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Concórdia, novíssima!!

Eduardo Cedeño Martellotta
om a presença do prefeito
Gilberto Kassab e do subprefeito
da Mooca, Eduardo Odloak, o
Largo da Concór d i a f o i f i n a l m e n t e
entregue à população, no dia 14 de
n o v e m b r o ú l t i m o , a g o r a t o t a l mente
reformulado pela Prefeitura.
Tendo um movimento diário de cerca de
350 mil pessoas, a região do Largo da
Concórdia foi durante 16 anos ocupada
desordenadamente pelo emaranhado de
lonas azuis que estava tomado por cerca
de 800 camelôs, o que impedia a circulação
das pessoas, gerando assaltos e muita
sujeira. “Um dos pontos com maior
concentração de ratos da cidade estava no
local”, lembrava Eduardo, durante o
começo das obras, em janeiro.
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COMO FICOU
O calçadão foi totalmente recuperado. A
área, de 10 mil m², ganhou novos pisos,

ALMOÇO POR PESO
Alta Qualidade em Alimentação
Atendimento 1ª Classe

Rua Emídio Piedade, 106

( 6618-5927
Deputado Ricardo Izar, prefeito Kassab e subprefeito
Mooca Eduardo Odloak vistoriam a nova Praça

Os dois funcionários entraram para a história do Largo
da Concórdia. Eles foram os últimos a concluir as obras
momentos antes da inauguração

gradis e 48 pontos de iluminação. Foram
implantados canteiros ajardinados, flores e
árvores, e construído o banheiro público. As
fachadas do comércio foram recuperadas,
contribuindo para a despoluição visual.
Kassab e Eduardo fizeram uma vistoria do
local, acompanhados dos vereadores Myryam

Athie e Adilson Amadeu, além do presidente da
Associação de Lojistas do Brás – Alobrás,
Shlomo Shoel, e do secretário municipal da
Habitação, Orlando Almeida, assim como do
deputado Ricardo Izar. A Alobrás realizou a
remodelação numa parceria com a
Subprefeitura Mooca, ao custo de R$ 1 milhão.
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Sacos • Sacolas • Polipropileno
Sacos para Lixo
Copos Descartáveis • Fitilho
Preços que você nunca viu

Largo da Concórdia, 147

( 6693-5605

Conseg faz reuniões itinerantes
gora as reuniões ocorrem em um
local diferente a cada mês. A idéia
de fazer um Conseg itinerante,
segundo Almir Vieira, presidente do Conseg
Brás/Pari/Canindé e Ponte Pequena, vai
possibilitar trabalho conjunto entre os capitães
Marcelo e Benjamin e o tenente Cunha. O
projeto também irá integrar os Consegs da área
Centro (Conseg Sé, Conseg Brás/ Pari e
Conseg Brás/Mooca), para ambos
participarem juntos das reuniões.
No último encontro dia 26 de outubro na
sede do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Gráficas de S.Paulo, sito à rua
da Figueira, 233, as maiores reclamações
dos moradores foram em relação a falta de
iluminação e assaltos na área do Parque D.
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Pedro II, e aos travestis nos bairros da
Ponte Pequena e Pari.
“A revitalização da Luz trouxe para nossa
área os travestis e bandidos”, disse Almir.
O capitão Benjamin, da 4ª Cia do 11º BPM,
por sua vez, explicou que a escuridão no
Parque D. Pedro II é devido ao roubo dos
cabos de eletricidade.
A próxima será dia 30 de novembro, na
rua Guaporé, 435, na Ponte Pequena, a partir
das 19h30. Participe você também e convide
os vizinhos da sua rua. Ajude a cuidar do
bairro indicando os problemas existentes.

Super Troca de Óleo

Vendas
Atacado e Varejo
Rua Cachoeira, 1.244

( 6694-4873

Implantamos na sua Empresa

Ligue Conseg Pari – 6096-3629
12º DP – 6292-3537 (24 horas)
3ª Cia – 6694-3782 (24 horas)

DP Pari vai
inaugurar salas

Bruno é da Subprefeitura
Sé e Marilia, da Sub Mooca.
Marina intermedeia

Mooca
revive
Epopéia

Wilson preside a
Associação Ponte Pequena

Orestes Guimarães
está mais jóia

PCMSO (NR.7) - PPRA (NR.9) - CIPA (NR.5)
Brigada de Incêndio (NR. 23) e outras NRs

( 6291-8700
Praça Major Guilherme Rudge, 51 - Belenzinho
www.belemsaude.com

Colaboração

Raluca

Jobamar
33 anos de Bons Serviços

Promoção do mês:
Talão de Nota Fiscal

Impressos
em Geral

CENTER

Rua 21 de Abril, 432

(
(6694-1268
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om a presença de várias autoridades, a Escola
Estadual Orestes Guimarães realizou dia 21 de
novembro último, movimentada cerimônia de
reinauguração de sua sede, na rua Canindé, reformada
que foi em parceria com a empresa Citigroup. O ato
inaugural foi aberto pelo próprio diretor executivo da
empresa, Gustavo Marin, juntamente com o diretor
da escola, José Cardonha. Na foto, a secretária da
Justiça, Eunice Prudente e prof. Luiz Candido
(representando a secretária da Educação do
Governo Serra, Maria Lucia Vasconcelos – que tomará
posse em janeiro), fazem o corte da fita inaugural.

Rua Cachoeira, 1.367

(

6291-8579
J.ALENCAR

Terraplenagem, Demolições, Areia,
Pedra e Retirada de Entulhos
ATERRO E DESATERRO

R. João Jacinto, 95 - Brás

( 3229-9534

www.portalcosturas.com.br

e-mail:douglas@portalcosturas.com.br

CONSTRUÇÃO

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

Rua Dr. Ornelas, 151
( 3311-0501- Fax 3311-0514
Confiamos
em Deus
35 Anos de Tradição

Suvinil - Coral Dulux
Tintas DACAR
Oferta : Balde de 9 litros Látex R$ 22,00

Rua Carlos de Campos, 283/289
6090-4863 / 6090-4864
6090-4865 / 6090-4866
6198-2961 (TP)
Desejamos Feliz Natal e Feliz Ano Novo

(

OLIVEIRA
Materiais para Construção
Pedra * Massa Fina * Ferro * Calha * Bloco
Tijolo * Material Elétrico e Hidráulico
Locamos Caçambas Estacionária

Gráfica

O

nde funcionava a carceragem do 12º
DP, estão sendo construídas as salas
de reconhecimento, para palestras e
reuniões do Conseg Brás/Pari e atendimento à
população por psicólogos. De acordo com o Dr.
Wilson Zampieri, delegado titular do 12º DP, a
inauguração está prevista para o fim deste mês. Mais
informações pelo fone 6694-1985. Na foto, o Dr.
Zampieri mostra uma das salas, ainda em obras.

A Escuderia Pepe
Legal não morreu.
Ela apenas adormeceu
no
período
de
nostalgia. Dia 17 de
dezembro – um domingo
- ela vai realizar uma monumental carreata
pelas ruas da Mooca.
Moquense amigo, venha participar, com
seu carrão ou com sua motoca. Teremos
carro de som, e o querido Papai Noel 2006.
Traga um quilo de alimento não
perecível a ser distribuído para
entidades filantrópicas do bairro.
Saída (concentração) às 9h da rua
Oratório altura do nº 370.

Av. Carlos de Campos, 177/181

Entregamos
os Pedidos

Comércio de Embalagens

CASA DE FRIOS E
LATICÍNIOS COSTA

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
www.fardopel.com.br
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R. Dr. Ornelas, 124 - Pari

( 3313-5511

