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Incêndio destrói Igreja Santo Antônio
E

xistem certos mistérios para os quais
não há explicação. É que na madrugada
do dia 14 de junho, duas horas após a
Igreja Santo Antônio do Pari encerrar os festejos
no dia do Santo Casamenteiro, ela pegou fogo,
tendo uma das duas imponentes torres de 52
metros de altura destruída.
Dez freis dormiam na hora que começou o
fogo (por volta das duas horas da manhã),

ELICRIL

mas não tiveram ferimentos. Doze viaturas do Corpo de
Bombeiros foram deslocadas para o local, que
controlaram o incêndio em duas horas. As causas são
desconhecidas. A mais provável é o excesso de velas.
“Nos dias de festa, a quantidade de velas acesas na igreja
é muito grande”, explicou Izilda Guimarães Chilá, de 52
anos, voluntária da igreja. “Nós vamos batalhar para que,
com a ajuda da comunidade, restauremos a igreja”,
completou ela.
Todos os altares da lateral direita, onde teria originado o
fogo – ali ficava um velário, foram atingidos. Parte do
telhado da torre desabou. “Foi o dia mais triste da minha
vida”, contou o frei Paulo Avelino, chorando.

BREVE HISTÓRICO DA IGREJA
A Paróquia Santo Antonio do Pari foi inaugurada a 2 de fevereiro
de 1914 pelo Frei José Rolim, numa igreja provisória, tendo
recebido a doação do terreno a Praça Pe. Bento, onde seria erguida
a nova matriz. Ainda em 1914, se procedeu a benção da pedra
fundamental da matriz e, em 1916, inaugurou-se a cripta, pouco
antes do Frei José Rolim retornar a Portugal. De 1917 a 1921,
tendo como vigário o Frei Olivério Kraemer, a paróquia assumiu
sua vocação de promoção humana, inaugurando escolas para
os humildes, até que em 13 de junho de 1924, a “bela e vasta”
nova matriz foi entregue ao culto divino. Hoje, a Paróquia Santo
Antonio do Pari conta com mais de 20 pastorais e movimentos,
tendo como pároco o Frei Cid Tadeu Passos.

Comércio de Acrílico e Acessórios

DOC e ACSP juntos na
Campanha do Agasalho

Chapas Acrílicas, Poliestireno para
Elevadores Lumiárias e Box, Porta Sanfonada
Acessórios para Box e Esquadrias

Rua Behring, 276 - Brás

Bombeiros vão doar sangue

P

 6695-8401
CHAV E I RO
IRMÃOS CONCEIÇÃO
Chaves-Carimbos- Plastificação
ATENDEMOS EM DOMICÍLIO

Chaves para autos nacionais e importados
DISTRIBUIDOR SILCA

R. João Antonio de Oliveira, 270

6292-5877

Loja Nova Oriente
CONFECÇÕES EM GERAL
Fabricação de Shorts e Bermudas

Artigos Esportivos
Jogo de Camisas e Meiões

Rua Oriente, 788

 6692-4412

Em parceria com a Associação
Comercial de São Paulo – ACSP
Distrital Mooca, a DOC
Contabilidade está participando da
Campanha do Agasalho. E conta
com o apoio de todos na coleta
de roupas, cobertores, toalhas de
banho, sapatos, entre outros, para
serem doados a entidades

ARI TRANSPORTES
DE MÁQUINAS

Um pouco
do Brás

Máquinas
Gráficas e Operatrizes

R. Conselheiro Lafayete, 28 - Mooca



6692-4170

OAZ’S
JEANS CONFECÇÕES

FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Calças Jeans Sarja Lycra - Saia - Bermudas
e Jaquetas - Masculina e Feminina

Rua Miller, 524-B
 3326-1909

DINHO’S
Moda Jovem
Rua Oriente, 552

 6694-2911
Fax:6692-4558
SERVI-CENTER
PARI
Injeção Eletrônica e
Mecânica em Geral

Av. Carlos de Campos, 385

 6694-0794

Posto de Serviços
POLIBRÁS
PETROBRÁS

O Combustível mais Confiável da Região

Rua Dr. Costa Valente, 363 - Brás

 6291-0524

(por Baratão, o cronista perdido)

B

om, a melhor forma de descrever
este lugar com as suas
incontáveis características, é
falando sobre uma das minhas
caminhadas pelo lugar.
Certo domingo (o único da semana em
que a feira funciona), andava eu próximo
da Rangel Pestana, ao lado da estação de
trem, bem embaixo do viaduto que dá
acesso ao largo da Concórdia, quando me
deparei com a cena mais familiar dos meus
finais de semana paulistano: “a feira-dorolo do Brás” – “Rolo”, porque certos
produtos você pode trocar por outros,
ao invés de comprá-lo. Como ainda era
cedo, 9 da manhã, eu resolvi almoçar
antes de mais nada, já que não tinha
tomado o café da manhã.
Sentei-me numa das cadeiras do bar da
dona Maria – que segue aquele estilo
“madeira e lona” – enquanto conversava
com a Maria, dona do bar, a outra dona
Maria, cozinheira, preparava meu prato
de comidas típicas do nordeste: feijão,
arroz, macaxeira e carne-de-sol.
O João, marido da dona do bar,
trouxe uma dose de pinga pra abrir meu
apetite. – Deus abençoe meus
conterrâneos! – assim que bebi, a
comida chegou na mesa, aí minha
atenção voltou-se pra feira do Brás.
Os cinco sentidos são inundados pelos
vários estímulos do lugar, mas os três
ativos ficam sobrecarregados: visão,
olfato e audição.
A visão, é por cores intensas dos
objetos trazidas pras bancas dos
vendedores que estão dispostas pelo
chão em cima de lonas plásticas ou nas

TINTAS GOMES
Tudo em Tintas
Automotivas e Imobiliárias
Sistema Mix de Cores - Texturas
Desde 1961

previamente cadastradas. A DOC
disponibilizará um ponto de
recepção das doações. Mais
informações no fone 6914-3766.
Na foto, os diretores da DOC,
Élcio Pereira da Silva e
Domingos Chiomento, ladeiam
o superintendente da ACSP
Mooca, Antonio Viotto Netto.

or ocasião das comemorações
do Dia do Bombeiro Brasileiro
(2 de julho), e durante todo o
mês de julho acontece a Campanha
“Bombeiro Sangue Bom”, pela qual os
bombeiros paulistas procuram fazer o
maior número de doadores de sangue.
Idealizada pelo Corpo de Bombeiros
há três anos, a campanha vem
aumentando os resultados a cada ano.
Em 2003, foram realizadas 574
doações; em 2004, elas aumentaram
para 1.173, e no ano passado, 2.576
bombeiros e participantes civis
colaboraram com a campanha.
Na capital, as doações serão
direcionadas preferencialmente aos postos
de coleta da “Fundação Pró-Sangue”www.prosangue.sp.gov.br. A população
também pode e está convidada a

Temos Inseticida
ARRAZE

Avenida Celso Garcia, 866

 6693-6968

mesas armáveis.
As cores das roupas das pessoas são
berrantes, inacreditáveis, denunciando sua
região de origem.
As pessoas com as mais variadas cores
raciais, que se destacam mais, as nordestinas,
sulistas, africanas, andinas e asiáticas...
O olfato, muitas vezes se alucina
com os aromas exóticos que assolam.
Invariavelmente, os alimentos são os
primeiros a nos alcançar: os pastéis,
fritos na hora, churrasquinhos no
espeto, as quentinhas de feijoada ou
baião-de-dois...depois vêm os
perfumes exóticos, desconhecidos e
falsificados que estão à mostra pra
venda ou pra uso dos que ali estão.
A audição, é sobrecarregada com os
diversos sotaques, idiomas e músicas que
os vendedores de CDs piratas, fitas K7 e
discos de Vinil, insistem em colocar em
amostra de qualidade no último volume dos
aparelhos que eles têm à disposição –
inclusive, muitas peças de antiquários ou
museus disputando espaço com recentes
inovações tecnológicas da Ásia nipônica.
Sem esquecer também o assédio dos
vendedores de mão que estão sempre com
relógios de pulso, bijuterias e infinidades de
eletrônicos à mostra, gritando à preços ???
às vezes até negociáveis de redução “por
menor”, ou seja, menos da metade do valor
original pedido.
Pra terminar não podemos esquecer o
mau cheiro dos mendigos, nem dos
cigarros aromáticos de chocolate, menta,
maconha e outros...
Bom, numa oportunidade futura espero
poder falar mais um pouco desta feira
maravilhosa, pois já terminei o almoço e me
tornei mais um na feira-do-rolo-Brás!

Tabacaria
Concórdia
• Sacos, Sacolas
• Sacos para Lixo Polipropileno
• Copos Descartáveis • Fitilho
PREÇOS QUE VOCÊ NUNCA VIU

Largo da Concórdia, 147

 6693-5605

CENTER DA CONSTRUÇÃO

Areia, Pedra, Tijolos, Ferragens, Tintas,
Materiais Elétricos, Hidráulicos e de Construção

Rua Dr. Ornelas, 151

 3311-0501 - Fax 3311-0514

Parque do Trote já está
aberto ao público
Dia 2 de julho último foi aberto o Parque do Trote, na Vila
Guilherme, após três meses de reforma. Mais um espaço de lazer
com muito verde para a população, localizado na av. Nadir Dias
de Figueiredo, 329.
Mesmo com o frio, a população marcou presença na
inauguração – esteve também o prefeito Gilberto Kassab. Estava
previsto um show com a participação dos Originais do Samba,
Dona Ivone Lara com Quinteto Preto no Branco e a Velha Guarda
da Escola de Samba Unidos de Vila Maria, que não foi realizado
devido à chuva, e será programado para outra data..
SOBRE O PARQUE DO TROTE
O Parque do
Trote é resultado da
união do Parque da
Vila Guilherme com
a Sociedade Paulista
de Trote. Em 1986,
a Prefeitura de São
Paulo começou a
desapropriar
a
Sociedade Paulista
de Trote, mas na
época conseguiu
apenas uma área,
com a qual fez o Parque da Vila Guilherme. Em fevereiro de
2005, selou um acordo para a desapropriação total da associação.
A partir de então o governo municipal iniciou um processo de
limpeza, com corte de mato e dedetização das cocheiras.
Desde que o poder público assumiu o terreno, o local passou a
ser freqüentado pelos moradores do bairro, que aproveitam a
pista do trote para realizar caminhadas. Outra medida da Prefeitura
foi fechar um posto clandestino de reciclagem de lixo que
funcionava dentro do parque, causando problemas com ratos e
sujeira. Os agentes vistores da Coordenação de Uso de Ocupação
de Solo – CPDU da Subprefeitura removeram o posto e fecharam
os portões para impedir e desestimular a atividade.
A Prefeitura também passou a promover eventos. O primeiro
foi uma festa junina, prestigiada em peso pela comunidade. O
parque, que está muito mais bonito, conta também com
brinquedos que farão a alegria das crianças.

FARDOPEL
Entregamos
os Pedidos

participar da campanha. Na capital e
Osasco, basta comparecer aos postos
de coleta da fundação e dizer o
código de doação 193. Mais
informações sobre endereços dos
postos e como fazer a doação no site
da Pró-Sangue ou pelo fones 32238522/8700 com Sgt Fem PM Luz.

Comércio de Embalagens
ATACADO E VAREJO

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

Rua Carlos Botelho, 63/67

 6692-0079
Fax: 6693-4685

BRASFER
APARAS E SUCATAS

Papelão - Plástico - Ferro
Alumínio Metal - Cobre
Perfilado - Latinha
RETIRAMOS NO LOCAL

Rua Luiz Pacheco, 260

 3311-9584 - 3313-6137

