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Esportes
Jogos Regionais

São Bernardo conquista Jogos
Regionais pela 5ª vez consecutiva
Esta é a sétima vez que a cidade conquista o lugar de destaque no campeonato.

C

idade-sede da 61ª edição
dos Jogos Regionais, São
Bernardo garantiu por antecipação, na sexta (28/07), o título extra
-oficial de campeã da competição pela
quinta vez consecutiva. A confirmação
ocorreu após nova vitória no tênis masculino sobre a equipe de Osasco. Esta é
a sétima vez que a cidade conquista o
lugar de destaque no campeonato.
No boletim oficial, divulgado após
o termino das competições de quinta
(27/07), São Bernardo já aparecia em
primeiro lugar na classificação parcial
por cidades, com 270 pontos, seguido
de perto pela cidade de Santos, com
237 pontos, São Caetano, com 236 e
Osasco, que somava 198 pontos.
“Com este resultado, São Bernardo confirmou seu favoritismo e sua posição de destaque no esporte de alto
rendimento no âmbito estadual. Fiquei
muito feliz pelo resultado e parabenizo
nossos atletas pelas conquistas. A competição deste ano passou por alguns
ajustes e alterações por parte do Estado, mas acredito que tenha, de manei-

Horóscopo
Áries - 21/03 a 20/04 - Regente: Marte
Apreciar o senso de realidade e as coisas como elas são possibilita uma
produtividade ainda melhor, já que nos permite investir no que de fato
podemos realizar. É tempo de usar a realidade como aliada.
Touro - 21/04 a 20/05 - Regente: Vênus
Quando vivemos algum tipo de desconforto emocional, devemos perceber isso como um alarme que avisa a necessidade de cuidarmos melhor do que sentimos. É tempo de investir na alma.
Gêmeos - 21/05 a 20/06 - Regente: Mercúrio
Se precisar resolver diversos assuntos, organize em ordem de prioridade os que merecem atenção primeiro. É tempo de concluir o que já foi
iniciado antes de assumir novas responsabilidades.
Câncer - 21/06 a 22/07 - Regente: Lua
Ao abrirmos mão da nossa essência, com o intuito de nos ajustarmos
às expectativas dos outros, perdemos a chance de fortalecer nossa singularidade. É tempo de dar mais valor a si mesmo.
Leão - 23/07 a 22/08 - Regente: Sol
Se nos deixarmos dominar pelas paixões, acabamos presos e submetidos a emoções. É tempo de conduzir os desejos com sabedoria para
conseguir experimentá-los de maneira madura e construtiva.
Virgem - 23/08 a 22/09 - Regente: Mercúrio
No momento em que nos libertamos dos receios que não nos deixam
à vontade para partilhar o que sentimos, abrimos um horizonte dentro
das nossas relações. É tempo de honrar sua liberdade.
Libra - 23/09 a 22/10 - Regente: Vênus
Hoje é um dia em que você deve perceber com mais clareza alguns
pontos que são ponderados internamente. É tempo de olhar para a
frente, dando como solucionadas suas antigas questões.
Escorpião - 23/10 a 21/11 - Regente: Plutão
Assim como você tem suas sensibilidades, os outros também têm.
Manter isso em mente permite conduzir as suas ações com mais cautela. É tempo de se mostrar mais gentil dentro das relações.
Sagitário - 22/11 a 21/12 - Regente: Júpiter
Usar os sentimentos como ferramentas para desenvolver um trabalho
mais profundo pode render bons resultados. É tempo de aproveitar
suas inspirações para investir na produtividade.
Capricórnio - 22/12 a 20/01 - Regente: Saturno
Caso note alguma situação que pode ser aprimorada, reflita sobre as
maneiras de transmitir sua observação. É tempo de compartilhar o
que pensa sem abrir mão da simpatia e da gentileza.
Aquário - 21/01 a 19/02 - Regente: Urano
Se você deseja desfrutar da liberdade, lembre que apesar das limitações impostas pelo mundo, suas ideias podem ser exploradas infinitamente. É tempo de ir até onde sua imaginação te levar.
Peixes - 20/02 a 20/03 - Regente: Netuno
A simplicidade possibilita compreender as coisas de maneira mais direta, sem dar espaço a maiores especulações. É tempo de descomplicar as situações que se apresentam para você.

ra geral, sido muito proveitosa para todos os envolvidos”, enfatizou o prefeito
Orlando Morando.
A vitória antecipada também foi
garantida pelos pontos conquistados em modalidades como Basquete
feminino, Handebol masculino, Badminton masculino, Ginástica artística

feminina e Ginástica rítmica feminina, todas na categoria sub-21. Já nas
categorias livres, a cidade alcançou a
primeira colocação nas modalidades
ACD Atletismo, Badminton feminino,
Bocha, Damas, Handebol feminino,
Malha, Tênis feminino e no Vôlei de
praia masculino e feminino.

Futebol

Neymar dá adeus ao
Barcelona e viaja para Paris

N

eymar não treinou na manhã desta quarta (02/08)
e despediu-se dos companheiros do Barcelona. O brasileiro deslocou-se à cidade desportiva
de Sant Joan Despí e saiu 42 minutos
depois, numa altura em que o plantel
iniciava a sessão de trabalho.
O jornal espanhol “Sport” anunciou que Neymar comunicou ao chegar ao treino do Barcelona que vai dizer adeus ao clube para vestir a camisa
do PSG, ao fazer referência à confirmação fornecida pelo departamento de
imprensa do clube catalão: “Neymar
comunicou no balneário que vai sair. O
treinador deu-lhe permissão para não
treinar e resolver o futuro”.
Neymar despediu-se do corpo
técnico e do plantel e informou os
antigos companheiros que estava

de partida para Paris. Segundo o jornal espanhol, está tudo acertado entre Neymar e o clube francês, faltando
apenas acertar a forma como será paga a cláusula de rescisão, no valor de
222 milhões de euros.

oportunidade

(Três pavimentos de 100 metros cada).
Térreo: Cozinha, WC, 1 dorm e sala ampla.
1º pavimento: 4 suites, 1 sala ampla com
sacada em volta de toda a casa.
2º pavimento: amplo salão com
sacada em volta de toda a casa.

SALTO DE PIRAPORA
150km de S.C.Sul

B. Portal de Pirapora - Rua dos Crisantemos, 747
Acesso pelas rodovias Castello Branco e Rodovia Raposo
Tavares. Agendar visita com Roberto:

(11) 99633-0727 / crepaldi@aarte.com.br

Neymar, de 25 anos, chegou a
Camp Nou em 2013/14 e tem sido um
elemento fundamental na equipe do
Barcelona. Na temporada passada alcançou o seu melhor momento, com
31 golos em 49 jogos pelos.

VENDO Chácara

Terreno de 1200 m2 com Casa de 300 m2

Forno de pizza,
fogão a lenha e
poço colonial.

