
 

Ironbound Community Corporation Outono 2013  Volume 1 Numero3 

NOTíCIAS DA EAST FERRY  

 Os Trê Anéis da East Ferry: A Cervejaria Ballantine  
 
Em todo o mundo, a marca de cerveja Ballantine era conhecida 
como:- os três anéis de pureza, força e sabor. Feita aqui em East 
Ferry, no gigantesco complexo industrial trabalhando com o 
relógio sem parar, você provavelmente sempre quis saber so-
bre isto. Com a Cervejaria Ballantine , East Ferry teve o maior 
estabelecimento industrial em Newark empregando até 4.500 
trabalhadores e produzindo 4 milhões de barris de cerveja por 
ano! 
 
Em 1870, a cervejaria foi comprada por Peter Ballantine (que 
emigrou da Escócia). A cervejaria empregava centenas de mo-
radores do bairro e também fez contribuições à comunidade, 
tais como: a doação de terreno para a construção da igreja local  
St. Aloyius e o fornecimento de eletricidade grátis tanto para a  
Igreja como para a escola Aloyius (agora fechadas). Isso tudo mudou o 31 de março de 1972 para sempre 

conhecido como "Black Friday" em East Ferry, quando a 
cervejaria fechou as operações. Na ezquerda os edificios da 
cervejaria que ficaram e que vemos ainda hoje.  
 
Desde o 2009, a ICC e a comunidade têm trabalhado em 
conjunto com a cidade de Newark e o proprietário do 
imóvel para desenvolver planos de transformar o terreno 
em algo que enriqueça o bairro novamente. 

 

Tem Tempo Livre?  
Conheça a Michelle e Sam: dois moradores da East Ferry que estavam desempre-

gados. Eles vieram para ICC em busca de assistência de emprego e 

decidiram usar seu tempo livre como voluntarios para ICC em vez 

de "ficar loucos” em casa." ICC ajudou a fazer seus currículos, deu-

lhes busca de emprego pela internet, e ajudou-os a  aplicar a empre-

gos. Michelle disse que isso a fez pensar sobre o que os empre-

gadores estavam procurando, que tipo de 

posições existem, e quais eram 

suas .habilidades. O voluntariado é uma excelente maneira não 

só de aumentar suas experiências, habilidades e referências 

mas também é extremamente gratificante. Sam disse que ele 

gostava de ajudar e sentir como todo mundo era uma família. 

Michelle diz que adora estar em um lugar que é um lugar 

seguro para as crianças. 
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ICC: Servindo a Comunidade do Ironbound em Newark Por Mais de  40 Anos... 

Linha Aberta para a Qualidade de 
Vida 
Lixo, colheta de lixo, limpeza de neve.  
Reporte os graffitis, despojo illegal, 
buracos na rua, sujeira 
(973)733-4311 

ICC Family Success Center 
Para assuntos de familia, saude, lixo 
illegal, trabalho,imigração, habitação, 
29 Cortland St. 
(973)344-5949 
 
ICC Linha Aberta da Justiça 
Ambiental  
Perguntas sobre Justiça Ambiental  
(201) 878-8482 
 

Crimes Ambientais 
Mau cheiro, Ruído, Despojo de 
Toxicos , etc.  
NJDEP Linha Aberta24 Horas 
1-877-927-6337 
 
Vereador Augusto Amador 
Pequeno City Hall, 113 Monroe St.
(973)733-5309 
 
Chamadas por Maus Cheiros 
Essex County 
Segundas-Sextas  9a.m - 5p.m 
(973) 325-3212 

Recursos Para os Residentes 

VISITE NOS NA WEB! 

www.ironboundcc.org 

eastferryrevitalization.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/pages/Ironbound-

Community-Corporation/275633989214244  

Obrigado por vir para a Festa da Cortland! 

 Ironbound Community Corporation é uma 

organização comunitária de múltiples serviços 

enraizada no bairro de Newark chamado 

Ironbound que representa a diversidade de seus 

moradores. fundada no 1969 por um grupo de 

residentes, a missão da ICC é contribuir  para 

que individuos, familias, e grupos realizem suas 

aspirações e juntos trabalhemos na criação, de 

uma melhor, justa, vibrante e sustentável 

comunidade. Hoje , ICC toca a vida de quase 

1,000 pessoas por dia e milhares anualmente 

com uma ampla gama de serviços incluindo  

aconselhamento pré-natal, programas de 

educação para os pais, serviços de apoio as 

familias, serviços de saúde , educação para 

adultos, serviços para idosos e programas de 

iniciativa de desenvolvimento ambiental e 

comunitário. 

 

Número da Policía de Newark de não
-Emergências 
Reporte qualquer assunto que não é 
de emêrgencia  ou crime. A chamada 
pode ser anônima. Não tem que dar 
seu nome se pedir! Sem nome, Não 
há problema.  
(973)733-6000 
 
PSE&G 
Queda de energia e emergências  
1-800-436-7734  
 
Saneamanto da Cidade 
Recolhimento do lixo/ou reciclagem 
(973) 733-3860 
Problemas de inundações  
(973) 733-4321 
 
Escola de Hawkins St.  
(973)465-4920 
 
Emergências no Trabalho 
Administração de Saúde e Segurança 
Ocupacional (OSHA)  
(973) 263-1003 
 
 Emergênias do Meio Ambiente 
Ajuda por envenenamento-  
1-800-222-1222 
Informação sobre pesticidas -  
1-800-858-7378 

No sábado 24 de Agosto a rua da Cortland 
foi fechada e nós celebramos ! 
Tivemos um tepo maravilhoso e queremos 
agradecer a todos por se juntar a nós! 
Houve yoga, zumba, jogos, comida e música 
de DJ incrível. 

Venha para o nosso próximo 
evento: o Festival da Colheita, 
Sabado 12 de outubro ás 12 pm 
na Cortland St! 
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