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Com o objetivo de trans
formar a Biblioteca
Pública Adelpha Fi-

gueiredo do Pari em um espa-
ço de Cultura, Lazer e Artes
para a comunidade e deixar de
ser um espaço ocioso, o Cole-
tivo Artístico Encontro de Uto-
pias, grupo contratado pela
Prefeitura de São Paulo, fará
um trabalho junto à biblioteca,
até o mês de novembro.

Em visita à nossa redação,
Regina Tieko e Fábio Mar-
gherito, do Encontro de Uto-
pias, disseram que o primeiro
passo é a biblioteca receber
nova pintura, através de gra-
fitagem. Houve uma conver-
sa com os coordenadores Sid-
ney e Rosângela da Escola
Estadual Frei Paulo Luig.

Biblioteca Pari receberá grafitagem

A ação seria feira em três
etapas: Oficina de Grafite
com os alunos da escola, Gin-
cana nos dias 31 de maio e 1º
de junho – onde os alunos que
participaram da oficina repro-

duzem os conhecimentos cri-
ando um grafite e, por fim, o
grafite mais bonito da ginca-
na será considerado vence-
dor. Para que isso aconteça,
é necessário conseguir as tin-

tas (o que já foi feito com a
empresa Tintas Astral da av.
Carlos de Campos, 285).

Telecentro: sonho antigo
“A ideia é que a biblioteca

seja um espaço lúdico, atrati-
vo e interessante, trabalhan-
do outras linguagens nos alu-
nos, não só literatura, e tra-
zendo criatividade e conheci-
mento. Os alunos não utilizam
mais o espaço como antes. A
biblioteca está ficando ociosa
em razão natural da moderni-
zação com o advento da in-
ternet”, explicou Regina.

Outro problema é que, de-
vido à fiação antiga, não foi
possível instalar um Telecen-
tro na biblioteca. Somente
uma reforma interna daria

condições de o local ganhar
esse programa da Prefeitura.

Outra proposta do Encon-
tro de Utopias é realizar o
Festival do Minuto, uma mos-
tra de filmes feitos pelo celu-

lar dos próprios alunos da Pau-
lo Luig.

Adesões ao projeto pelos
fones 2694-0013 (Biblioteca)
e 6389-4382 (produtora cultu-
ral Regina Tieko).

Apesar dos vários recolhi
mentos diários que a

Prefeitura faz na região Brás/
Pari, faz-se mister lamentar o
continuado hábito de espalhar
o lixo nas calçadas. As famílias
colocam o lixo em sacos plásti-
cos defronte suas casas, mas

Prefeitura tira o lixo
e povo suja de novo

Rua Souza Caldas

Rua João Boemer com Itapiraçaba

logo a seguir esses
sacos são estoura-
dos espalhando o
lixo. Ainda por
cima, existem pon-
tos viciados onde
são jogados bagu-
lhos em geral, a
exemplo da Rio
Bonito, João Boe-
mer, Itapiraçaba e
Souza Caldas.

Ecopontos
Para evitar

isso, pede-se a
compreensão de
todos em prol da
própria região, uti-
lizando os locais
próprios para jogar
entulhos. São os
Ecopontos da Pre-
feitura nos se-

guintes endereços:
Brás: Rua Palmorino Mô-

naco, esquina com a rua da
Mooca (baixos do viaduto Al-
cântara Machado)

Pari: Av. Carlos de Cam-
pos esquina com a Marginal
Tietê

Reformas embelezam
calçadas da Rangel

Tiveram início as
primeiras inter-

venções na av. Ran-
gel Pestana, cujas cal-
çadas passam por re-
forma em toda a sua
extensão, até o pé do
viaduto Alberto Mari-
no. As calçadas deve-
rão receber mudas de
árvores. As primeiras já aparecem e dão um novo visual a quem
transita pela avenida.

Enquanto isso, prosseguem em ritmo acelerado as obras na
rua do Gasômetro, já alcançando o canteiro central daque-

le logradou-
ro. A próxima
etapa será a
fiação sub-
terrânea da
energia elé-
trica e telefô-
nica, dando
por fim à era
dos postes na
região.

Obras na Gasômetro
avançam dia a dia

Para se integrar à festa
Brás 194 Anos, o diretor

da Guarda Civil regional
Mooca, inspetor Ivair Cantelli
visitou o Jornal do Brás
acompanhado dos guardas
civis Torga e Silvinei.

O encontro foi defronte ao
Jornal em razão da falta de
energia em todo o bairro no
horário que chegaram.

Guarda Civil visita redação

Dia 12 de abril último, mais
de 50 mil itens foram en-

tregues pela Subprefeitura
Mooca para entidades bene-
ficentes da região. Os produ-
tos foram apreendidos pela
Subprefeitura em 2011, duran-
te o trabalho de fiscalização
do comércio irregular nos dis-
tritos do Brás e Tatuapé.

Durante a entrega dos ma-
teriais estavam presentes re-
presentantes do poder públi-
co municipal local, além das
11 entidades contempladas:
Núcleo Assistencial à Crian-
ça Excepcional Mundo En-
cantado (Naceme); Fraterni-
dade Espírita "A Caminho da
Luz"; Sociedade Beneficente
São Camilo - Centro de Aco-
lhida São Camilo II; Institui-
ção Alice Tibiriçá de Civismo

e Solidariedade; Serviço Fran-
ciscano de Solidariedade (Se-
fras); Associação de Assistên-
cia à Criança Deficiente
(AACD); Casa de Saúde
Santa Marcelina; Grupo So-
corrista Itaporã; Associação
Comunitária de São Mateus;
Creche Maria Thereza de
Mello Mororó e Centro de
Recreação e Desenvolvimen-
to da Criança Especial
(CRDC).

Para que as entidades pos-
sam receber os donativos é
necessário que sejam cadas-
tradas no COMAS (Conselho
Municipal de Assistência So-
cial), órgão ligado à Secreta-
ria Municipal de Assistência
Social. Para informações,
basta entrar em contato no
fone 3101 2546.

Sub Mooca doa
artigos apreendidos

Onze entidades beneficentes da região
receberam diversas mercadorias, entre elas

roupas, calçados, bolsas e brinquedos

Viaduto requer atenção
Em alguns pontos do viaduto Maes

tro Alberto Marino, principalmente
junto aos postes, a calçada pode ruir a
qualquer momento e há buracos, ofe-
recendo enorme perigo.

Outra reclamação dos transeuntes é
que a calçada é estreita demais, e mui-
tos deles se arriscam andando pela rua.
Esse problema é bem antigo. Desde que
o Brás é Brás a calçada do viaduto Al-
berto Marino nunca foi alargada.


