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Nádia Campeão, Cidadã do Brás

A

vice-prefeita Nádia Campeão foi laureada na Tarde de
Chá com o título “Cidadã do Brás”. Subiram com ela
no palco, o pároco da Igreja Bom Jesus do Brás, Enivaldo
Santos do Vale, o membro do Rotary Brás, Antonio Marcio, o
delegado titular do 12º DP, Dr Eder Pereira e Silva e a presidente
do Projeto Amamos São Paulo, Dona Lena Mota.

A cerimônia começou com a bênção do padre Enivaldo.
Ele pediu um minuto de silêncio em virtude da tragédia de
Santa Maria-RS. “Vamos pedir também o sucesso do Brás
e do Jornal do Brás, e em prol de melhorias para o bairro,
que produz muito, dia e noite. Precisamos urgentemente,
de um posto de saúde em melhores condições e amplo no
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bairro do Brás”, disse ele, orando em seguida o Pai Nosso
e a Ave Maria.
Em seguida, falou o Dr Eder, do 12º DP. “É uma honra
muito grande estar aqui nesta primeira Tarde de Chá e recebendo
a nossa vice-prefeita Nádia Campeão, que eu não conhecia
pessoalmente. Parabéns pela vitória, conte com a gente”.

Com Vera Ibizi e Terezinha, da Panificadora Orense
Com nossa madrinha cantora Cleuza Dias

Valter Paixão da QS Graph que faz os convites do Chá, também veio
ao encontro com a amiga Nádia Campeão, na foto com Dra Rutinha
e Dra Edith do Hospital das Clínicas

Horácio e Áurea, querido casal lá da Vila Ré,
numa visita especial ao Chá, ao lado de Nádia
Lusa Correia, nossa coordenadora de recepção

Brás do Coração

Contato com a comunidade

Nádia recebe flores do Rotary Club Brás

P

Rotary e Rotaract. Antonio Márcio ao lado de Nádia,
padre Enivaldo, Kelly, Lena e Karen

resente pela primeira vez na Tarde de Chá, a vice-prefeita de São Paulo
Nádia Campeão disse ao nosso repórter Eduardo Martellotta, que o Brás
é o bairro do coração de todos os paulistanos. “Ele tem uma mistura interessante
de cultura e pessoas do Brasil todo. O Brás é um retrato da nossa cidade”,
ressaltou ela, que quer na Copa do Mundo de 2014 a cidade de São Paulo
muito bem mostrada, a exemplo do Brás, maior centro de compras a céu
aberto da América Latina. “Não só mostrar que somos capazes de realizar
uma abertura da Copa do Mundo, em que temos aeroportos e hotéis modernos
e importantes, mas também como é a nossa vida e a do nosso povo”.
E disse ainda: “Cada bairro, sobretudo o Brás, tem sua característica.
Precisamos saber comunicar isso para o mundo, receber os jornalistas do
mundo inteiro e os turistas. E passando aqui pelo Brás, eles vão ter uma
experiência inesquecível”, explicou Nádia Campeão. Para que isso aconteça,
explicou Nádia, é preciso fazer a qualificação permanente do Centro, do ponto
de vista da ocupação, moradia, segurança, limpeza pública, comércio e
empresas. “O Brás é muito importante para a economia do Brasil”, finalizou.

N

ádia Campeão, ao se pronunciar, lembrou da antiga amizade com Milton
George: “Conheço o Milton desde quando eu era secretária municipal de
Esportes. Trabalhamos juntos para realizar os Jogos da Cidade, na modalidade
Truco, com a Federação Paulista de Truco do Milton. Foi um imenso sucesso”,
lembrou ela.
Natural de Rio Claro, Nádia disse que o prefeito Fernando Haddad tem
bastante disposição e um grande programa de trabalho a executar.
Ato contínuo, Nádia Campeão recebeu o título “Cidadã do Brás” das mãos
da presidente do Projeto Amamos São Paulo, Dona Lena Mota.
Por fim, o integrante do Rotary Brás, Antonio Marcio, entregou um arranjo
de flores vermelhas a Nádia Campeão.

As homenageadas da tarde

Adriana, esposa do nosso repórter
fotográfico Gil Cabral

Dra. Marina Duarte dos Reis
CIRÚRGIÃ DENTISTA - CROSP – 83.879
• Cirurgias
• Próteses
• Ortodontia
• Restaurações
(Aparelhos)
• Canal
• Implantes
• Extrações

ATENDEMOS CRIANÇAS

Fone: 2691-3779

Av. Celso Garcia, 528 – Sl. 29 - Brás

Milton, Loir, Nádia e Jeferson

ILHA DE VERÃO
Indústria e Comércio de Confecções
• Cordões personalizados • Sungas para Short
• Elástico e Viés • Aviamentos para Bonés

Rua Cachoeira, 1081 - Brás
Fones: 2291-6917 / 2693-2963 / 2292-5280 - Fax:
www.ilhadeverao.com.br - email: ilhadeverao@terra.com.br

Futura
Comércio de Madeiras

agbras@terra.com.br
www.agbrasimoveis.com.br

Mesas e Cadeiras,
Esquadrias de Madeiras e
Alumínio, Portas, Forros PVC,
Tábuas, Compensados

Loja 1 - R. do Gasômetro, 322 - 3228-0015
Loja 2 - R. da Alfândega, 85 - 3203-1305
www.futuramadeiras.com.br

www.lestesp.com.br

Esquadrias de Madeira e Alumínio, Madeiramento
Bruto e Aparelhado, Forro de PVC, Divisórias,
Compensados, Mesas e Cadeiras
Loja
Loja
Loja
Loja

1: Av. Itaquera, 6751 - Itaquera - 2254-8764
2: Av. João XXIII, 2320 - V. Formosa - 2269-5126
3: Rua Monsenhor Anacleto, 197 - Brás - 3229-4223
4: Rua do Gasômetro, 432 - Brás - 3311-8082

