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60 Anos

Rotulagem
Livros, Jornais

Apostilas

Catálogos, Folders, Mala Direta
Notas Fiscais, Blocos e Formulário Contínuo

Rua Marcos Arruda, 300
6693-7951 - 6292-9975
6695-1501

(
e-mail: priore@ig.com.br

Fundada em 1944

    EXAME DE VISTA
                         Atendimento

        das 9 às 17 horas
de  2ª a sábado

Av. Celso Garcia, 378 - Loja 5
(Em frente ao Bradesco)

((((( 6852-1125 (((((  33333277-3746277-3746277-3746277-3746277-3746

Dra. Denise Regina Garcia

Rua Piratininga, 615

 Atendimento
3ª, 5ª, 6ª  das 13 às 19 h

CIRCIRCIRCIRCIRURURURURURGIÃ DENTISTGIÃ DENTISTGIÃ DENTISTGIÃ DENTISTGIÃ DENTISTAAAAA SAAB & ADVOGADOS ASSOCIADOS

Cível
Criminal

Trabalhista
Rua Miller , 729

3326-40103326-40103326-40103326-40103326-4010
3315-95583315-95583315-95583315-95583315-9558(((((

Comercial Lima & Lins
Especializado na Fabricação de Coifas, Tubos,

Curvas, Chaminés, e Calhas, Colocação
de Calhas e Condutores em geral
 Rua Firmiano Pinto, 146

((((( 6692-4809  -  Fax: 6692-8347

FÁBRICA  PAULIST A
DE MANEQUINS

Manequins, Expositores para Vitrines e Reformas em GeralFabricação
Própria

( ( ( ( ( 3315-8749 e 3315-0827
Rua São Caetano, 719

TRANCABRÁS

 R. Hannemann, 399  ((((( 3229-6261
Av. Cruzeiro do Sul, 843  ((((( 3227-8602 - 24 Hs

Fechaduras - Trincos - Cadeados
Chaveiro Yale em 1 minuto

Rua Barão de Ladário, 799
((((( 3227-0330

Quadros, Molduras, Laca,
Espelhos, Artesanatos, Gobelein,

Vitrais, Telas, Tapeçaria e Vidr os.

QUADROS RM PANIFICADORA E RESTAURANTE

ORENSE
      Pães, Bolos e os Melhores Lanches da Região

1º Piso - Self  Service ou Prato Sugerido

( 6291-8049 e 6292-5144
Rua Catumbi, 470

ASSADOS DE  6ª A  DOMINGO

Fabricação de Shorts e Bermudas

R. Oriente, 788

Loja Nova Oriente

Artigos Esportivos

CONFECÇÕES EM GERAL

( 6692-4412
Jogo de Camisas e Meiões

Rua  Dr. Costa Valente, 363 - Brás
( 6291-0524

Posto de Serviços
POLIBRÁSPOLIBRÁSPOLIBRÁSPOLIBRÁSPOLIBRÁS

O Combustível mais Confiável da Região

PETROBRÁS

((((( 3315-9799
Rua Barão de Ladário, 861

Fabricante
das camisas

 Paulu’s

Brindes em Geral

Rua 21 de Abril, 250

((((( 6694-5122

BRINDES BRESSER

Tudo p ara Silk-Screen * Puff * Perolado
* Branco * Mix * Pigmentos * Rodo * Nylon

((((( 6694-0412
Rua José Monteiro, 319

(Próx. ao Viaduto Bresser)

R. Henrique Dias, 177 ((((( 3313-6137

Papelão - Plástico - Ferro  - Alumínio
Metal - Cobre - Perfilado - Latinha

Retiramos no Local

Brasfer AparasAparasAparasAparasAparas
e Sucatase Sucatase Sucatase Sucatase Sucatas

NORDESTE
AVIAMENTOS
Compramos Saldos em Geral
Rua Bering, 40
  (  (  (  (  ( 6693-3017

Civil – Trabalhista – Criminal
Família e Empresarial

Rua Silva Teles, 1.141

((((( 6694-9855

SÉRGIO LOURENTE MARTIN
ADVOGADO

R. do Hipódromo, 457

(   6618-5707
Fax: 6693-6100

Alarmes - Vidros
e Travas Elétricas
Módulos de Potência e
Alto Falantes
CDs - DVDs - MP3

Som &
Acessórios

Email: dubrasom@brasilcomercial.com

MERCADINHO BELENZINHO
* Grande Variedade de Produtos
* Feirinha Diária e Açougue

Aceitamos todos os Ticktes s/desconto

Rua Catumbi, 494 Belenzinho
((((( 6292-5144 -6291-8049

Cortes - Alongamentos - Escovas - Hidratação
Limpeza de Pele - Depilação - Química em Geral

Manicure e Pedicure
Transforme-se em um profissional na área da beleza

Oferecemos cursos de cabeleireiros

R. Inácio de Araújo, 169 - Metrô Bresser
((((( 6096-4041 - Cel: 7171-4774

Começa dia 30 de abril a esperada e grandi
osa festa de Santa Rita de Cássia, padro
eira do Pari, o bairro doce de São Paulo. As

festividades preencherão todos os finais de semana de maio,
com quermesses e grande show artístico sob o comando
do popular companheiro, o locutor J. Beline. A apoteose
das festividades será dia 22 de maio, com a procissão e
bênção das flores.

Santa Rita de Cássia
nasceu na Província de
Úmbria, Itália, no ano
de 1386. Desde crian-
ça queria ser freira, mas
por obediência aos pais
casou-se aos 12 anos
com um homem violen-
to, infiel e fanfarrão,
com quem teve dois fi-
lhos. Após dezoito anos
de casamento, seu ma-
rido foi assassinado. Ela
foi um exemplo de vida
religiosa, com suas ora-
ções e mortificações.
Rita de Cássia se devotou especialmente a cuidar de
pessoas doentes e a aconselhar pecadores.

SANTA DAS ROSAS
Diz a lenda que, quando a santa se encontrava en-

ferma, já a beira da morte, pediu que sua prima fosse
buscar uma rosa no seu jardinzinho de Rocca Porena.
Aparentemente o pedido era um absurdo, já que era
inverno e não poderia ser encontrada nenhuma flor.

Qual não foi a surpresa da prima de Santa Rita, quan-

Joaquim Cavalcanti de
Oliveira Lima Neto

Em 1963, a Venezuela
vivia o caos da guerrilha
urbana provocada pela
queda da Ditadura Perez
Jimenez e a ascensão do
Presidente Romulo
Bittencourt. Era Presi-
dente dos Estados Uni-
dos Kennedy. Fui fazer
um curso de guerrilha
em Caracas. Chegando
no aeroporto, tiraram meu passaporte, que só foi de-
volvido quando deixei o país. Eu não tinha mais nome.
Fui morar numa Quinta chamada Campoamor, no bairro
de Los Choros. Muitas vezes lavei pratos com Rafael
Caldeira, que seria o próximo Presidente do país.

A cidade vivia uma intranqüilidade impressionan-
te. Era profundamente perigoso andar pelas ruas.
Eu me lembro que recebi de um colega médico do
Paraguai uma pequena bandeirinha do país, con-
feccionada pelas virgens paraguaias, ele me con-
tou emocionado. Era um exilado político.

Tornei-me um guerrilheiro completo. O meu
professor era o General Bela Kiraly, que fez a
resistência das tropas húngaras contra a União
Soviética. Uma vez fui enviar um cartão com vista
da cidade para minha mãe. Eu não podia enviar
cartas. Era proibido colocar o endereço onde eu
me encontrava.

Quando desci próximo do correio central, pas-
sou um carro-bomba, que metralhava todos que
estavam no local. Foi tempo de eu me jogar no
chão para escapar do tiroteio e da explosão do
veículo. Deus me salvou.

Terminado o curso, fui para os Estados Unidos.
Na volta, parei para me encontrar com um colega
de curso no Panamá e dormimos num banco de
jardim em frente ao Canal. Não tínhamos dinheiro.

Voltei para o Brasil respirando aliviado. Mas, no
ano seguinte, era implantada a Ditadura dos Gene-
rais, o período da obscuridade. Com a queda do Pre-
sidente Jango Goulart, começou a época mais negra
da história do Brasil, só igual à ditadura Vargas.

Joaquim Cavalcanti de Oliveira Lima Neto é
advogado, escritor e também fundador

diretor do Museu do Brás.

Pari louva Padroeira Santa Rita

Guerrilha

Um espaço revigorado, que dá gos-
to de freqüentar. É este o conceito que,
a partir de agora, o público tem ao tran-
sitar pela Praça República da Coréia,
reinaugurada no último dia 15 de abril
pela Subprefeitura Mooca, em conjunto
com a Associação Brasileira dos
Coreanos.

O que antes era uma praça abandona-
da, suja, utilizada para depósito de lixo e
entulho, agora é um local agradável, que
conta com bancos e mesas, além de ter
todo o entorno paisagístico melhorado,
com o plantio de várias espécies de plan-
tas.

Em 1992, conta o presidente da As-
sociação Brasileira dos Coreanos, Chul
Un Kim, foi erguido um monumento
na praça em homenagem aos primeiros imigrantes
coreanos no Brasil. Foi nesse ano que ela recebeu
oficialmente este nome. Com o passar do tempo, a
praça foi se deteriorando, e ocorreu um movimento
de empresários da região para revitalizá-la. Começa-
ram, então, as obras no dia 27 de janeiro.

COMUNIDADE PARTICIPANTE
Kim destacou a participação da comunidade na

recuperação da praça. “Não houve muitos proble-
mas, graças à grande participação e espírito cívico
dos moradores e empresários, com apoio, natural-
mente, da Polícia Militar (13ºBatalhão)”, explica
Kim. Foram investidos mais de R$ 55 mil nas obras,
encerradas dia 30 de março último. “Ainda sobrou
dinheiro para futuramente, ser instalada uma guarita
da PM no local”, acrescentou. Há cerca de mil es-

Coreanos revestem praça com civismo

tabelecimentos comerciais e industriais de ori-
gem coreana na região Brás/Pari, segundo ele.
Por isso, há sempre um cuidado especial na
manutenção da Praça República da Coréia.

O Cônsul Geral da Coréia, Kwon Young
Wook, presente na solenidade, disse que a pra-
ça está localizada perto do Bom Retiro, onde
trabalham também muitos coreanos, no ramo
de confecções. Wook ainda parabenizou as pes-
soas que cooperaram na revitalização do espa-
ço (foram 57 empresas da região).

“Um dos primeiros modelos de parceria que
a nova gestão do prefeito José Serra inaugura é
este aqui”, disse Eduardo Odloak, chefe de ga-
binete do subprefeito da Mooca, Walter José
Pires Bellintani.

O Cônsul Geral da Coréia, Kwon Young Wook (centro)
também se fez presente na importante cerimônia. A
Subprefeitura Mooca se fez representar com o chefe de ga-
binete, Eduardo Odloak, na foto à direita.

Em encontro dia 28 de março último com
a comunidade e lideranças das regiões
do Brás, Pari, Mooca, Belém e Tatuapé,

o subprefeito da Mooca, Walter Bellintani, apre-
sentou novos projetos e ouviu sugestões e recla-
mações, no Hotel Meliá Confort, localizado na
rua Serra de Juréia, 351, bairro do Tatuapé.

Bellintani disse que o governador Geraldo
Alckmin, em reunião ocorrida dia 24 de março
no Palácio dos Bandeirantes, anunciou a
desativação da Febem Tatuapé, que fica na área
do Belém, para a construção do Parque Estadual
do Belém. “A obra deve começar nos próximos
60 dias”, adiantou. De imediato, 40% dessa
área serão do parque. Quantos aos internos,
serão transferidos para 41 unidades espa-
lhadas por todo o Estado. Os menores terão
acompanhamento da família e técnico-peda-
gógico de maior qualidade. O parque atende
ao anseio da população, e aos objetivos da
Subprefeitura, de trazer mais verde, lazer e
qualidade de vida para a região. Além de fa-
zer parte da Operação Urbana Celso Garcia,
que busca revitalizar o entorno desta importan-
te avenida, de acordo com o subprefeito.

Enfim, o fim da Febem
Em seu lugar um grande parque estadual como compensação para o povo

OUTRAS QUESTÕESOUTRAS QUESTÕESOUTRAS QUESTÕESOUTRAS QUESTÕESOUTRAS QUESTÕES
Outro projeto que deverá ser colocado em prática é

em relação aos carrinheiros da região Brás/Pari, que,
de acordo com ele, é a que mais sofre com os resídu-
os têxteis. O Corredor da Moda, cuja fase entra agora
na rua Oriente, a revitalização da rua do Gasômetro, a
modificação da horta comunitária da Radial Leste (pró-
xima do viaduto Bresser) e a restauração das praças
da região (em parceria com universidades) também
estão nos planos do subprefeito Bellintani.

CRIANÇAS CARENTESCRIANÇAS CARENTESCRIANÇAS CARENTESCRIANÇAS CARENTESCRIANÇAS CARENTES
O novo diretor superintendente da Associação

Comercial de São Paulo – Distrital Mooca, Antonio
Viotto Netto, levantou a questão das crianças pedin-
tes nos semáforos, cuja opinião é a de que isso ocor-
re devido à falta de creches para abrigá-las. “Na ges-
tão passada, havia uma demanda reprimida de 100
mil vagas em creches, no município de São Paulo”,
completou Viotto. Sobre o problema, Bellintani res-
pondeu que “é uma política que não será definida no
âmbito da Subprefeitura. Mas eu não vejo outra al-
ternativa, senão atender a demanda”.

Outras reuniões com o subprefeito serão programa-
das brevemente. Maiores informações com a
Subprefeitura Mooca nos fones 6694-0192 e 6292-2122.

Quem quiser é só chegar
na terça, quinta ou domingo
à noite defronte à Biblioteca
do Pari e participar sob a re-
gência de hábeis maestros,
ao lado de gente alegre que
ostenta com orgulho a ban-
deira da Colorado do Brás.

GRATIDÃO
A propósito, a diretoria,

O Celso é o presidente,
e cada departamento faz

sua parte. E assim o
clube vai vibrando em

suas realizações.
Por aqui, também, a

agremiação agradece o
apoio recebido da Têxtil
Abril, Campineira, Tiana
Cabeleireiros, Calçados

Fama, Restaurante
Minuano e Shyros Jeans.

Colorado chama
alunos de bateria

Serra Morena
esquenta
o CDM

através do presidente Ney, agradece toda a moçada que participou
do bonito desfile no Anhembi, assim como aos simpatizantes e
colaboradores.

25 de abril a 15 de maio de 2005

do ela deparou com uma linda rosa. Apanhou-
a e correndo foi entregá-la a santa, que infeliz-
mente tinha acabado de morrer de tuberculo-
se. Era o dia 22 de maio de 1457, e ela estava
com 71 anos. O mais incrível é que durante o
seu velório, o corpo exalava cheiro de rosa.
Até hoje na cidade de Cássia (Itália), o fenô-
meno continua ocorrendo numa capela onde
o corpo dela está embalsamado numa redoma
de vidro. Em 24 de maio de 1900, Santa Rita
de Cássia foi canonizada por Leão XII.


