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Massagista
Hora

marcada

Rua Behring, 162 - Brás
2693-9253

Peça seu troco e nota fiscal no ato do pedido
Rua Dr. Pacheco e Silva, 200

Abrimos aos sábados

Suportes p/ galões - Copos descartáveis
Trabalhamos com água Lindoya

Padaria
14 de Julho

R. 14 de Julho, 92 - Bela Vista
O Legítimo Pane D’Italia

Suportes p/ galões - Copos descartáveis
Trabalhamos com água Lindoya

Auditor

3105-8897
3106-1632

Dr. Arlindo da Silva
Tributário

Overeador Adilson Amadeu
mostrou preocupação com
o crescimento da feira da rua

Coimbra aos finais de semana. “O
cônsul da Bolívia (Jaime Valdivia) pre-
cisa ter mais atenção com o bairro”.

O vice-cônsul geral da Bolívia
em São Paulo, Edgar Herrera Cam-
pos disse, em entrevista ao Jornal

Quem anda pela região Brás depara
com vários carros abandonados. Mil-
ton Pe-dro da Escola SENAI Rober-
to Simonsen         disse na reunião A
Voz das Escolas, que existem nas pro-
ximidades do local, situado na rua
Monsenhor Andrade, muitos carros
abandonados que viraram abrigos de
desocupados. “Carros abandonados
não são responsabilidade da CET, e
sim da Subprefeitura Mooca”, disse
Silvia Guimarães da CET.

Ambulantes ocupam rua Bresser

do Brás, que, em relação a ocupa-
ção dos ambulantes na rua Bresser
esquina com a Coimbra, que atra-
vanca o trânsito todos os sábados
e domingos, em razão da feira bo-
liviana também ali presente, a Pre-
feitura precisa fazer urgente fiscali-
zação no local.

Outros órgãos como a CET e

Região tem vários carros abandonados

Infelizmente, apesar de a Subpre-
feitura Mooca disponibilizar cinco
Ecopontos em sua região, inclusive
no Brás e Pari, alguns trabalhadores
que recolhem lixo reciclável nas ruas
ainda fazem a triagem na própria via
pública, deixando os resíduos no pas-
seio, desrespeitando a lei.

Para evitar o acúmulo de lixo e a
proliferação de insetos entre outros
transtornos à população, a Subpre-
feitura mantém equipes de limpeza
diárias, realizando os serviços, além
das demais atividades rotineiras da
Prefeitura como a coleta domiciliar e
operações Cata-Bagulho.

Ponha o lixo no lixo
Para descarte de objetos sem uso

como móveis velhos, eletrodomésti-
cos e outros materiais recicláveis, além
de entulho da construção civil, a po-
pulação pode se dirigir aos Ecopon-
tos, onde pode deixar até 1m³ de
materiais, por pessoa, gratuitamente.

Ecoponto Brás – rua Palmori-
no Mônaco – esquina da rua da Moo-
ca (baixos do viaduto)

Ecoponto Pari – avenida Carlos
de Campos esquina com a Marginal
Tietê
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a GCM devem tomar providênci-
as, ainda de acordo com ele. “É o
único lugar onde são feitas com-
pras que chegam da Bolívia”, dis-
se Edgar.

Para o vereador Jamil Mourad, o
povo boliviano é irmão e trabalha-
dor. “Os bolivianos precisam rece-
ber apoio, atenção e cooperação”.

Claudio, assessor do vereador Ja-
mil Mourad, disse que, em uma se-
mana, foram recolhidos pela Sub
Mooca, mais de 280 carros em situa-
ção de abandono. Informou ainda
que são colocados adesivos nos car-
ros abandonados, junto com uma
multa de R$ 12.000,00. “O proprie-
tário tem um prazo de cinco dias
para retirar o carro do local. Não
retirando, levamos para o pátio da
Subprefeitura. Se o carro é roubado,

existe um outro processo para recolher o veículo”. O aten-
dimento específico para carros abandonados é pelos fones
2652-5294 ou 2292-2122 (Subprefeitura Mooca) com He-
ron.

Tráfico de drogas nos estacionamentos

Segundo o comandante da 3ª Cia do 13º BPM/M, capi-
tão Aldrin Santos Corpas, está havendo tráfico de drogas
nos estacionamentos de caminhões. “Vamos verificar várias
áreas de estacionamento no Brás. Tenho certeza que existe
também uma boa vontade da CET em resolver”, disse ele.

Inspetor Cantelli, da Guarda Civil, Regional Mooca, está fazendo um belo
trabalho na nossa região. Ele veio à nossa redação para falar sobre a

campanha contra a hanseníase no bairro.

• Tem funcionário da Câmara
Municipal ganhando salário alto.
Segundo informações do jornalista
Nelo Rodolfo, técnicos administra-
tivos, garagistas, auxiliares e assisten-
tes ganham até R$ 24.000,00 bru-
tos por mês, salário que chega a ser
mais do que o dobro do que rece-
be o presidente da Casa. Isso ocor-
re, de acordo com Rodolfo, por
uma série de aumentos automáticos
e gratificações para funcionários
concursados.

• A deputada federal Luiza
Erundina desistiu de ser vice na cha-
pa do pré-candidato a prefeito Fer-
nando Haddad – PT. Uma foto do
ex-presidente Lula ao lado de Ma-

luf foi o estopim da explosão de
Erundina. “Ela ficou enciumada”,
disse Maluf, sobre Erundina.

• Por sua vez, o pré-candidato
a prefeito pelo PSDB José Serra
comparou a situação do transpor-
te público atual com a de 2005,
quando ele assumiu a Prefeitura
paulistana após a gestão de Marta
Suplicy, do PT. “Antes, o transporte
coletivo, de ônibus, trem e metrô,
respondia por 45% (dos desloca-
mentos) e agora subiu para 55%.
O transporte individual (carros)
maximiza a emissão de gás carbô-
nico”, disse Serra.

• De acordo com informações do
jornalista Luís Nassif, em seu site, há

três principais nomes na disputa pela
vaga de vice de Serra: o ex-secretá-
rio de Educação municipal, Alexan-
dre Schneider (PSD), o secretário
estadual Rodrigo Garcia (DEM) e
o ex-secretário estadual Andrea
Matarazzo (PSDB). O ex-secretário
do Verde e Meio Ambiente de Kas-
sab, Eduardo Jorge, teria sido “quei-
mado” por seus concorrentes, de-
vido a denúncia de um suposto re-
cebimento de propina. Serra é quem
vai escolher o vice.

• Pelo PTB de Campos Macha-
do, o esquema trocou as posições.
D´Urso que era candidato a prefei-
to, agora é vice na chapa com Celso
Russomanno ao cargo principal.
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