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DENOMINACÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO. 
 

 
Benedicto de Oliveira Lustosa, nasceu dia 14 de junho de 1941, São Paulo - SP. 
 
Concluiu o primário no Colégio Padre Moy (Bairro do Limão), o Ginásio e o Colegial no Colégio 
Coração de Jesus (Casa Verde), e as Faculdades de Administração de Empresa e Psicologia na 
Pontifícia Universidade Católica (PUC). 
 
Com 14 anos começou a trabalhar como boy na FEPASA, localizado na Barra Funda, junto com 
seu pai, onde posteriormente (devido sua responsabilidade) passou para parte administrativa 
(onde ficou até o termino do colegial com 17 anos). Depois que terminou o colegial, passou a 
trabalhar meio período na FEPASA e meio período no Banco Mercantil. 
 
Com 18 anos ingressou na Faculdade e com 19 encontrou um serviço melhor no Frigorífico 
Anglo, fazendo várias atividades na área financeira. Posteriormente foi convidado para trabalhar 
na firma Goiânia S/A Indústria Brasileira de Materiais Plásticos (permanecendo 12 anos na 
mesma). 
 
Trabalhou como Diretor Industrial (planejando a ampliação da firma em grandes proporções). 
Com a ajuda financeira da empresa, passou a fazer parte social, junto com os 4.500 funcionários 
da mesma (onde formou um Grêmio com a maioria dos funcionários). 
 
Formou um jornal com rotatividade de 15 em 15 dias dentro da firma, e depois ainda teve uma 
revista de fotonovelas (onde ele participava como ator). Passou a fazer feiras de calçados dentro 
da firma, e muitas outras para a obtenção de vantagens aos funcionários (colocando preços mais 
baratos, etc).  
 
Começou a organizar grandes almoços de negócios executivos dentro da firma, com 
fornecedores, políticos e policiais do bairro, surgindo desta forma novas oportunidades de 
negócios o que a fez crescer tornando uma MULTINACIONAL. 
 
Ao redor desta existiam creches, escolas, entidades filantrópicas, berçários, famílias carentes, etc. 
Benedicto então organizou um programa de doação financeira para todas as entidades, com apoio 
da firma, para o sustento das mesmas. 
 
Terminado às faculdades, Benedicto começou a freqüentar a delegacia da Vila Mangalô onde 
gostava de atuar sempre na área social, ficando muito conhecido nos bairros da lapa, Pirituba, 
Jaraguá, Perus e os demais vizinhos. 
 
Em 1981 recebeu o Título de Comendador do Bairro pelos serviços prestados a comunidade com 
a ajuda financeira da firma. Em 1982 abriu uma firma por conta própria (Lustosa e 
Representações e Companhia LTDA), tomando conta da parte administrativa, e seu irmão na 
parte financeira. 



Fechado a firma, formou equipes para fazer eventos sociais, infantis e outros, se vestindo de 
HUK. Paralelo ao show abriu uma firma de representação de maquinas de moer café na hora, 
tendo maquinas espalhadas por São Paulo. 
 
Aposentou-se em 1991 com 35 anos de serviço. Ficou apelidado de HUK BRASILEIRO. 
 
Em 1995 comprou uma casa no bairro do Parque Peruche onde em 03/1996 ocorreu uma 
enchente. Não conformado com a situação, chamou a reportagem fazendo uma matéria a respeito, 
organizando um abaixo assinado, referente à canalização do rio Mandaqui, procurando Políticos, 
autoridades para sanar o problema, conseguindo o feito posteriormente (ficando muito conhecido 
no Bairro do Parque Peruche). 
 
Os moradores do bairro passaram, desde então a proferir pedidos, aos quais ele procurava 
resolver sempre com primazia.  
 
Trabalhou na Política com o Deputado Kamia, Dr. Alberto Calvo, Deputado Celino e o Vereador 
José Américo. 
 
De 1996 até 2004, foi Diretor Social e Comunitário do CONSEG (Conselho Comunitário de 
Segurança - CASA VERDE - SANTANA - SÃO PAULO), sendo convidado pelo Presidente do 
CONSEG, pois assim poderia melhor servir a sua comunidade. 
 
Assim propomos com este projeto de lei homenagear com a denominação de "Benedicto de 
Oliveira Lustosa" o espaço livre inominado na Av. Engenheiro Caetano Álvares, entre as ruas 
Sargento Silvio Nunes de Miranda e Águas Virtuosas. 


