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Escritor lança seu segundo livro
MP fará nova
“Liberdade – Nada Menos Que Tudo” vistoria na BR 163
Fotos: Astor Staats

São Miguel do Oeste
procurador da república Felipe Camargo
vai fazer uma nova vistoria nesta semana na BR
163 entre São Miguel do
Oeste e Dionísio Cerqueira. Ele destaca que quer
saber se o Dnit providenciou o tapa-buracos que
foi recomendado no ﬁnal
de agosto pela promoto-

O

ria. Camargo lembrou que
também recomendou ao
Departamento que obrigasse a empresa contratada para fazer os reparos a
realizar manutenções
periódicas na estrada.
O promotor aﬁrma que
existe a possibilidade de
ingressar com uma ação
contra o Dnit e também
contra a empreiteira.

Exercício físico
na melhor idade
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Comunidade lotou a Câmara no lançamento da obra
São José do Cedro
oi realizado na sextafeira, 4 , na Câmara de
Vereadores, o lançamento
do segundo livro do
cedrense, Leandro
Severgnini, nominada "Liberdade, nada menos que
tudo", da Editora “Ecologia Humana”.
Na noite de autógrafos,
inúmeras autoridades,
familiares e amigos estiveram presentes neste even-

F

to, o qual foi animado pela
participação musical de
Wiliam Batista de Lima.
O Prefeito Plínio de
Castro, vice-prefeito José
de Conto, vereadores
Arlindo Bicego e Argeu
Padilha, a 2ª Senhorita
Cedrense Abigail Costa, o
modelo da capa Pietro
Figueiró Maciel, o Editor
do livro, Valmir Zimmer
estiveram presentes na
cerimônia.

Severgnini nasceu em
São José do Cedro, em 14
de maio de 1986, aos oito
meses foi diagnosticado
com distroﬁa muscular.
Este é o segundo livro
do escritor, que procura
fazer uma abordagem
mais espiritualista, pois
ele descobriu que a liberdade física de ir e vir (da
qual ele encontra-se parcialmente privado) nada signiﬁca em comparação a

liberdade espiritual.
Nesta segunda obra, no
entanto, o autor cedrense
busca explicações para a
sua doença, embasado
pela física quântica.
Durante o lançamento,
Severgnini fez uma breve
explanação da obra, e ressaltou que o objetivo do
seu livro não é fazer com
que as pessoas busquem
sempre mais conhecimento.

São José do Cedro
Secretaria de Esportes, em parceria com
o Centro de Convivência
dos Idosos está realizando
sessões de exercícios para
os idosos que frequentam
o Centro, de acordo com o
secretário de Esportes,
Clóvis Scalco.
As equipes se encon-

A

tram duas vezes por semana com o professor de educação física Marcos Alcará, que orienta os exercícios. Os encontros acontecem nas terças e quintasfeiras e tem o objetivo de
melhorar a saúde e o condicionamento físico dos
idosos, e também incentivar a prática de exercícios.

