JORNAL DO BRÁS

5

25 de agosto a 15 de setembro de 2007

Cohab entrega Vila dos Idosos no Pari
D
Eduardo Cedeño Martellotta

ia 19 de agosto último foi inaugurado
o Conjunto Habitacional Pari I – Vila
dos Idosos Armando Amadeu, um
belo empreendimento que abrigará 145 famílias
com mais de 65 anos.
O desejo do vereador Adilson Amadeu era
de que 100% dos moradores fossem da região
Brás/Pari, o que não aconteceu. “Quem fez a
triagem foi a Sehab (Secretaria de Habitação)
e a Cohab (Companhia Metropolitana de
Habitação). Eu acompanhei, cobrando que não
fossem escolhidas pessoas de outros bairros.
Mas eles tiveram alternativas de pessoas que
estavam desalojadas. Aqui, estão sendo
oferecidas algumas unidades para os exmoradores do Edifício São Vito, que foram
desalojados e precisavam ser colocados, e para
a Garmic (Grupo de Articulação para Moradia
do Idoso da Capital)”, contou o vereador, que
assegurou que ao final 70% dos moradores
serão da região. “Quem me deu a palavra foi
o secretário Orlando Almeida”. Um fato
curioso é que Odete Amadeu, tia do vereador,
de 68 anos, que fez a inscrição pela Internet,
acabou não sendo sorteada.

Neste flash a inauguração oficial da
Vila dos Idosos – Armando Amadeu

Esta foto lembra o Sr. Armando
Amadeu em franca atividade ao
lado do filho Adilson, na Sodesp

O complexo soma ao todo, 145 apartamentos

O secretário da Habitação
presidente da Cohab exaltou

O padre João Batista da Igreja
Santa Rita abençoou o local

MORADORES
DEFICIENTES DA
REGIÃO
Casais de deficientes físicos da
região foram contemplados,
segundo Adilson Amadeu. Um
deles é o casal Pascoal Prato e
Cristina. “A necessidade é tanta
e alguns não têm acomodação
mobiliária”, contou.
O secretário municipal de
Habitação e presidente da
Cohab, Orlando Almeida, fez na
cerimônia uma homenagem a
Pedro Evangelista, diretor de
obras da Cohab e engenheiro
responsável. “Pelo empenho
que ele teve”, disse.
CONQUISTA DA
COMUNIDADE
Fazendo um desabafo, o

Adilson afirmou que 70% dos moradores
são do bairro, mas não interferiu nas
indicações. Tanto assim que sua própria tia
Odete estava inscrita e não foi chamada

Vila leva o nome do famoso
craque Fino da Bola
O saudoso Armando Amadeu, pai do
vereador Adilson Amadeu, dá nome à Vila dos
Idosos. Dona Maria Carvalho Amadeu tem 84
anos, é mãe do vereador Adilson Amadeu e
viúva de Armando Amadeu, que recebeu
merecida homenagem. Ela não cabia de
felicidade ao ver que o nome de Armando ficou
gravado na placa de inauguração do lugar. “Ele
foi nascido e criado aqui. Amava o Brás e o
Pari. E deve estar contente com a lembrança
que fizeram para ele”, disse dona Maria.
ENTREVISTA DO VEREADOR
Após o cerimonial, o vereador Adilson
Amadeu falou ao Jornal do Brás sobre a
importância do empreendimento como primeiro
passo para abrigar os idosos da Região Brás,
anunciando outras breves obras.
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Bem no lugar onde está a Vila dos Idosos ficava
o campo do Lusitano. “Nós crianças empinávamos
pipa”, lembrou Adilson. Estar no local, para ele, é
como voltar 50 anos atrás no
tempo, quando seu pai o trazia
para vê-lo jogar futebol.

Kassab lembrou que o
esforço é para moradia para
todos os idosos

Um encontro oportuno: Dr. Kim, vereador Adilson
Amadeu com o filho Armando Amadeu Neto, deputado
Jorge Tadeu Mudalen e vereador Antonio Carlos
Rodrigues, presidente da Câmara Municipal

A felicidade dos contemplados valeu
como estímulo para o futuro

Kassab foi recebido com viva
demonstração de alegria

Na entrevista,
Adilson Amadeu
disse que o
momento
recordava 50
anos atrás.
Disse ainda que este foi o primeiro passo.
Outros prédios já estão sendo programados

O evento
foi
grandioso,
com a
participação
inclusive,
do Coral da
LBV
Moradores de toda a região marcaram
presença no evento

aumentar o número de unidades habitacionais. O
nosso esforço é para que, possamos, o mais rápido
possível, colocar moradias para todos”, explicou.
Durante o discurso, o prefeito lembrou várias
pessoas ligadas à obra, para quem pediu aplausos,
entre as quais a ex-prefeita Marta Suplicy.
BÊNÇÃO ÀS UNIDADES
O padre João Batista, da Paróquia Santa Rita
de Cássia, fez a bênção às novas unidades
habitacionais, aos futuros moradores e a todos
presentes. “Gostaria de acolher, em nome da
comunidade, que está aqui atrás desta obra, a
Paróquia Santa Rita, todos vocês que estão
aqui chegando. Que Deus os abençoe”, disse
o padre. Os 145 apartamentos estão distribuídos
em 88 quitinetes de 29 m², e 57 apartamentos
de 43 m², com um dormitório. Destas, 16
quitinetes e nove apartamentos no térreo foram
projetados para pessoas com dificuldade de

Dona Maria disse que a
homenagem ao saudoso
marido Armando Amadeu
completa a sua felicidade

presidente da Câmara Municipal, o vereador
Antonio Carlos Rodrigues, afirmou que o
prefeito Kassab não tem espelho retrovisor.
“Esta obra é uma conquista desde 2003. Ela
podia estar parada, adormecida. É uma
conquista do prefeito Kassab e da comunidade
sim. Eu jamais poderia deixar de comparecer
para aplaudir Adilson Amadeu e sua família.
Vocês hoje têm um verdadeiro representante
que há muito tempo não se via nessa região”.
A PALAVRA DO PREFEITO
Depois de receber flores do morador Miguel
Ferreira de Souza e dar as chaves a outra futura
moradora, Diva Garcia, o prefeito Gilberto Kassab
fez o uso da palavra. “Essa obra teve a
participação de todos. Nessa gestão, a grande
preocupação é a qualidade de vida das pessoas”,
ressaltou o prefeito. “As pessoas precisam de
moradia. Um lugar digno para morar. E é isso
que estamos fazendo e queremos cada vez mais

locomoção e espaço para circulação de cadeiras
de rodas. O terreno onde está o empreendimento
tem 7.361,75 m² e 8.193 m² de área construída.
SOLUÇÃO PARA PRÉDIOS
ABANDONADOS
Áreas de “massa falida”, como o antigo prédio
da Orion, na rua Behring, e o terreno da SPTrans
podem ser transformados em habitação e área
verde, de acordo com o vereador. “Está se
pensando, e eu indiquei para o prefeito, que se
faça moradia, centro de cultura ou parque. O
jurídico do município está entrando na ação junto
com a promotoria para que esses locais possam
sair da massa falida e participar com o município.
Em troca, se tiver uma participação dessa massa,
eles querem doar alguma área para que as famílias
possam ter o benefício”, explicou Adilson
Amadeu, finalizando que 60% da SPTrans será
desativada (lado da rua Santa Rita).

NOTA DE ESCLARECIMENTO
“VILA DOS IDOSOS”
“Como é do seu conhecimento, foram
entregues na data de 19/08/2007, o
Conjunto Habitacional “Vila dos Idosos –
Armando Amadeu” no bairro do Pari.
Quando assumi como Vereador pela cidade
de São Paulo, as obras já haviam sido
iniciadas, porém estavam paradas. Dessa
forma, solicitei ao então Prefeito, Sr. José
Serra (agora Governador) que comparecesse
ao local para verificação das condições gerais
da obra. Estando lá, o Prefeito prometeu
diante de várias pessoas que as obras seriam
retomadas, como de fato foram.
O critério para distribuição dos
apartamentos
foi
totalmente
de
exclusividade da Cohab, órgão este que é
pertencente à Secretaria da Habitação.
Conforme informações de Diretores deste
órgão, os apartamentos e kitinetes seriam
distribuídos aos moradores do Edifício São
Vito (que é localizado na região), GARMIC

(Grupo de Articulação para Moradia do Idoso
da Capital) e idosos inscritos da região que
preenchiam os requisitos.
Tal projeto é pioneiro, portanto muitos
outros precisam ser feitos, uma vez que o
déficit habitacional é muito grande.
Como Vereador, não tenho o poder e a
condição de indicar os moradores. Meu
empenho foi para que os mesmos fossem do
bairro. Continuarei lutando para que,
principalmente os idosos, tenham condições
dignas de moradia e bem-estar.
Certo de que outros empreendimentos
serão realizados, me coloco a sua inteira
disposição para eventuais esclarecimentos
que se fizerem necessários. Meus telefones
são: 3396.4629/3396.4628.
Conte comigo sempre.
Um forte abraço.
Adilson Amadeu”.
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CARTÕES E TICKETS
Aberto de 2ª a Sábado das 7:30 às 20:00 aos
Domingos e Feriados aberto das 8:00 às 13:30 horas

( 6291-8956 - 6692-3091
Fax: 6693-4367

Rua Carlos de Campos, 230 - Pari

Aceitamos Todos os Cartões Tikets,
Refeição, Inclusive o Bônus

Av. Carlos de Campos, 215 - Pari - ( 6693-5374
Av. Sapopemba, 3889 - Vila Diva - ( 6105-4749

O Imóvel que você quer

ESTÁ AQUI
Desde 1945

Automóveis em Geral
ENTREGAMOS NO LOCAL

Um Novo Conceito em
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS

Nacionais e Importados
Av. Carlos de Campos, 90

( 6693-1415

Vende - Aluga - Administra

Rua Bresser, 145

( 6291-3722

www.imoveiscpg.com.br

