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Agora com maior impulso, as obras da rua do Gasôme
tro prometem um final para muito em breve. Em segui
da às escavações, terão início a retirada de todos os pos-

tes e instalação da fiação subterrânea em toda a sua extensão. As

Ocandidato do PT à Pre
feitura de São Paulo,

Fernando Haddad, fez na tar-
de do último dia 18 de julho
uma caminhada na região do
Brás e conversou com comer-
ciantes e clientes de ruas tra-
dicionais de comércio do
bairro, como a rua Oriente, 
conhecido centro de lojas de
roupas. O petista destacou a
importância do comércio de
rua para a cidade e apontou
o abandono da atual gestão
para essa mobilidade e para
o comércio em centros co-
merciais.

 “É preciso cuidar das cal-
çadas, padronizar o calçamen-
to, arborizar, aterrar a fiação,
o que não tem sido pensado”,
afirmou. “Os shoppings são
bem-vindos e importantes

Instalada na rua Catumbi,
472, esquina com a rua Ca-

choeira, bairro do Belenzinho,
a Panificadora Orense chega
a uma nova fase de sua histó-
ria com uma bela reforma, in-
terna e externamente, manten-
do, porém, seus traços arqui-
tetônicos edificados em 1931,
cuja reinauguração renova o
júbilo de seus clientes, muitos
dos quais de longa data.

O proprietário da Orense,
Antônio Carlos Ibidi, o Toni-
nho, contou, ao Jornal do
Brás, que a ideia é criar um

Obras da Gasômetro ganham maior ritmo

calçadas também receberão reforma, com alargamento e baias,
assim como a jardinagem.

Rangel Pestana
Em paralelo à Gasômetro, a Prefeitura também está acele-

rando obras na Rangel Pestana, inclusive com plantio de ipês ao
longo das calçadas. Os trabalhos estão sendo feitos a partir do
pé do primeiro viaduto até o início do segundo, logo após a
Igreja Bom Jesus do Brás.

Haddad visita o Brás
e observa abandonos

para São Paulo, desde que es-
tejam regulares. Além disso, o
comércio de rua deve ser es-
pecialmente valorizado. O pro-
blema é que nem uma coisa e
nem outra é feita de forma
correta hoje”, disse.

Ao conversar com comer-
ciantes e clientes das lojas, Ha-
ddad lembrou a relação da
família com o comércio: seu
pai teve loja de tecidos na re-
gião do Largo 13, em Santo
Amaro, na Zona sul, e na rua
25 de Março. Acompanhado
da vice, Nádia Campeão, do
coordenador da campanha,
Antonio Donato, e de candi-
datos a vereador de partidos
que compõem a coligação, ele
caminhou em algumas ruas,
visitou lojas e ouviu demandas
do bairro.

Orense está mais bonita aos 25 anos
Ele contou que no prédio,

construído em 1931 por Vi-
cente Ambrósio – cuja facha-
da original está preservada e
ostenta até hoje as iniciais VA
em um brasão – funcionava a
Padaria e Confeitaria Catum-
bi. A família de Vicente her-
dou o imóvel.

Em 1958, três irmãos de
Orense, cidade espanhola situ-
ada na região da Galícia, re-
formaram o prédio, transfor-
mando-o na Padaria Orense.
Toninho fez questão de pre-
servar o nome, por ter uma
força própria. Os irmãos es-
panhóis transferiram para um
segundo dono, cujo nome ele
não lembra, até que há 25 anos
Toninho chegou ao bairro ad-
quirindo a padaria.

Entre os detalhes da refor-
ma, foram construídas janelas,
dando um bonito visual a
quem por ali passa. Faltam ain-
da, as últimas pinceladas, a
exemplo do toldo da fachada
e o “rouge final”.

Ao finalizar a entrevista,
Toninho fez questão de frisar
que, para a Panificadora Oren-
se, o cliente é muito importan-
te, em toda a sua história, fato
que o faz patentear, também,
por aqui, os seus agradecimen-
tos às tradicionais famílias do
bairro.

Mais informações pelo
fone 2292-5144 e 3459-0627.

ambiente aconchegante, inclu-
sive com mesas, para que o cli-
ente possa se servir num café
da manhã diferenciado, além
da rotisserie nos fins de sema-
na.

Na parte térrea, serão ser-
vidos pratos rápidos, enquan-
to que no andar superior, está
o restaurante, sob a adminis-

tração do amigo e sócio Pau-
lo. A rotisserie conta uma gama
de produtos, com massas e
carnes inclusive para viagem,
como é a saborosa costela
bovina que todos apreciam,
entre outras iguarias.

Ele disse que os assados
serão servidos numa cozinha
especial, na parte interna da

padaria, e não mais na rua,
num canto próprio da rotis-
serie que terá, também, o aces-
so interno através de uma lar-
ga passagem entre os balcões.

Jubileu de Prata
A Panificadora Orense pri-

ma pelo respeito e carinho ao
cliente. Toninho é proprietário
do local desde 1987, portan-
to, está comemorando em
novembro o seu Jubileu de
Prata.

A Orense nos remete a
um passado onde a aristo-
cracia predominava com as
numerosas fazendas existen-
tes na região. Na esquina,
mais exatamente onde está a
Orense, sempre funcionou
padaria,  exalando aquele
cheirinho gostoso do café,
do pão e do leite.


