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Rodas - Rodízios - Carrinhos Industriais
Distribuidor: Rod-Car - Novex - Schioppa Consertos e

Manutenção de  Carrinho Hidráulico e Industriais

Telefax: 6694-7477

RODÍZIOS E
CARRINHOS

Rua Rio Bonito, 194

Ar Condicionado para Autos
20 anos no ramo

Ar Quente
Instalações  - Manutenção

Check-up (Grátis)
Nacionais e
Importados

Rua João Teodoro, 1380/84
Fones 3221-8580 e 3311-8583 - Fax: 3311-8581

Arconfrio
Alta Qualidade em Alimentação

Atendimento 1ª Classe
ALMOÇO

POR PESO

KID PKID PKID PKID PKID PASTELASTELASTELASTELASTEL

Rua Emídio Piedade, 106

( 6618-5927

Lanchonete

RAPIDEZ E EFICIÊNCIA

R. Merino, 15 - Vl. Sabrina
(Próx. a r. Cavalgada)

Desentupimos Redes de  Esgotos
sem danificar ,  pisos ou p aredes.

Serviços com garantia

DESENTUPIDORA

ESTRELA

( 6949-5336 com Walter
ATENDIMENT O IMEDIA TO

VidraçariaVidraçariaVidraçariaVidraçariaVidraçaria

VVVVVitrôitrôitrôitrôitrô
Temperados - Box para Banheiro - Espelho Vitrines

Estantes de Vidros - Molduras
  Vidros Jateados e Bisotes - Portas Sanfonadas

Av. Carlos de Campos, 522
(((((6693-7659

FoneFax: 3326-8902

          Sua Casa
       em

        São  Paulo

Rua Dr. Ornelas, 250

(((((  3311-7569 3311-7569 3311-7569 3311-7569 3311-7569
www.suacasaemsaopaulo.com.br

lmhotel@suacasaemsaopaulo.com.br

Rua Santa Clara, 386

M.S. CRUZ

(((((  6693-1394

Ferramentas - Areia - Cimento - Calhas e
Condutores em Geral - Tintas - Artigos

Sanitários  -  Artigos para  Encanadores

Materiais para Construção em geral

R. Conselheiro Lafayete, 28 - Mooca

ARI TRANSPORTES
 DE MÁQUINAS

Máquinas
Gráficas e Operatrizes

( ( ( ( ( 6692-4170

Desenvolvimento e criação de Produtos
l Moda Feminina (Malharia )

l Ficha de Corte
Com Carolina - Cel: 9968-0591

ESTILISTA
(FREE LANCE)

karol_moda@yahoo.com.br

D epois de quatro anos como
presidente do Esporte Clube União
Silva Teles, Ismar Gomes Freire

passou o cargo para João Vera Royo Filho,
o Ximbica, empossado que foi dia 1º de
março último.

“O Silva Teles é o mais antigo na várzea,
mas é o que menos tem sócios, conselheiros,
contribuintes. Quando eu peguei o clube, ele
não vivia com as próprias pernas, hoje é
diferente”, lembrou Ismar. Ele destacou a
escolinha de futebol, por sinal, bem montada.
Finalizando, agradeceu a mulher, Jô, pelo
árduo trabalho, e o Dr. Elio Esteves, do
departamento jurídico. “O Dr. Elio, eu o amo

Ismar fez um relato de seus 4 anos e passou a
presidência do clube ao João Ximbica

João nomeou vários diretores, entre os quais o
Milton George do Jornal do Brás, na missão de
divulgar o tradicional Silva Teles

como um filho”, completou.

BUSCA DO PROGRESSO
Mauricio Januário Teles, presidente do

conselho fiscal, agradeceu a Ismar por ajudar
a levantar o clube. “Ismar está entregando
o Silva Teles hoje numa situação excelente.
Espero que o Silva Teles cada vez mais
progrida com o João em mais um mandato
ou quantos forem”, discursou ele.

“O clube tem dificuldades, e nós sabemos
quais são. E teremos que encará-las de
frente. E vamos resolver tudo o que for
possível com a graça de Deus”, disse o
novo presidente, Ximbica.

Um tem 57 anos de Brás, o outro 59.
Estamos falando, respectivamente, do
Agostinho e do Dárcio. Eles estiveram
na posse de Ximbica e fazem parte da
história do clube.

Agostinho nasceu na rua Almirante
Barroso e foi presidente do Silva Teles
no ano de 1988, depois 1992 a 1994.
Período de obras no clube. Hoje é
funcionário público – agente de
fiscalização do Tribunal de Contas do
Município de São Paulo – e mora no
Morro dos Ingleses.

O Dárcio, por sua vez, é nascido na
rua Bresser e primo do Ximbica.
Conhece desde os 13 anos o Silva
Teles. “O clube é uma história de
bandeirantes. Daqueles que pegaram no
pesado e construíram, como o Armando e o

Diretores têm Silva Teles no coração

Ximbica”, lembrou ele. Uma curiosidade do
contador Dárcio, formado em Administração
de Empresas, é que ele já trabalhou na
Brasília Máquinas e Ferramentas do Remo
Mattioli, em 1984.

Agostinho e Dárcio vivem a lenda do clube

Foi dia 25 de fevereiro, com a presença de muitos
amigos e familiares. Eis alguns flashes da churrascada:

O Fio já está em forma outra vez. A foto
lembra o destaque dos meninos Leo,
Henrique, Anderson, Igor, Lucas e Renan

Esse timão aí foi uma mistura feita na
hora. São os amigos chegados do querido
Serra Morena da rua Araguaia

Joaquim Cavalcanti de
Oliveira Lima Neto

Eu nasci em Araçatuba, a terra dos
Araçás, habitadas pelos ferozes Índios
Caingangues, que por um sonho de Vanuire
a Índia dos Sonhos, o Marechal Cândido
da Mariana Rondom conseguiu pacificar
esses valentes guerreiros.

Conheci o Pacificador quando fomos à
Cidade de Braúna junto com ele e meu pai
visitar a Aldeia.

Quando nasci, a Cidade tinha 32 anos, a
mulher de 30 anos narrada e imortalizada pelo
magistral escritor francês Balsac com todas as
suas alegrias, sofrimentos e frustrações.

A cidade tinha cerca de 10.000 habitantes,
não tinha nenhuma rua asfaltada, mas era
traçada como seria no futuro Brasília.

Atualmente possui quase 200.000 habitantes,
é a capital do gado fino, produz cana de açúcar
e existem diversas usinas, é cortada pelo Rio

Tietê sem qualquer poluição, possui
lindas praias e farta pesca, seu
afluente é o Ribeirão Baguassu.
Quem bebe sua água se apaixona
pela cidade e volta sempre.

Fui à minha cidade onde passei
uma infância feliz. Meu pai era
Doutor em Medicina e Provedor da
Santa Casa de Misericórdia, minha
mãe cuidava das Obras Assistenciais

junto com Monsenhor Vitor, Santo Homem que
usava cilícios para se mortificar e sentida quando
tinha de dar Extrema Unção a um moribundo. Seu
cobertor colocado em cima de um doente traz de
volta a saúde e retira a dor, eu mesmo sou
testemunha disso. Quando esmaguei a perna
esquerda tinha dores artroses que passaram com
o cobertor. Em minha visita pretendia ficar três
dias. Recebi na Câmara Municipal, vestido de
fardão e me tornei sócio correspondente da
Academia Araçatubense de Letras.

Fiz um discurso emocionado pela Honraria.
Nunca quis ser imortal, apenas acreditava na
imortalidade da alma.

Senti que já não conhecia mais ninguém,
vi que a cidade que eu amava era São Paulo
onde cheguei para estudar no Quarto
Centenário da Capital.

E a maior honraria que poderia receber de
Cidadão Paulistano. Voltei no dia seguinte, não
tinha nenhuma ligação com minha Araçatuba.
Trouxe um pequeno saquinho de terra para
misturar com a de Jahu e com a do Jardim
Nazaré no bairro do Itaim Paulista onde mora o
meu amor.

Vi que salvo engano não voltaria a minha
cidade, queria encerrar os meus dias na cidade
que me acolheu e eu ajudei a conquistar: São
Paulo a terra da garoa.

A DespedidaA DespedidaA DespedidaA DespedidaA Despedida

Joaquim Cavalcanti de Oliveira Lima Neto
é advogado, escritor e fundador diretor do

Museu do Brás.

O aniversário do João

A sede é na própria
Churrascaria Brasa Gaúcha

da rua Cantareira

A Várzea da Região Brás

Fica na Ponte Pequena. O nome é junção de
sílabas: FUmaça, MUlher, CAchaça. Quem
quiser convidar é só ligar 9445-6110 Rogério

INDEPENDENTE FUMUCA

A DespedidaA DespedidaA DespedidaA DespedidaA Despedida

Ximbica reassume Silva TelesXimbica reassume Silva Teles


