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Projeto Guri abre novas 
vagas para o polo de 
Taquaritinga no dia 25

Após conseguir patrocínio para participar de campeonato, 
atletas de Taquaritinga embarcam para a Bélgica

Sindicato Rural pede  providências 
contra roubos e furtos no campo
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Voluntários adquirem 
ar-condicionado para 
Vila Vicentina “Nossa 
Senhora Aparecida”
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// ATENÇÃO!// COLETIVO // ENTRE OS MELHORES DO PAÍS

A coordenação 
da Escola Técni-
ca de Arte Munici-
pal de Taquaritinga 
(ETAM) informa aos 
responsáveis pe-
los alunos da insti-
tuição que o perío-
do de rematrícula já 
está aberto e se pro-
longará até o dia 30 
de Novembro.

Para garantir a 
continuidade do 
curso em 2020, os 
interessados deve-
rão atualizar o ca-
dastro na secreta-
ria da escola, que 
está funcionando 
na Rua Rui Barbosa, 
número 595, cen-
tro da cidade (anti-
go prédio do “Tiro 
de Guerra”).

A direção ainda 
informa que os alu-
nos que não cum-
prirem o prazo esta-
belecido perderão o 
direito de frequen-
tar o curso que es-
tão matriculados, 
sendo necessária 
uma nova inscrição 
no próximo proces-
so seletivo.

Mais informa-
ções podem ser ob-
tidas na secretaria da 
ETAM. O horário de 
funcionamento é de 
segunda a sexta-fei-
ra, das 7h ás 11h30 e 
das 13h ás 17h.

ETAM Santa 
Cecília inicia 
período de 
rematrículas 
para alunos

U
m grupo de 
voluntários 
de Taqua-
ritinga (SP) 
promoveu a 

arrecadação de doações 
com o objetivo de adqui-
rir um de ar-condiciona-
do para ser instalado na 
enfermaria da Vila Vicen-
tina “Nossa Senhora Apa-
recida”, localizada no Jar-
dim São Sebastião.

O local abriga cerca de 
14 idosos e, com as altas 
temperaturas desta pri-
mavera, a direção da en-
tidade procurou ajuda 
para conseguir comprar 
o aparelho. Em um perío-
do de 25 dias, as pessoas 
engajadas na ação con-
seguiram o valor do equi-
pamento (R$ 1.039), bem 
como a mão-de-obra e o 
material para instalação. 

Em nota publicada na 
rede social de Meire Maz-
zini, a diretoria da Vila Vi-
centina agradeceu a to-
dos os que colaboraram:

Contribuição para 

compra do ar condicio-
nado: Vitor Furuiama; 
Wilson Formici; Daniel 
Bichiatto (OnByte); Cidi-
nho Troiano (Casa Nadir); 
Isabel Ferreira; Fátima 
Cardoso; Giselle Ângelo; 
Marcia e Marcio Vicen-
te de Pais; Rosângela Re-
bech; Eliana Valadares; 
Adriana Fernandes; Mai-
ra; Maria José Giacomelli; 
Adriana; Roseli Mantova-
ni; Solange Furlani; Carla 
Micali; Prof. Paulo Ziliol-
li; Rita Bonelli; Neusa Re-
bechi; Chico Aquarone e 
Bar do Baianinho (Anelio 
e Meire Mazzini).

Instalação:
Adauto Basílio 
Material para a ins-

talação: Nivaldo Troiano 
(in memoriam) e Buzolin 
Materiais Elétricos.

O ar-condicionado 
foi instalado nos últimos 
dias e já está proporcio-
nado maior conforto 
para as pessoas abriga-
das na Vila Vicentina.

(Foto: Meire Mazzini)

Voluntários adquirem 
ar-condicionado para 
Vila Vicentina “Nossa 
Senhora Aparecida” O jornalista taquari-

tinguense Augusto Nu-
nes, venceu, na noite de 
terça-feira (5 de Novem-
bro) duas nobres cate-
gorias do 17° Prêmio 
Comunique-se, realiza-
do no espaço “Tom Bra-
sil” na capital paulista. 
O evento homenageou 
profissionais de jorna-
lismo e comunicação de 
todo o país e os premia-
dos foram eleitos pelos 
internautas do portal or-
ganizador da solenidade. 

Augusto ganhou o 
prêmio de “Melhor Co-
lunista de Opinião” e de 
“Melhor Jornalista de Po-
lítica Nacional da Im-
prensa Falada” por seu 
trabalho na rádio Jovem 
Pan e na revista Veja. 
Atualmente, ele também 
atua como comentaris-
ta do Jornal Record e co-
lunista do Portal de Notí-
cias R7.

A premiação do ta-
quaritinguense também 
foi destaque nos veículos 
de comunicação do Por-
tal Comunique-se, que 
enfatizou sua conquista 
e a do jornalista esporti-
vo Milton Neves. Confira:

“Cidade do interior 
paulista, Taquaritin-
ga deve estar em festa. E 
pelo mesmo motivo que 
Muzambinho, no sul de 
Minas Gerais. É que dois 
filhos ilustres dos muni-
cípios foram os maiores 
destaques na cerimônia 
do Prêmio Comunique-
-se 2019. O muzambense 
Milton Neves conquistou 
dois troféus no "Oscar do 
Jornalismo Brasileiro", 
assim como o taquaritin-
guense Augusto Nunes.

(...) Além de vir do in-
terior, Augusto Nunes 
tem outros pontos em 

comum com Milton Ne-
ves. Também com mais 
de meio século dedica-
do à imprensa, o "Sena-
dor", como é conheci-
do por antigos colegas de 
redações, não tinha ne-
nhum troféu do Prêmio 
Comunique-se em sua 
prateleira de reconheci-
mentos -- que já conta-
va com prêmios Esso e 
outros. Agora, no entan-
to, terá de reservar lugar 
para mais duas taças”.

Em entrevista ao Por-
tal R7, Augusto demons-
tra a emoção de ter o seu 
trabalho apreciado e in-
centivou os profissio-
nais da imprensa atual 
a defenderem suas opi-
niões. "Jornalistas têm 
de entender que é pos-
sível se expressar livre-
mente como fazem os 
torcedores de futebol, 
sem que cheguemos no 
nível de como fazem as 
torcidas organizadas. 
É possível pensar livre-
mente e expressar seu 
direito de opinião", afir-
mou.

O Comunique-se é 
um dos maiores gru-
pos de comunicação di-
gital do país, que detém 

as marcas Portal Comu-
nique-se, Prêmio Co-
munique-se, Workr, Sia-
TV, RIWeb, Influency.me 
e DINO, além de contar 
com mais de 800 empre-
sas parceiras do projeto.

Sobre o evento: Re-
conhecer o desempenho 
do jornalista pelo con-
junto do seu trabalho 
em determinado perío-
do, em vez de avaliar um 
trabalho específico - Essa 
é a proposta que Prêmio 
Comunique-se aborda 
em todas as suas edições. 

O prêmio dividiu-se 
em três fases: Na primei-
ra, foram indicados dez 
profissionais para con-
correrem em cada cate-
goria, com base nas su-
gestões da comunidade 
de profissionais da co-
municação cadastrados 
no Comunique-se. Na 
segunda etapa, os jorna-
listas escolheram três fi-
nalistas para cada cate-
goria. E, na última fase, 
os mesmos eleitores de-
cidiram quem são os 
vencedores. Em todo o 
processo de definição 
de indicados, finalistas e 
vencedores, a votação é 
totalmente online.

Augusto Nunes vence duas categorias 
no 17° Prêmio Comunique-se, o 
“Oscar do Jornalismo Brasileiro”

Ligue 3252-2300
e faça uma doação para
a APAE de Taquaritinga
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// INDIGNAÇÃO

// CONHECIMENTO

A Biblioteca 
Municipal 
“José Pau-
lo Paes” 
está com 

novo endereço em Ta-
quaritinga (SP). Ins-
talada desde a segun-
da quinzena do mês de 
Outubro no andar tér-
reo da Prefeitura Mu-
nicipal, o espaço ofe-
rece à população o 

acesso ao acervo de 
exemplares e docu-
mentos disponíveis, 
como livros de todos 
os gêneros e enciclo-
pédias. Também é pos-
sível acessar à internet 
no local para a realiza-
ção de trabalhos esco-
lares.

Para fazer o emprés-
timo dos livros gratui-
tamente, o interessado 

Prefeitura inaugura novas instalações da 
Biblioteca Municipal “José Paulo Paes” 

O presidente do Sin-
dicato Rural de Taquari-
tinga (SP), Marco Antô-
nio dos Santos, cobrou 
autoridades políticas e 
policiais da cidade para 
quem tomem uma ati-
tude urgente diante do 
alto número de roubos 
em propriedades rurais 
do município que vem 
aumentando, notoria-
mente, a cada mês.

Marco concedeu en-
trevista para o radialista 
Auro Ferreira durante o 
Jornal da Mix na manhã 
de sexta-feira (1 de No-

vembro). Segundo ele, a 
situação está se agravan-
do e os produtores rurais 
estão vivendo uma roti-
na de pânico constante.

“Os associados rela-
tam as mais diversas si-
tuações que eles têm 
passado com esses mar-
ginais. Hoje não tem 
mais aquela coisa de que 
bandido vai assaltar so-
mente a noite; eles es-
tão agindo em qualquer 
hora do dia, a mão arma-
da, tirando o produtor de 
cima do trator e levando 
seu maquinário embo-

ra, causando indignação 
e sensação de impotên-
cia. Só quem passa por 
isso sabe o trauma emo-
cional que cada vítima se 
encontra”, declarou.

O presidente relatou 
que  ainda que não obte-
ve resposta ao procurar 
as autoridades e acusa 
os responsáveis pela se-
gurança pública de des-
caso do caótico cenário. 
“Não estamos vendo a 
apreensão desses ban-
didos. Todas as autori-
dades policiais (civil e 
militar), bem como os 

vereadores, o prefeito e 
até a Promotoria rece-
beram ofícios emitidos 
pelo Sindicato; muitas 
vezes somos bem aten-
didos, mas não obtive-
mos o retorno que es-
perávamos. Enquanto 
isso, os fatos estão conti-
nuando e se agravando”, 
relatou. 

A ação de criminosos 
em propriedades rurais 
tem deixado os morado-
res com medo. Nos últi-
mos anos os roubos na 
zona rural vêm aumen-
tando e estão mais vio-

lentos, causando prejuí-
zos e aterrorizando os 
moradores que residem 
nas áreas. 

“Queremos um tra-
balho mais eficiente. 
Não estamos “vendo” 
essa parte de investiga-
ção da polícia. Máqui-
nas, que custam mais 
de R$ 100 mil, são leva-
das diariamente e não é 
possível que não saibam 
qual o destino delas”, fi-
nalizou.

Ao finalizar a entre-
vista, que teve participa-
ção do comandante da 

Guarda Civil de Monte 
Alto (SP), Gilberto Luiz 
Goulart, Marco defen-
deu a ideia de que a im-
plantação de uma guar-
da civil na cidade seria 
uma das soluções para 
cessar as ações dos cri-
minosos. “É uma pro-
posta sensacional, mas 
falta vontade política de 
se fazer as coisas aqui na 
cidade. Eles (políticos) 
estão lá pra trabalhar; 
será que não estão ven-
do o que está acontecen-
do? Eles precisam se mo-
vimentar”, finalizou.

Presidente do Sindicato Rural cobra 
providências contra roubos e furtos no campo

precisa realizar um ca-
dastro feito na própria 
secretaria, apresentando 
um comprovante de re-
sidência e RG. Não é ne-
cessário fazer o cadas-
tramento para utilizar os 
computadores.

O horário de funcio-
namento é de segunda a 
sexta-feira, das 7h ás 17h.

(Foto: Assessoria de Impren-
sada Prefeitura Municipal)
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// CULTURA

// OPORTUNIDADE

// PARA OS BAIXINHOS

O
s artistas da 
Associação 
Cultural Ar-
tística e de 
Desenvolvi-

mento Social (ACADES) e 
Cia Dalma de Taquaritin-
ga (SP) apresentam, no 
próximo final de sema-
na, o espetáculo de dan-
ça “O Baú do Terror”.

Serão mais de 120 
dançarinos envolvidos 
na atração, que aborda-
rá o tema de forma di-
vertida com o objetivo 

de mostrar que é pos-
sível brincar com o que 
nos assusta. “Do baú do 
terror irão surgir perso-
nagens horripilantes e 
histórias fascinantes”, 
promete o diretor artísti-
co Jhonatas Fidelis.

A apresentação 
será feita no Centro de 
Eventos do Colégio Ob-
jetivo nos dias 09 e 10 
de Novembro (sábado 
e domingo), com início 
previsto para ás 19h. A 
entrada será 1kg de ali-

mento (não perecível) 
e a faixa etária permiti-
da é livre. A capacidade 
de público será de 300 
pessoas.

Todos os mantimen-
tos arrecadados serão 
distribuídos entre enti-
dades da cidade e alunos 
carentes do projeto. 

O evento recebe o 
apoio da Prefeitura Mu-
nicipal, Secretaria de Cul-
tura/Turismo e Secretaria 
de Desenvolvimento So-
cial de Taquaritinga (SP).

ACADES e Cia Dalma apresentam 
espetáculo de dança “O Baú do Terror”

O salão do Clube da 
Velha Guarda – Anos 
Dourados de Taquaritin-
ga (SP) receberá, no pró-
ximo domingo (10 de No-
vembro), a peça teatral 
“As Aventuras da Patru-
lha Canina”. O espetácu-
lo começará ás 16h com 
uma única sessão, terá 
duração de aproxima-
damente uma a e meia 
e reproduzirá episódios 
educativos deste grande 
fenômeno infantil. Tam-
bém haverá a apresen-
tação do desenho da fa-
mília de tubarões que 
conquistou o coração de 
todas as crianças: Baby 
Shark.

O evento será promo-
vido pela produtora tea-
tral mineira “Giovani Al-
varenga Produções”, que 
está no mercado há mais 
de 20 anos e já esteve em 
Taquaritinga (SP) com 
outros shows de humor, 

como o “Paulinho Gogó” 
do programa A Praça é 
Nossa. 

Os ingressos estão 
sendo vendidos anteci-
padamente (até no sába-
do – 9 de Novembro) pelo 

preço promocional de R$ 
20. Crianças com menos 
de 2 anos não pagam. Os 
organizadores também 
informam que haverá al-
teração do valor na por-
taria do evento.

“As Aventuras da Patrulha Canina” 
Cidade receberá peça teatral 
infantil neste final de semana

A partir do dia 25 de 
Novembro (segunda-fei-
ra), o Projeto Guri abri-
rá, em todo Estado, o pe-
ríodo de matrículas para 
o ano de 2020 e o polo de 
Taquaritinga (SP) tam-
bém oferecerá novas va-
gas para cursos gratui-
tos de Violão e Percussão 
(bateria e outros instru-
mentos). 

As aulas estarão aber-
tas para crianças e ado-
lescentes de 8 a 18 anos 

de qualquer bairro da ci-
dade. Para a realização 
da matrícula, são neces-
sárias as cópias dos se-
guintes documentos:

- RG do responsável;
- Certidão de Nasci-

mento do aluno;
- Comprovante de 

endereço e
- Declaração escolar.
Em entrevista ao Jor-

nal Tribuna, o coordena-
dor do projeto do muni-
cípio, Felipe Servidone, 

enfatiza a importância 
da presença desta inicia-
tiva na cidade. “O Projeto 
Guri é considerado uma 
verdadeira escola e nos-

sos alunos têm total su-
porte técnico e teórico 
para seguirem uma car-
reira profissional den-
tro da música. Contamos 

com grupos de referência 
de percussão e até bolsas 
de intercâmbio”, relata.

Vale ressaltar que o 
Projeto Guri também 
acolhe crianças com de-
ficiências (intelectuais e 
físicas). “Temos um nú-
cleo educacional com 
material fantástico, con-
tando até com aposti-
las em braille. Qualquer 
criança pode aprender a 
tocar um instrumento”, 
finaliza. 

O projeto também 
oferece o instrumento 
musical e todo o material 
de apoio para as crianças 
e adolescentes. As au-
las acontecerão às terças 
e quintas-feiras, no pe-
ríodo da tarde, na Ofici-
na do Trabalho do Jardim 
São Sebastião (Avenida 
Capitão José Camargo de 
Lima, n° 297). Mais infor-
mações podem ser obti-
das através do telefone 
(16) 3252-5429.

Projeto Guri abre novas vagas para o polo de Taquaritinga
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// SURPRESA

O tema da re-
dação do 
Exame Na-
cional do 
Ensino Mé-

dio (ENEM) deste ano 
surpreendeu boa parte 
dos estudantes que pres-
taram a prova no último 
domingo (3 de Novem-
bro). Desenvolver um 
texto dissertativo-argu-
mentativo sobre a ques-
tão da “Democratização 
do acesso ao cinema no 
Brasil” não foi uma tarefa 
fácil; o participante pre-
cisou mostrar que, além 
de um bom escritor, é 
também um bom leitor.

“Abordar uma pro-
blemática cultural não 
é novidade na propos-
ta de redação do ENEM, 
mas como tema dire-
to, acho que foi primei-
ra vez. Existia, até então, 
uma prática de trabalhar 
com os alunos em sala de 
aula as principais temá-
ticas abordadas durante 

o ano, baseadas nas dis-
cussões dos principais 
veículos de comunicação 
do Brasil. Tínhamos al-
guma expectativa por al-
guns temas, como o au-
mento da Depressão e 
Suicídio entre os jovens, 
a questão da Doação de 
Órgãos, as Queimadas 
na Amazônia, Descarte 
do Plástico e Reciclagem 
de Embalagens, mas um 
tema inesperado privi-
legia o participante que, 
de fato, sabe escrever re-
dação, pois ele consegue 
lidar com o inesperado”, 
disse a professora de re-
dação do Colégio Anjo da 
Guarda de Taquaritinga 
(SP), Isabela Falconi, em 
entrevista para o Jornal 
Tribuna.

Isabela ainda rela-
ta que a surpresa de um 
tema que não esteja em 
evidência na mídia cau-
sou certa insegurança 
em alguns estudantes. 
“Os participantes não ti-

nham muita referência 
de autores que comen-
tam este tipo de assunto, 
por isso, o conhecimen-
to pessoal de cada um foi 
decisivo. Achei isso mui-
to interessante, pois há 
muito o discutir sobre 
o tema; por exemplo, a 
acessibilidade nas salas, 
a questão dos valores dos 
ingressos cobrados e lo-
calização dos cinemas. 
Se pensarmos assim, ve-
mos que canal de cultu-
ra está direcionado para 
uma classe de médio/
alto poder aquisitivo”.

“Achei que o tema 
desta redação do ENEM, 
assim como nos últimos 
três anos, traz essa pro-
posta de quebrar o ar-
gumento decorado que 
o participante carrega 
quando vai prestar a pro-
va e isso deve se alastrar 
para os outros vestibula-
res”, finaliza.

O proprietário e pro-
fessor do Cursinho Saber, 

Professores comentam tema 
de redação do ENEM 2019

Antônio Elias Júnior, tam-
bém comentou o tema e 
acredita “O ENEM atin-
ge estudantes de diversas 
realidades sociais e for-
mações acadêmicas com 
rigores educacionais dis-
tintos e a seção da pro-
va que mais se relaciona 
com essa heterogeneida-
de cultura/educacional é 
a redação. Portanto, apre-
sentar uma proposta com 
um tema familiar a todas 
essas realidades é o que 
melhor qualifica o equi-

líbrio da prova. O aluno 
poderia tratar a propos-
ta de intervenção; a argu-
mentação dos candida-
tos deveria ser a favor da 
democratização, do aces-
so à cultura e sua impor-
tância”.

Isabela ainda explica 
que o aprendizado na es-
truturação do texto está 
cada vez mais trabalha-
do dentro da sala. Essa 
prática ajuda o estudan-
te a entender o processo 
de escrita (introdução – 

desenvolvimento – con-
clusão) e, quando bem 
compreendido, possibili-
ta que ele se sinta seguro 
para dissertar sobre qual-
quer tema. “Conversei 
com meus alunos e acho 
que a maioria deles ob-
teve sucesso na primeira 
fase. Agora, estamos an-
siosos pelo segundo dia 
de prova e, claro, pelo re-
sultado final".

A segunda e última 
etapa do exame acon-
tecerá neste domingo 
(10 de Novembro) com 
a abertura dos portões a 
partir das 12h. O gabarito 
oficial estará disponível 
no site oficial no dia 13 
de Novembro e o resulta-
do individual está previs-
to para ser divulgado no 
mês de Janeiro de 2020.
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// NECESSÁRIO

// NOVEMBRO AZUL

Queremos agradecer ao apoio, aos gestos de ca-
rinho e as palavras conforto de todos que estive-
ram ao nosso lado e que minimizaram nossa dor 
ante o falecimento da nossa querida Nair Ramos 
Palhares, ocorrido nessa segunda-feira, dia 4 de 
novembro, em Araraquara.

Um agradecimento especial aos Médicos Dr. 
Múcio de Toledo Junqueira e Dr. Maurício Mila-
nezi Lofrano e aos demais profissionais da Santa 
Casa de Misericórdia de Taquaritinga pelos cuida-
dos a ela dispensados.

Nossos agradecimentos, também, aos médi-
cos Dr. César Antonio Dias, Dr. Wagner Paschoa-
lino e Dr. Luis Henrique de Carvalho, extensivos a toda equipe do Hospital 
São Paulo de Araraquara.

Agradecemos por terem ficado ao nosso lado, agradecemos por terem 
compartilhado a nossa dor e nos dado coragem para seguir em frente.

 Famílias Ramos e Palhares

AGRADECIMENTO

E
m breve, 
toda a edi-
ficação do 
p r i n c i p a l 
velório de 

Taquaritinga (SP), locali-
zado ao lado do cemité-
rio no centro da cidade, 
deverá receber melhorias 
e ampliação. As informa-
ções divulgadas pela as-
sessoria de imprensa da 
Prefeitura Municipal re-
latam que o projeto está 
orçado em cerca de R$ 
500 mil e prevê a cons-
trução de seis novas sa-
las de velar e de convi-
vência, além de laje de 
interligação e novos sa-
nitários.

Segundo o secretário 
de Obras e Meio Ambien-
te, Luis Carlos Lourença-
no, a pasta está finali-
zando a documentação 
necessária para iniciar o 
processo licitatório, que 

vai definir a empresa res-
ponsável pelas obras no 
local.

De acordo com o pro-
jeto, a edificação exis-
tente será remodelada 
em seu espaço interno 
com a construção de sa-
las de convivência (am-
plas e refrigeradas), além 
de cozinha e área de café.

Nos fundos do veló-
rio, no prédio onde fun-
cionou um campo de bo-
cha e serve de depósito 
de materiais, será cons-
truída nova edificação, 
com seis salas de velar.

As duas edificações 
serão interligadas por 
laje vazada, com três elip-
ses, para permitir lumi-
nosidade natural no lo-
cal. Duas dessas elipses 
serão locadas junto às ár-
vores existentes no terre-
no, visando sua preserva-
ção. Nesse espaço, haverá 

Projeto prevê obras de melhoria 
e ampliação do velório municipal

A execução dos trabalhos está prevista para ter início no primeiro semestre de 2020

três sanitários para o pú-
blico masculino, femini-
no e portadores de neces-
sidades especiais.

Toda a edificação será 

cercada com gradil metá-
lico, tendo diversos aces-
sos através de portões de 
correr ou de abrir. A en-
trada principal do velório 

também será remodela-
da por completo, sendo 
realizada a instalação de 
bancos e floreiras, assim 
como na área entre as 

edificações.
A execução dos tra-

balhos está prevista para 
ter início no primeiro se-
mestre de 2020.

Depois de uma for-
te mobilização em ações 
que abordaram assuntos 
relacionados ao câncer 
de mama durante todo o 
mês de Outubro, os pro-
fissionais da rede pública 
de saúde de Taquaritinga 
(SP) se dedicam na cam-
panha “Novembro Azul”, 
com o objetivo de cha-
mar a atenção do públi-
co masculino e reforçar a 
importância da preven-
ção e diagnóstico preco-
ce do câncer de próstata.

De acordo com o Por-
tal da Urologia, a cada 
dia 42 homens morrem 
em decorrência do neo-
plasma e aproximada-
mente 3 milhões vivem 

com a doença no Bra-
sil, sendo essa, a segun-
da maior causa de morte 
por câncer em homens 
no país. 

Na contramão das es-

tatísticas, dados disponi-
bilizados pela Secretaria 
mostram que o número 
de casos da doença em 
moradores de Taquari-
tinga permanece baixo. 
Até o momento, quatro 
pacientes foram encami-
nhados para o serviço de 
oncologia de Araraquara 
(SP); em 2018, o número 
de encaminhamentos foi 
de cinco homens duran-
te todo o ano.

O cronograma de 
ações de prevenção do 
câncer de próstata, que 
deverão ser promovidas 
pelo urologista da rede 
municipal, Dr. José Ma-
ria Modesto, será divul-
gado em breve.

Número de casos de câncer de próstata no SUS 
permanece baixo na cidade, segundo Secretaria de Saúde
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Por que iniciamos 
com essa rua ?  Consta 
da ata que deu nomes às 
ruas o seguinte: “à (rua) 
em que residem Cândi-
do Alves, Antônio de Ca-
margo e José Bombine, 
15 de Novembro.”

Já comentamos ,an-
teriormente, que a nossa 
cidade teve seu início na 
baixada, às margens do 
Ribeirãozinho, conheci-
da por rua do Sapo.

Quando os legislado-
res propuseram os no-
mes às ruas, a data de 
15 de Novembro foi lem-
brada, atribuindo esse 
nome à referida rua do 
Sapo.

Coincidência ou não, 
a primeira rua de nossa 
cidade recebeu o nome 
da data que reverencia a 
Proclamação da Repúbli-
ca;  nascia um novo re-
gime político-administra-
tivo: nascia a República.  
Simbolicamente foi dada 
a data que registra o nas-
cimento da República à 
rua que simboliza o nas-
cimento de nossa cidade. 
Coincidência ou intuição 
dos nossos legislado-
res ?  Fica a interroga-
ção.  Entretanto, a rua 15 
de Novembro, com certe-
za, foi a rua mais “bom-
bardeada”, a mais sacri-
ficada, a mais atacada, 
a ponto de ter sido elimi-
nada do rol das vias pú-
blicas de nossa cidade. 
Esta rua, certamente, é 
a via pública de nossa ci-
dade que mais vezes mu-
dou de nome, ou melhor, 
os homens com a res-
ponsabilidade de legisla-
dores é que mudaram o 
seu nome. Vejamos:

Nos primórdios de 
nossa vila, essa rua era 
conhecida como rua do 
Sapo, certamente, uma 
alusão ao coaxar dos 
batráquios que ali se 
alojavam, graças aos 
terrenos alagadiços for-
mados próximos do Ri-
beirãozinho.

Depois foi conheci-
da como rua do Merca-
do e até rua da “zona”, 
uma referência às casas 

de tolerância que se ins-
talaram ali nas imedia-
ções.   Mas, foi ali que 
ocorreu um dos fatos 
históricos mais signifi-
cativos do nosso Muni-
cípio, pois, foi num pré-
dio localizado nessa rua, 
mais precisamente, en-
tre as ruas Prudente de 
Moraes e Campos Sa-
les, que foi instalada a 
Primeira Câmara Muni-
cipal, em 22-12-1892. 
Mas, as curiosidades so-
bre  a rua 15 de Novem-
bro continuam:

Na sessão da Câma-
ra Municipal, realizada a 
30-12-1917, o vereador 
Thomaz Sebastião de 
Mendonça apresentou 
uma indicacão para que 
fosse mudado o nome 
da rua 15 de Novembro 
para rua Lacerda Fran-
co; propos, ainda, que 
fosse trocado o nome da 
rua do Triunfo para rua 
15 de novembro.  A in-
dicação foi aprovada, na 
referida sessão da Câ-
mara.  Mas, por que La-
cerda Franco ?  segundo 
a justificativa apresen-
tada pelo vereador, que 
se encontra registra-
da na Ata da sessão da 
Câmara de 30-12-1917:  
“...  considerando que 
Taquaritinga muito deve 
ao Senador Coronel La-
cerda Franco ...” propos 
a alteração do nome da 
rua 15 de Novembro.

Através de uma pro-
posição apresentada pelo 
então vereador Ângelo 
Golfredo Antônio Piva, a 
Câmara Municipal apro-

vou e pela Lei n o 258, 
de 4.11.58, a denomina-
ção foi alterada, passan-
do a chamar-se rua do 
Imigrante Japonês, em 
homenagem ao cinqüen-
tenário da chegada em 
nosso País dos primeiros 
imigrantes japoneses.  A 
Lei foi vetada pelo Prefeito 
da época, Dr. Adail Nunes 
da Silva, consequente-
mente, a rua voltou à sua 
denominação original. 
Em 1964, por indicação 
do vereador Fideo Kama-
da propôs a alteração do 
nome para  rua José Sch-
warzmaier, o “seo”Zé Sa-
lameiro, como era popu-
larmente conhecido;  era 
proprietário, na época, do 
Frigorífico Taquaritinga. O 
então Prefeito, Dr. Walde-
mar D’Ambrósio vetou a 
Lei.  Ambos os vetos se 
fundamentaram nos se-
guintes motivos:

- os sérios inconve-
nientes às firmas ali es-
tabelecidas, de sorte 
que a mudança do seu 
nome implicaria em sé-
rios prejuízos aos mes-
mos.

Na década de 80, o 
nome foi alterado para 
rua Hermínio Piva, uma 
homenagem ao antigo 
morador de nossa cida-
de, pai do nosso amigo 
Oswaldo Piva, um dos 
atuais proprietários do 
Frigorífico Taquaritinga.

CONCLUSÃO: a data 
que reverencia a Procla-
mação da República de 
nosso País não mais fi-
gura no rol das ruas de 
nossa cidade.

Rua 15 de Novembro

VENDE-SE
Loja de materiais hidráulicos

Muito bem localizada, com carteira de clientes formada.
Comprar e trabalhar, pois a loja está montada

e em pleno funcionamento. Muito bem estocada.

Contato (17) 981720018

O
s atletas ta-
q u a r i t i n -
g u e n s e s 
M a r c e l a 
A p a r e c i d a 

Soares e Renan Leopoldi-
no dos Santos, que bus-
cavam patrocínios para 
conseguirem participar 
do “Open International 
de Karatê de La Province 
de Liège”, embarcaram 
rumo a Bélgica na tarde 
de terça-feira (5 de No-
vembro).

Com a colaboração de 
empresários e apoiado-
res que se sensibilizaram 
com o pedido de aju-
da, os jovens consegui-
ram arrecadar a quan-

tia necessária para arcar 
com todos os custos da 
viagem. "Eles intensifi-
caram os treinos nas úl-
timas semanas e estão 
preparados para com-
petirem, além de se sen-
tirem muito felizes por 
poderem estar lá", dis-
se Bianca Soares, irmã de 
Marcela. 

Classificados entre os 
dezesseis melhores com-
petidores do país, a du-
pla faz parte da Associa-
ção Kenkon de Karatê e 
representará a Federação 
Brasileira no campeona-
to, que acontecerá nos 
dias 9 e 10 de Novembro 
(sábado e domingo). Am-

bos disputaram em duas 
categorias individuais e 
devem retornar para a ci-
dade na terça-feira (12).

Marcela já esteve na 
Bélgica em 2018 para par-
ticipar da competição, 
conquistando medalha 
de bronze na categoria 
em que ela disputou. Já 
Renan viaja pela primei-
ra vez para participar de 
um campeonato interna-
cional. 

A população taquari-
tinguense já anseia por 
notícias e torce para que 
os atletas façam uma boa 
participação na competi-
ção, garantindo um lugar 
no pódium.

Após conseguirem patrocínio para 
participarem de campeonato, atletas 
taquaritinguenses embarcam para a Bélgica
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// 24H DE LIBERDADE // TRÁFICO DE DROGAS

NOTAS DE FALECIMENTO 
Dia 01/11
Srª Rosana Santos Penna – 42 anos
Filhos : Francieli, Aline e Wallace.

Sr. Jair Pereira – 60 anos
Esposa: Maria Lúcia da Silva
Filhos: Débora e Anderson

Dia 03/11
Sr. Antonio Gomes Sobrinho – 55 anos
Deixa viúva Sra. Maria das Dores Gomes Sobrinho. Deixa 7 filhos.

Srª Carmen Silvia de Oliveira – 58 anos
Filhas: Joyce e Drielly.

Sra. Edir Mantovani Micali – 78 anos
Era viúva do Sr. Dr. Fernando Renato Marcos Micali. Deixa filhos 
Fernando, Gulia, Marina.

Dia 04/11
Srª Nair Ramos Palhares – 82 anos
Viúva de Francisco Palhares Filho
Filhos: Maristela, Marisa e Marcos.

Dia 05/11
Srª Izabel de Lourdes Freitas Dos Reis – 63 anos
Esposo Benedito Dos Reis
Filhos: Valkíria e Rodrigo.

Dia 07/11
Srª Roseli Escola Pereira – 40 anos
Esposo Osnei Carlos Pereira
Pais: Dair Escola e Deoneti Bigolotti Escola

Ligue 3252-2300
e faça uma doação para a APAE de Taquaritinga

VOCÊ NÃO PRECISA SAIR DE CASA, UM MENSAGEIRO IRÁ ATÉ VOCÊ

U
m jovem, 
de 26 anos, 
foi detido 
pela equi-
pe da Polí-

cia Militar na manhã de 
quinta-feira (30 de Ou-
tubro) depois de furtar 
mercadorias de uma loja 
de vestuário localiza-
da na Avenida Heitor Al-
ves Gomes, no Conj. Re-
sidencial Ipiranga. 

Segundo as informa-
ções do boletim de ocor-
rência, a PM foi acionada 
pelo proprietário da loja 

após ele chegar ao estabe-
lecimento e perceber o de-
lito, que ocorreu durante 
a madrugada. Na ocasião, 
foi constatado o arromba-
mento de uma grade e da-
nos na porta de blindex. 

Durante a consulta 
das imagens do sistema 
de monitoramento inter-
no, foi possível reconhe-
cer o autor do crime; o 
rapaz havia saído do sis-
tema prisional no dia an-
terior (29 de Outubro).

O Cabo PM Moreira e 
o Cabo PM Richard se di-

rigiram para a residên-
cia do acusado, onde ele 
foi localizado. Os objetos 
furtados também foram 
encontrados no imóvel.

Ao ser questionado, o 
indivíduo assumiu a au-
toria do delito, dizendo 
que praticou o furto para 
adquirir entorpecentes.

Ele foi apresentado 
na Delegacia de Polícia, 
onde foi autuado em fla-
grante pelo crime de Fur-
to. Novamente, o jovem 
ficará à disposição da 
Justiça.

Jovem comete furto em loja um 
dia após sair do sistema prisional

À Dra. Andrea 
Junqueira, advoga-
da taquaritinguen-
se e servidora pública 
municipal, que presi-
de com brilhantismo o 
CMDCA (Conselho 
Municipal de Defesa 
da Criança e do Ado-
lescente), em especial 

pela condução do pro-
cesso eleitoral dos no-
vos Conselheiros Tute-
lares para o Mandato 
de 2020/2023, que se 
encerrou na data de6 
de outubro, dentro da 
mais perfeita ordem.  
Iniciativa do vereador 
Dr. Eduardo Moutinho.

Na noite de sexta-fei-
ra (1 de Novembro), um 
jovem foi detido pela 
equipe da Polícia Militar 
de Taquaritinga (SP) acu-
sado de comercializar 
entorpecentes em um 
campo de futebol do Jar-
dim São Sebastião.

Segundo as informa-
ções obtidas, o Cabo PM 
Menezes e o Cabo PM 
Rodinei estavam em pa-
trulhamento pelo bairro 
quando receberam uma 
denúncia anônima rela-
tando a prática de tráfico 
de drogas cometida pelo 
indivíduo.

Ambos se dirigiram 
para o local indicado e 
encontraram o rapaz 
próximo a uma mure-
ta do campo, portan-
do uma sacola plástica. 
Ao perceber a aproxima-
ção da viatura, o suspeito 
tentou fugir, abandonan-
do a referida sacola du-
rante o trajeto.

Ele foi alcançado pelas 
autoridades policiais após 
percorrer alguns metros. 
Durante a abordagem, foi 
encontrada a quantia de 
R$ 40 em dinheiro e um 
aparelho celular e, no in-
terior da sacola plástica, 
havia 34 pinos de cocaí-

Jovem é acusado de comercializar 
entorpecentes no Jardim São Sebastião

na. Ao ser questionado, o 
rapaz negou o delito, ale-
gando que estava no local 
somente para adquirir en-
torpecentes. 

Diante dos fatos, ele 
foi conduzido para a De-

legacia de Polícia, onde 
foi autuado em flagran-
te pelo crime de Tráfico 
de Drogas. Ele permane-
ce à disposição da Justiça 
para que as providências 
cabíveis sejam tomadas.

// MUDANÇA
// DESTAQUE

A Prefeitura de Taqua-
ritinga (SP) informa à po-
pulação, através de sua 
Assessoria de Imprensa, 
a suspensão do funciona-
mento do caixa disponi-
bilizado na tesouraria do 
paço para receber taxas e 
impostos municipais.

Segundo a informa-
ção, a medida foi tomada 
com base na instrução 
do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo – 
TCE/SP, definindo a ati-
tude com embasamento 
nas questões de seguran-
ça dos funcionários e co-
laboradores que traba-
lham no local.

Atento a essa orienta-
ção, o prefeito Vanderlei 
Marsico baixou a Porta-
ria n.º 059, de 16 de ou-
tubro de 2019, para sus-
pender as atividades do 
caixa instalado nas de-
pendências da Direto-
ria de Tesouraria do paço 
municipal.

A partir de agora, os 

serviços poderão ser fei-
tos em toda a rede ban-
cária e casas lotéricas da 
cidade. Para evitar even-
tuais transtornos, os bo-
letos vencidos deverão 
ser atualizados no site 
da Prefeitura antes que o 
munícipe se dirija para a 
instituição de sua prefe-
rência para realizar o pa-
gamento. A atualização 
dos boletos ainda pode 
ser feita na tesouraria; o 
setor já está instalado na 
“Cidade Administrativa”, 
localizada próxima ao 
terminal rodoviário do 
município.

Prefeitura suspende o 
recebimento de impostos 
e taxas municipais na 
tesouraria do prédio
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CASAS
REF. 120: Contendas - Sobra-
do/barracão, com garagem 
para vários veículos  como 
ônibus, e caminhões e veícu-
los de pequeno porte, várias 
salas, banheiro e cozinha, 2 
apartamentos com pia e mais 
duas salas. Área construída: 
384,00 m². R$ 250.000,00.

REF. 060: Vila Buscardi - 
Casa com 3 quartos (1 suíte), 
sala, copa, cozinha, 2 banhei-
ros, varanda, garagem nos 
fundos, área, lavanderia e 
um quarto. Área construída: 
151,55 m² , área do terreno: 
220,00 m². R$ 350.000,00.

REF. 118: Vila Rosa – 1 
quarto, banheiro, sala, co-
zinha, área de serviços e 
quintal. R$ 200.000,00.

REF. 110: Laranjeiras – 3 
quartos, 1 suíte, 2 salas, co-
zinha, 2 banheiros, garagem 
com duas vagas, área nos fun-
dos e quintal. Área do terreno: 
360,00 m², área construída: 
166,80 m². R$ 350.000,00.

REF. 112: Laranjeiras I – 3 
quartos, 1 suíte, sala, copa, 
cozinha, 3 banheiros, gara-
gem com duas vagas, e nos 
fundos uma edícula com 
quarto e banheiro. Área 
do terreno: 330 m², área 
construída: 225,46 m². R$ 
450.000,00.

REF. 100: Centro – 2 quar-
tos (sendo 1 suíte), 2 sa-
las, cozinha, 2 banheiros, 
garagem. área do terreno: 
250,00 m², área construída: 
111,30 m². R$ 280.000,00.

REF. 55: Laranjeiras II – 4 
quartos (sendo 2 suítes), 
salas, jantar e TV, 4 ba-
nheiros, cozinha e área de 
serviços. Área do terreno: 
360,00 m², área construída: 
265,26 m². R$ 400.000,00.

REF. 64: Jd. Contendas – 2 
quartos, sala, cozinha, la-
vanderia, garagem, banhei-
ro, quintal. Área do terreno: 
330,00 m², área construída: 
155,40 m². R$ 160.000,00.

REF. 111: Sobrado - Conjunto 
Residencial Ipiranga - 3 quar-
tos (sendo 1 suíte), 2 banhei-
ros, 2 salas, cozinha com ar-
mários, e nos fundos cozinha, 
banheiro e 1 quarto, c/ 2 vagas 
na garagem. R$ 480.000,00.

TERRENOS
REF. 103: Laranjeiras II – 
Área do terreno: 360,00 m². 
R$ 110.000,00.

REF. 101: Residencial So-
bral – Área do terreno: 
207,93 m². R$ 80.000,00.
REF. 102: Residencial Ipi-
ranga – Área do terreno: 
360,00 m². R$ 110.000,00.

REF. 108: Laranjeiras II – 
murado, Área do terreno: 
360,00m². R$ 115.000,00.

REF 108: Laranjeiras II – 4 
lotes . Área  6 x 30 - 180,00 
m². R$ 47.000,00 cada.

REF. 78: Próximo à Av. Vi-
cente Jose Parise – São 9 
lotes, totalizando 3.127,00 
m². Valor sob consulta.

CAÇA-PALAVRA

Solução
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.
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P I L I H P

R E M I T A L  

Confira os nomes de alguns dos mais 
importantes cientistas negros da 
história e suas invenções:

 • ALEXANDER Miles — método 
automático de abrir e fechar eleva-
dores

 • ALICE H. Parker — aquecedor

 • ELBERT R. Robinson — bonde 
elétrico

 • Frederick JONES — ar-condicio-
nado

 • Garret MORGAN — semáforo e 
máscara contra gases

 • GEORGE Sampson — secadora de 
roupas

 • Granville WOODS — transmissor 
de telefone

 • John BURR — máquina de cortar 
grama

 • John LOVE — apontador de lápis

 • JOHN Standard — geladeira

 • Lewis LATIMER — filamento de 
lâmpada elétrica

 • PATRICIA Bath — dispositivo a 
laser para cirurgia de catarata

 • PHILIP  Downing — caixa de 
correio

 • Richard SPIKES — mudança auto-
mática de marchas

 • William PURVIS — caneta tinteiro

 E L B E R T D H M H O
 C N N E O O T Y R N I
 R E G R O E G H B E O
 D T S E S H R H R H G
 F G P A T R I C I A C
 P T T N T C A B D T N
 U C E F G D B S L R I
 R S T N A G R O M B N
 V A E N R L T G E A O
 I T A M L F F R N F F
 S G T E S O M N T D Y
 H D I T A S V E Y H W
 N M M E E D T E L F O
 B Y E M D S C E R F O
 Y R D N D P A D T N D
 M E I Y M I H M N D S
 M D T H A K R D E F D
 T N T R N E A E N N E
 R A D T D S S G I E R
 I X S S E I T R R U B
 F E H E F N R M O T A
 R L I N B S G Y I R R
 T A N O M L E C I L A
 D G L J D E H T I H E
 E A A F E C S R A N I
 H B O N N J O H N N H
 A O R B M D E E L D T
 F Y R N H P I L I H P
 I C L A E R H H T H I
 H D R E M I T A L I B
 T L F C L R D T F Y I

Grandes inventores negros

Recolha-se e reflita sobre a vida e os 
contratempos que precisam ser con-
tornados. Entenda como não ser tão 
inseguro.

Aprofunde as conexões intelectuais 
e emocionais nas relações com os 
amigos. Divida seus interesses, ouça 
e auxilie quem precisa.

Empenhe-se no cotidiano do lar e do 
ofício para conseguir equilibrar sua 
vida. Faça melhorias depois de anali-
sar todos os aspectos.

Práticas que estimulem sua mente 
proporcionam momentos agradáveis. 
Selecione experiências e contatos que 
lhe ajudem a se conhecer melhor.

Fase de fortalecimento emocional, 
e de tranquilidade em família e com 
amigos. Seus interesses existenciais 
ficam mais fortes.

Aumenta sua autoestima e você fala 
mais sobre seus pensamentos e emo-
ções. Preserve o orçamento para não 
incorrer em prejuízos com diversões.

Atitudes focadas na organização do 
capital e das práticas do cotidiano 
estão favorecidas, e assim você se 
equilibra emocionalmente.

O compartilhamento intelectual está 
estimulado com o entorno. As rela-
ções com os amigos e as afinidades 
ficam mais estáveis.

Interesses em comum e companhei-
rismo se manifestam nas relações. 
Prefira estar mais junto com que 
confia.

Em nome do equilíbrio emocional e 
da reflexão sobre si mesmo, se res-
guarde. Prefira práticas de interiori-
zação em nome do bem-estar.

Áries

Gêmeos

Leão

Libra

Touro

Câncer

Virgem

Escorpião

Capricórnio
(21/3 a 20/4)

(21/4 a 20/5)

(21/5 a 20/6)

(21/6 a 22/7)

(23/7 a 27/8)

(21/4 a 20/5)

(23/10 a 21/11)

(23/9 a 22/10) (22/12 a 20/1)

// HORÓSCOPO SEMANAL

Sagitário
(22/11 a 21/12)

Sua dedicação com os aspectos prá-
ticos da rotina vem junto com análi-
ses e organização, o que propiciam 
escolhas adequadas.

Aquário
(21/1 a 19/2)

Momento favorável para o autoco-
nhecimento. Você que ampliar seu 
intelecto e procurar estudar a fundo 
por onde poderá seguir.

Peixes
(22/12 a 20/1)
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// ESPORTE

A AE Guariro-
ba realizou 
no último fi-
nal de sema-
na (sábado e 

domingo) um torneio de 
futebol para comemorar 
as melhorias e reformas 
realizadas pela Prefeitu-
ra Municipal no Estádio 
Mauro Piva, naquele dis-
trito. Além de toda pin-
tura das arquibancadas, 
bar e vestiários, o alam-
brado que estava em 
péssimas condições tam-
bém recebeu melhorias 
e chamou a atenção não 
apenas dos atletas, mas 

de todo público presen-
te, as excelentes condi-
ções do gramado. 

Capitaneada pelos 
irmãos Titio e Caneli-
nha, a própria comuni-
dade do distrito é quem 
realiza cuidados e repa-
ros diários no campo de 
jogo. Com uma emen-
da impositiva do verea-
dor Dr. Eduardo Mouti-
nho, a municipalidade 
perfurou um poço semi-
-artesiano que serve ex-
clusivamente ao estádio 
Mauro Piva tanto para 
irrigação do gramado 
como para abastecimen-

to do bar e vestiários.
Dentro de campo a fi-

nal dos ‘Primeiros Qua-
dros’ foi disputada por 
Francisco Romano e 
Cândido Rodrigues que 
eliminaram respectiva-
mente Eldorado e Amé-
rica (ambos do distri-
to itapolitano de Nova 
América). Depois do em-
pate no tempo normal 
por 1x1 os comandado 
do Técnico Clóvis Fari-
nha venceram Cândido 
Rodrigues nas penalida-
des e levantaram o títu-
lo de campeão. No pe-
ríodo da manhã, quando 

JUCA KFOURI

Campeão brasilei-
ro de 2017 com inédi-
to primeiro turno invic-
to; tricampeão estadual, 
Fábio Carille caiu após 
completar oito jogos 
sem vencer e ver o Co-
rinthians cada vez mais 
longe de brigar por vaga 
na Libertadores. 

Cai às vésperas de 
Dérbi na casa do Pal-
meiras, no sábado. Sur-
presa? Nenhuma! A ma-
nutenção de Tite à frente 
do Corinthians eliminado pelo Tolima foi a exceção que confirma a regra: no raso, Andrés Sanchez é 

igual a todos os outros. 
Demitir o técnico agora é 
apenas mais do mesmo. 
O cartola, que se orgu-
lha de conhecer futebol, 
montou uma comissão 
técnica que fez conces-
sões à política do clu-
be, com o diretor-adjun-
to de futebol Jorge Kalil, 
camarada que vivia xin-
gando Sanchez para jor-
nalistas quando estava 
na oposição, e ao com-
padrio, com Emerson 
Sheik, gerente de fute-

bol. Assim, deixou Caril-
le ainda inexperiente no 
trato do vestiário, entre-
gue às feras e o resulta-
do aí está. 

Na verdade, Sanchez 
sempre teve ciúmes de 
Carille e o trouxe de vol-
ta porque sua situação 
era delicada. Agora, fez 
o serviço. Deveria assu-
mir como treinador. Ou 
renunciar.... 

Acesse https://blog-
dojuca.uol.com.br

Cai Carille; mais do mesmo Comentarista Esportivo e colunista da 
Folha de S.Paulo

Comunidade de Guariroba inaugura 
reformas do Estádio Mauro Piva

Alessandro, Nei Bilão e Pichurra preparam 
o churrasco para os visitantes

atletas se empenharam na 
organização do evento. 

A expectativa da co-
munidade esportiva do 
distrito fica agora por 
conta da iluminação do 
estádio. A benfeitoria foi 
solicitada por Moutinho 
diretamente ao Prefeito 
Vanderlei Mársico quan-
do da inauguração da 
‘Sala de Troféus José Ch-
ristiano de Oliveira, Her-
mes Savazi e Angelim 
Turra’ na noite de 28 abril 
de 2017. Na ocasião Már-
sico foi pego de surpresa, 
mas simpatizou com a 
idéia e no último domin-
go chegou admitir a obra 
para o ano que vem.

disputaram os ‘Segundos 
Quadros’ o Eldorado de 
Nova América levantou a 
taça após bater o Améri-

ca por 3x0. 
Como é de costume, a 

AE Guariroba não partici-
pou da competição e seus 

Grande público prestigiou o torneio em Guariroba

Secretário de Esportes Mirão Basso, Laudemir Christiano (Tio) e o Prefeito Vanderlei Mársico
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