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BRASFER

Rua Luiz Pacheco, 260

Papelão - Plástico -  Ferro  Alumí-
nio - Metal - Cobre
Perfilado - Latinha

RETIRAMOS NO LOCAL

APARAS E SUCATAS

((((( 3311-9584  -  3313-6137

Experimente essa Delícia!
+  30 Sabores

+  Calda Quente
+  Coberturas Diversas

((((( 6291-0795
Rua Rubino de Oliveira, 84 - Brás

Rua São Caetano, 428 - Luz

((((( 3313-6001 - 228-9800
Site: www.interglobal.com.br

Alarmes - Vidros  e Travas Elétricas -
Módulos de Potência e  Alto Falantes

CDs - DVDs - MP3

Som &
Acessórios

e-mail: dubrasom@ ig.com .br
(   6618-5707  - Fax: 6693-6100

Largo da Concórdia, 147
( 6693-5605

 Sacos • Sacolas • Polipropileno
• Sacos para Lixo  • Copos Descartáveis • Fitilho

Preços que você nunca viu

Tabacaria Concórdia

Self Service com:
Pratos naturais todos os dias

Opção saudável para você e sua família

12 pratos quentes
12 Saladas

(com opções Diet)
2 sucos

Rua Guaranésia, 1.276  - Vila Maria
SEGUNDA A SÁBADO

Restaurante  Natural
Recanto Verde

Coma a
vontade  com
preço único

((((( 6631-6950

Agora em
dois ambientes
Pratos em Geral

• Ótima
Localização
• Segurança

• Lanchonete
• Próximo Est. de Ônibus

• W.C. para Guia e Motorista

( 3326-2601 - Cel.: 8557-3990
Rua João Teodoro, 1365 - Brás

GRANDE
INAUGURAÇÃO
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Era meio-dia e doze minutos de sá-
bado, 23 de fevereiro, quando
Geraldo Alckmin chegou à Soci-

edade Amigos de Vila Maria Zélia, acom-
panhado da Líder Maior dos Transportes
Escolares, Lurdinha Rodrigues e comitiva

da Co-
brate –
Coope-
r a t i v a
Brasilei-
ra de
Tr a n s -
p o r t e s
Escola-

res. Ambos foram recebidos por intenso
aplauso pela comunidade, ao grito alegre
de “Lurdinha e Geraldo”.

Lurdinha lembrou que Alckmin, então

governador, assinou há menos de dois anos o
decreto criando o transporte escolar intermu-
nicipal. “É importante que os governos munici-
pal, estadual e federal dêem a devida impor-
tância e atenção aos profissionais que fazem o
transporte escolar, porque eles transportam,
mas educam para o trânsito e para a vida”, disse
ela, finalizando com a seguinte frase: “Geraldo
Alckmin, o médico que vai cuidar da saúde do
povo de São Paulo e posteriormente, de todo
o povo do Brasil”, sendo demoradamente
aplaudida pelas centenas e centenas de pesso-
as presentes.

ESTUDO NOS EUA
Alckmin, ao fazer o uso da palavra, infor-

mou que São Paulo hoje é a 3ª maior cidade
do mundo, com 11 milhões de habitantes e um
orçamento de R$ 25 bilhões. No ano passado

ele fez
u m
curso
duran-
te 6
meses
na Uni-
versi-
d a d e
de Harvard-EUA sobre o tema “Conduzin-
do Cidades” com o prof. Stephen Golds-
mith, o maior especialista em mega-cidades.
O ex-governador defende a idéia que uma
cidade funciona bem com emprego e ren-
da, e com transporte de qualidade.

Lembrando do saudoso Mário Covas,
“o homem dos mutirões”, Alckmin disse que
ele foi um grande prefeito, com “objetivida-
de de engenheiro politécnico e grande amor

Alckmin faz nova visit a ao Brás
ao povo”. “Nós precisamos ter governo
para servir ao povo, com honestidade, se-
rieda-
de e
c o m -
petên-
c i a ” ,
ressal-
tou Al-
ckmin,
q u e
ganhou
as últimas eleições em São Paulo, para pre-
sidente, nos dois turnos. “É um time que faz
toda a diferença. E eu fico feliz com o casa-
mento que aqui estou fazendo”, disse, refe-
rindo-se a Lurdinha Rodrigues.

Ele finalizou dizendo que é preciso for-
talecer o cooperativismo, o associativismo
e o sindicato. “A cooperativa é o sistema
mais justo que existe”.

Em visita ao escritório do pré-candi-
dato à Prefeitura de São Paulo, Ge
raldo Alckmin, dia 26 de fevereiro

último, o diretor presidente do Jornal
do Brás Milton George apresentou a
ele os maiores problemas atualmente
na região do Brás, bairro que foi
transformado em “quarto de despe-
jo” da sujeira paulistana.

A conversa concentrou em temas
como a miséria humana na região, en-
tre mendigos e crianças carentes, com
milhares de famílias empobrecidas,
gerando conflito social. Versou ainda em torno
do problema da saúde no bairro Brás/Pari,
carroceiros, lixo, enchentes e falta de ilumina-

ção. “São 12.000 moradores de rua na ci-
dade. A gente percebe que o problema está
se agravando”, alertou Alckmin, anotando

assunto por
assunto com
e s m e r a d a
atenção.

M u i t o s
moradores de
rua contraem
d o e n ç a s ,
como a tuber-
culose. “A tu-

berculose cresceu em razão da Aids. Por-
que a Aids reduz a proteção da pessoa. É
uma queda imunológica”, explicou.

E conhece os problemas
de toda a região

Alckmin disse ainda que em relação ao
partido (PSDB), em junho será a convenção,
julho o início de campanha e em agosto a
campanha no rádio e na televisão. “Eu acre-
dito que antes de junho, o PSDB deverá ter
uma definição em relação à candidatura pró-
pria”, disse ele, que dá aulas na FAAP – Fun-
dação Armando Álvares Penteado no curso
“Gestão de Cidades”. “Estou estudando mui-
to a questão dos problemas da administra-
ção pública municipal, como o transporte, o
social, a saúde, a segurança, o emprego, a
educação e o saneamento (combate às en-
chentes)”, finalizou o ex-governador de São
Paulo, que prometeu uma visita ao Jornal do
Brás, Rotary Club Brás e à Tarde de Chá.

No úl-
timo dia 1º
de março,
em ceri-
mônia in-
tegrante
do calen-
dário de
e v e n t o s
comemo-
rativos do
Centená-
rio da Ar-
quidiocese
de São

Paulo, o Arsenal da Esperança recebeu o
nome de Dom Luciano Pedro Mendes de
Almeida.

O Arsenal da Esperança é uma obra soci-
al que surgiu em 1996 no Brás, como um dos
frutos da amizade de Dom Luciano com um
italiano chamado Ernesto Olivero, que na ci-

No foto de arquivo, a cerimônia dia
11/3/2006 dos 10 anos do Arsenal, com
a presença de Dom Luciano. Seu fa-
lecimento se deu cinco meses após.

d a d e
de Tu-
rim já
havia
funda-
do o
p r i -
meiro
a rse -
nal, o
Arsenal da Paz, onde nasceram vários pro-
jetos de ajuda humanitária e de desenvolvi-
mento, que se implantaram em quase uma
centena de países do mundo, inclusive no
Brasil. Dom Luciano faleceu em 27 de agos-
to de 2006.

REFEIÇÕES A R$ 1,00
Ao longo de todo esse período, o Arse-

nal da Esperança funcionou 103.800 horas
sem parar, prestando inúmeros serviços de
assistência e promoção humana para os

mais de 28.300 homens em situação de
vulnerabilidade social, já acolhidos. Nesse
sentido, cabe lembrar, a título de exemplo,
as 12 milhões de refeições produzidas e
distribuídas no próprio local, e os 9 mil ins-
critos em cursos de alfabetização, de infor-
mática e profissionalizantes, tudo graças à
valiosa colaboração de funcionários, volun-
tários, amigos e instituições parceiras, pri-
vadas e públicas, entre as quais o Governo
do Estado de São Paulo merece destaque
especial.

O restaurante popular Bom Prato do
Brás, foi eleito o segundo melhor entre as
30 unidades existentes no Estado. Funcio-
nando dentro do Arsenal da Esperança,
serve refeições a R$ 1,00.

ASSOCIAÇÃO ASSINDES SERMIG
Arsenal da Esperança

Rua Dr. Almeida Lima, 900 - Brás  
Fone/Fax: 6694-5444

Arsenal da Esperança leva o nome de Dom Luciano

Início de
Campanha

aaaaaCristais Lapidados a mão
aaaaaRestauração
aaaaaPersonalização
aaaaaReposição de peças

Rua Firmiano Pinto, 209
www .crist aislugano.com.br

55 Anos 6692-2453 - 3853-2453(((((

Vende - Aluga - Administra

Desde 1945

www.imoveiscpg.com.br

Rua Bresser , 145
( 6291-3722

O Imóvel que você quer

ESTÁ AQUI


