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Rua Firmiano Pinto recebe melhorias
Foto: Washington Dantas

Eduardo Cedeño Martellotta

A rua Firmiano Pinto, no Brás, passou durante os meses de
julho e agosto por obras em um trecho de 300m. Segundo a

assessora de imprensa da Subprefeitura Mooca, Déborah Gonçalves Lemos, foram encontrados vazamentos de água na rua, e a
solução foi colocar sarjetas novas, para melhoria da drenagem.

Prefeito Linha Dura
O advogado e ex-juiz de direito,
Firmiano de Morais Pinto (Itu,SP – 1861
– São Paulo,SP – 1938) assumiu a Prefeitura de São Paulo no lugar de Álvaro
da Rocha Azevedo a 16 de janeiro de
1920, com 59 anos de idade. Antes, já
fazia parte do cenário político como deputado provincial e federal, secretário
estadual da Fazenda e da Agricultura,
além de ser representante do Estado de
São Paulo em Paris.
Quando era prefeito, Firmiano Pinto
enfrentou dificuldades como a Revolução de 1924, ocasião em que oficiais do
exército contrários ao governo do então
presidente da República, Arthur
Bernardes, deflagraram um movimento
nacional que, em São Paulo, resultou na
queda do presidente do Estado, Carlos
de Campos. O Governo Federal reagiu e
acabou massacrando a população da cidade. Os oficiais, por sua vez, estavam
convencidos de que só pelo arrasamento inicial de grande parte da cidade, seria possível esmagar o levante paulista.

Os bairros do Brás, Belenzinho e Mooca foram os primeiros a sofrer as conseqüências cruéis
desse plano. Os moradores, em desespero, começaram a abandonar suas casas. Esses bairros
foram atingidos por um canhoneiro tão pesado
que as ruas ficaram repletas de cadáveres.
“SEREI O ÚLTIMO HABITANTE A
DEIXAR SÃO PAULO, ACONTEÇA
O QUE ACONTECER”
Mesmo no momento mais dramático da crise, Firmiano Pinto permaneceu na cidade, ao
contrário de Carlos de Campos, que se refugiou na periferia, deixando o palácio logo no
terceiro dia do levante. Chamado para uma reunião com o general Isidoro Dias Lopes, chefe
do movimento rebelde, o prefeito Firmiano
conseguiu um acordo que ajudaria a por um
fim ao clima de baderna que se instalara. “Senhor general, como prefeito de São Paulo, não
reconheço nem acato seu poder. Faço-o responsável por tudo o quanto a população já sofreu e venha a sofrer com a ação dos
revoltosos”, teria declarado Firmiano. A revolta demorou 23 dias e deixou um triste sal-

do de 503 mortos e
4.846 feridos, em sua
grande maioria civis.
Outro momento
difícil pelo qual o
prefeito passou foi a
pior seca já registrada na cidade (19241925), obrigando a
imposição de um racionamento de energia elétrica e uma diminuição do nº de bondes em
circulação.
Com tantos problemas, Firmiano não se caracterizou como um grande realizador de obras.
Mesmo assim, abriu a Praça do Patriarca demolindo um quarteirão anteriormente existente, iniciou a abertura da avenida 9 de julho, expandiu a
iluminação elétricas das ruas e elaborou o Plano
de Trabalho: “Melhoramentos de São Paulo”.
Firmiano Pinto deixou a Prefeitura no dia 15 de
janeiro de 1926.
Fontes: Arquivo de “O Estado de S. Paulo”, site
Portal da Mooca – www.portaldamooca.com.br e site
da Prodam – www.prodam.sp.gov.br.
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Edital de Convocação
A Associação de Moradores e Comerciantes do Brás, Bresser e Região
convoca a todos os diretores e associados, para a Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 31 de
agosto de 2004 às 20:00 à rua Campos
Sales nº 31 Salão de Festas do Bloco 2
para da composição da nova diretoria,
alteração estatutária e aprovação das
contas pelo Conselho Fiscal.
WALTER GALINDO CACCAOS

seu parceiro, enfim, será mostrado o comportamento de quem
está ou estará ao nosso lado, prevenindo de uma forma mais segura a convivência com a pessoa.

Prof. Carlos Miraine
É uma ciência milenar que exige muita concentração em sua interpretação.
O grafólogo profissional não adivinha o
futuro das pessoas e sim, verifica, analisa e interpreta, através do estudo dos
traços de um texto escrito a mão, a personalidade, o caráter, o temperamento,
os costumes, as aptidões, a formação,
o conhecimento, entre outros, as características das pessoas.
Como é feita a análise
O grafólogo verificará no texto, letra
por letra, palavra por palavra e frase
por frase, para que possa fazer a pesquisa e, a partir de então, emitirá um
laudo descritivo das características da
pessoa interessada.

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

( 6694-0412

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

Quais as Utilidades
São várias. A namorada ou esposa conhecerá melhor o caráter do
companheiro, a empresa conhecerá o funcionário, o sócio conhecerá

Vidros

Como fazer
Escrever de próprio punho em
papel branco, liso, sem pauta, colocar em envelope sem dobrar, e
enviar para o professor Carlos
Miraine junto com comprovante
de depósito bancário de R$ 60,00
na sua respectiva conta Banespa
agência 0108 C/C 60.080.162-0.
O prazo máximo para recebimento da pesquisa em envelope fechado confidencial, é de 7 dias.
Informações no Centro de Pesquisa Grafológica, pelo fone
3227-0162, com o próprio professor Carlos Miraine.
A correspondência pode ser enviada ao professor, aos
cuidados do Jornal do Brás, à rua Rio Bonito, 104
cep 03023-000 – São Paulo.

Presentes em Geral
Projetos, Execução e Manutenção
Vidros Comuns, cortado e colocado
Vidros Temperados, seis opções de cores
Vidros Laminados
Box de Vidro e Acrílico
Fechamento Área de Serviço
Janelas e Portas de Alumínio
Decoração em Jatos de Areia
Portas Sanfonadas PVC
Espelhos Comuns, Bisotê e Jateado
Tampos de Mesa e Aquário

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E ESPORTIVA “MOOCANDA”
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
De conformidade com o Artigo 36º, Das Disposições Gerais e Transitórias, e o Capítulo III das Eleições, Artigos
26º, 27º, 28º e 29º, do Estatuto da Associação Recreativa e
Esportiva “MOOCANDA” ficam convocados todos os sócios, em condições de participar da “Assembléia Geral Ordinária” à realizar-se na “Data de 01/09/2004”, junto a sede

Rua Do Lucas, 68
(Esq. com a rua Assunção)

( 3326-6990 – 3326-6690

Assembléia Geral Ordinária – De acordo com resolução do Conselho de Administração, ficam convocados os senhores
associados da Coop Home – Cooperativa de Trabalho dos Profissionais na área da Saúde, a se reunirem na assembléia
Geral Ordinária , a se realizar no dia 13 de Setembro de 2004, sede social,na Rua Aparaju 48 conj 02,Mooca, São Paulo/SP,
com a 1ª convocação de quorum as 15:00 h. Não havendo o quorum exigido, fica estabelecido para as 16:30H a 2ª
convocação, persistindo na falta do quorum exigido, fica estabelecida a 3ª convocação para as 18:00h, com o mínimo 10
associados presentes para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) apreciação e aprovação do relatório, demonstrações
financeiras e contas relativas ano de 2003, acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal compreendendo a apresentação
do relatório da gestão do exercício, balanço, demonstrativos das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência
das contribuições para a cobertura das despesas da sociedade, destinação das obras apuradas ou rateio das perdas,
deduzindo-se no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios, fixação do valor de honorário e gratificações dos
integrantes do Conselho de Administração e Fiscal. B-) Eleição dos novos membros do Conselho de Administração C-)
Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, cuja lista de candidatos se encontra afixada na sede da Cooperativa
São Paulo, 25 de Agosto de 2004.
Elsio Mauricio Affonso – Vice - Presidente.

6096-5147

LIMA & LINS
Tudo para Construção
Materiais Elétricos, Hidráulicos
e Ferragens em Geral
Rua do Hipodromo, 112

Fonefax: 6693-7761
CENTER DA
CONSTRUÇÃO

Armando Magazine

Vestimos também o homem grande!

Fone 6291-1036
Fax 6291-3839

Areia, Pedras, Tijolos, Ferragens, Tintas,
Materiais Elétricos, Hidráulicos e de Construção em Geral

Rua Dr. Ornelas, 151

( 3311-0501 - Fax 3311-0514

OE
ATACAD

Entregamos
os Pedidos

Rua Carlos Botelho, 63/67
( 6692-0079 - Fax: 6693-4685

CHAVES
*
CARIMBOS
*
AFIAÇÃO
*
PLASTIFICAÇÃO
ATENDEMOS
A DOMICÍLIO

Calçasdonº38ao78 -Camisasdo
nº2ao12 -Ternosdo nº44ao72

R. João Antonio de Oliveira, 270

( 6292-5877 Fax: 6694-8287

Comércio de Embalagens
VAREJO

Irmãos Conceição
*

Rua Bresser, 847

FARDOPEL

Sacos Plásticos

BRINDES BRESSER

Coop Home – Cooperativa de Trabalho dos Profissionais na área da Saúde.
CNPJ/ 04.107.251/0001-20

SERVIÇOS RÁPIDOS
Autos e Caminhões
Rua Gomes Cardim, 323

Malhas para Fardo, Papel,
Sacos para Lixo, Fitilho,
Durex, Sacolas e

São Paulo, 01 de agosto de 2004.

EDITAL

BORRACHARIA A.G

(

desta entidade, no local onde se pratica a caminhada, na Rua Taquari, nº
549 – Mooca, em Primeira Convocação às 07:00 horas e em Segunda
Convocação às 7:30 horas – assunto em pauta:
- ELEIÇÃO DE RENOVAÇÃO DE 1/3 (um terço) DOS MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO (Artigos 7º, 8º e 9º do Estatuto). Tendo inclusive, já formada a Comissão Eleitoral, a qual presidirá
tal eleição.

(esquina com Rua da Mooca)
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obamar
30 anos de Bons Serviços
Promoção do mês:
Talão de Nota Fiscal

Impressos em Geral

Rua 21 de Abril, 432

(
(6694-1268

Brindes em Geral

Rua 21 de Abril, 250

( 6694-5122
J.ALENCAR
Terraplenagem, Demolições, Areia,
Pedra e Retirada de Entulhos
ATERRO E DESATERRO

Rua João Jacinto, 95 - Brás

( 3229-9534

Pizzaria Nativa
A Melhor Pizza de São Paulo com
Borda Recheada “GRÁTIS”
Salão e Viagem - Entrega Motorizada

R. Major Otaviano, 321

(

6692-7557

