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Eduardo Cedeño Martellotta
m cerimônia realizada por iniciativa da vereadora Myryam Athie importante para melhorar o bairro. “Mas hoje ele identifica uma série de dificuldades para
dia 12 de novembro último no salão nobre da Universidade São que se gerem investimentos na região do Pari. Com a mobilização da população, junto à
Francisco, foram homenageadas várias personalidades que vereadora na Câmara, conseguiríamos fazer algumas transformações importantes”, explicou
contribuem para o desenvolvimento do bairro, que comemorou oficialmente ele, completando que a região é tradicional, tem uma diversidade de culturas e uma população
427 anos dia 9 de novembro último.
que é engajada e quer melhorias cada vez maiores para a região. Eduardo cumprimentou a
Mais uma vez presente nos festejos do Pari, o subprefeito da Mooca, vereadora por defender o Pari. “Eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho
Eduardo Odloak. Ele informou que o Plano Diretor é um instrumento porque a senhora vibra e defende de verdade a região”.

E

Myryam disse que o
Pari representa
muito em sua vida,
porque aqui cresceu
trabalhando

Você gosta muito daquele tênis,
mas não acredita ser possível
recuperá-lo?
A Katita oferece um serviço de
lavagem e higienização que vai
surpreendê-lo.
Com nosso sistema de lavagem especial,
seu tênis ficará limpo e totalmente livre de
odor característico dos tênis usados.
Lavagem e higienização de cobertores e
edredons.

A festa foi
aberta com o
coral da
Universidade
São Francisco

A palavra Pari, explicou ela, significa, “taquara
ou cipó, de mar a mar, para pescar peixe”.
Myryam também agradeceu ao assessor Celso,
“morador nato do Pari”, e que incentivou a fazer
esta solenidade. E cumprimentou o subprefeito
Eduardo, para ela, um dos melhores da cidade.
“Ele tem cuidado do Brás e do Pari, com muito
carinho, como se fosse a casa dele”, finalizou.

L avanderia KA
TIT
A
KATIT
TITA
Pça. Eduardo Rudge, 25 - ( 6692-5329

UEZU

Especialista
em prótese
Laserterapia
Ortodontia
Implantes

R. Maria Marcolina, 444 – s/ 23

( 6291-6515 – 6096-5726

Tudo para Silk-Screen * Puff * Perolado
* Branco * Mix * Pigmentos * Rodo * Nylon

Em seguida, falou o diretor do Colégio
Bom Jesus Santo Antonio do Pari e do
Instituto Franciscano de Antropologia da
Universidade São Francisco, Frei Agostinho
Salvador Piccolo, que é, segundo ele se
descreve, um misto de Brás e Pari. “Na rua
Oriente onde eu nasci, o lado direito
pertencia ao Brás e o esquerdo, ao Pari”,
lembrou. Frei Agostinho também contou que
o Pari surgiu “franciscanamente” e que
Francisco de Assis é o patrono da ecologia,
a pedido de ONG´s. “Ele inspirou o espírito
do Evangelho, de fraternidade, solidariedade
e de paz”, finalizou, associando o saudoso
educador Paulo Freire a Francisco de Assis,
quando Paulo falava sobre as exigências de
“um Educador verdadeiramente Educador”
e a fé no ser humano.

( 6694-0412

Tadeu deve ser
sinônimo de
prestatividade,
tal como ele
conduz o Clube
Vigor, junto com
o Dijair Conrado

Rua José Monteiro, 319
(Próx. ao Viaduto Bresser)

TRANCABRÁS
Fechaduras - Trincos - Cadeados
Chaveiro Yale em 1 minuto
R. Hannemann, 399
( 3229-6261
Av. Cruzeiro do Sul, 843
( 3227-8602 - 24 Hs

M.S. CRUZ

Suzete é do Rotary
Club Brás, esposa
do presidente
Antonio Márcio,
que faz excelente
gestão

Materiais para Construção em geral

Dr. Dirceu é do
Hospital N. Srª do
Pari, que atende a
população no
segmento da
traumatologia

Ferramentas - Areia - Cimento - Calhas e
Condutores em Geral - Tintas - Artigos
Sanitários Artigos para Encanadores

Rua Santa Clara, 386

( 6693-1394
Porta Retratos, Acessórios, Gravuras,
Estampas, Telas, Molduras, Posters,
Quadros,Máquinas,Ferramentas,

Rua São Caetano, 605 - Luz
Rua Cantareira, 1.058/1.078

Telefax: 3228-7444 e 3313-0625

O subprefeito Eduardo
Odloak lembrou a força
do Plano Diretor para
melhorar o Pari

Comercial Lima & Lins

Dra. Priscila Camilo
Linhares, dedicada no
trato da segurança da
região. Ela divide sua
missão de delegada
com as questões
sociais do bairro,
granjeando amizades

Especializado na Fabricação de
Coifas, Tubos, Curvas, Chaminés
e Calhas, Colocação de Calhas

Rua Firmiano Pinto, 146
( 6692-4809 - Fax: 6692-8347

ARI TRANSPORTES
DE MÁQUINAS
Máquinas
Gráficas e Operatrizes

( 6692-4170

SANTA RITA

Alex da Aline
Lingerie,
reconhecimento
pelo que faz
em prol da
Igreja Santo
Antonio do
Pari

Organização
de Despachos

Financiamos os débitos do
seu veículo em até 18 vezes
Rua Rodovalho da Fonseca, 234

(

Gabinha é Estrela, que
brilha no Pari reunindo
amigos de todos os
cantos dentro e fora do
campo de futebol

EDUCAÇÃO PARA A PAZ

Centro Odontológico

6292-1167 – 6692-9756

Clube Serra Morena:
Darci representou
a diretoria na
homenagem

Jorginho Abicalam
elogiou a vereadora,
dizendo: “Pena que
demorou 40 anos para
alguém fazer uma festa
desse porte no Pari”

A Gisele é esse carisma
todo, aqui e lá no seu
homenageado Colégio
Saint Clair

Ele é o Jô do Bar do Jô,
onde tudo tem sabor de
Jô. Quer saber o que é
Jô? – vai lá e peça por
exemplo uma cerveja...

UM POUCO DE HISTÓRIA
A presidente e proponente da Sessão
Solene, vereadora Myryam Athie, disse que,
apesar de ser nascida no Tatuapé, foi no Pari
que tudo aconteceu na sua vida. “Foi aqui, atrás
destes balcões, que passei a trabalhar, crescer,
e tornei-me vereadora”, recordou. “Seria
impossível homenagear cada morador ou
comerciante daqui do Pari, que tanto têm feito
para preservar ainda as memórias deste bairro
que é pequeno, mas tão querido para todos
nós”, ressaltou ela, acrescentando que o Pari
sempre será conhecido como Bairro Doce, pois
a referência continua por meio dos moradores
– no bairro existiram no passado indústrias de
doces e bolachas.
Galinhada
do
Bahia. Todos assim
o conhecem, sem
questionar quem é
Raimundo Soares.
Tem uma coisa: ele
serve um baita
banquete para uma
ou duas pessoas com fartura de 20, no mais puro sabor
e tradição da boa terra

Marlene Cigana declamou
um poema exaltando o Pari
em cuja Praça Padre Bento
passou sua doce infância
brincando de amarelinha,
peteca, e, meu Deus, que
saudade!

Frei Agostinho disse
que o Pari surgiu
franciscanamente

Restaurante Tempone,
da Rio Bonito. Sergio e
a esposa bem que
fizeram jus à
homenagem tal a alta
qualidade das iguarias
aos clientes, em
particular a deliciosa
alcachofra

Celso Lopes foi
homenageado
como incentivador
do evento

Professora Lenita Gasper,
dirige com abnegação a
Escola Frei Paulo Luig,
cujos problemas se
avolumam dia a dia

Alwa Contabilidade é
empresa de largo conceito
no Pari. Aqui o Dr. Walter
Torelli
recebe
a
homenagem em seu nome
e também de seu sócio Dr.
Albino Pereira de Mattos.
Um detalhe: Walter é do Rotary e Albino do Lions, em prol
da coletividade
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INSTITUTO CULTURAL E
EDITORA MONITOR LTDA - EPP
torna público que solicitou junto à CETESB
a Licença Prévia, de Instalação e de Operação para a
atividade de “Livros em geral (inclusive mapas e atlas, etc.),
edição e impressão de” localizada
à AV RANGEL PESTANA, 1113 - LOJA1-2
SOBRELOJA1-2 - BRÁS, município de SÃO PAULO.

• 1/2 Malha 100% Algodão
• 1/2 Malha PV Elizabeth, Moleton, Cotton,
• Punhos, Liganete, Forro, e Tecidos
com Elastano em Geral
Rua Major Marcelino, 103

6096-6001 / 6096-5979 - Fone/Fax: 6693-1776

MERCADINHO
BELENZINHO

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

MyryamAthie aproveitou a ocasião para informar
que gostaria de oficializar a bandeira e o hino do Pari.
“Vamos fazer um concurso para que, no ano que vem,
nos festejos dos 428 anos, possamos entregar ao Pari
sua bandeira e o seu hino”, disse ela.

É samba Ney, da
Colorado do Brás

ecções
Comér cio de Tecidos e Conf
Confecções

(

BANDEIRA E HINO AO PARI

( 6291-8049
6292-5144

Licenciamento e Transferência de Autos

R. Saldanha Marinho, 116

( 6694-2777
Fax: 6692-1608

* Grande Variedade de Produtos
* Feirinha Diária e Açougue

Aceitamos
todos os
Ticktes sem

Rua Catumbi, 494 - Belenzinho

( 6292-5144 -6291-8049

