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QG do Truco

11

CDM Belenzinho terá
escolinha de futebol

E

Festival
TAXISTAS

A

qui é a mesa de reuniões da Depel na
Secretaria Municipal de Esportes, onde
nascem as grandes promoções da cidade.
O assunto do momento é o Festival Ponto
a Ponto dos Taxistas de São Paulo, entre
12 times de Futebol com troféus para o 1º
e 2º dos 6 jogos e medalhas douradas para
todos os jogadores participantes.
Outro Festival é o do alegre e fascinante jogo
de Truco exclusivo para os Taxistas.

Um Chico é bom, dois então nem se fale. Na foto o
Milton George também presidente da Federação
Paulista de Truco, define os detalhes da trucada
entre os taxistas. A Silvana quase aprendeu o sinal de
zape, mas como é jovem ainda, vai ficar craque logo logo.

Quem chegar se inscreve na hora (das 9 às 17 h)
joga uma só partida melhor de 5 e a dupla que vencer
leva no ato duas medalhas douradas.

m visita à redação do Jornal
do Brás, Edson Juliati,
secretário geral do CDM
(hoje Clube da Comunidade)
Belenzinho, anunciou que o local terá
em breve uma escolinha de futebol
para crianças dos 6 aos 15 anos.
Há um projeto futuro para
desenvolver outras atividades,
inclusive para a maior idade. “As
famílias da região terão qualidade e
prestação de serviço”, diz Juliati.
Serão construídos os salões social
e esportivo, além do campo de
bocha. O CDM, fundado em 25 de maio de
2001, busca apoio da Secretaria Municipal de
Esportes, Lazer e Recreação e dos políticos da

região para atingir estes objetivos. O
CDM Belenzinho fica no final da rua
Jequitinhonha, ao lado do Camisa 12.

Desafio ao Galo volta com força
titular da patente “Desafio ao Galo” o sr. Medina,
da Medina Esporte, acertando os detalhes para o
retorno do grandioso programa, que já está no ar
todos os domingos pela Rede Mulher de Televisão,
das 12 h 30 às 14 h nos canais 93 Net Digital, 20
TVA e 42 UHF.

E

stá começando de novo. O famoso
Desafio ao Galo que outrora viveu
grande esplendor, projetando ídolos e
mais ídolos, além de astros de diversos ramos,
a exemplo de Fausto Silva dominando o Ibope
dos domingos, volta agora a esquentar a várzea
e o próprio CMTC Clube.
Localizado na av. Cruzeiro do Sul, 808 o clube
tem na presidência o carismático Douglas Merci
Coelho, “patrimônio da CMTC” há 50 anos.
Só como presidente ele está há 10 anos e diz
com orgulho que continua no clube por duas
pessoas que estima demais: o Cipó diretor de
esportes e o Gregório diretor financeiro.

C i p ó é o diretor de E s p o r t e d o c l u b e

BONS TEMPOS
Douglas diz que se recorda com saudades de
seu tempo como chefe de departamento da CMTC
Barra Funda e Leopoldina, nos tempos do prefeito
Jânio Quadros. “Podia ter greve em qualquer lugar,
menos nas estações que comandava”.

de 1947 e já chegou a ter 30.000 sócios. Em 1982
foi campeão do carnaval quando Douglas era diretor
social. No esporte projetou muitos famosos atletas
e recebia outros de tamanha fama.
JOGO TODO DOMINGO
Então um tanto estagnado, o CMTC Clube foi
visitado pelo desportista Nelson de Arruda, e pelo

GLÓRIAS E GLÓRIAS
O CMTC Clube foi fundado dia 11 de janeiro

COMO PARTICIPAR
Pessoalmente ou pelos fones 9813-4263,
7317-4426 ou 7358-5591 com o popular Cipó.
Ao todo serão 40 times com um único jogo por
domingo, cujos times podem ter jogadores
amadores de idade livre.
O time do CMTC Clube tem como técnico o
atencioso Solito, ex-goleiro do Corinthians e extécnico da Portuguesa.
PRIMEIROS RESULTADOS
Dia 2 de outubro o Grêmio de Vila Nova
Cachoeirinha ganhou de 1 a 0 do Vila Isabel de
Osasco. Dia 9 de outubro quando fechávamos esta
edição, o mesmo Grêmio venceu o Rapaziada do
Ipiranga por 6 a 1. Dia 16 de outubro vai encarar
o Alagoinha de Vila Maria.

Douglas é
essa
simpática
figura,
lenda viva
do CMTC
Clube.

FILIAÇÕES
Outro assunto que o Clube faz questão
de divulgar é referente à filiação, para
voltar a ser como antes. A taxa é de R$
15,00 ao mês e as informações podem
ser obtidas pelo fone 3313-0715.

Serra Morena faz festa para a maior idade
Casa das Baterias PATSIS
Vendas e Trocas de Baterias Novas
Todos os tipos para carros e caminhões

CARGA RÁPIDA E LENTA
Rua Coimbra, 279

( 6292-5474

Um dos blocos saiu cheinho. Aí foi preciso
fazer várias fotos.

QUADROS

RM
Quadros, Molduras, Laca,
Espelhos, Artesanatos, Gobelein,
Vitrais, Telas, Tapeçaria e Vidros.

R. Barão de Ladário, 799
( 3228-7814

Tudo para Silk-Screen * Puff * Perolado
* Branco * Mix * Pigmentos * Rodo * Nylon

( 6694-0412
Rua José Monteiro, 319
(Próx. ao Viaduto Bresser)

Está aqui a segunda turma da alegria do Serra Carmem e Dea fizeram questão desta foto
Morena. Outras mostramos depois.
ao lado da amiga vereadora.

D

ia 27 de setembro último foi comemorado em todo o país o
Dia do Idoso e no dia 28 o Clube da Comunidade Serra Morena
realizou uma festa para o público da maior idade.
Compareceu a vereadora Myryam Athie, que agradeceu ao
presidente do Serra Morena, Celso Lopes e à dona Nice por terem
aberto as portas do clube a ela, que ficou cerca de 28 anos no Brás,
na rua Oriente. Ela falou ainda sobre a crise política, com a qual diz
estar revoltada, e da necessidade do voto consciente. Elogiou Wadih
Mutran, disse ter um carinho muito especial por ele. “A Vila Maria e
a Vila Guilherme são a vida daquele homem. E ninguém pode tirar
este mérito”, disse Myryam. “A maior qualidade de um homem é a
lealdade, e a do político também”, completou.
A vereadora disse também que, com o Centro de Referência do Idoso
da Prefeitura, vamos ter um atendimento com mais qualidade. E finalizou
adiantando que conseguiu um professor de dança de salão para dar aula
no Serra Morena uma vez por semana à maior idade.
O presidente Celso informou que a quadra de bocha foi reformada
recentemente. O Serra Morena fica na rua Araguaia, 749, no Pari.
Mais informações no fone 6693-0829.

Personalização com Néon - Consertos e Vendas de Tacógrafos
Indicadores de Combustível e Temperatura - Luminosos de Táxi

OC MED

PPRA – PCMSO – LTCAT – (PPP)
Exames Clínicos

R. Frei Gaspar, 368 – Mooca

(

Sacolas Plásticas – Tipo Camisetas
Sacos de Lixo Reforçado - Papéis Krafts e
Semi Kraft - Mono - Sacos Plásticos Cristal,
PP e PE - Copos, Pratos e Artigos p/ Festas
Descartáveis - Marmitex - Papel Higiênico
Bobinas HD - Kraft e Picotadas

Rua Cavalheiro, 17

(

6694-1239

6693-7145

ARI TRANSPORTES
DE MÁQUINAS
Teve de tudo na festa dos
idosos. Até dança do ventre
saudando a descendente árabe
Myryam Athie.

Máquinas
Gráficas e Operatrizes

R. Conselheiro Lafayete, 28 - Mooca

(

6692-4170

Dra. Alessandra G. Marques
A Katita atende as suas expectativas, prestando serviços
de lavagem de roupas a água, a seco e a úmido.
Seção especializada em tingimento e conserto de
roupas, lavagem e higienização de tapetes e cortinas

R. 21 de Abril, 463 ( 6692-6959

BRASDESCART

( 6694-2777 - Fax: 6692-1608

MEDICINAOCUPACIONAL

Velocimentros e Taxímetros

AMORIM

Licenciamento e Transferência de Autos
Rua Saldanha Marinho, 116

Reclamação Trabalhista, Indenização, Cobrança, Execução,
Separação, Divórcio, Pensão Alimentícia, Inventário, Arrolamento,
Alvará, Guarda, Revisional de Alimentos, Aposentadoria

Rua Santa Rita, 186 - A - Sala 1

( 6695-2446

obamar

Centro Odontológico

UEZU
Clareamento
Dentário a Laser
Especialista em prótese
Laserterapia - Ortodontia – Implantes

Rua Maria Marcolina, 444 – sala 23

( 6291-6515 – 6096-5726

e 6692-9190
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Impressos
em Geral

31 anos de Bons Serviços

Promoção do mês:
Talão de
Nota Fiscal

Rua 21 de Abril, 432

(
(6694-1268

