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 Candidatos

      Árvores  

  Nem isso

     Fundão

     Abandonados

   Cortes     Saúde

    Água parada  

    Estrutura     Plantão 

    Balbucios

    Lugares

Rapidinhas
   A palavra candidato é de 
origem latina e significa “cân-
dido”, “puro”, “limpo”. Tal re-
ferenciação se deve ao fato de 
que no império romano, os 
homens que disputavam alcan-
çar um cargo eletivo usavam 
roupas brancas, roupas cândi-
das. É claro que tão sugestiva 
palavra e significado abre um 
leque de interpretações e nos 
faz pensar a importância de um 
voto consciente. É fundamental 
que exijamos de um candidato 
que sua vida, seu caráter, suas 
intenções estejam limpas e cân-
didas, não apenas suas roupas.

    As comemorações do dia de fina-
dos estão chegando, não sabemos 
ainda como serão as celebrações 
dessa data, mas são muito comuns 
às visitas de parentes e conhecidos 
a algum ente enterrado no Cemi-
tério da Saudade, essas visitas an-
tecedem o dia de finados e aconte-
cem para manutenções, pinturas e 
limpezas das sepulturas. Contudo, 
este ano, tivemos uma reclamação 
sobre a falta de postes de energia 
e tomadas para eventuais serviços 
que exijam algum tipo específico 
de ferramenta. Será que isso al-
cançará algum vereador e este to-
mará alguma providência?

     Quem nunca foi a Santa Casa 
e precisou esperar o médico de 
“plantão” chegar? A rapidez 
pode ser determinante numa 
emergência, mas as saidinhas 
dos médicos de plantão têm 
sido muito comuns. A espe-
ra é habitual em todo lugar, e 
dependendo da situação pode 
ser compreensível, no entanto, 
muito se perde em questões de 
minutos. Por se tratar de hos-
pital, hospitalidade deveria ser 
uma constante, seja com quem 
for, com o motivo que for; e se 
há um plantão a se obedecer, 
que assim seja.

      Quando as Sessões da Câmara 
Municipal estavam restritas ao pú-
blico e até mesmo hoje que já abriu, 
para as pessoas que são do grupo 
de risco, a única forma de acom-
panha-las fielmente como se esti-
vessem presentes no local, é através 
dos vídeos publicados pela própria 
Câmara, na plataforma Youtube. O 
problema é que em um determina-
do momento começaram a aparecer 
cortes no áudio de alguns vídeos. 
Os moradores estão se queixando, 
pois assim eles não podem ter a 
experiência completa de participar 
da sessão, o que seriam esses cortes, 
uma falha técnica ou edição?

Vandalismo e 
ataques a igrejas 
no Chile

    Onde está o tão bem elabo-
rado discurso político que im-
pressiona e sempre foi famoso 
entre os políticos? Os partidos 
parecem não ter o mínimo de 
critério na construção de sua 
chapa, disparando as inscri-
ções de candidatos com pouca 
formação, em vários casos sem 
fundamental, e alguns desses 
têm se demonstrado com baixa 
proficiência na alfabetização, 
um dos requisitos a se obedecer 
para candidatura. Os encargos 
do ofício exigem pessoas que 
saibam mais que um discurso 
político, um discurso coerente.  

   Algumas autoridades do 
nosso município talvez não 
saibam, mas a clareza e a fluên-
cia correta de um discurso são 
fundamentais para uma boa 
comunicação. Um problema 
para qualquer um que queira 
acompanhar as sessões da Câ-
mara é que alguns que tomam a 
palavra parecem sofrer de séria 
taquifemia; falam tão rápido 
que ninguém entende. Será que 
esse é o objetivo deles? Se for 
para apressar as coisas o cami-
nho não é nada dos melhores, 
é trabalho deles e certamente 
esperamos que seja bem feito.

     As árvores fazem sombra, fa-
zem beleza, purificam o ar, aju-
dam na climatização, colabo-
ram até na diminuição do nível 
de estresse das pessoas. Por 
esses e tantos outros motivos a 
Organização das Nações Uni-
das, recomenda que uma cida-
de tenha pelo menos 12 metros 
quadrados de área verde por 
habitante. Nossa realidade ain-
da está bem distante disso, mas 
para nosso progresso, pelo me-
nos podemos encontrar planos 
de arborização nos atuais pla-
nos de governo, resta saber se 
sairá do papel.

    A população tem observado 
e se indignado com alguns car-
ros abandonados que estão ocu-
pando vagas de estacionamento 
numa das principais ruas do 
Centro. O Vereador Alessandro 
Donizete Paes Vieira requereu a 
Casa Legislativa providências em 
relação a isso. Ainda salienta que 
os veículos estão velhos e mal 
conservados podendo se tornar 
focos de doenças, além de atra-
palhar a circulação do trânsito, 
uma vez que tem aumentado o 
fluxo de veículos no município 
e o número de vagas delimitadas 
para estacionar é pouco.

     Muitos concordam que 2020 
está sendo um ano conturbado, 
coisas históricas chamaram a 
atenção desde o início e tantas 
outras ainda ocupam a mente de 
todos. Contudo, apesar do novo 
coronavírus ser o mal-em-foco, 
não podemos nos esquecer de 
que o mosquito-da-dengue ainda 
é um grande problema no Brasil 
e esse período de chuvas e tem-
peratura quente favorece muito 
a proliferação desses insetos. Há 
anos, no Brasil, são realizadas 
campanhas de conscientização 
e as regrinhas e recomendações 
são deveres a ser observados.

Milhares de manifes-
tantes se reuniram 
no último domingo 

(18), na Praça Itália, no cen-
tro de Santiago no Chile, para 
uma manifestação que acabou 
em confronto e vandalismo. O 
ato foi organizado para come-
morar um ano do início dos 
protestos no Chile para exigir 
maior igualdade social.
 Desde o fim da dita-
dura de Augusto Pinochet e a 
redemocratização, em 1990, 
o Chile é um dos países mais 
estáveis da América Latina, 
apresentando bons níveis em 
sua macroeconomia; no en-
tanto, desde 2019 o país tem 
sido tomado por manifesta-
ções e protestos que incluíram 
diversas ações caóticas.
 Encapuzados ataca-
ram inicialmente a Igreja de 
São Francisco de Borja, usada 
pelos Carabineiros e já atacada 

em outro protesto. O templo foi 
saqueado e algumas imagens 
foram levadas para a rua onde 
foram queimadas. Mais tarde, 
os vândalos dirigiram-se para 
a Igreja La Asunción, umas das 
mais antigas do centro de San-
tiago, que foi completamente 
incendiada depois de ser ataca-
da, e vários patrimônios foram 
pichados e quebrados. A pe-
quena igreja foi o segundo tem-
plo a ser atacado durante este 
dia de protestos em Santiago. 
Quando a cúpula pegou fogo 
e ocasionou o desabamento da 
estrutura, vários manifestantes 
comemoraram.
 O c a s i o n a l m e n t e , 
apoiadores de Bolsonaro volta-
ram a falar sobre “cristofobia” 
no Twitter, e o papa Francisco 
também acabou sendo alvo de 
críticas nas redes sociais por 
não ter feito um pronuncia-
mento sobre o acontecido.

   O dinheiro destinado às 
campanhas eleitorais do Brasil 
vem, por Lei, dos cofres públi-
cos e isso não é segredo. Mas 
que interessante seria se os par-
tidos guardassem esse dinheiro 
e dele não usassem um centavo 
sequer. Depois, quando hou-
vesse uma emenda constitucio-
nal que possibilitasse à devolu-
ção ou remanejamento desse 
dinheiro, eles o devolvessem ou 
aplicassem em algo a favor do 
povo. E quanto às campanhas, 
que sejam realizadas com o in-
vestimento do próprio interes-
sado, nada seria mais justo.

    Várias empresas de prestação 
de serviço à população pare-
cem estar fugindo do que foram 
criados para fazer: atender ao 
povo. Muito se tem reclamado 
de pontos que estão fechados ou 
que simplesmente não atendem 
aos munícipes, o pior é que es-
ses serviços são, quase sempre, 
imprescindíveis para a organi-
zação pessoal dos cidadãos, que 
às vezes são obrigados a gastar 
mais que o necessário por conta 
desse fato. Essa perda de serie-
dade desses lugares diminui a 
qualidade de vida de uma cida-
de, e está chato.

    Enquanto a pandemia do coro-
navírus for um problema a se en-
frentar, o uso da máscara vai estar 
nas obrigatoriedades das normas de 
higienização; o motivo é simples, 
qualquer coisa que possa entrar ou 
sair pela boca ou nariz vem acom-
panhado do risco de contaminação 
para alguém. Desse modo, estímu-
los fisiológicos comuns, como espir-
ro e tosse, têm sua extensão limitada 
às máscaras, que independente de 
se estar ou não com a doença, ficam 
contidos de se espalhar pelo ar. Mas 
o que dizer das pessoas que usam a 
máscara por obrigação e a remove 
bem quando vão tossir ou espirrar?
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Projeto Castração 
presta serviços ao 
município

Recurso da Lei Aldir Blanc já está disponivel Poste incomoda 
morador

Cultura 

No final do primeiro se-
mestre de 2020 o Pre-
sidente da República 

sancionou a Lei nº 14.017, de 
29 de Junho de 2020, também 
conhecida como Lei de Emer-
gência Cultural Aldir Blanc, 
que propõe ações emergenciais 
destinadas ao setor cultural a se-
rem adotadas durante o estado 
de calamidade pública devido à 
pandemia.
 A Lei destina R$ 
3.000.000.000,00 (três bilhões 
de reais) para aplicação, pelos 
Poderes Executivos locais, em 
ações emergenciais de apoio ao 
setor cultural.

 A Lei Aldir Blanc pre-
vê três linhas de ações emer-
genciais, cujos beneficiários di-
videm-se em artistas e espaços 
artísticos. Para além desta ini-
ciativa, a lei prevê ainda linhas 
de créditos para fomento em ati-
vidades culturais nas seguintes 
ações emergenciais:
 I. renda emergencial 
mensal no valor de R$600, a ser 
paga aos trabalhadores e traba-
lhadoras da cultura. Este benefí-
cio será executado pelo governo 
do Estado, conforme determi-
nado na regulamentação federal 
da Lei. 
 II. auxílio para a ma-

nutenção de espaços artísticos 
e culturais, para microempre-
sas e pequenas empresas cultu-
rais, cooperativas, instituições 
e organizações culturais co-
munitárias que tiveram as suas 
atividades interrompidas pelo 
isolamento social.
 III. editais, chamadas 
públicas, prêmios, aquisição de 
bens e serviços vinculados ao 
setor cultural e outros instru-
mentos destinados à manuten-
ção de agentes, de espaços, de 
iniciativas, de cursos, de pro-
duções, de desenvolvimento de 
atividades de economia cria-
tiva e de economia solidária, 

 Prefeitura Municipal recebe auxílio para investimento em cultura

de produções audiovisuais, de 
manifestações culturais, bem 
como à realização de atividades 
artísticas e culturais que possam 
ser transmitidas pela internet ou 
disponibilizadas por meio das 
redes sociais ou outras platafor-
mas digitais. A implementação 
dessas iniciativas será realizada 
tanto pelo Estado quanto pelos 
municípios. 
 O município de Cesá-
rio Lange recebeu pela Lei Aldir 
Blanc o valor de R$ 152,532,75 
e será aplicado nas atividades 
de acordo com os incisos I e II 
subdivididos em quatro edi-
tais: o primeiro prevê subsídios 
mensais destinado aos espaços 
artísticos e culturais como em 
pequenas e microempresas; os 
outros três visa promover ma-
nifestações culturais pelas plata-
formas digitais.
 Tais editais já foram 
pré-elaborados pelo último ges-
tor do departamento de cultura, 
Ivan Silva, e encaminhados para 
o departamento jurídico para 
conclusão. 
 O pessoal do depar-
tamento jurídico não deu in-
formações concretas sobre o 
andamento do processo desses 
editais, nem uma data prévia 
de conclusão e divulgação.  mas 
afirmaram estar trabalhando 
nisso
 O departamento de 
cultura lembra que as inscrições 
para o auxilio de renda emer-
gencial estão abertas e podem 
ser realizadas pelo site Dados 
Culturais (dadosculturais.sp.
gov.br). Também o cadastro de 
artistas de Cesário Lange está 
disponível no site da Prefeitura.

Veterinária

No último sábado (24) a 
equipe Operação Ani-
mal da Dra. Thais Barozi 

promoveu em Cesário Lange o 
Projeto Castração com intuito 
de prestar serviço cirúrgico de 
castração para cães e gatos. Os 
atendimentos do projeto são 
realizados exclusivamente em 
clínicas veterinárias locadas so-
mente para o dia da campanha.
 A castração é uma das 
medidas mais importantes para 
controle populacional de cães e 
gatos. A cirurgia também aju-
da a evitar diversos problemas 
de saúde, como os tumores de 
testículo, próstata e mamários. 
Alguns estudos apontam que fê-
meas castradas antes do primei-
ro cio têm 90% menos chances 
de desenvolver câncer de mama.
 Os efeitos comporta-
mentais da castração também 
são bastante importantes. Cães 

Em setembro deste ano a 
instituição Elektro im-
plantou um poste de 

transmissão de energia em 
frente ao portão da garagem 
de um morador no Distrito Fa-
zenda Velha, o caso chegou até 
a casa legislativa que publicou 
um requerimento para que o 
consultor institucional da Elek-
tro fosse oficiado e removesse o 
poste instalado no local errado.
 Na época, a empresa 
respondeu ao ofício dizendo 
que a remoção e relocação do 
poste gerariam custos para o 
morador por ser do interesse 
dele. A Câmara então refez o 
pedido denunciando que o erro 

é da Elektro e não do morador e 
por isso, este não tem obrigação 
nenhuma de arcar com os cus-
tos de um poste que foi coloca-
do errado, sem sua autorização, 
na frente do portão de sua gara-
gem. 
 As instalações de pos-
tes devem ocorrer, sempre que 
tecnicamente possível, na divi-
sa de lotes urbanos e nunca res-
tringir o acesso às edificações já 
construídas, com essa justifica-
tiva, na primeira semana de ou-
tubro, a Câmara refez o pedido 
de remoção do poste e até o mo-
mento deste registro a Elektro 
não respondeu ao ofício.  

Celebração de Ordenação Diaconal
Religião

Um jovem de Cesário Lan-
ge foi ordenado Diácono 
na noite de 16 de outu-

bro na Catedral Nossa Senhora 
dos Prazeres em Itapetininga.
 Felipe Maurício Cava-
lheiro, 26 anos, é natural de Ce-
sário Lange. Desde muito novo 
esteve engajado na vida da igre-
ja e nas atividades religiosas. 
Com o passar dos anos sentiu-se 
mais inclinado à vocação sacer-
dotal; quando ainda estudava e 
trabalhava, iniciou sua jornada 
no Seminário Diocesano, in-
gressando decididamente em 19 
de fevereiro de 2013. 
 Sua ordenação Diaco-
nal foi celebrada na Catedral 
agora em outubro, a celebração 
foi transmitida ao vivo e teve a 
presença de convidados. Sobre 
esse dia, Felipe nos conta um 
pouco de seus sentimentos: 
 “Tal fato é a realização 
de um sonho longamente aca-
lentado. Claro, mais do que a 
concretização de um sonho pes-
soal, é certamente a realização 
do plano de Deus para minha 
vida. Apenas disse meu sim em 
obediência à voz que Deus que 
me vocacionou a servi-lo de um 
modo mais pleno e específico, 
pela vocação sacerdotal.
 Desde a noite que rece-
bi a graça e o dom da Ordenação 
Diaconal, percebo enfaticamen-
te a ação divina em meu ser e na 
minha vida.  Está sendo muito 
evidente para mim, no decorrer 
destes poucos dias transcorri-
dos após minha ordenação, a 
mudança de estado e de vida: já 
não mais sou leigo; sou Ministro 
Ordenado da Igreja. Isto signifi-
ca que consagrei definitiva e in-
tegralmente minha vida ao Rei-
no de Deus, à Igreja e ao bem e à 
salvação das almas.”
 Ele ainda acrescenta 
que “Ser Diácono é ser um au-

têntico servidor de Cristo por 
meio do Ministério do Altar 
(Sagrada Liturgia/Eucaristia), 
do Ministério da Caridade e do 
Ministério da Palavra (Arauto 
do Evangelho/ Evangelizador).
 Sou cônscio de que 
tal vocação ministerial não é 
autopromoção humana ou um 
resultado de esforços e atos 
meritórios, e sim, antes, fruto 
da Graça e da Misericórdia de 
Deus. “De olhos fitos no Se-
nhor” (cf. Sl 123, 2) é o mote 
que selecionei para me acompa-

Fazenda Velha

nhar por toda a minha entrega 
e doação diaconal. Indubitavel-
mente, é mediante a confiança e 
obediência ao Senhor que inicio 
minha missão Diaconal, rumo 
ao Sacerdócio Católico.
 Portanto, desde o mo-
mento em que, naquela noite de 
inefável e vívida alegria, o bispo 
impôs suas mãos sobre cabeça, 
em prece silenciosa e celestial, 
seguida da oração consecratória 
da Igreja, tenho a certeza que 
não sou mais o mesmo. Com 
Maria Santíssima, nossa Mãe e 

Mestra, proclamo: “O Senhor 
fez em mim maravilhas e Santo 
é o seu nome!” (Lc 1, 49).
 Assim seguirei avante 
na atitude de um simples e hu-
milde trabalhador na vinha do 
Senhor, certo de que, em coo-
peração com sua graça, estarei 
fazendo sua divina e generosa 
vontade. Ademais, amor abun-
dante e gratuitamente recebido 
não se paga de outra forma se-
não amando.”
 Desejamos parabéns 
ao Diácono Felipe.

e gatos castrados tendem a ficar 
mais calmos, caseiros e menos 
agressivos. A cirurgia pode re-
duzir o hábito de fugir e de uri-
nar pelos cantos.
 A técnica mais tradi-
cional de castração dura cerca 
de 30 minutos. Envolve a reti-
rada das gônadas dos animais, 
local das células produtoras 
de hormônios sexuais. Logo, a 
produção de hormônios nestas 
regiões também é interrompida.
 A cicatrização da ci-
rurgia de castração deve acon-
tecer entre 7 e 10 dias após o 
procedimento. Um curativo es-
pecial é feito no local da incisão. 
Indica-se o uso de roupa pró-
pria e até mesmo de um colar 
para evitar que o pet lamba ou 
arranque os pontos. É impor-
tante que o dono do Pet tenha 
estes itens em mãos quando for 
buscá-lo.

Jovem cesariolangense é ordenado Diácono em Itapetininga
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Benedito de Camargo Barros
Benedito de Camargo 

Barros nasceu em Cesá-
rio Lange no começo do 

século XX no dia 06/12/1913. 
Filho de Floriano e Floriza, 
casou-se com Silvia Almeida 
Barros e teve quatro filhos: 
José Lázaro (Ajo), Luiz Olavo, 
Márcio e Maria Helena. Dito 
Floriano, como era conheci-
do, tinha Armazém na Rua 
do Comércio, com seu irmão 
Gumercindo. Foi o segundo 
prefeito de Cesário Lange. 
No começo ele não queria, 
mas seu cunhado, Teté, então 
prefeito da cidade, fez com 
que ele aceitasse a ideia. Por 
ser comerciante, ele disse que 
só entraria para a política, se 
não houvesse oposição, pois 
“queria bem” a todos. Que-
rido, ninguém quis se opor e 
ele foi eleito, sendo candidato 
único. Feito histórico na cida-
de de Cesário Lange, até hoje. 
Como prefeito, Dito Floriano 
conseguiu o asfalto das ruas, 
trouxe a Sabesp, conveniou-
se com a concessionária de 
energia elétrica, conseguiu 

a planta para o colégio Aris-
theo Vasconcelos Leite (Gi-
násio), entre outros. Dito 
Floriano recebeu como ho-
menagem, o título da primei-
ra avenida logo após a entra-
da da cidade. A famosa bica 
ou caminhódromo. Curiosa-
mente, era ali que levava seus 
netos se divertirem. Ele ia 
buscar água potável, enquan-

to a criançada se esbaldava de 
brincar. 
 Marido, pai, avô e 
amigo exemplar, Dito Floria-
no nos deixou em 01 de julho 
de 1990.

 TRINTA ANOS! 
(Palavras do neto Felipe Sa-
blevícius)
 Trinta anos atrás eu 

perdia o homem que eu amei 
com mais intensidade nessa 
vida. Eu era o mimado dele, 
ouso dizer em ser o predileto. 
Ele fazia absolutamente tudo 
o que eu queria. Na ausência 
do meu pai na separação, foi 
ele quem cuidou de mim. Me 
ensinou a escrever meu nome, 
preparava meu lanche e me 
levava segurando pelas mãos, 
até a escolinha. Foi a primeira 
dor que senti na vida, nesse 1 
de julho, no ano de 1990.
 Conhecido como 
Dito Floriano, foi batizado 
como Benedito de Camargo 
Barros. Dono de Armazém 
em Cesário Lange, por sua 
popularidade e bondade, foi 
o segundo prefeito de nos-
sa cidade, sem que houvesse 
candidato opositor. Foi can-
didato único! Trouxe feitos 
incríveis para a nossa cidade, 
que vão desde sistema de ilu-
minação pública, água, es-
goto, pavimentação das vias 
e estradas. A planta arquite-
tônica do ginásio se tornou 
patrimônio histórico, graças 
a ele e meu pai que consegui-
ram esse feito através de um 
amigo do meu pai que havia 
sido aluno de Oscar Nie-
meyer.
 Como homenagem, 
tem seu nome na primeira 
avenida de Cesário Lange, co-
nhecida como caminhódro-
mo ou bica. Todo meu amor 
a esse meu Avô. Minha vida 
teria sido outra se Deus não 
tivesse levado-o tão precoce-
mente. 
 Faleceu aos 77 anos 
de idade no Hospital Oswal-
do Cruz, em São Paulo. Coin-
cidentemente, meu pai fale-
ceu trinta anos após, com a 
mesma idade, no mesmo hos-
pital, com a mesma doença. 
Hoje, estão juntos, olhando 
por todos os familiares e ami-
gos!
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Motociclista morre após queda na 
rodovia Marechal Rondon

Tietê

Polícia Ambiental resgata tamanduá 
atropelado às margens de rodovia

Trio é preso com 
revólver calibre 22 e centenas 
de porções de drogas

Tatuí

Município tem 
agendamento de 
exames preventivos 
para mulheres

Cerquilho

Um motociclista de 33 
anos morreu após se en-
volver em um acidente 

na rodovia Marechal Rondon 
(SP-300), em Tietê (SP), no do-
mingo (18).
 De acordo com a Polí-
cia Rodoviária, a vítima seguia 
sozinha sentido Porto Feliz-
Tietê, quando perdeu o contro-
le da moto e caiu.
 Ainda segundo a po-
lícia, o homem era morador de 
Salto. A identidade não foi in-
formada e as causas do aciden-
te serão investigadas.
 Outra morte
 Um homem de 32 
anos morreu em um acidente 
de carro na madrugada deste 
domingo, no quilômetro 143 
da rodovia SP-164, em Pilar do 
Sul (SP). Outro homem, de 30 
anos, que também estava no ve-
ículo, foi levado ao hospital.

Um tamanduá foi atro-
pelado na Rodovia An-
tônio Romano Schinca-

riol, em Tatuí (SP), e resgatado 
pela Polícia Militar Ambiental 
nesta segunda-feira (19).
 De acordo com as in-
formações da PM, a corpora-
ção foi acionada por uma mu-
lher que passou pelo trecho e 
viu o animal ferido às margens 
da rodovia.
 A equipe foi ao local e 
resgatou o tamanduá de porte 
médio (veja o vídeo abaixo). 
Em seguida, o animal silvestre 
foi encaminhado ao zoológico 
de Sorocaba (SP).
 Ainda segundo a PM, 
o tamanduá está vivo e está re-
cebendo o tratamento necessá-
rio no zoológico para que, em 
seguida, seja devolvido à natu-
reza.

Está sendo realizado o 
agendamento para exa-
mes preventivos de cân-

cer de mama, câncer de colo 
do útero e Papanicolau em 
Boituva (SP).
 Segundo a Secretaria 
de Saúde, devido à pandemia 
do coronavírus, não serão fei-
tas ações coletivas ou ativida-
des que possam gerar risco e 
aglomeração de pessoas.
 As mulheres interes-
sadas nos exames devem pro-
curar a unidade de saúde para 
fazer o agendamento.
 Confira onde pode 
ser feito o agendamento:
Segunda-feira (19): Das 13h 
às 20h, ESF Novo Mundo. O 
agendamento pode ser feito 
pelo número (15) 3263-4619.
 Terça-feira (20): Das 
13h às 20h, ESF Santa Rita. O 
agendamento pode ser feito 
pelo número (15) 3263-5310.
 Quarta-feira (21): 
Das 13h às 20h, na UBS de Lo-

renzi. O agendamento deve ser 
feito pelo número (15) 3263-
4444.
 Quinta-feira (22): Das 
13h às 20h, na UBS Vila Apare-
cida. Para agendar, o número 
disponibilizado é o (15) 3263-
3052.
 Sexta-feira (23): Das 
13h às 20h, na ESF Residencial 
Faculdade. O agendamento 
pode ser realizado pelo núme-
ro (15) 3268-1760.
 Sábado (24): Das 8h 
às 12h, na UBS Recanto Ma-
ravilha. O agendamento é pelo 
número (15) 3363-5113.
 De acordo com o Mi-
nistério da Saúde, para coletar 
o Papanicolau é necessário ter 
entre 25 e 64 anos e não ter 
feito a coleta nos últimos dois 
anos.
 Já para a mamografia, 
os critérios são, estar entre 50 
e 69 anos e também não ter 
realizado o exame nos últimos 
dois anos.

Boituva

Dois homens, de 23 e 27 
anos, e uma jovem, de 
19, foram presos por 

tráfico de drogas e posse ir-
regular de arma de fogo em 
Boituva (SP), em uma ação 
das polícias Civil, Militar e 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM). O caso aconteceu na 
tarde desta terça-feira (20), no 
bairro Água Branca.

 Segundo informações 
da Secretaria de Segurança 
Pública de São Paulo (SSP), 
após investigações realizadas 
por agentes da delegacia de 
Polícia Civil do município, a 
Justiça expediu um mandado 
de busca e apreensão no imó-
vel dos suspeitos.
 Na residência, foram 
localizados e apreendidos um 

revólver calibre 22, 133 pedras 
de crack, 115 porções de coca-
ína e 85 porções de maconha.
 O trio foi detido em 
flagrante e indiciado por tráfi-
co de drogas, associação para 
o tráfico e posse irregular de 
arma de fogo de uso permiti-
do. O caso foi registrado pela 
Delegacia de Boituva.

Ministério Público de SP faz 
operação contra fraudes e 
adulteração de combustível
O Ministério Público de 

São Paulo realiza na 
quarta-feira (21) uma 

operação contra um esquema 
de fraudes e adulteração de 
combustível.
 Segundo os investi-
gadores, o objetivo da opera-
ção é desarticular uma orga-
nização criminosa que tinha 
um sofisticado processo de 
adulteração de combustível e 
de importação ilegal de com-
postos usados na mistura da 
gasolina e do diesel. O grupo 
teria sonegado mais de R$ 
538 milhões em tributos fe-
derais.
 Ao todo, são cum-
pridos dois mandados de pri-
são e 16 mandados de busca 
e apreensão nos estados de 
São Paulo, Rio de Janeiro Mi-
nas Gerais, Bahia, Tocantins, 
Rondônia e Rio Grande do 
Sul.
 Um dos alvos é Ri-

cardo de Oliveira, apontado 
como chefe do esquema. Ele 
foi preso em sua casa, em 
Santo André, no ABC paulis-
ta.
 A polícia também 
prendeu André Luiz Riberio, 
sócio de uma das empresas. 
De acordo com os investiga-
dores, ele era o responsável 
pela importação de compos-
tos derivados do petróleo 
usados para as adulterações.
 A operação é realiza-
da com apoio da Receita Fe-
deral e da Polícia Rodoviária 
Federal.
 Investigação
 O Ministério Públi-
co de São Paulo aponta que 
a organização criminosa era 
especializada na adulteração 
de combustíveis e do com-
posto químico ARLA 32, rea-
gente utilizado para garantir 
maior eficiência na redução 
dos poluentes nos motores a 

diesel.
 Os investigadores 
constaram que o grupo fabri-
cava o ARLA32 utilizando-
se, irregularmente, de ureia 
destinada à fabricação de 
adubos e fertilizantes, isen-
ta de tributos normalmente 
cobrados da ureia automo-
tiva, mais pura. A mistura, 
além de causar mais danos 
ao meio ambiente, pode da-
nificar o motor do veículo.
 Também foi verifi-
cado que a organização cri-
minosa importava irregular-
mente nafta (produto incolor 
extraído do petróleo e maté-
ria-prima básica para a pro-
dução de plástico), sob a jus-
tificativa de que o produto 
seria destinado à fabricação 
de tintas e vernizes. Porém, 
as investigações indicaram 
que esse insumo era mistura-
do à gasolina no processo de 
adulteração.
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Bolsonaro visita centro militar que desenvolve reator do 1º 
submarino brasileiro com propulsão nuclear
O presidente Jair Bolsona-

ro (sem partido) visitou 
o Centro Tecnológico 

Experimental da Marinha (CT-
MSP), Aramar, em Iperó (SP), 
na manhã desta quarta-feira 
(21), para participar da cele-
bração do início da montagem 
do reator desenvolvido para o 
primeiro submarino brasileiro 

com propulsão nuclear.
 A comitiva chegou ao 
município por volta das 10h30 a 
bordo do helicóptero presiden-
cial. Bolsonaro, que estava sem 
máscara, participou de um bre-
ve ato cerimonial de recepção e 
não conversou com os repórte-
res. Em seguida, entrou em uma 
sala para participar de uma reu-

nião.
 O Comandante da 
Marinha do Brasil, Almirante 
Ilques Barbosa Junior, também 
participa do evento. Ele chegou 
no local por volta das 9h e con-
versou com os jornalistas.
 Após a reunião com 
autoridades, o presidente seguiu 
para o jardim do Centro Tecno-

lógico da Marinha, onde plan-
tou uma árvore com seu nome.
 A cerimônia de mon-
tagem ocorreu no complexo do 
Laboratório de Geração Nu-
cleoelétrica (LABGENE), onde 
o protótipo em terra da planta 
de propulsão nuclear está sendo 
construído.
 O início da montagem 

do reator corresponde ao cha-
mado “batimento de quilha”, 
tradição naval que representa o 
início da construção de um na-
vio.
 No caso da planta nu-
clear, a tradição foi seguida com 
a instalação de uma sela fixa so-
bre o inserto metálico do vaso 
de contenção, que também é 

chamado de “Bloco 40” no LA-
BGENE.
 O presidente também 
conheceu o Laboratório de En-
riquecimento Isotópico (LEI), 
que fica no Centro Experimen-
tal de Aramar. Ao sair, conver-
sou com a imprensa por alguns 
minutos.
 Após a visita em Iperó, 

o presidente segue para Cam-
pinas. Lá, Bolsonaro visitou as 
instalações do acelerador de 
partículas de R$ 1,8 bilhão, Si-
rius, e participa da cerimônia 
de abertura da Manacá, linha 

de luz que já funciona em cará-
ter emergencial desde julho na 
tentativa de ajudar no combate 
à Covid-19.
 Segundo a Marinha, 
nas próximas etapas do progra-

ma, o reator, os turbogeradores, 
o motor elétrico e outros siste-
mas de um submarino com pro-
pulsão nuclear serão testados 
de forma controlada no LAB-
GENE, com objetivo principal 

de se validar, de forma segura, a 
operação do reator e dos diver-
sos sistemas eletromecânicos a 
ele integrados, antes de sua ins-
talação a bordo do submarino.
 Ao final dos testes, um 

reator similar ao que começa a 
ser montado em Iperó será ins-
talado no submarino “Álvaro 
Alberto”, no Complexo Naval 
de Itaguaí, Sul do estado do Rio 
de Janeiro, onde já estão sendo 

construídos ou testados os qua-
tro submarinos com propulsão 
dieselelétrica: o “Riachuelo” (S-
40), o “Humaitá” (S-41), o “To-
nelero” (S-42) e o “Angostura” 
(S-43).

Iperó
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STF confirma que eleitor pode votar apresentando apenas 
documento com foto
Para o exercício do direi-

to ao voto, não se exige 
a apresentação do título 

eleitoral no dia do pleito, mas 
de qualquer documento oficial 
de identificação com foto. Esse 
foi o resultado do julgamento 
do Plenário do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), na ter-
ça-feira (19), ao julgar a Ação 
Direta de Inconstitucionalida-
de (ADI) 4467, ajuizada pelo 
Partido dos Trabalhadores 
(PT), contra a obrigatoriedade 
de o eleitor portar dois docu-
mentos para votar, prevista no 
artigo 91-A da Lei das Eleições 
(Lei n 9.504/1997).
 Com a decisão, o dis-
positivo legal foi tornado sem 

AVISO DE LICITAÇÃO
 

PREGÃO PRESENCIAL 09/2020 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 53/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA
 FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS 

DE  LIMPEZA

 A Prefeitura Municipal de Quadra torna pú-
blico que fará realizar no dia 04 de novembro de 
2020 (04/11/2020), às 10 horas, na sala de reuniões 
do Paço Municipal, PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO 
PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. En-
velopes contendo proposta e documentos para habili-
tação deverão ser protocolizados até às 09h45min do 
mesmo dia da sessão no Protocolo Geral da Prefeitura 
de Quadra. Edital completo e anexos estarão disponí-
veis para leitura e download na página eletrônica da 
Prefeitura (www.quadra.sp.gov.br), em “Editais”, bem 
como podem ser solicitados por e-mail (licitacao@
quadra.sp.gov.br) ou presencialmente no Paço Muni-
cipal, em dias úteis, das 08 às 12 e das 13 às 17h. Fone: 
15-3253-9000 – Endereço: Rua José Carlos da Silveira, 
36 – Jd. Santo Antonio. Quadra/SP, 22 de outubro de 
2020. Edemilson Lobo – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
 

PREGÃO PRESENCIAL 10/2020 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 20/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVEN-

TUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA
 CONSTRUÇÃO

 A Prefeitura Municipal de Quadra torna pú-
blico que fará realizar no dia 05 de novembro de 
2020 (05/11/2020), às 10 horas, na sala de reuniões 
do Paço Municipal, PREGÃO PRESENCIAL PARA 
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO. En-
velopes contendo proposta e documentos para habili-
tação deverão ser protocolizados até às 09h45min do 
mesmo dia da sessão no Protocolo Geral da Prefeitura 
de Quadra. Edital completo e anexos estarão disponí-
veis para leitura e download na página eletrônica da 
Prefeitura (www.quadra.sp.gov.br), em “Editais”, bem 
como podem ser solicitados por e-mail (licitacao@
quadra.sp.gov.br) ou presencialmente no Paço Muni-
cipal, em dias úteis, das 08 às 12 e das 13 às 17h. Fone: 
15-3253-9000 – Endereço: Rua José Carlos da Silveira, 
36 – Jd. Santo Antonio. Quadra/SP, 22 de outubro de 
2020. Edemilson Lobo – Pregoeiro.

efeito, e a Suprema Corte rea-
firmou o entendimento, apli-
cado desde as eleições de 2010, 
segundo o qual o eleitor só 
ficará impedido de votar caso 
não apresente o documento 
oficial com foto que permita a 
sua identificação por parte do 
mesário.
 A relatora da ação, 
ministra Rosa Weber, subli-
nhou que, embora a discussão 
acerca da utilização de docu-
mentos de identificação tenha 
perdido força com a implan-
tação do Programa de Identi-
ficação Biométrica da Justiça 
Eleitoral, o tema ainda não 
está esvaziado. Há situações 
em que os eleitores serão iden-

tificados mediante exibição de 
documento com foto: os que 
ainda não fizeram o cadastra-
mento biométrico ou não pu-
derem utilizar a biometria no 
dia da votação (em razão da 
indisponibilidade do sistema, 
da impossibilidade de leitura 
da impressão digital ou de si-
tuações excepcionais e impre-
visíveis).
 Para a relatora, com 
base no princípio da propor-
cionalidade, o documento ofi-
cial com foto é suficiente para 
identificação do eleitor e para 
garantir a autenticidade do 
voto. Ela destacou que a exi-
gência de apresentação do tí-
tulo de eleitor, além de não ser 

o método mais eficiente para 
essa finalidade, por não conter 
foto, restringe de forma exces-
siva o direito do voto.
 Ainda de acordo com 
Rosa Weber, o mecanismo 
criado pela Lei das Eleições, 
com o intuito de frear as inves-
tidas fraudulentas, criou obs-
táculo desnecessário ao eleitor, 
que, ao ir às urnas e votar nos 
candidatos que livremente es-
colheu, fortalece o regime de-
mocrático. Ela assinalou que, 
com a imposição da limitação, 
alguns eleitores, regularmente 
alistados, poderiam ser im-
pedidos de participar do pro-
cesso eleitoral, com eventuais 
reflexos na soberania popular.

 A ministra frisou que 
o título tem sua utilidade no 
momento da votação, para 
localização da seção eleitoral 
e sua identificação pela mesa 
receptora, “mas a ausência do 
mesmo não importa nenhu-
ma interferência no exercício 
pleno dos direitos políticos do 
eleitorado”.
 Uma das alternativas 
é a possibilidade de o eleitor 
utilizar o aplicativo e-Título, 
que mostra a foto do eleitor 
caso ele tenha feito a identi-
ficação biométrica. A tecno-
logia criada pela Justiça Elei-
toral permite que o cidadão 
apresente apenas o seu perfil 
no aplicativo para ingressar 

na seção eleitoral e exercer o 
direito ao voto.
 A Justiça Eleitoral 
recomenda que os usuários 
baixem, gratuitamente, a nova 
versão do aplicativo que pas-
sou por atualizações recentes e 
está disponível nas lojas on-li-
ne Google Play e App Store.
 Além dessas funções, 
o e-Título permite consultar 
o local de votação e envia ao 
eleitor informações importan-
tes, como cuidados sanitários 
a serem adotados no dia da 
eleição e esclarecimentos so-
bre notícias falsas que costu-
mam circular com o intuito de 
atrapalhar o processo demo-
crático eleitoral.
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PROGRAMAÇÃO
      Mais dicas e roteiro completo estão 

no  www.cinemac.com.br
     Terror, Suspense, Fantasia - 2D - DUBLADO  - SOM 7.1 -  12 anos

OS NOVOS MUTANTES
Cinco jovens mutantes descobrem o alcance de seus poderes e lidam com 

traumas do passado, enquanto são mantidos presos contra a vontade em uma 
instituição controlada pela Dr. Cecilia Reyes.

   Cine Santa Helena (Tatuí) Sala  1  -  17h30/ 19h30/ 21h30 (Dublado).

 Reabertura do Cine Santa Helena. Nossas salas já estão fun-
cionando normalmente e preparadas para receber você com todas 
as adaptações necessárias para garantir a sua segurança.  Acom-
panhe abaixo a nossa programação!

Não Vamos Pagar Nada: 
Comédia protagonizada por 
Samantha Schmütz

   Comédia, Animação, Família - 2D - DUBLADO  - SOM 7.1

SCOOBY! O FILME
   SCOOBY! O Filme é uma história de origem dos famosos persona-

gens da série animada da Hanna Barbera. Salsicha e Scooby tem uma co-
nexão instantânea envolvendo comida em seu primeiro encontro, e logo 
se unem aos jovens detetives Fred, Velma e Daphne para formar a Misté-
rio S/A. Só que, após resolver centenas de casos, eles encontram o desafio 
de impedir o “apocãolipse”, que virá quando o fantasma do cão Cerberus 
for liberado no mundo.

    
   Cine Santa Helena (Tatuí) Sala 2  - 19h15(Dublado).

    Animação, Aventura- 2D - DUBLADO  - SOM 7.1

SPYCIES: AGENTES SELVAGENS   
Spycies Agentes Especiais acompanha dois agentes secretos, um gato vete-

rano rebelde e um rato novato que gosta de assistir televisão e jogar videoga-
me. Juntos, eles formarão uma dupla totalmente improvável para investigar o 
roubo de um objeto secreto e descobrir o que os bandidos realmente desejam.    

 
  Cine Santa Helena (Tatuí) Sala 1  - 19h00 (Dublado).

    

UMA HISTÓRIA HILÁ-
RIA E BEM BRASILEI-
RA

 Sob direção de João 
Fonseca (Vai que Cola), Não Va-
mos Pagar Nada começa quando 
Antônia, uma mulher simples e 
desempregada, vai ao mercado 
e descobre que os preços au-
mentaram. Logo, seu dinheiro 
não vai dar nem para comprar 
o básico. Ao reclamar com um 
funcionário do local, sua revol-
ta contagia outros clientes e eles 
decidem que ninguém vai pagar 
nada!
 Surge daí uma corre-
ria, onde Antônia acaba levan-
do diversos produtos para casa. 

Meninas Malvadas: Elenco se 
reúne para conscientizar fãs 
sobre eleições
Não é novidade que 3 

de outubro se con-
sagrou como o dia 

oficial de Meninas Malva-
das. Para a comemoração 
da data este ano, o elenco 
do filme reservou uma sur-
presa para os fãs. As atrizes 
Tina Fey, Lindsay Lohan, 
Rachel McAdams e Aman-
da Seyfried, reuniram-se 
em um evento virtual para 
conscientizar sobre os votos 
para a eleição presidencial 
nos Estados Unidos, que vai 
ocorrer em 3 de novembro - 
exatamente um mês após a 
icônica data eternizada pela 
personagem Cady Heron.
 Moderada pela jor-
nalista Katie Couric, da CBS 
Evening News, a reunião foi 
originada a partir do vídeo 
que Tina Fey lançou na sex-
ta-feira encorajando os fãs a 
se registrar para votar, soli-
citar a cédula pelo correio 
ou se voluntariar como fun-
cionário da votação como 
parte da campanha #Goo-
dToVote. Este movimento, 
que visa incentivar cidadãos 
estadunidenses a votar nas 
eleições de 2020, foi reali-
zado por diversos artistas 
como Samuel L. Jackson, 
Alison Brie, Emma Roberts 
e Florence Pugh.
 “É tudo menos 
maldoso encorajar as pesso-
as a votarem”, disse Couric 
em um comunicado. “Adoro 
o fato de que essa reunião 
aconteceu porque todos, 
desde Norbury a Regina 
George, se preocupam com 
nossa democracia.”

 A reunião apresenta 
o elenco de Meninas Malvadas 
compartilhando seus momen-
tos favoritos das filmagens da 
comédia adolescente, recitan-
do as falas mais icônicas de 
seus personagens, e discutindo 
o notável impacto e legado do 
filme.
 Estrelando Lizzy 
Caplan, Ana Gasteyer, Tim Me-
adows, Lacey Chabert, Jona-
than Bennett, Rajiv Surendra e 
Daniel Franzese - que também 
participaram da reunião, Me-
ninas Malvadas acompanha a 
jovem Cady, de 16 anos, que 

ingressa na escola pública pela 
primeira vez e deseja entrar em 
um grupo de meninas popula-
res lideradas por Regina Geor-
ge.
 Lançado em 2004, o 
filme se tornou um clássico do 
gênero de filmes adolescentes, 
graças a bordões que se eter-
nizaram entre os jovens,   como 
“Nas quartas-feiras nós usa-
mos rosa” e “Pare de tentar fa-
zer o barro acontecer.” O filme 
também foi adaptado para um 
musical da Broadway, que ago-
ra está sendo produzido para 
as telas.

Mas agora ela terá que esconder 
sua “aventura” do marido ho-
nesto, João. Sem falar nos poli-
ciais que batem na sua porta... 
Escrita por Renato Fagundes 
(Sob Pressão), é uma história 
que debate a moral do Brasil 
atual, mas de maneira divertida 
e esperançosa.
 NÃO VAMOS PA-
GAR NADA CONTA COM UM 
ELENCO TALENTOSO
 Um dos grandes no-
mes do humor atual, Samantha 
Schmütz vive a protagonista de 
Não Vamos Pagar Nada e volta a 
contracenar com Fernando Ca-
ruso, seu antigo colega no fenô-
meno Vai que Cola, que vive um 

dos policiais. Já o religioso 
João é responsabilidade de 
Edmilson Filho — num pa-
pel bem diferente da bem-
sucedida franquia Cine 
Holliúdy.
 A comédia ainda 
conta com uma participação 
especial do músico Criolo, 
que surge como o funcio-
nário do mercado que ouve 
as reclamações de Antônia. 
Outros talentos convocados 
para o projeto são Flávia 
Reis, Flávio Bauraqui, Lean-
dro Soares e Paulinho Serra. 
Confira Não Vamos Pagar 
Nada, que já está disponível 
no Telecine.
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Processo: SAP-PRC-2020/33450
Interessado: Penitenciária “Nelson Vieira”
Assunto: Compra de Gêneros Alimentícios Hortifrutigran-
jeiros, para o período de janeiro à abril de 2021 – através 
do Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social – 
PPAIS

 Encontra-se aberta na Penitenciária “Nelson Viei-
ra”, de Guareí, Chamada Pública nº 004/2020, objetivando 
o credenciamento de agricultores familiares, para a compra 
de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros, para o perío-
do de janeiro à abril de 2021 – através do Programa Paulista 
da Agricultura de Interesse Social – PPAIS, a sessão pública 
será no dia 11/11/2020, às 10h00.
 A documentação completa, composta pela habi-
litação jurídica e pela proposta de venda deverá ser enca-
minhada à entidade credenciadora, situada na Estrada Vi-
cinal Domiciano de Souza, km 11 – Bairro Capela Velha, 
no município de Guareí/SP, no período de 26/10/2020 a 
10/11/2020, das 09h00 às 16h00, em envelope fechado 
endereçado à Comissão de Avaliação e Credenciamento 
CHAMADA PÚBLICA nº 004/2020. Será permitida a re-
messa digital da documentação via e-mail (financasp1gua-
rei@hotmail.com) de acordo com o artigo 8º do Decreto 
64.355/2019 e na sua impossibilidade, pelos correios, e que 
somente será considerada e analisada se recebida na entida-
de credenciadora no período acima mencionado, respeitan-
do o encerramento às 16h00.
 O aviso contendo o resumo do presente edital será 
publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na pá-
gina da internet da entidade credenciadora (www.sap.sp.
gov.br), no site do PPAIS/CODEAGRO/ITESP, e em jornal 
de circulação regional, com a indicação do local em que os 
interessados poderão ler e obter o texto integral do edital, e 
todas as informações sobre a chamada pública.
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A libertação da humanidade 

Quem é o roteirista de sua história?
Trump pressiona 
Brasil em busca de 
boas notícias nas
relações exteriores

Não é fácil compreender 
aquilo que nunca foi visto, 
ou que ainda não aconte-

ceu. Somente uma consciência 
mais alargada pode antever o futu-
ro. Isso é uma característica natu-
ral dos Espíritos mais adiantados, 
ou seja, aqueles que atingem faixas 
vibracionais mais elevadas. 
 Na medida que a consci-
ência se expande, ela pode acessar 
memórias do passado, mesmo de 
fatos ocorridos há muitos milê-
nios. Também pode antever coisas 
ditas do futuro, e não é nada so-
brenatural, pois o Espírito que ha-
bita em cada um de nós é quântico 
na sua essência. 
 As limitações da consci-
ência humana, estão na proporção 
das camadas de véus que a envol-
ve. Para se adequar às energias de 
Terceira Dimensão, a consciência 
precisou se adensar de tal forma 
que praticamente fechou todos 
os acessos das memórias de vidas 
passadas, e também passou a des-
conhecer absolutamente tudo da-
quilo que ainda está por vir.
 Mas os tempos são che-
gados e a libertação da humani-
dade já está em curso. Há uma 
incidência de Luz oriunda do Sol 
Central Galáctico cada vez mais 
forte, e isso está dissolvendo os 
véus que encobriam a consciência 
humana. 
 Na medida que esses 
véus se erguem, começamos o 
caminho de volta às origens es-
telares. Começamos a descobrir 
que somos Espíritos das Estrelas, 
numa experiência num Mundo 
Tridimensional. Pouco à pouco, 
vamos lembrando do passado. 
Também podemos acessar infor-
mações do futuro, pois na consci-
ência mais elevada, o tempo linear 
deixa de existir. Entramos no NÃO 
TEMPO, onde tudo se funde sem-
pre no presente. 

 O Criador já disse BAS-
TA! É hora da Terra voltar para a 
categoria de Mundo mais elevado, 
deixando para trás a condição de 
Terceira Dimensão. Já escrevi aqui 
há alguns dias que a Terra como 
consciência, já vibra numa faixa 
de frequência entre a 5D e a 7D. 
Em pouco tempo, tal frequência 
fi cará estável entre 5D e 9D.  Essa 
também será a vibração daquilo 
que estiver neste Planeta, princi-
palmente a sua nova humanidade.
 Tudo vai mudar por 
aqui! Os demais Planetas não po-
dem esperar. As Estrelas não po-
dem esperar. Todos os Orbes da 
nossa Galáxia subirão um degrau 
na sua frequência energética. A 
engrenagem é perfeita, e não há 
nenhuma possibilidade de qual-
quer Planeta fi car sem o movi-
mento correspondente. 
 Assim, também acon-
tece com a humanidade da Terra. 
Tudo vai mudar! O futuro dos que 
estão prontos, não pode esperar! 
Até para aqueles que não farão a 
sua ascensão agora, o tempo urge! 
Também não podem esperar, pois 
uma outra Escola os aguarda já de 
portas abertas. Lembre que o Cria-
dor disse: BASTA! A ordem já foi 
dada e nada pode ser contrariado. 
Grandes coisas estão para chegar. 
 Se o ano de 2020 foi um 
marco divisório de águas, os pró-
ximos 4-5 anos serão das GRAN-
DES MUDANÇAS. Certo que o 
ano ainda não acabou, e por isso, 
ainda não vimos tudo o que está 
reservado para este 2020, mas 
nada vai mudar aquilo que está de-
terminado pelas Leis Maiores que 
regem os Mundos. Na visão mais 
alargada, tudo já está consumado. 
A Nova Terra já é real!
 Forças Externas estão 
aqui para ajudar na Transição Pla-
netária. Depender exclusivamente 
da humanidade terrana, levaria 

muito tempo para que a Terra fi -
zesse o salto quântico. Então, nu-
merosas famílias galácticas aqui 
estão para nos auxiliar. Neste ano 
de 2020, a Terra já está posiciona-
da dentro das faixas de Quinta à 
Sétima Dimensões. Provavelmen-
te, nesses próximos 4-5 anos, ela 
estará estabilizada defi nitivamen-
te nas faixas que correspondem à 
categoria de Mundo de Regene-
ração, que abrange 5 faixas ener-
géticas Dimensionais, ou seja, da 
Quinta à Nona Dimensões.
 O momento é histórico 
como acontecimento galáctico. A 
Via Láctea está em festa. As famí-
lias galácticas estão eufóricas com 
o avanço defi nitivo da humanida-
de de Urantia, como é conhecida a 
Terra. Tudo se move agora. As pe-
ças se movimentam no tabuleiro e 
o jogo muda completamente por 
aqui.
 Cada consciência hu-
mana agora busca a sua posição 
dentro do seu grau equivalente 
de expansão. Os que estão aptos 
e alinhados com as energias da 
Nova Terra, seguirão com ela e 
experimentarão tudo aquilo que 
foi prometido aos que cumpri-
ram com seu propósito de alma. 

Os ascensionados deixarão para 
trás a condição que os mantinham 
presos aos Mundos de Expiações e 
Provas.
Agora tudo está apressado! Essa 
também é a causa de toda a an-
siedade que você sente.  Você tem 
pressa! Sabe que falta muito pou-
co. A expectativa é grande e te 
deixa inquieto. Por isso, dissemos 
sempre: CONFIA! O pior já pas-
sou. Embora cansados, todos os 
que estão aqui nesta parte da es-
trada, já podem visualizar o fi nal 
do percurso dentro das limitações 
do Espírito. 
 Cumpre-se agora o des-
fecho da Agenda Positiva. Nada 
que o outro lado, ou seja, a Agen-
da Negativa tente, conseguirá re-
sultados. Aquilo que deixará de 
existir por aqui, extingue-se aos 
poucos. Já se pode ouvir o triste 
lamento que simboliza a agonia 
das Sombras. Mas você ainda pode 
escolher qual a direção que deve 
seguir. A estrada se divide em duas 
agora. O momento é oportuno. Há 
muita Luz também. Ninguém po-
derá alegar que não teve escolhas. 
Ninguém poderá alegar que não 
viu que havia dois caminhos. Tudo 
está muito bem visível agora!

Pode reparar que todo 
mundo quer dar palpite 
na sua vida. Seja direta-

mente falando a você ou indi-
retamente pelas redes sociais 
dizendo o que deve ser feito, 
em quem acreditar, quem 
apoiar, quem rejeitar, quem 
favorecer, o que você deve co-
mer, como deve comer, o que 
deve ler, o que deve vestir, o 
que deve dizer e como deve 
falar e até que remédios deve 
tomar ou jamais tomar.
 Corremos o risco de 
perder a capacidade de pen-
sar por nós mesmos. Somos 
bombardeados por opiniões 
de pessoas que não temos a 
menor ideia de quem sejam, 
qual a formação que possuem 
ou a serviço de que pessoa ou 
ideologia estão trabalhando.
 De repente nos vemos 
perdidos, sem opinião pró-
pria. De repente nos surpreen-
demos vivendo uma vida rotei-
rizada por outras pessoas, pela 
mídia, pela imprensa, pela te-
levisão, por falsos amigos de 
redes sociais.
 Vejo jovens que não 
sabem mais o que querem da 
vida, qual profi ssão desejam 
seguir, o que fazer, e mesmo 
o que pensar. Perdidos num 
mar de palpites e informações 
e sem uma formação sólida, vi-
vem cada dia como se fosse o 
último de suas vidas, sem pers-
pectiva.

 Vejo adultos perdi-
dos, infelizes sem saber a razão 
de sua infelicidade. Querem 
alguma coisa que não sabem o 
que é. Querem ser alguém que 
seja apenas diferente do que 
são.
 Vejo idosos desiludi-
dos com a realidade, com os 
novos costumes, com a forma 
de ser e agir dos mais jovens. 
Tornaram-se idosos mudos 
que perderam a capacidade de 
reagir, de falar, de omitir suas 
opiniões.
 O que está acontecen-
do?
 O excesso de informa-

ção, de falsas celebridades sem 
formação dizendo o que deve-
mos e o que não devemos fazer 
e como devemos nos compor-
tar está nos deixando perdi-
dos.
 Agora, mais do que 
nunca, temos que voltar a ser 
os roteiristas de nossas his-
tórias, os protagonistas de 
nossas vidas. Temos que rea-
prender a pensar por nós mes-
mos, a decidir o que realmente 
achamos certo e errado e por 
quais valores e princípios va-
mos alicerçar nossas vidas.
 Temos que decidir, 
por nós mesmos, com quem 

nos aconselhar, onde buscar 
conselhos e orientações que 
nos encaminhem para uma 
vida com propósito.
 Temos que decidir o 
que é sucesso pessoal e profi s-
sional para nós mesmos. Onde 
queremos chegar, o que quere-
mos ser e que legado queremos 
deixar.
 Lembre-se: se você 
não for o roteirista e o prota-
gonista da novela da vida que 
você está vivendo, alguém 
será.     Cuidado!
 Quem é roteirista de 
sua história?
 Pense nisso. Sucesso!

A vinda ao Brasil da dele-
gação dos Estados Uni-
dos para anunciar um 

pacote com medidas que faci-
litam o comércio rapidamente 
se transformou em uma opor-
tunidade de pressionar o País 
contra a presença da empresa 
chinesa Huawei no leilão do 
5G. Na avaliação de analistas 
ouvidos pelo Estadão, além de 
interesses comerciais, o gover-
no de Donald Trump tenta ge-
rar boas notícias nas relações 
exteriores, às vésperas das 
eleições americanas.
 Em um movimento 
contra a participação dos chi-
neses no leilão de 5G, os ame-
ricanos disseram estar dis-
postos a fi nanciar “qualquer 
investimento” no setor de tele-
comunicações. Uma delegação 
de autoridades americanas em 
visita ao Brasil atacou a China 
e deixou claro que espera que 
o País escolha empresas de ou-
tras nacionalidades.
 “Faz parte do ideário 
de Trump, de colocar oposi-
ção à China como principal 
item de sua política externa, 
embora as simplifi cações de 
comércio, como as que foram 
assinadas, não levem neces-
sariamente a um acordo de 
comércio, já que o governo 
americano não pode negociar 
algo assim sem autorização do 
Congresso”, diz o ex-embaixa-
dor do Brasil em Washington 
Rubens Barbosa.
 Ele avalia que a dele-
gação americana aproveitou a 
viagem para oferecer emprés-
timos e facilidades ao Brasil, 
“colocando uma ‘cenourinha’ 
para que o Brasil exclua a 
China do leilão”. Para o con-
sultor, o mais prudente seria 
que o Brasil esperasse o re-
sultado das eleições nos EUA 
antes de decidir sobre o 5G. 
Os EUA prometem fi nanciar 
investimento em teles para 
Brasil barrar 5G chinesa. De-
cisão sobre 5G deve fi car para 
2021, diz embaixador brasilei-
ro nos EUA. Acusações feitas 
pelos Estados Unidos não têm 
fundamento, diz executivo da 
Huawei no Brasil. Para o tam-
bém ex-embaixador Rubens 
Ricupero, que já foi ministro 
da Fazenda, é de interesse de 
Bolsonaro o anúncio de me-
didas de desburocratização do 
comércio com os americanos, 
para tentar tirar a impressão 
de que o Brasil só perdeu até 
agora nas negociações com 
a Casa Branca. “O Brasil só 
dá boas notícias para Trump, 
como na cota de isenção de ta-
rifa para o etanol americano. 

Agora, houve pouco avanço, 
a medida de facilitação do co-
mércio aco dada não é nova, 
um acordo da Organização 
Mundial de Comércio (OMC) 
já previa isso.” Ricupero avalia 
que a presença do conselhei-
ro de Segurança dos Estados 
Unidos, Robert O’Brien, na 
delegação, o que é incomum, 
reforça que o objetivo da visita 
é pressionar o Brasil para não 
escolher a Huawei para im-
plantar a tecnologia 5G.
 O’Brien afi rmou em 
uma reunião no Brasil que, 
caso o País opte pela chinesa, 
dados do governo e de empre-
sas podem ser “decifrados” 
pelos asiáticos. Vinícius Ro-
drigues Vieira, professor da 
Fundação Armando Alvares 
Penteado (Faap), avalia que 
Trump vai buscar gerar fatos 
que repercutam entre os elei-
tores americanos, principal-
mente pelo sentimento contra 
a China, que cresceu durante 
a pandemia. “O governo quer 
demonstrar que está pressio-
nando o Brasil, maior merca-
do da América Latina, na cru-
zada contra os chineses.” 
 IDEFINIÇÃO
 Atrás nas pesquisas 
eleitorais na disputa contra 
o democrata Joe Biden (em-
bora a distância entre eles 
tenha caído), Trump pode 
perder a Casa Branca em 3 de 
novembro. Oliver Stuenkel, 
coordenador do MBA em Re-
lações Internacionais da Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV), 
concorda que negociar com 
Trump tem pouco ou nenhum 
peso, às vésperas das eleições. 
“É melhor esperar e nego-
ciar com quem quer que seja 
o presidente americano nos 
próximos quatro anos.” Para 
Stuenkel, porém, a vitória de-
mocrata não traria grandes 
mudanças na postura ameri-
cana de conter o avanço chi-
nês.
 Já Juarez Quadros, 
ex-presidente da Agência Na-
cional de Telecomunicações 
(Anatel), lembra que o Brasil 
tem a quinta maior rede de 
telefonia móvel mundial e é 
natural que seja uma peça de 
disputa pelo 5G, mas a concor-
rência está mais politizada que 
o normal. “Não é comum que 
concorrências desse tipo en-
volvam os líderes das maiores 
economias.” Ele avalia, porém, 
que embora seja prudente es-
perar as eleições, a demora na 
defi nição do futuro do 5G no 
País deixa os brasileiros para 
trás em relação aos europeus e 
vizinhos, como o Uruguai.




