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Uma matéria produzida 
pelo jornalista Nilson Mar-
tins, colunista do Jornal 
Correio Paulista, irritou o 
vereador Tinha Di Ferreira 
(PTB), que durante a sessão 
ordinária da Câmara Muni-
cipal de Osasco, na terça-
-feira (26), usou a tribuna 
para falar sobre o assunto e 
contestar o número de óbi-
tos que foi divulgado.

A reportagem publica-
da recentemente, alertava 
para o aumento das mortes 
na UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva), que nos últimos 
45 dias chegou a mais de 
60, de acordo com o jorna-
lista, na ocasião. No entan-
to, o parlamentar revelou 
que esteve no 2 º Cartório 
de Registro Civil de Osasco 
e no levantamento obtido 

por ele foram registradas 
28 mortes e não 60 como 
traz a matéria.

O vereador chegou a co-
mentar que o dados não fo-
ram checados corretamente 
pelo jornalista. Nilson Mar-
tins, que estava acompa-
nhando a sessão, confirmou 
que estava certo, explicando 
que são referentes aos pe-
ríodos de novembro e de-
zembro de 2018 e janeiro de 
2019.  

Ao ser chamado de “Se-
verino” pelo jornalista, seu 
nome de batismo, Tinha Di 
Ferreira ficou nervoso, diri-
giu-se à área da imprensa e, 
aos berros, ofendeu o colu-
nista, precisando ser conti-
do pelos colegas vereadores 
para que a sessão prosse-
guisse.

Vereadores da Câmara 
Municipal de Osasco parti-
ciparam na quarta-feira (27) 
de uma reunião com a direto-
ria da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) de Osasco. 
Durante o encontro, foram 
discutidas maneiras de apro-
ximar as duas instituições.

Na avaliação do presiden-
te da Câmara, Ribamar Silva 
(PRP), é importante que a 

Casa esteja em constante di-
álogo com as diversas enti-
dades da sociedade civil. Ele 
ainda ressaltou que a nova 
Mesa Diretora, que tomou 
posse no início do ano, tam-
bém está promovendo esfor-
ços para aproximar a popula-
ção do processo legislativo.

“Geralmente o povo pen-
sa que aquela é uma casa de 
autoridades, que o povo não 

pode participar. E nós esta-
mos quebrando esse para-
digma, trazendo o povo pra 
dentro da casa”, afirmou o 
parlamentar.

Já a Presidente da OAB 
Osasco, Maria José Bonetti, 
expressou seu desejo de que 
as duas instituições traba-
lhem juntas. “Eu acho que 
essa união é muito importan-
te. Se nós soubermos traba-

lhar essa união, os senhores 
irão fazer um grande manda-
to. E nós também”, disse a 
advogada. A atual diretoria 
da Subseção da OAB Osasco 
tomou posse em janeiro des-
te ano.

Também estiveram pre-
sentes os vereadores Alex Sá 
(PDT), Daniel Matias (PRP), 
Ricardo Silva (PRB) e Tonio-
lo (PCdoB).

Vereadores visitam 
sede da OAB Osasco

Gustavo Albano 
é designado 
para Promotoria 
Eleitoral de Osasco

Foi publicado no Diá-
rio Oficial a designação do 
promotor de Justiça, Gus-
tavo Albano, para compor 
o Ministério Público Elei-
toral (MPE) nas eleições 
municipais de Osasco. 

Com a indicação, agora 
o promotor também acu-
mulará as funções de com-

bate à corrupção contra o 
patrimônio público e cri-
mes eleitorais até 2020.

Gustavo Albano é bas-
tante conhecido por suas 
ações junto ao legislativo 
osasquense. Ele foi desig-
nado  para a zona eleito-
ral  276 na zona norte da 
cidade.

Ricardo Migliorini
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Hospital Veterinário Manchinha garante 
atendimento gratuito para cães e gatos

Começou a funcionar na 
segunda-feira (25), o Hospital 
Veterinário Público de Osasco 
(HVPO) inaugurado pela Pre-
feitura de Osasco, na Avenida 
Franz Voegeli, 930, Jardim 
Wilson, zona sul. A unidade é 
a primeira a oferecer atendi-
mento veterinário do municí-
pio, de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 17h, com distribuição 
de senhas por dia, a partir das 
7h30.

O hospital veterinário re-
cebeu o nome de “Manchi-
nha”, em homenagem ao ca-
chorro morto em novembro 
do ano passado, após ser agre-
dido, e que mobilizou defen-
sores de animais e cidadãos 
de todo o país.  A inaugura-
ção aconteceu no sábado (23),  
com as presenças do prefeito 
Rogério Lins,  da presidente 
do Fundo Social de Solidarie-
dade, Aline Lins, da vice-pre-
feita Ana Maria Rossi, além 
da deputada federal Renata 
Abreu (Podemos), os deputa-
dos estaduais Delegado Bruno 
Lima (PSL) e Bruno Ganem 
(Podemos) e dos vereadores 
da cidade.

Lins destacou a importân-
cia de políticas públicas vol-
tadas ao bem-estar animal e 
anunciou que a segunda uni-

dade será entregue em cerca 
de 60 dias, na zona Norte, com 
atendimento mais abrangen-
te para casos de média e alta 

complexidade. “Osasco mais 
uma vez sai na frente na cau-
sa animal, é a quarta cidade 
a ter um hospital veterinário 

gratuito do país. Os animais 
ainda têm atendimento, são 
vermifugados, vacinados e 
encaminhados para castração. 

Nosso objetivo será investir, 
cada vez mais, em saúde pú-
blica de qualidade aos nossos 
pets”, disse o prefeito.

Estrutura do hospital
O Hospital Veterinário 

Manchinha  conta com sala 
de espera, setor administra-
tivo, centro cirúrgico, dois 
consultórios, salas para exa-
mes de coleta de sangue e 
imagem, refeitório para os 
funcionários e dois banheiros. 
A equipe é composta de dois 
clínicos, dois cirurgiões, um 
anestesista, três enfermeiros, 
três auxiliares de limpeza e 
dois recepcionistas e realizará 
atendimento de pequena com-
plexidade: clínica médica, ci-
rurgia geral, ultrassonografia 
e hemograma completo.

Revitalização do Pet 
Parque

Os animais da cidade tam-
bém contam com o PET Par-
que, uma ampla área verde, 
inovadora e de lazer, com es-
paço de convivência para os 
cães brincarem ao ar livre, sem 
restrições, e fazerem atividades 
físicas nos aparelhos. O parque 
está ao lado do hospital veteri-
nário e funciona das 8h às 20h, 
de terça a domingo. A Prefei-
tura realizou a revitalização do 
espaço, implantando novo gra-
mado, paisagismo, pintura ge-
ral, poda, roçagem, colocação 
de novos bancos e aparelhos.

Prefeitura de Barueri intensifica 
fiscalização e aplica lei do “Lote Limpo”

Jandira oferece vagas de 
emprego no Programa 
Frente de Trabalho

A Prefeitura de Barueri in-
tensificou as vistorias na cida-
de, com base na lei 2.633, de 
24 de agosto de 2018, conhe-
cida popularmente como a Lei 
do Lote Limpo. Ela “dispõe 
sobre premissas ambientais re-
lativas à manutenção, limpeza, 
construção de muro e passeio 
em imóveis urbanos”.

Um terreno mal cuidado é 
um problema que causa trans-
tornos, o mato alto, os dejetos 
e os entulhos que normalmen-
te se acumulam nesses locais 
tornam-se criadouros de ratos, 
baratas, cobras, escorpiões e 
o temido Aedes aegypti, mos-
quito transmissor da dengue 
e da febre amarela. “É uma 
questão ambiental, sanitária e 
estética. Você vai no local e 
tem mato, vegetação alta, dá 
impressão de abandono, ou 
seja, é um problema urbanís-
tico. Ao mesmo tempo, nessa 
época de chuvas, torna-se tam-
bém uma questão ambiental e 
sanitária porque se você não 
cuida, assim como o lança-
mento de resíduos, vão apare-

cer escorpiões, Aedes aegypti 
etc.”, explica o diretor do De-
partamento de Qualidade Am-
biental da Sema, Edson Akira.

Basicamente, a lei determi-
na que, edificado ou não, o lote 

precisa ser constantemente 
limpo e capinado, conter muro 
ou outro tipo de fecho em suas 
delimitações, bem como calça-
das em bom estado de conser-
vação com material antiderra-

pante e sem desníveis, dentre 
outros detalhes.

Em cumprimento à legisla-
ção, em 2018 a Sema realizou 
406 vistorias e 360 revistorias; 
no ano foram expedidas 794 

notificações, sendo a maioria 
delas (362) relacionadas ape-
nas à limpeza e conservação. 
A demanda gerou 143 autua-
ções. Neste ano o ritmo conti-
nua forte: só no mês de janeiro 

foram realizadas 56 vistorias e 
60 revistorias. Foram emitidas 
121 notificações e 15 autua-
ções.

Além das denúncias que 
chegam via APP Barueri e tam-
bém pela Ouvidoria, os técni-
cos ambientais têm vistoriado 
loteamentos da cidade. Akira 
conta que uma das maiores di-
ficuldades enfrentadas é a não 
localização dos proprietários. 
Devido a isso, apela para que 
os contribuintes mantenham 
seu cadastro atualizado. Além 
disso, não adianta realizar a 
limpeza do terreno apenas uma 
vez, geralmente quando chega 
a notificação, ela precisa ser 
constante, não pode haver acú-
mulo de mato e sujeira em ne-
nhum momento.

Com a nova lei, o dever da 
limpeza do local é exclusiva-
mente do proprietário. A multa 
para os casos de não cumpri-
mento é de R$ 719, mas ela 
pode chegar até R$ 1.798 com 
a reincidência. Caso a obriga-
ção não seja honrada, vai para 
a dívida ativa.

Até 15 de março, a Prefei-
tura de Jandira recebe inscri-
ções para o Programa Frente 
de Trabalho. As vagas são 
destinadas a trabalhadores de-
sempregados que residem na 
cidade. O candidato deverá 
se inscrever na Secretaria de 
Desenvolvimento Social, lo-
calizada na Rua Elton Silva, 
300 - Centro, e deverá acom-
panhar mais informações no 
site www.jandira.sp.gov.br

Os beneficiários do pro-

grama participarão de trei-
namento de capacitação 
ocupacional e cidadania. As 
atividades práticas serão de-
senvolvidas junto aos órgãos 
da Administração, incluindo 
conservação das áreas ver-
des e praças, manutenção dos 
prédios públicos municipais, 
limpeza e manutenção nas 
vias públicas, triagem de ali-
mentos e os demais serviços 
que compõem a administração 
pública.

O programa para geração 
de emprego e renda busca 
estimular a qualificação pro-
fissional e a reintegração no 
mercado de trabalho. “Criar 
oportunidade de emprego 
também faz parte do nosso 
trabalho, é muito importan-
te manter o aumento de ren-
da, pois assim garantimos a 
qualidade de vida do povo de 
Jandira”, finaliza a secretária 
de Desenvolvimento Social, 
Lurdete Kummer.

Jean Bueno

Fernando Foca / Secom

Inauguração da unidade aconteceu no último sábado (23) com a presença do prefeito Rogério Lins e autoridades

Manutenção de terrenos deve ser frequente
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Santana de Parnaíba constrói 
novo Centro Administrativo

As obras do Centro Admi-
nistrativo de Santana de Parna-
íba, unidade prevista para ofe-
recer diversos serviços em um 
único local, estão avançadas. 
Na última semana a Secretaria 
de Obras iniciou a implantação 
da fundação para, em seguida, 
começar a etapa de alvenaria. 

Localizada na Estrada Ma-
rechal Mascarenhas de Mora-
es, 861, no Jd. Bandeirantes, o 
Paço Municipal terá mais de 13 
mil metros quadrados, divididos 
em dois pavimentos, que irão 
abrigar 15 das 20 secretarias 
municipais, número equivalen-
te a 75% dos serviços públicos 
para a população, ajudando 
a economizar tempo, agilizar 
o atendimento, além de gerar 
mais economia para a prefei-
tura, que passará a contar com 
espaço próprio, economizando 
um valor significativo com alu-
guéis. O espaço também terá um 
auditório com capacidade de até 
400 pessoas. 

EMEB Comecinho de Vida será 
entregue neste sábado em Jandira

Neste sábado (1), a partir 
das 10h, a Prefeitura de Jan-
dira, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, entre-
gará à população a reforma da 
EMEB Comecinho de Vida.

 Segundo a secretaria de 
Educação, Ana Paula Correia 

Leite, a unidade educacional 
passou por transformações 
importantes com novas salas 
de aula, banheiro adaptado, 
reforma de telhado, acessibi-
lidade, reforma de piso, pin-
tura em geral. “A comunidade 
ganhou uma nova escola, uma 

vez que o prédio passou por 
grandes reformas, pois não 
mais atendia com qualidade 
e o compromisso do governo 
municipal é reformar, ampliar 
e, além disso, buscar a quali-
dade do ensino em toda rede 
básica”, ressalta.
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Marcelo Sanazar, Verjhi Sanazar e o prefeito Rogério Lins

Cerimônia 
aconteceu no 
Teatro Munici-
pal Glória 
Giglio na noi-
te da última 
sexta-feira 

ALTA PERFORMANCE NA DUA VIDA
INTELIGENCIA EMOCIONAL

QUEBRA DE HÁBITOS LIMITANTES
MELHORIA NAS RELAÇÕES

INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

SÃO 21 HORAS DE IMERSÃO COM OS MELHORES 
PALESTRANTES DO BRASIL PARA DESENVOLVER EM VOCÊ:

VAGAS LIMITADAS! INSCREVA-SE
www.icon21.com.br

Day Use no Renaissance São Paulo Hotel é opção 
IDEAL PARA QUEM DESEJA RELAXAR NO CARNAVAL

Imagine aproveitar os dias de 
Carnaval para se desconectar da 
rotina, entrar em contato com a 
natureza e recomeçar o ano com 
corpo e mente revigorados. Essa 

é a proposta do Day Use do Re-
naissance São Paulo Hotel, que 
terá horário especial durante o 
período da folia. Com check-in 
a partir do meio-dia, é possível 

relaxar por seis horas em um dos 
apartamentos, refrescar-se do calor 
na piscina do hotel, apreciar a alta 
gastronomia oferecida e desestres-
sar no ambiente tranquilo e rela-

xante. Um refúgio de bem-estar 
em meio à região dos Jardins, em 
São Paulo, o local também oferece 
dezenas de tratamentos, terapias 
exclusivas e produtos inspirados 
nos elementos da natureza.

Sugestões de
tratamentos oferecidos:

 Que tal aproveitar o dia para 
cuidar do corpo? A exclusiva mas-
sagem modeladora do método 
Renata França garante uma nova 
silhueta mais curvilínea, minimi-
zando a celulite e atingindo ca-
madas mais profundas da pele. Já 

a massagem desportiva, que pode 
ter duração de 50 minutos ou 80 
minutos proporciona um relaxa-
mento intenso aos praticantes de 
atividades físicas, ao mesmo tem-
po em que aumenta a recuperação 
muscular e previne lesões.

 Curtindo momentos de ro-
mance e relaxamento a dois? A 
Jornada a Dois, com 3 horas e 20 
minutos de duração, inclui um ri-
tual de chegada calmante e um ba-
nho de ofurô composto por óleos 
essenciais aliados a uma hidrata-
ção de leite vegetal que propor-
ciona vitalidade enquanto acalma 

a mente e equilibra a parte hor-
monal. A terapia segue com ses-
são de refl exologia, aromaterapia 
e ritual de despedida.  Aproveite 
para incrementar sua terapia com 
adicionais como a Refl exologia ou 
a esfoliação e hidratação das mãos 
ou pés.

Serviço:
R$ 328 o Day Use (período de 
6 horas com check-in a partir 
do meio-dia)
Alameda Santos, 2.233, 
Jardins, São Paulo.
Informações 3069-2233. 

TURISMO

Jornal Diário da Região recebe 
homenagem pelos 50 anos de existência

Uma cerimônia realizada no 
Teatro Municipal Glória Giglio, 
na noite de sexta-feira (22), 
marcou os 50 anos de fundação 
do Jornal Diário da Região, reu-
nindo autoridades, convidados 
e representantes da imprensa 
região.  A homenagem da Câ-
mara Municipal de Osasco foi 
proposta pelo vereador Jair 
Assaf (PROS) e o diretor do 
jornal, Vrejhi Sanazar, ao lado 
dos fi lhos e familiares, recebeu  
uma Placa Comemorativa ao 
cinqüentenário,  diploma pelos 
serviços prestados ao município 
e a Medalha Raposo Tavares, 
propositura do ex-vereador Se-
bastião Bognar (PSDB).

O teatro ganhou decoração 
especial para a data e uma re-
produção do antigo veículo usa-

do para entrega dos exempla-
res estava exposta ao público. 
Durante o evento, que também 
integrou às comemorações do 
aniversário de Osasco, foi apre-
sentado um vídeo com a traje-
tória de fundação e transforma-
ções pelas quais passou o jornal 
nas últimas décadas. Foi servido 
ainda coquetel, houve apresen-
tação da Banda Ray Conniff  
Cover e do Grupo Trovadores 
Urbanos. Os convidados tam-
bém ganharam um kit com livro 
das 180 primeiras páginas do 
Diário e um exemplar reimpres-
so da primeira edição do Jornal, 
quando ainda se chamava Muni-
cípios em Marcha. 

O presidente da Câmara Mu-
nicipal, Ribamar Silva (PRP), 
destacou a importância do jor-

nal. “Parabenizo o Vrejhi e o 
Diário pelo excelente trabalho 

desempenhado ao longo desses 
anos”. O prefeito Rogério Lins, 

que estava acompanhado da pri-
meira-dama Aline Lins, da vice-

-prefeita Ana Maria Rossi, além 
de secretários municipais, disse 
que a noite era especial para a 
cidade. “Não tem como falar 
do desenvolvimento de Osasco 
sem falar desse importante canal 
de comunicação, que tem sido 
fundamental no cenário político, 
social e cultural da cidade. Não 
tem como iniciar as manhãs sem 
ler o jornal para conferir as infor-
mações sobre Osasco e demais 
municípios da região”.

Também prestigiaram a ce-
rimônia os ex-prefeitos Emidio 
de Souza (deputado estadual do 
PT), Jorge Lapas (PDT), Fran-
cisco Rossi, representantes das 
forças de Segurança, do Judici-
ário,  lideranças religiosas, além 
de diversos vereadores de Osas-
co e da região. 
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Jurandir Paes é homenageado com 
denominação da Casa do Empreendedor 

Nilson Martins, Sandro Luis Gomes, Carlos Seicentos, Rafael Paes, Claudio Paes, Elenilde Corrêa, Helena Maria José Verneque, Wanessa Verneque Paes com a filha Bárbara 
Verneque Paes, Juliany Verneque Paes e Jessé de Castro Moraes

Rafael Paes e Rogério Lins Helena Maria José Verneque e Rogério Lins

Uma das personalidades de 
grande importância na histó-
ria da cidade, Jurandir Paes foi 
homenageado pela Prefeitura 
de Osasco, na segunda-feira 
(25) durante evento na Casa do 
Empreendedor, que agora tem o 
nome do advogado e sindicalis-
ta como identificação. 

A solenidade reuniu autori-
dades e familiares de Jurandir 
Paes: a esposa Helena Maria 
José Verneque, os filhos Rafael, 
Juliany e Wanessa, além do ir-
mão Cláudio Paes.  O secretário 
de Indústria, Comércio e Abas-
tecimento (SICA), Paulo Con-
tim, destacou que o sindicalista 
era um grande amigo e trafega-
va em todos os meios da socie-
dade. “Foi um verdadeiro exem-
plo de uma pessoa agregadora, 
que sempre será lembrando”.

O vereador Daniel Matias 
falou da importância de Jurandir 
Paes. “Com certeza é uma ho-
menagem que fica para memória 
para a história de Osasco, muito 
justa, para que outras gerações  
possam tomar conhecimento 
do perfil muito conciliador, da 
pessoa que trabalhou muito pelo 
desenvolvimento da nossa cida-
de  e precisamos trazer sempre à 
memória”, ressaltou.

O prefeito Rogério Lins 
também expôs um pouco da 
sua convivência com o ho-
menageado. “O Jura era um 
homem de muita fé, de bons 
conselhos. Fico feliz  em fa-
zer esta homenagem por al-
guém que tanto trabalhou pelo 
movimento sindical, que tinha 
tanta penetração no ramo pa-
tronal quanto dos empregados 
e uma habilidade de condução 
política como poucos. Quan-
do você tinha um conflito era 
só procurar o Jurandir que 
ele sempre tinha um conselho 
adequado, apropriado e uma 
boa saída, um caminho para 
te apontar. A gente esta eter-
nizando um espaço que tem 
tudo a ver com o Jurandir, de 
empreendedor nato e que dei-
xou essa herança para seus fi-
lhos. Viva Jurandir Paes”.

O presidente do Sincomér-

cio e diretor do Fecomércio 
de SP, Rafael Verneque Paes, 
filho de Jurandir, resumiu o 

que representou a homenagem 
para a família. “Nós gostamos 
muito desse carinho e amor da 

administração pelo meu pai, 
pois ele contribuiu muito com 
o trabalho na região. Nos sen-

timos honrados pelo respeito 
e só temos a agradecer. Muito 
obrigado”, disse.

O homenageado
Jurandir Paes foi uma das 

principais personalidades da 
sociedade osasquense, advo-
gado natural de Junqueirópo-
lis – interior paulista, escolheu 
Osasco para viver. Em 1989 
fundou o Sindicato do Co-
mércio Varejista de Osasco e 
Região, que engloba os muni-
cípios de Osasco, Carapicuíba, 
Barueri, Itapevi, Jandira, Embu 
das Artes e Taboão da Serra. 
Desde 1989 manteve-se no car-
go de presidente com o apoio 
das mais de 20 mil empresas 
associadas à entidade. Conhe-
cido por seu jeito humano de 
tratar as mais diversas deman-
das judiciais, Jurandir Paes 
trabalhou como conciliador e 
mediador, buscando sempre 
soluções amigáveis. Com seu 
sorriso profundo e muito ale-
gre, era considerado um grande 
conselheiro e incentivador por 
todos à sua volta.

Casa do Empreendedor
O serviço é vinculado à 

Secretaria de Indústria, Co-
mércio e Abastecimento, re-
aliza atendimento de Junta 
Comercial, Desenvolvimento 
Econômico e Certificação Di-
gital e é capaz de validar uma 
empresa em uma hora e, de-
pendendo da complexidade, 
em até 24 horas. 

Vereador Daniel Mathias, secretário de Indústria Comércio e Abastecimento Paulo Contim, prefeito Rogério Lins, Rafael Paes e vereador Toniolo
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Madonna usa jóia de designer 
baiano durante cerimônia do 

Oscar em Los Angeles

Madonna surgiu na noi-
te do último domingo (24), 
na cerimônia do Oscar, que 
aconteceu em Los Angeles, 
nos Estados Unidos, usando 
uma joia criada pelo desig-
ner baiano Carlos Rodeiro. A 
cantora elegeu um colar que 
conta com diversos símbolos 
religiosos, como as Medalhas 

de Nossa Senhora e o Sagra-
do Coração, para arrematar 
seu look da ocasião festiva. 
A noite foi marcada nas redes 
sociais pelo encontro cari-
nhoso entre a pop star e Lady 
Gaga, que venceu o prêmio 
de melhor canção original por 
“Shallow”, canção do filme 
“Nasce uma estrela”. “Estou 

muito feliz! Madonna já usou 
nossas criações em outros 
momentos especiais, como no 
seu aniversário de 60 anos. 
Esse colar atrai boas energias 
e proteção. Tenho certeza de 
que esse foi o seu sentimento, 
em um dia que todas as aten-
ções se viraram para ela”, dis-
se Carlos Rodeiro.  

POR OVADIA SAADIA

Cliques
da

Semana

Colcci lança coleção 
Denim Soul em SP

Após sucesso de público 
e crítica, “Gatão de Meia 

Idade, a peça” está de volta 
em curta temporada no 

Teatro das Artes – Shopping 
Eldorado São Paulo, até 31 

de março. Com os atores 
Oscar Magrini, Leona 

Cavalli, o ator ventríloquo 
Yakko Sideratos, direção 
de Eduardo Figueiredo e 

dramaturgia de Miguel Paiva.

Ovadia Saadia,Candida Carvalho, Roberto Sá, Silva Martini e Boni Silvestre

Dudu Pacheco com Ivete Semmler

Dudu Pacheco com Dufa e Mario Simonse

Maria Yamato 
(pedagoga e 
diretora do 
Colégio Haya) 
emplaca idade 
nova dia 7. Dia 9 
é a vez do filho 
Fábio Yamato 
comemorar seu 
aniversário ao lado 
dos familiares e 
de dezenas de 
amigos.

ANIVERSÁRIOS

Dudu Pacheco, RP 
das mais festejadas da 
cidade, comemorou 
seus 70 anos com um 
jantar incrível no Iate 
Clube de Higienópolis, 
SP. Todo carnê social 
paulistano presente!

Grupo VIP na nova sensação de SP, o Café Society 
(um dos sócios é o Seu Jorge), onde aos sábados o 

som é do DJ, colunista e RP Haroldo Pereira.


