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        Muitos cidadãos ainda não 
se deram conta de que é preci-
so maior respeito pelos defi-
cientes físicos. Falando assim 
parece que isso acontece muito 
longe de Cesário Lange, mas 
isso não é verdade. Isso é visto 
com frequência na cidade. Du-
rante as festas então, é ainda 
pior. Além de presenciarmos 
muitos cavalos amarrados pró-
ximo as calçadas e rampas de 
deficientes, ainda vemos carros 
de pessoas sem deficiência, es-
tacionados em vagas exclusivas 
para deficientes.

        É importante lembrar que 
mesmo que você possa reali-
zar reparos em sua calçada, é 
preciso seguir alguns princí-
pios básicos para que ela não 
se torne uma preocupação de-
pois. Assim como acontece em 
muitos bairros da cidade em 
que moradores instalam pisos e 
revestimentos e se esquecem de 
ver se eles são ou não antider-
rapantes. O piso liso pode ser a 
causa de graves acidentes com 
pedestres, principalmente se 
estiver chovendo ou se ele usar 
calçados de sola lisa.

       Para evitar uma queda, o 
cidadão deve andar com muito 
cuidado ou então desviar pela 
rua, correndo, então, risco de 
sofrer um acidente causado 
por algum veículo. Isso aconte-
ce devido ao material de que a 
calçada é feita, que torna-se es-
corregadio quando molhado. 
Basta a mais leve garoa para o 
piso ficar liso e colocar em ris-
co de queda os pedestres que 
andam pelo local. Muitos deles 
são idosos, que podem sofrer 
graves consequências por con-
ta do acidente.

        Toda a população recla-
ma ao pisar em uma “caca” de 
cachorro no meio da rua e na 
maioria das vezes colocam a 
culpa nos cães abandonados. 
Mas na verdade esse problema 
atinge todo e qualquer animal, 
inclusive os que ficam no colo 
de seus donos. O pior é presen-
ciar proprietários que param 
em meio ao passeio para espe-
rar seu cão “sujar” a rua ou a 
calçada e depois saem como se 
nada tivesse acontecido e como 
se não tivessem a obrigação de 
limpar a sujeira.

       Andar com um saco de 
papel e uma pá na mão é uma 
boa opção para quem quer sair 
passear com seu cachorro pela 
rua sem incomodar os outros 
cidadãos com o mal cheiro e 
com as sujeiras feitas pelos 
animais. Além de ser educada 
essa é uma atitude higiênica. 
A população precisa se cons-
cientizar e adquirir pequenos 
hábitos que podem fazer uma 
grande diferença. Ninguém é 
obrigado a “batizar” o pé na 
“caca” que o dono do cão não 
quis recolher.

      Em alguns terrenos bal-
dios, a presença de muito mato 
e todo tipo de lixo é vista por 
muitos moradores. O local es-
conde moradores indesejáveis. 
A falta de consciência ecológica 
da população está contribuin-
do para o aumento da sujeira 
em Cesário Lange. Terrenos 
baldios, entulhos e restos de 
construção atraem ratos e mos-
quitos, incomodando grande 
parte da população. Esta imun-
dície não pode continuar. Infe-
lizmente, muitos terrenos são 
usados como depósito de lixo.

      Em Cesário Lange há de-
zenas de pessoas, que recolhem 
latinhas, garrafas pet e papelão 
do lixo que retiramos de nossas 
casas. Porém, quem tem que 
fazer a separação é eles. Se a 
população adquirisse o hábi-
to de separar o lixo, facilitaria 
o trabalho dos catadores e até 
acidentes como cortes com vi-
dros quebrados e outros tipos 
de objetos poderiam ser evita-
dos. Zelar pela saúde deles é um 
dever que precisa ser cumprido, 
pois também faz parte da nossa 
cidadania.

    Deveriam fazer uma força 
tarefa para conseguir iluminar 
bem todas as ruas de nossa ci-
dade, pois ainda existem diver-
sos pontos que não contam com 
iluminação. De certa forma isso 
vem colaborando com o crime 
organizado no município, pois 
além de trazer insegurança 
para a população, esses locais 
geralmente são escolhidos por 
marginais que aproveitam para 
praticar atividades ilícitas as-
sim como traficar, já que nesses 
locais fica mais difícil serem 
vistos.

Vivemos numa época 
onde querem que os pa-
dres se casem e que os 

casados se divorciem.
 Querem que os héte-
ros tenham relacionamentos 
líquidos sem compromisso, 
mas que os gays se casem na 
Igreja.
 Que as mulheres te-
nham corpos masculinizados 
e se vistam como homens e 
assumam papéis masculinos. 
Querem que os homens se 
tornem “frágeis” e delicados e 
com trejeitos, como se fossem 
mulheres. Uma criança com 
apenas cinco ou seis anos de 
vida já tem o direito de decidir 
se será homem ou mulher pelo 
resto da vida, mas um menor 
de dezoito anos, não pode res-
ponder pelos seus crimes.
 Não há vagas para os 
doentes nos hospitais, mas há 
o incentivo e o patrocínio do 
SUS para quem quer fazer mu-
dança de sexo.
 Há acompanhamen-
to psicológico gratuito para 
quem deseja deixar a heteros-
sexualidade e viver a homos-
sexualidade, mas não existe 
nenhum apoio deste mesmo 

SUS para quem deseja sair da 
homossexualidade e viver a 
sua heterossexualidade e se o 
tentarem fazer, é crime.
 Bandidos podem an-
dar com toda liberdade do 
mundo pelas ruas brasileiras 
fortemente armados, osten-
tando armas de fogo de todos 
os tipos e jeitos, mas um pai 
ou uma mãe de família que ti-
ver uma arma em casa e atirar 
contra um ladrão. Meu Deus, é 
crime! Você vai arrumar uma 
dor de cabeça sem tamanho. É 
muita contradição nesse país.
 Ser a favor da famí-
lia, religião ou de um governo 
correto e honesto militar, nos-
sa, não pode de jeito nenhum, 
mas urinar em cima dos cruci-
fixos é liberdade de expressão. 
Aí pode. 
 Crime é aceitar um 
país como o nosso, que está 
totalmente ao contrário, onde 
tudo que é certo se torna er-
rado e o que é errado cada dia 
mais se torna certo.  
 Se isso não for o Fim 
dos Tempos, deve ser o en-
saio…
                       Por Almir Favarin
                  Teologo e Psicanalista

       Muitos jovens e adoles-
centes de nossa cidade estão 
perdendo a juventude se en-
tregando ao vício de drogas 
cada vez mais pesadas. Isso 
pode ser a abertura para 
um caminho sem volta, pois 
as drogas e suas sensações 
pode ser bastante seduto-
ras, algumas até capazes de 
viciar em apenas uma vez 
no uso. Muitos já tentaram 
ajudar os jovens, mas ainda 
falta muito para conseguir 
ver esse problema longe de 
nossa cidade. 

        Cesário Lange está pre-
cisando urgentemente de uma 
Operação Cata-trecos. O pior 
é que as pessoas estão  fazendo 
isso em qualquer dia. O ruim 
é que jogam entulhos nas cal-
çadas e que nem sempre são 
na frente da própria casa. Isso 
mesmo, usam até as calçadas 
dos vizinhos para colocar a 
sujeira que muitas vezes ficam 
lá, por dia e dias. Além de pre-
judicar o passeio público isso 
ainda contribui na prolifera-
ção de insetos e animais peço-
nhentos.

       Infelizmente ainda é mui-
to comum ver bicicletas des-
cendo a toda velocidade em 
ruas que são contramão para 
os veículos. Em virtude des-
sa falta de consciência e des-
respeito com a própria vida, 
muitos acidentes já acontece-
ram. Ainda nada grave, mas 
será que alguém está esperan-
do acontecer algo grave para 
tomar uma atitude e rever os 
seus atos?  Consciência e res-
peito são as melhores medi-
das, evite fazer isso, a consci-
ência é sua.

     Desde sofás, móveis anti-
gos e entulhos em geral, tudo 
é depositado nas calçadas, 
causando transtornos que 
vão desde focos de dengue até 
contribuir com as enchentes. 
O que infelizmente muitos 
ainda não entendem é que, 
ao fazer o descarte irregular, 
deixamos de ter um problema 
individual e passamos a ter 
um problema coletivo. Ainda 
é comum ver diversos pontos 
da cidade onde diariamente 
os entulhos são deixados irre-
gularmente.
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Cemitério Jardim 
da Paz completou 

8 anos de 
existência neste 

mês

Equipe de Cesário Lange  conquista 
Troféu  no Tróia Up Race

Em uma quarta-feira (14) 
dia de Santa Cruz, Pa-
droeira de nossa cidade, 

foi entregue a população cesa-
riolangense um novo Cemité-
rio Municipal, localizado no 
Bairro Jardim das Flores. 
 Há 8 anos, o muni-
cípio de Cesário Lange anun-
ciava a inauguração do Cemi-
tério Jardim da Paz. A edição 
n° 452, de 14 de setembro de 
2011 informou sobre a inau-
guração do novo Cemitério, 
com quatro quadras amplas 

No último domingo (15) 
aconteceu a Tróia Up 
Race, uma corrida de 

obstáculos que colocou todas as 
capacidades físicas à prova. Re-
alizada em um ambiente total-
mente desafiador, na cidade de 
Torre de Pedra, a corrida teve 
como objetivo desafiar o corpo 
e mente do atletas através de 
obstáculos que exigem força, 
flexibilidade, agilidade, preci-
são e muito mais.
 A Tróia Up Race visa a 
confraternização dos amantes 
de esportes radicais, com obje-
tivo de integra-los à natureza 
utilizando todos os seus ele-
mentos: água, ar, fogo e vento.
 A cidade de Cesário 
Lange foi representada pela 
equipe Cesário Runners/Aca-
demia Bioforma, a qual levou 
em 1° lugar na categoria  Em 
Equipe. O grupo contava com 
54 pessoas no total, sendo divi-
didos em várias equipes e tam-
bém no individual.  
 

Lourenço Talamonte é o novo 
Delegado Seccional de Polícia em 
Botucatu

com capacidade para até 750 
gavetas cada. 
 A obra foi promessa 
de campanha de muitas ad-
ministrações que nada con-
seguiram devido ao excesso 
de burocracias. Foi promessa 
também da campanha polí-
tica do ex Prefeito Ramiro de 
Campos e do atual Prefeito 
Dinho, mas embora também 
tenham enfrentado uma série 
de obstáculos foram os únicos 
a conseguir entregar a popula-
ção essa importante obra.

Lourenço Talamonte atu-
almente é o Seccional 
Adjunto. Ele era o nome 

preferido do Atual comandan-
te da Polícia Civil, Dr. Antô-
nio Soares da Costa Neto, que 
anunciou sua aposentadoria 
após 43 anos de carreira. 
 Segundo informa-
ções, ele ficará comissionado 

como Delegado Classe Espe-
cial para poder assumir. 
 Um requisito básico 
para se tornar Seccional é ser 
um Delegado Classe Especial. 
Atualmente em Botucatu ape-
nas Antônio Soares da Costa 
Neto possui a chancela, sen-
do poucos no estado, mas sua 
aposentadoria foi divulgada na 

quinta-feira, dia 12.
 Para nomear um De-
legado classe 1, no caso de 
Talamonte, a Secretária de Se-
gurança Pública pode comis-
sionar um Delegado na Classe 
Especial. Diversos Delegados 
em Botucatu possuem classe 1, 
entre eles o escolhido.
 Entre os nomes cogi-

tados nos últimos dias estavam 
Celso Olindo, titular da DIG, 
Paulo Buchignani, titular da 
DISE e Marcos Mores, titular 
no 2º DP.    
 Dr. Talamonte Netto 
exerceu nos últimos anos um 
trabalho administrativo da Po-
lícia Civil ao lado de Soares da 
Costa Neto. 

3ª Festa da 
PRIMAVERA

No dia (5) de outubro, 
sábado, acontecerá a 
em Cesário Lange a 3° 

Festa da Primavera.
  E nesse ano a anima-
ção ficará por conta da Ban-
da 4k, que trará um repertó-
rio que  agradará a todos os 
gostos musicais, relembran-

do clássicos   dos   anos   60,   
70,   80 e  90.  Uma  noite  de  
Flashback 
 O evento é Tradi-
cional e terá barracas de: 
Bolinho de Frango, Pastéis, 
Churrasco, Cachorro Quen-
te, Pizza, Brinquedos, Bingo e 
muito mais.

A equipe vencedora foi composta por Guilherme Archija, João Carlos 
Rudi, Betinho e Wagner. 
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Jovens participam da solenidade de 
juramento à Bandeira no Nic

3º Festival de Bandas Pátria do
Brasil de Cesário Lange
A terceira edição do Fes-

tival de Bandas “Pá-
tria do Brasil” reuniu 

dezenas de pessoas na Praça 
da Matriz na tarde de sábado 
(14). 
 O evento, que teve 
organização do maestro José 
Paulo Soares Molitor, contou 
com a apresentação de ban-
das da nossa região, entre elas: 
Corporação Musical Carlos 
Gomes de Cesário Lange sob a 
regência do Maestro José Pau-
lo Molitor, Banda M. “ Prof° 
Dirceu Ortolane Stein de Ca-
pivari, Corporação Musical 
Lira São João de Laranjal Pau-
lista, Banda Municipal Maes-
tro Pingo de Porangaba, Cor-
poração Musical Lira Santa 
Cecilia de Boituva, Corpora-
ção Musical Imaculada Con-
ceição de Itapecerica da Serra 
regência, Corporação Musical 
Bandeirantes Portofelicense, 
Banda B. Filarmônica Tiete-
ense,  Banda Musical de Par-
dinho e Corporação Musical 
Lira Santa Cecilia de Pereiras 
SP.
 O Festival de Bandas 
tem o intuito de aproximar 

os músicos e bandas para in-
tercâmbios musicais entre os 
mesmos e também para divul-
gação desta arte tradicional 
e musical entre as cidades de 
nossas redondezas. O Festival 
deste ano contou com uma ho-
menagem ao Professor e e Vice 
Prefeito Sr. Gilberto Radicce.

 Segundo o organiza-
dor do Festival Maestro José 
Paulo Molitor foi um evento 
muito emocionante que en-
grandeceu ainda mais a cul-
tura musical de nossa cidade 
e o intercâmbio musical entre 
todas as bandas que participa-
ram é de grande importância 

para cultura de todo nosso 
povo, na qual Cesário Lan-
ge tem essa tradição forte no 
meio musical.
 O festival contou ain-
da com feira de artesanatos e  a 
V- Feira do Livro promovida 
pela Escola Estadual ‘‘Aristeu 
Vasconcelos Leite’’.

Na última terça-feira 
(17) no NIC em Cesá-
rio Lange, aconteceu 

a cerimônia de Juramento à 
Bandeira e entrega de certifi-
cados de dispensa de incorpo-

ração. Participaram cerca de 
117 jovens que recentemente 
completaram 18 anos de ida-
de.
 O ato de jurar à Ban-
deira faz parte do cerimonial 

das Forças Armadas do Bra-
sil, quando os soldados pres-
tam o compromisso de defen-
der a pátria, simbolizada pela 
Bandeira Nacional e cumprir 
os deveres militares.

 Durante a cerimônia, 
houve a execução do Hino 
Nacional e discurso do Prefei-
to Dinho. Em seguida foram 
entregues aos jovens os certi-
ficados de dispensa.
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Uma conquista histórica para a cidade 
que irá salvar muitas vidas e trazer 
mais segurança a toda população

JORNAL ALIANÇA

IBGE e Prefeitura de Laranjal Paulista 
realizam reunião preparatória para o 
Censo de 2020

Laranjal Paulista 
Prefeitura  realiza 

Campanha do 
Tracoma na rede 

municipal de 
ensino 

Porangaba 

Está quase tudo pronto 
para a inauguração da 
tão sonhada e aguarda-

da sede do Corpo de Bombei-
ros em Laranjal Paulista. Na 
manhã do dia (13), o prefeito 
Dr. Alcides de Moura Campos 
Junior recebeu o alto coman-
do da corporação para defi-
nir os últimos ajustes e afinar 
os detalhes. O coronel Miguel 
Ângelo de Campos e capitão 
Adriano Freitas de Brito es-
tiveram na cidade para uma 
inspeção à nova estrutura. A 
expectativa é o que o consór-
cio dê o aval, nos próximos 
dias, para que a abertura ofi-
cial faça parte da programação 
de aniversário da cidade já em 
outubro.

IBGE e Prefeitura de Laran-
jal Paulista realizam reunião 
preparatória para o Censo 

de 2020
Trabalho de campo e entrevis-
tas no município devem acon-
tecer entre agosto e outubro do 
próximo ano
 O IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística) prepara para 2020 
mais um censo demográfico. 
O objetivo é coletar dados em 
todos os municípios brasileiros 
que apontarão diretrizes para o 
desenvolvimento e organização 
do país para a próxima década. 
E o trabalho de preparação para 
esse grande estudo já começou. 
Esta semana, a primeira reu-
nião preparatória, para plane-
jamento e acompanhamento do 
trabalho em Laranjal Paulista 
foi realizada.
 O prefeito Dr. Alcides 
de Mouras Campos Junior rece-
beu os técnicos do IBGE, acom-
panhado de secretários munici-
pais e assessores. A expectativa 
é que o trabalho de campo, na 
cidade, aconteça entre os meses 
de agosto e outubro de 2020.
 Conhecer em detalhe 
como é e como vive o nosso 
povo é de extrema importância 
para o governo e para a socie-
dade. Os resultados obtidos 
através da realização do Censo 
Demográfico permitem traçar 
um retrato abrangente e fiel do 
país.
 O Censo Demográfico 
produz informações atualiza-
das e precisas, que são funda-
mentais para o desenvolvimen-
to e implementação de políticas 
públicas e para a realização de 

A Secretaria Municipal de 
Saúde juntamente com 
o subgrupo de Vigilân-

cia Epidemiológica de Avaré e 
apoio da Secretaria de Educa-
ção, realizaram a Campanha do 
Tracoma em escolares da rede 
pública municipal, cerca de 
200 crianças foram examinadas 
com idade entre 5 e 9 anos.
  “Essa foi uma exi-
gência do Ministério da Saúde, 
sendo detectado apenas um 
caso da doença. A criança diag-
nosticada juntamente com sua 
família receberam o devido tra-
tamento a base de antibióticos, 
como a transmissão ocorre por 
meio de secreção dos olhos de 
uma pessoa para a outra e por 
objetos contaminados é funda-
mental o tratamento de todos 
os residentes da casa,” afirmou 
a responsável pela Vigilância 

Epidemiológica Cristiana.
 Entenda a doença
 É uma doença infla-
matória dos olhos, causada pela 
bactéria Chlamydia Tracho-
matis e ocorre principalmente 
em crianças. Necessita de tra-
tamento, pois em muitos casos 
a doença pode não apresentar 
sintomas e as lesões provocam 
atrito da pálpebra com a córnea 
e podem prejudicar a visão.
 Deve-se ficar atentos 
aos olhos: se estiverem verme-
lhos e irritados, lacrimejantes 
e com secreção, coçando, com 
sensação de área e intolerância 
à luz.
 Para evitar o contágio, 
a dica é incentivar as crianças a 
lavarem as mãos e rosto várias 
vezes ao dia, não coçarem os 
olhos, não usarem toalhas ou 
lenços de outras pessoas.

investimentos, tanto do gover-
no quanto da iniciativa privada. 
“Além disso, uma sociedade or-
ganizada, que conhece a si mes-
ma, pode executar com eficácia 
ações imediatas e planejar com 
segurança o seu futuro”, expli-
cou o prefeito Dr. Alcides.
 Retratar o Brasil que 
entrará na próxima década é 
um desafio para o IBGE e iden-
tificar a realidade de cada mu-
nicípio é igualmente importan-
te.

 O IBGE espera contar 
com o envolvimento ativo dos 
governos estaduais e munici-
pais, desde a etapa de planeja-
mento até a execução da fase 
de coleta de dados do Censo 
Demográfico 2020. Na fase de 
preparação, em particular, a 
atualização da Base Territorial - 
descritores de divisas, mapas e 
cadastros - é uma tarefa pesada 
e dispendiosa. A parceria com 
prefeituras e órgãos estaduais 
de planejamento constitui, so-

bretudo nesta etapa, elemento 
fundamental para o sucesso de 
um censo. Essas instituições 
dispõem de mapas municipais e 
cadastrais mais atualizados que 
aqueles que o IBGE possui. Isto 
é, possuem um material que re-
flete melhor a realidade local, 
garantindo em grande parte a 
qualidade das informações co-
letadas, evitando omissões na 
cobertura da área do municí-
pio,  agilizando  a  coleta e redu-
zindo os  custos da oper ação.

NOTIFICAÇÃO N° 895/2019
CONTRIBUINTE:  JONATHAN MANOEL DA 

SILVA MEI

ENDEREÇO: Rua São José, 07 – Aleluia -  Ces. Lan-
ge /SP 
PROCESSO: 4408/2017
SOLICITO seu  comparecimento  no prazo máximo 
de 02 (DOIS) dias  a contar desta publicação no setor 
de  protocolo  da  PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CESÁRIO LANGE para providenciar o cancelamento 
da inscrição municipal, sob pena de não o fazendo ter 
sua inscrição cancelada EX-OFFÍCIO e ser apenado 
em 10 UPFM .
 Cesário Lange 17 de setembro de 2019

NOTIFICAÇÃO N° 896/2019
CONTRIBUINTE:  NEOSVALDO RODRIGUES

ENDEREÇO: Rua Anísio Pereira Novaes, 1.101 – 
Jardim Europa – Cesário Lange - SP
PROCESSO: 2446/2019
SOLICITO seu  comparecimento  no prazo máximo 
de 02 (DOIS) dias  a contar desta publicação no setor 
de  protocolo  da  PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CESÁRIO LANGE para providenciar o cancelamento 
da inscrição municipal, sob pena de não o fazendo ter 
sua inscrição cancelada EX-OFFÍCIO e ser apenado 
em 10 UPFM .
 Cesário Lange 17 de setembro de 2019

NOTIFICAÇÃO N° 897/2019
CONTRIBUINTE:  FÁBIO APARECIDO DE LIMA
ENDEREÇO: Rua Amazonas, 276 – Vila Brasil – Ce-
sário Lange - SP
PROCESSO: 1145/2019
SOLICITO seu  comparecimento  no prazo máximo 
de 02 (DOIS) dias  a contar desta publicação no setor 
de  protocolo  da  PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CESÁRIO LANGE para providenciar o cancelamento 
da inscrição municipal, sob pena de não o fazendo ter 
sua inscrição cancelada EX-OFFÍCIO e ser apenado 
em 10 UPFM .
 Cesário Lange 17 de setembro de 2019
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Agentes de saúde da prefeitura 
visitarão residências para atualizar 
cadastro de moradores

Município assina convênio com 
turismo para sinalização viária

Prefeito Aldo 
participa do 

Hasteamento das 
Bandeiras e da 

inauguração da 
quadra da EMEF 

Padre Julio

Tatuí é parte do Progra-
ma Município de Inte-
resse Turístico (MIT) e 

por isso, em São Paulo, a pre-
feita Maria José Vieira de Ca-
margo e o secretário Cassiano 
Sinisgalli (Esporte, Cultura, 
turismo, Lazer e Juventude), 
assinaram no Palácio dos Ban-
deirantes, mais um convênio 
com o Governo do Estado 

para novos recursos para a 
área do Turismo local. O va-
lor é de R$ 110.284,00, atra-
vés da Secretaria de Estado do 
Turismo e do Departamento 
de Apoio ao Desenvolvimen-
to dos Municípios Turísticos 
(DADETUR). Os recursos são 
para sinalização viária e turís-
tica. Presentes ainda ao evento 
estavam: o governador João 

Dória e os secretários Marco 
Vinholi (Desenvolvimento Re-
gional) e Vinícius Lummertz 
(Turismo).
 “Turismo também 
gera renda e emprego. Tatuí 
já é uma referência na região e 
precisa ter bons projetos para 
captar recursos, que irão es-
timular vários setores, como 
o hoteleiro, a gastronomia e a 

prestação de serviços”, relatou 
a prefeita Maria José.
 Para o ano de 2020, 
Tatuí irá apresentar novos 
projetos junto ao Programa 
Município de Interesse Tu-
rístico (MIT). As demandas 
estão sendo avaliadas pela Se-
cretaria de Esporte, Cultura, 
Turismo, Lazer e Juventude e 
conselhos culturais.

Tatuí Cerquilho 

A Prefeitura de Tatuí co-
munica que nos dias 
24, 26 e 28 de setembro, 

agentes comunitários de saú-
de da Secretaria Municipal de 
Saúde visitarão as residências 
dos bairros Jardim Santa Rita 
de Cássia, Jardim Rosa Garcia, 
Vila Santa Luzia, Jardim Tó-
quio, CDHU “Orlando Lisboa”, 
Jardim Wanderley, Vila An-

gélica e Jardim Gonzaga, para 
atualizar o cadastro dos mora-
dores dessas localidades.
 Nos dias úteis, as visi-
tas ocorrerão das 17h às 19h, e 
aos sábados, os agentes percor-
rerão os bairros das 8h às 12h. 
Os horários foram estabeleci-
dos de maneira que a maioria 
da população possa estar em 
casa no momento da visita dos 

agentes comunitários.
  É importante ressal-
tar que todos os agentes são 
funcionários da Prefeitura de 
Tatuí, e que os mesmos esta-
rão devidamente identificados 
durante esse trabalho. Por isso, 
os moradores podem atender 
tranquilamente as equipes e 
fornecer os dados solicitados 
para a atualização do cadastro.

 No próximo mês de 
outubro, será a vez dos mora-
dores dos bairros Valinho e 
Vila São Cristóvão. A visita dos 
agentes comunitários de saúde 
acontecerá nos dois últimos sá-
bados do mês, dias 19 e 26/10, 
com intuito de implantar as 
Equipes de Saúde da Família 
(ESF’s) nas Unidades de Saúde 
já existentes nesses locais.

No dia 07 de setembro, 
além de celebrar a im-
portante data da histó-

ria do nosso país: Dia da Inde-
pendência Brasileira, o prefeito 
Aldo, autoridades, equipe, alu-
nos, professores e população 
também participaram da inau-
guração da Quadra Poliespor-
tiva Coberta da EMEF Padre 
Júlio Prestes Holtz.
 A quadra foi um de-
sejo e um pedido antigo da co-
munidade escolar e dos pais da 
escola, são mais de 700 metros 
quadrados de construção, que 
irá ampliar e melhorar as ativi-
dades desenvolvidas pelos pro-
fessores. A obra foi feita com 
verba própria da Prefeitura de 
Cerquilho.

 O evento foi ainda 
mais bonito com a apresenta-
ção do Coral Iluminar - for-
mado por cerca de 80 alunos 
do segundo ao quinto ano da 
escola Padre Júlio, regido e ide-
alizado pela vice-diretora Gis-
laine Antoneli e que apresentou 
duas canções de autoria de sua 
regente: “Sobre A Vida” e “Can-
ção para Cerquilho”.
 Antes de descerrar a 
placa, o prefeito Aldo fez a pri-
meira cesta de basquete como 
uma inauguração simbólica do 
novo espaço. Após a cerimônia, 
os presentes puderam curtir o 
Projeto Voltando a ser Criança 
– Edição Especial da Indepen-
dência, já aproveitando o novo 
espaço inaugurado.
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Convênio 
implantará  Justiça 

Restaurativa na
 cidade

Cerquilho 

Equipes da 
Melhor Idade 

disputam Copa 
de Voleibol

Prefeito Aldo assina emenda de 
R$ 180 mil indicada pela Deputada 
Estadual Maria Lúcia Amary
O prefeito Aldo Sanson re-

cebeu a visita de Ramiro 
de Campos, assessor da 

Deputada Estadual Maria Lúcia 
Amary, que trouxe o contrato 
da verba de R$ 180 mil, indica-
da pela deputada.
 A emenda foi destina-
da para a infraestrutura do mu-
nicípio e será utilizada para re-
alizar o recapeamento asfáltico 
das ruas João Gaiotto, Antonio 
Constantini e Pedro Flora.
  Ramiro informou 
ainda que a deputada indicou 

outra verba no valor de R$ 300 
mil, que em breve será libera-
da. Este valor será usado para 
a implantação de rotatória no 
cruzamento da Av. Flamboyant 
com a Estrada Municipal Fran-
cisco Bellucci e pavimentação 
asfáltica de trecho da Av. Flam-
boyant.
 Durante o encontro, 
o prefeito Aldo agradeceu Ra-
miro e a Deputada Maria Lúcia 
por sempre lembrarem de Cer-
quilho e trabalharem sério por 
melhorias em nossa cidade.

Tietê 

A Prefeitura de Tietê, atra-
vés de convênio com o 
Tribunal de Justiça do 

Estado implantará no municí-
pio um núcleo de Justiça Res-
taurativa.
 A Justiça restaurati-
va é uma técnica de solução 
de conflito e violência que se 
orienta pela criatividade e sen-
sibilidade a partir da escuta 
dos ofensores e das vítimas. No 
Estado de São Paulo, a Justiça 
Restaurativa tem sido utilizada 
em dezenas de escolas públi-
cas e privadas, auxiliando na 
prevenção e na diminuição do 

agravamento de conflitos.
 Na manhã da quinta-
feira (12), o convênio foi for-
malmente assinado pelo Prefei-
to do Município, Vlamir Sandei 
e pelos juízes de direito Dr.ª 
Renata Xavier Salmaso e Dr. 
Marcelo Nalesso Salmaso. 
 O Núcleo de Justiça 
Restaurativa estará sob respon-
sabilidade da pasta de educação 
e funcionará nas dependências 
do Cartório Eleitoral Munici-
pal.
 A inauguração do nú-
cleo está prevista para meados 
de novembro.

As equipes femininas e 
masculinas de voleibol 
adaptado da Secretaria 

de Esportes, Juventude e Lazer 
(SEJUL) participaram no últi-
mo final de semana da Xª Copa 
Amigos do Voleibol Adaptado 
de Águas de São Pedro, no mu-
nicípio de Tatuí.
 Na ocasião a equipe 
masculina disputou com a cida-
de de Bauru, para qual perdeu 
de 2x0, e com a cidade de Raf-
fard, que foi vencida por 2x0.
 Já a equipe femini-
na foi derrotada pelos grupos 

Bem-viver e Ativaidade, ambas 
partidas por 2x0, e venceu Arei-
ópolis, também por 2x0.
 As equipes têm parti-
cipado ao longo de todo o ano 
de 2019 das etapas da Copa 
e em 20 de outubro é a vez de 
Tietê receber as partidas, que 
aconteceram nos Ginásios de 
Esporte Acácio Ferraz e Giu-
seppe Dal Pozzo.
 Os treinamentos do 
voleibol adaptado acontecem 
de 2ª, 4ª e 6ª feiras no Ginásio 
Acácio Ferraz.
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NOTIFICAÇÃO N° 906/2019
CONTRIBUINTE:  ARELI VISIEDO SILVA ME

ENDEREÇO: Rua 09 de Julho, 1.071 – Centro – 
Cesário Lange - SP
PROCESSO: 1.185/2019
SOLICITO seu  comparecimento  no prazo máximo 
de 02 (DOIS) dias  a contar desta publicação no setor 
de  protocolo  da  PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CESÁRIO LANGE para providenciar o cancelamen-
to da inscrição municipal, sob pena de não o fazendo 
ter sua inscrição cancelada EX-OFFÍCIO e ser ape-
nado em 10 UPFM .
 Cesário Lange 19 de setembro de 2019

NOTIFICAÇÃO N° 909/2019
CONTRIBUINTE:  JONIS DE OLIVEIRA

 MACHADO

ENDEREÇO: Rua Passa Três, 986 – Centro – Cesá-
rio Lange - SP
PROCESSO: 2707/2019
SOLICITO seu  comparecimento  no prazo máximo 
de 02 (DOIS) dias  a contar desta publicação no setor 
de  protocolo  da  PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CESÁRIO LANGE para providenciar o cancelamento 
da inscrição municipal, sob pena de não o fazendo ter 
sua inscrição cancelada EX-OFFÍCIO e ser apenado 
em 10 UPFM .
Cesário Lange 19 de setembro de 2019

Museu participa da 13ª Primavera 
de Museus, com diversas atividades 
entre os dias  24 e 29 de setembro

Tatuí 

O Museu Histórico “Paulo 
Setúbal”, equipamento 
de Cultura da Prefei-

tura de Tatuí, participará da 
“13ª Primavera de Museus”, que 
será realizada de 24 a 29 de se-
tembro. A temporada cultural 
é uma iniciativa do Instituto 
Brasileiro de Museus (IBRAM), 
e tem o objetivo de promover, 
divulgar e valorizar os museus 
brasileiros, aumentar o público 
visitante e intensificar a relação 
dos museus com a sociedade, 
focando como resultado a par-
ticipação de museus do territó-
rio nacional.
 O tema central da pro-
gramação deste ano é: “Museus 
por Dentro, por Dentro dos 
Museus”. Durante os seis dias 
da “Primavera de Museus”, a 
exemplo do que será feito em 
museus de todas as partes do 
Brasil, o Museu Histórico “Pau-
lo Setúbal” promoverá uma sé-
rie de atividades para seus visi-
tantes.
 De 24 a 29/09 (terça-
feira a domingo), das 9h às 17h, 
na sede do Museu Histórico 
“Paulo Setúbal”, serão realiza-
das visitas técnicas monitora-
das, com o tema: “Museus por 
Dentro, por Dentro dos Mu-
seus”. No 1º andar: “História de 
Tatuí”, “Folclore” e Sala “Capi-
tal da Música”; Piso térreo: Sala 
“Paulo Setúbal” e Gabinete de 
Leitura “Nilzo Vanni”; Subso-
lo: Salas “Tatuí Guerreira” e 
“Curiosidades do Museu”.

 Também de 24 a 29/09 
(terça-feira a domingo), das 9h 
às 17h, na sede do Museu His-
tórico “Paulo Setúbal”, haverá 
a exposição “A Cenografia do 
Conservatório de Tatuí”, do ce-
nógrafo Jaime Pinheiro.
 Entre os dias 24 e 27/09 
(terça a sexta-feira), das 9h às 
17h, o público poderá prestigiar 
o Jardim da Literatura “Prima-
vera”, na Praça do Museu.
 No dia 25/09 (quarta-
feira), às 17h, o Museu Históri-
co “Paulo Setúbal” sediará a 1ª 
Audiência Pública para apre-
sentação da revisão do Plano de 
Desenvolvimento Turístico de 
Tatuí.
 Já no dia 26/09 (quin-
ta-feira), às 19h, no Museu His-

tórico “Paulo Setúbal”, ocorre-
rá o ensaio aberto do Coral da 
Cidade de Tatuí “Professor José 
dos Santos”.
 De 27 a 29/09 (sex-
ta-feira a domingo), às 17h, na 
sede do Museu, será realizada a 
exposição “Ilustres Tatuianos”, 
com uma homenagem a Fran-
cisco de Souza Bueno (Pache-
co).
 No dia 27/09 (sexta-
feira), às 19h, também no Mu-
seu Histórico “Paulo Setúbal”, 
o público poderá prestigiar a 
“Noite da Seresta com Ternura”, 
que homenageará Francisco de 
Souza Bueno (Pacheco).
 E no dia 28/09 (sába-
do), serão realizadas três ativi-
dades: das 9h às 17h, no Museu, 

o Projeto “Fotografando o Mu-
seu”; às 11h, na Praça da Matriz, 
o Projeto “Música na Praça”, 
com apresentação da Big Band 
do Conservatório de Tatuí; e às 
19h, na Concha Acústica “Spar-
tacco Rossi”, haverá a “2ª Mos-
tra Municipal de Dança”.
 De acordo com o ges-
tor do Museu Histórico “Paulo 
Setúbal”, Rogério Vianna, “essa 
iniciativa é uma oportunidade 
de convidar o público a refle-
tir sobre o momento em que o 
patrimônio cultural brasileiro 
está inserido, apresentando os 
museus por dentro e buscando 
fortalecer a relação das pessoas 
com os museus a partir da ótica 
da preservação”.



Tudo o que é demais, não presta!

Prof. Luiz Almeida Marins FilhoMotivação
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O Pensador Gilberto Radicce

O melhor de nós 
O melhor de nós pode sur-

gir em nossos momen-
tos de crises existenciais, 

provocadas por circunstâncias 
difíceis, que despertam o so-
frimento e o desespero. Nessas 
ocasiões, quando as dificulda-
des tempestuosas desabam so-
bre nós, a vida perde o sentido, 
os abalos emocionais nos sufo-
cam, provocando a necessidade 
do amparo de quem nos é soli-
dário. Entretanto, se no auge do 
desespero conseguimos respi-
rar fundo, nossas forças emo-
cionais escondidas no incons-
ciente despertam do seu sono 
letárgico e transformam-se em 
resistências poderosas que nos 
levantam da prostração. Co-
meçamos a compreender então 
que o limite de uma dor é uma 
dor maior, e as nossas dores são 
relativas, menores que as dores 
suportadas por milhares de so-
fredores espalhados pelo plane-
ta. Essa relativização de nossas 
dores limita nossos sofrimentos 
a suas dimensões reais, e serão 
superados através do desper-
tar da nossa consciência para 
a existência do próximo, que 
ao nosso lado  padece de so-
frimentos maiores. Este nosso 
sentimento de solidariedade ao 
próximo, que nos aproxima das 
dores do mundo e demonstra-
nos que não somos os únicos 
viventes a sofrer, está alojada 
naquela nossa força interior 
oculta no inconsciente. Mas 
essa força que nos protege e 
pode nos agigantar diante de 
nossas tragédias só existe se a 
cultivarmos ao longo da nos-
sa existência, pois se ao con-
trário desse cultivo solidário 
semeamos ventos, colheremos 
tempestades. Semear ventos 
nos abrutalha,  mas cultivar a 
solidariedade nos humaniza. 
E para que este humanismo se 
multiplique em nosso interior, 
é necessário cultivá-lo desde 
a nossa infância e prolongá-lo 
durante toda nossa existência, 
pois cultivado ele se multiplica-
rá em nosso interior, tornando-
nos um vivente solidário com o 
conjunto da humanidade. Esse 
humanismo está ao alcance de 
todos nós, disponível ao longo 
das civilizações, e exposto nos 
sistemas filosóficos e religiosos 
produzidos pelos povos que nos 
antecederam, e propalados por 

filósofos e profetas. Mas como 
todo trigal, esses sistemas es-
tão misturados ao nocivo joio, 
cujo inadvertido consumo 
envenena   nossos corações e 
apequena nossa existência. As 
civilizações anteriores à nos-
sa produziram inúmeros sis-
temas religiosos e filosóficos 
de acordo suas diversificadas 
culturas, com advertências e 
orientações para que os vi-
ventes seguissem os princípios 
humanos e evitassem as falsas 
promessas de redenção hu-
mana destiladas pelos agentes 
da mesquinhez e do egocen-
trismo, fontes dos constantes 
sofrimentos da humanidade. 
Atualmente, vivemos em uma 
sociedade permeada pelas ci-
ências e tecnologias, que nos 
proporcionou um bem-estar 
jamais imaginado nas socieda-
des pretéritas. Desfrutamos de 
liberdades antes impossíveis 
devido aos sistemas de domi-
nação das minorias privile-
giadas sobre a imensa maioria 
das sociedades. Temos uma 
amplitude de valores humanos 
produzidos por inúmeros sis-
temas religiosos e filosóficos, 
que minoraram nossos sofri-
mentos. Entretanto, continu-
amos sofrendo e padecendo 
de crises existenciais contun-
dentes, que em certas circuns-
tâncias fazem a vida perder o 
rumo e o sentido. Nesta so-
ciedade multiplicamos nossos 
conhecimentos, e também as 
nossas responsabilidades. Os 
existencialistas afirmam que 
somos responsáveis pelos nos-
sos caminhos, e que depende 
substancialmente de cada um 
de nós ser ou não feliz nesta 
sociedade. É evidente que nes-
ta sociedade a riqueza produ-
zida pelo trabalho ainda é mal 

distribuída, estando concen-
trada nas mãos de minorias 
privilegiadas, e negada para a 
imensa maioria da população. 
É também evidente que essa 
sociedade gerou uma menta-
lidade coletiva consumista, de 
consumo do supérfluo e não 
dirigida para a solução do con-
junto da população. Mas essa 
mesma sociedade produz uma 
cultura humanista, libertária e 
solidária jamais ao alcance das 
maiorias nas sociedades preté-
ritas. Entretanto, esse valioso 
patrimônio cultural é desde-
nhado pela maioria dos vi-
ventes, mais preocupados em 
consumir supérfluos do que 

desenvolver sua personalidade 
solidária e inclusiva, que viva 
as dores do seu vizinho e o am-
pare quando em dificuldades. 
Na África e na Ásia crianças 
morrem de fome, e populações 
inteiras de famintos não con-
seguem empregos que patroci-
nem seu bem-estar. Enquanto 
não tivermos olhos para a pre-
cariedade dessas existências, 
quando padecermos de dores 
insuportáveis, não haverá em 
nosso inconsciente aquela for-
ça solidária que nos ampare 
dos sofrimentos existenciais, 
tão comuns em nossa socieda-
de. Ou seja, não teremos o me-
lhor de nós em nosso interior.

Este provérbio português é 
de uma grande sabedoria. 
O mais interessante dele é 

que quando diz “tudo” é tudo 
mesmo! Até coisas e sentimen-
tos aparentemente bons e ino-
fensivos, quando são demais, 
não prestam.
 Saudade demais, não 
presta. Cuidado demais, não 
presta. Atenção demais, não 
presta. Carinho demais, não 
presta. Argumentar demais, 
não presta. Falar demais, não 
presta. Ouvir demais também 
não presta.
 Isso sem falar em co-
mer demais, correr demais, tra-
balhar demais. O trabalho dig-
nifica o homem, diz o ditado. 
Mas o excesso pode levar à do-
ença, ao estresse e até à morte.
 Tudo o que é demais, 
não presta mesmo. Até rezar 
demais não é bom, pois tem um 
ditado que diz “muita reza, até o 
santo desconfia”.
 Vejo nas empresas, 
pessoas que discutem demais, 
argumentam demais, insistem 

demais. Não conseguem saber 
o ponto de parar, de mudar de 
assunto, de dar um tempo. Vejo 
pessoas que exageram nas brin-
cadeiras e acabam se tornando 
pessoas chatas, inconvenien-
tes, desrespeitosas. Pessoas que 
“pegam no pé” de colegas de 
trabalho e de amigos de forma 
insistente e demasiada são um 
verdadeiro tormento para o cli-
ma empresarial.
 Certa vez, um diretor 
me disse não suportar um seu 
gerente que o bajulava o tempo 
todo. Até elogiar demais, não 
presta!
 Conheço políticos e 
até dirigentes de empresa que 
falam muito. Falam demais. Fa-
lam o que não precisavam dizer. 
Falam na hora errada. E como 
falam tudo o que lhes vem à 
cabeça, muitas vezes sem pen-
sar, acabam falando bobagens 

e criando problemas desne-
cessários, atritos e desavenças. 
Depois terão que explicar, des-
mentir, dizer que “não era bem 
aquilo que eu queria dizer”, etc. 
Deveriam falar menos. Falando 
menos evitariam muitos pro-
blemas e poderiam se concen-

trar mais em seu trabalho.
 Até escrever demais 
não presta. Textos longos de-
mais, ninguém mais lê. Até por 
isso vou parar por aqui. Acredi-
to que você já tenha entendido a 
mensagem.
 Acredite: tudo o que 
é demais, não presta! E é tudo 
mesmo!
 Pense nisso. Sucesso!

Funcionário da 
Caixa ligou para 
agendar o saque 

do FGTS?
Cuidado, é golpe!
Golpistas conseguem in-

formações privilegia-
das e dados pessoais 

de suas vítimas e usam isto 
para aplicar o golpe do agen-
damento do FGTS. Recebem, 
por exemplo, a informação 
de que uma empresa demitiu 
muitos funcionários, e identi-
ficam uma vítima em poten-
cial, com mais tempo de casa 
e, supostamente, um valor de 
fundo de garantia mais alto. 
Como o golpe é aplicado? De-
finido o alvo, um golpista liga 
para a vítima e finge ser fun-
cionário da Caixa Econômica 
Federal. Com a promessa de 
evitar filas e agilizar o proces-
so, ele tenta agendar dia e ho-
rário para o saque do FGTS. 
Cita algumas informações 
pessoais e até o valor aproxi-
mado a ser retirado, para que 
a proposta pareça verdadeira. 
 Mas é tudo um gol-
pe, uma armadilha para apli-
car o crime conhecido como 
“saidinha de banco”. Se o cri-
minoso souber o dia, horário 
e agência escolhida por sua 
vítima, será muito mais sim-
ples aplicar o golpe.
 Como evitar cair em 
golpes do tipo 
 O mais importante 
para não cair neste golpe é sa-
ber que a Caixa não liga para 
seus clientes para agendar o 
saque do FGTS.
 Cerca de 96 milhões 
de pessoas têm direito ao sa-
que de até R$ 500 de cada 
conta do FGTS, o que certa-

mente deve aumentar a circu-
lação nos bancos e chamar a 
atenção dos golpistas.
 Listamos sete dicas 
para você se prevenir neste 
momento:
 Em vez de sacar o 
valor em dinheiro, prefira 
transferi-lo para sua conta 
bancária, ainda que precise 
pagar uma taxa pelos serviços 
de DOC ou TED.
 Evite ir ao banco 
sozinho. Esta regra, aliás, se 
aplica em quaisquer circuns-
tâncias, principalmente se 
você for aposentado, um dos 
alvos mais frequentes dos gol-
pistas.
 Não aceite ajuda de 
estranhos. Se precisar de al-
guma coisa, procure por um 
funcionário do banco.
  O saque do FGTS 
pode ser feito em qualquer 
agência da Caixa. Então, se 
for realizar o saque em di-
nheiro, prefira uma agência 
que não esteja em sua região. 
 Se for levar o di-
nheiro, separe-o em lugares 
diferentes: bolsas, carteiras, 
bolsos etc. 
 Ao sair da agência, 
certifique-se de que não está 
sendo seguido. Se não estiver 
seguro, não hesite em voltar 
para o banco e falar com o ge-
rente sobre sua suspeita.
 E, principalmente, se 
for abordado por criminosos, 
nunca reaja. Eles, normal-
mente, estão armados, e sua 
vida é o mais importante.




