
711 a 30 de setembro de 2008 JORNAL DO BRÁS

CNPJ 09.733.989/0001-17

Rua 21 de Abril, 432

((((( 2694-1268

J Gráfica
obamar

34 anos de  Bons Serviços

Impressos em Geral

Promoção
do mês:
Talão de

Nota Fiscal

Av. Guilherme Cotching, 765 ( 2955-9716

RECANTO DA ESFIHA
VILA MARIA

Pizzaria - Restaurante

Aberto todos
os dias das
11 às 24 h

Marmitex
com preços

promocionais

Convênio
com firmas

• Blusa • Camisa • Camiseta  • Bermuda
• Saia  • Calça • Jaquetas em tecidos de Algodão

Moda Feminina em Geral

Modas
Century

((((( 2832-5300 e  2693-5522
Rua Silva Teles, 312

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

Vende - Aluga - Administra

Desde 1945

www.imoveiscpg.com.br

Rua Bresser , 145

O Imóvel que você quer

ESTÁ AQUI

( 2291-3722

Na manhã do último dia 9 de se-
tembro, o prefeito Gilberto Kas-
sab vistoriou o Corredor de ôni-

Corredor Celso Garcia ganha novo projeto

A festa foi dia 22 de agosto último
 na sede da entidade, sita à rua Dr.
  Rodrigo de Barros, 112, bairro

da Luz, com a presença de várias personali-
dades, entre as quais o cantor Agnaldo Ti-
móteo, o deputado Campos Machado, o sub-
comandante da PM, muitos amigos e direto-
res associados.

Na ocasião, foi inaugurado o Salão de
Festas que fica em frente à sede, e que agora
abriga as atividades do Projeto Viva + Feliz,
voltado a pessoas com mais de 40 anos, ofe-
recendo dança de salão, canto, ginástica, tai
chi chuan, entre outras, além de viagens.

Adepom festeja 15 anos de conquist as
O diretor secretário da Adepom – Associ-

ação de Defesa dos Policiais Militares do Es-
tado de São Paulo, sgt ref PM Nadir Pereira
dos Santos, leu uma mensagem da diretoria
da Adepom por ocasião dos 15 anos da enti-
dade. Em seguida, Paulo Pavan, diretor do
Parque da Juventude, disse que a entidade é

um exemplo a ser seguido. “Continuem as-
sim, lutando, não só pela classe, que hoje tem
um cunho social muito grande. Palmas para
toda equipe da Adepom”, disse ele.

Luta pela
 valorização dos policiais

Dr. José Martins Leal, presidente do Sin-

dicato dos Delegados de Polícia de S. Paulo,
falou do descaso com que o Governo trata os
funcionários públicos do Estado, lembrando
que a Polícia Civil caminha para uma greve. “Va-
mos ter negociações ímpares, como nunca teve
na história do trabalhador que serve a comuni-
dade ordeira deste Estado de S. Paulo. Temos

dez itens, mas o mais importante é o índice de re-
ajuste salarial, para os que recebem soldos, ven-
cimentos e proventos, como todos os aposenta-
dos e pensionistas”, explicou ele. Em seu pronun-
ciamento, o presidente da Adepom, Luiz Carlos
Nogueira, lembrou da mensagem lida pelo secre-
tário Nadir quando diz respeito à política salarial

equivocada do Governo do Estado.
“Ao longo desses 15 anos, reconhece-
mos alguns avanços, quando o Gover-
no trouxe viaturas, equipamentos, arma-
mentos e coletes. Mas esqueceu da dig-
nidade do trabalhador da área de segu-
rança”, disse. Ele comparou o salário
de um policial rodoviário estadual, que
é de R$ 1.900,00, com o de um polici-

al rodoviário federal, que está inicial-
mente em R$ 5.800,00 agora com aber-
tura de concurso público. “O delegado
de polícia de São Paulo tem o menor
salário do Brasil”, asseverou o coronel
Nogueira. O caminho, finalizou, é a união
de todos, com campanha maciça.

Aqui, uma prestação de serviço na festa, com o
pagamento de sorteio para Renata Gonçalves
Pacheco. Na foto ainda, Henrique Flauto da

Corr etora Amplius

Ana Paula e o marido capitão José Roberto
Garçon, Aníbal de Freitas Filho, doutora
Iracema, o esposo cel Nogueira e Dr José

Leal – presidente do Sindpesp

Diretores, associados e simpatizantes
formam a Família Adepom

O deputado Campos Machado também
prestigiou o acontecimento

Orquiza, Nadir, Milton George e Major
Chiconello ladeiam o Subcomandante da PM

cel Daniel Rodrigueiro

Nogueira deu ênfase à Família. E por falar nisso,
reuniu nesta foto, a esposa Iracema, a mamãe Maria,

os filhos Gláucia e Glauco e o sobrinho Sérgio

Agnaldo Timóteo cantou na Festa Adepom 15
anos e foi homenageado, aí com a doutora

Iracema e cel Nogueira

Coronel Nogueira ao lado do Subcomandante
Daniel e Milton George, momentos antes da

comemoração com champagne

No próximo dia 20 de setem-
bro a Adepom realizará um
almoço temático dos anos 60

em sua sede.
Um festival de risotos será servido e

muita música da época completará o cli-
ma. Funcionários estarão a caráter e a
decoração será toda especial.

O baile promete muito sucesso.

 Almoço
Anos 60
vem aí

bus da avenida Celso Garcia, implantado pela
Secretaria Municipal de Transportes em ja-
neiro de 2008.

A ação ocorreu na Praça Major Guilher-
me Rudge, altura do nº 2.264 da Celso Gar-
cia. Na ocasião, o secretário municipal de
Transportes, Alexandre de Moraes, apresen-
tou a Kassab desenhos de como ficará o novo
Corredor Celso Garcia. Serão 32 km de cor-
redor ligando o Itaim Paulista até o Parque D.
Pedro, diminuindo o tempo de viagem com
vantagem de até 40 minutos, sem nenhuma in-
terferência, com áreas de ultrapassagem.

Viagens mais Rápidas
O atual corredor existente, em caráter experi-

mental, trouxe avanços positivos para 10.000 usu-
ários por dia que fazem o percurso entre o Termi-
nal A.E Carvalho e o Terminal Parque D. Pedro, com
um ganho de 24 minutos, em média, nas viagens reali-
zadas entre as 6h e as 8h .

O projeto básico do novo Corredor Celso Garcia
já foi concluído, e o projeto executivo está em fase
final de licitação (área de obras). “Devemos assinar o
contrato em 40 dias”, disse o secretário municipal Ale-
xandre de Moraes. Segundo ele, pelo novo projeto,
os ônibus não pararão em semáforos. “Só nos termi-
nais e nas áreas onde precisarem pegar os usuários

corretamente. Faremos passagem em des-
nível ou via viaduto, por cima”, comple-
tou Alexandre. A obra deverá ser entre-
gue no final de 2010, ao custo de aproxi-
madamente R$ 800 milhões.

Com certeza, Agnaldo Timóteo estará mais uma
vez abrilhantando o baile
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