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CONAM REÚNE ENTIDADES EM BRASÍLI gavio 

A Confederação Nacional das Associações de Moradores (CONAM), realizou nos dias 21, 22 e 23 de março o  111 
Nacional das Associações de Moradores, em Brasília, cujo lema foi "CONAM: o Povo na Constituinte e Fora o FMI", com a 
presença de 8.000 congressistas. Foi eleita a nova diretoria, sendo o Presidente João Bosco da Silva, de São José dos Campos, 
que terá três anos de mandato e a sede da CONAM transferida para Brasília. O encaminhamento das resoluções deve   ocorrer 

nos próximos meses e serão enviadas às autoridades competentes. 
Fotos: Laura Kamisaki 

Manifestos, íesmtentmeiitos, bate-boca e o 
impedimento do trânsito íimam parta do cenário mon- 
tado na última quinta-feira, dia 21, em frente à Câmara 
Municipal de São Paulo, onde aproximadamente 1200 
pessoas embarcariam em direção a Brasília para partici- 
par do III Congresso Hacional de Associações de Morado- 
res. Ha tarde de quinta-feira, às 10 horas, de todas as 
direções da cidade e da Brande São Paulo, representan- 
tes de entidades tomaram o calçadío da Câmara à 
espera dos ônibus, que os lemia à Capital Federal. 0 
clima de tensão já existia às 21 horas, horário progra- 
mado para a partida dos ônibus, o que não aconteceu. A 
incerteza dos participantes precipitou a inrasão dos 
coletivos e começou um principio de tumulto e desorga- 
nização. 

Segundo os organizadores da C0HAM, estava pro- 
gramada a ida de 25 a 30 unidades, cujo comprometi- 
mnto da Secretaria Estadual dos Transportes, através 
de seu Secretário Adriano M. Branco, fora firmado há 
mais de 30 dias, entretanto às 23 horas não era superior 
a 17 ônibus lotados, deixando na expectativa centenas 
de delegados. 0 Secretário da COMAM, José Maria Rocha, 
afirmou que houve má vontade do Secretário Adriano 
Branco, observando também que houve falhas de coorde- 
nação, mas o agravante íoi a insuficiência de ônibus, de 
total responsabilidade do Estado de São Paulo. 

Se houve ou não interesse de boicotar a organiza- 
ção da COMAM, não se sabe. Mas centenas de pessoas, 
retornaram frustradas para suas casas, parque não havia 
número soficients dq ôsitm pm transportar todes os 
inscritos. 

Em Brasília, na abertura da COMAM, mUuis dos 
Servidores Civis, participaram João Bosco da Silva, 
Secretário Gerai da COMAM, Carlos Alberto Frank. Depu- 
tado Aníbal Teixeira, representando o Presidente da 
República, Melsen Proença, do Plano Macional de Leite, 
João Cláudio Tedorov. vice-reitor de Brasília e outros. 

Mo dia 22, as sessões funcionaram das S às 10 
heras, sendo os congressistas divididos em grupes de 
discussão e trabalhe, debatendo as formas de participa- 
ção do Movimento Comunitário, no processo de prepara- 
ção da Constituinte e propostas específicas sobre diver- 
sos temas como saúde, educação, o FMI, habitação e 
reforma agrária. 

Mo domingo, dia 23, foi levada para Plenária a 
discussão e votação das teses. Moções e Relatórios 
finais, além da votação da nova diretoria, formada por 
34 delegados, sendo que de São Paulo foram eleitos seis 
representantes e o Presidente João Bosco da Silva, 
vereador do PC de B, de São José dos Campos. Participa- 
ram 0.000 delegados de todos os Estados brasileiros. 

Moradores estão confiantes com 

as medidas econômicas 
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Vitoriai 
A CRUZADA DOS CRUZADOS 

Decorridos 30 dias de seu lançamento, o Plano Cruzado parece ter 
passado com louvor no exame de credibilidade popular. Assumido 

rapidamente pela população, o plano assustou comerciantes, 
preocupou os bancos e surpreendeu a própria equipe econômica 
que o concebeu. Após o choque inicial, a economia absorveu com 

razoável tranqüilidade e rapidez as medidas divulgadas a 28 de 
fevereiro, mas ficaram evidentes algumas características do mercado 
nacional que, até um mês atrás, permaneciam encobertas pelo caos 
econômico existente. A primeira dessas características é a falta de 
consciência do consumidor médio. Como num passe de mágica, 
milhares de donas-dè^casa armaram-se de tabelas e passaram a 

denunciar os abusos de comerciantes. O fato negativo é exatamente 
a novidade dessa atitude. O consumidor, mesmo com leis que o 
protegiam, não costumava reclamar e acabava considerando os 
aumentos inevitáveis-e normais. A,segundasí»racíerJstiQa.está ,  , 

intimamente ligada à primeira. É o fato psicológico da inflação. Há 
maisde uma geração vivendo numa economia de altos índices 
inflacionários, as pessoas incorporaram a idéia de aumentos 

constantes a seu raciocínio financeiro. Agora, se ò Plano Cruzado 
der certo, será necessária uma adaptação à nova realidade, onde a 
inflação não justificará aumentos nos preços dos produtos. Se as 
medidas econômicas atingirem seus objetivos esses dois tipos de 
comportamento deverão ser modificados, do mesmo modo que a 
política salarial do governo. Derrotada a inflação, deverá haver um 

esforço no sentido de aumentos reais para o trabalhador. Caso 
contrário, o governo da Nova República, poderá ser acusado de 

amnésia histórica, ignorando os muitos anos de arrocho propiciados 
pela Velha República. 
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Fiscais em ação 

Os fiscais das Administrações Re- 
gionais estão autorizados pelo secretá- 
rio Weison Barbosa, da Secretaria das 
Administrações Regionais, para Intimar 
e multar todos os proprietários que te- 
nham calçadas esburacadas ou que 
não as tenham construído e também os 
terrenos que não estejam murados. No 
caso dos proprietários irredutíveis, a 
PMSP realizará a obra, após aplicação 
de multas, e cobrará as despesas poste- 
riormente dos repensáveis. 

Pronto-Socorro 

Agora, no salão térreo do Edifício 
Martinelli será instalado um mlnl-pron- 
to-socorro com uma ambulância à dis- 
posição para atender a população que 
transita pelo centro da cidade e outra 
qualquer emergência. 

Baile de Aleluia no Ceret 

A Fundação Ceret promoverá no próxi- 
mo dia 29 de março um sensacional "Baile' 
de Aleluia" das 22 ás 4 horas da manhã no 
Ginásio Pollesportivo do clube, O Ceret fica 
na rua Canuto de Abreu, s/n", Para informa- 
ções e reservas de mesa pelo telefone 293- 
8786. 

Fone emergência 

A Administração Regional da Mòo- 
ca, através do setor de rádio e plantão, 
Instalou um telefone de emergênica no- 
turno que funcionará das 16 ás 6 horas 
para atender os problemas dos morado- 
res da região. Os números são 292-1295 
e 292.3722. 

Parede de Poesia 

O Central Cultural, na avenida Vergueiro 
n01000, dando continuidade ao projeto "Pa- 
rede de Poesia" estará com as inscrições 
abertas aos Interessados até o dia 27 de 
março no setor de Audiovisual. 

A mostra dos poemas ampliados foto- 
graflcamente em posters painéis compõe a 
Parede de Poesia que se destina e apresen- 
tar poetas Inéditos e desconhecidos, como 
também os consagrados. 

Para se-inscrever são necessários de 8 a 
10 poemas com 4 cópias xerox de cada, 
devendo constar endereços completo com 
CEP para recebimento da carta com o resul- 
tado. Maiores Informações pelo telefone: 
279-4799 das 13 às 18 horas. 

Operação Pedestre 

A Secretaria Municipal de Transportes 
Irá Intensificar a sua "Operação Pedestre", 
no sentido de realizar uma rigorosa fiscaliza- 
ção nos motoristas "apressadlnhos" que 
desrespeitam a faixa de travessia de pedes- 
tres parando os seus carros em cima da 
faixa. Sem contar aqueles que ultrapassam a 
faixa e ainda por cima ficam acelerando o 
carro para Intimidar o pedestre a apressar a 
travessia. Outro abuso multo comum por 
parte dos motoristas são os carros estacio- 
nados nas calçadas e em filas duplas nas 
avenidas e ruft« 

Festival sertanejo 

Para os apreciadores de música sertane- 
ja, a Sociedade Amigos do Jardim Colorado 
programou um festival que terá Inlco no dia 
6 de abril próximo. Segundo a diretoria, o 
evento proporcionará momentos de lazer e 
promoverá a música de viola. Os moradores 
estão convidados para participarem todos os 
domingos às 15 horas, na sede da Sab. Jar- 
dim Colorado na Praça José Dias, 60. 

Opinião do Leitor 
Prezada editora, 

Quero expressar a minha opi- 
nião sobre as medidas adotadas pe- 
lo governo no último dia 26 de feve- 
reiro, que provocaram grandes mu- 
danças no hábito do brasileiro. De 
agora em diante o compromisso co- 
mo cidadão e cidadã é de fiscalizar 
e exigir seu direito, pois a reforma 
monetária poderá amenizar a vida 
da maioria da população que sobre- 
vive em condições precárias. 

Eu sou uma pessoa jovem, que 
acredita e aposta num país melhor, 
sendo possível através de um go- 
verno voltado para as mudanças so- 
ciais, conseqüências de uma eco- 

nomia empregada corretamente. 
Nós jovens acreditamos num futuro 
de perspectivas e o momento atual 
representa algumas arestas em 
nossas vidas. 

Somente com união consegui- 
remos sair vitoriosos, porque está 
em jogo o bolso do trabalhador, 
que nas últimas décadas foi massa- 
crado, através de uma política infla- 
cionária que achatou rapidamente 
o seu salário. 

Vamos apostar no Brasil, na 
força de nossa gente. 

Valdete R.Salomão 
Vila Rica 
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•^« tr; Livre 
Reivindicação foi atendida 

Pavimentação para a rua Agutl, foi mais 
uma conquista dos moradores em defesa de 
seus direitos. No mdsde dezembro, focaliza- 
mos o drama das famílias que vivem nessa 
via com cerca de cem metros, mas com pro- 
blemas sérios como lama e enxurradas do 
período de chuvas. O afastamento tão dese- 
jado pelos moradores teve inicio nesse mês, 
e a reportagem constatou que falta apenas o 
asfalto, sendo previsto o término da obra já 
no fim de março. 

Centros de Saúde 
1) C.S.I. dl Vila Prudente — Praça Vei- 

ga Cabral, 82 • Fona.: 273-2880. 
Oa atendimentos do C8.I para crianças 

• adultos noa seguintes serviços: vacina 
çâo, gestante, ginecologia, psiquiatria, der- 
matologia, tlalologla, oftalmologia, psicolo- 
gia, dentista, prevenção to câncer, serviço 
social • enfermagem. 

2) C8.ll da Vila Alpina - Rua Paramu, 
398 - Fone.: 272-8398. 

O atendimento doa Centroa da Saúda II 
são para crianças (vacinação), gestante, 
ginecologia e assistência médica para 
adultoa. 

3) C8.ll Parque Santa Madalena — Rua 
Al. Otacdlo Cunha, 111/113 • Fone.: 91» 
4734. 

4) C8.ll Vila Renato — Rua Bernardlno 
Forrai, 64 • Fone.: 919-3908. 

8) CS.II Vila Reunldaa — Rua Solar doa 
Pinheiros, 44 — Fone.: 216-1388. 

8) CX.II Jardim Paraguaçu — Rua Talo 
belraa, 128 — Fone.: 919-4156. 

7) CS.II Jardim Qrtmaldl — Rua laabel 
da Fonaeca, 464 — Fone.: 216-8076. 

8) CS.III Vila Califórnia — Rua Matta 
Machado, 30 — Fone.: 910-4519. 

O atendimento doa Centroa de Saúde li 
sio para crianças e gestantes noa serviços 
de vacinação a ginecologia (pré-natai). 

9) CS.III Sapopemba — Rua Galeão, 38 
— Fone.: 910-4068. 

10) CS.III Vila Ema — Rua Qeneral Ar 
golo, 100 — Fone.: 910-3204. 

O Distrito Sanitário de Vila Prudonta 
eatá localizado na Praça Veiga Cabral, 89 
— lateral — Fones.: 215-1319 • 274-2523 • 
272>4957. 

Mecanotécnlca Teles 
Consertos, reformas e manutenção de 

máquinas de escritório em geral 

Rua Luzsr Cogan, 387 - c/5-A 
^ Vila CruMlro - Fon?; 3W9- 

As mudanças econômicas na vida 
dos moradores 

Jos* Pereira SoBrmno 

Pelo sim pelo nôo, a maioria dos mora- 
dores e comerciantes da região estão apos- 
tando no sucesso do Plano de Estabilização 
Econômica, em vigor desde o último dia 28 
de fevereiro, através do Decreto-Lel n« 2.283, 
que ressuscitou o "cruzado" e colocou fim 
na Inflação galopante, a "besta" que arras- 
tou a economia brasileira por várias décadas 
e até incentivo obteve em nome do desenvol- 
vimento. Ainda pairam no ar algumas ques- 
tões que serão respondidas com o tempo; 
por exemplo, os assalariados foram de fato 
beneficiados com as medidas? 

Com o Decreto-Lel n° 2,284 de 10 de 
março, o governo clareou o pacote anterior- 
mente publicado, mas a prática e os resulta- 
dos serão sentidos nos próximos meses e 
temos a esperança que devolva aos trabalha- 
dores condições justas de vida, visto que os 
ganhos reais nunca foram ganhos reais, es- 
tando aquém da realidade de uma economia 
inflaclonada e servindo aos interesses dos 
mais ricos. 

A reforma monetária foi a grande "vira- 
da" e o povo investindo na sua concretiza- 
ção, enquanto para o governo está em jogo o 
processo político nacional, cujo reflexo deve 
acontecer no pleito de 15 de novembro e na 
elaboração da nova Constituição. 

O Jornal do Bairro foi entrevistar os 
moradores e comerciantes para saber desse 
novo momento causado pela reformulação 
da economia. Veja o que eles pensam: 

O morador do Jardim Colorado José 
Pereira Sobrinho, oficial de farmácia, disse 
que o "Presidente Sarney teve uma atitude 
de patriotismo, — multa coragem, frieza e 
determinação mudando todo o sistema eco- 
nômico que até então fora prometido por 
outros presidentes. A minha vida bem como 
de todos os brasileiros Já melhorou e no 
último dia 10 de marco, tive a comprovação 
quando o meu salário deu para cobrir mi- 
nhas .despesas e ainda senti a audácia de 
fazer planos futuros". 

Quanto à fiscalização José, disse que 
lamentavelmente uma minoria de maus ele- 
mentos, faz com que todos paguem. "Infeliz- 
mente por causa dessa minoria de fiscais 
desonestos e subornáveis, não podemos 
abrir mão da nossa autoridade de fiscal con- 
cedida pelo Presidente, de ajudar a fiscali- 
zar. Perseverantes, todos devem ser um fis- 
cal digno, com o objetivo de ajudar não 
tomando decisões precipitadas, mas traba- 

i Consultório Veterinário 
V. Diva 

Consultas • vacinas - cirurgia 
e corte a« peio 

Aberto de 2a a «ibado uai 9 ai 21 hi, 

Av. Sapopsmba, 4.138 • Vila Diva 
V Fones: 216-3588 e 274-4464    / 

Carlos A S.Paranhos 
lhando, contribuindo com o governo e com o 
povo em geral." 

O advogado Carloa Alberto da Silva Pa 
ranhoa, de Vila Diva, afirmou que acredita 
nas medidas econômicas adotadas peio Go- 
verno Sarney, "pois a classe trabalhadora 
estava sendo Jogada ao iéo e presa a uma 
Inflação provocada pelos empresários, que 
se voltavam tão-somente aos ganhos de ca- 
pital mediante aplicações no mercado ban- 
cário, esquecendo-se que tais valores deve- 
riam ser aplicados na expansão da própria 
indústria, propiciando a existência da lei da 
oferta e da procura, em face do aumento da 
produção. Os ganhos com a correção mone- 
tária das aplicações eram multo superiores a 
qualquer outro ganho. O trabalhador, por 
sua vez, encontrava-se sempre em defaza- 
gem aos reais aumentos das mercadorias, 
pois quando oa dissídios coletivos não ti- 
nha um aumento real de seu salário e a 
reposição da correção era tão-somente dos 
meses anteriores, sendo por poucas vezes 
levada em consideração a inflação posterior. 
Não havendo Inflação, Já que para nós ela 
era oriunda da-própVla correção, ós aümení 
toa terão valores reais". 

Já no aspecto da fiscalização, Paranhos 
afirma que "como todo brasileiro, não dou 
grande crédito aos órgãos públicos, mas não 
perdi a esperança de que a mentalidade an- 
terior, imposta por um governo ditatorial, 
seja modificada, e que permaneça a euforia 
do primeiro momento, no sentido de que os 
órgãos públicos façam cumprir a lei. Não 
atuaria como fiscal do Sarney, mas sim 
como um fiscal brasileiro. Temos de nos 
acostumar a defender todos os nossos direi- 
tos, não em nome de um governo, mas em 
nome do povo", 

flana» Vítor Manoei oa Reaé tíatii oeuroganai 

Na visão do comerciante Vítor Manoel 
Fernandes Guilherme, a reforma monetária 
foi boa, mas em análise mais profunda al- 
guns setores serão afetados; por exemplo, o 
pequeno comerciante enfrenta dificuldades, 
pois depende da distribuição do atacado e 
nesta situação não tem condições de nego- 
ciar, consequentemente afetando a margem 
de lucro, pelas proporções de seus negó- 
cios. Com o pacote certamente os pequenos 
serão atingidos, mas à medida que houver 
reivindicação de setores específicos, o go- 
verno, acredita, vai ser sensível o analisar 
caso a caao. 

Na área da fiscalização Vítor, situa que 
aqui       ela náo é táo objetiva, sendo 
um problema difícil, "porque em toda profis- 
são existem profissionais bons e maus e 
neste setor também deve ocorrer. É claro 
que uma mudança como a de fevereiro, hoje 
o fiscal está sendo fiscalizado peio consumi- 
dor, exigindo mala rigidez". No tocante a. 
Inflação para o nosso comerciante, provavel- 
mente náo será totalmente eliminada. 

Quantpao tabejamento dos preços, se- 
gundo Vítor devia partir da tomada de pre- 
ços daa Indústrias, mas alerta que esse fator 
toma o mercado estático, náo havendo a lei 
da oferta e da procura. Mais além acrescenta 
que o congelamento deveria ter ocorrido na 
lista do fabricante, não pe| o preço atual de 
atacado e varejo. 

Em síntese, o pacotáo do governo teve a 
aceitação popular, que esta fiscalizando e 
exigindo seus direitos, pois através deste 
passo poderemos avançar no processo eco- 
nômico, social e tranaformar o país, elimi- 
nando as desigualdades e afastando a misé- 
ria que ainda está presente no cotidiano doa 
brasileiros. Loura K. KamiKoki 

|   PIMBA LOTERIAS 
Fique milionário 

Use nosso computador para acertar 
a quina da loto. 
Temos programas para fechar qui- 
nas, quadras e ternos 

Av. Sapopemba, 3.013 - Vila Diva • Fona 910.1017 

Av. Vila Ema, 3679 - fone 271-4903 
Vila Ema 

Rede Natal de Drogarias 
Atender bem é a filosofia da Rede Natal de Drogarias e  você 
encontra medicamentos, perfumaria e aplicações a domicilio 

Convênios: rapidez e comodidade 
Convênios com a SBEL - Eletropaulo, ABET - TELESP e 
Sabesp em toda rede. Aproveite- nossos descontos e o 

sistema de pagamento programado. 

Mooca - rua da Mooca, 4564 - fone 92-0667 
Jardim Colorado' Av. SaDOoemba. 2764-fona 271-9436 

Santa Clara - Av. Sapopemba, 6366- fona 271-7456 
Central - Av. Mateo Sei, 349U - fone 919-2654 - S. Matheus 

Cometa - Av. Sapopemba, 8823 - Jardim Gramaidi 
Av, Bancária, 300 

üd. Grimaldi 
àGMRMM EM BREVE REDE NATAL DE DROGAmAS NOLGO, DE SANTA ADEUA J 
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Os Salários, aluguéis e aposentadorias com o "Plano Cruzado" 
As Reformas Econômicas implantadas 

pelo governo em fins de Fevereiro, muito 
que naturalmente mexeram com o salário do 
trabalhador. Assim, o salário a ser recebido a 
partir d? agora será a média dos salários dos 
últimos seis meses, convertidos logicamente 
em Cruzados. 

O cálculo do satário 

Tomemos como exemplo um salário de 
Cr$ 5 milhões de setembro a novembro de 
1985, e que passe para Cr$ 10 milhões de 
dezembro de 85 a Feveteiro de 86. 

Multiplique todos esses seis salários pe- 
los respectivos fatores conversão (vide ta- 
bela) para se chegar ao salário atualizado. 

O esquema fica assim: 
• Setembro 5.000.000 x 1,8351 = 9.175.500 

Outubro 5.000.000 x 1,6743 = 8.371.500 
Novembro 5.000.000 x 1,5068 == 7.534.000 
Dezembro 10.000.000 x 1,3292 = 13.292.000 
Janeiro 10.000.000 x 1,1436 = 11.436.000 
Fevereiro 10.000.000 x 1,0000 = 10.000.000 

Some todos os resultados das multipli- 
cações, que será o Total. Aqui nesse exem- 
plo a soma deu 59.809.000. 

Divida esse resultado por 6(seis). O re- 
sultado dará 9.968.167. Este é o salário mé- 
dio em cruzeiros. 

Para convertê-lo em cruzados divida-o 
por 1.000. Assim o salário médio em cruza- 
dos será de 9.968,17. 

Como, por decreto, o governo deu um 
abono de 8% nos salários, multiplique ese 
salário por 1,08. 

Desse modo o novo salário é de 
CZSI 0.765.62. 

Aluguéis 

No caso dos aluguéis é bom observar 
que o aluguel de março, referente ao mês de 
fevereiro, será convertido em cruzados so- 
mente tirando três zeros. Por exemplo: um 
aluguel de Cr$ 1.000.000 será pago com Cz$ 
1.000,00. 

Agora, a partir do aluguel de abril a 
situação se complica um pouco. Para isso 
você deve usar a tabela de conversão de 
aluguéis (vide abaixo). 

Suponhamos que você tenha um alu- 
guel de CR$ 1.000.000, com reajuste semes- 
tral e que esse último reajuste tenha sido em 
dezembro. Para achar o novo valor você de- 
ve procurar na tabela o fator de conversão, 
pelo qual se multiplicará o aluguel de CR$ 
1.000.000. Nesse exemplo você deve procu- 
rar o fator encontrando no cruzamento entre 
a linha Dezembro de 85 e a coluna Fator 
Semestral. O valor encontrado será 0,9712. 

Multiplicando esse número pelo aluguel 
de um milhão de cruzeiros chega-se ao novo 
aluguel de Cr$ 971,20. 

Dividindo esses resultados por mi< você 
;hega ao valor em cruzados: que é de CZ$ 
}71,20. 

Obs: As parcelas referentes ao IPTU e 
condomínio são feitas à parte. 

Aposentadoria 

É mais simples calcular o valor novo.da 
aposentadoria. Basta pegar a aposentadoria 
atual e multiplicar por 1,2672. 

Tomemos como exemplo uma aposenta- 
doria de CRS1.000.000. Multiplicando-se por 
1,2672 Se obterá o valor de 1.267.200. Con- 
vertendo para cruzados a nova aposentado- 
ria será de 1.267,20. 

Nessa conversão há um aumento de 
26,72% como pode se observar. Contudo, 
isso não melhora em nada a situação dos 
aposentados. Durante os períodos de arro- 
cho salarial, a aposentadoria ficou também 
arrochada. No ano passado, com a reativa- 
ção da economia, os salários conseguiram 
recuperar parte de suas perdas mas as apo- 
sentadorias não. 

Os aposentados somente conseguiram 
obter 100% do INPC. Ou seja, as aposentado- 
rias ficaram congeladas apenas nos valores 
dos tempos do arrocho. 

Ultimo reajuste 
f 995 Março 
1985 Abril 
1985 Mato 
1985 Junho 
1985 Julho 
1985 Agosto 
1985 Setembro 
1985 Outubro 
1985 Novembro 
1985 Dezembro 
1988 Janeiro 
1986 Fevereiro 

A CONVERSÃO DOS ALUGUEIS 
Fator 

Fator anual semestral    Trimestral 
1,8584 
1,5242 
1,4277 
1,3255 
1,2131 
1,0821 
0,9684 
0,8817 
0.7933 
0,7000 
0,6022 
0,5266 

1,3409 
1,2234 
1,1007 
0,9712 
0,8356 
0,7307 

0,7000 
0,6022 
0.52» 

OS FATORES DE ATUALIZAÇÃO 
Mês de reterencia índice 
1985 Março 8.1492 
ISSSAbrlI 2.8945 
1985 Maio 2.7112 
1985Junho 2.5171 
1985 Julho 2,3036 
1985 Agosto 2,0549 
1985 Setembro 1.8351 
1985 Outubro 1,6743 
1985 Novembro 1,5068 
1985 Dezembro 1,3292 
1986Janeiro 1,1436 
1986 Fevereiro 1,0000 
Fonte: Folha de São Pauto 

Como usar a ta- 
bela — A partir do 
dia 1° de março até 
o dia 28 de feverei- 
ro de 1987, os valo- 
res que já estavam 
fixados em cruzei- 
ros vão ter que ser 
convertidos em cru- 
zados. Para fazer 
isso você terá que 
tomar o valor em 
cruzeiros e dividir 
pelo número que 
está na tabela, na 
data estabelecida 
para a conversão. 

Exemplo — Se 
você comprou um 
fogão e tem uma 
prestação de Cr$ 
600.000 (seiscentos 
mil cruzeiros) a 
vencer no dia 30 de 
março próximo, es- 
te valor terá que 
ser dividido pela ta- 
xa do dia (1.128.88). 
O resultado será 
CzS 531,50 (qui- 
nhentos e trinta e 
um cruzados e cin- 
qüenta centavos) e 
não CzS 600,00 
(seiscentos cru- 
zados), 

Ot únicos vafo- 
res em cruzeiros 
que não serão con- 
vertidos em cruza- 
dos são os alu- 
guéis, as presta- 
ções da case pró- 
pria, o salário, os 
impostos |á lança- 
dos (t??M, J«, ICKi, 
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FARMÁCIA 
SÂO SEBASTIÃO 

Proprietário Oswaldo 
Cliente amigo: Não se esqueça nun- 
ca que o sucesso de médico e a 
saúde do doente dependem da 
consciência do farmacêutico. 

Estrada Barreira Grande, 683 
Jardim Colorado 
FONE 216-5991 

^ ^^ 

Clínica Homeopática 
Imaculada Conceição 
Tratamento de bronqultes, varizes, úl- 
cera, varicoza diabetes e coutes. Todas 

as doenças do físico e da mente. 
Atende-se adultos e crianças 

Rua Pedro Elias da Costa, 50 
- Jd. Colorado 

VIDRAÇARIA 
COLORADO 

Vidros, fume, temperado, cristal, 
ray-ban, colocação de janela. 

vitrô, molduras e quadros. 
Orçamento sem 

compromisso 
Estrada da Barreira Grande, 800, 

Jardim Colorado 
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■^ Oração aNos^a 

Aqu» êstâo devotos cheio» de M tneéndldal 
le conforto • esperança, ó ••nhore Aparecida! 
inrgem Santa Beta Mie amável, mie queridaj 
amparai-nos, «ocorra-nos,'6 senhora Aparecida, i 

Viva a mie de Deus e nossa sem pecado! 
concebida, a senhora Aparscldal Nossos rogos! 
iscutai, nossa voz seja atendida do fundo d'alma,j 
aedlmos 6 senhora Aparocldal A cumprir divinos 
planos por Deus tostes, escolhida padroeira < 
Brasil, ó senhora Aparecida. Protsj»! a Santa 
Igreja, 6 mie tema protojel a nossa Pátria, veia^ 
3ot nossos lares, pela infância desvallda, pelo 
novo brasileiro velai malemalmsnte virgem mit 
aparecida. 

JN^ 

Organização Técnica 
de Contabilidade 

Contabilidade, Assuntos fiscais, Aberturas. Transferências, 
Énoerramemos de firmas, Contratos, Distratos e imposto 

de Renda 
Âv. Sapopemba, 3.022/24 - Fone 918-6000 

s_ vila Diva ^ 

^\ 

Tem o mais completo sortimento esportivo. 
Oesae tênis que vale por dois calçados, ou seja, 
para o tazer e para o conforto e descontração do 
dia-a-dla, até agasalhos esportivos de todas as 

marcas. O Hamilton trabalha com as griffes 
famosas como: Adidas, 

Topper, Rainha e Penalty, que está a sua espera na  io|a Hamlslandla 
Esportes. Conheça o nosso crediário de 3 vezes sem acréscimo. 

KAv- Sapopemba, 3828 -Vila Diva - Fone 910-2638 J 

ANUNCIE NO JORNAL DO BAIRRO 
FONE: 918-2220 



MÍSUMiSLsiaJãSL Jornaldo Salrro 

0 prefeito Jânio Quadros determinou a 
criação da Administração Regional de Sapo- 
pemba, através do decreto n" 21.957 de 28 de 
fevereiro de 1986, a qual dispõe sobre a 
instalação da nova administração e sua or- 
ganização funcional. Após a conquista do 

TABELA DE 

CONVERSÃO 

1986 

Dia     MKP       Mrtt       Mi»     Jtitlio      Ml»     Agosto 

1 1 000,00 
2 1 000,00 
3 1000,00 

4 1004.50 
5 1 009.02 
6 1013,56 
7 1018,12 
8 1 022.70 
9 1027.31 

031,93 
11 1036,57 
12 1 041,24 
13 1045.92 

050,63 
15 1055,36 
16 1060.11 
17 1064.88 
18 1069,67 
19 1 074,48 
20 1 079,32 

1 084,17 
22 1089,06 
23 1093,95 
24 1 098,68 
25 1 103.82 
26 1 108.79 
27 1113,78 
29 1 118,79 
29 1 123,62 
30 1 128,88 
3f 1 13336 

10 

14 

21 

1 139,06 
1 144,19 
1 149,34 
1 154,51 
1 159,71 
1 164,93 
1 170,17 
1 175.43 
1 180,72 
1 186,04 
1 191,37 
1 196,73 
1 202,12 
1 207,53 
1 212,96 
1 218,42 
1 223,90 
1 229,41 
1234,94 
1 240,50 
1 246,08 
1251,69 
1 257,32 
1262,98 
1268,66 
1 274,37 
1280,11 
1 285,87 
1 291,66 
1 297,47 

1 303,31 
1 309,17 
1 315,06 
1320,98 
1 326,92 

1 332,90 
1 338,89 
1 344.92 
1 350.97 
1 357,05 
1363,16 
1 309.29 
1 3/5.45 
1381.64 
1 387,86 
1394.11 
1 400,38 
1 406,68 
1 413.01 
1 419,37 
1 425,76 
1432,17 
1 438.62 
1 445.09 
1 451.59 
1458.13 
I 464.69 
1 471.28 
1 477.90 
1 484,55 
1 491,23 

1 497,94 
1504 68 
1511,45 
1 518,25 
1 525.09 
1 531.95 
1538.84 
1 545.77 
1 552.72 
1 559.71 
1566,73 
1 573.78 
1580,86 
1 587,98 
1 596.12 
1 602.30 
1 609,51 
1 616,75 
1 624,03 
1631,34 
1638,68 
1646,05 
1 653,46 
1660,90 
1668,37 
1 675.88 
1 683.42 
1691,00' 
1 698.61 
1 706.25 

1 713.93 
1 721.64 
1 729.39 
1 737.17 
1 744.99 
1 752,84 
1 760,73 
1 766,65 
1 776,61 
1 784,61 
1 792.64 
1 800.70 
1 808.81 
1 816.95 
1 825.12 
1833.34 
1 641.59 
1 849.87 
1856.20 
1866.56 
1 874.96 
1 883.40 
1 891.87 
1900.38 
1 908.94 
1 917.53 
1 926.16 
1934,82 
1 943.53 
1952.28 
1961.00 

1 969.89 
1 978,75 
1 987,65 
1 996,60 
2 005,58 
2 014,61 
2 023.67 
2 032,76 
2 041.93 
2 051.12 
2 060.35 
2 069.62 
2 078.93 
2 088.29 
2 097.69 
í 107.12 
2 116,61 
2126,13 
2135,70 
2 145,31 
2154,94 

2164,66 
2 174.40 
2 164.19 
2194,02 
2 203.89 
2 213.81 
2 223.77 
2 233.78 
2 243.83 
2 253.92 

1986 1987 

m    SHntti      Ditatn    llmiitn    DBntn jmm     ftttrvn 

1 2 264.07 
2 2 274.26 
3 2 284.49 
4 2 294.77 

5 2 305,10 
6 2 315.47 
7 2 325.89 
8 2 336.36 
9 2 346.87 

10 2 357,43 
11 2368,04 
12 2 378,69 
13 2 389,40 
14 2 400.15 
15 2410.95 
16 2 421.80 
17 2432,70 
18 2 443.65 
19 2454.64 
20 2 465.69 
21 2476.78 
22 2487,93 
23 2 499.13 
24 2 510.37 
25 ?. 58,87 
26 2 533.02 
27 2 54441 
28 2555.86 
29 2 567.37 
30 2 578.92 

31 - 

2 590.52 
2 602.18 
2 61339 
2625.65 
2 637.47 
2 649,34 
2 661,26 
2673.23 
2 685.26 
2697.35 
2 709.49 
2 721.68 
2 733.93 
2 746.2S 
2 753.59 
2 771,00 
2 783,47 
2 796,00 
2 808,58 
2821,22 
2 833,91 
2 846,6f 
2859Í47 

2 872.34 
2 685.27 
2 898.25 
2911.29 
2924.39 
2 937.55 
2 950.77 
2 964.05 

2977.39 
2 990.79 
3 004.25 
3 017.77 
3 031.35 
3 044,99 
3058,69 
3072,45 
3 086.28 
3100.17 
3114.12 
3128.13 
3 142.21 
3156.35 
3170,55 
3 184,82 
3199,15 
3213,55 
3228,01 
3 242.53 
3 257.13 
3 271,78 

3 286.51 
3 301,29 
3316.15 
3 331.07 
3 346.06 
3361.12 

3 376.25 
3 391.44 

3406.70 
3422.03 
3437.43 
3452.90 
3 468.44 
3484.04 
3 499.72 
3515.47 
3531.29 
3 547.18 
3 563.14 
3 579.19 
3 595.28 
3 611,46 
3627.71 
3644.04 
3 660.44 
3676.91 
3693.46 
3 710.08 
3 726.77 
3743.54 
3 760.39 
3 777.31 
3 794.31 
3811.38 
3828.53 
3 845.76 
3863.07 
3880.45 
3 897.91 

3 915,45 
3 933,07 
3950,77 

3 968.55 
3986.41 
4 004.35 
4 022.37 
4 040.47 
4 058.65 

4 076.91 
4 095.26 
4 113.69 
4 132.20 
4 150,80 
4 169,47 
4 188,24 

4 207.08 
4 226.02 
4 246.03 
4 264.14 

4 283.32 
4 302.60 
4 321.96 
4341.41 
4 360,95 
4 380.57 
4 400.28 
4 420.08 
4 439.97 
4 459,95 
4 480.02 

4 500.18 
4 520,43 
4 540,78 
4 561,21 
4 581.74 
4 602.35 
4 623.06 
■4 643.87 
4 664.77 

4 685.76 
4 706.84 
4 728,02 
4 749.30 
4 770.67 
4 792.14 
4 813.70 
4 835.37 
4 85712 
4 878.98 
4 900.94 
4 922.99 
4 945.'4 

4 967.40 
4 989.75 
5 012.2! 
5 034,76 
5 057.42 
5 080.17 

TAPEÇARIA VERO NA 
Reformas de estofados em geral 

Compra e venda de moveis. Orça 
mento sem compromisso 

Av. Sapopemba, 4.308 
Vila Diva 

Fone 910-3630 

distrito de Sapopemba (ver mapa abaixo) a 
comunidade local e a principais lideranças 
iniciaram mais uma batalha, a criação de AR 
para Sapopemba. 

A partir da criação da AR/SAP no papel, 
os encabeçadores da luta Enoc Borges, edi- 
tor do Jornal de Sapopemba, e Qercino Lau- 
rindo Vicente, da Sociedade Amigos Sapo- 
pemba e CDM de Sapopemba, se reuniram 
com moradores e comerciantes para discuti- 
rem as questões da instalação da AR como: 
indicação de local e do futuro administrador. 
A reportagem do Jornal do Bairro entrevis- 
tou três candidatos indicados pela comuni- 
dade para ocupar o cargo de administrador, 
sâoflt^s: 

— Teruo Tanabe, comerciante há 15 
anos em Sapopemba, diz que a comunidade 

Criação da AR Sapopemba 
deveria lançar o seu candidato e não trazer 
pessoal de fora para administrar o bairro. O 
importante para nós seria a indicação de 
uma pessoa de Sapopemba que conhecesse 
nossos problemas e também contasse com o 
apoio da comunidade. 

Dentro disso foi cogitado o meu nome e 
os de outros, mas eu não posso partir para 
administração política, porque sou comer- 
ciante, e não poderia conciliar as duas coi- 
sas ao mesmo tempo. 

Enoc Borges, editor do Jornal de Sapo- 
pemba, morador na Jardim Sapopemba, diz 
que, essa candidatura " não é minha, mas 
uma candidatura popular para a administra- 
ção da AR/SAP". Em tese, sendo eleito, seria 
numa plataforma popular e estaria represen- 
tando o programa das lideranças do bairro. 

Jalr Estéclo de Sá, farmacêutico há 29 
anos em Sapopemba, diz: não sou candida- 
to, me fizeram candidato". E para ocupar o 
cargo precisaria largar a farmácia onde é 
consultado constantemente sobre a indica- 
ção de remédios e demais problemas de 
saúde dos moradores da região. 

Quanto ao local indicado pelas lideran- 
ças para a futura AR/SAP fica entre as ruas 
Tolstoi de Carvalho e Carolina Maria de Je- 
sus, numa área de 1.500 metros quadrados e 
um prédio construído de 500 metros quadra- 
dos com várias salas, banheiros e um gal- 
pão. Após o encaminhamento da indicação 
do local junto à Administração Regional de 
Vila Prudente e Secretaria das Administra- 
ções Regionais, os técnicos visitaram o local 
e aprovaram. 

ytyyffyfff 

PRESIANDO GCWIAS ^ 
A NOVA CONSTITUIÇÃO DEVE CONSOLIDAR 

UMA DEMOCRACIA BRASILEIRA, DIZ M0NT0R0. 

Em Rio Preto, Montoro iançou a campanha "São Paulo na Constituinte' 

Ao lançar a campanha "São Pau- 
lo na Constituinte", na cidade de 
São José do Rio Preto, na última 
quarta-feira, o governador Franco 
Montoro afirmOu que os debates que 
estão se iniciando agora devem levar 
a uma Constituição que consolide 
uma democracia verdadeiramente 
brasileira. 

"Em cada município de São Paulo 
vai se abrir o debate para que as ba- 
ses do Brasil digam aquilo que é im- 
portante", disse Montoro, referin- 
do-se à campanha, que será levada 
aos municípios das regiões de Rio 
Preto, Catanduva, Votuporanga, 
Fernandópoíis e Jales. 

"É desse debate que vai depender 
a brasilidade de nossa Constitui- 
ção", espera o governador. Ao falar 
à população de Rio Preto, Montoro 
considerou necessário corrigir um ví- 
cio que marcou as Constituições an- 
teriores e que explica em parte o fato 
de essas Constituições terem tido vi- 
da curta: "Elas foram elaboradas 
por elites, intelectuais preocupados 

■-com doutrinas que não são as do 
Pais". Desta vez ocorrerá o inverso: 
"Vamos ouvir o Interior. Em lugar 
de ouvir a voz de Washington, de 
Roma ou de Paris, são os municípios 
que vão falar." 

Montoro  sugeriu   que   a   futura 

Constituição estabeleça — como já 
ocorre a nível da União e dos Esta- 
dos — que também nos municípios o 
Executivo apresente ao Legislativo 
uma mensagem anual, na qual se ex- 
ponha a real situação municipal. O 
Legislativo teria competência para 
examinar o documento e responder 
ao Executivo, com sugestões. "As- 
sim se estabeleceria o diálogo demo- 
crático em cada um dos 4 mil municí- 
pios brasileiros." 

Mas a democracia, ressalvou o go- 
vernador, "não se constrói por um 
ato, por um decreto". Ela é "como 
uma árvore que cresce", com a parti- 
cipação de todos, como a que está 
sendo proporcionada pela campanha 
"São Paulo na Constituinte". 

Como contribuição ao debate para 
a construção e consolidação da de- 
mocracia brasileira, o governador 
Franco Montoro vem sugerindo dez 
pontos básicos: 
- respeito aos direitos humanos fun- 

damentais definidos na Declaração 
Universal de 1948, aprovada pelas 
Nações Unidas; 

- eleições livres, diretas e realmente 
representativas nos planos federal, 
estadual e municipal; 

- existência de Poderes Legislativo e 
Judiciário independentes; 

- liberdade de imprensa e acesso aos 

meios de comunicação; 
- combate às desigualdades regionais 

e pessoais de renda; 
- liberdade sindical e de associação; 
- pluralismo, representado pelo res- 

peito à diversidade de opiniões e de 
grupos sociais; 

- participação dos diversos setores 
da sociedade na solução de seus 
problemas; 

- não-violência e moderação trans- 
formadora; e 

- defesa da soberania nacional e 
combate a todas as formas de colo- 
nialismo e dependência. 
Na defesa desses pontos, o gover- 

nador Franco Montoro afirma: 
"Eles nada têm de utópicos. Pelo 

contrário, constituem os valores e 
objetivos concretos, reclamados pelo 
povo brasileiro para uma ação co- 
mum e permanente. Em torno deles, 
pode e deve travar-se a luta pela 
construção de um regime democráti- 
co que não seja apenas formal e re- 
presentativo, mas que alcance todas 
as dimensões de uma democracia 
moderna: pluralista, participativa, 
aberta e transformadora. E, por is- 
so, democracia não apenas política, 
mas também social, econômica e cul- 
tural". 

Coordenação: Assessoria de Imprensa - Caixa Postal 66271 - São Paulo 62-A/86 
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MURALMURALMURALMURALMURALMURALMURALMURALMURALMUR 
cinema - música - literatura - televisão - teatro 

Viver de cantar Luiz Lopes 

Ellnho Cotia 

Dedicar-se inteiramente à música 
não é uma decisão fácil para quem não 
tenha nascido em berço de ouro, Antes 
do sucesso são praticamente Inevitá- 
veis os festivais e barzinhos. E com o 
cantor e compositor Ellnho Costa a his- 
tória não foi diferente. Morador de Sa- 
popemba, 20 anos e mais de 600 com- 
posições, Eiinho resolveu seguir esse 
caminho e agora prepara seu primeiro 
show individual. 

Tocando no Udlgrudi Bar há um 
ano, ele afirma que o público de bar não 
costuma respeitar o artista e que, mui- 
tas vezes, já teve que interromper seu 
show para discutir com o público que 
fazia multo barulho". É claro que o con- 
tato com o público é ótimo mas, ás 
vezes, tocar em bar chega a ser frus- 
trante para quem tem trabalho para 
mostrar1, 

Cantando nos fins de semana e 
dando aulas de violão, Ellnho, atual- 
mente, vive apenas de música. Mas so- 
nha ainda com uma chance de divulgar 

o que ele, brincando, chama de "gran- 
des sucessos de arquivo", ou seja, suas 
próprias músicas. Cansado de enviar às 
gravadoras fitas que nunca serão ouvi- 
das, decidiu aceitar a idéia do amigo 
Alberto Santos e partir para um show 
próprio em teatro, 

"A Idéia é mostrar no show exata- 
mente os problemas enfrentados por 
um músico que, para sobreviver, preci- 
sa tocar pela noite; a falta de apoio da 
família, que não vê na música uma pro- 
fissão como outra qualquer". 

TEATRO E MÚSICA 

O show, que deverá estrear em 
maio — faltando apenas acertar com 
um teatro em Santo André — tenta fugir 
um pouco do esquema tradicional dos 
shows musicais com apenas um violão 
e um banqulnho. Numa primeira parte, 
o espetáculo se enquadra nos moldes 
de uma peça teatral com a participação 
de quatro atores, O texto é de Alberto 
Santos (também o produtor do show) e 
conta a história de Eiinho. 

"A peça se passa num bar e, por 
isso, canto músicas Já conhecidas. Na 
segunda parte, canto só músicas mi- 
nhas", 

No repertório do show, Ellnho Cos- 
ta mostra um som que passa por ritmos 
nordestinos, como o balão e o xote, e 
pelo reggae. Enquanto poeta, Eiinho 
afirma que seus temas mais constantes 
variam do romantismo à canção de pro- 
testo. Acreditando multo em seu traba- 
lho, insiste que há um público para seu 
tipo de música, faltando apenas melho- 
res condições de divulgação. 

Para Eiinho Costa, viver de música 
foi uma opção. Uma decisão consciente 
para alguém que não dissocia o oficio 
de cantar dos problemas pessoais e das 
questões sociais de seu país, Essa preo- 
cupação de refletir o próprio mundo 
fica evidente nos versos de uma de suas 
canções"; Se você é bobo, eu sou mais 
ainda/Se eu sou tão bobo, você é tam- 
bém/Você gastando para me ouvir can- 
tar/E eu cantando pra você gastar/Nos 
desgastamos/Pro dono ganhar". 

Dicas Econômicas 

Iogurte caseiro 

Ingredientes: 
1 litro de leite morno 
1 copo de iogurte natural 
2 colheres (sopa) de açúcar 
1 pacote de gelatina em pó sem sabor ou 
com sabor. 
Modo de fazer; Despeje o leite em uma tigela 
e junte o Iogurte, misturando bem. Tampe e 
cubra com um pano. No dia seguinte, faça 
uma calda rala com açúcar e um pouco de 
água. Acrescente a gelatina e misture ao 
leite com iogurte, batendo no liqüidificador. 
Despeje em coplnhos ou formas, tape e leve 
à geladeira. Se quiser, ao bater no liqüidifi- 
cador, acrescente frutas ou germe de trigo e 
mel. 

Macarrão Caseiro 

Ingredientes: 
farinha de trigo 
1 ovo 
óleo 
Modo de fazer: Prepare uma consistente 
massa de farinha de trigo e água. Abra-a com 
o rolo de macarrão e quebre o ovo. Mistura 
novamente, pingando um pouco de óleo. 
Enrole como se fosse uma torta e corte em 
tiras. Seque em forno baixo. 

Mayde C.Amaio 

Aos 50 anos ela descobriu o mar 
Estréia no dia 19 de março, na Teatro 

Aliança Francesa • Rua General Jardim, 
182 •« peço "Âot 30 anos e/a descobriu o 
mar", da jornalista e atris famosa Oenlse 
Chalem, sob a direção de Carlos Mattius. 

A peça 4 autobiográfica e está escri- 
ta de uma maneira aparanttmente sim- 
ples, ao estilo das cantigas orientais, an- 
de o sentido e as amaçAes sflo transmiti- 
dos através de nuancas e nfo de roteiro. 
Sua estrutura está construída com alter- 
nâncias da 1 

O temo da "Áo$ 30 anos ele rfeteo- 
bfkt o mmf versa sabre os problemas 
emocionais de uma filho que quer sair da 
Influência da uma mAe Me simpática 
quanto castradora. São sé mulheres no 
palco: Isabel Ribeira, Irdla Pedraso a Vo- 
nessa Goulart.-^ 

O dlrator Carlos Marriuis dasenvol- 
vau a dinâmica do peça com base no 
desequilíbrio da composição de palco, 
dando uma sensação de instabilidade 
•mociomoi com a Imagem da cena finai. 

Véat 

ROTEIRO DAS COMPRAS 
Prezada amigo comerciante, 

As mudanças econômicas rapidamente são assimiladas pelos 
consumidores, através do tabelamento buscam preços justos e condizentes aos salários que foram atingidos. 
A instabilidade observada por alguns comerciantes deve ocorrer nos primeiros meses e depois 
será incorporada a vida diária.Nós da imprensa regional, que vivemos unicamente da publicidade, 
enfrentamos constantemente com as alterações da economia e fatalmente as consequêeias são nitidas. 
Anterior ao decreto, já enfrentávamos custos      altíssimos, mas firmes em nossa  proposta 
de mensalmente estar presente no seu comércio e nas casas. 

Congelamos nossos preços por centímetro de coluna, para 
demonstrar o nosso     apoio às     medidas econômicas de combate a   inflação, pelo   decreto 2,284. 

Assim, estamos nos dirigindo ao comércio local   que    prestigie 
um órgão de imprensa identificado com os problemas da comunidade. Ua redação do Jornal do Bairro 
mandamos um recado aos comerciantes e Vila Diva e Santa Clara que a união de todos poderemos 
conquistar sonhos antigos como a associação forte e a decoração de      Natal já tantas     vezes idealizado. 

ÍOI-Pk - Comércio de Frios \ 
e Laticínios 

Latarias e bebidas em geral 
Na Di-Pa, você encontra frios, verduras, 
legumes, frutas frescas, e frango. Noa fins 
de aemana e feriados a opção gostosa de 

massas frescas e deliciosos assados, 

Estradt áa Barreira Orande n 565 
^ iqráim Colorado > 

/ OBOMBAHIANO 
Vendas de gás 634 

Completo sortimento de ferramentas. 
materiais elétricos, fogões e aparelhos 

eletrodomésticos em geral 
estrada Barreira Grande, 634 (antigo n° 628) 
Jardim Colorado ■ Depósito à Rua Manuel 

V   Ferreira Pires. 45--Fone; 216-2885     > 

Escola de datilografia 
Jardim Colorado 
Ganhe tempo e aprenda 

datilografia bem perto de você. 
Um caminho para um trabalho 

melhor 
Estrada Barreira Grande, 588 
 Jardim Colorado J 

ANUNCiE, LEIA E PARTICIPE DO JORNAL DO BAIRRO 
Av. Sapopemba, 3889 - S/3 - Vila Diva 

FONE 918-2220 



88/02. 84/0} frIW Jornal dg Bmrro 

Transporte na Zona Leste é sucursal do inferno 
OmMí OmUln — H/tor to Jcnul ü MuiM i Imih fu h 
Hná — cHitortíor to Jomil to Bilrre. 

Quando era candidato 4 Prefeitura de 
Sáo Paulo o sr. Jânio Quadros visitou parte 
da periferia da área de Sapopemba, uma 
Imensa área situada na Administração Re- 
gional de Vila Prudente. O entfto candidato 
constatou a precariedade Infra-estrutura! e 
pôde verificar, juntamente com antigos mo- 
radores, as deficiências do transporte urba- 
no. Os contatos de Jtnio candidato náo fo- 
ram fortalecidos pelas realizações de Jânio 
eleito. Ao contrário, tem-se a Impressio de 
que a Empresa de ônibus Canaa desafia a 
autoridade do atual prefeito e ele nem se dá 
conta. O sr. Jânio Quadros praticamente li- 
derou a votação em toda a Zona Leste da 
Capital, de que Vila Prudente foi mais que 
Íienerosa. Mas, o que está acontecendo para 
ustlflcar o enorme "nariz de cera?" 

As 13 linhas operadas pela Canal conse- 
guiram transformar a vida dos usuários nu- 
ma verdadeifa sucursal do Inferno, náo só 
pelo desrespeito a horários, como tambám 
pelas péssimas condições dos coletivos, ver- 
dadeiros "paus velhos" que já deveriam ter 
sido levados ao ferro-velho. Nos fundões do 
Iguateml, por exemplo, fora do pico, os mo- 
radores costumam dizer que passa um ôni- 
bus por semana. Ironizando a realidade no 
sentido de confirmar, sem nenhuma contes- 
tação, que eles ficam mais de uma hora no 
ponto à espera de um ônibus. Quando o 
ônibus finalmente chega, dizem os morado- 
res, náo dá para entrar, a náo ser no peito e 
na raça, tal o excesso de lotação. 

Mas náo é só Issq, Jardim Qrlmaidi, 
Jardim Paraguaçu, Vila Olva, Sapopemba 
e outras localidades da AR de Vila Pru- 
dente estão sofrendo um verdadeiro mas- 
sacre no transporte urbano. A CMTC tem- 
se mostrado impermeável ás criticas, co- 
mo se seus diretores fossem os donos da 
colSa. Atender a uma reclamação de mo- 
radores, mesmo representados por So- 
ciedades Amigos de Bairro, é um ritual 
burocrático que irrita e acaba não levan- 
do a nada. Mesmo que a CMTC tenha 
entrada com 176 carros para servir parte 
da região, as coisas não mudaram muito 
porque, alam de serem poucos, os horá- 
rios são estabelecidos dentro de critérios 
que nada têm a ver com as necessidades 
da população trabalhadora. O candidato 
Jânio Quadros dizia que adotaria a en- 
campação, pela CMTC, do transporte ur- 
bano na Capital. Assumindo o cargo de 
prefeito, o sr. Jânio Quadros chegou a 
ameaçar com a privatização, caso consta- 
tasse prejuízo na CMTC. Na verdade, ele 
não fez uma coisa nem outra, Ao contrá- 
rio, depois de sua posse, o transporte 
urbano na região Leste da Capital piorou 
de forma assustadora. E acabou desfa- 
zendo um compromisso do governo ante- 
rior no sentido de adquirir dois mil novos 
ônibus ds Scania e da Volvo. Assim não 
dá, sr. prefeito, Ao mesmo tempo que a 
Prefeitura contrata o arquiteto Oscar Nie- 
mayer para criar um projeto de urbaniza- 
ção de vários bairros da Capitai, o que 
seria excelente se a Prefeitura tivesse ca- 

nalizado ao menos um dos córregos féti- 
dos em Vila Prudente — a CMTC trata a 
população trabalhadora como se esta 
fosse gado, sendo transportada numa 
promiscuidade que dá nojo, O transporte 
urbano na Capital consegue aumentar as 
neuroses coletivas, além das condições 
neurotizantes da sociedade industrial. 

Assim não dá para confiar, sr. prefei- 
to. Afinai, a eleição do sr, Jânio Quadros, 
sabe-se, não foi ideológica. Ela represen- 
tou um ato de repúdio ao PMDB. E já tem 
gente dizendo que sente saudade de Má- 
rio Couvas e de Getúlio Manashlro. O sr. 
Jânio Quadros tem o dever político, moral 
e cívico de dar ao paulistano um trans- 
porte digno de sua grandeza. Chega de 
"paus velhos" e de empresas que apenas 
repassam o preço. Chega de alimentar 
"empresários" que enriquecem da noite 
para o dia a fornecem um transporte sim- 
plesmente horroroso, em todos os senti- 
dos, O caminho é a encampação e o sr. 
Jânio Quadros está careca de saber. 

A partir das 4 horas da manhã a mas- 
sa trabalhadora inicia uma jornada infer- 
nal atrás de transporte. Muitos trabalha- 
dores dizem que não é a jornada de traba- 
lho que cansa mais. Comparada ao pro- 
blema do transporte, a jornada de traba- 
lho chega a ser suave, dizem muitos de- 
les. E fazem um "convite" aos diretores 
da CMTC e aos empresários que usem 
seus próprios "serviços" por apenas uma 
semana. Depois venham conversar com a 
gente, acrescentam. O Jornal do Bairro 
reforça o convite. 

Efetivação da CMTC 

Se depender da atuai administração mu- 
nicipal, o projeto do ex-secretário dos Trans- 
portes, Getúlio Hanashiro, onde a CMTC 
(Companhia Metropolitano de Transportes 
Coletivos) assumiria 50% do serviço na capi- 
tal em fevereiro de 86, nas principais aveni- 
das de acesso ao centro da cidade com ôni- 
bus troleibus e padron, parece que náo se 
tornará uma realidade devido a nova política 
da CMTC. 
\^ Após um mês da implantação da CMTC 

em nossa região substituindo a empresa Ca- 
nsa, a situação permanece a mesma em al- 
gumas linhas; com ônibus velhos, cheios e 
demorados, como exemplo as linhas Belém- 
/Masc.Moraes. Almeida Jr./Teotônlo Vilela e 
Correio/Masc.Moraes, Quanto ao funciona- 
mento do Terminal de Transferência de São 
Mateus, a situação está bem pior, onde a 
CMTC diminuiu o número de carros que cir- 
culam como Unhas ailmentadoras — dos 
bairros distantes em direção ao terminal — 
para efetuar a baldeação nos ônibus gran- 
des da linha 3390 sentido Parque Dom Pedro 
II. Como é o caso da linha Jardim Iguateml- 
/Terminal S.Mateus, que funciona com ape- 
nas quatro carros, e ainda por cima, somente 
no horário de "pico" (de manhã e á tarde) 
com saídas de 10 em 10 minutos. 

Segundo Franco Torrezl, morador do 
ponto final do Jardim Iguateml e membro do 
Movimento de Transportes na região de São 
Mateus, "a idéia do terminal é válida, porque 
agiliza o serviço de transporte em sentido ao 
centro e evitando um super congestiona- 
mento de ônibus velhos nos principais corre- 
dores da cidade. Mas o funcionamento do 
terminal em direção aos bairros é péssimo, 
com ônibus velhos, lotados e sem controle 
de horário, Nós do movimento de transpor- 
tes já brigamos multo com a CMTC na adml- 
nistração anterior quanto aos horários de 

salda dos ônibus e até conseguimos uma 
tabela de horários no terminai e nos pontos 
finais dos bairros integrados ao sistema, mas 
Isso só funcionou durante 15 dias." 

A principal reivindicação do Movimento 
de Transportes é que tivéssemos uma fiscall 
zação própria, ou seja, um fiscal por tempo 
Integral a serviço do movimento e da popula 
ção com direito a remuneração. Para Isso, o 
Movimento de Transportes deveria ser uma 
entidade jurídica e a Secretaria de Transpor- 
tes passaria uma verba para pagar os fiscais 
que atuariam no terminai, nos pontos finais 
dos bairros e na garagem do Tatuapé. A 
função deste fiscal seria detectar os proble 
mas de transporte, verificar o número de 
ônibus em cada linha, horários de funciona- 
mento e depois preparar relatórios para o 
movimento, além de encaminhar as reclama' 
çõea e reivindicações da população para a 
Secretaria de Transportes e na CMTC, Ago 
ra, sem dúvida que a proposta maior do 
movimento é a estatização dos transportes 
porque é recurso de direito e essencial a 
população e deveria ser gerenciado pela pre- 
feitura ou governo. O transporte não pode 
ter fins lucrativos como pretendem as em 
presas particulares. A efetivação da CMTC 
em nossa região é muito Importante, mas de 
maneira digna, com ônibus em condições de, 
uso e controle de horários. 

MAGAZINE CENTER DIVA      ^ 
Com confecção própria tem tudo para 

seu lar. Tudo em moda masculina, 
íemminae infantil e os jeans das 

famosas grifes levi's. US Top e Lee 
Fique na moda. Tudo em 3 
pagamentos sem acréscimo 
Av. Sapopemba, 3.407— Vila Diva 

Fone 918-1948 ^ 

^    Arquitetura      > 
Projeto, Construções e reformas 

Objetos ilustração - arte final 
Av. Sapopemba, 1.599 

sala 2 
Fona: 272-5361 - a partir 

w c/as 73 horas > 

Negócios Se Oportunidades 

... Tradição, bom atendimento 
• simpatia sio as principais carac- 
terísticas da família Marasea, do 
Auto Posto Vila Diva qua vai come- 
morar 29 anos ds trabalho a contri- 
buição para o bairro. Foi no dia 11 
ds abril ds 1957, qua os Marascas 
iniciaram suas atividades s conta 
senhor Caetano que a Vila Diva, 
despertava para a conquista de 
condições básicas s eles com pio- 
nelrlsmo investiram no ramo de 
posto de gasolina 

A Vila Diva cresesu, hojs com 
diversas agências bancárias, mui- 
tos comércios, indústrias a a famí- 
lia Marascas fsx parte dessa histó- 
ria, da mudanças e progresso. 

... Ford Topaz, o automóvel ofi- 
ciai da Copa do Mundo. Produzido 
no México serio 175 unidades, 
com decoração especial com logo- 
tipo do evento e a Inscrição oficial, 
para o transporte dos organizado- 
res, autoridades s esportistas, an- 
tas a durante o campeonato. 

... No dia 22 da abril, o Banco 
do Brasil, Agência Metropolitana 
Sapopemba, completará o 1° ani- 
versário da atividades na região. 
Para atender os moradores de Vila 
Diva e demais bairros, uma equipe 
da 28 funcionários, o gerente Ro- 
mlldo F. Machado França a o ge- 
rente-adjunto José Acedo Para- 
nhos de Almeida empenham-se 
para a atuação mais ampla do 
banco a contribuem para o desen- 
volvimento do locai. 

/    Cia ti» Méaulnas da    \ 
Costura Macotac 

Vendas, trocas, consertos e rerormas de má 
quinas de costuras familiar e Industrial dat 
seguintes marcas; Yamatho, Union Speclal] 
Brother, Mitlsubishi e Juki Slnger. Além dá 
peças e acessórios, 
\^v. Sapopemba, 5.742^^VQuaranj, 

IP UTD „   Comércio 
de Veículos 

Automóveis usados e novos, você en 
contra na Trl-Auto. A certeza de bons 
negócios. 
Atendimento de 2a. i 6a. feiras até às 
20 horas. 
Av. Sapopemba, 3.617 - Vila Diva 
V Fones: 216.6851 e27l-1131   J 

SALVADOR SANTOS 
AO Artigos de Couro 

cf   Malas, bolsas, cintos, carteiras, 
pastas ediversos artigos em couro. 

Exclusivo no ramo em Vila Diva. 

Av. Sapopemba, 3449 - W/a P/vay 

r 
AUTO POSTO VILA DIVA tfZSm 

Com uma equipe especializada em atender bem, no Auto Hosto vila 
Diva você vai encontrar rapidez, serviços e produtos para o seu carro. 
Lavagem, iubrificação, troca de óleo, mlnl-mercado, lava-rápldo, pneus, 
baterias, xerox, piastifícação e agora você pode adquirir passes no Posto. 

Av. Sapopemba, 3.633 - Vila Diva - Fone 271-7593 J 



Terra de Deus, Terra de irmãos 
Este lema tem motivado todas as forças 

deste imenso país, as comunidades de base 
e paróquias, e é como o momento forte da 
evangelização de nosso povo tão espoliado 
de sua dignidade e de seus direitos mais 
elementares, como o direito a terra e ao 
trabalho. 

A CNBB, promove no tempo da quares- 
ma, um forte momento de penitência e con- 
versão, solicitando a todos os cristãos e aos 
homens de boa vontade a busca do Reino de 
Deus, que está em semente em cada luta que 
realizamos pela justiça e em cada ação soli- 
dária que praticamos, demonstrando que 
acreditamos de verdade e não só de boca em 
Deus, nosso Pai e Libertador. 

Nestes dias de jejum e compromisso fra- 
terno, centenas de grupos de rua puderam 
se encontrar em nossos bairros de Sapo- 
pemba. Vila Diva, São Mateus, Vila Formosa, 
enfim, em toda a Região, e meditando sobre 
a situação em que vivem milhões de irmãos 
nossos hoje no campo, vão se comprome- 
tendo em apoiar e incentivar uma verdadeira 
luta pela Reforma Agrária, que é um dos 
modos fundamentais para concretizarmos 
hoje em nosso país os mandamentos da Lei 
de Deus. Estes grupos puderam também vi- 
ver momentos de forte compromisso e ora- 
ção, lembrando a figura de tantos mártires 
que lutaram e derramaram seu sangue no 
campo e na cidade. Esta memória dos márti- 
res, verdadeiras testemunhas de Jesus Cris- 
to, muito tem animado o povo nesta sua dura 
caminhada. 

Nestes grupos de rua de cada comuni- 
dade e Paróquia, pudemos também refletir 
sobre a situação de moradia em nossos bair- 
ros, vendo as experiências de organização 
dos moradores de cortiço, dos favelados, 
dos moradores em casa de aluguel e nas 
COHABs e, principalmente, pudemos apoiar 
a grande ROMARIA DA TERRA, realizada 
por toda a Região Episcopal Belém, tendo a 
frente seu bispo D. Luciano Mendes de Al- 
meida, até a Fazenda da Juta, onde mais de 
1000 famílias estão sendo ameaçadas de 
despejo por um grileiro, na altura do 20000 
da Av. Sapopemba. 

Estes gestos de solidariedade hão de 
somar-se ao gesto de compromisso e carida- 
de, que será doação por todas as Igrejas e 
comunidades da Região de uma coleta em 
favor dos lavradores Sem Terra, acampados 
no trevo da Bosch em*Campinas, e o apoio à 
Igreja-irmã em Livramento, sul da Bahia. 

Vamos viver em todas as nossas comu- 
nidades a partir deste dia 23, a festa maior do 
cristianismo, a festa da Páscoa, a vitória da 
vida sobre a morte. Esta vitória é o que tem 
animado e, criando coragem, tem unido as 
comunidades nesta Semana Santa. 

Viveremos no domingo de Ramos, a ca- 
minhada de Jesus, rumo a Jerusalém, para 
defrontar-se com os poderes sócio-político- 
econômicos de seu país, que oprimiam os 
pobres e utilizavam-se da religião como fator 
de dominação e não de libertação; 

Viveremos na Segunda e Terça-Feira 
Santas, os momentos de encerramento da 
CF-86, reforçando o nosso compromisso de 
lutar pela Reforma Agrária e uma Urgente 
Reforma Urbana, além de reservarmos estes 
dias às Confissões comunitárias e reuniões 
de reflexão pastoral; 

Pe. Fernando Altemeyer Júnior 

Viveremos na Sexta-Feira Santa o mo- 
mento da paixão e morte de Jesus, na defesa 
dos pobres e na pregação do Reino do Pai, 
por mão dos poderosos de ontem e de hoje, 
após o que reverenciaremos a cruz como 
caminho de toda salvação; 

Viveremos, afinal, o momento funda- 
mental desta grande festa litúrgica que é 
Páscoa, o Sábado Santo, ou dia da Vigília 
Pascal, onde cantaremos que Cristo é a luz 
do mundo, em meio a tanta treva e escuridão 
e que todos os que lutam pela justiça, como 
Jesus, alcançaram a vida em plenitude, pois 

Viveremos na Quarta-Feira Santa, a Ce- 
lebração da unidade da Igreja, renovando os 
compromissos sacerdotais junto ao povo 
mais pobre de nossa Região, além de rece- 
oormos das mãos do bispo os óleos consa- 
grados, para o uso litúrgico e sacramentai; 

Viveremos na quinta-feira a tradicional 
celebração do Lavapés e da Instituição da 
Eucaristia, onde todos nos comprometemos 
a servirmos uns aos outros e todos em torno 
do mesmo ideal de justiça e igualdade; 

a morte náo pode prevalecer sobre aqueles 
que dão a vida pelo irmão. 

Em nome de nossas comunidades gos- 
taria de desejar a todos os leitores deste 
corajoso e importante periódico, os meus 
votos de uma Santa e Feliz Páscoa, em cada 
família, cada bairro, cada sindicato e cada 
irmão que luta contra todas as situações de 
morte para estabelecer o Reino da vida e a 
ressurreição do povo pobre neste nosso pe- 
daço de São Paulo. 

Oonis Materiais para Construção 

SJO LUIZ 
Financiamos até 4 mosea. aam antrada 

a aam flador 
MATRIZ: Av. Oratório, 3199 - tone 271.0549-P. Q. São Lucas 
FILIAL 1: Estr. Casa Grande. 869 - fone 271-6928* Jd. Angela 
FILIAL 2: Rua José Macedo. 723 - fone 271-3628- V. Alpina j.t 

FARMÁCIA SIGUETA 
A tradição e confiança em atender bem 

Na Farmácia Slgueta você encontra 
completo sortimento de medicamentos 

e perfumaria 

[jKw. Sapopemba, 3329 - Vila Diva Fone 271-0107^ 

Poesia 
MUITO 

J.G. Novaes 
Vila Guarani 

Muito mais que especial 
É a necessidade deste chão 
Como um caso especial 
mas que qualquer emoção 
é o gosto pela vida 
Mais que a agonia da morte 
Uma verdade escondida 
Mais que a vontade de ser forte 
Multo mais que este pão 
Mais que este choro, que esta dor 
Mais que este canto, que a razão 
Multo mais do que muito, 6 o amor 

multo.. 

Anunciantes 

O nosso anunciante do mês é uma equi- 
pe simpática da DI-PA Comércio de Frios e 
Laticínios, instalada desde 15 de junho do 
ano passado e que rapidamente conquistou 
os moradores do Jardim Colorado. 

Paulo, Mercedes, Dionisio e Fátima são 
novos no ramo e afirmam que o campo é 
propício, além de permitir inovações que 
possam facilitar a vida da dona-de-casa, com 
os gêneros alimentícios. Segundo Dionisio, 
o comércio de alimentos é uma área ampla e 
nesse sentido eles comercializam produtos 
semiprontos, e vão se adequando à realida- 
de do bairro. Já no contexto do comércio 
local, Dionisio deseja também um banco que 
possa facilitar a vida dos comerciantes e 
'moradores. 

CsSçsdos 

Calçados — Bolsas 

Artigos Esportivos 

CREDIÁRIO 
PRÓPRIO 

Av. Sapopemba, 3113 - Vila Diva 
Fones: 271-7449 e 216-5830 

^ro-<. 

\Rua General Argoio, 5 

É verão e a moda prática e versátil, você 
encontra na Bispo's, que veste a família 
toda com as cores da estação. 

Venha conhecer nosso 
crediário 

PROMOÇÃO: Jeans com 30% de 
oesconto. 

Vila invernaaa • Fone 910-1665/ 


