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aline@alinelingerie.com.br

Lingerie
15 anos

Loja 2:
Rua João Teodoro, 1300 - Brás
((((( 3315-9737 - 3466-2802

Loja 1:
Rua João Teodoro, 1577 - Brás
((((( 3311-8773 - 3466-2801

Rua João Boemer, 644
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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

Farmácia
São Miguel

2693-29402693-29402693-29402693-29402693-2940
2292-47482292-47482292-47482292-47482292-4748

Tradição
de 84 Anos

no Brás

Realizamos
Convênio com

Empresas

(
• Ternos
  Oxford

• Temos
  tamanho
  Grande

Av. Celso Garcia, 51

ModaMod aMod aMod aMod a
Mascu l inaMascu l inaMascu l inaMascu l inaMascu l ina

Fabricação Própria

 2693-3516(

Manicure - Pedicure  - Escova
Massagem Relaxante Anti S tress

Cauterização
de Fios,

Depilação
e Limpeza

de Pele

Av. Celso Garcia, 419

Masculino e Feminino

((((( 2693-9014

Elevador de carga
em perfeito estado

Vende-se

Para 1.000 kg.
Valor R$ 35.000,00

Falar com Fares
( 3312-0415

( 2796-4603

Ótica 21

Rua 21 de Abril, 516

Óculos de todos os tipos,
graus e marcas - oculista próprio

PREÇOS IMBATÍVEIS

CHAVEIRO 21
Chaves e Carimbos

R. 21 de Abril, 714  - Brás

Novo Fone
2796-7051
7406-6387

 Porta  Retratos, Acessórios,
Gravuras, Estampas, Telas,
Molduras, Posters, Quadros,

Máquinas, Ferramentas.

Rua São Caetano, 605
Rua Cantareira, 1.058/1.078

3228-7444
3313-0625

Telefax:

Loja de Plásticos e Tecidos,
esta selecionando:

Solicita-se Referências - Enviar CV P/:
modacasa78@hotmail.com

• Vendedores/Balconistas - masc/fem. c/exper.

• Aux. de Vendas - masc até 30 anos

• Caixa - fem. até 30 anos, c/exper

((((( 3315-8749 e 3315-0827

Manequins, Expositores para
Vitrines  e Reformas em Geral
Rua São Caetano, 719

FÁBRICA  PAULISTA
DE MANEQUINS

Vidros de 2 a 19 mm

Vidros Laminados, Bisotados, Jateados

Temperados - Espelhados - Vitrines

Boxes - Balcão Modelado

Av. Bom Jardim, 31

Fone/Fax: 2292-9103

Vidraçaria
Bom Jardim

Comercial Live CD
Fitas, CDs e DVDs virgens

Encordamentos para instrumentos musicais e
acessórios em geral,  Filmes e Revelação, CDs

originais a partir de R$ 4,99

Av. Rangel Pestana, 2204( 2618-5270

Foto 3x4 na hora
Cartões de Recarga e  Telefônicos

Pça. Eduardo Rudge, 25 -  ((((( 2692-5329

Você gosta muito daquele tênis,
mas não acredita ser possível recuperá-lo?
A Katita oferece um serviço de lavagem e
higienização que vai surpreendê-lo.
Com nosso sistema de lavagem especial,
seu tênis ficará limpo e totalmente livre de

odor característico dos tênis usados. Lavagem e
higienização de cobertores e edredons.

LLLLLavanderia avanderia avanderia avanderia avanderia KAKAKAKAKATITTITTITTITTITAAAAA

((((( 2692-3491

LIBRALIBRALIBRALIBRALIBRA
Despachante DETRAN

• Transferência,
• Licenciamento,

• Renovação de C.N.H.
Rua Uruguaiana, 418

Compra - Venda - Troca - Locação

Rua João Boemer, 436 - Brás
albimaq@ig.com.br

www.albimaq.com.br

( 3487-9613

Comércio de Máquinas de Costura

ALBIMAQ

Autorizada

Galinhada do Dema
Desde 1986

Terça a Domingo:
Maxixe  -  Mandioca Frita
Jerimum  -  Baião de Dois
Feijão Tropeiro - Batata Doce
Quiabo - Carne de Sol na Manteiga

Rua Azurita, 46 - 6-B
Canindé - SP ( 3228-3089

Carneiro Todos os dias

Rua Batista Parente, 547-  Pari

• Prateleiras •  Gôndolas

e-mail: atendimento@gondolas.com.br

( 2291-4691

ATENÇÃO
LOJISTAS

Instalações Comerciais

Consulte-nos sobre seu Projeto

C
om a pre-
sença do governador José Ser
ra, o AME – Ambulatório Mé
dico de Especialidades Vila

Maria Zélia, localizado na rua Jequitinhonha,
360, ganhou dia 15 de setembro último um
moderno centro para cirurgias ambulatoriais,

Região ganha moderno centro de cirurgia
a Unidade Cirúrgica Ambulatorial – UCA.

Esta unidade, administrada pela Univer-
sidade Federal de São Paulo – Unifesp, tem
três salas cirúrgicas totalmente equipadas
para realizar cirurgias de baixa complexida-

de nas áreas de dermatologia, oftal-
mologia, vascular, ortopedia,
otorrinolaringologia e plástica. “A
idéia é que aqui possamos fazer cer-
ca de 20 a 25 cirurgias por dia e
atender a uma demanda de 500 pes-
soas todos os meses. Vai ser um bom

alívio para a zona leste”, disse o secretário
de Estado da Saúde, Luiz Roberto Barradas
Barata. Segundo Serra, o local é importan-
te, porque atualmente são realizadas 12.000
consultas/mês – cerca de 3.000 exames, e
entregues medicamentos de alto custo. “Eu

vi uma mãe cujo filho não pode tomar leite de vaca, e
sim, um leite especial. Cada lata custa R$ 150,00.
Ela veio recolher três latas”, contou ele. Ainda de
acordo com o governador Serra, o problema com
consultas é o número 1 em São Paulo. Por este mo-
tivo, estão sendo feitos AMEs no Estado inteiro.

Para a reforma, adequação e compra de equipa-
mentos da Unidade Cirúrgica Ambulatorial foram in-
vestidos cerca de R$ 800 mil.

ESCOLA TÉCNICA NA VILA MARIA ZÉLIA
Após a solenidade no AME, José Serra anunciou

a construção de uma Escola Técnica Estadual –
ETEC, dentro da Vila Maria Zélia. “Vai ser uma rea-
lização fundamental. Esta ETEC será um sucesso,
porque será feita em um lugar que será restaurado”,
disse Serra.

Fotos: Gil Cabral

N
a reunião do Conseg Brás/Pari/
Canindé/Ponte Pequena, dia 25 de
setembro, a tônica das discussões
versou sobre as ruas e praças es-

curas da região, entre elas a Praça Padre Ben-
to e Kantuta. É bem verdade que o Brás du-
rante o dia se destaca como o maior centro
de compras envolvendo 300.000 pessoas por
dia. À noite, a região se transforma em ruas
de medo, pelo descaso da Ilume cujas funci-
onárias se limitam a dizer “reclamação anota-
da, vamos verificar”...

PRÓXIMA REUNIÃO
Será dia 30 de outubro ainda na Igreja Santa
Rita. Participe você também e convide os vi-
zinhos da sua rua. Ajude a cuidar do bairro
indicando os problemas existentes.
Ligue Conseg Pari – 2796-3629
12º DP – 2292-3537 (24 horas)
3ª Cia – 2694-3782 (24 horas)

Conseg discute ruas escuras

Wilson Castelão falou sobre
caminhões na Carlos de Campos

e calçadas irregulares

Dr. Helio Bressan – titular do 12º DP e Almir
Vieira, presidente do Conseg

Wilson
Shibuya é
presidente
da Associa-

ção Ponte
Pequena

Conceição
citou a

escuridão
da Praça

Padre
Bento

Farol da
Catumbi

precisa de
atenção

É isso, um amarelo pis-
cante de atenção resolveria
a questão na esquina da rua
Catumbi com a Cachoeira.
Em razão do volume de veí-
culos de 1.000 por dia na ci-
dade como dizem as esta-
tísticas, a região Brás/Belém
está sendo afetada, princi-
palmente na esquina referi-
da. Os veículos que vão
pela Cachoeira na mão úni-
ca, para conversão à es-
querda na Catumbi, ficam
atravancados por outros
que vêm da mão dupla Ca-
choeira após o cruzamento.

Também eleito
vereador, o médi-

co Milton
Ferreira, do PPS,

agradeceu ao Jor-
nal do Brás o

apoio recebido
das amigas da

Tarde de Chá e
simpatizantes em

sua consagrada campanha. Milton tem participado das festas
de aniversário do Brás e das Tardes de Chá em campanhas de

prevenção de diabetes e hipertensão arterial. A propósito,
anunciou agora como vereador eleito, que irá trabalhar muito
pela Saúde em particular retribuindo ao Brás e região o apoio

que lhe foi destinado.

Dr. Milton agradece
apoio do Brás

Adilson Amadeu quer Brás mais limpo

Logo na segunda-feira, um dia após sua reeleição à Câmara Municipal, o vereador Adilson
Amadeu falou ao Jornal do Brás sobre seus projetos para a cidade, em particular para o Brás
seu berço. O Peixão, como também é chamado pela brilhante conquista da medalha ouro em
natação nos Estados Unidos em 1991, disse em tom alvissareiro que quer o Brás mais limpo,
mais moderno, mais seguro, com melhor iluminação. Para tanto, está agilizando seus projetos
para que o Brás e adjacências tenham essas melhorias em curto e médio espaços de tempo.

Subprefeitura Brás
Entre referidos projetos, o vereador Adilson Amadeu asseverou como destaque a criação da
Subprefeitura Brás, cuja vida própria, irá resolver praticamente todos os problemas. Disse que tal
propositura está em andamento com boas notícias muito em breve.

Adilson e Dr.
Cosmo Feliciano,

diretor do
Hospital

Clinicordis: muito
trabalho em prol
da região Brás


