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Nós levamos até você a melhor
comida da região

Almoço, Jantar,
Porções e Lanches

Rua 25 de Março, 555 - Sobreloja
Dentro do Shopping Porto 25

Porto
Café

Venha conhecer o Porto Café, o
prazer de beber um bom café.
Saboreie também nosso delicioso

Bolinho de Abóbora com Carne Seca

DespachanteLIBRA
DETRAN

Rua Uruguaiana, 418
2692-3491

• Transferência  • Licenciamento
• Renovação de CNH

Roupas p/ ginástica
VENDEDOR
INTERNO
Noivas e Festas
c/ Experiência

Shopping 25 de Março
rh@elanoiva.com.br
Tel.: 5572-5577

Em sua última reunião, dia 7 de maio últi
mo, no prédio administrativo do SESC
Belenzinho (rua Álvaro Ramos, 991), o

Conseg Brás/Mooca/Belenzinho festejou seu
22º aniversário.

Fundado em 1990 na redação do Jornal do
Brás, pelo jornalista Milton George e delega-
do Gerson de Carvalho, o Conseg Brás/Moo-
ca é um autêntico órgão de apoio aos anseios
da comunidade, em ação conjunta com o 8º
DP e 3ª Cia do 45º BPM/M.

Depois de 22 anos, voltou à reunião do
Conseg, o Dr Hernani Caputo, que foi o pri-
meiro presidente deste importante órgão de
segurança. “O povo continua acreditando que
a força maior emana do próprio povo. Não
podemos nos dispersar e contar sempre com
o poder público. Temos que brigar e compare-
cer. As leis não nos favorecem muito. O povo
unido jamais será vencido. Tenho muito orgu-
lho de ser dirigido pelo Dr Tadeu e pelos meus
chefes Claudio e Simonal”, disse ele, ressal-
tando a dificuldade da imprensa de bairro em
projetar os problemas do bairro e ao mesmo
tempo, manter-se.

A presidente do Conseg Brás/Pari/Canin-
dé e Ponte Pequena, Tânia Barbosa, também
esteve presente na reunião festiva e destacou
a garra de Wanda Herrero à frente do Con-

Conseg Brás/Mooca faz
22 anos com alertas

Wanda Herrero é a presidente do
Conseg Brás/Mooca/Belenzinho Hernani Caputo foi o primeiro presi-

dente e aqui, excepcionalmente,
presidiu o 2º período da cerimônia.

Após, foi homenageado

Tânia
Barbosa,

do Conseg
Brás/Pari
presente

no evento

Tenente Dias da 3ª Cia do 45º BPM

Regina do Coral Rafaellis, executou
em brilhante estilo o Hino Nacional

e, após, várias canções Na ocasião, nosso editor Eduardo
Martellotta foi homenageado por

sua missão, recebendo o título das
mãos de Ibrahim do Lions Pari

Nolasco da Gazeta da Mooca, recebe
o título das mãos do inspetor Cantelli

João é da
SPTrans
prontifican-
do-se a aten-
der reivindi-
cações

Milton George recebeu a homenagem
“Fundador do Conseg Brás/Mooca”

Thâmara e Alessandra são, respecti-
vamente, da Comunicação e da Co-
ordenação do Museu da Imigração e
divulgaram a 17ª Festa do Imigrante,
que acontece nos dias 27 de maio e
3 junho no Arsenal da Esperança

Padre
Marcelo da
Igreja N.S
Ferroviários

Todos
apresentam
problemas
em suas
regiões

Claudio, da Sub Mooca

Aqui, morador da Mooca fala sobre
o problema no entorno das escolas

Todos moradores da região falam
com liberdade na reunião

É sempre necessária a manifestação
da comunidade no encontro mensal

seg Brás/Mooca. “O Conseg é a comunidade
pela comunidade, continuem brigando pelas
melhorias”.

Urgente mudança da lei
O diretor do Jornal do Brás e fundador

do Conseg Brás/Mooca, Milton George, des-
tacou que a nossa lei é arcaica. “Abando-
naram a questão da criminalidade. Ainda bem
que temos ainda as autoridades policiais re-
gionais. É preciso que toda a imprensa com-
bata o problema e alerte as autoridades su-
periores para que entendam que as leis no
Brasil precisam ser modificadas”, disse ele,
recordando a data em que o atual vice-pre-
sidente da República Michel Temer forma-
lizava a fundação dos Consegs em 1985,
quando chefe da Casa Civil no Governo
Montoro.

Polícia não dá mais conta
ODr Antonio Tadeu Rossi Cunha, delegado titular do 8º

DP fez um desabafo ao informar que o problema da
Polícia Civil é o mesmo da Polícia Militar, e que ambas es-
tão a par do tráfico de drogas nas escolas e da migração da
Cracolândia para a região. Disse ainda, que a época é de
desmando, e que o sistema de leis confunde o que é legal do
que é imoral. “A polícia não dá mais conta. Quem vai inter-
nar o morador de rua que faz tráfico de drogas na porta da
faculdade? Houve uma mudança na lei de entorpecentes,
para beneficiar mais o infrator”, lamentou.

Com isso, todos nós perguntamos: Como é que fica Se-
nhores Deputados, Senhores Senadores ??

A próxima reunião do Conseg Brás/Mooca será no dia 4 de
junho, na Escola Estadual Firmino de Proença, sita à rua da
Mooca, 363. Participe, ajude a melhorar os problemas da região.

3227-8525
3227-3020
3311-8332

Comércio de Produtos Naturais,
Integrais e Orgânicos
Entregas a domicílio

Av. Mercúrio, 222 - Brás

www.armazemsaovito.com.br


