
  Gráfi cas e 
Operatrizes

 2692-4170

ARI TRANSPORTES
DE MÁQUINAS

Av. Carlos de Campos, 230 - Pari
 2291-8956 2692-3091  -  Fax: 2693-4367

Aberto de 2ª a Sábado das 8:00 às 19:15hs 

Supermercado
BOA SORTE

Domingos 
e Feriados: 

8:30 às 13:30hs

ACEITAMOS  
CARTÕES 
E TICKETS

Sua Presença é a nossa Satisfação!
Almoço e Jantar de Segunda à Domingo

Sexta, Sábado e Domingo
SERTANEJO E FORRÓ

Rua 21 de Abril, 935 - Belenzinho
 2692-0733

KI Delicia Bar
Restaurante

Fazemos sob medida Noivas e Noivos 
Madrinhas, Damas e Debutantes

Visite a nossa loja virtual
www.marnoivas.com.br

estilista@marnoivas.com.br
MSN: marnoivas@hotmail.com

Convites, Lembranças e Acessórios 
em Geral Artigos para Decoração

Rua São Caetano, 82 - Luz 
 (55 11) 3229-2147 / 3228-6929 3228-8340 / 6691-5931

Tel.: (244) 9237-40370 - Angola

Mar Noivas e Noivos

 2692-0870
Rua João Boemer, 541

Botões, Fivelas, 
Ziperes, Elásticos, Viés, 
Linhas, Fitas, Etiquetas, 

Cordões e Velcron 

O Mundo dos Botões
Or i en t e  Av i amen to s

 2692-0870
Rua João Boemer, 541

Comércio de Tecidos São José
Atacado e Varejo

Zé e Renata

 2693-8248
Rua Rio Bonito, 212 - Pari

O presidente do Conseg 
Brás/Mooca, Ronaldo 
Azevedo, na foto com 

o Dr. Figueiredo, do 
8º DP, disse, na últi-
ma reunião ocorrida 
dia 8 de novembro 
na Universidade São 
Judas, que é preciso 
muita atenção na 
hora de fazer as com-
pras no Brás. “Os 
bandidos estão em-
purrando as pessoas, 
puxando mochilas, 

rasgando com estilete as bolsas 
e enfi ando a mão nas carteiras. E 

continuam as saidinhas de ban-
cos. Está muito perigoso”, con-
tou Ronaldo.

Durante a reunião, os mora-
dores alertaram que a inseguran-
ça continua na rua da Mooca e 
nas ruas Dr. Almeida Lima, Vis-
conde de Parnaíba e Ipanema, 
com assaltos e uso de tóxicos. 
Para amenizar a situação, Ron-
aldo disse que a instalação da 
Base Móvel da PM na estação 
Bresser-Mooca melhoraria a se-
gurança dos usuários do Metrô 

e dos comerciantes do entorno. 
O presidente Ronaldo infor-

mou ainda sobre evento realiza-
do no último dia 19 de novem-
bro na ETEC Camargo Aranha, 
sobre projetos para o meio am-
biente. 

Última reunião do ano
Vai ser dia 6 de dezembro 

a partir das 19h45, no SESC 
Belenzinho, à av. Álvaro Ramos, 
991. Ligue Conseg Brás/Mooca: 
6364-9002.

Atenção na hora de fazer as compras

Antonio Augusto reclamou do fecha-
mento aos acessos da Subprefeitura. 
“O endereço, pelo que consta no site 
da Subprefeitura, é a rua Taquari. 
Mas o único acesso aberto é pela 
rua Bresser. Fecharam os acessos 
da rua Jaibarás e da rua Taquari”. 
Ronaldo respondeu: “Foi a admin-
istração do parque que fechou as 
entradas”. 

Anderson da Agência Mooca 
Porto Seguro (rua da Mooca, 
1.291) falou da campanha de 

arrecadação de lixo eletrônico 
(pilhas, baterias de celular etc) 

na empresa

Moradora 
reclamou dos 
assaltos na 
estação Pedro 
II até a av. do 
Estado. Os 
estudantes do 
entorno estão 
apavorados, 
disse ela

A soldado PM Rosineide 
Calo da Silva recebeu 

homenagem do Conseg 
pelos relevantes serviços 

prestados na 3ª Cia do 45º 
Batalhão da PM. Na foto, 
ainda, o capitão Gravena, 

cmt da unidade 

São quase 10 meses de 
trabalho como delegado 
titular do 12º DP, que 

atende o Brás e o Pari. O Dr. 
Eder Pereira e Silva fez uma 
transformação na delegacia, 
tornando-a mais limpa, orga-
nizada, iluminada e convida-
tiva. Ele lembrou que chegou 
em 1º de fevereiro de 2010. “O 
servidor público tem a obriga-
ção de atender bem”, disse ele, 
em entrevista ao Jornal do Brás.

A sua proposta, ao chegar, 
foi a de fazer uma polícia co-
munitária. “O Dr. Aldo Galiano 
Jr (delegado da Seccional Cen-
tro), e o Dr. Eduardo Halage 
(Decap), apregoam atendimen-
to de qualidade e o bom profi s-
sional”, asseverou o Dr. Eder. 

A primeira prioridade – lem-
brou – foi melhorar o plantão. 
Lá trabalham profi ssionais mui-
to bem qualifi cados - foi trazida 
equipe do Denarc. Para cada 
delegacia, informou, virão mais 
três escrivães, que se juntarão 
aos dois que já trabalham no lo-
cal, e aos outros três delegados, 
do plantão. 

O 12º DP atende uma média 
de 20 a 30 Boletins de Ocorrên-
cia, por dia. “É um movimento 
grande, devido à feira da madru-
gada”, disse. “Quando o crime é 
furto ou extravio de documento, 

é possível fazer o BO eletrônico 
(pela Internet)”. 

“O pessoal da feira da madru-
gada que vem de fora, quando é 
furtado aqui, faz a ocorrência 
na cidade dele, aí ela chega aqui 

para nós apurarmos”, comple-
tou o Dr. Eder.

Brinquedoteca, 
fraldário e curso

A brinquedoteca já está 
funcionando na delegacia. O 
fraldário também foi criado, 
em um espaço que não estava 
sendo utilizado. Os empresári-
os ajudam em doações, seja 
através de balas que são dadas 
às crianças enquanto a mãe ou 

o pai é atendido, ou através de 
fraldas, água etc.

Foi programado para o mês 
de dezembro, dentro da delega-
cia, um curso de ikebana (arte 
japonesa de arranjos fl orais), 

dirigido à Melhor Idade.
Entre outras melhorias já 

realizadas, tivemos a poda do 
jardim e a iluminação da del-
egacia. “Quebramos o tabu 
de que em delegacia só trab-
alha gente mal humorada e de 
que ela é um lugar sujo” – fez 
questão de sintetizar o Dr. Eder.

Rondas no Brás agitado
O bairro fi ca fervilhando o 

dia todo de compradores, às vé-

speras do Natal, e a tendência, é 
o aumento do número de furtos. 
“Junto à PM, estamos sempre 
fazendo rondas para tentar di-
minuir esses crimes”. 

Ele dá algumas dicas para os 
compradores. “É preciso saber 
se comportar aqui no bairro. Não 
venha com corrente ou relógio. 
A bolsa tem que estar junto ao 
corpo. E evitar abrir a carteira 
e usar o celular. O delinquente 
percebe que o público não é da-
qui e que vem com dinheiro”. 

Mensagem a Alckmin
Geraldo Alckmin irá assumir 

em janeiro como governador, e 
o Dr. Eder espera que ele faça 
um bom governo. “Eu conheci 
o governador quando trabalhei 
na Assembleia. Depois, já es-
tava no Decap quando Alckmin 
ocupou o cargo no Governo. A 
expectativa é de que ele faça 
muitas melhorias, se possível 
para a segurança pública”. 

O Dr. Eder fi nalizou a en-
trevista dizendo que é ótimo 
trabalhar no distrito, sobretudo 
quando se tem a força de um 
órgão de imprensa, como o Jor-
nal do Brás, e do Rotary Club 
Brás. “A experiência aqui no 
12º DP é muito gratifi cante. 
Aprendo muita coisa aqui” – 
disse ele ao fi nal. 

Delegado dinamiza o 12º DP


