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Produtos de Alta Qualidade
ao Alcance de Todos

Todo dia é dia
de panetone

Manos
Doces

Mania de vender barato
Mais de 7000 itens

Lj. 1 - R. Dr. Almeida Lima, 79 - Brás
Lj. 2 - R. Visc. de Parnaíba, 2.463 - Belém
Lj. 3 - Av. Eduardo Cotching, 1.873 - V. Formosa
Lj. 4 - Av. Cons. Carrão, 2.008 - V. Carrão

TELEVENDAS 2799-0311

ligue e divulgue
seu produto

Fones da Redação

www.jorbras.com.br
Mais de 2.000 visitas por dia

Jornal do Brás

Faça um banner
online no site

Notícia chegada à redação do Jor
nal do Brás dia 31 de julho últi-

mo, concretiza que o governo fede-
ral transferiu à Prefeitura de São
Paulo o terreno de 119 mil metros
quadrados do Pátio do Pari, onde
funciona a Feira da Madrugada.

O contrato de cessão assinado no
início de julho pela ministra do Pla-
nejamento, Mírian Belchior, e o pre-
feito Gilberto Kassab, tem validade
de 35 anos, renováveis por igual pe-
ríodo. Em contrapartida, estabelece
que o município deve realizar licita-
ção para implementar projeto de de-
senvolvimento de polos comerciais
no Pari, Brás, Bom Retiro, Santa Ifi-
gênia e Sé.

A formalização da cessão da área
tira da gaveta um projeto de moder-
nização que prevê a construção de
estacionamento para ônibus e veícu-
los, torre de escritórios e hotel.

Kassab editou dia 27 de julho úl-
timo decreto que nomeia a Secreta-
ria Municipal de Desenvolvimento
Econômico e do Trabalho como res-

Feira da Madrugada
acende pavio de novo

ponsável pela elaboração do projeto
de concessão e da proposta a ser
enviada à Câmara Municipal de São
Paulo para detalhar como vai ser o
fomento ao comércio e o desenvol-
vimento econômico e social da área
concedida,  a realização do posteri-
or procedimento licitatório, contrata-
ção e respectiva fiscalização.

O decreto também prevê que
a Secretaria Municipal de Coor-
denação das Subprefeituras, que
já detinha a guarda provisória do
imóvel desde novembro de 2010,
continuará responsável pela área.
E que um grupo gestor vai coor-
denar o projeto entre várias secre-
tarias.

Por sua vez, o secretário do De-
senvolvimento Econômico e Traba-
lho, Marcos Cintra, prorrogou para
31 de dezembro de 2012 o prazo
para elaboração de estudos prelimi-
nares para a implementação do em-
preendimento “Circuito das Com-
pras”, iniciada em setembro de 2010.
Fonte: G1

Bairro tradicional de eventos so
ciais em seu cintilante passa-

do, o Brás tem hoje uma nova per-
formance, vivendo o glamour de
sua Tarde de Chá na última 3ª fei-
ra de cada mês no chique Clube
Independência. O evento foi cri-

Tarde de Chá passa a ser
cartão postal do Brás

ado pelo Jornal do Brás em maio
de 2006 com muitas atrações alu-
sivas ao fascinante círculo femi-
nino. Dia 31 de julho último quem
se fez presente foi o radialista
Anael Lopes da Rádio Terra, com
sua caravana de artistas, entre

eles Célio Roberto, O Cigano. Na
foto ainda uma replica sobre em-
pregadas, alusiva à novela da Glo-
bo e a cabeleireira Erika atenden-
do gratuitamente o público. O pró-
ximo Chá acontece dia 28 de
agosto. Página 6

O Metrô divulgou em seu site o Mapa Metro-
politano de 2021, onde consta a Linha 21 Cinza
(Pari-Nordestina), que integrará as Estações Pari,
Largo da Concórdia, Celso Garcia e Belenzinho.

Pari, Silva Teles e Catumbi
O mapa mostra que a região contará também

com outra Linha, a 19 Celeste (Campo Belo-Gua-
rulhos), cujas Estações serão Pari, Silva Teles e
Catumbi. Isso mostra que a Linha 4 Amarela não
terá mais a Estação Pari, no prolongamento da
Estação Luz, e sim em outra rota.

Metrô se alastra na região

Constituído em patrimônio arqui-
tetônico do Brás, o prédio localizado
na rua Bresser, 1.408 esquina com
a rua 21 de Abril pode ser demolido
e dar lugar a um estacionamento.

A informação foi transmitida pela
presidente do Conseg Brás/Mooca
e Belenzinho, Wanda Herrero, em
mensagem enviada à nossa redação.

Segundo Jorge Eduardo Rubies,
presidente da Associação Preserva
São Paulo, em e-mail endereçado à
Wanda, existe um pedido de reforma
para o imóvel, o que significa que qual-
quer alteração no prédio é irregular.

Em cerimônia festiva dia 13 de ju-
lho na Praça Souza Mello – Catumbi, a
Base de Segurança da PM lá instala-
da, comemorou 12 anos de ação na re-
gião. Na foto, o sargento Meneses que
comanda a Base há 3 anos e o capitão
Aldrin que chegou ao bairro recente-
mente, acelerando a ação policial mili-
tar, dando eco inclusive à Voz das Es-
colas. Página 12

Base da PM Pari age
há 12 anos no bairro

Em julho último, fez dois anos da
grande perda do Movimento Poético
Nacional, pelo falecimento de seu fun-
dador, poeta Silva Barreto, autor do
livro “A Viagem de uma Lágrima”.
Na foto, o fundador da Casa Lam-
pião de Gás, poeta Wilson Jasa no
sarau em louvor ao patriarca, ao lado
de Creusa Barreto. Página 10

Poetas lembram 2 anos
sem o baluarte Barreto

Acidentes se repetem
em esquina perigosa

A rua Santa Rita esquina com a rua João Boemer
mais uma vez registrou acidente de veículos. Na tarde
do último dia 27 de julho, por volta das 16h30, um Eco
Sport e um Mitsubishi envolveram-se na colisão. O
Mitsubishi invadiu a calçada defronte à Panificadora
Brasitânia. A esquina é perigosa em virtude de existir
somente o amarelo piscante. Com a palavra, a direto-
ria da CET, para instalar urgentemente semáforo no
local com o fim de evitar mortes na citada esquina.

Prédio histórico
pode virar

estacionamento


