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Rua Oriente, 655 - 3º andar - Brás
Fones: 8395-3330 VIVO / 7171-7973 TIM

“Seu ponto de encontro com o bem-estar”
Gilton Lima - Supervisor / Distribuídor

Rua Firmiano Pinto, 36 - Cj. 32 - Brás
Fones: 2694-0528 / 2694-0683

www.trevosmotoentrega.com.br
trevosmotoentrega@hotmail.com

EXECUTAMOS SERVIÇOS:
Bancários - Cartórios - Serviços Avulsos - Roteitros - Maolotes

Juntas Comerciais - Pequenoas Encomendas e Contratos Mensais

Vigor SocietyVigor SocietyVigor SocietyVigor SocietyVigor Society

Restaurante
Recanto

Pernambucano

2291-4019 / 8195-0998
Rua Joaquim Nabuco, 105 - Brás

Almoço • Lanches • Marmitex

Venha provar o mais saboroso
tempero do Brás!!!
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Aberturas, transferências e encerramentos de firmas.
Assessoria: Fiscal - Contábil – Trabalhista

Parcelamento de Impostos – Certidões – Imposto de Renda

Em visita à nossa redação, o presidente
do EC Vigor, Eduardo Fernandes,
acompanhado do irmão Betinho, contou

que o clube realiza o evento Falta de Ar F.C,
reunindo os antigos amigos do Vigor –
veteranos acima de 50 anos – para disputarem
partidas de futebol, num clima alegre e de
confraternização.

A ideia pitoresca surgiu, de acordo com ele,
com o papai Biro, de 55 anos, que depois de 15
anos voltou a jogar bola, e com o amigo Juan.

No último dia 24 de julho, contou Eduardo,
cerca de 15 veteranos reuniram-se no Vigor (que
vai comemorar 83 anos dia 29 de agosto), que

Vigor promove jogo entre veteranos

Não importa a cor da camisa e sim a
formação dos 5 que vão jogar de um

lado e outros 5 que formam o 2º time.
Nesta foto, além dos jogadores,

registramos a presença do candidato a
vereador Vicente Viscome prestigiando

o encontro, além do Paulo Fabiano e
outros amigos

É uma bela farra esse encontro. Bom
por 28 motivos, um dos quais o

estreitamento da Amizade entre velhos
craques

Pra jogar tem que ser coroa de no
mínimo 50 anos

apreciaram um belo churrasco ao final do
evento. Na oportunidade, Dudu jogou ao lado
do pai Biro. Os times são formados por cinco
jogadores de cada lado e mais cinco na reserva.

As partidas acontecem todas as terças-feiras,
das 19h30 às 21h. Dudu destacou o apoio da

empresa de Juan, a Extrusa, de embalagens de
plástico, e das empresas do também amigo Luis,
a Premedic (ambulâncias) e a construtora CCB,
que fica na rua Paraíba, fundamentais para a
realização do Falta de Ar F.C. É só chegar lá no
E.C Vigor, à av. Carlos de Campos, 935, bairro
do Pari, reencontrar os amigos e se divertir.

Escolinha de Futebol Society
O presidente Dudu do Vigor também faz o

convite a todos os pais com crianças dos cinco
aos 12 anos de idade para a Escolinha de Futebol
gratuita, que é realizada todos os domingos das
8h às 10h. Para participar, basta comparecer ao
clube. Esse trabalho é um resgate daquele
realizado há cerca de 15 anos com o Roseira e o
Nelson, completou Dudu, e acontece nas duas
quadras de futebol society – uma das quais
inaugurada recentemente, com grama sintética
importada vinda da Escócia. “O objetivo é tirar
a molecada das ruas e deixar os pais contentes”,
disse Dudu, finalizando a entrevista.

Base PM Pari comemora 12 anos

Vereador Jamil Murad faz o corte do
bolo junto com dona Dirce

Subtenente Beatriz

Cabo Serra

1º sargento Carlos Antônio Ferreira de
Melo – Policial do Mês

Cabo
Fabio

Wagner
Santana

Na tarde do último dia 13 de julho a Base
Comunitária PM Pari comemorou 12 anos

de existência prestando relevantes serviços à
comunidade. O capitão Aldrin Santos Corpas,
comandante da 3ª Cia do 13º Batalhão da PM,
destacou seu compromisso em transformar os
serviços policiais em resultados positivos para
a comunidade.

Homenagem a PMs
Em agradecimento aos serviços prestados

à Polícia Militar, o capitão Aldrin homenageou
alguns PMs presentes no aniversário da Base
Pari. A primeira foi a sub-tenente Beatriz, que
recebeu um cartão assinado pelo comandante
do 13º Batalhão da PM, major Vanderlei

Barbosa Filho, pela sua promoção à graduação
de sub-tenente. Em seguida, foi a vez do 1º
sargento PM Carlos Antônio Ferreira de Melo,
escolhido o Policial do Mês.

Outro policial homenageado, pela
ocorrência de destaque no mês de junho, foi o
cabo Fabio Wagner Santana. Criminosos
utilizavam um veículo e arma de um policial
civil para efetuarem, por diversas vezes, roubos
em estabelecimentos comerciais. O cabo Santana
colaborou para a detenção desses indivíduos.

Por fim, o cabo Serra também mereceu
homenagem por ser o responsável por manter a
frota de viaturas da 3ª Cia em funcionamento. O
comando do CPA/M-1, disse o capitão Aldrin,
verificou que as viaturas da 3ª Cia rodam mais do
que as demais viaturas de outras companhias.

semana na Base PM Pari, do qual ela participa.
“A base me acolheu, tem sempre uma palavra
amiga e um sorriso nos lábios. Os policiais nos
tratam com muita deferência e educação e isso
faz com que as pessoas se aproximem mais. Este
é o outro lado da polícia”, ressaltou ela, que
comparou os policiais a “pássaros com asas
especiais”. “Os policiais têm a asa da
responsabilidade, da competência de defender,
mas também têm a asa suave da colaboração,
de estar junto com a comunidade trazendo a ela
a ajuda que nós sempre precisamos”.

Reforma da Praça Catumbi e da Base
Claudio Aparecido Cobos, assessor do

subprefeito da Mooca, Sérgio Carlos Filho,
disse que há duas semanas chegou a verba
de R$ 250.000,00 para a reforma da Praça
Gel Humberto de Souza Mello (Praça
Catumbi), inclusive a Base PM. “O projeto
já  está  pronto e  foi  apresentado ao
subprefeito”. Ele acredita que até o final do
ano as obras serão executadas, com pista de
caminhada, equipamentos para a terceira
idade e melhoria da iluminação.

A palavra da comunidade
O brilhante trabalho realizado pelos policiais

da Base PM Pari também é auxiliado pela
intervenção de importantes líderes
comunitários. Um deles, Cristiane Parente
Damasceno, ao fazer o uso da palavra, destacou
o empenho dos policiais da Base Pari, sempre
dispostos a atender bem a comunidade

Maria das Dores, moradora do Pari, destacou
o projeto Bem-Estar, realizado três vezes por

Espírito comunitário
Também presente no evento, o vereador

Jamil Murad disse que a Base PM Pari,
inaugurada a 13 de julho de 2000 na gestão do
então governador Mário Covas, é um exemplo
para São Paulo e o Brasil. “A comunidade e os
profissionais da Base estão de parabéns, pelo
espírito comunitário de convivência, respeito e
solidariedade para resolver cada problema
existente”. Ele lembrou que a emenda
parlamentar para a reforma da Praça Catumbi,
a pedido do subprefeito da Mooca, Sérgio
Carlos Filho, é de sua autoria.

VAGON ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO LTDA, torna público que recebeu da CE-
TESB a Licença Prévia, de Instalação e de Ope-
ração Nº 30001162, válida até  08/08/2015,  para
montagem de Circuitos Eletrônicos para tercei-
ros, à RUA DOUTOR ORNELAS, 110, PARI,
SÃO PAULO.

Cristiane Parente


