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Rapidinhas

      Desrespeito        Asfalto

      Irregularidade       Descarte de lixo

         Destruição        Estrago

       Sem vagas

       Colaboração   Vandalismo

    Animais mortos

       Atenção !     Lixos

     Infelizmente estamos vivendo 
uma triste realidade em nosso 
município, em algumas cidades 
vizinhas muitos sabem aprovei-
tar melhor o espaço público. Di-
ferente daqui, onde na praça do 
bairro Dom Lázaro quebraram 
refletores, riscaram os bancos de 
madeira e espalharam as pedras 
brancas dos canteiros. No cam-
po society do Jardim Europa da-
nificaram a porta do vestiário e 
quebraram suas lâmpadas. Esse 
não foi o primeiro ato de vanda-
lismoem Cesário Lange, já hou-
ve inúmeros outros casos, cau-
sando prejuízos ao município. 

      Cada dia é um objeto da-
nificado na cidade, até mesmo 
plantas estão sendo alvo de van-
dalismo no bairro. E não é só 
na nova Praça do bairro Dom 
Lazaro, muitas plantas que em-
belezam nosso município em 
diversos pontos da cidade estão 
sendo alvo de vandalismo. Mui-
tas são cortadas ou até mesmo 
pisoteada. Se identificar pessoas 
que agem com más intenções 
contra o poder público, entrar 
em contato direto com a polícia, 
afinal são pessoas mal intencio-
nadas que estão trazendo preju-
ízos para a cidade.

      Sobre a Praça Irmãos An-
dreozi, os moradores estavam 
esperando há alguns anos 
por ela. Uma belíssima obra, 
pronta e entregue a popula-
ção, que beneficiará as famí-
lias dos bairros Dom Lázaro, 
Jardim das Flores, Aleluia e 
Vila do Roberto. As obras são 
viabilizadas para beneficiar 
todas as pessoas. Porém há 
alguns meses após sua inau-
guração, o cenário está sendo 
de destruição por poucas pes-
soas irresponsáveis do local. 
Que situação desagradável, 
hein? 

      Para inibir vandalismo em 
alguns locais da cidade, in-
felizmente será necessário a 
instalação de câmeras de se-
gurança e multa. Para assim 
garantir a segurança de mo-
radores e diminuir a crimi-
nalidade, a ideia é melhorar a 
segurança dos frequentadores 
que usam o espaço e preve-
nir atos de vandalismo con-
tra os patrimônios público. 
Quem sabe assim os atos de 
vandalismo na Praça do Dom 
Lázaro ou até mesmo e outros 
lugares da cidade param. In-
felizmente será preciso.

      Segundo informações, o lixo 
que se encontra nas estradas 
das divisas do município têm 
crescido muito. Muito lixo que 
está sendo jogado na estrada do 
bairro Aleluia na divisa entre os 
municípios de Cesário Lange e 
Quadra. A prefeitura fez limpe-
za no local há um tempo atrás, 
mas mesmo assim insistem em 
jogar lixo em locais inadequa-
dos. A culpa pelo lixo acumu-
lado são de pessoas que sim-
plesmente se veem no direito 
de jogar em qualquer lugar, de 
modo incorreto.

      Um dos grandes proble-
mas encontrados na cidade é 
a quantidade de lixo produ-
zido todos os dias. Fruto de 
uma sociedade que a cada dia 
consome mais e não se atém a 
importância da conscientiza-
ção sobre o descarte correto 
de seus resíduos sólidos. O 
lixo gerado é descartado em 
nossa cidade em situações 
completamente irregulares, 
os chamados lixões. São sofás, 
colchões, entre outros móveis 
e eletrodomésticos. Assim 
fica difícil ! 

      Como a Prefeitura não dis-
põe mais de caçambas para o 
descarte do lixo, o que vemos 
é o descarte irregular de mate-
riais de construção, podas de 
árvores, móveis, lixo doméstico 
jogados em terrenos baldios, em 
vários espaços vazios da cidade. 
Todos os moradores tinham que 
ter a consciência de preservar o 
hoje, para ter o amanhã. Além 
de estar cometendo um crime 
ambiental, o cidadão que faz o 
descarte inadequado de lixo está 
também colocando a saúde pú-
blica em risco.

      Quando os motoristas es-
tão dirigindo, parece ser muito 
mais prático descartar os re-
síduos e materiais pela janela 
do carro do que guardá-los 
para jogar fora depois. É fato! 
O número de motoristas em 
nosso município que jogam 
lixo nas ruas é assustador! isso 
é um problema sério, porque 
o pessoal ao invés de descar-
tar o lixo em região adequada, 
jogam nas ruas. É muita falta 
educação, mas o pessoal acha 
‘‘bonito’’ jogar o lixo em luga-
res inadequados. 

       Como se não bastasse esse 
lixo todo pelo acostamento, ain-
da descartam animais mortos, 
pneus e outros materiais com 
acúmulo de água expondo to-
dos ao risco de doenças como a 
Dengue, Febre Chikungunya e 
Zika vírus, que são todas trans-
mitidas pelo mosquito Aedes 
Aegipty. É difícil compreender, 
mas também é de todos a res-
ponsabilidade de cuidar. Muitos 
terrenos em nossa cidade estão 
sendo alvos desse tipo de depó-
sito de lixo. Param para descar-
tar materiais e animais mortos.

        Já não é nenhuma novi-
dade que muitas pessoas sim-
plesmente não respeitam os 
espaços públicos, como tam-
bém as vagas para pessoas com 
deficiência em estacionamentos 
espalhados pela cidade. Nosso 
município, está praticamente 
impossível encontrar vagas es-
peciais vazias, realmente mui-
tas pessoas ainda não respeitam 
essas vagas pelo simples fato da 
falta de conhecimento da real 
necessidade de quem usa essas 
vagas e pela falta de uma puni-
ção maior.

      Infelizmente, isso ainda é 
um grande problema, devido 
ao desrespeito das pessoas, que 
estacionam nestas vagas sem 
nenhum respeito ou constran-
gimento. Isso mostra ainda 
mais o nosso péssimo grau na 
educação, e para piorar esta 
situação, muitas destas pes-
soas que desrespeitam esta lei 
fazem isso ao lado dos filhos, 
que passam achar que isto é 
normal, aumentando o pro-
blema no futuro. Temos que 
ser exemplo para as novas ge-
rações. 

        Desviar dos buracos nas 
ruas do Distrito Industrial de 
nossa cidade faz parte da roti-
na dos condutores, mas quem 
precisa trafegar pelas ruas do 
Distrito Industrial, precisa es-
colher com cuidado o trajeto 
devido às crateras encontradas 
na maioria das vias. Seria bom 
se todas fossem asfaltadas, com 
asfalto, o trânsito nesse local 
será otimizado, permitindo aos 
caminhões, veículos que mais 
circulam, trazendo um melhor 
conforto para todos que transi-
tam pelo local. 

-O assassino que nunca matou alguém
-O ditador que sempre exerceu cargo eletivo.
-O homofóbico que recebe beijos e abraços de ho-
mossexuais 
-O nazista que empunha a bandeira de israel, que de-
fende e dá palestras na comunidade judaica e é ova-
cionado.
-O racista que tem um negro como melhor amigo há 
vários anos(Helio Bolsonaro)
 -O violento que levou purpurinas, ovos, cuspe na 
cara e por fim uma FACADA no abdômem e nunca 
reagiu e agrediu alguém fisicamente 
-O mentiroso que só diz verdades que doem 
-O louco que defende que bandido seja tratado como 
Bandido 
-O estuprador que é contra o estupro e o aborto 
-O radical que defende que o cidadão tenha o direito 
de defender sua familia e sua propriedade 
-O burro, que inteligentemente, admite quando não 
entende de determinado assunto
 -O unico corrupto que NÃO tem processo por cor-
rupção em 27 anos atuando no ambiente mais cor-
rupto do mundo
 -O candidato dos ricos que fez a campanha mais po-
bre da história e o mais atacado por todos 
-O político mais burro, pois anuncia seus principais 
ministros antes mesmo do fim do primeiro turno, 
não deixando margens para negociatas no segundo 
turno
 -O prepotente que ousa dizer que não negocia cargos 
com partidos em troca de tempo de Tv.

#ESTEÉJAIRBOLSONARO
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Sabesp inaugura Estação de Tratamento de Esgoto

4ª Etapa do Campeonato Paulista 
MX1 e MX2 de Motocross 

Muita disputa, adre-
nalina e velocidade 
fizeram parte da 4° 

etapa do Campeonato Paulista 
de Motocross MX1 MX2 que 
aconteceu no último domingo 
(5) em Cesário Lange. 
 Trazendo muitas no-
vidades nos dias 4 e 5, os três 
primeiros colocados das 15 ca-

tegorias receberam brindes da 
Fox Racing Brasil, já para os 
pilotos que fizerem o holeshot 
o brinde foi da MXF Motors.
 Além dos novos prê-
mios, a partir dessa etapa a 
competição contou também 
com a classe MXF, exclusiva 
para mulheres. 
 “Tivemos pedidos 

ASabesp inaugurou no 
dia 03 de maio a Estação 
de Tratamento de Esgo-

to (ETE) de Cesário Lange, no 
bairro Jardim Primavera. As 
ações integram as metas de am-
pliar os investimentos em sane-
amento e melhorar os serviços 
de abastecimento de água e tra-
tamento de esgoto.
 O município possui 
uma população de aproxima-
damente 17 mil habitantes, 
assim,  beneficiando a saúde 
desta população. Melhorando 
também a qualidade do Ribei-
rão Aleluia, reduzindo os im-
pactos ambientais. A 

desde o começo da temporada 
e agora vimos a possibilidade 
de abrir a categoria Feminina”, 
destaca João Cardeli, presi-
dente da FMESP (Federação 
de Motociclismo do Estado de 
São Paulo), entidade que faz a 
supervisão do campeonato que 
tem organização da Cross Sport 
e Vitória Moto Clube. 

 O Centro de Eventos 
João Batista da Silva, local da 
prova no bairro Dom Lázaro, 
é um espaço privilegiado que 
conta com uma ótima área de 
box. Após o término da com-
petição o evento contou com o 
show da Banda 84, foram dois 
dias de muita adrenalina e ani-
mação.

cerimônia contou com a pre-
sença do Deputado Estadual 
Fernando Cury, presidente da 
Câmara de Cesário Lange Ales-
sandro Donizete Vieira Paes, e 
os  vereadores Mateus Pedro, 
Milton Aparecido Martins, 
Roque Manes, Antonio Carlos 
Rodrigues, Antonio Carlos de 
Arruda e José Pedro dos Santos, 
Ramiro de Campos (assessor 
da Deputada Estadual Maria 
Lucia Amary, Pastor da Igreja 
Presbiteriana Gerson Trevisan, 
Empresários de Cesário Lange, 
Funcionários municipais e pre-
feitos da região.

4ª Corrida e 
caminhada do 
aniversário de 
Cesário Lange
No último domingo (5) 

aconteceu a 4° Corri-
da e Caminhada em 

comemoração aos 60 anos de 
emancipação política-admi-
nistrativa de Cesário Lange.  
Foram mais de 350 atletas de 
toda a região  e  até  de  outros  
estados participando desta lin-
da festa.

 O departamento mu-
nicipal de esportes agradece a 
todos os colaboradores, depar-
tamento de obras, secretaria 
de saúde, polícia militar, guar-
da municipal e em especial ao 
prefeito Dinho pelo apoio e 
incentivo de sempre e aos com-
panheiros da equipe Cesário 
Runners pela parceria.
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Laranjal Paulista 
Cidade recebe visita do Deputado 
federal Vitor Lippi

Município ganha 
sinal digital da TV 
Cultura

Pereiras 

Prefeitura de Laranjal Paulista 
afirmou recursos para entidades 
assistenciais do município 
A Prefeitura de Laranjal 

Paulista garantiu, mais 
recursos para as entida-

des assistenciais do município, 
em especial às que prestam 
atendimento à população no se-
tor de saúde. Na sexta-feira (3), 
o prefeito Dr. Alcides de Moura 
Campos Junior, acompanhado 
da secretária municipal de Saú-

O deputado federal Vitor 
Lippi esteve no muni-
cípio de Laranjal Pau-

lista, mais especificamente na 
Santa Casa. Ele veio à cidade a 
convite do prefeito Dr. Alcides A prefeitura de Pereiras 

informar que toda po-
pulação que entrou em 

operação o sinal digital da TV 
Cultura. 
 O sinal digital da TV 
Cultura é o terceiro canal to-
talmente licenciado oferecido 
para nosso Município - um 
trabalho de quase um ano de 
negociação da Secretaria de 
Cultura, Esporte e Turismo 
junto à TV Cultura. 
 A partir de agora a 
TV Cultura será transmitida 
para todo o município pelos 
canais 20.1, 20.2 e 20.3 (os três 
dê distribuição da TV Cultura) 
o que garante mais qualidade 
de transmissão e lazer aos nos-

de, Marlene Gazonato, recebeu 
o representante da Associação 
Laranjalense da Pessoa com 
Deficiência (Alarde), Ângelo 
Giacomeli, e da Associação Fra-
ternidade Cristã (Afrac), Padre 
Edison Geraldo Bovo, para as-
sinatura dos termos de fomento 
referentes a 2019. 
 Cada instituição re-

ceberá esse ano R$ 36 mil, dos 
cofres do próprio município, 
com a finalidade de custear os 
serviços realizados. A Alarde 
presta atendimento e tratamen-
to especializado, nas áreas de 
fisioterapia e psicologia, a 130 
pessoas com deficiência. Já a 
Afrac, trabalha na recuperação 
e reintegração social de depen-

dentes químicos, atendendo 
hoje 40 pacientes. 
 Vale lembrar que anu-
almente o município repassa 
R$ 850 mil a 11 filantrópicas, 
além de garantir os recursos 
provenientes do Estado e da 
União, no valor de R$ 207 mil.

sos munícipes. 
 Para a captação do 
sinal digital da TV Cultura é 
preciso reprogramar sua TV. 
A prefeitura agradece especial 
à TV Cultura que, muito gen-
tilmente presenteou o Municí-
pio com todos os equipamen-
tos novinhos, uma economia 
de quase 70 mil reais aos cofres 
públicos. 
 Agora o objetivo é 
buscar parceria junto à TV Re-
cord, Rede TV ou Bandeiran-
tes.
 Agradecem também 
ao funcionário Rodrigo, que 
cuida do sistema de retrans-
missão de Pereiras com muito 
carinho.

de Moura Campos Junior, após 
agenda em Brasília, onde o 
parlamentar comprometeu-se 
a atuar na obtenção de recur-
sos para o setor de saúde. 
 Lippi elogiou a estru-

tura do hospital e recebeu so-
licitação de auxílio para dois 
novos projetos: da farmácia e 
do incremento para cirurgias. 
 Também participa-
ram da recepção ao deputado 

a vereadora Regina Abdala, o 
provedor  Fábio  José de Oli-
veira, o administrador Silvio 
Fantini e o responsável pela 
farmácia, Sarajane Vieira Gar-
denal.
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Conchas Pereiras 
Professor da cidade ajuda haitianos
a estudar e trabalhar

Porangaba 
Prefeito veta Lei que daria isenção 
de IPTU à pessoas com doenças 
graves e autistas

A sala de aula ministrada 
pelo Prof. Antonio Mar-
mo Alexandrini, vem 

trazendo um projeto espon-
tâneo e voluntário que vem, a 
cada final de semana, angarian-
do mais alunos e já é destaque 
nas mídias televisivas. 
 Com foco na alfabe-
tização da língua portuguesa, 
a sala de aula teve início há 

pouco mais de três meses com 
apenas 12 alunos. Hoje já são 
31 haitianos frequentando re-
gularmente as aulas. 
 Professor Marmo ga-
rante que o trabalho de ensinar 
os alunos é gratificante para o 
coração e para a alma. Segundo 
ele, os alunos são compenetra-
dos, o que ajuda muito no pro-
cesso ensino/aprendizagem. 

 “Só há comunicação 
quando ouvimos uma palavra 
e esta tem um sentido em nos-
so consciente. Essa é minha 
proposta, fazer com que esses 
alunos ouçam nossas conver-
sas, ouçam nossa linguagem e 
façam sentido”. 
 A sala de aula minis-
trada pelo Prof. Marmo acon-
tece todos os sábados na Esco-

la Municipal Rozendo Duarte 
Lobo, das 13 às 16 horas. Mui-
tas das vezes, Professor Marmo 
fala com os alunos em francês 
ou inglês, para só assim com-
preendê-los e ensiná-los em 
português, seja falando, dese-
nhando e até levando objetos 
que façam com que os alunos 
construam o significado das 
palavras. 

O cadastramento bio-
métrico é obrigatório 
em Conchas, Bofete, 

Anhembi e Pereiras.
 Faça o cadastramento 
até o dia 31/10/2019 no Car-
tório Eleitoral de Conchas, na 
Rua Goiás, 466, Centro, das 12h 
às 18h.
 O que levar?
• Documento Original de iden-
tidade oficial com Foto
• Comprovante de endereço 
(emitido nos últimos 3 meses)
• Título eleitoral (se tiver)
Quem não comparecer terá o 
Titulo cancelado.
Mais informações no site www.
TRE-SP.jus.br
 Obs. No Dia 13/04 (sá-
bado) o Cartório Eleitoral esta-
rá atendendo das 08h às 13h.
 A biometria é uma tec-

Cadastramento 
biométrico é 
obrigatório em 
Conchas

nologia que confere ainda mais 
segurança à identificação do 
eleitor no momento da votação. 
Acoplado à urna eletrônica, o 
leitor biométrico confirma a 
identidade de cada pessoa por 
meio das impressões digitais, 
armazenadas em um banco 
de dados da Justiça Eleitoral e 
transferidas para as urnas ele-
trônicas.
 O procedimento é fei-
to no ato do atendimento em 
cartório ou em posto da Justiça 
Eleitoral e envolve a coleta das 
impressões digitais, fotografia e 
assinatura digitalizada de cada 
pessoa, além da atualização dos 
dados constantes no cadastro.É 
necessário o prévio cadastra-
mento no sistema para que o 
eleitor seja identificado por 
meio da digital nas eleições.

O Prefeito de Porangaba, 
Luiz Carlos Vieira So-
brinho – Luiz do Deral-

do vetou totalmente o Projeto 
de Lei que isentaria o pagamen-
to de IPTU aos portadores de 
neoplasia maligna (câncer), 
síndrome da imunodeficiência 
adquirida (AIDS), insuficiên-
cia renal crônica e Autismo e dá 
outras providências” – de auto-
ria do vereador Darci Soares de 
Almeida Junior (Uno).
 O referido projeto tra-
mitou pelas comissões da Câ-
mara, que o avaliaram e, poste-
riormente, aprovaram. Após a 
aprovação das comissões o pro-
jeto foi para votação e foi apro-
vado por todos os vereadores, 
na sessão de terça-feira (02/04), 
coincidentemente, no dia inter-
nacional de Conscientização 
sobre o Autismo. Após a apro-
vação da Câmara, a Lei seguiu 
para aprovação ou reprovação 
da Prefeitura para, somente 
após isso, entrar em vigor.
 Ao reprovar o Projeto 
de Lei, o prefeito usou como 
argumento que não poderia 
abrir mão da arrecadação do 
imposto e que isso seria ilegal. 
Ainda alegou que o Projeto não 
especificou qual outra tributa-
ção poderia ser adotada para 
suprir o que deixaria de ser ar-
recadado com a isenção e qual 
o impacto a isenção geraria ao 
município.
 Como já não bastasse 
negar um auxílio financeiro às 
pessoas que vivem a dificulda-
de emocional e financeira pelos 
tratamentos e cuidados espe-
ciais, no veto, a prefeitura alega 
que essas pessoas “gozam” de 
determinada condição, dan-
do a entender que os doentes 
possuiriam uma situação pri-

vilegiada em comparação aos 
demais contribuintes.  
 “De outra parte, im-
portante ressaltar, ainda, que 
o Projeto de Lei aprovado con-
solida um tratamento desigual 
e injusto a pessoas que gozam 
de determinada identidade de  
condições (no caso uma doença 
especifica), em total oposição 
ao princípio constitucional da 
isonomia que, estabelecendo 
o tratamento isonômico, igua-
litário entre os pares - ou seja, 
“tratar igualmente os iguais e 
desigualmente os desiguais, na 
exata medida de suas desigual-
dades” -, desdobra-se no prin-
cipio da isonomia tributária’, 
que proíbe a desigualdade de 
tratamento entre contribuintes 
que se encontrem em igualdade 
de condições”, diz o trecho do 
Veto.
 Vale ressaltar que o 
Projeto de Lei apontou diversos 
outros municípios que adotam 

a isenção de IPTU a idosos e 
pessoas com doenças graves.
 Segundo o vereador 
Darci Soares Almeida Junior – 
Uno, ele já esperava que o Exe-
cutivo barrasse o projeto, tendo 
em vista que a atual adminis-
tração não prioriza as reais ne-
cessidades da população. “Não 
me espantou em nenhum mo-
mento este veto. Agora cabem 
aos vereadores o derrubarem, 
visto que o PL foi analisado 
pelas comissões competentes e 
na justificativa foi apresentada 
que não se trata de iniciativa 
exclusiva do prefeito e que não 
é renúncia de receita, inclu-
sive várias cidades já contam 
com essa mesma isenção. Eu já 
imaginava que o prefeito iria 
arrumar uma forma de vetar, 
mesmo tratando-se de um pro-
jeto importantíssimo para essa 
fatia da população que já tem 
grande dificuldade em enfren-
tar os tratamentos médicos e 

iria muito se beneficiar com 
essa isenção do IPTU. Para 
um administrador que insiste 
em gastar o dinheiro público 
com festas e reforma do Paço 
Municipal, não me admira 
procurar um motivo para ve-
tar tal benefício à população, 
e assim continuemos com ro-
deios, buracos nas vias, pontes 
quebradas, e falta de médicos. 
Gostaria de lembrar que a ini-
ciativa do veto foi totalmente 
do prefeito municipal já que o 
projeto de lei foi aprovado por 
unanimidade na Câmara Mu-
nicipal. Todos os vereadores, 
que são os reais representantes 
do povo, aprovaram este be-
nefício, mas o prefeito achou 
por bem vetá-lo. Em tempo, 
a prefeitura divulga que está 
vendendo camarote para o ro-
deio por R$ 1200,00. Para qual 
povo que este prefeito gover-
na?”, questionou o vereador 
Uno.
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Cerquilho 
Polo do Projeto Guri comemora
15 anos

Banco do Povo 
empresta mais 
de R$ 90 mil em 
abril para micro-
empresários

A noite foi recheada de 
emoções no evento que 
comemorou os 15 anos 

do Polo Cerquilho do Projeto 
Guri, no Teatro Municipal.
 As apresentações co-
meçaram com Gabriele Leite, 
musicista de 21 anos, que co-
meçou seus estudos musicais no 
projeto Guri em 2005, estudan-
do no Conservatório Dramático 
e Musical de Tatuí em 2010 e, em 
2016, ingressando no Instituto 
de Artes da UNESP São Paulo, 
no curso de bacharelado em vio-
lão.
 Gabriele já participou 
de importantes festivais e ga-
nhou vários prêmios, sendo ins-
piração para tantos outros alu-
nos. No evento ela apresentou 
as músicas de “Estudo n°11” de 
Heitor Villa-Lobos e “Ritmata” 
de Edino Krieger. Ao final, ela 
compartilhou sua experiência 
ao longo da carreira que está 

construindo e enfatizou a im-
portância que o Projeto Guri 
de Cerquilho teve no início de 
tudo.
 Depois foi a vez da 
Banda do Guri se apresentar 
com as canções “Somewhere 
Only We Know”, composta por 
Lily Allen e com o arranjo de 
Leandro Gouveia e “Happy”, 
composta por Pharrell Williams 
e com o arranjo de Ishbah Cox.
 O Canto Coral trouxe 
a animada e reflexiva música 
“Mestre Jonas”, com Arranjo 
de Zeca Rodrigues, que contou 
com passinhos de dança e uma 
breve atuação. Na sequência, o 
Grupo de Choro do Guri tocou 
as músicas “Pipoca’, “Maxixe Si-
nhá” e “Maxixe Chiclete”.
 Entre as apresentações, 
a equipe de professores do pro-
jeto compartilharam suas expe-
riências no dia-a-dia e contaram 
como o Guri fez a diferença em 

suas vidas. Em suas falas, as au-
toridades presentes elogiaram 
tanto a belíssima apresentação 
que todos foram presenteados 
durante a noite festiva, quanto a 
estrutura e o apoio que o Projeto 
sempre conquistou em Cerqui-
lho.
 Durante um breve dis-
curso, o Prefeito Aldo Sanson 
falou do orgulho de ter sido pre-
feito na época em que o projeto 
foi instalado na cidade e de ter 
a oportunidade de comemorar 
os 15 anos. “Não há dinheiro 
que pague ver tantas crianças 
e jovens envolvidos com músi-
ca, cultura de qualidade. É um 
prazer para nossa cidade ter um 
projeto tão organizado, estru-
turado e colhendo bons frutos 
como é o Projeto Guri”, comen-
tou.
 Para fechar a noite com 
chave de ouro, a música escolhi-
da foi “Anunciação”, de Alceu 

Valença, e foi apresentada pelos 
alunos do Coral, Violão, Per-
cussão, Cavaco e Bandolim. Um 
final a altura de um evento emo-
cionante, que mostra e reforça a 
importância da cultura na vida e 
no desenvolvimento de crianças 
e jovens.
 O Polo de Cerquilho 
conta com os educadores Ever-
ton Correa, Anderson Silva, Le-
andro Gouveia, Rodrigo Lino e 
as educadoras Josiane Gonçal-
ves, Anna Cristina Schincariol, 
a coordenadora do polo Solange 
Paes e o auxiliar de Polo Fabiano 
Oliveira.
 O Guri Cerquilho 
tem o forte apoio da Prefeitura 
Municipal de Cerquilho, dispo-
nibilizando espaço, merenda, 
transporte exclusivo aos alunos 
e materiais de limpeza. Tem o 
importante patrocínio do Gru-
po Asta PPE Fios e o a parceria 
do Centro Médico São José.

Oportunidade para quem 
busca crédito com juros 
mais baixos que os do 

mercado financeiro, o Banco 
do Povo de Cerquilho liberou 
aos comerciantes e microem-
presários locais, apenas no 
mês de abril, um total de R$ 
90.850,00.

 Somente este ano, o 
valor já chegou a R$ 187 mil 
entre pessoas físicas e jurídi-
cas. Os empréstimos servem 
como alternativa para quem 
deseja investir em um negócio 
próprio, ampliar a empresa ou 
adquirir equipamentos e não 
possuem capital próprio. 
 No Banco do Povo, 
o crédito pode ser solicitado 
para todos os ramos de ativi-
dade. Após a solicitação, é feita 
a análise do pedido, sendo que 
a aprovação sai em até 15 dias. 
Com a assinatura do contrato, 
o dinheiro é liberado em até 
três dias úteis. As linhas de cré-
dito variam conforme o ramo 
de negócio e quantas vezes já 
foram solicitadas pelo reque-
rente.
 Para cliente informal 
(pessoa física e produtor ru-
ral sem CNPJ) o valor do pri-
meiro crédito é de R$ 3 mil; o 
segundo pedido de R$ 4 mil 
e o terceiro de R$ 5 mil. Para 

a pessoa jurídica (MEI, ME, 
LTDA, EIRELI, produtor rural 
com CNPJ), os valores vão de 
R$ 7.500 a R$ 20 mil.
 Associações e coope-
rativas produtivas ou de tra-
balho têm crédito de R$ 25 mil 
e motofrentista e mototaxista 
(com CNPJ), podem solicitar o 
crédito de R$ 15 mil.
 O tempo para quitar 
o crédito varia de 12 meses a 
36 meses, conforme o cliente 
e o valor solicitado. O início 
do pagamento é 30 dias após a 
aprovação do contrato. O juro 
é de 0,35% ao mês. Para solici-
tar o empréstimo é preciso de-
senvolver atividade produtiva 
no município de Cerquilho.
 Se for pessoa física, 
é necessário possuir um em-
preendimento há mais de dois 
anos no município; ter fatura-
mento bruto de até R$ 360 mil 
nos últimos 12 meses e não 
possuir restrições cadastrais 
no Serasa e/ou Cadin Estadual 
(Cadastro Informativo de Cré-
ditos não Quitados).
 A solicitação deve ser 
feita pessoalmente na unidade 
do Banco do Povo, que fun-
ciona na Estação Trabalhador 
(antiga Estação Ferroviária), 
de segunda a sexta-feira, das 
8h30 às 17h. Mais informações 
pelo telefone 3384-4506.
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 05/2019 - PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO 36/2019 – EXCLUSIVO ME E 
EPP

OBJETO: FORNECIMENTODE 
UNIFORMES ESCOLARES

 A Prefeitura Municipal de Quadra torna público 
que fará realizar no dia 23 de maio de 2019 (23/05/2019), 
às 10 horas, na sala de reuniões do Paço Municipal, PRE-
GÃO PRESENCIAL PARA FORNECIMENTO DE UNI-
FORMES ESCOLARES. Envelopes contendo proposta e 
documentos para habilitação deverão ser protocolizados 
até às 09h45min do mesmo dia da sessão no Protocolo 
Geral da Prefeitura de Quadra. Edital completo e anexos 
estarão disponíveis para leitura e download na página ele-
trônica da Prefeitura (www.quadra. sp.gov.br), em “Editais”, 
bem como podem ser solicitados por e-mail (licitacao@
quadra.sp.gov.br) ou presencialmente no Paço Municipal, 
em dias úteis, das 08  às 12 e das 13 às 17h. Fone: 15-3253-
9000 – Endereço: Rua José Carlos da Silveira, 36 – Jd. Santo 
Antonio. Quadra/SP, 09 de maio de 2019. Edemilson Lobo 
– Pregoeiro.

    AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 06/2019 - PROCEDI-
MENTO ADMINISTRATIVO 38/2019 – EX-

CLUSIVO ME E EPP
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FOR-
NECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS 

DE LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Quadra torna público que 
fará realizar no dia 24 de maio de 2019 (24/05/2019), 
às 10 horas, na sala de reuniões do Paço Municipal, 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA. Envelopes contendo pro-
posta e documentos para habilitação deverão ser pro-
tocolizados até às 09h45min do mesmo dia da sessão 
no Protocolo Geral da Prefeitura de Quadra. Edital 
completo e anexos estarão disponíveis para leitura e 
download na página eletrônica da Prefeitura (www.
quadra. sp.gov.br), em “Editais”, bem como podem ser 
solicitados por e-mail (licitacao@quadra.sp.gov.br) ou 
presencialmente no Paço Municipal, em dias úteis, das 
08 às 12 e das 13 às 17h. Fone: 15-3253-9000 – Ende-
reço: Rua José Carlos da Silveira, 36 – Jd. Santo Anto-
nio. Quadra/SP, 09 de maio de 2019. Edemilson Lobo 
– Pregoeiro.
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Região

2ª Edição da semana do 
autismo em Quadra
A Semana de Conscien-

tização do Autismo no 
município de Quadra, 

contou com a presença de Nu-
tricionista, Fonoaudióloga, 
que fazem parte do quadro de 
funcionários do município, 
além da Terapeuta Ocupacio-
nal, Psicopedagoga e Psiquia-
tra Infantil realizaram pales-
tras gratuitas e abrilhantaram 
a semana. Participaram desta 
jornada do saber, profissionais 
da educação, saúde, pais e/ou 
responsáveis e simpatizantes 
do tema, contou com aproxi-
madamente 131 ouvintes em 
todas as palestras realizadas, 
dentre eles, professores da rede 

municipal de Tatuí. No último 
dia da semana aconteceu uma 
caminhada que contou com 23 
alunos da educação infantil e 
130 ensino fundamental, além 
de professores, monitores, pais 
e/ou responsáveis e profissio-
nais da saúde. Na 2ª edição do 
evento, contou com presença 
de vários secretários e do Pre-
feito Luiz Carlos que também 
prestigiou o evento. Dias di-
nâmicos e de suma importân-
cia para ampliar ainda mais 
o conhecimento do assunto. 
Parabéns a Secretária Jo, en-
fermeira Claudia e toda equipe 
que colaborou para o sucesso 
do evento.
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PROGRAMAÇÃO       Mais dicas e roteiro completo estão
       no  www.cinemac.com.br

   Estreia: DRAMA, BIOGRAFIA - 2D DUBLADO

                   SUPERAÇÃO - O MILAGRE DA FÉ 
John Smith, um menino de 14 anos, passeava com a família em uma ma-

nhã de inverno no Lago St Louis, no Missouri, quando, acidentalmente, 
sofreu uma queda e se afogou. Chegando ao hospital, John foi considerado 
morto por mais de 60 minutos até que sua mãe, Joyce Smith, juntou todas 
as suas forças e pediu a Deus para que seu filho sobrevivesse. Sua prece po-
derosa foi responsável por um milagre inédito

           Cine Santa Helena (Tatuí) Sala 02 - Som 7.1 - 17h00/ 19h15 (Dublado)

Bilheterias Brasil: 
Vingadores - Ultimato já é o 

filme mais visto de 2019

Aladdin: Novo comercial 
traz cena inédita do Gênio 

e Abu

Sonic - O Filme: Visual do 
personagem irá mudar 

após reclamações de fãs

   Estreia:  AÇÃO, FANTASIA 3D/2D  DUBLADO

                         VINGADORES: ULTIMATO 
Após Thanos eliminar metade das criaturas vivas, os Vingadores preci-

sam lidar com a dor da perda de amigos e seus entes queridos. Com Tony 
Stark (Robert Downey Jr.) vagando perdido no espaço sem água nem co-
mida, Steve Rogers (Chris Evans) e Natasha Romanov (Scarlett Johansson) 
precisam liderar a resistência contra o titã louco.

        Cine Santa Helena (Tatuí)  Sala 01 (3D) Som 7.1- 15h00/ 19h00/22h30 
(Dublado) / Sala 02 (3D) - Som 7.1 - 21h30 (Dublado)

         Cine São José (Cesário Lange) (3D) (Dublado)  17h00/ 20h15

Bastaram apenas duas 
semanas para Vinga-
dores - Ultimato supe-

rar a bilheteria que Capitã 
Marvel acumulou ao longo 
de nove semanas nos cine-
mas brasileiros. Com mais 
3,4 milhões de espectadores 
no último fim de semana 
(queda de 38% em relação à 
estreia), Ultimato atinge 12,5 
milhões de espectadores, su-
perando os 9 milhões de Ca-
pitã Marvel.

 Na segunda posição, 
a comédia nacional De Pernas 
pro Ar 3 apresenta ótima sus-
tentação (-3%) com 119 mil 
espectadores, chegando a 1,5 
milhões de espectadores desde 
o lançamento. O top 5 é com-
pletado pelo drama religioso 
Superação - O Milagre da Fé 
(80 mil espectadores), a comé-
dia de super-heróis Shazam! 
(23 mil espectadores) e o terror 
A Maldição da Chorona (17 mil 
espectadores).

O próximo live-action da 
Disney está cada vez 
mais perto, e mais um 

comercial de TV de Aladdin 
foi divulgado. Com apenas 
uma cena inédita, o vídeo traz 
a primeira interação de Gênio 
(Will Smith) com Abu, o fiel 
amigo de Aladdin (Mena Mas-
soud).
 Seguindo o clássico 
dos anos 90, Aladdin é um hu-
milde jovem contratado por 
Jafar (Marwan Kenzari) para 

recuperar a lâmpada mágica 
da Caverno dos Tesouros. O 
garoto porém, liberta o Gê-
nio, e é concedido três desejos. 
Apaixonado pela princesa Jas-
mine (Naomi Scott), ele pede 
para se tornar um príncipe, 
com o intuito de conquistá-la e 
ganhar a confiança de seu pai, 
o Sultão (Navid Negahban).
 Dirigido por Guy Ri-
tchie (Sherlock Holmes), Ala-
ddin chega aos cinemas dia 23 
de maio.

No início desta semana, 
foi revelado o trailer 
de Sonic - O Filme, que 

promove a estreia do famoso 
personagem em live-action. 
Porém, o visual do velocista 

causou controvérsia nas re-
des sociais — seja pela au-
sência de dentes afiados ou 
como alguns consideraram 
suas pernas desproporcio-
nais.



Não vi, não li e não gostei

Prof. Luiz Almeida Marins FilhoMotivação
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O Pensador Gilberto Radicce

Por uma vida pacificada

Londres 1348 
Artigo

 Drauzio Varella

Somente os pensadores 
mais argutos conseguem 
visualizar as razões ocul-

tas que abalam a tranquilidade 
de uma determinada socie-
dade, enquanto a maioria da 
população sente esses abalos, 
mas não identifica suas causas, 
nem apresenta soluções pos-
síveis para a crise decorrente 
dessa intranquilidade. Toda 
sociedade tem uma dinâmica 
própria, coerente com a lei do 
movimento ou da mobilidade 
da vida, e de tudo que compõe 
o universo. Neste espaço consi-
derado infinito, as leis que re-
gem seu movimento são mais 
estáveis. As leis do movimen-
to universal, descobertas por 
Newton, regem o equilíbrio do 
universo, mas não impedem 
sua expansão contínua, como 
descobriram nossos contem-
porâneos cientistas. Em nos-
so diminuto planeta, a vida 
evoluiu a partir de bilhões de 
anos, e desde então multipli-
cou-se através de mudanças 
constantes, produzindo seres 
vivos cada vez mais complexos 
e adaptáveis à evolução plane-
tária. Produto dessa evolução, 
a humanidade precisou de 
milhões de anos para chegar 
ao nível atual de desenvolvi-
mento, e tudo parece indicar 
que, se não destruirmos antes 
o planeta, nossos descendentes 
viverão em uma sociedade per-
meada pelas ciências e pela tec-
nologia. As crises da nossa so-
ciedade decorrem dos conflitos 
inerentes a toda mudança de 
valores sociais, no bojo da qual 
opõem-se os sistemas de pen-
samento antigos e os moder-
nizantes. A atual sociedade in-
terpreta-se através da visão de 
mundo fornecida pelas nossas 
origens ideológicas oriundas 
da religião hebraica e da filoso-
fia grega, que ao longo da his-
tória ocidental mesclaram-se 
para a formação espiritual do 
ocidente. O peso da tradição 
dessa cultura mantém-se como 
pano de fundo das mudanças 
culturais que o ocidente rece-
beu principalmente a partir 
do Renascimento ocorrido no 
início do período moderno, e 
que desencadeou movimentos 
de novos sistemas de pensa-
mento, resultantes da evolu-
ção da modernidade, como o 

liberalismo, a democracia e o 
socialismo. Mas até o século 
19, as tradições culturais do 
ocidente se conciliaram com 
esses movimentos culturais 
renovadores, e suas contradi-
ções permaneceram latentes 
e até conciliáveis. Todavia, 
quando o capitalismo indus-
trial liberou a agenda cultural 
do ocidente para pensadores 
portadores de uma visão racio-
nalista do mundo mais radical 
e contestadora das tradições 
ideológicas dominantes, ficou 
evidente a oposição entre estas 
tradições e as novas concep-
ções resultantes da formação 
de uma nova sociedade urba-
na, industrial, tecnológica e 
racionalista. Como conciliar 
Marx, Darwin, Freud, Niets-
che, os pintores modernistas, a 
filosofia existencial às interpre-
tações tradicionais do mundo e 
da vida, alicerçadas nas tradi-
ções hebraicas e metafísicas da 
filosofia grega? Quando Marx 
destacou que “tudo o que é só-
lido desmancha-se no ar”, de-
senhou as transformações e os 
conflitos estruturais que ocor-
rem atualmente na sociedade 

ocidental, mas  para o cidadão 
comum são visíveis apenas as 
fumaças saindo pela chaminé, 
que sinalizam a existência da 
fornalha em ebulição. Então, 
entre atônita e desprotegida, 
a maioria da população busca 
abrigo e consolo nas tradições 
culturais da sociedade oci-
dental. Mas este abrigo não 
consola plenamente o homem 
comum, pois em seu dia a dia, 
é impulsionado a viver de acor-
do com as exigências da socie-
dade dominante, que mediante 
a sua visão consumista, requer 
do cidadão uma vida dedicada 
ao trabalho alienante nas em-
presas, e sacrificado à vontade 
induzida no inconsciente de 
cada um de que é preciso ter 
mais, sempre um pouco mais 
para alcançar a felicidade.
 Estamos provavel-
mente passando por uma das 
mais ardilosas encruzilhadas 
produzidas ao longo da vida ci-
vilizada, que exige de nós uma 
decisão ousada, pois a atual 
sociedade industrial e tecnoló-
gica impõe cada vez mais um 
padrão de vida alucinante e di-
ferenciado das sociedades pre-

téritas, até recentemente cen-
tradas em uma economia rural, 
compatível com as tradições 
culturais formadas ao longo 
da vida civilizada. Mas nossa 
civilização urbana, industrial 
e tecnológica é ambígua em 
sua expressão cultural, pois se 
convive mesclada com os valo-
res culturais antigos e moder-
nos, na prática os alija para o 
mundo ideológico imaginário 
do cidadão, já que incentiva a 
coletividade a cultivar no coti-
diano a paixão pelo consumo 
indiscriminado. E para desatar 
esse nó górdio, e proporcionar 
à humanidade uma vida feliz, 
é fundamental recorrer a uma 
síntese renovadora das duas 
culturas que cultivamos, aco-
plando  valores tradicionais e 
modernos em uma nova visão 
de vida e de mundo racionalis-
ta e humanizada, denominada 
humanismo contemporâneo, 
que coloque o “homem como a 
medida de todas as coisas”. Tal-
vez, então, profetas, filósofos 
e cientistas se confraternizem 
em nome da Razão, em benefí-
cio do Homem, e por uma Vida 
pacificada.  

Paulo Francis, um famo-
so intelectual e jornalis-
ta brasileiro que residia 

em Nova Iorque e a quem tive 
o prazer de conhecer quando 
lá residia, dizia sempre que há 
pessoas que dizem “não vi e não 
gostei”.
 Nestes tempos de re-
des sociais também conheço 
muitas pessoas que emitem opi-
niões fortes e decididas sobre o 
que não viram e não leram, re-
passando opiniões alheias sem 
nenhum juízo crítico.
 Da mesma forma, co-
nheço pessoas doutrinadas por 
ideologias radicais de esquerda 
ou de direita que nunca se dis-
põem sequer a ler e conhecer 
alguma coisa que não diga res-
peito ou não seja escrito pelos 
próprios ideólogos de sua seita. 
Essas pessoas não leem e não 
gostam de opiniões contradi-
tórias. Só leem aquilo que re-
força o que já pensam, aparen-

temente com medo de serem 
convencidas por argumentos 
diferentes e terem que mudar 
de opinião.
 O desafio de viver num 
mundo com muita informação 
e com mudanças muito rápidas 
é o de manter a capacidade de 
ler, aprender, discutir e pensar 
com a própria cabeça. O desafio 
ainda maior é o de manter duas 
ideias contraditórias na cabeça 
e ainda assim reter a capacida-
de de raciocinar e funcionar. 
Para isso temos que ter ho-
nestidade intelectual para não 
emitirmos opiniões sem termos 
lido, pensado, analisado e deci-
dido o que realmente pensamos 
e qual é a nossa opinião.
 O que tenho assisti-
do nas empresas e nos locais 
que frequento são discussões 
puramente emocionais, cheias 
de preconceito e às vezes pou-
co civilizadas, onde pessoas e 

grupos se acusam sem a menor 
fundamentação lógica, unica-
mente com base em posições 
ideológicas de todos os lados. 
O raciocínio lógico parece ter 
desaparecido.
 Pense se você tam-

bém não está entre as pessoas 
que dizem “não vi, não li e não 
gostei” e preste atenção se você 
não está caindo no ridículo de 
ser considerado alguém intelec-
tualmente fraco e sem opinião 
própria.  
 Pense nisso. Sucesso!

Nesse ano, a peste bu-
bônica matou de 1/3 a 
metade da população 

de Londres. Conheça a histó-
ria da doença neste artigo do 
dr. Drauzio Varella.
 Nesse ano, a pes-
te negra invadiu Londres. 
Quando a epidemia arrefe-
ceu, de um terço à metade da 
população havia sucumbido.
 Para impedir que os 
corpos fossem abandonados 
nas ruas e oferecer a oportu-
nidade de funerais cristãos à 
tanta gente, Ralph Stratford, 
bispo da cidade, construiu 
dois cemitérios novos que 
funcionaram apenas durante 
a epidemia.
 No auge da devas-
tação, eram realizados 200 
sepultamentos por dia nes-
sas localidades. Apesar da 
pressa em enterrá-los, todos 
os corpos eram dispostos na 
direção leste-oeste, cobertos 
de carvão, provavelmente 
depositados com a finalidade 
de absorver os fluidos que os 
antigos imaginavam respon-
sáveis pela transmissão da 
enfermidade. A urgência e 
a falta de espaço obrigavam 
empilhá-los uns sobre os ou-
tros na mesma cova.
 Situados em East 
e em West Smithfield, áreas 
hoje soterradas sob edifícios 
modernos no distrito finan-
ceiro da cidade, esses cemi-
térios foram escavados nos 
anos 1.980. Os arqueólogos 
resgataram 800 esqueletos, 
número correspondente a um 
terço dos que jazem no local.
 A peste negra teve 
origem no oeste da Ásia. Nos 
tempos de Justiniano, no sé-
culo sexto, entrou por Cons-
tantinopla e se espalhou pela 
Europa e pelo Oriente Médio. 
Nos dois séculos seguintes, os 
surtos se sucederam impie-
dosamente. Depois, embora 
com menor frequência, res-
surgiram até chegar ao século 
19.
 Bocaccio, no De-
cameron, assim descreveu 
o quadro clínico da doença: 
“De início, ela se manifesta 
pela emergência de certos 
tumores nas axilas ou nas vi-
rilhas, alguns dos quais cres-
cem até atingirem o tamanho 
de uma maçã, outros o de um 
ovo”.
 Em 1894, Alexander 
Yersin identificou a Yersinia 
pestis, causadora da peste 
bubônica. De início, a bacté-
ria foi apontada como agente 
etiológico da peste negra e de 
outras catástrofes epidêmi-
cas.
 Mais recentemente, 
no entanto, surgiram dúvi-
das, porque as epidemias de 
peste bubônica, no século 
passado, foram menos mor-
tais e se disseminaram mais 
devagar do que aquelas de 
peste negra. Bocaccio rela-
ta que a morte ocorria três 

dias depois dos primeiros 
sintomas, eventualidade rara 
na peste bubônica. Um vírus 
como o ebola ou a bactéria 
causadora do antrax provo-
cariam enfermidades mais 
semelhantes.
 A partir de 2.000, 
pesquisadores europeus ten-
taram recuperar o genoma da 
bactéria causadora da peste 
negra, nos dentes de esque-
letos de pessoas que teriam 
morrido da doença. A tarefa 
tem sido árdua porque sepa-
rá-la das provenientes do solo 
é como encontrar agulha no 
palheiro.
 Depois de muita 
controvérsia, foram identi-
ficadas sequências de DNA 
da Yersinia pestis, em diver-
sos ossos enterrados em East 
Smithfield. A descoberta 
mostrou que a responsável 
pela peste bubônica também 
esteve envolvida nas epide-
mias de peste negra. A Yer-
sinia pestis dos tempos mo-
dernos teria emergido por 
mutações ocorridas no século 
14, enquanto a peste negra as-
solava a Europa.
 O genoma da Yersi-
nia moderna sofreu poucas 
mutações nos últimos 660 
anos. Nenhuma de suas ca-
racterísticas, entretanto, con-
segue explicar por que seus 
ancestrais eram tão virulen-
tos.
 Há muito interesse 
em modificar os genomas das 
espécies atuais para ressus-
citar o da bactéria da peste 
negra. Não há perigo porque 
essas pesquisas são realizadas 
em laboratórios acadêmicos 
de segurança máxima. Ainda 
que ocorresse alguma infec-
ção acidental, a peste negra 
seria facilmente curável com 
antibióticos.
 A bactéria da peste 
negra trazida para a Europa 
pelos soldados que retorna-
vam do Mar Negro, teve alia-
dos importantes: a desnutri-
ção, o frio e o clima úmido. 
É possível que não tenha sido 
espalhada apenas pelas pul-
gas dos ratos, mas também 
por outros animais.
 Assim como a gripe 
espanhola que matou 100 mi-
lhões de pessoas contou com 
a ajuda de bactérias causado-
ras de pneumonia, é possível 
que outros agentes tenham 
cooperado com o da peste ne-
gra.
 Os métodos de se-
quenciamento de DNA hoje 
disponíveis permitem co-
nhecer os agentes etiológicos 
das epidemias do passado, 
suas relações evolutivas com 
os patógenos atuais e com 
aqueles que provocarão as 
epidemias do futuro.
 Como diz Ewen 
Callaway, na revista “Natu-
re”: “Epidemias catastróficas 
são a regra na história huma-
na, não as exceções”.




