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Vila Maria Zélia ainda sonha com a revitalização
Eduardo Cedeño Martellotta

Dedé mostra a desolação da Vila Maria Zélia

O

s moradores da
Vila Maria Zélia,
considerada a primeira vila operária do Bra-

revitalização. Os prédios
históricos – tombados desde 1985 pelo Departamento
do Patrimônio Histórico,
encontram-se
em avançado
estado de deterioração.
São eles: os
dois prédios
onde funcionaram escolas,
para meninos e
meninas – árSe bater um vento forte o prédio cai.
vores ocupam
E quem será o responsável?
a parte interna
sil, ainda aguardam pela sua do que restou do prédio

utilizado para
a escola dos
meninos, outro que serviu
para açougue,
mais um onde
era a antiga
recepção,
outro onde
funcionou o Curso de artesanato para a 3ª Idade, toda 4ª feira
prédio restauEm 25 de agosto de
rante e o do
teatro. A antiga capela 2006, foi assinado no local
um contrato do INSS com
a Prefeitura,
que permite a utilização dos
imóveis da
Vila Maria
Zélia pela
Prefeitura
mediante
contrapartida ao INSS,
Neste prédio, agora reformado, foi feito o filme
sendo um
“O Corintiano” com Mazzaropi
dos itens a
começou a ser restaurada
restauração das construgraças à ajuda da comuções e a preservação do
nidade, dos moradores da
acervo histórico. O termo
Vila e do Santuário São
vence em 2011, e até agoJosé do Belém.

ra, os prédios
não receberam
qualquer revitalização.
O então governador José
Serra anunciou em 2008
a construção
de uma ETEC
– Escola TécO historiador de futebol Pedro Boscato,
nica Estadual
à direita, presenteou Dedé com um
dvd do Corinthians
dentro da Vila,
o que não
tar vivo para ver os prédios
aconteceu até o momento. restaurados”, disse. O Centro Paula Souza manifestou
Zelador voluntário interesse em comprar os
dos prédios
prédios, completou Dedé.
abandonados
O bairro foi construído
Nascido e criado na Vila entre 1911 e 1916 pelo emMaria Zélia há 61 anos, presário Jorge Street, dono
Edélcio Pereira Pinto, ca- da Companhia Nacional de
rinhosamente chamado por Tecidos de Juta, para ser loDedé, lamentou o atual es- cal de moradia, lazer e sertado de completo abandono viços para os funcionários.
dos prédios históricos. Mas Mais informações sobre
ele tem esperança de que a Vila Maria Zélia no site
um dia a revitalização final- http://www.vilamariazelia.
mente comece. “Quero es- com.br/.

Dia das Crianças alegra clubes

U

Estrela

ma festa foi no Vigor, como acontece tradicionalmente.
Outra foi no Estrela, comemorando com muita alegria
a data da petizada.

Vovó
Arlete e
a linda
Jackeline

Vigor

A iniciativa foi do próprio presidente Dudu que dias
antes visitou nossa redação.

Também tinha de tudo. lanches, brinquedos, doces
e a alegria dos palhaços Tico e Trililim

Um show de alegria. Tico e Trililim agradam
em cheio. Fones 7172-1945 e 7146-3307
Para os bebês, a piscina de bolinhas
Dudu na redação

Altevir cuidou dos lanches e brinquedos

RENDA EXTRA

Sapataria e Chaveiro
• Afia-se tesouras e alicates em geral
• Fazemos carimbos de todas as marcas

Vendas de Novos e Usados - Assistência Técnica - Acessórios

Rua Vitória, 361 - Loja 02 - Santa Efigênia

3224-9797 - 3331-9507
7839-8696 - 7756-9892
www.consertodenextel.com.br

Franco Abitragem
e Eventos Esportivos
Campo/Salão/Socity

Especialidade
em Campeonatos,
Festivais e Torneios
com Arbitros
de 1a qualidade

7817-3867 ID 54*34700
9813-4263 - Cipó
www.francocipoarbitragem.com.br

Vendemos Fechaduras
e Cadeados

PORTUGUÊS E MATEMÁTICA
Proporcione ao seu filho um método
eficaz, individualizado de aprendizado.

Rua Dr. Virgilio do Nascimento 176 - Pari

Tel 2618-4879 - Cel-7156-7950

GANHE DE R$ 650,00
À R$ 1.300,00 P/MÊS

UNIDADE PARI-SANTA RITA

Trabalhe de 2hs a 4hs p/dia
INFORMAÇÕES: (11) 2851-2513

(11) 3425-5558
Rua Santa Rita, 685 - Pari

Carlos
(11) 7721-7962

Djanira
(11) 9206-2044

Aprenda a jogar truco
www.trucofpt.com.br

Ligue
2692-6694
e filie-se na FPT

ESCOLA DE FUTEBOL
Sociedade
Amigos
Vila Maria Zélia

2692-9791
www.savmz@uol.com.br

Imperdível
Lançamento
Bom Retiro
Aptos de 69 e 96 m2
1 a 3 dormts
Rua Sérgio Tomás 422 - 1 a 3 dormts

Informações : LUIZ DA GAFISA

Tel: 8394-2699 / 7132-1434
“TRAGA ESTE ANÚNCIO”

A PARTIR DE 7 ANOS
Feminino e Masculino
Sábado
9h - GRÁTIS

Agora também
AULAS DE INFORMÁTICA
Crianças
e Melhor Idade
Todo Sábado
GRÁTIS

