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Latex Tonvinil
18 Lts

R$ 39,90

Manta asfaltica
Rolo 10x3 mm
R$ 89,90

Porta Lisa para
Pintura (completa)

R$ 89,90

Látex Suvinil
18 litros

R$ 134,90

Conj. Louça
3 pçs -  Saveiro

R$ 89,90

Porta em Chapa
Social 2,15 x 0,84

R$ 149,90

Vedacit 18 l itros
R$ 44,90

Porta Sanfonada
0,80 cm - várias cores

R$ 59,90

Conjunto para
Banheiro - ref.

Brilhante
R$ 239,90

Pisos e
Revestimentos

A partir de
 R$ 4,90

Gabinete AJ Rorato
1,20 x 0,57 mts
R$ 129,90

Argamassa Piso
Ferma Rápido
 R$ 24,90

Kit ass. p/ banheiro
Ref. Gran Hill
R$ 89,90

Massa corrida
PVA 18 lts
R$ 34,90

Mais dia menos dia, o Viaduto Diário
Popular vai para o chão. A decisão
é do prefeito Gilberto Kassab, cuja

licitação para destruir o local deve sair em
breve. Até o final do mês serão concluídos os
estudos que justificam a demolição e apontam
as alternativas para o trânsito, segundo o
subprefeito da Sé, Andrea Matarazzo.

O prefeito Kassab disse que a demolição
será o ponto de partida para as obras de
reurbanização do Parque D. Pedro II,
atendendo iniciativa do governador eleito José
Serra, que achava o viaduto “muito feio” e

Viaduto Diário Popular será demolido
com fluxo de veículos pequeno, além de avaliar que
uma reforma completa consumiria muito dinheiro.

Inaugurado em 1969, o Viaduto Diário Popular tem
540 metros de extensão e liga a rua do Gasômetro ao
outro lado da avenida do Estado, passando por cima
do Parque Dom Pedro II.

CRIANÇAS NO PALÁCIO
Dentro do projeto de reurbanização da área do

Parque D. Pedro II, será criado no Palácio das
Indústrias o Museu da Criança. De acordo com
Matarazzo, também se estuda o destino do Edifício
São Vito, cuja demolição está em estudos.

Um bate-papo bem descontraído. Foi nessa
tônica, o encontro do subprefeito da
Mooca, Eduardo Odloak, em seu gabinete,

com o diretor da Mano´s Doces, Fausto Rodrigues
Cruz, cuja loja matriz está na Almeida Lima, 79 há
quase 23 anos, além de filial na Visconde de Parnaíba.

CONCÓRDIA E ROOSEVELT
Entre os assuntos, falaram ambos no mesmo ideal

acerca da nova Praça Concórdia, que merece uma
atenção muito especial. Mencionaram o complemento
das obras da Praça Agente Cícero e a necessidade de
instalação de câmeras de segurança em pontos
estratégicos do conglomerado.

A Concórdia será inaugurada no início de
novembro e, nesse sentido deverá haver colaboração
das empresas de seu entorno, para as melhorias
naturalmente necessárias.

Empresário
visita subprefeito

Mooca

Eduardo recebeu o empresário Fausto com
viva demonstração de alegria

O diálogo foi
proveitoso,
deixando a

certeza de um
organizado

progresso na
Concórdia e

Agente Cícero

“Este é um projeto experimental e, dependendo dos resultados, tem
grandes chances de se tornar permanente”, explicou o secretário de
Coordenação das Subprefeituras e subprefeito da Sé, Andrea Matarazzo.

BRÁS DE OLHO
Já que se abriu um precedente nesse sentido, também o Brás – que

é o maior centro de compras da América Latina – deveria ser beneficiado
com algumas ruas boulevard. Eis, aqui, então, o reiterado pedido.

Com a proximidade do Natal, começou a vigorar desde o
último dia 9 de outubro, o bloqueio da rua 25 de Março para
o tráfego de veículos.

A medida visa fazer com que os varejistas de todo o país em busca
de mercadorias para suas lojas e consumidores de todas as idades e
classes sociais, que procuram produtos com preços acessíveis,
tenham a rua à sua inteira disposição.

A interdição valerá de segunda a sábado, das 10 às 18 horas, entre
a rua Carlos de Souza Nazareth e a Ladeira da Constituição.

25 de Março agora é só para pedestres

Os dois primeiros trechos do Expresso
Tiradentes, um corredor exclusivo de ônibus
de última geração, já estão quase prontos e

entraram em fase de pré-operação. São 8 km – 5 em
via elevada e 3 sob o Rio Tamanduateí, que ligarão o
Parque D. Pedro II ao Sacomã, cuja inauguração está
prevista para janeiro.

Entre o Centro e o Sacomã, são dois terminais (Terminal
Mercado e Terminal Sacomã), incluindo as paradas Pedro
II (esta permitirá a integração com a Linha Vermelha do
Metrô), Ana Néri, C.A Ypiranga, e Rua do Grito. Este
trajeto deverá transportar cerca de 2.300 pessoas por
hora e a viagem vai durar 15 minutos, em média. Todas as estações
têm acesso facilitado por elevadores e escadas rolantes.

Os 24 km restantes irão do Sacomã à Cidade Tiradentes,
num total de 31,8 km, que deverá ser entregue até o final de
2008. Quando estiver concluído, o Expresso Tiradentes
transportará 350 mil passageiros por dia, e a viagem entre a
Cidade Tiradentes e o Parque D. Pedro será feita em 1h10min.
“O novo corredor beneficia, diretamente, 1,5 milhões de
pessoas e indiretamente, toda a Zona Leste”, explicou o
secretário municipal dos Transportes, Frederico Bussinger.

Expresso Tiradentes já tem 1ª etapa quase pronta

O FIM DO DESPERDÍCIO

O projeto inicial surgiu há 10 anos, com o nome de Fura-Fila e
depois, Paulistão. Deveria ter 125 km de vias segregadas, nas quais
seriam usados trólebus.  Foram gastos cerca de R$ 600 milhões,
sem que um único passageiro tenha sido transportado. Abandonado,
contribuiu para a deterioração da área. “A requalificação do projeto,
estendendo o percurso até a Cidade Tiradentes, transformou-se em
solução para o problema real e deu uti l idade ao esqueleto
abandonado”, enfatizou o secretário Bussinger.


