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Esportes
São Caetano

Parceria entre Prefeitura e iniciativa
privada entrega nova revitalização

Prefeito Auricchio e vice Beto
Vidoski recepcionam Idi Sonda

E

Horóscopo

m um ano de dificuldades
orçamentárias, a Prefeitura
de São Caetano buscou solução em parcerias com a iniciativa
privada, principalmente, para se reformar espaços e equipamentos públicos. Na quarta (08/11), foi entregue
a revitalização do Ginásio Agenor Silva e outras dependências do CER Luiz
Baraldi (Gisela), no Bairro Boa Vista.
As obras foram custeadas pelo
Sonda Supermercados, empresa que
está construindo uma loja na rua Boa
Vista. O prefeito José Auricchio enalteceu a parceria. “Está sendo um ano
de grandes dificuldades. A Secretaria de
Esporte, por exemplo, sofreu um corte
de 36% em seu orçamento. Mas o Beto
Vidoski (vice-prefeito e secretário de Esporte) tem trabalhado muito para colo-

As obras foram custeadas pelo Sonda Supermercados
car os equipamentos em dia. E o Sonda
entendeu que o nosso propósito é o interesse público”, disse o prefeito.
Beto agradeceu a Idi Sonda, sócio
-proprietário da empresa, e reafirmou
o compromisso de revitalizar todos os
centros esportivos até o fim de 2020.
“Hoje (quarta) entregamos a quarta revitalização do ano sem gastar dinheiro
público”, disse o secretário.
A quadra passou por reforma total do piso e das arquibancadas, tro-

Áries - 21/03 a 20/04 - Regente: Marte
Sua potente energia deve ser aproveitada agora de forma consciente
e produtiva ou pode prejudicar sua serenidade. É tempo de planejar a
rotina para fazer bom uso da sua vitalidade.
Touro - 21/04 a 20/05 - Regente: Vênus
A sua postura firme faz com que os seus planos evoluam de forma eficaz, porém é preciso saber ser flexível quando algo não se desenvolve como esperado. É tempo de refletir para encontrar boas soluções.
Gêmeos - 21/05 a 20/06 - Regente: Mercúrio
Enxergar seus sentimentos de forma madura e objetiva é um modo de
investir no autoconhecimento, afinal, sensibilidade e razão propiciam
bons frutos. É tempo de olhar para dentro.
Câncer - 21/06 a 22/07 - Regente: Lua
Ainda que sonhos e fantasias possam tornar a vida mais interessante, é
importante manter os pés no chão quando a realidade se mostra proveitosa. É tempo de se basear nas suas certezas.
Leão - 23/07 a 22/08 - Regente: Sol
Para beneficiar a sua produtividade, procure aperfeiçoar os recursos
que não estão dando bons resultados no momento. É tempo de aprimorar os seus mecanismos.
Virgem - 23/08 a 22/09 - Regente: Mercúrio
A melhor maneira de aliviar o coração quando a sensibilidade fala alto é se permitindo viver as emoções livremente. É tempo de deixar os
sentimentos fluírem naturalmente.

ca do telhado, reforma completa dos
banheiros e da iluminação, agora toda em LED. O clube ganhou pintura interna e externa completa, além
de serviço de jardinagem e limpeza e
pintura das piscinas.
COM A PALAVRA
Os representantes da empresa patrocinadora festejaram a parceria. “Fico emocionado em saber que podemos
contribuir para que as pessoas sejam felizes e pratiquem suas atividades nessa quadra”, disse Idi Sonda. Já o diretor da empresa, Roberto Moreno, falou do carinho especial por São Caetano. “Sempre tivemos o sonho de ter
uma loja aqui e, além disso, temos ainda
a oportunidade de contribuir com a sociedade por meio dessa parceria”, disse.
A cerimônia homenageou os familiares de Agenor Silva, que foi um
dos fundadores do clube e hoje dá
nome à quadra. “A vida dele foi o Gisela”, contou o genro Alberto Damas
Neto. Também estiveram presentes
a viúva Joana Cardoso Silva e a filha
Neusa Aparecida Silva.

Em frente ao Cemitério das Lágrimas

Libra - 23/09 a 22/10 - Regente: Vênus
Ainda que a sua mente busque respostas, é preciso acalmá-la para que
os seus entendimentos possam de fato chegar. É tempo de aliviar as
cobranças para não prejudicar as suas reflexões.
Escorpião - 23/10 a 21/11 - Regente: Plutão
Todo novo ciclo traz a oportunidade de renovar planos. Aproveite para refletir sobre o seu caminho, atualizando metas e determinando os
próximos objetivos. É tempo de pensar no amanhã.
Sagitário - 22/11 a 21/12 - Regente: Júpiter
Sua fé vem sendo estimulada, aumentando sua confiança na intuição
e naquilo em que acredita. É tempo de se conectar com a espiritualidade, deixando que ela conduza seus passos.
Capricórnio - 22/12 a 20/01 - Regente: Saturno
Quando estipulamos nossos limites com atenção e sabedoria, conseguimos que eles nos levem mais longe. A prudência evita desgastes e
excessos. É tempo de se beneficiar da sua sensatez.
Aquário - 21/01 a 19/02 - Regente: Urano
A sua força produtiva deve ser utilizada em beneficio dos seus sonhos
e desejos, já que eles vêm pedindo mais atenção. É tempo de se empenhar por aquilo que o seu coração deseja viver.
Peixes - 20/02 a 20/03 - Regente: Netuno
Ainda que a persistência possibilite conquistas, é preciso reconhecer
o momento em que novas possibilidades se mostram mais producentes. É tempo de repensar as suas buscas.

Familiares de Agenor Silva

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

VENDO Chácara

Terreno de 1200 m2 com Casa de 300 m2

Forno de pizza,
fogão a lenha e
poço colonial.

