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Jamais vou 
entender este 

 Fenômeno 
chamado Carnaval
Um povo sofrido, rouba-

do, explorado, muitas 
vezes sem ter nem o que 

comer e sem perspectivas de 
vida. De uma hora pra outra, 
explode numa alegria sem mo-
tivo...sem limites, sem pudor. 
Homens que até  sexta feira, 
trabalharam de terno e grava-
ta, no sábado vão para as ruas, 
maquiados, vestidos de mulher, 
sutien por cima de peitos pelu-
dos, braços  e pernas cabeludas, 
numa imitação  grotesca e sem 
sentido do sexo feminino.
 Mulheres que se ma-
tam em trabalhos, muitas vezes 
degradantes e mal remunera-
dos...sofrem nas filas de hos-
pitais e creches, aparecem na 
passarela, cobertas de brilho e 
rebolando, como se não  hou-
vesse o amanhã.
 Os canalhas no poder,  
adoram esta orgia sem sentido, 
porque pelo menos por alguns  
dias, o povo está  olhando pro 
outro lado, enquanto eles con-
tinuam sugando cada gota de 
sangue e cada centavo que pu-
derem roubar.
 As ruas estão  tomadas 
de foliões urrando de alegria...e 
eu me pergunto: VOCÊ  ESTÁ  
ALEGRE PORQUÊ, ???

 Sua vida melhorou 
de ontem pra hoje? Seu salário  
aumentou?  Seu filho entrou 
numa boa escola? 
 Se você  cair de um trio 
elétrico  quebrar a cabeça ou se 
acidentar, vão  te levar para um 
bom hospital? 
 Você terá  água em 
casa, pra tomar banho, quando 
voltar da gandaia? a sua familia 
se sente segura dentro casa ou 
nas ruas e avenidas???  
 Então  me explica, TÁ 
RINDO  DE QUE??? Será que 
ñ é só o efeito de alguma coisa 
ingerida???
 Você  irá pra rua com 
esta mesma vontade, pra pro-
testar contra esta roubalheira 
absurda, que está  destruindo a 
vc e ao nosso país? Vc tem cora-
gem postar essa indignação??? 
Vc tem consciencia politica 
para manifestar essa indigna-
ção nas URNAS???
 Por estas e outras que 
os governantes adoram Carna-
val e eu jamais vou entender 
porque nosso povo é  tão  alie-
nado mental e de fácil  manipu-
lação.
 VIVA O BRASIL!!!

              Arnaldo Jabor

    Cesário Lange é uma cidade 
que sempre tem ocorrências 
relacionadas a entorpecen-
tes, o que poderia ser evitado 
com a utilização de cães fare-
jadores pela Polícia Militar e 
Guarda Municipal. Só com a 
presença dos cães já intimida-
ria qualquer um que pensasse 
em fazer algo do gênero. Com 
um treinamento adequado os 
cães seriam grandes aliados 
da força policial da nossa ci-
dade e contribuiriam muito 
para uma vida melhor por 
aqui. A cidade Precisa adotar 
esse método de policiamento.

   O ponto de ônibus do trevo 
da Vila Brasil, sentido Tatuí, 
na Rodovia Floriano de Ca-
margo Barros, está precisan-
do de iluminação pública, 
pois os moradores do bairro 
estão reclamando do local 
que é muito utilizado por es-
tudantes de cursos noturnos e 
a ausência de iluminação traz 
muita insegurança aos usu-
ários. Esse tipo de problema 
desestimula as pessoas a es-
tudarem por medo de ficarem 
expostas a perigos por conta 
do escuro, como assaltos, es-
tupros e outras agressões.

    Nas laterais da estrada rural 
que começa ao lado do estacio-
namento do Restaurante Galpão 
Gaúcho e vai até a divisa de Pe-
reiras esta precisando de fiscali-
zação em relação a limpeza e re-
tirada de lixo, pois os moradores 
dos bairros rurais, que muitas 
vezes circulam pelos acosta-
mentos da referida estrada, com 
bicicletas ou caminhando a pé, 
solicitam essa benfeitoria , es-
tão impedidos de transitar pelo 
acostamento, atualmente invadi-
do pelo lixo, se a fiscalização for 
intensificada as pessoas deixarão 
de jogar lixo em local impróprio 
podendo pagar multa.

    A Avenida Benedito de 
Camargo Barros, próxima  a 
Avenida Oswaldo Vieira de 
Camargo, no sentido da Bi-
quinha, logo após os quatro 
galpões existentes e em cons-
trução, precisa da construção 
de lombadas, pois os veículos 
que acessam esta Avenida ao 
entrarem na cidade, entram 
em alta velocidade colocan-
do em risco os atletas e cami-
nhantes usuários da pista de 
caminhada que ali se encon-
tra. Não da praticar exercí-
cios  correndo o risco de ser 
atropelado.

   O ponto de ônibus do  Bair-
ro Haras do Sul precisa ser 
ampliado, pois  o aumento 
do ponto de ônibus naquele 
local, é necessário visto que o 
número de pessoas que utili-
zam o transporte coletivo dia-
riamente aumentou e o ponto 
de ônibus existente ficou pe-
queno e com pouco espaço 
para abrigar os munícipes e 
após a instalação das cober-
turas e dos bancos, os muníci-
pes poderão aguardar o trans-
porte com mais comodidade e 
conforto, assim não irão ficar 
na chuva e nem no sol.

    O vereador Alessandro Do-
nizete Paes vieira  fez uma indi-
cação ao prefeito, onde pede  a 
possibilidade  de mudar o horá-
rio de funcionamento dos caixas 
eletrônicos do município, para 
que passe a vigorar o horário de 
funcionamento dos caixas ele-
trônicos de autoatendimento das 
08 horas às 18 horas, de segunda 
a sexta-feira. A alteração irá be-
neficiar muitos munícipes que 
necessitam utilizar os serviços 
oferecidos pelos caixas eletrôni-
cos e ficam impedidos em deter-
minados horários, uma vez que 
a maioria da população está tra-
balhando no horário comercial.

    A Biquinha precisa da colo-
cação de uma placa com a anali-
se química da água da vertente, 
para que seja esclarecido, de ma-
neira efetiva, o motivo daquela 
água ser considerada não potá-
vel, pois a população contesta a 
classificação de não potável, do 
local, e continua abastecendo-se 
daquela água, para o consumo 
residencial. A fim de evitarmos 
maiores transtornos de saúde 
pública e jurídico. Foi feito re-
querimento na câmara sobre 
isso e mediante a todas estas in-
formações esperamos que as me-
didas necessárias sejam tomadas 
o mais breve possível.

   Durante as festividades de 
carnaval que terá essa semana 
na nossa cidade é muito im-
portante o cuidado redobra-
do com as crianças, no meio 
de muita gente elas podem se 
perder ou até mesmo serem 
levadas por alguém. Moramos 
numa cidade tranquila, mas 
nem por isso devemos confiar 
em todos, o mal está em todo 
lugar. Não devemos baixar a 
guarda em momento algum, 
pois é na nossa falha que a 
maldade enxerga oportunida-
de de atacar. Não dá para tirar 
os olhos das crianças.

    A páscoa está chegando e 
com certeza os chocolates não 
estarão baratos em abril. Uma 
boa dica para os moradores é 
ir comprando algumas coisas 
aos poucos, ou já ir economi-
zando para poderem comprar 
ou fazer os deliciosos ovos de 
chocolate. E pra quem trabalha 
ou quer trabalhar com isso já é 
bom divulgar o serviço de en-
comendas, para ter um resul-
tado bom de vendas de páscoa, 
quanto mais cedo mais espaço 
tem para as encomendas, e as-
sim da pra tirar uma boa renda 
extra.

    Vamos ver como vai ficar a 
cidade depois do Carnaval. Ge-
ralmente as pessoas jogam tudo 
que bebem e que comem no 
chão, pois na cabeça delas, a pre-
feitura paga alguém pra limpar. 
Só por que tem alguém que lim-
pa não significa que você não te-
nha que ter educação e jogue lixo 
em lugares inapropriados. Ima-
gine uma situação onde recebe 
uma visita na sua casa e a visita 
joga todos os restos do que bebe 
e come no chão, porque simples-
mente ela sabe que outra pessoa 
vai limpar. E aí? Só porque tem 
alguém pra limpar você não pre-
cisa ter educação? Pense nisso.

    Algumas cidades, perto da 
nossa foram muito afetadas por 
conta das chuvas que ocorreram 
recentemente. Muitas famílias 
perderam tudo e não tem como 
recuperar. Sempre temos coisas 
que não usamos mais em casa e 
essas coisas podem ajudar muita 
gente. Então, todos que tiverem 
como dar uma ajuda para essas 
famílias afetadas, por favor aju-
dem, seja com alimentos, mó-
veis, colchões, eletrodomésticos 
ou roupas. Se existir a possibi-
lidade de ajudar, vamos abraçar 
essa causa e ajudar o próximo, 
que foi o que Jesus nos ensinou.

    Sobre a matéria vinculada na 
Edição nº 871 do Jornal Alian-
ça ‘‘Vereador cobra da prefei-
tura providências tomadas no 
caso do padeiro municipal’’.  
onde o Vereador Canjica  diz 
que o padeiro da prefeitura 
foi visto e filmado praticando 
atos de cunho sexual, pegando 
em diversas partes de seu cor-
po, inclusive partes genitais. O 
Prefeito Dinho informou que 
o funcionário que foi mencio-
nado pediu demissão após o 
ocorrido e não faz mais parte 
do corpo de funcionários da 
prefeitura.
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Treinamento de cães farejadores em Cesário Lange
Foi realizado na última 

quarta-feira dia 19 de fe-
vereiro, na AMDAFAP 

em Cesário Lange, um trei-
namento sobre a utilização de 
cães farejadores pela Polícia 
Militar, Guarda Municipal e 
Corpo de Bombeiros.
 Esses animais fan-
tásticos tem uma capacidade 
extraordinária de identificar 
odores e rastreá-los. Isso aju-
dado na busca de pessoas de-
saparecidas, na identificação 

de drogas escondidas em ma-
las, veículos e em prédios resi-
denciais e comerciais.
 É muito comum a uti-
lização dos cães farejadores em 
aeroportos e rodoviárias, onde 
o fluxo de pessoas e malas são 
intensos. Além da busca por 
entorpecentes, os cães podem 
ser treinados para o combate 
de pessoas armadas, quando 
ameaçam a vida de outras pes-
soas.
 Um treinamento de 

alto nível, mas que é pouco 
aproveitado pela Polícia local. 
 Estiveram presentes 
no evento: Policiais Milita-
res, da Força Tática e Ações 
Especiais das cidades de Ce-
sário Lange, Cerquilho, Tietê, 
Botucatu, Tatuí e São Paulo. 
E representantes da Guarda 
Municipal de Cesário Lange: 
Luciano e Emerson. 
 O palestrante Fran-
cisco Denizio da Silva Nunes 
(Chico), Sargento da Polícia 

Militar da reserva, treina cães 
há 27 anos e mora em Cesário 
Lange. Portanto adotar cães 
no policiamento de Cesário 
Lange seria uma inovação ex-
tremamente importante pois 
os cães farejadores, treinados 
para localização de entorpe-
centes, poderiam diminuir 
muito esse mal que destrói fa-
mílias em nossa cidade.
 Após a palestra, foi 
realizada uma simulação no 
Bairro Haras do Sul, onde 

um policial andou por vários 
pontos e se escondeu dentro 
de uma construção, para logo 
em seguida o cão farejador 
(Greece) encontrá-lo. O chei-
ro do policial foi apresentado 
ao cachorro e logo ele foi pro-
curar, atravessou a cerca e foi 
seguindo os rastros, andou um 
pouco por ali, sentiu o cheiro 
mais uma vez e foi atrás do 
alvo. Ele foi em vários pontos 
onde sentiu o odor do policial, 
até que chegou na construção 

e se deparou com um muro 
alto. Mas com seu ótimo trei-
namento rapidamente encon-
trou um jeito de ultrapassá-lo 
e assim entrou na construção, 
indo até o exato cômodo onde 
o policial estava escondido.
 Essa simulação pôde 
mostrar um pouco de como 
são as operações com cães fa-
rejadores e o quanto eficazes 
elas são, quando o assunto é 
olfato.

Cesário Lange preparada para o Carnaval 2020 
O Carnaval, a festa mais 

populares do Brasil, 
acontece em fevereiro 

ou março, nos três dias que an-
tecedem a Quaresma. E uma 
festa móvel, ou seja, não tem 
data fixa.
 Não se sabe exata-
mente como o Carnaval sur-
giu. Parece que teve origem na 
Antiga Roma.
 O Carnaval brasileiro 
começou com o entrudo, festa 
popular trazida pelos portu-
gueses. O entrudo manifes-
tou-se no período do Brasil 
colônia e também no Império. 
Em Recife existe até hoje. Nes-
ta festa, os foliões jogavam uns 
nos outros água, ovos, farinha, 
pós de vários tipos, como a cal, 
etc. Como as comemorações 

fossem ficando cada vez mais 
violentas, o entrudo acabou 
sendo proibido.
 A primeira escola 
de samba, a Deixa Falar, data 
de 1920. Hoje, as escolas de 
samba são sociedades civis 
registradas, constituídas por 
grupos de foliões organizados 
e fantasiados que disputam 
prêmios entre si. Cantam sam-
bas-enredo com temas em que 
figuram lendas, mitos, aconte-
cimentos históricos, grandes 
vultos brasileiros. As maiores 
e mais famosas são as do Rio 
de Janeiro. Quem já não ouviu 
falar na Portela, na Estação 
Primeira de Mangueira, no 
Império Serrano, na Beija-
Flor, na Imperatriz Leopoldi-
nense, na Mocidade Indepen-

dente de Padre Miguel?
 Os desfiles das esco-
las de samba são espetáculos 
muito conhecidos, que atraem 
milhares de turistas do mun-
do inteiro. O desfile obedece a 
certas regras, dentre as quais a 
apresentação de abre-alas, co-
missão de frente, porta-ban-
deira e mestre-sala e passistas.
 Vários ritmos já ani-
maram o Carnaval, mas hoje 
predominam o samba, as mar-
chas carnavalescas e o frevo. 
Entre os grandes compositores 
de músicas carnavalescas do 
passado, podem ser citados: 
Chiquinha Gonzaga. Noel 
Rosa, Pixinguinha, Lamartine 
Babo, Ari Barroso.
 Atenção foliões. De-
vido as obras de drenagem na 
Rua do Comércio, o local de 
realização do Carnaval 2020 
em Cesário Lange foi alterado. 
A festa acontecerá no NIC e 
será aberta ao público.
 Confira a programa-
ção: Duas noites e duas ma-
tinês de muita diversão e ale-
gria. 
 Sábado, dia 22 de fe-
vereiro
 Às 13h, Matinê
 Brinquedos infláveis, 
pintura de rosto, confete e ser-
pentina
 Às 22h, Noite do 
Samba

 Grupo Star Dance 
Detona e Grupo KKS
 Domingo, dia 23 de 
fevereiro
 Às 13h, Matinê.
 Brinquedos infláveis, 
pintura de rosto, confete e ser-

pentina.
 Às 22h, Noite da Mar-
chinha
 Banda Furiosinha
 Animação dos DJS da 
Studio FM. Participe. Venha e 
traga a sua família.
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Carnaval: CCR SPVias 
espera 633 mil veículos 

em suas rodovias

Já são 1.725 os municípios que 
fazem parte da etapa 2019/2020 
do Programa de Identifica-
ção Biométrica do Eleitor. A 
Corregedoria-Geral da Justiça 
Eleitoral (CGE) publicou na se-
gunda-feira (10), no Diário de 
Justiça Eletrônico (DJE) do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), 
a relação completa das cidades. 
Nesta etapa, estão sendo cha-
mados a participar da biome-
tria os eleitores de 17 estados 
brasileiros: Acre, Amazonas, 
Bahia, Ceará, Espírito Santo, 

Etapa 2019/2020 do 
cadastramento biométrico 
alcançou 1.725 municípios

Maranhão, Minas Gerais, Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso, 
Pará, Pernambuco, Paraná, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, São Paulo e 
Rondônia. 
 Nos municípios in-
cluídos na etapa 2019/2020, o 
cadastramento biométrico é 
obrigatório. Nas demais cida-
des, o cadastro das digitais, da 
fotografia e da assinatura será 
realizado em breve, uma vez 
que a medida está sendo imple-
mentada progressivamente em 

                         Márcio Antônio 
de Camargo Barros

Márcio encantou-se, 
pois, as personalida-
des notáveis se encan-

tam quando morrem. Márcio 
é um ilustríssimo Cesariolan-
gense, mas é um cidadão do 
mundo, pois ao residir fora do 
seu rincão projetou-se como 
emérito educador, e sua con-
tribuição para a educação vai 
além das fronteiras nacionais. 
Em sua mocidade, Márcio 
foi secretário da então Esco-
la Estadual de Cesário Lange, 
posteriormente denominada 
E.E.S.G. “Aristeu Vasconce-
los Leite”. Pela sua dedicação 
e competência demonstradas 
quando exerceu essa função foi 
nomeado seu diretor. Na posse 
deste cargo, suas asas levaram-
no às alturas do mundo educa-
cional, e transformou essa esco-
la em um modelo educacional 
libertário, digno dos sonhos 
dos educadores que pretendem 
fazer da educação um instru-
mento não só de conhecimen-
tos sistemáticos, mas priorita-
riamente como um espaço de 
exercício da cidadania, através 
do qual a juventude se prepara 
para viver em uma sociedade 
livre e democrática. Educador 
em um período conturbado da 
história nacional, Márcio sabia 
como desviar-se dos obstácu-
los colocados pelo regime mi-
litar, que vigiava severamente 
toda iniciativa educacional que 
contrariasse seu autoritarismo. 
Márcio foi um diretor de escola 
centrado no interesse dos alu-
nos, e estimulava toda iniciati-
va educacional dos professores 

 Gilberto Radicce
mais criativos, identificados 
com programas adequados aos 
mais legítimos anseios da nos-
sa juventude. Tornou-se uma 
liderança respeitada por alu-
nos, pais e professores, e soube 
canalizar esse respeito genera-
lizado em benefício da escola. 
Conseguiu a participação dos 
pais dos alunos nas iniciativas 
que contribuíam para a educa-
ção dos seus filhos, e com esta 
estratégia ampliou a bibliote-
ca escolar, dotando-a de obras 
fundamentais indicadas pelos 
professores, estimulou as ativi-
dades do grêmio escolar, mon-
tou no salão de reuniões um 
ambiente com os mais avança-
dos recursos audiovisuais da 
época, e tornou a nossa escola 
um modelo para a região. Ele-
geu-se vereador na legislatura 
de 1977 a 1982, e presidiu com 
competência a Câmara Mu-
nicipal de Cesário Lange. Sua 
visão humanista da educação 
despertou a atenção de edu-
cadores pioneiros em projetos 
educacionais alternativos aos 
modelos dominantes no sis-
tema educacional brasileiro 
daquela época. Convidado a 
participar de um desses proje-
tos, foi residir na capital pau-
lista, onde trabalhou na área 
educacional até recentemente. 
Além de educador, Márcio foi 
um cultivador do gênero mu-
sical jazzístico e colecionou 
uma admirável discoteca. Foi 
também músico da banda New 
Sound Six, uma formação mu-
sical profissional centrada em 
músicos de Cesário Lange, mas 

que fez sucesso em todo estado 
de São Paulo. Sua trajetória de 
vida é marcada pela raríssima, 
mas equilibrada união entre o 
Márcio educador e o Márcio 
músico. Ou seja, Márcio soube 
como harmonizar a ética e a 
estética em sua vida, um amál-
gama que resultou em sua visão 
libertária da educação. Não é 
sem motivo que ao ler a Histó-
ria da Música Ocidental, con-
cordou com o seu autor, Otto 
Maria Carpeaux, que escreveu: 
-Se um dia a Nona Sinfonia de 
Beethoven estiver esquecida, 
perderemos uma parcela da 
nossa humanidade.

Homenagem

Entre os dias 21 e 26 de fe-
vereiro, a CCR SPVias, 
empresa fiscalizada pela 

ARTESP (Agencia de Trans-
porte do Estado de São Paulo),  
estima 633 mil veículos tre-
feguem por suas rodovias no 
feriado prolongado devido ao 
carnaval.        
 A Operação Carnaval 
terá inicio a oh de 21 de feve-
reiro (sexta-feira) e seguira ate 
as 24h do dia 26 de fevereiro 
(quarta-feira). Nesse período, 
toda a frota de veículos da Con-
cessionaria estará em operação 
para inspecionar o trafego e 
prestar socorro medico e me-
cânico, que pode ser solicitado 
através do 0800 703 5030, gra-
tuitamente, 24h por dia.
 O maior movimento 

esperado é na rodovia Castello 
Branco (SP-280), principal liga-
ção para os municípios de Qua-
dra, Cesário Lange, Torre de 
Pedra, Porangaba, Bofete, Par-
dinho, Itatinga, Iaras e Águas 
de Santa Barbara. A previsão 
´que 391 mil veículos passem 
por esse trecho.
 Nas Rodovias Antonio 
Romano Schincariol e Francis-
co Alves da Silva Pontes (SP-
127), entre os municípios de 
Tatuí e Capão Bonito, a expec-
tativa é de 76 mil veículos.
 Na Rodovia Raposo 
Tavares (SP-270), nas proximi-
dades de Itapetininga, Alamba-
ri, Sarapuí e Araçoiaba da Ser-
ra, o movimento esperado é de 
67 mil veículos.
 Na Rodovia Francis-

co Aves Negrão (SP-2258), que 
atravessa os municípios de Ca-
pão Bonito, Taquarivaí, Itape-
va, Buri e Itararé, o movimento 
esperado é de 48 mil veículos.
 Na Rodovia João Mel-
lão (SP-255), região de Avaré, 
devem trafegar aproximada-
mente 50 mil veículos.

21/02/2020 (Sexta-feira) 14h às 
22h – Sentido interior;
22/02/2020 (Sábado) 7h às 14h 
– Sentido interior;
25/02/2020 (Terça-feira) 14h às 
19h – Sentido capital;
26/02/2020 (Quarta-feira) 9h às 
18h – Sentido capital.
 As condições de trafe-
go podem ser obtidas on-line, 
em tempo real, no site www.
grupoccr.com.br/spvias

Elektro reforça orientações 
de segurança para o

carnaval
Para os dias de folia, a 

Elektro irá intensificar o 
quadro de equipes, com 

o objetivo de atuar rapida-
mente em caso de ocorrências. 
E para garantir a segurança 
dos foliões, a concessionária 
reforça o alerta para algumas 
medidas com a rede elétrica. 
Segundo os registros da em-
presa, as três principais cau-
sas de acidentes nesta época 
do ano são: o contato entre a 
fiação e pessoas que estão em 
cima de trios elétricos, as liga-
ções provisórias do comércio 
informal, quando são feitas de 
maneira irregular e a direção 
perigosa, o excesso de bebidas 
alcoólicas pode resultar em 

todo o país. 
 Segundo dados do 
Portal do TSE, de um total de 
mais de 148 milhões de pesso-
as que compõem o eleitorado 
nacional, mais de 117 milhões 
já fizeram o cadastramento dos 
dados biométricos. A previsão 
da Justiça Eleitoral é a de con-
cluir a coleta das digitais em 
todo o país até 2022.
 Em Cesário Lange fo-
ram feito biometria em 12.252 
pessoas alcançando 88,60% dos 
eleitores  do município.

acidentes envolvendo veículos 
e postes de energia.

 Dicas de segurança 
durante os dias de folia:
 Fique atento à altura 
do trio elétrico ou do carro de 
som, pois é necessária a dis-
tância mínima de dois metros 
abaixo da rede elétrica; em 
caso de colisão entre carros e 
postes, não se deve tocar ou se 
aproximar dos cabos caídos no 
solo e das partes metálicas dos 
veículos para evitar risco de 
choque elétrico;
 Respeite a distância 
de segurança necessária entre 
os enfeites e a rede elétrica;
 Os enfeites devem ser 

confeccionados, preferencial-
mente, em plástico. Não uti-
lize materiais condutores de 
eletricidade, como fitas meta-
lizadas, papel alumínio ou la-
minado fios de cobre. Mesmo 
que os objetos arremessados 
não sejam metálicos, nunca 
devem ser lançados contra os 
fios, porque adereços de papel, 
quando molhados, podem ser 
condutores de energia;
 Ao hastear bandeiras 
de escolas de samba, mante-
nha-as longe das fiações;
 Não suba em postes 
para colocar faixas e placas 
para decoração de carnaval, 
pode provocar um acidente fa-
tal.
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Cerquilho

Secretaria do Meio Ambiente alerta 
sobre vandalismo em árvores

Pereiras

Município recebe quase R$ 4 milhões 
em verbas do FEHIDRO

Nas últimas duas sema-
nas, a Secretaria de 
Agricultura, Abaste-

cimento e Meio Ambiente de 
Cerquilho constatou vanda-
lismo em árvores da Avenida 
Presidente Washington Luís 
(Avenida da Caminhada) e na 
Rua Cunha Bueno (próximo a 
Praça dos Imigrantes). Os ga-
lhos das árvores foram força-
dos, quebrados e deixados no 
local, sem qualquer motivo.  
 A SAAMA infor-
ma que esse ato de quebrar 
os galhos prejudica o desen-
volvimento das árvores, pois 
ela não consegue cicatrizar 
corretamente, ocasionando o 
apodrecimento do galho, ou 
então, deixando esse galho 
exposto a “doenças”, podendo 
levar a morte por completo da 
espécie.
 De acordo com o art. 
49º da Lei Federal 9605/98 
torna-se crime “destruir, da-
nificar, lesar ou maltratar 
por qualquer modo ou meio, 

plantas de ornamentação de 
logradouros públicos ou em 
propriedade privada”.
 A Resolução SMA 
32/2010 dispõe sobre a proi-
bição de destruição ou dani-
ficação de árvores, inclusive 
de ornamentação, regulamen-
tando respectivas multas que 
poderão ser aplicadas no mu-
nicípio.
 Pedimos a colabora-
ção da população, caso flagre 
alguma situação de vandalis-
mo como essa, que nos ajude 
e denuncie quem comete esse 
ato que pode prejudicar a ar-
borização urbana do municí-
pio.

   Lembrando, que a poda das 
árvores localizadas em espaço 
público é de total responsabi-
lidade da Secretaria de Agri-
cultura, Abastecimento e Meio 
Ambiente, e em caso de neces-
sidade é só entrar em contato 
através do telefone (15) 3384-
3470.

No dia 13 de fevereiro, o 
Prefeito Aldo Sanson e 
o Superintendente do 

SAAEC Márcio Gaiotto par-
ticiparam da 1ª Cerimônia 
de Liberação de Recursos do 
FEHIDRO - Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos em 2020, 
com a presença do Secretário 

de Infraestrutura e Meio Am-
biente Marcos Penido e do Se-
cretário do Desenvolvimento 
Regional Marco Vinholi.
 A cidade de Cerqui-
lho teve seu projeto aprovado 
e conseguiu um convênio no 
valor de R$ 3.923.165,75 para 
execução das obras do Sistema 

de Esgotamento de efluentes 
para a Bacia do Córrego Ca-
choeira 2ª etapa.
 A obra prevê a substi-
tuição de rede subdimensiona-
da por novas, feitas de material 
apropriado e com capacidade 
para atender o crescimento da 
cidade, visando também de-

mandas futuras do município.
 Ao todo, a Secreta-
ria Estadual de Infraestrutura 
e Meio Ambiente assinou 85 
contratos que somam R$ 52 
milhões de investimentos em 
ações para melhoria dos recur-
sos hídricos em 72 municípios 
do Estado de São Paulo.

Com uma programação 
recheada, nosso carna-
val começará na sex-

ta-feira, 21/02, com a festa do 
Vermelho e Branco na Praça 
Central e vai até terça-feira, 
25/02, com a apresentação da 
Banda Asas da Lua.
 Na segunda-feira, 
24/02, teremos o desfile da Es-
cola de Samba Zetaliê junta-
mente com a participação do 
Bloco Kaveira, da cidade de 
Conchas. Em seguida desfile 
dos blocos.
 Está programada uma 
matinê para as crianças, que 
acontecerá no domingo, além 
de deliciosas marchinhas no 

A Prefeitura Municipal, 
por intermédio da Se-
cretaria de Esportes, Tu-

rismo, Lazer, Juventude e Even-
tos, informa a programação do 
tradicional Carnaval de Rua de 
Cerquilho, que acontecerá de 
21 a 25 de fevereiro de 2020.
 Durante esse período, 
a folia se divide em três grandes 
momentos: as matinês, os des-
files dos carrões e o agito dos 
trios e os carrões na Praça da 
Prefeitura.
 De 22 a 25 de feverei-
ro, das 16h às 19h, acontecem 
as divertidíssimas matinês 
para toda a família na Rua dos 
Quiosques, de frente para o 
palco externo do Teatro Muni-
cipal, com banda.
 A folia a noite fica por 
conta de 9 trios elétricos, 20 
carrões e 3 ônibus em volta da 
Prefeitura Municipal. De 21 a 
24 de fevereiro, o som rola das 
23h às 04h e no dia 25/02 das 
19h às 00h.

Programação do tradicional Carnaval
   O desfile dos tradicionais car-
rões acontecerá no domingo e 
na segunda, dias 23 e 24, a par-
tir das 20h, também na Rua dos 

Quiosques. O resultado final do 
concurso de carrões será divul-
gado na terça, dia 25 de feverei-
ro, às 19h, em frente ao palco 

externo do Teatro.
 Venha curtir com a 
gente o melhor Carnaval do in-
terior!

Prepare sua fantasia
e venha brincar no 

Carnaval
Coreto Central e, muita músi-
ca e dança no palco principal.
 S E X T A - F E I R A , 
21/02: Festa do Vermelho e 
Branco com a Corporação Mu-
sical Lira Santa Cecília. Logo 
em seguida pagode com o Gru-
po Zuaê;
 SÁBADO, 22/02: 
Banda Esquema Diferente. 
Logo em seguida DJ Squared;
 DOMINGO, 23/02: 
Banda Virada do Século. Em 
seguida DJ Bord Action;
 SEGUNDA-FEIRA, 
24/02: Banda Dr. Jack;
 T E R Ç A - F E I R A , 
25/02: Banda Asas da Lua.

 
 

 
 

 
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
EM ATENDIMENTO AO ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000 

 
 
 

 

LUIZ  CARLOS  PEREIRA,  Prefeito  Municipal  de  Quadra, 

Estado de São Paulo,  em atendimento ao parágrafo único do Art.  48  e §  4º do Art.  9 da Lei 

Complementar  101/2000,  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  TORNA  PÚBLICO  que  às  19h00 

(dezenove horas) do dia 27 de Fevereiro de 2020, nas dependências da Câmara Municipal de 

Quadra, sito à Rua  João Antonio Lobo, nº 662,  Jardim Tônico Vieira desta cidade de Quadra, 

ocorrerá  Audiência  Pública  para  Avaliação  do  cumprimento  das  Metas  Fiscais  do  3º 

Quadrimestre/2019. 

 

 
 

Quadra/SP, 19 de Fevereiro de 2020. 
 
 

 
 

LUIZ CARLOS PEREIRA 
        Prefeito Municipal 
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Governador inaugura projeto 
educacional e anuncia novo trevo 
e recursos para asfalto e construção
de escola

Tatuí

Polícia Militar 
anuncia reforço no 

patrulhamento
durante o Carnaval

Motorista abordado 
com munição

é  preso 

Prefeitura promove Carnaval 2020 na 
Praça da Matriz da cidade

Conchas

Um motorista de 46 anos 
abordado com muni-
ções de espingarda foi 

preso após entregar a arma que 
guardava em casa. O caso acon-
teceu na noite desta terça-fei-
ra (18), no Jardim Letícia, em 
Conchas (SP).
 Segundo informações 
da Polícia Militar, a abordagem 
ocorreu durante uma blitz no 
bairro, quando o homem foi 
parado e demonstrou nervo-

sismo ao falar com os policiais. 
Uma revista foi feita no carro, 
onde foram encontrados os car-
tuchos de espingarda.
 À Polícia Militar, o 
homem confessou ter uma es-
pingarda guardada na casa. Os 
policiais seguiram para o lo-
cal e apreenderam a arma. O 
homem foi levado à delegacia 
da cidade, onde  ficou preso e 
aguarda  audiência  de  custó-
dia.

No sábado (15/02), acon-
teceu a inauguração do 
Complexo Educacio-

nal “Professor Acassil José de 
Oliveira Camargo” e da nova 
sede do Projeto Ayrton Senna. 
A prefeita Maria José Vieira de 
Camargo e o vice-prefeito Luiz 
Paulo Ribeiro da Silva estive-
ram presentes. Foram ainda 
registradas as presenças dos 
familiares e amigos do pro-
fessor Acassil e do empresário 
Leonardo Senna, irmão do pi-
loto Ayrton Senna, tricampeão 
mundial da F-1 e patrono do 
projeto educacional.
 O governador João 
Dória participou do evento e 
anunciou a construção de um 
novo acesso a Tatuí, a partir do 
km 110 da SP 127, no entronca-
mento da SP 129. E mais: R$ 10 
milhões para a construção de 
uma escola de Ensino Médio 
no Jardim Santa Rita de Cássia 
e deu a ordem de serviço para 
o uso dos R$ 4 milhões, para 
pavimentação de 41 ruas do 
Município.  No mesmo evento, 
ainda aconteceu a inaugura-
ção do Estúdio Profissional do 
curso de Produção Fonográfica 
da FATEC de Tatuí e a apre-
sentação da Big Band do Con-
servatório de Tatuí. O diretor 
da escola de música local, Ari 
Araújo Júnior presentou o go-
vernador com um violino, con-
feccionado no curso de Luteria 
do Conservatório. Entre as au-

toridades ainda presentes, esta-
cam secretário Marco Vinholi 
(Desenvolvimento Regional), 
a professora Laura Laganá (su-
perintendente do Centro Paula 
Souza), vereadores e prefeitos 
da região.
 Novo Projeto Ayr-
ton Senna – Localizado no 
bairro Nova Tatuí, a área é de 
6.873 metros quadrados, com 
1.646 metros quadrados de 
área construída. A proposta é 

atender 800 crianças do ensino 
fundamental I (1º ao 5º ano) no 
contraturno escolar e, ainda, 
oferecer atividades e oficinas 
abertas à comunidade, no pe-
ríodo da noite, podendo totali-
zar mais de 1.200 atendimentos 
diários.
 O espaço soma giná-
sio de esportes, campo de fute-
bol, área de lazer com piscina e 
11 salas internas. Serão 14 ofi-
cinas, entre elas de: letramento, 

leitura, informática, robótica, 
lógica e experiências matemá-
ticas, natação e outros espor-
tes, educação artística, recrea-
ção, meio ambiente e música.
 A intenção da Secre-
taria Municipal de Educação é 
oferecer, ainda, oficinas abertas 
à comunidade, com aulas volta-
das aos alunos que não podem 
comparecer ao local nos perío-
dos do contraturno e, também, 
aulas para adultos.

 Teve início, no sába-
do (22/02), o Carnaval 2020, 
com o “Tatuí Folia – Samba e 
Alegria”, promovido pela Pre-
feitura de Tatuí, por meio da 
Secretaria de Esporte, Cultura, 
Turismo, Lazer e Juventude, na 
Praça da Matriz.
 Serão diversas ativi-
dades para toda a família. A 
Praça da Matriz será o palco 
das Matinês nos dias 23/02 
(domingo) e 25/02 (terça), do 
Encontro de Blocos, também 
nos dias 23/02 e 25/02, do 
Show de Carnaval, que terá a 
apresentação de André Pupe & 
Vivi e Banda, embalando os fo-

liões no sábado (22/02) e na se-
gunda-feira (24/02), e na terça-
feira (25/02), o encerramento 
será com a Cantora Suellen 
Santos. Além destas atrações, o 
DJ Dú Avallone irá comandar 
os festejos carnavalescos, com 
seus melhores hits.
 Agenda do Carnaval 
2020 – No dia 22/02 (sábado), 
às 20h, terá Abertura Oficial do 
Baile de Carnaval, com o DJDú 
Avallone, Cordão dos Bichos e 
Show com André Pupe & Vivi 
e Banda; no dia 23/02 (domin-
go), às 16h, terá a “Matinê In-
fantil”, com pintura facial, ani-
madores fantasiados, Cordão 

dos Bichos Mirim e DJ, e às 
20h, apresentações do DJ Dú 
Avallone e Encontro de Blocos, 
com participação do Cordão 
dos Bichos, Blocos Banda do 
Bonde, Unidos de America-
na, Império do Samba, junto 
à Escola de Samba “Unidos da 
Vila”, de Votorantim, e Uni-
dos do Clube de Campo com 
a concentração em frente à 
EMEF Eugênio Santos e des-
file na Rua 11 de Agosto; dia 
24/02 (segunda-feira), às 20h, 
terá o Baile Carnavalesco, com 
o DJ Dú Avallone e show com 
André Pupe & Vivi e Banda; 
e no dia 25/02 (terça-feira), às 

16h, será realizada a “Matinê 
Infantil”, com pintura facial, 
animadores fantasiados, Cor-
dão dos Bichos Mirim e DJ, 
e às 20h, terá a presença do 
DJ Dú Avallone, e Encontro 
de Blocos, com participação 
do Cordão dos Bichos e dos 
Blocos Banda do Bonde, Uni-
dos de Americana, Unidos do 
Clube de Campo e Império do 
Samba, junto à Escola de Sam-
ba “Unidos da Vila”, de Voto-
rantim. Logo após às atrações 
de terça-feira (25/02), a canto-
ra Suellen Santos fará um show 
de encerramento das festivida-
des.

A Polícia Militar, por meio 
do 12º Batalhão de Polí-
cia Militar do Interior, 

visando a garantia da vida, da 
integridade física e do patri-
mônio, está realizando em toda 
nossa região, desde 15 de fe-
vereiro, a “Operação Carnaval 
Mais Seguro”.
 Apesar da região ter 
sido assolada recentemente por 
fortes chuvas que causaram o 
cancelamento de diversos fes-
tejos carnavalesco em vários 
municípios atendidos pelo Ba-
talhão, a Polícia Militar man-
terá e reforçará o policiamen-
to preventivo nos municípios 
atendidos.
 Serão executadas, 
além das ações de policiamento 
e atendimento à população, di-
versas outras operações, como 
a Direção Segura com o uso de 
etilômetro (conhecido bafôme-
tro). Esta ação busca coibir que 
motoristas dirijam sob a influ-
ência de álcool.

 Importante destacar 
que os planejamentos para os 
eventos do carnaval 2020 se 
iniciaram em meados de de-
zembro de 2019, com reuniões 
entre os Poderes Públicos lo-
cais e as demais forças de segu-
rança.
DICAS DE SEGURANÇA:
. Procure andar em grupo;
. Evite manusear aparelhos ele-
trônicos em lugares isolados 
ou onde haja grandes aglome-
rações de pessoas;
. Afaste-se de princípios de tu-
multos;
. Mantenha objetos pessoais 
sempre à frente do corpo;
. Se beber, não dirija;
. Evite manusear dinheiro em 
aglomerações de pessoas;
. Mantenha especial atenção às 
crianças;
. Não aceite bebidas de estra-
nhos;
. Não coloque celular no bolso 
de trás.
             Fonte: Acontece Conchas
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CARNAQUADRA 2020 
é sucesso

Quadra
Mulher de 63 anos morre 

após não encontrar médico 
em Pronto Atendimento 

Prefeitura depois de 
muitos anos importante 

Leilão de veículos inservíveis

Porangaba

Na última quarta (19/02) 
às 10h00 foi realizado o 
leilão extrajudicial mu-

nicipal de veículos inservíveis 
para a Administração Pública, 
onde o resultado foi muito sa-
tisfatório. 
          Neste primeiro leilão hou-

CARNAQUADRA É FO-
LIA PARA TODA FA-
MÍLIA, Projetos, Brin-

quedos e muita diversão. A 
programação está recheada de 
boas atividades
- SÁBADO - (CRAS Projeto 
Melhor Idade) 14h ás 16h30
- DOMINGO – (Guaraná x 
Araçatuba) 9h30 – 12h
- SEGUNDA – (Guaraná X 
Araçatuba) 9h30 – 12h30
- TERÇA – (Guaraná X Araça-
tuba) 9h30 – 12h30
Sábado, Domingo, Segunda e 
Terça

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO 
INÁCIO SOARES
- Oficinas e Brincadeiras: 09h 
ás 12h e 13h30 ás 16h30min
(Exceto no Domingo, não ha-
verá atividades na escola á tar-
de)
- DOMINGO - CARNAQUA-
DRA 2020 13h ás 16h30 e das 
21h ás 01h na Praça Chico 
Vieira. Tudo isso ainda com 
premiação de medalha para 
melhor fantasia e folião mais 
animado, além de brinquedos 
infláveis e “pinta cara” que dei-
xou o Carnaval todo mais ani-
mado. Parabéns a todos pela 
organização! 

ve o arremate de um micro-ô-
nibus que já estava inutilizado 
há anos, mas que poderá rece-
ber novas funcionalidades para 
o novo proprietário, e conse-
quentemente, a entrada de no-
vas receitas para o município, 
gerando mais benefícios à toda 

a população Quadrense.  m 
breve  divulgaremos  nova data 
sobre a continuação do leilão. 
Prefeito e administração pre-
ocupados em conseguir mais 
recursos para a nossa querida 
cidade. 

Uma mulher, de 63 anos, 
morreu na manhã do 
sábado (15/02), após 

chegar ao Pronto Atendimento 
de Porangaba e não encontrar 
um médico para o atendimento 
de urgência. A senhora chegou 
à unidade de Saúde com sinto-
mas de infarto.
Revoltada, familiares da se-
nhora Maria Benedita Gomes 
Mariano procuraram a repor-
tagem do “O Cubo Notícias” 
para relatar o caso.
 Segundo a família, a 
senhora Benedita teve falta de 
ar durante a última semana e 
procurou por diversas vezes o 
atendimento do P.A. A família 
alega que a paciente tinha rece-
bido instruções de médicos do 
H.C UNESP de Botucatu, para 
que fosse encaminhada até lá, 
caso sentisse falta de ar, porém, 
todas as vezes que ela procurou 
o atendimento em Porangaba e 
relatou os sintomas, não rece-
beu o encaminhamento até o 

Hospital das Clínicas.
 Por volta das 9h30m 
de sábado, a senhora Benedi-
ta teve uma forte insuficiência 
respiratória, acompanhada de 
fortes dores no peito e região 
torácica.  Ela foi levada ao 
Pronto Atendimento às 9h47m 
e foi imediatamente atendida 
pelo corpo de enfermagem do 
P.A.  
 Ao questionar sobre a 
ausência do médico no atendi-
mento, a família foi informada 
que a médica responsável pelo 
plantão estava acompanhan-
do uma gestante até a UNESP 
e que, naquele momento, não 
havia nenhum médico na 
unidade. Enquanto a família 
aguardava apreensiva e incon-
formada com a situação, a se-
nhora Benedita era atendida 
e passava por tentativas de re-
animação feitas pelo corpo de 
enfermagem do P.A.
 Quase uma hora de-
pois, por volta das 10h30 m,  a 

médica chegou ao local e pron-
tamente foi atender a paciente, 
porém, nada mais podia ser 
feito, pois a senhora já havia 
entrado em óbito.
 Mais uma vez, Poran-
gaba vivencia essa situação, re-
latada por diversos moradores 
e por nossa reportagem por 
centenas de vezes. É inadmis-
sível que se coloque a vida de 
cidadãos a própria sorte, en-
quanto a Secretaria de Saúde 
de Porangaba e o Poder Exe-
cutivo teimam em não provi-
denciar dois plantonistas para 
que a unidade de Saúde não fi-
que desguarnecida de médicos 
quando há encaminhamentos 
de pacientes à UNESP.
 Vale ressaltar que a 
família reconhece e agradece 
pelo trabalho dos enfermeiros 
que tentaram, com o máximo 
empenho, dedicação e carinho, 
salvar a vida da Senhora Bene-
dita. Parabéns a eles!  
           Fonte: O Cubo Notícias

O Prefeito Miguel Toma-
zela, acompanhado de 
outras autoridades do 

Município, entre eles, o vice Os-
marzinho, o vereador Betinho e 
o vereador Neto Marques, es-
tiveram ontem participando 
da cerimônia que presenteou 
vários municípios do estado 
de São Paulo com ônibus novi-
nhos.
 Foram entregues 120 
ônibus para 115 municípios, 
através do Programa Caminho 
da Escola que é financiado pelo 
FNDE (Fundo Nacional de De-
senvolvimento para a Educa-
ção)
 Feliz com a chegada 
do novo ônibus, o vice-prefeito 
Osmar Pasqualino Rodrigues 
Ramos disse: “quando estive-
mos em Brasília no ano passa-
do, fizemos diversos pedidos 
e dentre eles estava um ônibus 
escolar para a zona rural, pe-
dido este feito ao DEPUTADO 
FEDERAL GUIGA PEIXOTO, 
e graças a Deus e ao trabalho do 
deputado, isso pode se tornar 
realidade na data de ontem”.
 Oferecido pelo Minis-
tério da Educação, o ônibus que 
nosso Município recebeu tem 
o trabalho do deputado Guiga 
Peixoto, que é da nossa região 
e mais uma vez mostra ser par-
ceiro do povo de Pereiras.

Prefeito Miguel Tomazela
 recebe ônibus para a frota 

escolar do município

Pereiras



      Mais dicas e roteiro completo estão 
no  www.cinemac.com.br

Jurassic World 3 terá retorno 
de dois personagens 

importantes

        Estréia: Ação, Aventura- 2D - DUBLADO -SOM 7.1
AVES DE RAPINA - ARLEQUINA E SUA EMANCIPAÇÃO 

FANTABULOSA
 Arlequina (Margot Robbie), Canário Negro (Jurnee Smollet-
t-Bell), Caçadora (Mary Elizabeth Winstead), Cassandra Cain e a policial 
Renée Montoya (Rosie Perez) formam um grupo inusitado de heroínas. 
Quando um perigoso criminoso começa a causar destruição em Gotham, 
as cinco mulheres precisam se unir para defender a cidade.       Cine Santa 
Helena (Tatuí) Sala 1 -  21h15

   Cine Santa Helena (Tatuí) Sala 2- 17h00/ 19h15 (Dublado)
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      Estréia: Aventura, Comédia - 2D - DUBLADO  - SOM 7.1
BAD BOYS PARA SEMPRE

   Em Bad Boys Para Sempre, Smith e Lawrence retornam como seus 
protagonistas icônicos, Mike Lowery e Marcus Burnett. No filme, assim 
como Marcus está tentando dar um passo atrás e passar mais tempo com 
a família, uma ameaça perigosa emergirá para colocar em risco a vida de 
Mike – trazendo Marcus de volta à ativa.

Cine Santa Helena (Tatuí) Sala 2 - 21h30 (Dublado)

 DOLITTLE
Depois de perder sua mulher sete anos atrás, o excêntrico Dr. John Do-

little (Downey), famoso veterinário da Inglaterra, se isola nas paredes da 
mansão Dolittle, com apenas sua coleção de animais como companhia. 
Mas quando a jovem rainha adoece gravemente, um relutante Dolittle é 
forçado a embarcar em uma aventura para uma ilha mística à procura de 
uma cura, reconquistando sua esperteza e coragem, encontrando velhos 
adversários e descobrindo incríveis criaturas.            

   Cine Santa Helena (Tatuí) Sala 01 - 17h00 / 19:00 / 21h00 (Dublado)

  Estréia:    Animação - 3D DUBLADO 

La Casa de Papel:
 Experiência imersiva levará 
fãs para assaltar banco em 

São Paulo

Barry e Lowery de volta 
ao parque!
 Laura Dern, Sam 

Neill e Jeff Goldblum não 
são os únicos a terem seus 
retornos confirmados para 
Jurassic World 3. De acordo 
com um relatório oficial do 
Collider, Omar Sy (Barry) e 
Jake Johnson (Lowery) são os 
mais recentes confirmados 
para a grande conclusão da 
revitalização da franquia. A 
dupla esteve presente em Ju-
rassic World: O Mundo dos 
Dinossauros mas não havia 
retornado na sequência.
 Novamente dirigido 

por Colin Trevorrow, o filme 
contará mais uma vez com 
os protagonistas Chris Pratt 
e Bryce Dallas Howard, res-
ponsáveis por conduzir a tra-
ma desde o primeiro filme. 
A trilogia iniciada em 2015 
será finalizada com roteiro 
de Emily Carmichael (Círcu-
lo de Fogo: A Revolta).
 Dern, Neill e Gol-
dblum também estrelaram o 
longa original de 1993, Juras-
sic Park - Parque dos Dinos-
sauros, dirigido por Steven 
Spielberg. Jurassic World 
3 tem lançamento previsto 
para 10 de junho de 2021.

Já imaginou fazer parte do 
grupo de ladrões liderado 
pelo Professor (Alvaro 

Morte)? E o mais importan-
te, qual nome de cidade você 
usaria?
 A Netflix fechou 
parceria com a Fever para 
promover uma experiência 
imersiva inspirada em La 
Casa de Papel, acontecendo 
simultaneamente em vários 
países do mundo, inclusive 
o Brasil.  Por enquanto, já 
estão confirmadas ações pro-
movendo “assaltos” na Casa 
da Moeda de Paris, no Palá-
cio de Alhajas em Madri, e 
no Banco de São Paulo.

 Segundo o comu-
nicado oficial,  o  evento 
“seguirá um enredo emo-
cionante, levando os parti-
cipantes ao limite enquanto 
vivenciam cenas dirigidas 
por artistas, permitindo que 
os fãs participem do assalto 
e façam parte do grupo.”  
A pré-venda  dos  ingressos 
começam a no dia 13 de fe-
vereiro, no site oficial. Os 
preços custam entre R$ 75 e 
R$ 220.
 A experiência acon-
tecerá a partir de abril, mês 
de lançamento da quarta 
temporada de La Casa de 
Papel.

SONIC - O FILME
Sonic, o porco-espinho azul mais famoso do mundo, se junta com os 

seus amigos para derrotar o terrível Doutor Eggman, um cientista lou-
co que planeja dominar o mundo, e o Doutor Robotnik, responsável por 
aprisionar animais inocentes em robôs. A sinopse oficial ainda não foi 
divulgada.        

 Cine São José (Cesário Lange) 19h00 / 21h00 (Dublado)

  Estréia:     Aventura, Família- 3D DUBLADO 
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A Caixa Econômica Fe-
deral lançou na quinta-
feira (20), em evento no 

Palácio do Planalto, sua pri-
meira linha de crédito para a 
casa própria com taxa de juros 
fixa.
 Segundo a Caixa, a 
nova modalidade de crédito 
terá taxa de juros de 8% até 
9,75% ao ano, válida para imó-
veis residenciais novos e usa-
dos. Poderá ser financiado até 
80% do imóvel (veja mais abai-
xo os detalhes sobre a linha de 
crédito).
 As contratações pela 
nova linha poderão ser feitas 
a partir de sexta-feira (21). A 
Caixa vai disponibilizar R$ 10 
bilhões. A linha com taxa fixa 
não terá correção como outras 
linhas de crédito, cujas taxas 
variam de acordo com a Taxa 
Referencial (TR) ou a inflação 
(IPCA).
 Segundo informou a 
Caixa, o cliente poderá esco-
lher entre sistemas de amor-
tização SAC, para contratos 
de até 360 meses, e Price, para 
financiamentos em até 240 me-
ses.
 Ainda continuam dis-
poníveis para o público as ou-
tras modalidades já existentes 
de financiamento da casa pró-
pria, com taxas corrigidas pela 
TR ou pelo IPCA.
 De acordo com o pre-
sidente da Caixa, Pedro Gui-
marães, a modalidade da taxa 
fixa tem as seguintes vantagens:

Nossa Caixa lança linha de crédito imobiliário com
taxa de juros fixa

Brasil

-Transferência do risco do 
cliente para o banco
-Previsibilidade das prestações
-Possibilidade de securitização, 
ou seja, de venda de carteira
 Ele disse ainda que o 
novo modelo alinha o Brasil às 
práticas de mercados maduros, 
como os Estados Unidos.
 O presidente o Ban-
co Central, Roberto Campos 
Neto, afirmou em discurso 
que a opção de crédito imo-
biliário com taxas prefixadas 
é um “passo importante”, por 
apresentar uma nova opção no 
mercado.
 “Financiamento com 
taxa pré [fixadas] são impor-
tante passo. Queremos mais 
opções, mais competição e me-
nor custo”, disse.
 Campos Neto desta-
cou que o lançamento da Caixa 
foi possível graças ao cenário 
geral da economia do país, com 
taxa de juros e inflação baixas.
 O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, que tam-
bém discursou no evento, afir-
mou que, o governo, quando 
formula políticas econômicas 
pensa “em todos os brasileiros 
e, particularmente, nos mais 
humildes”.

Detalhes da nova linha de 
crédito
 A Caixa definiu crité-
rios para estabelecer os valores 
de taxas taxas fixas. Há condi-
ções diferentes para correntis-
tas do banco e para servidores 

públicos, por exemplo.

Taxa mínima
 Pagarão a taxa míni-
ma os clientes que, segundo a 
Caixa, se encaixarem em cri-
térios “diferenciados”, a serem 
avaliados pelo banco caso a 
caso. Para esses clientes, as ta-
xas serão:
-Financiamento em até 10 
anos: 8%
-Financiamento em até 20 
anos: 8,5%
-Financiamento em até 30 
anos: 9%

Taxas para correntistas 
servidores públicos
 Nesse caso, além de 
correntistas e servidores, os 
clientes devem ter algum al-
gum serviço contratado com o 
banco (como um seguro).
-Financiamento em até 10 
anos: 8,25%
-Financiamento em até 20 
anos: 8,75%
-Financiamento em até 30 
anos: 9,25%

Taxas para correntistas que 
não são servidores públicos
 
Também para quem não é ser-
vidor vale a regra de ter algum 
serviço contratado com o ban-
co.
-Financiamento em até 10 
anos: 8,5%
-Financiamento em até 20 
anos: 9%
-Financiamento em até 30 

anos: 9,5%

Taxa para quem não 
é correntista
- Financiamento em até 30 
anos: 9,75%
Portabilidade
 Para contratos da Cai-
xa: no momento não é possível 
mudar de modalidade – sair de 
TR para taxa fixa ou de IPCA 
para taxa fixa, por exemplo. 

O banco estuda permitir essa 
portabilidade no futuro.
Para contratos de outros ban-
cos: o cliente que tem financia-
mento corrigido pela TR em 
banco privado poderá migrar 
para o modelo de taxa fixa da 
Caixa.

Valores das prestações
 A taxa de juros é fixa, 
mas os valores das prestações 

variarão conforme o sistema de 
amortização, que estabelecem 
durações máximas diferentes 
dos contratos (20 ou 30 anos).
 SAC: O valor da pres-
tação será decrescente. O tem-
po máximo de financiamento é 
de 360 meses – 30 anos.
 PRICE: A prestação 
terá um valor fixo. O tempo 
máximo de financiamento é de 
240 meses – 20 anos.

Banco do Brasil libera
15 bilhões para o

 pré-custeio  da safra 2020
O Banco do Brasil dispo-

nibilizou R$ 15 bilhões 
para a compra ante-

cipada de insumos agrícolas, 
através do pré-custeio da safra 
2020-2021, uma linha de cré-
dito voltada ao produtor rural 
que deseja se preparar para a 
formação da lavoura.
 O valor é 47% maior 
do que o contratado pelos pro-
dutores rurais na última safra, 
quando o banco liberou cerca 
de R$ 10 bilhões para a linha.
 O anúncio foi feito 
nesta quinta-feira (20) pelo 
presidente do Banco do Brasil, 
Rubem Novaes. Ele disse que 
a medida permite maior flexi-

bilidade no planejamento dos 
agricultores.
 “Os recursos do pré-
custeio possibilitam aos nos-
sos clientes adquirirem os seus 
insumos de forma antecipada, 
com melhores condições de 
compra, o que permite au-
mentar a rentabilidade dos 
negócios. Permite também co-
meçar já a movimentar mais a 
economia, principalmente, a 
economia do campo”, afirmou.
 Os produtores que 
desejam financiar lavouras de 
soja, milho, algodão, café, ar-
roz, e cana-de-açúcar podem 
solicitar a linha de pré-custeio 
a partir desta quinta. As ope-

rações podem ser contratadas 
com recursos controlados, 
com taxas a partir de 6% ao 
ano; e não controlados (Letra 
de Crédito Agrícola - LCA), 
com taxas a partir de 6,1% ao 
ano.
 Segundo a ministra 
da Agricultura, Tereza Cris-
tina, cabe ao produtor rural 
analisar qual dos recursos 
ofertados é melhor para o 
seu negócio. “O produtor tem 
a opção de fazer a conta, ele 
põe o juro  e  vê  o  tamanho 
da diferença que terá para es-
sas compras  antecipadas, ele 
pode ganhar muito com isso” 
afirmou.

Caiu para um o número 
de casos suspeitos de 
infecção pelo novo coro-

navírus monitorado pelo Mi-
nistério da Saúde no Brasil. O 
caso, que era considerado sus-
peito no Rio Grande do Sul, foi 
descartado e apenas o de São 
Paulo continua em investiga-
ção. Ao todo, até o momento, 
50 casos suspeitos foram des-
cartados após exames laborato-
riais apresentarem resultados 
negativos para o novo corona-
vírus. O Brasil permanece sem 
registro da circulação do novo 
coronavírus.
 O secretário-execu-
tivo do Ministério da Saúde, 
João Gabbardo, destacou o 
perfil da mortalidade causada 
pelo novo coronavírus Chi-
na. “Os casos graves e mortes 
na China estão concentrados 
em pessoas acima de 60 anos 
de idade. A mortalidade em 
crianças é muito baixa, dife-
rente até do comportamento 
que normalmente a gente tem 
com o vírus Influenza aqui no 
Brasil, em que existe dois ex-
tremos de maior letalidade: 
as crianças e os idosos e, entre 
eles, as pessoas que têm alguma 
comorbidade, como doenças 
respiratórias. No caso do novo 
coronavírus, a mortalidade 
está concentrada nas pessoas 
que estão acima dos 60 anos. 
Este controle é importante 
para nós nos prepararmos para 
caso haja a circulação do vírus 
no Brasil”, informou o secretá-
rio, concluindo que as ações do 
Brasil devem ser primeiramen-
te focadas nos idosos.

Brasil monitora um caso 
suspeito do novo 

coronavírus

 Os dados são do úl-
timo balanço divulgado pela 
pasta nesta quinta-feira (20), 
com base nas informações re-
passadas pelas Secretarias Es-
taduais e Municipais de Saúde. 
Todas as notificações de casos 
suspeitos no país foram recebi-
das, avaliadas e discutidas com 
especialistas do Ministério da 
Saúde, caso a caso, junto com 
as autoridades de saúde dos 
estados e municípios. Esses 
descartes aconteceram princi-
palmente por causa do resul-
tado positivo para outros vírus 
respiratórios.
 Questionado sobre a 
queda no número de casos sus-
peitos sendo monitorados pelo 

Ministério da Saúde, o secre-
tário de Vigilância em Saúde, 
Wanderson de Oliveira, expli-
cou que ainda não estamos no 
período de sazonalidade da 
doença, o que indica que esse 
número ainda pode aumentar. 
Mas destacou que o diagnósti-
co dos casos tem sido feito de 
forma mais rápida, o que ace-
lera a saída dos casos como 
suspeitos para descartados.  
O Ministério da Saúde ressalta 
que, mesmo com a diminuição 
dos casos suspeitos para o novo 
coronavírus, a vigilância conti-
nua ativa em todos os estados, 
que notificam o Ministério da 
Saúde havendo qualquer alte-
ração no panorama local.



DOMINGO, 23 DE FEVEREIRO DE 2020
Editais10 JORNAL ALIANÇA

Em virtude dos inúmeros 
prejuízos ocorridos, que 
ocasionaram a Decreta-

ção do Estado de Calamidade 
Pública no Município, feita 
pelo Prefeito Vlamir Sandei, a 
Prefeitura de Tietê, através da 
Secretaria de Turismo e Cultu-
ra informa:
 Foi realizado um es-
tudo para a readequação dos 
gastos anteriormente contra-
tados com enfeites, alegorias, 

Nota Oficial - Carnaval 2020
Tietê

serviços de locução e outros, 
cancelando esses valores para 
serem aplicados na recupera-
ção da cidade. Foram manti-
das as contratações dos blocos 
Só Alegria, Acadêmicos da 
COHAB e Bandinha do Frafrá.
 A Prefeitura, vai pro-
mover o fechamento e limpeza 
da rua e calçadas no local, ins-
talação de som e holofotes, dis-
ponibilização de ambulância 
e viatura da Guarda Civil Mu-

nicipal, todos equipamentos e 
serviços próprios, sem gastar 
com terceiros.
 A população poderá  
se encontrar na Praça Central 
com segurança e comodidade.
 A programação segue 
na imagem anexa.
 Para maiores infor-
mações, gentileza manter con-
tato com a Secretaria de Cultu-
ra pelo telefone (15) 3285-3338 
ou 3282-8606.   

16º Show do Trabalhador  
será realizado na cidade

Boituva

No final de abril, Boituva 
vai receber o 16º Show 
do Trabalhador, evento 

realizado pelo Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias 
de Alimentos e Afins de Boi-
tuva, Porto Feliz e Região, com 
apoio da Prefeitura.
 O evento será realiza-
do em três dias, de 30 de abril a 
2 de maio, no Centro de Even-
tos. A programação conta com 
apresentações musicais de ar-
tistas da região, globo da mor-
te e sorteio de brindes. Para 
as crianças haverá gincanas, 
brinquedos infláveis e pintura 

facial.
 A entrada para o even-
to será 1 kg de alimento não pe-
recível, que será revertido para 
a Apae da cidade.
 Além dos shows, para 
2020 está programada a 1ª 
Feira do Trabalhador que terá 
uma variedade de serviços 
como cursos rápidos voltados 
para o mercado de trabalho; 
palestras e dicas para micro-
empreendedores; atendimen-
tos odontológicos, oftalmoló-
gicos, de prevenção ao câncer, 
entre outros. Está confirmada 
a presença do Procon, reali-

zando atendimento ao público 
com orientação e tira-dúvidas 
e também do Sebrae com ser-
viços como palestras e rodas 
de debate. O PAT também es-
tará presente confeccionando 
carteiras de trabalho e dando 
orientações gerais.
 Na última semana, 
representantes do Sindicato 
se reuniram com o prefeito no 
Paço Municipal para discutir 
ações conjuntas para o evento. 
A expectativa dos organizado-
res é que o 16º Show do Traba-
lhador receba de 6 a 8 mil pes-
soas nos três dias de festa.

Centro de Integração
Comunitária (CIC) atende 
população com serviços
centralizados
Voltado ao atendimento 

da população em diver-
sas áreas, o Centro de 

Integração Comunitária (CIC), 
da Prefeitura de Boituva, por 
meio da Secretaria de Desen-
volvimento Social e Cidadania, 
oferece 19 serviços intermedia-
dos por várias entidades.
 O espaço, reforma-
do neste mês de fevereiro, faz 
atendimento em setores como 
o Bolsa Família, CRAS Central, 
Sala dos Sentenciados, Posto 

de Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT), serviços do setor de 
Habitação, programa Viva Lei-
te, Conselho Tutelar, EMTU, 
Sala do Empreendedor, CIEE, 
Fundo Social, Narcóticos Anô-
nimos, CAD Único, Sala dos 
Conselhos, Procon, Banco do 
Povo, SEBRAE, Terceiro Setor 
e a Gestão do Social.
 O espaço funciona 
de segunda à sexta-feira das 
8h30 às 16h30. O CIC fica na 
rua João Marcon nº 283, Par-

que Nossa Senhora das Graças, 
em Boituva. A centralização 
dos serviços facilitou o tempo 
de atendimento à população. 
“Com todos os serviços cen-
tralizados em um só lugar o 
cidadão vai economizar tem-
po, transporte e recursos”, res-
saltou o chefe do executivo. A 
unificação no prédio também 
gerou economia para o muni-
cípio, pois vários prédios que 
eram alugados foram devolvi-
dos pela Prefeitura.

Até o dia 25 de fevereiro 
será realizado o Projeto 
Educativo de Carnaval 

no Museu Histórico Paulo Se-
túbal, em Tatuí (SP).
  O projeto tem como 
principal objetivo apresentar 
a origem e características do 
carnaval ao longo dos anos na 
cidade, além de resgatar tra-

Projeto de Carnaval para 
crianças é realizado de graça

Tatuí

dições em exposições fotográ-
ficas e trechos de marchinhas. 
Os participantes do projeto 
também podem confeccionar 
máscaras de carnaval em uma 
oficina. A atividade é gratuita e 
aberta ao público em geral, mas 
é destinada a crianças. As ativi-
dades serão realizadas sempre 
às terças-feiras e domingos, das 

9h às 17h.
 Para participar do 
projeto é necessário realizar 
um agendamento pelo telefone 
(15) 3251-4969, ou pelo e-mail: 
museupaulosetubal@tatui.sp.
gov.br. O evento será no Mu-
seu Paulo Setúbal, localizado 
à Praça Manoel Guedes, 98, no 
Centro.
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  É Carnaval! 
Você é folião ou 
quer sossego

Regina Paiva 
Serrano

Sou filho de pai imigrante 
italiano e de mãe cabocla. 
Além de sua reconhecida 

generosidade, herdei do meu 
pai a ansiedade que o acompa-
nhava, estimulada pela insegu-
rança do imigrante diante de 
sua dificuldade de sobreviver 
em uma sociedade estranha e 
preconceituosa com o adven-
tício. Da minha mãe herdei, 
além de sua extrema dedicação 
maternal, o fatalismo da cultu-
ra cabocla, submissa à domina-
ção patriarcal, naquela época 
reproduzida pelo poder do ma-
rido sobre a mulher. Meu pai 
pretendeu mitigar sua ansie-
dade através do espiritismo, e 
tornou-se um médium. Segun-
do a teoria espírita, nessa con-
dição estava apto a incorporar 
os habitantes do além, espíritos 
divididos entre os luminosos 
e os obscuros, estes ainda ca-
rentes de luzes. Os iluminados, 
conscientes de que deixaram na 
sepultura a sua parcela mortal, 
viviam em um patamar supe-
rior da eternidade, em busca 
de mais luzes vivificadoras. 
Nessa cosmologia, a função 
do médium era incorporar 
os espíritos sem luzes, ainda 
apegados ao seu corpo que já 
morreu, para conscientizá-los 
de que já pertencem ao mundo 
do além. A incorporação dos 
espíritos iluminados era o auge 
da mediunidade, momento da 
sessão espírita em que esses es-
píritos doutrinavam os pobres 
mortais das conveniências de 
seguir essa religião. Demons-
trava aos seus ouvintes que esta 
vida é uma transição entre suas 
vidas anteriores e a próxima 
vida no paraíso. E para atingir 
essa iluminação tão desejada 
é necessário pagar, através do 
sofrimento, os erros e as dívi-
das contraídas em vidas ante-
riores. Mas esse tranquilizador 
discurso não se harmonizava 
com a turbulenta vida interior 
do meu pai, pois sua mediu-
nidade colocava-o no meio de 
um redemoinho emocional 
desestabilizador, habitado por 
espíritos obscuros e ilumina-
dos. Muitas vezes, sem aviso 

prévio os espíritos obscuros se 
incorporavam no meu pai, al-
terando seu comportamento. 
E para reverter esses transes, 
o espírito incorporado preci-
sava tomar consciência de que 
já não pertencia a esta vida. 
Essa conscientização ocorria 
através da ação mediadora e 
didática da minha mãe, cuja 
função espiritual era dialogar 
com os espíritos incorporados 
ao meu pai, para conduzi-los 
à compreensão das origens do 
seu sofrimento. Tornavam-se 
complexas essas manifesta-
ções mediúnicas a opção do 
meu pai pelas teorias de Allan 
Kardec, mas acopladas ao es-
piritismo de origens africanas, 
ambientado em um clima cul-
tural altamente emotivo, her-
dado das desumanas relações 
entre os senhores de engenho 
e os escravos nas fazendas de 
açúcar e café. Nesse eclético 
espiritismo, misturavam-se es-
píritos luminosos e obscuros, 
descendentes das etnias bran-
ca, índia e negra, formadoras 
da nossa nacionalidade. Ado-

tado inconscientemente como 
solução para as ansiedades 
do meu pai, o espiritismo por 
ele praticado amenizou, mas 
não solucionou seus conflitos 
emocionais, pois ele continuou 
sendo uma pessoa ansiosa, que 
transmitiu parcelas de suas an-
siedades a este seu filho. Só len-
ta e penosamente ao longo da 
minha vida tomei consciência 
plena de que o núcleo de mi-
nhas ansiedades resulta de um 
relacionamento familiar reple-
to de ansiedades mescladas às 
esperanças no futuro do filho 
amado, que tiveram o efeito 
de tornar-me também ansioso 
e inseguro diante da vida. Sal-
vou-me de um colapso existen-
cial o comportamento prote-
tor da minha família, que me 
amparou nos meus momentos 
difíceis, amou-me à sua manei-
ra de amar um filho, e quando 
eu me alfabetizei foi generosa 
comigo, ao estimular-me a ler 
os livros que eu solicitava, sem 
jamais estabelecer uma censu-
ra prévia aos conteúdos de mi-
nhas leituras. Através destas, 

atingi uma compreensão racio-
nal não só da minha formação 
familiar, mas do conjunto da 
vida. Rompi com o espiritismo, 
mas não adotei outra religião 
como sistema de devoção e de 
orientação na vida. Penosa-
mente, mas com indômita von-
tade, trilhei por um caminho 
oposto à religiosidade dos mo-
noteísmos vigorantes em nossa 
sociedade, e tornei-me um pro-
fessor de História, cujos conhe-
cimentos proporcionam-me a 
visão racional da historicidade 
da vida. Essas passagens me 
mostraram como o núcleo da 
nossa existência localiza-se em 
nossa infância, e pode travar 
ou estimular nosso crescimen-
to existencial.  Sem desejar, mi-
nha família transmitiu-me par-
celas de suas ansiedades, mas 
seu caloroso afeto por mim, 
demonstrado em inúmeras cir-
cunstâncias, proporcionou-me 
a formação cultural necessária 
a uma existência criativa em 
que as passagens são vivências 
transitórias, e não obstáculos 
ao nosso desenvolvimento. 

Todos os anos estamos às 
voltas com epidemias e 
surtos de gripe vindas de 

todos os cantos da terra. E com 
a facilidade de deslocamento 
nenhum país está livre do con-
tágio e nenhuma pessoa pode se 
considerar inatingível.
 Pouco podemos fazer 
como indivíduos, a não ser to-
mar as precauções que nos são 
indicadas pelas autoridades sa-
nitárias, que devemos sempre 
acreditar e levar a sério.
 Em todos os casos, 
sem exceção, a maior de todas 
as recomendações é higienizar 
as mãos, ou seja lavar as mãos 
de forma correta - um hábito 
simples e dos mais eficazes con-
tra qualquer doença, segundo 
os mais renomados cientistas 
da área da saúde.
 Usamos as mãos prati-
camente para tudo que fazemos 
e a pele é um reservatório de 
diversos microorganismos. Por 
meio do contato direto (pele 
com pele) ou indireto (toque em 

objetos e superfícies contami-
nadas), esses microrganismos 
podem se transferir de uma 
superfície para outra. As mãos 
são um veículo eficiente para a 
transmissão de infecções e bac-
térias, afirma o site do Hospital 
Sírio-Libanês de São Paulo.
 Lavar bem as mãos ou 
usar álcool gel quase sempre 
têm a mesma eficácia.
 Em nosso dia a dia, há 

várias situações em que a higie-
nização de mãos é obrigatória: 
antes, durante e depois do pre-
paro de qualquer alimento; an-
tes de tocar em qualquer coisa 
que vá à boca; antes e depois de 
pegar numa pessoa doente; de-
pois de coçar ou assoar o nariz; 
antes e depois das refeições; an-
tes e depois de tratar algum ma-
chucado ou ferimento; depois 
de tocar, alimentar ou limpar 

um animal; depois de manipu-
lar a comida ou objetos de seu 
gato ou cachorro e depois de 
tocar no lixo, isso sem falar, é 
claro, após ir ao banheiro.
 Lavar bem as mãos é 
tão importante que os cientis-
tas afirmam que mais da me-
tade das infecções hospitalares 
seriam evitadas se esse hábito 
fosse seriamente obedecido.
 Assim, é urgente que 
as famílias, as escolas em todos 
os níveis, as empresas e orga-
nizações em geral façam uma 
grande campanha de educação 
para a higiene, conscientizando 
e mesmo obrigando seus fami-
liares, alunos e colaboradores a 
reaprender hábitos de higiene, 
principalmente, o de lavar bem 
as mãos em todas as circunstân-
cias recomendadas.
 Só assim estaremos, 
de fato, combatendo epidemias 
atuais ou futuras e teremos um 
país mais saudável.
 Lave as mãos!
 Pense nisso. Sucesso!

Aqui na região temos 
muitas opções para 
as duas maneiras de 

se aproveitar este feriado. Se 
você gosta de brincar o Car-
naval, todas as cidades da 
região têm ótimas opções de 
bailes, folia de rua e de mú-
sica na Praça, como é o caso 
de Cesário Lange. De todas 
as maneiras, são brincadei-
ras muito familiares. Mar-
chinhas tradicionais e muita 
descontração e os brinque-
dões infláveis,  podem entre-
ter toda a família ou aquele 
grupo de amigos, do mesmo 
modo que as músicas mais 
atuais, que requerem um 
pouco mais de preparo físico, 
mas que garantem manter a 
alegria e a animação em alta 
durante toda a apresentação 
das bandas nas praças das ci-
dades vizinhas.
 Mas, se você for do 
tipo que nesta época, prefe-
re curtir a Natureza, nossa 
região é privilegiada. Gosta 
de cavalgar, mas não tem o 
cavalo? No Hotel Fazenda 
Castelinho, é possível mes-
mo sem ser hóspede, com-
binar um passeio a cavalo, 
pelas estradas vizinhas. Ali-
ás, o hotel tem ótima estru-
tura para receber grandes 
grupos, pois tem mais de 30 
apartamentos, duas piscinas, 

restaurante e lanchonete, 
campo de futebol, área de 
pesca e animais exóticos que 
avivam a curiosidade infantil 
e de muitos adultos também. 
Oferece day- use, com opção 
com o café da manhã e almo-
ço inclusos. É possível apenas 
almoçar ou jantar, com músi-
ca ao vivo em ambiente fami-
liar, desfrutando a calma do 
campo.
 Todos os pesqueiros 
de Cesário Lange e região, es-
tarão com ótimas programa-
ções e neles, o contato com a 
Natureza é um brinde certei-
ro.
 Gosta de descobrir 
caminhos, caminhando ou de 
bicicleta? Aproveite e desfru-
te dos sons da Natureza pri-
vilegiada que nos cerca, com 
a certeza de que sua alma será 
lavada, como se diz.
 De todas as formas, 
seja feliz, relaxe e curta, com 
respeito e responsabilidade, 
estes dias. Bom Carnaval!! 
#turismotambéméfesta. 
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