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EScOLA DE fUTEBOL a partir de 7 anos
Feminino e Masculino
sábado - 9h - GRÁTIS

 2692-9791

sociedade amigos 
Vila Maria Zélia

www.savmz@uol.com.br

Agora também
AulAS de InfoRmÁTIcA

crianças e melhor Idade
Todo Sábado - GRÁTIS

aluga
• Campo de Futebol p/ Jogos noturnos

• salão de Festas
 

aVulso e Mensal

3229-6871
7220-3723

Srta. Jéssica

Clube  
Serra Morena



cONfIANÇA 
cONTÁBIL

rua rio Bonito, 1.432

assessoria Contábil - Fiscal  
abertura - encerramento  

imposto de renda   

Contabilidade Informatizada

3229-4345
3228-8183

Manequins, Expositores para 
Vitrines e Reformas em Geral

fábRica 
paulista dE 
ManEquins 

3315-8749 
3315-0827

Rua são caetano, 719

LIBRA
Despachante

DETRAN
• transferência,  • licenciamento,

• Renovação de c.n.H.

Rua uruguaiana, 418 

 2692-3491
Rua Oriente, 788 - Brás 

Loja Nova Oriente
ConFeCÇÕes eM Geral

 2692-4412

Jogo de Camisas e Meiões
artigos Esportivos

fabricação de  
shorts e bermudas

R. santa Rita, 186-a - sala 1

Reclamação Trabalhista, Indenização, 
Cobrança, Execução, Separação,  

Divórcio, Pensão Alimentícia, Inventário,  
Arrolamento, Alvará, Guarda,  

Revisional de Alimentos, Aposentadoria 

  2695-2446 - 2692-9190

Dra. Alessandra  
G. Marques

Vende-Se
Brás - R$ 980.000,00
Imóvel na Rua João Boemer, 
próx. ao novo templo universal  
com várias salas e um salão

V. Guilhermina - R$  1.800.000,00 
terreno 1.600 m2 com galpão 
de 1.000 m2 próximo do metrô
9575-5560 c/ eli

Com um churrasco 
regado a cerveja 
e quetais, o CDM 

Vigor comemorou seus 81 
anos de história no último 
dia 29 de agosto. O clube 
da av. Carlos de Campos, 
935 foi  fundado no dia 
29/08/1929.

Durante a festividade, 
várias pelejas foram rea-
lizadas em confraterniza-
ção, entre as quais uma 
entre o Vigor e Unidos do 
Brás, que tem sede na rua 
Joaquim Nabuco, 60 fone 
8435-3385 sob a coordena-
ção do popular Nego.

Presidente quer 
resgatar passado 

glorioso 

Ao lado do papai Biro, 
Eduardo dos Santos Fernan-
des, carinhosamente chamado 
por Dudu, presidente do CDM 
Vigor desde novembro de 
2009. Dudu é noivo da Neide, 
ambos têm 28 anos. Seu pai 
Biro participou da diretoria du-

rante 25 anos, 
nunca como 
presidente. O 
atual presiden-
te faz questão 
de resgatar as 
preciosidades 
do clube. 

O Vigor, conta ele, tem dois 
times: o Extra (carro-chefe do 
Vigor) e o Veterano.

À frente do Vigor, Dudu 
já promoveu melhorias. Ins-
talou o banheiro feminino que 
não existia e está dando um 
padrão melhor 
para os vestiá-
rios. “Estamos 
construindo um 
espaço para fes-
tas com churras-
queira e a partir 
desta semana 
melhoraremos o 
campo”, diz ele, 
acrescentando 
que a colocação de uma grama 
no campo é difícil, devido à 
falta de apoio da Prefeitura. O 
Vigor teria grama somente se 

transformar em 
um Clube Escola. 
“Temos interes-
se em ser Clube 
Escola. Preciso 
consultar os ad-
vogados para sa-
ber se é um bom 
contrato”.

Dudu termi-
na a adminis-

tração em novembro de 2011. 
“Pretendo deixar o Vigor em 
dois anos onde deve estar, ou 
seja, no primeiro degrau dos 
clubes da várzea”, explica.

A atual diretoria é com-
posta ainda pelo irmão Felipe 
(tesoureiro), Toiama (vice-

presidente), Juan, entre outros.

Entregador de 
leite e árbitro  

de futebol 
Manoel Mendes Teixeira 

tem 66 anos e é arbitro há 
45 anos, além de trabalhar 
na empresa Vigor há 42 anos 
como entregador de leite. “Eu 
fiz estágio de arbitragem com 
o Armando Marques”, lembra 
ele, que veio de Portugal aos 17 
anos de idade e é casado com a 

brasileira Leonilda – tem três 
filhos (Rita de Cássia, Manoel 
e Cátia Cristina), dois netos 
(Henrique e Rafinha) e não bebe 
e nem fuma. Mora próximo do 
Shopping Anália Franco. Mano-
el já morou no Brás entre 1962 e 
1967, quando trabalhava como 
cobrador de ônibus na empresa 
Alto do Pari. 

Ele conta que é difícil ser 
árbitro de futebol e que hoje 
faz isso mais por hobby. “Eu 
comecei na Vila Maria Zélia. Já 
apitei no Ipê e na AABB (Banco 
do Brasil)”. Antes de apitar as 
partidas, costuma ficar tranquilo 
e sempre toma água. 

Manoel frequenta o Vigor 
também há 42 anos e foi presi-
dente do clube durante quatro 
anos, na época do “seu Caeta-
no”, segundo ele, o fundador. 
O árbitro não se esquece de um 

jogo: Miolo da Vila Esperança 
e Botafogo do Brás. “Jogão de 
bola. No final todos vieram me 
cumprimentar”, lembra Manoel.

Dia das crianças

Filho da saudosa dona 
Margarida, falecida há um ano 
atrás, Altevir está há 28 anos 

no Vigor. Ele informou que 
será realizada a Festa do Dia 
das Crianças no Vigor no pró-
ximo dia 12 de outubro, com 
muita diversão para a petizada

Prefeitura  
não ajuda

Djair foi presidente do 
Vigor de 2006 a 2008. O 
Vigor só não parou por causa 
dos colaboradores. O nome 
Vigor é devido à fábrica da 
Vigor, localizada nas proximi-

dades. “Muitos 
empresários da 
rede Vigor co-
laboraram com 
o clube, com a 
parte de gêneros 
alimentícios”, 
lembra. “Infe-
lizmente, não ti-
vemos nenhuma 
verba da Prefei-
tura, e sofremos 

muito. O Thomáz Mazzoni 
e o Serra Morena receberam 
ajuda”, lamenta Djair.

A respeito 
do atual pre-
sidente Dudu, 
Djair ressal-
ta que ele “é 
ótimo, muito 
dedicado”. 

Entre  as 
melhorias re-

alizadas, Djair 
aponta o en-
canamento e 
a iluminação. 
“Quem ajudou 
na iluminação 
foi o Zé Nil-
do. Dudu é o 
filho do Biro 

da lanchone-
te daqui, que 
recentemente 
foi operado do 
joelho. É um 
batalhador”, 
finaliza Djair. 

Histórias  
da Várzea

Borges Coquinho, que 
agora é candidato a deputado 
estadual, jogou no Glorioso 
do Brás, ao lado de Maurão, 
Silvio e Índio. “Jogamos muito 
contra o Parque da Mooca. O 
Zé Índio foi uma das pessoas 
que mais trabalhou pelo es-
porte nas zonas norte e leste”, 
recorda ele.

Coquinho jogou também 
por doze anos no time da 
Concessionária Anhembi, de 
propriedade do ex-goleiro 
bicampeão do Mundo Gilmar 
dos Santos Neves e de Décio 
(hoje dono da Concessionária 
Palazzo), no União dos Operá-
rios. “Depois fomos jogar mais 
seis anos no Clube da Coroa 
da Vila Guilherme”, conta. “O 
ex-técnico Dunga, na época 
no Corinthians, estava com a 
gente”, acrescenta Coquinho, 
que atuava como lateral es-
querdo e centroavante. “Quem 
jogava com a gente também era 
o saudoso Enéas (Portuguesa, 

Palmeiras, Bologna-ITA e Se-
leção Brasileira). Ele faleceu na 
avenida Cruzeiro do Sul (em 
27/12/1988), num acidente de 
carro, durante a madrugada. Na 
época jogava na Central Bra-
sileira de Cotia e conosco na 
Anhembi”, finaliza Coquinho.

Vigor festeja seus 81 anos

João, toninho e nilo – cerveja e churrasco

Numa realização 
do Jornal da 
Mooca, o tradi-

cional bairro comemo-
rou 454 anos com um 

retumbante passeio ci-
clístico dia 22 de agosto 
em concentração no 
pátio da Subprefeitura 
Mooca.

Festa muito bem or-
ganizada, contando com 
vários colaboradores, 
o evento contou com 
cerca de 1.000 ciclistas.

ciclismo agita a Mooca

um abraço amigo do popular Zé Índio e adilson amadeu

no meio dos 
quase 1.000 
ciclistas, o 
vereador 
adilson 
amadeu

Edson Kasseb, ana pantaleão, professor celso e o casal  
do Jornal da Mooca, Marcelle e nelson costa, ela 

também presidente do Rotary Mooca


