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Manicure - Pedicure
Escova - Massagem

Relaxante Anti Stress

Cauterização de Fios,
Depilação

e Limpeza de Pele

Av. Celso Garcia, 419

Masculino e Feminino

 2693-9014

Rodas - Rodízios - Carrinhos Industriais
Distribuidor: Rod-Car - Novex - Schioppa

CONSERTOS  E  MANUTENÇÃO
de Carrinho Hidráulico e Industrial

Telefax: 2694-7477

RODÍZIOS E
CARRINHOS

Rua Rio Bonito, 194
SORRIDENTS BRÁS - Praça Padre Bento, 172 - Fone: 3313-0948

bras@sorridents.com.br

O SORRISO ESTÁ PRESENTE EM
NOSSO DIA-A-DIA PROFISSIONAL

• Clínica Geral • Ortodontia • Raio X • Cirurgia Buco Maxilo Facial
• Periodontia • Endodontia • Pediatria, • Dentística (Estética,

Clareamento a Laser) • Odontogeriatria • Implante

Alto padrão de qualidade
e atendimentos
Adulto e criançaTemos
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Aqui vocêAqui vocêAqui vocêAqui vocêAqui você
descobredescobredescobredescobredescobre

o seu perfilo seu perfilo seu perfilo seu perfilo seu perfil

 3227-4702

Suprimentos p/ informática, Escritório, Carimbo,
Xerox, Plastificação, Artigos para presente,

Embalagens e Armarinhos em Geral

PABX:
(0xx11) 2694-7299 - 2694-3098

www.futurapapelaria.com.br

Papel Copy
sulfite A4
R$ 8,90

Rua Gomes Cardim, 33

ATACADO
E VAREJO

Entregamos sem limite
de pedido

Overeador Adilson Amadeu, em
 entrevista ao Jornal do Brás, no
seu gabinete dia 15 de julho últi-

mo, deu uma notícia alvissareira, de alto inte-
resse para a região: chegou o momento da
desvinculação da Subprefeitura Mooca, com
a criação da Subprefeitura Brás/Pari e Ca-
nindé.

“Uma única Subprefeitura que vai cuidar
destes três bairros, cuja região é o maior pólo
de arrecadação da América Latina. Precisa-
mos fazer um novo Brás, moderno e revitali-
zado”, disse ele. A área escolhida é a SP-
Trans, que sairá do enorme espaço que abran-
ge as ruas Cachoeira, Joaquim Carlos e San-
ta Rita.

Este complexo já saiu do papel, informou.
Agora será ouvida a população da região. “Já
foi feita a indicação ao prefeito Kassab. E,
sem dúvida, vou levar avante para outros can-

didatos a prefeito”, disse Adilson. É um ato
do executivo, afirmou. “Seja quem for o pre-
feito, vai ter que nos atender”.

Em conversa com o candidato Geraldo
Alckmin, o qual apóia em virtude de seu par-
tido, o PTB, ser coligado com o PSDB, o
vereador disse que Alckmin se mostrou inte-
ressado na iniciativa. “Alckmin vê que a ad-
ministração tem que ficar cada vez mais en-
xugada”.

A criação da SubBrás/Pari e Canindé, uma
iniciativa do vereador Adilson Amadeu é rei-
vindicação antiga do Jornal do Brás, e agora
motivada também pelos últimos acontecimen-
tos ocorridos na Subprefeitura Mooca

Brás terá Subprefeitura própria
Antigo pedido do Jornal do Brás se concretiza

NÃO À INVASÃO
DA CONCÓRDIA

A respeito de uma possível invasão ao
Largo da Concórdia por parte dos ambu-
lantes, em virtude de revolta ou desconten-
tamento, o Filho do Brás Adilson Amadeu
fez pedido ao presidente do Sindicato dos
Camelôs Independentes, José Afonso, que
esteve na Câmara, para que haja cautela, e
assim, não ocorram transtornos aos comer-
ciantes. “A PM vai tomar conta do nosso
espaço”, garantiu Adilson.

Ele é a favor que todos trabalhem, desde
que tenham um Termo de Permissão de Uso -
TPU e mercadoria de procedência. Em con-

O complexo ocupará todo o quarteirão da Cachoeira,
Santa Rita e Joaquim Carlos. Além de tudo contará
com 50 a 100 vans para turismo de compras
A croqui mostra:

Desabafo sobre corrupção no bairro
Em relação às últimas notícias a respeito da

máfia dos fiscais no bairro do Brás, o vereador
Adilson Amadeu (PTB) se mostrou indignado
com as declarações veiculadas na imprensa na
quinta-feira (17), do subprefeito da Mooca
Eduardo Odloak, dizendo que “ainda não rece-
beu nenhuma prova concreta de que houvesse
um esquema de corrupção na Subprefeitura da
Mooca e por isso, não sabia de nada”.

   Desde 2005 o vereador Adilson Amadeu,
vinha alertando as autoridades competentes a
respeito das irregularidades que aconteciam por
lá. Ao denunciar a feira da madrugada e seu co-
mercio livre de produtos pirateados alertou por
telefone o subprefeito que problemas maiores
poderiam aparecer caso não houvesse a devida
fiscalização.

   Toda documentação a respeito da pirataria
Equipe do Gabinete, cada qual com função especí-

fica da assessoria ao vereador Adilson Amadeu

Em ação no bairro, o vereador conversa com o
 público sobre melhorias para toda a região

era seguida de protocolo e ofícios, enviados diver-
sas vezes as autoridades. Além do mais, o vereador
enviou ao gabinete do subprefeito da Mooca vários
“presentes”, tais como, tênis, camisetas, bonés, pro-
dutos eletrônicos e outras mercadorias pirateadas,
adquiridas normalmente no bairro do Brás.

   É por isso que o vereador não aceita os argu-
mentos declarados do subprefeito da Mooca de
que  não sabia de nada (sic).

Esta foto de Adilson Amadeu com Armando Raucci
lembra o jantar com Alckmin dia 3 de junho na Mooca

Adilson e Alckmin, ao lado de Antonio Carlos
Cimino, do Jornal da Zona Leste

Dona Rafaela Conceição Stinchi Bri
 guenti, que mora na rua Costa Va
lente, festejou dia 17 de julho, seu

97º aniversário. Muito feliz, ela comemorou a
data junto com seus familiares e também com o
vereador Adilson Amadeu que lhe foi render a
homenagem pela brilhante longevidade.

97 Anos
de Vida

versa antiga com o secretário das Subprefeitu-
ras, Andrea Matarazzo, Adilson gostaria que o
espaço ocioso na rua Behring com a Joaquim
Carlos (prédio da Orion), fosse utilizado como
shopping para os ambulantes, o que não acon-
teceu devido ao alto valor do aluguel pedido
pela empresa responsável pelo local.

FALTA DE ILUMINAÇÃO
A propósito das ruas escuras no Brás, o

vereador disse que o problema da escuridão é
na cidade inteira, e não só na região, de acor-
do com ele. “Agora, no final de governo, é que
está sendo celebrado o contrato da Ilume. Isto
é um descaso para o munícipe. Precisamos tro-
car pelo menos 1 milhão e 500 mil lâmpadas
em São Paulo”, reclamou. “Sou o vereador que
mais está mandando para o Ministério Público
as reivindicações”.

Ele próprio já fez mais de 1.200 ofícios à Sub-
Mooca pedindo, poda de árvores, limpeza de
jardim e parque, estrutura do bairro, entre ou-
tros. “Não fui atendido em nenhum. Imagine o
munícipe que faz o pedido e não é atendido”, lem-
brou Adilson, que finaliza a entrevista, dizendo:
“A Justiça tarda, mas não falha. O tempo está se
encarregando de mostrar tudo o que aconteceu
na Subprefeitura Mooca”.

A foto é de entrevista anterior, anunciando a inicia-
tiva do projeto pró criação da Subprefeitura Brás,
agora em vias de concretização para muito em breve

No mesmo local em
que incentiva campa-
nhas de saúde no bair-
ro, Adilson  Amadeu
realizou, dia 6 de abril
último, na Praça Padre
Bento, a Convenção
Zonal de seu Partido
Trabalhista Brasileiro


