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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 Major Marcelino, 103

2796-6001 / 2796-5979
Fone/Fax: 2693-1776

fruto verde

Manicure - Pedicure
Escova - Massagem

Relaxante Anti Stress

Cauterização de Fios,
Depilação

e Limpeza de Pele

Av. Celso Garcia, 419

Masculino e Feminino

 2693-9014

• Quadra de Esportes
• Salão de Festas

ALUGA
O “Vovô da Várzea”

Clube
Silva
Teles

Clube
Silva
Teles

2796-6001
2796-4965

Rua João Boemer, 644
     22222693-2940 - 693-2940 - 693-2940 - 693-2940 - 693-2940 - 22222292-4748292-4748292-4748292-4748292-4748
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Saúde é Coisa SériaSaúde é Coisa SériaSaúde é Coisa SériaSaúde é Coisa SériaSaúde é Coisa Séria
Mantemos Farmacêuticos  e demais Profissionais

em todo o horário  de funcionamento

Tradição
de 84 Anos

no Brás

Realizamos
Convênio com

Empresas

Farmácia
São Miguel

••••• Animação Infantil com palhaço
••••• Oficina de Tatuagem e Maquiagem

BRINCAGITO
Arte em Festas

7172-19457172-19457172-19457172-19457172-1945
22222692-3264692-3264692-3264692-3264692-3264

Com o objetivo de apurar os gra
ves problemas da Região Brás e
estudar todas as necessidades na

área de sua atuação, a Caixa Econômica Fe-
deral promoveu reunião com o Jornal do Brás,
dia 22 de abril último, na Agência Brás, situ-

ada no Largo da
Concórdia, 191.

No encontro,
o diretor do Jor-
nal do Brás, Mil-
ton George, dis-
se que o bairro,
durante o dia,
conta com cerca
de 6.000 lojas e
intenso movi-
mento. Quando
anoitece, torna-

se sombrio. Lembrou também que, de acor-
do com estudo da Sempla (Secretaria Muni-
cipal de Planejamento), o Brás tende a desa-
parecer. Hoje o bairro tem população de
25.158 moradores, segundo o IBGE. O Pari
segue esta tendência.

Informou que construtoras como a Cons-
truplan e JNT estão cada vez mais moderni-
zando o Brás, construindo prédios comerci-
ais, equilibrando a questão e quiçá podendo
evitar o êxodo.

Velhos Problemas
Milton comentou também sobre antigos

problemas, como ruas escuras, mendigos e o

lixo. “Famílias vêm de todo do canto do Bra-
sil e encontram aqui uma espécie de mira-
gem falsa”, disse ele. Outro ponto comen-
tado foi o transporte na região, em cujas ruas
estreitas há grandes congestionamentos pela
mistura de caminhões, carros, carroceiros,
pedestres e ônibus.

Sugestões para a Região
A primeira sugestão foi dada por Milton,

que é a participação de outras lideranças,
como o Rotary Club São Paulo Brás, Con-
seg Brás/Pari, Alobrás e EIS em simpósios
mensais da CAIXA.

Anna Christina Urbano, gerente geral da
Ag. Bom Retiro, deu outra, para o lixo têxtil.
“Uma idéia interessante é tentar uma parce-
ria com a USP ou a Universidade Federal de
São Carlos. A segunda tem pesquisas em en-
genharia de materiais mais desenvolvidos do
Brasil”, disse ela. “A CAIXA seria incenti-
vadora e até com retaguarda para financiar
os projetos que o Brás necessita”, comple-
tou Milton, sugerindo ainda a criação da Sub-

propõe uma injeção de ânimo nas escolas, por
exemplo, incentivando alunos e professores ”.

À pergunta de Alexandre Rabaçal Gime-

CAIXA vai investir no Brás

Também presente, o editor Eduardo Ce-
deño Martellotta lembrou dos prédios anti-
gos abandonados na Vila Maria Zélia, sen-
do escolas, armazéns, igreja e outros que
estão tombados. A Prefeitura prometeu res-
taurá-los, mas até agora nada foi feito.

Carlinhos, gerente geral da agência Pari
– Carlos de Campos, contou que, em rela-
ção à época de chuvas, o problema dos ala-
gamentos foi sanado na av. Carlos de Cam-
pos, devido à varrição constante. “Do se-
gundo semestre de 2007 para cá melhorou.
Nas travessas o problema continua com igual
intensidade”, disse Carlinhos Volponi.

Anna Christina, da Agência Bom Retiro, propõe
parceria com a USP para solução do lixo têxtil

prefeitura Brás/Pari, reivindicação antiga do
Jornal do Brás, que iria desafogar os múlti-
plos trabalhos da SubMooca e SubSé.

Ele ressaltou a necessidade da CAIXA
investir na cultura do Brás e na família. “Você

nes, gerente de atendimento da Ag. Brás: “se
houvesse uma política habitacional no Brás,
criando zonas residenciais, melhoraria o bair-
ro?”, Milton respondeu que sim, embora exis-
tam na área vários imóveis em massa falida e
tombados.

Finalizando, o diretor do Jornal do Brás
parabenizou a iniciativa da CAIXA, e ressal-
tou ainda que a parceria com o banco é im-
portante, como retaguarda financeira. “Eu es-
pero que esta missão da CAIXA se fortaleça
cada vez mais e que a gente possa levar avante
uma forma de encontrar soluções que senão
atenderem totalmente os principais problemas,
pelo menos minimizem a aflição que se verifica
junto as famílias de toda região”, desejou Mil-
ton George no encerramento do encontro.

Alexandre (Ag Brás), Carlinhos Volponi (Ag Pari)
e Ângelo, mostraram-se surpresos com a questão
do lixo e da miséria humana na região

Ângelo Gomes de Andrade  é o
gerente geral da Agência Brás

Escuridão preocupante que gera medo, desagregação
familiar, lixo e pobreza em todo o complexo Brás,
foram as principais questões  abordadas na reunião

Conseg Brás/Pari
Reunião na última quinta-feira do mês, no

salão social da Igreja Santa Rita. A próxima será
dia 29 de maio, 20h., esperando a comunidade.

PIT STOP
Super Troca de Óleo  - Filtros e Baterias

Autos Nacionais e Importados

Comércio de Lubrificantes

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

Comercial Lima & Lins
Especializado na Fabricação de

Coifas, Tubos, Curvas, Chaminés
 e Calhas,  Colocação de Calhas

          Rua Firmiano Pinto, 146
 2692-4809  -  Fax: 2692-8347

Vieira Baterias

Rua Visconde de Parnaíba, 35

Baterias para todos os fins

 3209-1955 - Fax: 3207-7009

Atendemos sob desenho e encomenda

R. Dr. Costa Valente, 363
 2291-0524

Posto de Serviços
POLIBRÁSPOLIBRÁSPOLIBRÁSPOLIBRÁSPOLIBRÁS

O Combustível mais  confiável da Região

PETROBRÁS

PAULICEA CONTABILIDADE
Contábil * Fiscal  * Trabalhista

Av. Rangel Pestana, 2.074
     2693-4490 - 2695-1450 - 2291-2735

Abertura e Encerramento

64 anos
de Fidelidade

Sistema
 Informatizado

José e Neide participam de
todas reuniões, desde a fun-
dação do Conseg há 17 anos

Dr. Hélio Bres-
san, titular do 12º
DP, não perdeu
nenhuma reu-
nião, desde que
chegou ao bair-
ro do Pari há
cerca de 5 meses

Yara (à direita) é a dinâ-
mica secretária do Con-
seg Pari. Com ela, a Tina

Capitão Renesto comanda a 3ª
Cia do 13º BPM no Pari, junto
ao 12º distrito policial

As reclama-
ções chegam
de todos os
cantos, a
exemplo de
dona Jandira
ao falar sobre
os mendigos
na calçada da
Vila dos Idosos

Almir Vi-
eira é o
presiden-
te do Con-
seg Pari.
T â n i a ,
vice

As reu-
niões são
itinerantes,
na primeira
s e g u n d a -
feira do mês.
Na foto o
presidente
R o n a l d o
Azevedo (direita) e o vice Bartolomeo Loccociollo.

Conseg Brás/Mooca

O Dr. Helio Bressan, delegado titular do 12º
DP, disse, em relação aos moradores de rua, que o
problema maior é o incômodo com barulho e a
sujeira deixada por eles. Ele comparou os mendi-
gos com as feiras. “Ninguém quer a feira na porta
da sua casa”, disse, completando que se o caso
não for resolvido sob o ponto de vista social, a
polícia não conseguirá resolver. “Não posso nem
prendê-lo. Porque, ainda que esteja cometendo
uma perturbação, não é um crime suficiente para
eu deixar ele na cadeia”, explicou. “Esse pessoal
precisa ser removido, ir para um albergue ou ou-
tro lugar. Até em especial para não perturbar os
idosos”, completou.

Duas reuniões mensais
O presidente do Conseg, Almir Vieira,

disse que serão realizadas duas reuniões
mensais – uma com a comunidade e outra
com os comerciantes. À tarde ocorre com
os comerciantes. No horário das 20h conti-
nua com a comunidade – a próxima vai ser
dia 29 de maio, ainda na Igreja Santa Rita.
Participe você também e convide os vizinhos
da sua rua. Ajude a cuidar do bairro indi-
cando os problemas existentes.

Ligue Conseg Pari – 2796-3629
12º DP – 2292-3537 (24 horas)
3ª Cia – 2694-3782 (24 horas)

Morador de rua volta a
ser  assunto no Conseg

A cena
a c o n t e c e u
numa sexta-
feira chuvosa,
2 de maio últi-
mo, por volta
do meio-dia,
quando uma
árvore des-

pencou sobre dois carros que passavam pela rua
Bresser, esquina com a Santa Clara.

O comerciante Marcos Bastos contou que diri-
gia seu veículo, um Corsa verde, quando foi atingi-
do pela árvore. Por sorte, não teve ferimentos. Uma
viatura da Polícia Militar passava atrás de seu carro
no momento da queda. Os policiais de imediato so-
correram Bastos, que saiu pela porta do passageiro.

Árvore cai em dois
carros na Bresser


