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SESI festeja 60 anos
U

m grande evento ligado à cidadania, com atendimento
gratuito e aberto a toda a comunidade aconteceu dia 24
de junho último simultaneamente em 50 unidades do
SESI-SP para marcar os 60 anos de atuação da entidade no Estado.
Na região, foi realizado na unidade Catumbi, à rua Catumbi, 318,
no Belenzinho.
Entre as mais de 50 atividades realizadas pelo SESI Catumbi e
parceiros naquele sábado, capoeira, maquiagem infantil, exposição
de quadros, usina de esculturas de bexigas, oficina de artesanato,
reciclagem e costura, mini-museu, balão literário, posto do
INSS, orientações do Hospital Leonor Mendes de Barros
(planejamento familiar, DST/Aids, distribuição de preservativos,
teste de glicemia e pressão arterial), Polícia Florestal, Sebrae,
Corpo de Bombeiros, corte de cabelo, técnicas de maquiagem
e limpeza de pele, entre outras.
HISTÓRICO
Criado em 25 de junho de 1946, o SESI é coligado à Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo – Fiesp, atualmente presidida
por Paulo Skaf. Sua missão é promover o bem-estar social, com
foco na melhoria da qualidade de vida do trabalhador da indústria,
seus familiares e da comunidade em geral. Nesse sentido, sua
proposta é conceber, implantar e realizar atividades em cinco áreas
prioritárias: educação; saúde; esportes e lazer; cultura e alimentação.
A atual estrutura envolve rede própria, distribuída em mais de 100
municípios paulistas, além de unidades externas.
O Centro de Atividades – CAT do SESI Catumbi é o mais antigo
de todos. Surgiu em 13 de julho de 1960. A inauguração contou
com a presença do então presidente Juscelino Kubitschek. “A
primeira estrutura foi aqui que surgiu. Porque antes do CAT, eram
locais ainda não segmentados como o SESI”, conta Manoel Canosa
Miguez, diretor da Regional Norte da Fiesp – da qual o SESI
Catumbi faz parte, que esteve presente às festividades. Ele adianta
que uma unidade do SENAI está sendo projetada para ser construída
na região do Center Norte ou Vila Maria. O fone para contato do
SESI Catumbi é o 6291-1444 com o diretor David Vieira.

Vila dos Idosos logo estará pronta

Cel. Nogueira é candidato a Estadual

C

aminham com rapidez as obras
da Vila dos Idosos, um conjunto
residencial
com
145
apartamentos exclusivos à população
carente com mais de 60 anos, localizado
na Praça Illo Otani (esquina com a avenida
Pedroso da Silveira, no Pari), ao lado da
Biblioteca Municipal Adelpha Figueiredo.
A Vila dos Idosos é uma antiga
reivindicação (desde 1999) do Grupo de
Articulação para Conquista da Moradia
dos Idosos da Capital – Garmic, que
atua em parceria com o Conselho
Municipal dos Idosos.
O empreendimento faz parte do programa
de Locação Social, dirigido a famílias com
renda mensal de até três salários mínimos,
sem condições de assumir um
financiamento para a casa própria, e é inédito
no país. Está sendo construído numa área

A

de 11.430,30 m² – a biblioteca será integrada ao projeto. Também
haverá área externa de lazer com horta comunitária, quadra de
bocha, área verde, praça e espelho d’água, além de salas para
TV e jogos, assim como salão comunitário com cozinha.

conteceu dia 10
de junho último
o 3º Café dos
Inativos na Associação
de Defesa dos Policiais
Militares do Estado de
São Paulo – Adepom,
com grande participação
pública..
No
evento
foi
apresentada a candidatura
do presidente da Adepom,
cel. Luiz Carlos Nogueira,
a deputado estadual pelo
Prona. “É um desafio,
para representar, não só

REGIÃO SEM VAGA
Entrementes, o Social aqui brilhantemente em foco,
menospreza a comunidade do próprio Pari, Brás e Canindé,
eis que os rumores dão conta que o prédio será ocupado
totalmente por pessoas de outros bairros, sem chance para
os idosos da nossa região.

A gente pode e tem que fazer
alguma coisa pelos policiais
também”, falou ela.
O próximo Café dos Inativos
será dia 12 de agosto, a partir das
10 h. A Adepom fica na rua Dr.
Rodrigo de Barros, 112, no bairro
da Luz. Mais informações pelos
fones 3315-0784 e 3326-9906.

Belenzinho marca
107 anos de união
Gesso Fortaleza
Forros, Lolduras, Gesso Liso (paredes)
Elaine fez um brado em prol dos próprios policiais,
ao enaltecer a campanha do cel. Nogueira

DECORAÇÃO EM GERAL

Vendas de Materiais
 6698-6611 - 7276-1800 - 9853-8707

os segmentos da segurança pública, mas a
sociedade, com boas propostas, que atendam os
interesses populares”, disse o coronel Nogueira.

O

bairro foi desmembrado do Brás pela Lei 623 de
26/6/1899 com distrito próprio. E o tempo mudou
tudo, arquivando no passado inclusive a pitoresca e
curiosa denominação de “Marco da Meia-Légua” do século
XVIII. Belém, como é bem mais conhecido, ostenta em seu
entorno um florescimento em ritmo de progresso, tal a força
de trabalho de sua gente, aliada à União, ao Otimismo e à Fé.
PANIFICADORA E RESTAURANTE

ORENSE
Pães, Bolos e os Melhores Lanches da Região
1º Piso - Self Service ou Prato Sugerido
ASSADOS DE 6ª A DOMINGO

Rua Catumbi, 470

 6291-8049 e 6292-5144

Rotary Internacional
Seja um companheiro,
no ideal de servir
Seja fundador do
Rotary Club de São Paulo
Brás - Pari - Canindé
Entre em contato com Pedro Nunes de Abreu



6292-5421 - H.C

EMPREITEIRA SOUZA
CONSTRUÇÃO E REFORMA EM GERAL:

Pintura - Grafiato - Textura - Gesso
Forro PVC - Divisórias
Elétrica - Hidráulica

 8489-5521

LÍDER FEMININA
Houve ainda sorteio de vários brindes, e a
participação de Elaine Cristina Gomes Correa,
esposa de um cabo da PM. “Eu quero
representar nós todas, e pedir a ajuda de vocês.

Auto Elétrico e
Mecânica Carlão
Funilaria - Pintura - Socorro Mecânico
Trabalhamos para as Cias de Seguros
Veículos Nacionais e Importados

 6693-3583

Rua João Boemer, 48 - Brás

Sonia, cel. Nogueira e Dircínia

MERCADINHO
BELENZINHO
* Grande Variedade de Produtos
* Feirinha Diária e Açougue
Aceitamos todos os Ticktes sem desconto

R. Catumbi, 494 - Belenzinho

 6292-5144 -6291-8049

KID PASTEL
Lanchonete
ALMOÇO POR PESO
Alta Qualidade em Alimentação
Atendimento 1ª Classe

R. Emídio Piedade, 106

 6618-5927

