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25 de novembro a 15 de dezembro de 2007
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solene
da
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Municipal dia 9 de novembro último
no salão nobre da Sociedade Amigos
de Vila Maria Zélia, foram feitas várias
homenagens a personalidades em
reconhecimento a serviços prestados
à comunidade. O evento fez parte das
comemorações aos 90 anos da Vila
Maria Zélia.
E s s a
simpatia é a
L e n i r,
mamãe do
presidente
Paulinho,
ladeada
ainda por
Luiz Peixoto representando o vereador
Celso Jatene
Padre Ivan
caracteriza o
símbolo da
Bênção que
protege a Vila
Maria Zélia

Paulo Alexandre Salomão,
presidente da Sociedade Amigos da
Vila Maria Zélia, lembrou, em seu
discurso, que a Vila começou a ser
construída em 1911, e foi concluída
em 1917. Considerada a primeira vila
operária do Brasil, foi idealizada pelo
industrial Jorge Street, para abrigar os
2.100 operários especializados da
Companhia Nacional de Tecidos de
Juta. “Várias pessoas ajudaram a
construir a história da Vila, entre eles
um
querido
morador
que
recentemente nos deixou, Carlos
Eduardo Ferreira, o Cacá, a quem
aqui presto homenagem”, disse. Em
seguida, Paulo inaugurou um belo e
amplíssimo quadro fundo de palco,
ostentando o desenho da Vila.

Paulo Bastos não é
arquiteto, mas cuida
muito bem do visual
com que a Vila deve
ser preservada

José Guida Neto é
professor da Faculdade
Cantareira

Ao fazer o uso da palavra, o
desembargador Ari Casagrande, nascido na
Vila Maria Zélia no ano de fundação do Clube
Atlético Recreativo Maria Zélia, que
antecedeu a SAVMZ, lembrou que seu pai,
Renato Casagrande, foi um grande lutador
pela comunidade. “Minha vida foi sempre
aqui”, lembrou.
O prof. José Guida Neto, coordenador
do curso de Direito da Faculdade Cantareira,
disse que quando o diretor geral Paulo
Meinberg convidou-o há três anos para

VILA TRANQUILA E ABENÇOADA
Luiz Peixoto, vereador com mandato de 1973
a 1982, representando o vereador Celso Jatene,
disse que, além da sua longa história, a Vila será
agora inserida nos anais da Câmara Municipal.
“Quanta beleza, quanta tranqüilidade vocês têm
aqui”, ressaltou.
O padre Ivan Roberto, pároco da Igreja São
José do Belém e da capela da São José da Vila
Maria Zélia, recordou que para Jorge Street, a
capela quis ser a “expressão física e concreta da
sua fé”. “Agradecemos a Jorge Street, que ali
quis colocar este sinal tão privilegiado. A presença
de Jesus está na entrada da capela”, disse,
completando que com a colaboração da
comunidade, pouco a pouco, vai se retomando a
dignidade da construção que ali foi feita.

J. Beline se fez
presente com
toda sua família

Sonhando, sonhando,
vamos levitar! Tesser faz
lindos shows de hipnose,
logo logo nosso
convidado na Tarde de
Chá. Na foto, ainda, seus
filhos Fernanda e
Gabriel

Regina Godói falou em
nome de todas as famílias
Desembargador Ari
Casagrande nasceu na
Vila junto com o
primeiro time de futebol

Ele é o Jura, com a
esposa Eliane

Olá Eliane, olá
Alberto, parabéns
pela merecida
homenagem

Falou, Landin!
Legal a homenagem. Ele é o vicepresidente que
ajuda em tudo, na
foto com a esposa
Amélia

conhecer a Vila, José logo propôs parceria da
faculdade com a Vila, hoje em andamento.
Regina Godói, representando as famílias e
moradores da Vila Maria Zélia, contou que mora
na Vila desde maio de 1939. “Como é gostoso morar
nesta abençoada Vila Maria Zélia, um pedacinho
do paraíso nesta conturbada cidade”, orgulhou-se
Regina, sendo bastante aplaudida em seguida.

UNIÃO E ATENÇÃO

Antoninho, da
Panificadora
Orense é um dos
bem lembrados
colaboradores

Grande Carabajo, o
Norberto sempre foi um
autêntico anfitrião da
Vila Maria Zélia

Dimas é figura de expressão
no meio social e esportivo
da Vila Maria Zélia e foi
igualmente homenageado

Rubens e a
esposa Ana
zelam pelo
primor da
administração

Finalizando, Paulo Salomão disse que a
comunidade da Vila tem duas frentes de batalha: a
primeira é a revitalização deste patrimônio histórico
– prédios tombados do INSS, com a possibilidade
de se construir escolas técnicas dentro da Vila.
“Devemos estar unidos”, este foi o alerta deixado
por Paulo. Ele ainda fez uma crítica ao poder
público. “Não temos tido completamente o retorno
necessário para, inclusive, informarmos a
comunidade”. Outra frente é a área de lazer, que
leva o nome de Renato Casagrande, construída
graças a empenho da comunidade.
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ia 16 de novembro último a Cristais Lugano
comemorou 54 anos de história no Brás.
Fundada em 1953 pelo Hugo e Osvaldo,
hoje a loja se mantém no mesmo endereço, à rua Firmiano
Pinto, 209, e é dirigida há 15 anos por Rafael Joaquim
Mathias, de 58 anos, herdada que foi do pai e tio Faustino
Joaquim Mathias e Antonio Joaquim Mathias,
respectivamente, que compraram o local dos fundadores
e mantiveram a mesma denominação, encerrando a antiga
AJ Mathias & Irmãos Comercial.
A Cristais Lugano fabrica cristais lapidados a mão e
faz a restauração, personificação e reposição de peças,
além de brindes. “Também fazemos acabamentos e
lapidações exclusivas para terceiros, que são comercial
ou industrial”. Muitas famílias tradicionais são clientes fiéis
da Lugano, conta Rafael. A família Lamana é uma delas.

TRADIÇÃO EUROPÉIA
Joel é lapidador há 27 anos na
Cristais Lugano

O nome Lugano vem da cidade de mesmo nome
localizada na Suíça, e vizinha ao norte da Itália. “Ela é
uma linda cidade turística que guarda um dos cofres

LIDERPEL
R.H. Comércio de Papéis Ltda.
Higiene e Descartáveis

Rua Maria Borba, 87 - Vila Buarque

( 3214-6556 - Simone

ws
Re c u p e r a d o r a

Ve í c u l o s

de

Personalização, Polimento, Funilaria
e Pintura, Filmação de Farol, etc
Rua Antônio Juvenal, 133 - V. Matilde

( 86 68 46 54 -- 07 61 99 12

Solange

Clube
Silva Teles

Sua Casa
em
São Paulo

A LU G A

Rua Dr. Ornelas, 250

• Quadra de Esportes
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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
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Temos convênio
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Tabacaria
Concórdia
Sacos • Sacolas • Polipropileno
• Sacos para Lixo
• Copos Descartáveis • Fitilho
Preços que você nunca viu

Largo da Concórdia, 147

( 6693-5605

que tem o conteúdo mais valioso do mundo,
que são os cristais de rocha dos árabes. Esta
linha de lapidações é uma tradição européia”,
completa Rafael.

O horário de funcionamento é das 9 às 18h de
segunda a sexta e das 9 às 13h aos sábados. Mais
informações pelo fone 6692-2453 ou no site
www.cristaislugano.com.br . (Eduardo Cedeño
Martellotta).

