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Dr. Ricardo Tae Wuon Jikal

ADVOCACIA E CONTABILIDADE

Rua Paraíba, 298
2694-8440 - 9903-2902

 - Meu país é um lugar onde não existe fome e o povo desco-
nhece a dor. Nele não existe trombadinha nem corrupção. É tão
bom viver em meu país, onde existe paz eternamente e a justiça é
justa. Em meu país, posso sorrir com alegria e jamais terei neces-
sidade de chorar. Amo meu país, pois nele só existe amor e com-
preensão. É um lugar onde posso sonhar acordado e cavalgar so-
bre as nuvens, onde solidão e pesadelos não existem. Lá não tem
poluição. Tem até ar puro que posso respirar; isso mesmo: ar res-
pirável. Lá eu canto, danço, e não me canso, como se fosse Shan-
gri-lá. Em meu país não há guerras, e nos pomares nascem poe-
mas. Lá, não sei o que é falsidade e a realidade é a bonança. No

meu país não existe tempestade: a chuva é formada de pingos celestiais como sorriso-criança. Em meu

Meu País país só existe a boa semente, não
há uma só gente que saiba o que é
odiar. Meu país é muito belo, é um
reino onde só existem reis e todos
reinam com sabedoria. É um lugar
em que o povo é a lei e onde existe
harmonia. Lá não existe a mentira, e
a verdade é verdadeira.

- E em que posso servi-lo?
- Se é que li direito, a placa diz

“informações”.
- Exato.
- Então, como já lhe disse de onde

venho, quero uma informação.
- E qual a informação que deseja?
- Como chegar ao meu país!
- Como assim?
- Eu é que pergunto e quero uma

resposta.

Wilson de Oliveira Jasa

- Mas eu não sei. Esse lugar não existe.
- Existe sim. Eu venho de lá: é o meu país!
- Então volte para lá, pois este não é seu

mundo.
- Está bem. Já que você não pode me aju-

dar, eu vou sozinho. Tchau!
- Espere!
- O que deseja?
- Pode dar-me uma informação?
- Qual?
- Como posso chegar ao seu país?
- Você não pode. Ele é um Universo que

existe em mim mesmo...
Wilson de Oliveira Jasa é Poeta e Jor-

nalista, na foto com o desembargador Alberto
Marino Junior que sempre se declarou a fa-
vor da pena de morte no Brasil, “não só como
castigo ao criminoso mas como defesa da
sociedade”.

Atuante filiado do Partido Verde,
Mohamad Mourad visitou nos-

sa redação. Nas entrelinhas, falou que
está definindo detalhes para possível
candidatura a vereador.

MourMourMourMourMourad estáad estáad estáad estáad está
de vde vde vde vde voltaoltaoltaoltaolta

Em visita à nos
sa redação,
Giovanni Fittipaldi, supervisor de tráfego do DER –

Departamento de Estradas de Rodagem, contou como é reali-
zado o trabalho do órgão nas estradas paulistas.

Com 44 anos de idade, Giovanni é nascido em Nápoles, na
Itália, e veio para o Brasil com três meses, estabelecendo-se na
cidade de Guarulhos. Ele disse que é primo-irmão do famoso
piloto de Fórmula 1, Émerson Fittipaldi.

Em entrevista, Giovanni informou que o DER tem um con-
vênio com a Polícia Rodoviária Estadual. “Nós cuidamos das

DER sempre alerta nas Rodovias
estradas rodoviárias do Governo do
Estado de SP. A minha função é au-
xiliar o usuário em relação a aciden-
tes, carros quebrados, qualquer tipo
de interferência na pista, seja ani-
mal, árvore caída, buraco na pista,
entre outros. Damos atendimento
em todos os acidentes, com a nos-
sa equipe de resgate”, explicou.

Giovanni atuou desde novembro
na Rodovia dos Tamoios, e agora
se deslocou para a Mogi-Bertioga
e a Cônego Domênico Rangoni
(também conhecida como Piaça-
guera-Guarujá), onde está o luxuo-
so condomínio Riviera de São Lou-
renço, em Bertioga.

EQUIPE DE APOIO
“Nós temos 18.500 km de co-

bertura. Cada regional cuida de um certo
número de rodovias”, contou ele, que faz
parte de uma equipe de apoio operacional
que atua em todas as rodovias onde há uma
necessidade maior. Por exemplo, durante a
Operação Verão, de novembro a março, a
equipe de apoio se deslocou para aumentar
o efetivo de viaturas nessas rodovias. “Só no
Estado, somos 4.500 trabalhadores na parte
operacional”.

A única fiscalização realizada pelo DER,
acrescentou Giovanni, é na parte de balan-
ças, que medem a tonelada dos caminhões.
Entre os cargos existentes no DER, além do
dele, estão os de coordenadores, engenhei-
ros, técnicos juniores e seniores, inspetores
e outros, citou Giovanni.

A sede do DER está localizada na aveni-
da do Estado, 777, na Ponte Pequena. In-
formações e emergências no 0800 055
5510 ou no site www.der.sp.gov.br.

Giovanni veio com o popular Pauli-
nho e seu filho Junior

A jovem apresentadora Fabíola
Lima, do programa “Rosa Cho-

que”, dirigido ao público feminino e vei-
culado pela
TV Litoral,
de Cabo
Frio-RJ –
canal 11,
parabeni-
zou o Jor-
nal do Brás
pelo 18º
aniversário
em de-
zembro úl-

timo. O programa é apresentado às quin-
tas ao vivo às 18h, com reprise às sextas
(11h), sábados (20h) e domingos (12h),
com largo índice de audiência.

JJJJJororororornal énal énal énal énal é
parabenizadoparabenizadoparabenizadoparabenizadoparabenizado
em Caem Caem Caem Caem Cabo Fbo Fbo Fbo Fbo Frioriorioriorio

Quem trabalha no Brás

A Aline Lingerie está festejando 15 anos de su-
cesso na rua João Teodoro, 1.577. Na foto o Alex
Jr, Aline, Alex e Ana

Ninguém sabe que seu nome é José de Lurdes, lá de
Francisco Badaró, norte de Minas Gerais. Ele é o Pregui-
nho e pronto. Acho até que está pra existir quem faz um
caldo de mocotó e caldo de piranha igual a ele, aí na foto
mostrando a dentuça ao lado do Ratinho do Bicho que
sempre dá bode. Tem uma coisa: não é pra vir muita
gente, senão vai faltar o prato das minhas tentativas. O
bar fica na Rio Bonito esquina com a Santa Clara

Envie sua foto para esta coluna e diga
onde trabalha na região Brás.

• Gostaria que o nosso jornal fizesse uma campanha contra os
ratos que estão aumentando dia a dia no nosso bairro.
Elza Marques
N.R: Está feita, com este novo grito.
• É preciso acordar o padre da Santo Antônio do Pari ou
então o subprefeito, porque a calçada da Hannemann está

CARTAS À REDAÇÃO
O morador Wilson Castelão disse que uma

mendiga foi envenenada na rua Rio Bonito,
próximo ao 12º DP, ao consumir arsênico que
estava em saco de lixo. Este arsênico, segun-
do ele, é usado pelos comerciantes nos esta-
belecimentos para matar ratos.

derrubando as pessoas.
Marco Abujamra
N.R: O bom mesmo, então, é acor-
dar os dois, para saber quem paga.
• Agradecemos a divulgação da atu-
ação da PM na região dos Consegs
Brás/Pari e Brás/Mooca.
Cel Álvaro Batista Camilo
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Panificadora e Restaurante
ORENSE

ASSADOS DE  6ª A  DOMINGO

      Pães, Bolos e os  Melhores Lanches da Região
1º Piso - Self  Service ou Prato Sugerido

Rua Catumbi, 470  2291-8049
 2292-5144

Aceitamos
todos os

Ticktes sem

 2292-5144 -2291-8049
Rua Catumbi, 494 - Belenzinho

*  Grande Variedade de Produtos
*  Feirinha Diária e Açougue

MERCADINHO
BELENZINHO
MERCADINHO
BELENZINHO

Rua Santa Clara, 386

M.S. CRUZ

 2693-1394

Ferramentas - Areia - Cimento - Calhas
e  Condutores em Geral Tintas - Artigos
Sanitários  - Artigos para  Encanadores

Materiais para Construção em geral

Frios e Laticínios
Vitara

O Melhor Disco de Pizza da Região
Pão Italiano, Bebidas e
 Importados em Geral

Rua Catumbi, 613 - Belenzinho
2694-0230  -  2692-7730

Sempre pensando
no conforto de seus pés

Artigos
Masculinos

Rua José Monteiro, 196 - Brás

 2618-3888

Alta
Qualidade

em Alimentação

O mais completo self
service da região Brás

KID PASTEL

Rua Emídio Piedade, 106
 2618-5927

Lanchonete

CONSULCONSULCONSULCONSULCONSULTÓRIOTÓRIOTÓRIOTÓRIOTÓRIO
COMUNITÁRIOCOMUNITÁRIOCOMUNITÁRIOCOMUNITÁRIOCOMUNITÁRIO

Dr. Milton Ferreira da SilvaDr. Milton Ferreira da SilvaDr. Milton Ferreira da SilvaDr. Milton Ferreira da SilvaDr. Milton Ferreira da Silva

Clínica Médica - Hipertensão - Diabetes - Geriatria
- Escleroterapia - Obesidade - Vasectomia

Prevenção de Câncer Ginecológico
Exames Laboratoriais

Unidade I - Rua Aldeia dos Machacalis, 38
(alt. do nº 5660 da Av. Nordestina) - Guaianases

Unidade II - Rua da Glória, 515 - sala 2

  6511-1336

DROGARIA
CENTRAL BRÁS

Rua  Dr.  Ricardo  Gonçalves,  19
 2694-5188

DESCONTOS ESPECIAIS
e entrega em domicílio


