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Lingerie 17 anos

Loja 1: Rua João Teodoro, 1577 - Brás 
 3311-8773 - 3466-2801

Loja 2: Rua João Teodoro, 1300 - Brás
 3315-9737 - 3466-2802

Plástico Bolha - Fitas Adesivas - Fitilhos - Sacolas 
Plásticas - Sacos PP Brilhosos - Produtos para 

Festas - Descartáveis em geral Produtos de Limpeza 

Disk Entrega:  2694-7644
Rua Catumbi, 728 - Belenzinho

embalagensbianca@hotmail.com

Fabricamos Caixas Kraft e Semi-Kraft 

 2692-0870
Rua João Boemer, 541

Botões, Fivelas,  
Ziperes, Elásticos, Viés,  
Linhas, Fitas, Etiquetas,  

Cordões e Velcron 

O Mundo dos Botões
Or i en t e  Av i amen to s

 2694-1268

36 anos de Bons Serviços 

Promoção 
do mês:  

Talão  
de Nota  
Fiscal

Rua 21 de Abril, 432

J Gráfica 
obamar

Impressos 
em Geral

Folders, Envelopes, Pastas,  
Brindes, etc.

Rua Dr. Ornelas, 151
 3311-0501

Fax 3311-0514

Areia, Pedra, Tijolos, Ferragens,  
Tintas, Materiais Elétricos, Hidráulicos

CENTER DA 
CONSTRUÇÃO

Rua Carlos Botelho, 63/67

Malhas para Fardo,  
Papel, Sacos  para Lixo,  
Fitilho, Durex, Sacolas  

e  Sacos Plásticos

 2692-0079
Fax: 2693-4685www.fardopel.com.br

Comércio de Embalagens

ATACADO 
E  

VAREJO

Entregamos 
os Pedidos

A noite do último dia 29 de abril 
foi especial para a Cooperativa 
Brasileira de Transporte, quando 

foram inauguradas as novas instalações 
da entidade. 

A líder maior dos transportes escolares, 
Lurdinha Rodrigues, ressaltou que a festa 
é para todos os cooperados. “Muitos ainda 
estão entregando crianças na rua e traba-
lham a 50 km de distância”, disse ela.

A Força da Mulher

Presente ao evento, como convidado 
especial, o ministro do Trabalho Carlos 
Luppi disse que a mulher é quem cuida 
da família, e no mercado de trabalho, está 
avançando. “No mercado de trabalho, se-
gundo o Cadastro Nacional de Empregos, 
60% da mão-de-obra empregada no Brasil, 
com carteira assinada, no nível completo 
e incompleto universitário, é de mulher. 
Porque o patrão paga, em média, 30% a 

menos do salário para mulher formada na 
mesma função que o homem”, informou. 
“A tua liderança, Lurdinha, representa res-
peito, a mulher tem que estar no comando”, 
disse ele, que já foi jornaleiro e é nascido 
em Campinas.

Antes do descerramento da placa, 
o mestre de cerimônia Celso Prudente 
lembrou dos fundadores da Cobrate: Dr. 
Francisco Amaro Gurgel, Lurdinha Rodri-
gues, Dr. Pedro Valdir, Dra. Janete, Deise, 
Luis Gurgel, Kátia Rodrigues, Izilda, Jane 
Rodrigues, Aluízio, Tio Chico, Eduarda, 
Vânia, Terezinha, Tio Luis, Ana, Neide, 
Clara, Laura Ribeiro e tantos outros que 
contribuíram para o crescimento da Cobra-
te. Celso ainda fez destaque ao engenheiro 
Julio César Gurgel. 

Mais Espaço e Qualidade

Luta pela Igualdade

A importância  
do transporte

O também ex-
secretário de Esta-
do de Transportes 
Metropolitanos, 
Dr. Jurandir Fer-
nandes ,  repre-
sentando no ato o 
pré-candidato ao 
Governo de São 
Paulo, Geraldo Al-
ckmin, ressaltou o 
valor da Cobrate. 
Há trinta anos, as 
peruas escolares 
eram incipientes e 
muitos pais faziam 

o rodízio de carro, para pegar os filhos e levar para a 
escola. “Não é meramente um condutor. Transporte 
de crianças requer todo um cuidado”, disse ele. 

Benefícios para  
o trabalhador

A l e x a n -
dre é pre-
s i d e n t e 
da Fede-
ração dos 
E m p r e -
gados dos 
Transpor-
t a d o r e s 
Escolares 
e disse, na 
inaugura-
ção, que 
aprendeu 
e aprende 

até hoje na Cobrate qual o valor e respeito que deve se 
dar ao ser humano. “Este ano a categoria do transpor-
te escolar conseguiu 15% de aumento e convênio mé-
dico. Através do transporte escolar muita gente se deu 
bem, como despachantes e auto-escolas”, destacou ele.

Cobrate inaugura sede própria

Ao lado do mestre de cerimônia Celso Prudente, 
Lurdinha fez um vibrante pronunciamento, 
vitoriosa pelo mérito da grande conquista

Alegre e extrovertido, Carlos Luppi  
exaltou a liderança de Lurdinha

Aqui começa uma nova fase da Cobrate

O deputado Walter Ioshi parabenizou Lurdinha  
por ter trazido o ministro Luppi de Brasília.  

“Este evento marca os 10 anos de luta da Cobrate.  
Daqui pra frente é um novo ciclo de crescimento, 

através desta obra que vai dar muito  
mais espaço e mais qualidade” disse o deputado.

O ex-secretário municipal de Transportes nas gestões 
de Mário Covas, Paulo Maluf e Celso Pitta, e ex-

secretário dos Negócios Metropolitanos do Estado, 
no governo Orestes Quércia, além de ex-deputado 
estadual, Getúlio Hanashiro, disse que Lurdinha 

frequentava o seu gabinete para reivindicar 
melhorias para a categoria dos transportes  
escolares. “Esta sede é a expressão da sua 

afeição, daquilo que nós lutamos quando éramos 
universitários, da inclusão social e da igualdade.  

E eu acompanhei esta construção”, disse ele.  

Líder maior Lurdinha, ministro Luppi, presidente 
Janete, Mohamad Mourad e Dr. Francisco Amaro

O fundador e ex presidente da Força Sindical 
Luiz Antonio de Medeiros também compareceu, 

aí na foto com o Paulinho, presidente  
da Sociedade Maria Zélia

Dr. Cláudio Gawendo, do Belenzinho, Jane filha 
 de Lurdinha e Lídia Correa


