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Ao lado da velha Constanta, a Banca Tepaja
“Tepaja” pode

parecer uma
palavra de origem

tupi-guarani. Na verdade, é
a conjugação dos nomes de
três lindas meninas de
Ribeirão Pires: Terezinha,
Patrícia e Janaína. Elas são
filhas de Geraldo Felix de
Brito, hoje o mais antigo
dono de bancas de jornais
na cidade.

A Banca Tepaja foi
inaugurada em 6 de março
de 1972 na avenida
Francisco Monteiro. Foi um
dos sonhos deste mineiro de
Serra Azul, nascido em
1945 e que chegou a
Ribeirão Pires em 1969 - o
segundo sonho, o primeiro
realizado, foi trabalhar numa
empresa de ônibus. Geraldo
foi cobrador, motorista e
funcionário administrativo
da Empresa Auto-Ônibus
Santo André, a Eaosa. Ao
deixar a empresa, montou a
banca.

Nestes 34 anos, a banca
só trocou de lado na
Francisco Monteiro. Mas
está aí até hoje, no número
642, ao lado das

instalações da antiga
Constanta, ou Philips, ou
Ibrapa, todas do mesmo
grupo industrial. E ao lado
da Panificadora XV de Julho,

a poucos metros dos
estúdios da Rádio Pérola da
Serra.

No começo, quando a
Constanta estava no auge,

Geraldo abria mais cedo sua
banca, antes da 5h da
madrugada. Às 2h já estava
acordado, para ir buscar
jornais e revistas em Santo
André, nos vários pontos de
distribuição. Chegou a ser
distribuidor do Diário do
Grande ABC desde a
estação férrea de Ribeirão
até a garagem da Viripisa,
na parte baixa da cidade.

Hoje, a Banca Tepaja
permanece aberta das 5h30
às 18h30. E descentralizou
os seus negócios. Vende
também vídeos, canetas,
isqueiros e, em especial, o
bom humor e a boa
conversa do seu
proprietário, que tem como
auxiliar um sobrinho, Diego
Felix de Brito.

� Ademir Medici é jornalista e autor de livros sobre a memória do Grande ABC. ademirmedici@dgabc.com.br
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Manchete: “São
Bernardo acusa Cetesb
de impedir avanço
industrial”.

Cinqüenta e seis
indústrias estão com seus
processos de implantação
em São Bernardo retidos
há seis meses na
Prefeitura. Dentre elas, a
Motores Perkins, Toshiba,
Metalfrio e Basf, com
planos de construção de
unidades no Parque
Industrial dos Imigrantes.

“A Cetesb segura os
projetos de instalação
industrial na área, impede
o desenvolvimento de
São Bernardo e do país,
visto ser o Parque
Industrial dos Imigrantes
destinado à implantação
de empresas de interesse
ao desenvolvimento
nacional, de acordo com
os planos do II Plano
Nacional de
Desenvolvimento”
(José Celso Contador,
secretário de Planejamento
da Prefeitura).

cursos & eventos
Audiovisual
� A ELCV (Escola Livre de
Cinema e Vídeo) de Santo
André está com inscrições
abertas para o curso na área
de audiovisual, que
trabalha com recursos
digitais e com produção de
baixo orçamento. Os
interessados podem se
inscrever até 13 de junho,
na coordenação da ELCV
(praça IV Centenário, 2,
prédio da biblioteca, térreo
1 , sala 4), das 9h às 12h e
das 14h às 18h. Todas as
atividades são gratuitas.
Para se inscrever, é
necessário ser maior de 18
anos e ter concluído, no
mínimo, o ensino
fundamental. Serão
oferecidas 50 vagas.
Informações sobre a seleção
e a ficha de inscrição estão
disponíveis no site
www.santoandre.sp.gov.br.
Outras informações pelo
telefone 4433-0716.

Teatro
� Amanhã, às 10h, o Centro
Cultural Vladimir Herzog
(rua Eduardo de Matos,
159, Jardim Campanário)
em Diadema, apresenta o
espetáculo Hoje Tem
Marmelada, que relembra
os antigos palhaços. A dupla
Dudum e Surubim diverte a
platéia com acrobacias,
mágicas e música ao vivo.
Na sexta-feira, dia 26, às
20h, é a vez da atriz Mônica
Rodrigues dar vida à
militante socialista Rosa
Luxemburgo, que dedicou-se
ao marxismo. A entrada é
franca. Mais informações:
tel. 4091-2299.

Oficinas
� O Shopping ABC, em
Santo André, está com
inscrições abertas para o
curso Culinária Latina,
oferecido hoje, das 14h às
16h. A aula gratuita
ensinará a preparar pratos
como guacamole, camarão
à moda mexicana e mousse
de avocado. Amanhã,
também das 14h às 16h, é a
vez do tema Artesanato
Especial – Aprenda, pelo
qual interessados
aprenderão a fazer porta-
jóia com a técnica de
scrapbook. Para este curso,
o kit de material será
vendido por R$ 5. O
shopping fica na avenida
Pereira Barreto, 42, na
Vila Santa Tereza.
Informações adicionais
pelo telefone 3437-7222 ou
por meio do site
www.shoppingabc.com.br.

Fantoches
� A Entrelinhas
Comunicação e Eventos
realizará, no dia 7 de junho,
às 19h, no auditório do
Primeiro de Maio Futebol
Clube, em Santo André,
uma apresentação de Teatro
de Fantoches. Por meio da
peça O Tatu Cavaleiro, o
trabalho da empresa será
apresentado para diretores
e coordenadores de escolas
particulares de educação
infantil e ensino
fundamental. Gratuito. 
Os interessados em
participar poderão entrar
em contato pelo telefone
4429-4489 ou pelo e-mail
entrelinhaseventos@uol.co
m.br.                   — Da Redação

Editora: Cláudia Fernandes,
a partir das 14h, tel.: 4435-8360 
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22/5/1857 – O
presidente da Província
de São Paulo anuncia à
Câmara Municipal de
Itapetininga a aquisição
das terras da Fazenda
Capão Bonito, para rocio
da nova vila do
Paranapanema. As terras
eram propriedade do
Brigadeiro Rafael Tobias
de Aguiar.

Cidades paulistas

Prêmio – A Fundação Istituto
Piemontese Antonio Gramsci Onlus
anuncia a primeira edição de um
prêmio literário internacional. O
regulamento do prêmio pode ser
consultado na página
www.gramscitorino.it. As obras deverão
ser enviadas à Secretaria até 30 de
junho. Informações: + 39 011 83954-
02 ou segretaria@gramscitorino.it.

Imigração – Saiu o livro Mamma Mia!
Os imigrantes italianos e a poeira de
Minas, de Anamaria Luchesi Mourão
(Cais Comunicação). O livro é o
resultado de uma pesquisa referente às
famílias italianas que fizeram história
em parte do Centro-Oeste de Minas no
início do século passado. Contatos:
telefone (31) 3223-0877; e-mail

sara.coelho@uol.com.br.

Calábria – Maria Paula Miller Duarte
defendeu, este ano, tese de mestrado
em Antropologia Social no Museu
Nacional (UFRJ). Título: A coluna e o
caminho: tempo e espaço em uma
cidade calabresa, orientada por Luiz
Fernando Dias Duarte. Em destaque,
Crotone, uma cidade no Sul da Itália de
60 mil habitantes. Contatos com a
autora: mariapaula.miller@gmail.com.

Gallon – A primeira festa da família
Gallon será no dia 14 de outubro deste
ano em Santo Antonio da linha Paulina
baixa, Faria Lemos, Bento Gonçalves
(RS). Convidamos a todos de
sobrenome Gallon que queiram
comparecer. Contatos:

alceu.gallon@brturbo.com.br.

Raízes – O livro Figlio di Nessuno, de
Homero Farias eschiletti, é obra
sugerida para os interessados na
pesquisa sobre seus antepassados.
Conta as idas e vindas do autor à Itália,
em busca da reconstituição da história
de seu avô, abandonado, com 27 horas
de vida, numa roda de expostos. No
livro, são descritas a perseverança e as
emoções do escritor, na busca por suas
origens familiares. Edições EST. Porto
Alegre, 2005. 132 páginas. Preço: R$
16 (valor com 20% de desconto).
Contato: eschiletti@cpovo.net Fone:
(51) 3332.0891/3249.4255.

Zizzo Bettega, e-mail:
zizzobettega@ig.com.br

Hoje
Dia do Apicultor.

Santos do dia
Helena, Rita de Cássia e

Romão.
Rita de Cássia (Itália:

1381-1457). 
Canonizada em 1900.

É a padroeira
das mulheres que

sofrem com os maridos,
e é também chamada

“advogada das
causas perdidas” e

“Santa dos impossíveis”. 
Fonte: A. de França Andrade.

Quarta-feira na coluna
A Estrela do Calçadão: 

uma banca na rua 
do Comércio.

Andréa Iseki

Geraldo e o
sobrinho Diego:
uma banca em
homenagem a
três meninas

Oriundi & Cia... Resenha: Zizzo Bettega, de Ribeirão Pires

No mundo

No Estado

No país

Verão

21/12
a 20/3

Inverno

21/6
a 23/9

Meio Ambiente, da Redação

Fonte: Dersa e concessionárias Editoria de Arte

Marés baixa alta

Santos
06h54/0,6m 12h00/1,3m
17h09/0,4m 01h21/1,3 m

Nascente 

6h36

cidade tempo mín. máx.

Santo André p.nublado c/chuva 14 26

Santos nublado c/chuva 14 26

São Paulo nublado c/chuva 14 20

C.Jordão p.nublado c/chuva 6 16

Rib.Preto p.nublado c/chuva 10 23

Sorocaba p.nublado c/chuva 11 20

Campinas nubl. a p.nublado 11 20

P. Prudente nubl. a p.nublado 14 22

S.J.Campos nubl. a p.nublado 7 24
Fonte: The Weather Channel

Anchieta/Imigrantes
Operação 5x3 (subida pela
pista Norte da rodovia dos
Imigrantes e descida pelas
pistas Sul da Imigrantes e
Norte da Anchieta).
Anhangüera
Tráfego normal.
Bandeirantes
Tráfego normal.
A.Senna/Carv.Pinto
Tráfego normal.
Dutra
Tráfego normal.

Castelo Branco
Tráfego normal. 
Fernão Dias
Tráfego normal.
Piaçagüera/Guarujá
Tráfego normal.
Raposo Tavares
Tráfego normal.
R. Bittencourt
(BR116)
Tráfego normal.
Tamoios
Tráfego normal.

Primavera

22/9 
a 21/12

Outono

20/3
a 21/6

As balsas fazem os trajetos São
Sebastião/Ilhabela, Santos/Gua-
rujá, Iguape/Ilha Comprida, Ca-
nanéia/Ilha Comprida e Cana-
néia/Continente.

Há transporte de passageiros
em lanchas no trajeto entre 
Guarujá e Santos.

Lanchas

Balsas

EstaçõesTábua das marés

Sol* 

Estradas

Chuvas e
trovoadas

Parcialmente
nublado

Parcialmente
nub. c/chuva

Nub. c/ch.
ou chuvosoClaro Nublado

Geada ao
amanhecer

Cidade tempo mín. máx.
Assunção claro 6 19
Berlim nublado c/chuva 9 23
Buenos Aires claro 2 15
Lisboa claro 15 21
Londres nublado c/chuva 10 16
Madri claro 10 22
Miami claro 16 29
Montevidéu claro 5 14
Nova York claro 5 17
Paris nublado c/chuva 11 17
Roma claro 18 30
Tóquio (*) nublado c/chuva 17 23
Fonte: InfoTempo (*) previsão para amanhã

Poente

17h29

FrancaS. J. Rio Preto

Araçatuba

P.Prudente

Rib. Preto

Bauru

São Carlos

Campinas

Sorocaba

Itapeva

C. Jordão

Guarujá

Santos

São Paulo

S. J. Campos

Dia parcialmente nublado com
chuvas no Grande ABC

O dia hoje na região será parcialmente
nublado com possibilidade de chuvas. A
temperatura mínima prevista é de 14ºC e
a máxima, 26ºC. No interior, a mínima
será de 6ºC, em Campos do Jordão, e a
máxima de  24º C, em São José dos
Campos. Em Santos, no litoral, mínima de
14ºC e máxima de 26°C.

cidade tempo mín. máx.  

Belo Horizonte p.nublado 14 24

Brasília p.nublado 14 27

Curitiba nubl. a p. nubl. 11 15

Fortaleza nubl. a p. nubl. 22 28

Manaus nublado c/ chuva 24 31

Porto Alegre p. nubl. c/névoa 6 16

Recife nubl. a p. nubl. 23 29

Rio de Janeiro nubl. c/chuva 13 26

Salvador p. nublado c/ chuva 22 28

São Luís nublado c/ chuva 23 31

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia

Fonte: Hidrografia e Navegação (*) previsão para a madrugada de amanhã

Nova
27/5
2h27

Minguante
20/5
6h21

Crescente
3/6

20h06

Cheia
13/5
3h53


