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"Atendemos a solicitação dos moradores da região para a limpeza do Córrego
Tabatinguera localizado na Rua Professor Dário Ribeiro – Casa Verde. Abrimos o
ofício junto a subprefeitura da Casa Verde e também solicitamos a revitalização dos
arredores do córrego. Estive presente acompanhando a realização do trabalho.

Benfeitoria muito importante
para Região da Casa Verde

O bairro do Imirim está completando 187
anos de fundação e mantendo-se como rara
resistência ao progresso, com seu aspecto
bucolicamente simples dentro de uma cidade que
não para de crescer. Assim vem se preservando
com ares semelhantes a uma típica cidade
interiorana, tendo em sua entrada principal o
cemitério Municipal do Chora Menino e uma
ampla avenida Imirim avançando ao coração do
bairro, com intenso comércio voltado aos
moradores e com sua igreja Matriz N. Sra. de
Fatima, encravada de forma imponente na parte
mais alta do bairro. Pág. 5

187 anos do Bairro Imirim

 Especialmente desenvolvido e produzido em conformidade com a resolução
RDC 350/2020 da ANVISA o Álcool Antisséptico  Antisséptico – Etélico
Hidratado 70%  eliminando 99,99% de germes e bactérias – CANABELLA,
o Álcool higieniza as mãos, sem ressecamento da pele aplicando uma pequena
quantidade na palma das mãos aroma mentol corante limão entre outros. Esse
produto vem fazendo sucesso nas lojas e comércios de São Paulo.  A produção
e envasamento do Álcool Antisséptico Glicerinado Etelico Hidratado é
produzido por Alambique CANABELLA Ltda. Em Paraibuna – SP.

TENHA TAMBÉM EM SEU COMÉRCIO
 Tels. (11 ) 97020-8021 -  (11) 9930-4336 ou   11 95903-0737

Fábrica – Estrada do Rosário, K 22 –  Bairro Padre José.

A CANABELLA, através de seu
diretor Willy Zirr, realizou

recentemente uma doação de
100 litros de álcool Antisséptico
Clicerinado as Santas Casas das

cidades de Salesópolis e
Paraibuna no interior

de São Paulo.

 Em live para a plataforma de streaming e vídeo #CulturaEmCasa,
Débora Falabella apresentará neste domingo (17/5), às 21h30, o conto
A Peste, de João do Rio, pseudônimo do cronista, jornalista e
teatrólogo, Paulo Barreto. A plataforma foi criada pela Secretaria de
Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e gerida pela
Organização Social Amigos da Arte.

 O acesso é por meio do site www.culturaemcasa.com.br. Os
conteúdos da plataforma podem ser assistidos gratuitamente por
televisão, computador, tablets e celulares

 O conto A Peste traz a varíola como personagem central da
história, que relata o surgimento e a evolução da epidemia de varíola,
que assolou a cidade do Rio de Janeiro, no início do século XX. A
Peste foi publicada na coletânea de contos Dentro da Noite, cuja
primeira edição saiu em 1910.  Serviço:  Festival #CulturaEmCasa -
Live Débora Falabella -  17 de maio (domingo) às 21h30  -  Site:
www.culturaemcasa.com.br

A atriz Débora Falabella apresenta o conto
“A Peste”, de João do Rio, em live no Festival

#CulturaEmCasa
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Editorial Tia Zulmira

Dia das Mães!

Conselho

Crônica Professor Clovis Pereira

Mudanças no Trânsito Paulista

Um trabalho para retorno de Sérgio Moro!
Ao abrir as portas do abençoa-

do terreiro da vovó Candinha, no-
tei poucos clientes e pensei: o país
com um montão de problemas, al-
guns até insolúveis e que poderão
ser resolvidos apenas no nosso ter-
reiro, através dos guias africanos,
com o aval da vovó Candinha. Aos
poucos foram chegando alguns cli-
entes; notei que a falta grana era o
problema. Alguns queriam ‘traba-
lho e consulta’ pagando com car-
tão de crédito em 5 pagamentos!
Disse-lhe que aceito cartão de ‘dé-
bito’ de crédito, jamais! Tudo que
compramos para os trabalhos é na
grana - galinha preta, velas colori-
das, incenso, pólvora e outros que-
tais -, por isso um ‘trabalho’ em 5
pagamentos,  não tem sentido! O
cliente ‘mexeu’ no bolso e resolveu
pagar em moeda corrente do país e
fez o pedido: ”Magnânima  guru,
meu pedido é para que o Presiden-
te Bolsonaro readmita o dr. Sérgio
Moro! Ele conseguiu colocar o Lula

e seus asseclas na cadeia e assus-
tou muitos ‘ratos’ da turma do
Lula. Tem alguns que estão cor-
rendo até hoje! O dr. Sérgio Moro
não manda recado!” Para desatar
o nó foi convocado o caboclo
Xangô:”Zifio, o retorno do dr Sér-
gio Moro é difícil! Ele colocou or-
dem na casa, porém num outro
centro foi feito um ‘trabalho’ para
cassar seu mandato e soltar o Lula.
O ‘trabalho’ foi caprichado e deu
certo. Dr. Sérgio Moro pegou o
boné e o Lula circula belo e folga-
do ao lado de uma namorada. Va-
mos tentar derrubar esse ‘trabalho’
que será parada dura,  difícil mas
para a vovó Candinha não terá
problema. Vovó dá nó em pingo
d’`agua e esconde a ponta! Aguar-
de o resultado que será positivo!”

O cliente saiu satisfeito  com a
consulta e aguarda o resultado.Tia
Alzira, presidente honesta do ter-
reiro da vovó Candinha.

 O trânsito na capital paulista
é mais confuso que entender a vida
no outro mundo! Carros aos mon-
tes sendo fabricados, vendidos e
as ruas são as mesmas! Se fossem
feitas de borracha a solução seria
fácil.  Bastava dar uma esticada,
seriam alargadas e o trânsito flui-
ria, mas o número de carros au-
menta assustadoramente e as ruas
se mantém com   medidas anteri-
ores; daí os engarrafamentos su-
cessivos. Bolaram o rodízio que,
de acordo sendo o número final da
placa sendo par,  o veículo fica li-
vre para circular nos dias pares do
mês.  Sendo de final impar a proi-
bição acontece nos dias ímpares.
O ‘coronavírus’ além de bagunçar
o coreto, iluminou os cardeais para
ampliar novo sistema de rodízio:
agora, veículos com finais de pla-

*Vírus*  O Brasil só vai ven-
cer o covid 19 se houver união en-
tre os poderes, inclusive entre os
Governos Federal, estaduais e
municipais. Quando governadores
pararem de usar o vírus como pa-
lanque eleitoral e deixar de tentar
derrubar o Presidente Bolsonaro,
principalmente os governadores
de São Paulo e Rio de janeiro, João
Dória (psdb) e Wilson Wetsel res-
pectivamente. Governadores, fo-
ram eleitos para governar para o
povo e não governar o povo, o Es-
tado é do povo e não dos governa-
dores. Aprendam.

*Funcionário*  Não é só Lula
que desdenha e despreza o funcio-
nário público, no mesmo time dele
esta o Governador João Dória
(psdb), ele diz que o funcionário
através de concurso, ganha um em-
prego (vitalício) eterno e que após
a aposentadoria e sem produzir
nada, continua com salário integral.
Veja só em quem São Paulo votou.

*Tiro no pé*  O ex Juiz ex Mi-
nistro e atual desempregado Sér-
gio Moro, deu outro tiro no pé,
quando denunciou que o Presi-
dente teria dito em reunião mi-
nisterial que pretendia influir na
PF do Rio. Porém, no vídeo e no
depoimento do General Ramos,
ficou evidenciado que Moro men-
tiu. Aliás, como desempregado
será que Sérgio Moro vai pedir o
auxílio do Governo para receber
os 600,00 reais? Veja só: o Presi-
dente da República, é a autorida-
de maior da nação, portanto, che-
fe supremo de toda a força de se-
gurança. Presidentes do passado
recente, isto era prática comum
e hoje tudo que o Presidente faça,
se torna motivo para críticas e re-
curso no STF, aliás, órgão com
credibilidade zero. Lamentável e
extremamente vergonhoso.

*Eleição*  Dória se for candi-
dato a chefe de torcida de campeo-
nato de par ou impar, perde feio e
se ele disputar sozinho, ainda as-
sim fica em terceiro lugar. Aliás,

Dória deveria se solidarizar com o
povo e renunciar ao mandato já que
o Estado está a deriva.

*Cadeia*  Confinamento to-
tal, menos para os criminosos
presos, serão todos soltos e assim,
assaltar e ajudar o vírus a matar
o povo. A população está em pri-
são domiciliar e desarmada, as-
sim, os ladrões vão matar mais
que a covid 19, mas, no atestado
de óbito será colocado "causa
mortis" disparo de arma de fogo
por coronavírus.

*Salários*  Todos estão sofren-
do com a diminuição nos salários
por conta do coronavírus, até mes-
mo jogadores de futebol. Porém, os
"deuses" do Congresso e STF são
isentos desta prática, por decisão
deles mesmos. Davi Alcolumbre e
Rodrigo Maia, se fazem de desen-
tendidos. Lamentável e extrema-
mente vergonhoso.

*Curiosidade*  Que impor-
tância tem em saber o resultado
do teste de coronavírus de Bol-
sonaro? Mas, deu negativo nos
três. Sobre usar nomes fecticíos,
é perfeitamente legal.

*Fique em casa??*  Aos que di-
zem #fique em casa, quero ver
como vão se virar, se os garis, co-
letores de lixo e coveiros atende-
rem a sugestão. Outra quem vai
pagar as contas que chegam sem
parar, a despesa do supermercado
quem vai arcar, João Dória (psdb)
ou a emissora do plim plim?

*Cadê o Respeito?*  Atual-
mente, os políticos não respeitam
e nem temem o povo, basta ver o
que Dória, Covas, STF estão fa-
zendo. O povo já foi as ruas por
diversas oportunidades, e nada
acontece. As Forças Armadas
continuam sendo a esperança do
povo, e que ainda confia  no lema
do Exército, guardião da seguran-
ça e da ordem, "braço forte e  mão
amiga", e o gigante não está dei-
tado em berço esplêndido.

EXPEDIENTE:

Resumo da medida: rodízio
de carros passa a valer a partir
desta segunda (11) para toda a ci-
dade e não apenas no centro ex-
pandido.   - carros com placa fi-
nal par (0, 2, 4, 6 e 8) só poderão
circular nos dias pares do mês   -
carros com placa final ímpar (1,
3, 5, 7 e 9) só poderão circular
nos dias ímpares do mês  -  Me-
dida vale durante as 24h do dia e
inclui sábados e domingos táxis
são isentos.  Em caso de descum-
primento, o veículo será multado
pelo regulamento do Código Bra-
sileiro de Trânsito, com multa de
acordo com a infração de rodízio
a cada dia em que for flagrado.
Decreto nº 59.283/20. A exceção
é o dia 31/05, quando todos os
veículos poderão circular.

Confira como será o novo rodízio de veículos em SP,
que vai funcionar 24 horas por dia.

A propalada quarentena vem
sendo ‘empurrada’ constante-
mente. A princípio a duração se-
ria aproximadamente de quaren-
ta dias, a contar do dia 16 de mar-
ço. Fazem mais de 49 dias e a
‘quqrentena’ está vigorando.
Uma ‘quarentena moderna!’

Houve reunião dos ‘cardiais’ e
o prazo foi prorrogado agora para o
dia 1º de junho!

Aguardamos ansiosos!  Esco-
las fechadas, alunos perdendo au-
las, comércio parte fechada, ou-
tra em regular funcionamento,
enfim, um rolo sem tamanho.

Foi beneficiada  uma parcela de
desempregados com parcelas de
600 Reais. Filas imensas de neces-
sitados foi formada; alguns vival-
dinos - malandros -  conseguiram
receber a grana, ludibriando o legí-
timo beneficiado.

Frio de lascar na semana co-
memorativa do Dia das Mães. O
comércio e indústria ainda não
refez sobre a queda das vendas
dos produtos da Páscoa; pelo an-
dar da carruagem, mais uma data
festiva familiar ‘indo pro brejo’,
com o aval do ‘coronavírus’.

 Os presidentes das equipes de fu-
tebol acumulam prejuízos com a para-
lização do futebol. Com as partidas em
curso, algumas equipes estavam com
salários atrasados, com a paralisação,
deve haver piorado a situação.

Foi noticiado  de que várias equi-
pes ‘reduziram’ o salário dos joga-
dores. Se ganhando fortunas, o ‘cor-
po mole de alguns craques era no-
tado, depois dessa iniciativa, como
ficará?’

O uso de máscara não atinge al-
guns jogadores de futebol;  são ‘mas-
carados de origem!’

Mesmo com rodízio, isolamen-
to social continua baixo na cidade de
São Paulo. Nos três primeiros dias
de restrição de veículos, índice ficou
abaixo dos 50%

Ônibus batem recorde de pas-
sageiros com início de megarrodí-
zio em São Paulo. Mais de 3 mi-
lhões passaram pelas catracas na 2ª,
maior número desde início da qua-
rentena

Prefeitura instala máquinas de
lavar roupa para moradores de rua
no centro de SP. São cinco pontos
equipados com as máquinas, ba-
nheiros e chuveiros

ca pares e os finais ímpares,   nos
dias ímpares do mês. Aguardamos
maiores ou menores detalhes do
novo rodízio.

Outra obra ditada pelo ‘coro-
navírus,’ vírus pequenino mas de
força rara, colocou a população
mundial de ‘saia justa’, forçou
construção de hospitais de cam-
panha, uso obrigatório de másca-
ra, quarentena  e entre outras ma-
zelas, lotou    cemitérios’ e agora
ataca o trânsito!

Aguardemos novas investidas
dos iluminados mandatários da
cidade e arrisco a pergunta: pa-
gamos o IPVA para o ano inteiro;
com essa lei, o carro rodando em
dias alternados, haverá restituição
monetária para o do proprietário
a receber ou será que teremos que
cobrar do‘coronavírus?’

A tradicional data familiar - Dia das Mães - foi outra data tragada
pelo ‘coronavírus. Antes, as cerimônias religiosas católicas, Domingo
de Ramos, Semana Santa, Procissão do Senhor Morto, Sábado de
Aleluia, Domingo da Páscoa, dia de São Jorge, datas cívicas de Dia de
Tiradentes, 1º de Maio foram banidas através do vírus que apavora a
população mundial. Não satisfeito pela ação prejudicial anterior, o vírus
consultou a folhinha e descobriu outra, o Dia das Mães! Talvez o vírus
não tenha tido Mãe, balbuciou: outra data bastante comemorada está no
papo! Presentes, almoços regados a bebidas, votos de felicidades entre
outras comemorações irão pro espaço! Epa, no mês de junho têm as
festas juninas em diversas escolas, igrejas católicas, clubes sociais e
esportivos! Mais uma data que colocarei na marca do pênalti. O povão
vai estranhar mas este é meu modo de ser, sempre colocando ‘água no
chope’ da turma. Mãos à obra! Como se nota, o pequeno e minúsculo
vírus adota o jargão

Tia Alzira
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 APELO À MULHER
(NUNCA É TARDE PARA
FALAR COM ELA) 1/2
Roma, conhecida como a cidade das

sete colinas, Capitólio, Quirinal, Vimi-
nal, Esquilino, Célio, Aventino, e Pala-
tino, mas que na realidade também exis-
tem mais três: Pinciana, Janículo e Vati-
canus. Fundada em 21/4/753 a.C. pelos
gêmeos Rômulo e Remo que tinham sido
jogados no Rio Tibre, resgatados e cria-
dos por uma loba nos mostrando que o
instinto maternal está presente também
nos animais como a ciência já compro-
vou tal fato.

  A mulher foi marginalizada por
muito tempo chegando-se a cogitar se ela
teria alma ou não. A culpa disso é o ma-
chismo imposto desde os tempos de Adão
e Eva (nascida de uma costela de Adão
significa que ela nasceu de um corpo
carnal enquanto ele nasceu de um corpo
espiritual). Até hoje, percebe-se no cle-
ro católico uma divisão entre os dois se-
xos, isso porque os vícios são milenares
e não se rompe com eles em um dia, pois
é preciso a perseverança, a paciência e a
confiança na vitoria sobre nossos distúr-
bios morais.  Neste imenso laboratório
em que vivemos a vontade está em con-
flito constante com nosso instinto onde
as imperfeições de nossa alma desejam
sobrepor-se à amorosidade ensinada pelo
Cristo. Nas leis da reencarnação o pas-
sado explica o presente que permite an-
tever o futuro, isto porque, no divino en-
tendimento da ação e conseqüência
aprende-se, tanto no mundo físico como
no moral, que tudo se concatena e se une
na ordem dos fatos. Do mais simples ao
mais complexo, somos regidos pelos efei-
tos causados por nós mesmos (todo efei-
to deriva de uma causa e toda causa gera
um efeito correspondente), daí o princi-
pio de justiça, que no campo moral, san-
ciona o bem ou o mal na lei distributiva
que dá a cada um segundo suas obras
justificando a lei divina de Ação e Rea-
ção no julgamento de nossos atos e in-
tenções que se cumpre, por si mesma,
pelo jogo natural do livre-arbítrio que o
Espírito livre e responsável faz uso dele.
Isto posto alertamos que o movimento
feminista, com a desculpa de adquirir os
direitos iguais aos masculinos, transfor-
mou a mulher em copia dos homens e
numa parodia masculina, desviando-a da
feminilidade e trazendo-a para a perda
de sua naturalidade feminil. As épocas
são outras, direis, mas a sublimidade da
mulher está se esvaindo nestes tempos.
Ela não tem mais a primazia de ser uma
dama e o sentimento maternal se perdeu
nas poeiras da vida só se manifestando
no nascimento de um filho.

A mulher está sendo utilizada como
marketing, pois em qualquer propagan-
da lá está ela exposta pela mídia que ma-
nipula subliminarmente o que deseja que
elas façam, tanto que hoje, a mulher bebe
e fuma (ou talvez até mais) tanto quanto
os homens alem de se exporem sexual-
mente como produto para o prazer. Per-
cebe-se também uma concorrência desi-
gual e desleal entre os dois gêneros, um
querendo dominar o outro se esquecen-
do, inclusive, da igualdade buscada ante-
riormente. Não existe mais aquele respei-
to santificado com aquela que, e só ela
pode ser, a rainha do lar.

Por outro lado, tanto no feminino
como no masculino temos a inversão se-
xual, mas como estamos apelando à mu-
lher, falemos dela, pois se percebe que o
homossexualismo feminino se dá aos
montes devido à busca desenfreada da
igualdade de gêneros onde se confunde
excitação com amor, gerando num futuro
próximo pessoas insatisfeitas intimamen-
te além de depressivas, cuja decepção fará
parte do cotidiano trazendo como compen-
sação o uso de drogas licitas e ilícitas que
mancharão a alma pura criada por Deus
que para se depurar muito sofrerá.

  Rua Manuel Fagundes de Souza 112
(a 300 mts da estação
 de Trem do Piqueri)

 11-3533.4964 e
11-3991.5983 / Whatsapp

11-98121.6788 / Temos: infantil
(Maternal 1 e 2 / jardim 1 e 2

/ Pré) e Fundamental
(1 ao 5) / ibraduch@hotmail.com

Colégio Cecília Bernardes

Cassius Clay Gastronomia

Brinde do Bem injeta 5 milhões de reais
em bares e restaurantes de São Paulo

  O movimento Brinde do Bem,
lançado pelo Grupo HEINEKEN e
apoiado por Campari Group, já inje-
tou mais de 5 milhões de reais nos
bares e restaurantes de São Paulo ca-
dastrados na plataforma. Mais de 2
mil estabelecimentos do estado se be-
neficiaram pela dinâmica que visa
manter a movimentação econômica
no setor altamente afetado pelo iso-
lamento social necessário em decor-
rência da pandemia do novo corona-
vírus (Covid-19). Nacionalmente, o
Brinde do Bem já movimentou mais
de R$ 17 milhões de reais para todos
os mais de 7 mil bares e restaurantes
cadastrados na plataforma.   O Brin-
de do Bem funciona com vouchers
que vão de R$25 a R$100 disponí-

Iniciativa do
Grupo

HEINEKEN em
parceria com o
Campari Group

já ajuda mais de 2
mil bares

cadastrados

veis para os consumidores compra-
rem e ajudarem seus bares preferi-
dos. O valor poderá ser resgatado em
consumação até o final do ano, de-
pois que as atividades voltarem ao
normal, e as empresas dobrarão o
montante arrecadado até o final de
maio.  As companhias garantem de-
volução do valor integral do voucher
para o consumidor caso o bar encer-
re as atividades. Em São Paulo, con-
sumidores já ajudaram os 2.641 ba-
res cadastrados no site com a com-
pra de vouchers que já totalizam cer-
ca de R$5.655.000,00 apenas para
esse estado.  Para fazer sua contri-
buição e conferir o regulamento da
iniciativa “Brinde do Bem”, acesse:
https://brindedobem.abacashi.com/

Áries - 21 de Março a 19 de Abril

Touro - 20 de Abril a 20 de Maio

Gêmeos - 21 de Maio a 21 de Junho
  ‘Discordâncias insuportáveis’ será tema de uma novela das 24h, a ser exibida pelo

canal do Tamanduateí, especialmente para os nativos de gêmeos. O tema será sobre as relações
de genro com sogra e nora também com sogra. No último capítulo o genro mata a sogra e a
nora se encarrega do enterro! Funesto!

Câncer - 22 de junho a 22 de julho

Leão - 23 de Julho a 22 de Agosto

Virgem - 23 de agosto a 22 de setembro

Libra  - 23 de Setembro a 22 de Outubro

Escorpião - 23 de Outubro  a 21 de Novembro

Sagitário - 22 de Novembro a 21 de Dezembro

Capricórnio 22 de Dezembro a 19 de Janeiro

Aquário 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro

  Cuidado ao conduzir seus passos! Circulando pela avenida Rio Branco, olhe aonde
pisa! Moradores de rua fazem necessidades físicas líquidas e outras pelas calçadas. Portanto,
cuidado ao conduzir seus passos. Os calçados agradecem.

  A verdadeira fibra é guia para o taurino. Ao adquirir fibra, olho no lance! Se o produto
for de procedência chinesa, saia de fininho. Fibra chinesa vem com coronavírus  a tiracolo e
um passaporte pro além já carimbado!

  Negociações complicadas atormentam os nativos de câncer. Eles vão adquirir parte do
espólio de uma morador de rua que deixou como herança terrenos em um lugar incerto e não
sabido - maldita frase encontrada em editais forenses -,no estado de Tocantins, 4 fuscas
roubados e sem documentação entre outros bens.

  Mantenha a cabeça no lugar, ou seja sobre o pescoço; não seja como muitos políticos
eu têm a cabeça em outro lugar! O lugar correto da cabeça é sobre o pescoço, não se
encontrando lá, olho no lance!

  Um signo raro, nos tempos atuais! No tempo da vovó era  o que ‘selava’ o signo para
um casamento feliz; hoje é raro e algumas figuras do sexo feminino que já nascem desprovidas
dessa raridade!

Sua alma não compreende que já está no ‘andar de cima’ e fica assustando transeuntes
na vila em que residiu. Em dias passados essa alma pertencente a um garanhão famoso,
tentou dar um nó no açougueiro da vila chamando-o de ‘gostoso’. Foi repudiado!

  Você faz parte daqueles elementos insuportáveis que, ao encontrar alguns amigos,
estes dão desculpa e desaparecem. Motivo? Segundo pesquisas, alegam que você não toma
banho há séculos e de manter o odor de ‘urubu molhado’. Pense nisso!

  Seu progresso deve-se ao fator de ser uma cabra que bateu alguns recordes como: 360
explosões de caixas eletrônicos. O recorde estava com o malandro ‘João Mãozinha’ com
359 explosões antes de ir pro xilindró. Outro recorde foi haver assassinado o ‘Mar Morto’
e se casado com a viúva do dito cujo!

 Seu ponto de vista está errado! Sendo deficiente visual, como pode ‘haver  ponto de
vista?’ Vá enganar outro seu malandro, que vive afirmando que gasolina cheira petróleo!

Peixe  19 de Fevereiro a 20 de Março

Há assuntos que necessitam de sua presença para completa realização e sem erros,
portanto, deixe de emprestar seu cartão bancário a parentes e inimigos. Estes não são
confiáveis nem depois de mortos pela ação do ‘coronavírus!”

 O que possui em suas mãos é motivo de resoluções que lhe renderão muita grana ou
alguns anos de cadeia. Portanto jogue no Tietê esse ‘berro 38’ e trabalhe honestamente,
porém será tarefa difícil encontrar trabalho devido no seu currículo constar que tirou 30
anos de férias na penitenciária de Sorocaba!

Silvana VasconcellosCrônica

Como e bom lembrar o passado distante, brin-
car na rua, jogar bolinhas de gude, girar o pião,
pular corda e amarelinha, subir em árvore comer
frutas no pé, tomar banho de chuva, infância tem
sabor de saudades de um tempo bom que nos faz
quem somos hoje, eu queria entender porque a pressa
de crescer, e quando tudo se faz, então vem as sau-
dades, para nos fazer lembrar de um tempo que só
existe em nossas memorias, e através delas sabe-
mos quem somos. Como era bom ver na TV: Terra
de Gigantes, Perdidos no Espaço, Túnel do Tempo,

Vila Sésamo e vários comerciais que nos marcaram. Hoje adultos senhores de si,
pais, avos ou simplesmente pessoas maduras e cheia de histórias e saudades de
uma época maravilhosa sem telefone, celular, internet sem dúvida um tempo de
ouro, onde quem viveu...viveu! Esse foi o meu tempo e de muitos também!

Bons tempos...

Isabella Tenorio de Albuquerque Caetano, com 8 anos de idade participava de
Programa de Radio Comunitário com seu papai Roberto José Arantes Caetano,
conhecido pela população como Bombeiro Caetano, Tenente do Corpo de Bombeiros
do Estado de São Paulo, Presidente e Fundador da BMJV Associação Bombeiro
Mirim Juvenil Voluntário e GBC Grupo Bombeiro Caetano. Querida filha Isabella
Caetano papai te ama sucesso na sua carreira um Beijo...

Unidos Somos Fortes sempre com Deus

Bombeiro Caetano

Parabéns aos
187 anos
do Bairro
Imirim

Gastronomia

Especial
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O BRASIL PRECISA URGENTEMENTE
DE UNIÃO DO POVO

   A vida política
brasileira não tem
tradição de "pactos"
ou de "governos" de
união. Trata-se de
uma contradição em
si. Ninguém do cam-
po governista acha
sinceramente que
será possível uma
"união" da situação
com a oposição em
torno dos interesses
do país. O Brasil precisa, sim, de
união para começar a "vencer seus
problemas". Mas, tem de ser a
união do povo, dos movimentos so-
ciais e das forças, que expressam
algum sentimento nacional. Toda
vez que um Governo fez isso, o
Brasil deu um enorme salto de qua-
lidade. Fonte - vermelho - Osvaldo
Bertolino - 01/11/2006. A pande-
mia que se espalhou pelo Mundo e
atingiu o nosso País parece ter cri-
ado um ambiente de conflitos ab-
surdos entre os Políticos e dirigen-
tes do País, as articulações do cam-
po político, de grupos religiosos, da
bala, rural, e a  mídia que só divul-
gam noticias de mortes aterrorizan-
do a população, suspendendo as ati-
vidades que dão desenvolvimento
econômico.

O assunto mais comentado é o
vírus, de compras de equipamen-
tos para os profissionais da saúde
e instalação de hospitais de cam-
panha sem licitação por ter um ca-
ráter emergencial. Esses gastos já
se sabem são superfaturados não há
escrúpulos e bom senso. Já dizia
Joseph - Marie De Maistre ( 1753-
1821) que "toda Nação tem o Go-
verno que merece". No Brasil, a
máxima do filósofo Francês se ajus-
ta como a mão à luva. Ora é justa-
mente o povo quem põe o gover-
nante e o parlamentar no poder.
Fonte - José Ribamar da Costa As-
sunção – Juscombr - 02/2018. Per-
gunta-se o povo sabe votar? O Atle-
ta do Século Edson Arantes do Nas-
cimento - o Rei Pelé - disse que o
povo não sabe votar! Perguntamos
o povo a bem da verdade conhece e
sabe o que é a política e quem são
os políticos, se são capazes, bem
intencionados se pensam na socie-
dade, no Pais. Como diz o velho di-
tado de boas intenções o inferno está
cheio. Numa grande empresa quem
elege o Presidente não são os funci-
onários é um Conselho. Porque a
maioria dos funcionários não faz a
menor ideia de como conduzir uma
empresa, não tem informações su-
ficientes para embasar uma opinião
de quem seria o melhor Presidente
e nem se interessa por isso. E boa
parte da pequena parte dos que se
interessa, se interessa apenas pen-
sando no beneficio próprio e não no

todo. A democracia é o mo-
delo menos ruim, então,
precisa ser melhor estuda-
da e planejada, uma refor-
ma político-partidária tem
que ser urgentemente cobra-
da dos Parlamentares e aca-
bar com esse número exa-
gerado de Siglas Partidári-
as que na realidade não tem
qualquer fidelidade e com-
promisso com o bem estar
social haja vista que não

querem destinar os Fundos Eleitorais
e Partidários para ajudar no comba-
te a pandemia e os necessitados. A
democracia corre riscos se não for
aperfeiçoada. Se o voto não fosse
obrigatório com certeza à abstenção
seria muito grande. Precisamos ter
as devidas cautelas com os Gover-
nos autoritários, o modelo Trump
está em moda. Conclusão os candi-
datos a cargos públicos teriam que
ser submetidos a exames e provas de
aptidão e psicológicas. Aliás, em
Concurso para Juiz do Trabalho a pri-
meira prova foi Psicotécnica e mui-
tos candidatos foram reprovados e
não se submeteram as demais eta-
pas por serem eliminatórias. Se o
modelo fosse usado com certeza não
teríamos alguns Políticos e Gover-
nantes que causaram e causam con-
sequências  desastrosas e graves pre-
juízos a Nação. No livro A democra-
cia corre perigo? de Yascha Mounk
no prefácio demonstra que as quatro
democracias mais populosas do mun-
do são hoje governadas por populis-
tas autoritários e continua... o que é
claro, nos leva ao Brasil. Durante a
campanha, Jair Bolsonaro demons-
trou claramente suas semelhanças
com Trump e Orban, como eles, Bol-
sonaro se pintou como o único re-
presentante verdadeiro do povo e
chamou seus adversários de traido-
res ilegítimos, e,também como eles,
atacou as regras e normas básicas
das instituições do Pais - chegando
a ponto de elogiar a ditadura mili-
tar que dominou o País por duas cru-
éis décadas . O que define o popu-
lismo é essa reivindicação de re-
presentação exclusiva do povo - e
essa relutância em tolerar a oposi-
ção ou respeitar a necessidade de ins-
tituições independentes que com ta-
manha frequência põe os populistas
em rota de colisão direta com a de-
mocracia liberal.  As evidências su-
gerem fortemente que a democracia
brasileira corre grave perigo, mas
levam a crer também que o destino
do País depende hoje das ações de
defensores da democracia. O autor
diz mais, por ora, "é preciso  UNIÃO
- ou sujeitar-se à cisão". Mas a mai-
oria dos partidários dos populistas
tem plena consciência de que seu lí-
der mente, dissemina mensagens de
ódio e não passa de um bronco.

Saúde Pública Ari Pereira

O SAS - Assistência Soci-
al da Casa Verde em conjunto
com a Subprefeitura Casa Ver-
de entraram em Ação contra a
Covid 19, realizaram no dia
12/05 uma Ação legal para
conscientizar a população so-
bre a importância de ficar em
casa e de uso de máscaras.
Uma equipe com carro de som,
veículos da Subprefeitura e do
SAS seguido por um caminhão
lavando as ruas da Comunida-
de do Boi Malhando na Vila
Nova Cachoeirinha até a fren-
te da UBS Vila Espanhola,
durante o percurso além da

Ação contra o Covid-19 na Cachoeirinha
na Comunidade do Boi Malhado

música o tempo todo uma das
organizadoras do evento Rita
de Cassia orientava os mora-
dores ao vivo através de um
microfone instalado no carro
de som.   A Ação nota 10 que
merece destaque teve apoio do
Instituto Resgatando Vidas que
estão realizando um bom tra-
balho na região na conscienti-
zação das pessoas sobre o Co-
vid-19, Grupo Shalom El Sha-
day e na trilha sonora do carro
de som os autores foi os meni-
nos da Associação do Pery.
(Henrique Deloste)

Renovação no Calçadão do
Iracema na Brasilândia

A Subprefeitura da Freguesia
do Ó/Brasilândia entregou para
a população da região o novo Cal-
çadão do Iracema, rua dos Mor-
gados  e a comunidade ficou con-
tente com a reforma que passou a
oferecer várias opções de entre-
tenimentos. A Obra teve início
quando Sandra Santana era Sub-
prefeita da Freguesia/Brasilândia.
O Projeto foi desenhado e decidi-
do em junto com os que utilizam
e são moradores. Parabéns, San-
dra Santana e a Subprefeitura que
agora zela pelo espaço.

Os moradores de maior baixa renda da Comunidade / Travessa
Julio Pinheiro no Jardim Elisa Maria receberam mais de 300 kits de
Higiene como: Sabonetes, Máscaras e  Álcool em Gel. Para evitar a
aglomeração de pessoas, a distribuição foi feita nas Vielas da Comuni-
dade de porta em porta, além disso, o Líder Comunitário Henrique
Deloste que também é um dos representantes da Associação dos Mo-
radores da Região juntamente com o DJ Recruta estão fazendo um
trabalho de conscientização para que as pessoas sigam as orientações
das Autoridades da Saúde, que é ficar em casa, sempre que necessário
usar máscaras que é o melhor remédio e se cuidar. Prevenção!

Ação na Comunidade de baixa
renda no Jardim Elisa Maria

Curtas & Rapidinhas Henrique Deloste

Morre o Presidente do Conseg: Co-
municamos o falecimento do Presidente
do Conseg Brasilândia Willemes José da
Silva Lima, 60 anos que estava internado
com  Covid-19 no Hospital das Clínicas.
Foi uma grande perca para todos até por-
que Willemes além de responder pelo
Conseg onde fazia um bom trabalho como
Líder Comunitário Comunitário que sem-
pre ajudou os amigos e as pessoas na Co-

munidade. Meus sentimentos e que Deus de força a toda sua família
para que possam suportar a dor da perca.

Jardim Paulistano: O Presi-
dente da Associação dos Morado-
res do Jardim Paulistano, Juracy
Oliveira está solicitando a Subpre-
feitura da Freguesia do Ó/Brasilân-
dia que façam melhorias na Praça
Aquiles Silvestre, localizada à Rua
Padre Aquiles Silvestre, 47 no Jar-
dim Paulistano, Juracy deve forma-
lizar a solicitação junto a Subpre-
feitura e também junto a Secreta-
ria Municipal de Esporte pedindo
melhorias para a Quadra Esporti-
va com grama sintética existente
no local e sem possibilidade de ser
utilizada sem esta reforma pedida.

 Telefone: (11) 3981-2996
  Whatsapp: (11) 93482-2813

 E-mail: vendas@moveismarino.com.br
www.moveismarino.com.br

Fotos: DJ Recruta
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Procon Brás PereiraCrônica Walmir Oliveira Mello

Aniversário do Imirim

O bairro do Imirim está completan-
do 187 anos de fundação e mantendo-
se como rara resistência ao progresso,
com seu aspecto bucolicamente simples
dentro de uma cidade que não para de
crescer. Assim vem se preservando com
ares semelhantes a uma típica cidade
interiorana, tendo em sua entrada prin-
cipal o cemitério Municipal do Chora
Menino e uma ampla avenida Imirim
avançando ao coração do bairro, com
intenso comércio voltado aos morado-
res e com sua igreja Matriz N. Sra. de
Fatima, encravada de forma imponen-
te na parte mais alta do bairro. A re-
gião no período imperial pertencia a
uma fazendeira. Sem herdeiros, após
seu falecimento a área foi loteada e di-
vidida em vários sítios com pequenos
agricultores portugueses e italianos a
partir de 1833, e preservando algumas
malocas de índios Tupys à beira do
Córrego do Rio Pequeno, hoje Av. Eng.
Caetano Álvares que tornou-se no tem-
po o divisor de um progresso que che-
gou pela parte planalto do bairro até
1940, com o outro lado da margem for-
mado por chácaras sendo a principal de
propriedade da família Rochi, que pos-
teriormente logo tratou de lotear a gle-
ba de terras criando a Vila Roque.

A Avenida Imirim até a década de
1960 não possuia asfalto nem tampou-
co transporte urbano. Era uma larga via
pública de cascalhos e pedregulhos.

Suas casas ao longo da estrada possuí-
am fachadas arquitetônicas de inspira-
ções tipicamente lusitanas.

Em seguida, com o asfalto e parale-
lepípedos pavimentados, chegou a famo-
sa e inesquecivel linha CMTC Imirim -
Itaim 106A que levava os moradores até
a zona Sul, passando pelo seu distrito
de Santana, seguindo pela Ponte Peque-
na, Centro e Av. 9 de Julho. Outras li-
nhas foram criadas posteriormente, atra-
vés da Viação Brasília, seguida das Via-
cões Estrela D'alva e N.Sra. de Fátima,
ambas de propriedade do Rui Codo, um
antigo vereador da região, num tempo
de militarismo.

E foram surgindo no bairro escolas
construídas inicialmente em barracões
de madeira como foi o caso da Munici-
pal de 1°Grau Marcílio Dias e a estadu-
al Leme do Prado, depois edificadas em
alvenaria.

Os loteamentos foram avançando
com os novos moradores de origem pre-
dominantemente portuguesa, italiana e
japonesa, construindo suas casas, em
ruas recém criadas e identificadas por
letras, entre árvores  frutíferas como pés
de caquís, mangas, goiabas, pêssegos e
jaboticabas.

Os imigrantes japoneses passaram a
explorar os serviços de armazéns Secos
& Molhados, foto, ótica, relojoaria e
barracas de feira livres; Já os portugue-
ses e italianos optaram por depósitos de

construção, tijolaria  mercearias e pa-
darias,  como foi o caso da Panificadora
Lucas e a 5 irmãos localizada no ponto
inicial do Imirim CMTC. Várias farmá-
cias tradicionais foram surgindo, citan-
do por exemplo a Farmácia Imirim do
saudoso Seu José, a Droga Delta do Seu
Falino da família Caccia e a Droga Pau-
lo no Largo do Imirim, alem de outras
que marcaram seu tempo pelo lado mais
desenvolvido na entrada do bairro. Vale
lembrar que os farmacêuticos daquele
tempo funcionavam como confiáveis su-
portes de auto-medicação, pois havia um
único posto de saúde no bairro, manti-
do pelo Sesi-Serviço Social da Indústria
instalado aos  fundos da Igreja de Fáti-
ma, voltado prioritariamente às crian-
ças. E ainda tinhamos poucos médicos
de atendimento particular como é o caso
do pioneiro Dr. Duarte, que pelo que
soube, ainda está na ativa e desenvol-
vendo atividade médica social à famíli-
as carentes.  O loteamento da Vila Ro-
que neste período, teve no seu entorno o
recebimento migratório de numerosas
famílias recém oriundos da Ilha da Ma-
deira em Portugal, colaborando com o
desenvolvimento do lado baixada do
Imirim, e assim junto a outros imigran-
tes, deixaram marcados seus sobrenomes
como Roque, Pitta, Gouveia, Lucas, Oli-
veira, Nogueira, Azevedo, Kanashiro,
Yogui, Nóbrega, Azevedo, Martins, en-
tre tantos outros nomes dedicados ao de-
senvolvimento regional como Vilarejo,
e que se juntaram a brasileiros migran-
tes de vários estados, além de afrodes-
cendentes que vieram de diversas fazen-
das do interior Paulista e Minas Gerais.

No loteamento tiveram  a evidente
preocupação religiosa como um dos pi-
lares de apoio ao exercício da fé no agre-
gamento familiar e assim, surgiram Igre-
jas como a Paróquia de São Roque sob o
comando inicial dos padres Bernardo e
Kirano, a Igreja Presbiteriana da Assu-
ero Roque, a Congregação Cristã do Bra-
sil na Av. Imirim e a Seicho no Ie - Bra-
sil entre tantas outras que vieram depois.

A parte social também teve seu olhar
comunitário com o lendário clube Co-
rinthinha do Imirim, fundado em 1950
que formou uma geração de grandes ta-
lentos como Zinho, China, Dorval, Za-
gue, Biró, Sabará, entre tantos craques
que os levaram ao bi-campeonato de
várzea. Na Vila Roque o destaque es-
portivo surgiu em 1945, com o SAI -
Sociedade Amigos do Imirim, idealiza-
do pelo Sr Guido Rocchi, fundador da
Vila Roque. O SAI, hoje chamado de

SACI era o grande espaço da sociabili-
dade esportiva e cultural dos anos 60/
70, onde exibia aos domingos uma ses-
são  de filmes e desenhos em Câmera
Super 8, numa época ainda sem televi-
são nos lares. Jogos de bocha, Ping
Pong, Truco, eventuais exibições de luta
livre, entre outras, compunham as ati-
vidades por ali. Mas o sucesso do clube
ficou marcado por grandes times que
por lá foram formados, capitaneados
pelo técnico Zelão já no início dos anos
70 e craques como Fernando, Pimenta,
Zé Carlos, Xerife, Sabará, Wagner,
Babi, seguidos depois por Irineu e Mi-
noro, Pasquim, só para elencar alguns
craques, pois inúmeros foram os talen-
tos por ali revelados. O pós jogo, a rese-
nha eram regadas a muitas ampôlas de
cerveja nos históricos Bares do Fevereiro
e do Baratinha, tradição de ponto de en-
contro de muita gente bamba daquela épo-
ca. O auge da diversão da juventude ain-
da neste tempo foram marcados pelos nos-
tálgicos Dancin Days e Tio Sam, além do
point inesquecível do alto da Av.Imirim,
em frente aos "Irmãos Coragem" uma po-
pular casa de sucos que tornou-se grande
sucesso em São Paulo, marcados pelo
humor e malabarismo de seus proprie-
tários atrás do balcão, e o clássico Bar
noturno chamado "Pilekinho" que aca-
bou culminando numa rede de casas.

Na educação, o sonho de formação
escolar das famílias de classe média era
colocar filhos para estudarem no parti-
cular Colégio Consolata e por lá fazer
um curso de datilografia. Na Vila Ro-
que, a maioria da garotada era feliz na
Escola Municipal de 1°Grau Marcílio
Dias, que apesar de pública tinha um

ensino de alto nível. O curso de datilo-
grafia, era uma pré-condição para arru-
mar um bom emprego, e a turma fazia
na Escola da Vanda, no Largo do ponto
Imirim.

Das personalidades deste período,
que residiam no bairro e por lá fizeram
a diferença  para a comunidade, pode-
mos citar a Dona Romilde, saudosa di-
retora do Marcílio Dias até hoje lembra-
da por quem lá estudou, e o famoso mas-
sagista Mário Américo, um dos grandes
ícones da seleção brasileira, é o Sr Gui-
do pela ativa participação na fundação
da Vila Roque.  Se perguntarmos a qual-
quer antigo morador do bairro, quais os
eventos tradicionais da região e  que mar-
caram suas vidas, certamente haverão de
se lembrar das imperdíveis quermesses
da São Roque e Colégio Meirelles, bem
como, o tradicional desfile cívico de 7
de setembro na parte alta do Bairro em
frente ao Colégio Consolata e Igreja de
Fátima, com as impecáveis apresentações
de fanfarras e bandas marciais dos colé-
gios da região.  Enfim, há muitas histó-
rias e causos para contar de um bairro
que sobrevive ao tempo, sem perder sua
essência, seus costumes, seus valores fa-
miliares, suas conversas de portão vizi-
nho.   Claro que muita coisa mudou, mas
sempre encontrará em cada residente do
bairro, um certo orgulho Imirinense.

Nota: Esta é uma narrativa do autor
Walmir Oliveira Mello, baseada em sua
vivência no bairro desde a infância. Mu-
dou-se há 26 anos, mas suas raízes fa-
miliares ainda permanecem por lá. Pode
ter saído do Imirim...mas o Imirim nun-
ca sairá de dentro dele.

Casa Velha Cemitêrio Chora Menino Colegio Consolata Imirim 106 A

Corintinha do Imirim da Zona Norte , que nasceu na década de 40 1992 Guido Rochi  foi homenageado na Brás Pereira Banda Show.
Guido, Verinha - Rainha, Brás Pereira e Dedê.

Dr. Ary Silva e o casal Ágata e Guido Rocchi

Guido Rocchi

  IMIRIM 187 ANOS Parabéns ao nosso querido
bairro e a todos que fazem dele um lugar especial!

#Imirim #ZonaNorte #ZN
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Av. Brasil, 367 - Jd. América - São Paulo
Telefax: 55 11 3057-2525

ademargomes@ademargomesadvogados.com.br

Dr.Ademar Gomes

O treinador e ex-futebolista
brasileiro Zico, assim como diver-
sas personalidades, entrou no
time solidário da Legião da Boa
Vontade (LBV) em apoio às ações
da Instituição para ajudar a con-
ter o avanço do novo coronavírus.

Zico apoia a LBV em campanha
solidária contra o novo coronavírus

Faça também parte desse time solidário!

 O técnico de futebol convi-
dou todos a participar dessa
mobilização social: “Aqueles
que tiverem oportunidade e de-
sejarem ajudar os necessitados,
que procurem a LBV. Conheço
muito bem o trabalho que eles

fazem. Já fiz diversas ações com
eles. Gente da maior seriedade e
sempre ajudando o próximo. Um
grande abraço para todos! Tudo
de bom, e vamos ficar em casa”,
destacou.

A Solidariedade não pode
parar A Legião da Boa Vontade
está intensificando suas ações em
todo o país para prover às famí-
lias em situação de risco social
com doações de cestas de alimen-
tos e kits de material de limpeza
e de higiene para que não fiquem
desamparadas neste momento de
desafio coletivo.

Faça a sua doação. Acesse
lbv.org e doe! Acompanhe as
ações da LBV em prol das famíli-
as acessando o endereço @LBV-
Brasil no instagram e no facebook.

Maria Helena
parabeniza o

Bairro do
Imirim pelos

seus 187 anos e
se orgulha em

fazer parte
dessa história

A Força da Mulher!

Parabéns Imirim, um bairro
que carrega tanta história,

tradição e encantos!!!

Parabéns,
Imirim o
bairro  de
orgulho e

desenvolvimento
da zona norte!

Vereador Milton Leite e Paulo Cahim

Parabéns aos 187 anos
do Bairro Imirim

  98086.8760

Aqui você encontra lindos vasos com
arranjos permanentes....

A família Caetano, parabeniza
o Imirim pelos seus 187 anos, sr
Francisco Arantes (in memoriam),
avô do Bombeiro Caetano, pedreiro
da região, construiu a primeira ca-
pela do bairro, antes da construção
da Igreja Nossa Senhora de Fátima,
Luzia Franco Arantes avó fazia doce
de abóbora na Rua Mandiba, José
dos Reis Caetano pai foi da Guarda
Civil de 1969 a 1970. Na Fusão da
Guarda Civil e Força Pública foi cri-
ada a Polícia Militar do Estado de
São Paulo e o Zezé do Imirim que
jogava no Corinthinha do Imirim foi
promovido a Cabo e a senhora Zil-
da Arantes Caetano (in memoriam)
mãe e costureira do local, sempre

Imirim completa 187 anos com
carinho da comunidade

Bombeiro Caetano GBC  e BMJV  é 100% Imirim

deu a sua parcela de contribuição ao
bairro. O Bombeiro Caetano nasceu
em 1964 e foi batizado na Igreja Nos-
sa Senhora de Fátima, e em todas as
fases da sua vida  aprendeu muito
com o Imirim, fundou a BMJV - As-
sociação Bombeiro Mirim Juvenil
Voluntário e GBC -  Grupo Bombei-
ro Caetano para geração de emprego
e renda é só acessar em:
www.bombeirocaetano.com.br.

Casou-se com a sra. Juscilene Cae-
tano e é pai do Matheus Caetano, Isa-
bella Caetano e Rafaella Caetano.

Em 2001 foi eleito Conselheiro
do Orçamento Participativo e trouxe
para o bairro: CEI - Centro de Edu-
cação Infantil, Conselheiro da Saú-

de na UBS - Sítio do Mandaqui, um
dos líderes que ajudou a implantar o
AMA - Massagista Mário Américo,
Quadra Poliesportiva para a comu-
nidade e academia para a terceira
idade na Praça Bombeiro Mirim, im-
plantação das faixas de Pedestres na
Av. Engenheiro Caetano Álvares,
próximo a Padaria Engenheiro, Es-
cola Comandante Garcia D'&Aac
ute;vila e instalação do semáforo na
Av. Imirim com à Rua Lasar Segall
onde acontece a feira de sexta feira,
por estes e muitos outros motivos.

PARABENIZO IMIRIM
 PELOS 187 ANOS.

BOMBEIRO  CAETANO A GBC
e a BMJV  é 100% IMIRIM.

 Nessa foto estão: Servílio, Basílio,
Romero, Turcão, Fábio Crippa.

Brancatti Luigi do Marco da Paz.
O Superintendente da Distrital

Norte da Associação Comercial de
São Paulo, Carlos De Lena. O

autor da homenagem ao grande
OBERDAN CATANI, dr. Ari
Pereira, hoje nosso colunista.

Que saudades
desses amigos!

www.bombeirocaetano.com.br


