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Novinha em folha
Já é realidade. A
rua Vicente José Cabral, em Cangaíba,
está novinha em folha, depois das
obras de infraestrutura executadas pela Subprefeitura da Penha,
com recursos de emendas do vereador Floriano Pesaro. O local
(rua Vicente José Cabral e adjacências da favela Caixa d´Água)

passou por obras para a construção de galerias pluviais, pavimentação, guias e sarjetas. No total, foram
liberados R$ 550 mil.
“Obras como estas (galerias
pluviais e drenagem) passam despercebidas, pois ficam nos subterrâneos. Agora que estão prontas,
trarão melhoria na qualidade de
vida e dignidade aos moradores”,
ressalta Floriano.

COMO ERA...
Ilustração: Didiu

Acompanhado do subprefeito da
Penha, Cássio Loschiavo, e de
lideranças do bairro, Floriano
visitou a Caixa d´Água para escutar
as demandas dos moradores

COMO FICOU
A nova pavimentação da rua Vicente
José Cabral trará mais segurança
para motoristas, pedestres e
moradores. Isso é cidadania!
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Palavra de morador

“Melhorou a qualidade
de vida, melhorou a
circulação de transpote
escolar e valorizou a
nossa rua graças ao
vereador Floriano
Pesaro” (Ceará, 63 anos,
dono do Bar do Ceará e
há 20 anos no bairro)

“Estou contente com as melhorias. O asfalto é fundamental para melhorar o trânsito e
valorizar o bairro. Agradecemos ao vereador. Conte com
o nosso apoio.” (José Bonfim, 42 anos, comerciante;
há 19 anos no bairro)

“O asfalto trouxe várias coisas
boas. Melhorou o visual da favela,
valorizou as casas e os comércios;
melhorou o fluxo de transporte
escolar. Agradecemos ao vereador
Floriano Pesaro. Conte com o nosso
apoio.” (Fernando, 39 anos, dono
do Bar do Fome Zero)
“Só tenho que agradecer
ao vereador Floriano. O
asfalto trouxe melhorias
para a nossa comunidade.
Até então, tínhamos lutado
muito, e o poder público
nunca nos atendeu. Estou
muito feliz. A nossa
comunidade existe há
muito tempo e nunca foi
beneficiada pelo
colocação do asfalto.
Agora, sim, tenho motivo
para estar feliz.
Conte conosco.”
(Amador Martins, 51 anos,
há 12 anos na comunidade
e dono do Aço Martins)
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“Acabaram os buracos. A
rua ficou nova, com menos
risco de os carros quebrarem. Ficou melhor para estacionar, andar de carro e guardá-lo na garagem. Agradeço
ao vereador Floriano Pesaro.
Conte com nosso apoio.”
(Claudemir, 38 anos, dono
do comércio São Lucas)
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“O asfalto da rua Vicente José Cabral melhorou a qualidade
de vida dos moradores. As casas não enchem de lama, não
sofremos mais por causa da poeira. É uma nova rua, sem
buracos que causavam acidentes com as pessoas. Sou
fanática pelo PSDB e agradeço ao vereador Floriano Pesaro
pelas obras em nossa rua. Conte com o nosso apoio.”
(Bia, de 55 anos, dona de casa)

