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R. João Boemer, 644

ISSO FAZ A DIFERENÇA

Saúde é Coisa Séria
Mantemos Farmacêuticos e demais Profissionais 

em todo o horário de funcionamento

Farmácia 
São Miguel

 2693-2940  2292-4748

Fazemos Convênio com 
Empresas

Tradição de 
87 Anos no Brás

 2692-4082 - Fax: 2692-6001

Moda Infantil e Juvenil

ATACADO
E VAREJO

Enxoval completo para bebê, 
Acessórios e móveis para gestante 

www.casadascriancas.com.br
al ine@al ine l inger ie .com.br

Loja 1: Rua João Teodoro, 1577 - Brás
 3311-8773 - 3466-2801
Loja 2: Rua João Teodoro, 1300 - Brás
 3315-9737 - 3466-2802

17 anos de sensualidade

 2292-5144 - 2291-8049

*  Grande Variedade de Produtos
*  Feirinha Diária e Açougue

MERCADINHO 
BELENZINHO

Aceitamos 
todos os 

Ticktes sem
desconto

Rua Catumbi, 494
Belenzinho

FONOAUDIOLOGIA

Rua Juvenal Parada, 180
Mooca

Fabiana Gonçalves Cipriano
CRFa 15.477/SP

Cel: 9129-9708

Panifi cadora e Restaurante

Pães, Bolos e os  melhores lanches da região
1º Piso - self  service ou prato sugerido

Rua Catumbi, 470  
 2291-8049
 2292-5144

ORENSE

Assados de 6ª a Domingo

Comércio de Tecidos e Confecções

• 1/2 Malha 100% Algodão
• 1/2 Malha PV Elizabeth, 
  Moleton, Cotton, 
• Punhos, Liganete, Forro, e     
  Tecidos com Elastano em Geral

Rua João Boemer, 449

 2081-3273 - 2796-5979

V&M Malhas

Manicure
Pedicure - Escova

Massagem Relaxante 
Anti Stress

Cauterização de 
Fios, Depilação e 
Limpeza de Pele

Av. Celso Garcia, 419

Masculino e Feminino

 2693-9014

O mais completo self service da região Brás

 2693-2858

 KID PASTEL                 Lanchonete

Rua Emídio Piedade, 106  
Alta Qualidade em Alimentação

Jantar esplende em sucesso

A Luciella Confecções 
foi fundada em 5 de 
março de 1990 pelos 

irmãos Domenico Casaletti, 
Biagio, Donato e Mário. E é 
lá que todo mês há quase 5 
anos, vamos buscar as peças 
para o bonito desfi le da Tarde 
de Chá.

Ela fabrica lingerie-noite 
e o carro-chefe é o Short Doll 
e camisolas de liganete, além 
de alguns produtos em cetim. 

Outro laureado na 
festa tem um co-
ração de ouro. Ele 

administra há 52 anos a Bra-
sília Máquinas e Ferramen-
tas. É o Romualdo Matiolli, 
carinhosamente chamado de 
Remo, descendente, natural-
mente, de italianos.

O passado fi cou na 
história de muito trabalho. 
Hoje a Brasília, com suas três 
lojas, uma delas no Brás, na 

A população da Capital sofreu as 
consequências da forte chuva 
que caiu na tarde do último 

dia 13 de dezembro. As imagens da TV 
Bandeirantes mostraram o lixo boiando 
nas ruas do Brás.

No dia seguinte, na Subprefeitura 
Mooca, em reunião com moradores e 
comerciantes, a coordenadora Helena 
Terzella, da Supervisão de Fiscalização 
do Departamento de Limpeza Urbana – 
Limpurb, disse que a própria população 
tem uma parcela de culpa pelo ocorrido 
– são necessárias mais campanhas de 
conscientização para o povo e lojistas. 

Segundo ela, os Grandes Geradores 
de Resíduos Sólidos Domiciliares e 

Grandes Geradores de Resíduos da Con-
strução Civil devem contratar empresa 
particular de coleta de resíduos, devi-
damente cadastrada no Limpurb (autor-
izatário); cadastrar-se junto à Prefeitura 
(Limpurb, Pças de Atendimento e via 
internet) e manter cadastro atualizado; 
manter documentação à disposição da 
fi scalização (Manifesto de Carga, con-
trato, nota fi scal etc). O cadastro vale 3 
anos para o gerador comercial e 1 ano 
para os condomínios.  

As multas chegam a R$ 1.000,00, 
para os seguintes casos: falta de ca-
dastro ou cadastro vencido; falta de 
transportador; contratar transporta-
dor não cadastrado; não apresentar 
documentação à fi scalização; co-
locar lixo para a coleta da Conces-
sionária. 

Mais rigor ao comerciante
Os decretos 48251/07 e 

51907/10, que tratam do enquadra-
mento do estabelecimento como 
Grande Gerador de Resíduos Sóli-

dos, dizem que após o prazo de 20 
dias úteis, caso o estabelecimento não 
cumpra a legislação, poderá sofrer as 
seguintes punições previstas: na 1ª re-
incidência, multa + suspensão da ativi-
dade por 5 dias; na 2ª reincidência, mul-
ta + suspensão da atividade por 15 dias; 
na 3ª reincidência, multa + cassação do 
alvará ou licença de funcionamento.  

Mais informações sobre horário da 
coleta no site www.loga.com.br, ou so-
bre cadastro e multas pelos fones 3397-
1727 e 3397-1726 com Helena. 

Colecionador de Troféus há 16 anos

rua Bresser, 548, é um verda-
deiro show room de todos os 
tipos de ferramentas, máqui-
nas operatrizes e afi ns, além 
de materiais para construção.

Além de administrar as 
três empresas com mais de 
200 funcionários, Remo 
dedica o resto de seu tempo, 
totalmente às causas sociais, 
ajudando o Asilo Anselmo 
Gomes em Suzano, o Lar Tia 
Rosa no Mandaqui, a Cotic 

no Horto e o Lar Ternura na 
Raposo Tavares onde teve a 
anual festa Boi no Rolete, 
quando estivemos presentes, 
e várias outras instituições, 
tudo por conta de seu bon-
doso coração. 

Por isso e muito mais, 
pelo 16º ano consecutivo, 
recebeu o título Empresário 
Empreendedor 2010, Remo 
Matiolli, da Brasília Má-
quinas e Ferramentas. “São 
Paulo é o coração do Brasil 
e o Brás é o coração de São 
Paulo”, fi nalizou Remo, ao 
agradecer a homenagem.

Comerciantes serão obrigados a cuidar do lixo

Luciella Lingerie em todas as Tardes de Chá

Irmãos Donato, 
Mário, Biagio 
e Domenico 
com as modelos 
Michele e 
Verônica 

Toda produção é dirigida 
para seus clientes efetivos, 
que são as Lojas Marisa, 
Pernambucanas, Riachuelo 
e Lojas Líder do Rio de Ja-
neiro. 

A Luciella produz a ex-
traordinária marca de 30.000 
peças por mês, isto é, 1.000 
por dia. A empresa tem 50 
funcionários e fi ca na rua 
Paulo Andriguetti, 250, fone 
2692-2436. 

Luciano, fi lho de Bi-
agio recebeu o título de 
Empresário Empreendedor 
2010. “Em nome da Luciel-
la, agradeço esta premiação. 
É uma honra receber das 
mãos de Milton George e do 
vereador Adilson Amadeu”, 
disse ele.

O lixo persiste em vários pontos do Brás e do Pari. Um deles, 
na rua José de Alencar com a João Alves de Lima.

Tia Jane, 
da Cobrate, 
cantou lindas 
músicas de 
Natal, de sua 
autoria 

Padre Enivaldo abriu 
a festa com benção 

ao bairro e aos 
participantes

O jantar se confi gurou em plena confraternização

Tal como se previra, o evento Empresário Empreendedor 2010 realizado 
dia 8 de dezembro último, foi simplesmente deslumbrante, reunindo 

personalidades do Brás, autoridades, artistas, amigos e amigas


