
Milton Juvenal de Souza, Antonia Corrêa e Dr. Hércio Colmanetti serão os 
homenageados da noite na Câmara Municipal. Página 16

Câmara homenageará 
personalidades na Sessão 
Solene do aniversário

Miss Capivari 
acontece no dia 

4 de julho

CAPIVARI CLUBE

Página 7

Imigrante tem bicicleta furtada e se 
emociona quando GCM a recupera

Bicicleta é o único 
patrimônio e o 
meio de transporte 
do haitiano, que 
veio para o Brasil 
em busca de 
trabalho. Guarda 
Civil Municipal de 
Capivari recuperou 
bicicleta. Página 8

CAPIVARI

CAPIVARI

Saúde recebe três novos 
veículos para transporte 
de pacientes do município
Três carros do modelo Kwid da Renault, zero quilômetro, foram destinados 
ao município, por meio de emenda parlamentar. Página 13

Vacinação acontece neste 
sábado na região

Páginas 6 e 8

Prefeitura 
promove 

2ª AgroPorto

PORTO FELIZ

Página 9

Mombuca festeja 
padroeiro neste 
fim de semana

SÃO PEDRO

Página 9



2 28  DE JUNHO DE 2019O Semanário

JORNAL O SEMANÁRIO REGIONAL 
FUNDADO EM 15 DE MAIO DE 1991

Publicação da empresa: Darcam Editora Ltda.-ME

R. Domingos Ruzza, 147, Jardim Ana - CEP 13370-000 - Rafard/SP
PABX: (19) 3496-1747  |  (19) 3496-2771

www.osemanario.com.br

Fundadores:
José Carlos Darros
João Proença

Diretor Geral/Editor Responsável:
Túlio Darros - MTB 63932/SP 
tuliodarros@osemanario.com.br

Financeiro/Comercial:
Deise Campanholi
financeiro@osemanario.com.br

Impressão: Gráfica Tribuna
Tiragem: 2.000 exemplares
Periodicidade: Semanal

Mídias Sociais:
Facebook: osemanarioregional
Twitter: _osemanario

WhatsApp:
(19) 99646-7010

Preço de venda avulsa: R$ 2,00 | Valores de assinatura: Anual - R$ 120,00 (à vista) ou 3x de R$ 50,00 |  (Valores para assinatura nas cidades de circulação do jornal: Rafard e Capivari)

Os artigos assinados não refletem necessariamente a opinião do jornal. São de inteira responsabilidade de seus autores.

Entre em contato com o autor: 
vendramim1936@gmail.com

Filosofando Leondenis Vendramim 
é professor de Filosofia,  Ética e História

Bíblia sem preconceito - 23
Sempre gostei de 

curiosidade na História, 
acho fascinante o fértil 
imaginário dos padres je-
suítas, é como o livro “As 
Minas de Salomão”, de Sir 
H. Rider Haggard, não há 
parágrafo monótono. Os 
loyolanos eram homens 
letrados, mas fanatizados, 
obcecados pelo “catoli-
cizar ou morte”. Abusa-
ram do imaginário com 
o qual moldavam a alma 
do povo, incutindo nele o 
espanto, sujeição e admi-
ração. Toda a literatura de 
Anchieta era para justifi-
car a catequese. Para tan-
to, os padres usavam das 
procissões com imagens e 
bandeiras, cânticos e con-
tos mirabolantes. Vamos a 
alguns contos: 

O recém-nascido bebê, 
no berço, diante dos pais 
pensando que nome daria, 
disse alto e claro: “Ignigo 
de Loyola é o meu nome. 
Façam um anagrama e 
encontrarão o Ignis Deo 
illectus” (o fogo atraído 
por Deus). Inácio tornou-
-se soldado e na guerra de 
Pamplona, foi ferido por 
uma bala de canhão. A 
inépcia do cirurgião agra-
vou o quadro, os ossos 
foram mal colocados, era 
preciso desunir e tornar a 
juntá-los, estirar a perna, 
escarnar a perna e serrar 
um osso. Para não coxear 
e perder a elegância su-
portou as torturas com 
impassibilidade estoica, 

recusou que o atassem e 
ou segurassem-no, e não 
deu sinal de dor a não ser 
por apertar os punhos. 
Por ser devoto de S. Pe-
dro, Deus permitiu a sua 
cura, quando todos espe-
ravam pela sua morte (Os 
Jesuítas de sua origem aos 
nossos dias, 17). Inácio 
era carnal, mas teve uma 
visão de Nossa Senhora 
com o Menino Jesus, en-
tão repugnou seu passa-
do, e desde esse dia nunca 
mais consentiu com coi-
sas da carne. Doou tudo 
aos pobres, até sua cami-
sa, vestiu-se de mendigo 
e passou a noite orando, 
chorando, fustigando seu 
corpo e com privações 
cruéis, mendigou, torna-
va-se feliz com maus tra-
tos recebidos e foi habitar 
numa gruta, dormindo 
na terra fria, sentindo o 
langor da morte. Aí teve 
a visita de anjos que o en-
sinaram como guiar os 
homens tornando-os sub-
missos à Ordem, à fé e ao 
céu e escreveu esses ensi-
nos (Exercícios Espiritu-
ais). O jesuíta Rosa conta 
que com esse fervor foi à 
procura de um sarraceno, 
que ousara desacreditar 
da virgindade de Maria 
para atravessá-lo com a 
espada, mas sua mula des-
viou do caminho (mula de 
Balaão?), então ele desis-
tiu do intento.

Os jesuítas diziam: Há 
gente que Deus, Nosso 

Senhor fizera (europeus); 
outra, que mandara fazer 
(colonos brancos e mes-
tiços); e outra que deixou 
recado para que fizesse 
(índios e negros). África 
era inferno; Brasil (pur-
gatório) Portugal (reino 
de Deus) A escravidão era 
uma bênção aos negros, 
tirados do inferno, purga-
va seus pecados com tor-
turas no Brasil.

O então, chefe dos jesu-
ítas no Brasil, Manoel da 
Nóbrega conta, que cer-
ta feita, numa cerimônia 
com músicas e canto, ten-
tou pregar, mas ninguém 
lhe dava ouvidos. Um dos 
presentes chegou a blasfe-
mar, com naturalidade, ao 
retirar-se, foi atingido por 
uma faísca elétrica, sendo 
fulminado. Atemorizados, 
os demais “ouviram com 
outra melhor atenção (Pe. 
Manoel da Nóbrega, 166-
167). S. J. Antony Knivet 
diz que viu ‘emergir da 
água uma enorme coisa 
com grandes escamas no 
dorso, garras medonhas, 
cauda comprida’ avan-
çando para ele, abrindo a 
boca. Lançando fora uma 
língua longa como arpão’. 
Os índios chamavam essa 
coisa horrível de upu-
piara. S. J. Gabriel Soares 
aludiu aos “upupiaras, 
homens marinhos, exis-
tentes no Recôncavo, que 
afundavam jangadas com 
os homens, afogava-os e 
os devolvia mordidos na 

boca, nariz, e na natura’. 
E aumentou: ‘perdi mui-
tos escravos desta manei-
ra’ (O Diabo e a Terra de 
S. Cruz, 51). O Cronista 
da Companhia de S.J. Pe. 
Simão de Vasconcelos 
tratou de abonar os mais 
extravagantes fenômenos, 
como a metamorfose con-
tada por alguns padres. 
Diz ele, que viu com seus 
próprios olhos, uns bichi-
nhos brancos, nascidos na 
água tornarem-se mos-
quitos, depois, mudarem-
-se em lagartixas, estas 
tornarem-se borboletas, 
e finalmente transforma-
ram-se em colibris. Como 
os beija-flores só vivem 
de flores, em acabando 
estas, crava seu biquinho 
numa árvore, e depois de 
seis meses, quando sur-
gem as flores, ressuscitam 
e tornam a voar. S. J. Piso 
acrescentou: ‘mortos des-
sa morte, logo deitam de 
si um suavíssimo aroma’ 
em consequência de ele 
só se alimentar de flores 
e do orvalho das flores. 
Anchieta e Fernão Car-
din também confirmaram 
esse relato. É a fênix bra-
sileira!!!

Esses contos fantas-
magóricos e teratológicos 
serviam para mostrar a 
eminência dos padres e 
sujeitar os colonos, índios 
e negros aos seus ideários. 

Opinião
Direitos e tecnologia 

unidos pelo bem comum
Muito se discute sobre a necessidade de preservação do 

mercado de trabalho da Advocacia. Isso se dá não apenas 
em razão do significativo número de bacharéis em Direi-
to, mas também em decorrência do razoável contingente 
de profissionais em atuação e da introdução dos mecanis-
mos pertinentes à inteligência artificial em meio à prática 
do Direito.

De início é preciso sopesar que a preservação do mer-
cado de trabalho da Advocacia, antes de se resumir a 
discussão com interesse exclusivamente corporativo – e 
nada haveria de errado se o fosse, haja vista a legitimida-
de da OAB em zelar pelo exercício de uma vida profissio-
nal digna aos seus integrantes –, perpassa pela necessá-
ria compreensão da missão constitucional atribuída aos 
advogados pelo artigo 133 da Constituição Federal. Ora, 
em razão da indiscutível assertiva de que o advogado é 
indispensável à administração da Justiça, não se pode 
perder de vista que o referido mandamento constitucio-
nal traz como raiz fundante da sua existência a proteção 
do Cidadão, daí porque não se pode extrair qualquer ou-
tro significado desse imperativo, senão aquele que nos 
conduz ao reconhecimento de que a Advocacia se constitui 
no bastião de defesa de todos que integram a sociedade.

Num segundo momento, importa considerar que, dian-
te da missão constitucional atribuída à Advocacia, jamais 
se poderá abrir mão de sua indispensável qualificação téc-
nica, o que somente será alcançado por meio da adoção 
de providências de valorização da qualidade intelectual 
de quem pretende servir diretamente o Cidadão. A pre-
servação e o fortalecimento do Exame de Ordem, como 
instrumento de proteção da sociedade, e a manutenção de 
cursos de aperfeiçoamento profissional são essenciais. A 
primeira providência está garantida pela própria Consti-
tuição ao destacar a indispensabilidade do Advogado, ou 
seja, a obrigatoriedade de sua presença em todas as searas 
onde se pretenda discutir direitos do Cidadão. Já a busca 
da qualificação técnica é obrigação da qual esta Gestão se 
desincumbirá todos os dias, mediante realização de pales-
tras e cursos em todo o Estado, assim como por meio de 
mecanismos sob a responsabilidade da Escola Superior de 
Advocacia (ESA). Nesse ponto é importante destacar que 
estamos assegurando aos recém-ingressos nos quadros da 
instituição, nos três primeiros anos de inscritos, o acesso 
gratuito a todos os cursos realizados pelo sistema de En-
sino a Distância (EaD) ministrados diretamente pela ESA.

De sua vez, nenhum espaço público ou privado, por 
maior que seja a demanda de trabalho, poderá encarar 
o uso da inteligência artificial como substitutivo da in-
teligência humana, tampouco como instrumento para a 
transformação dos direitos do Cidadão em pratos pron-
tos imutáveis, que poderão ser imediatamente servidos 
ou negados segundo a conveniência das vontades das as-
sessorias das autoridades como se estivéssemos todos em 
um grande fast-food de direitos.

A tecnologia há de servir as pessoas e não o contrá-
rio. Há de se ter sempre a compreensão de que a sensibi-
lidade e a genialidade peculiar às pessoas, notadamente 
nas atividades intelectuais como a Advocacia, são indis-
pensáveis e insubstituíveis. Por isso, a proteção constitu-
cional contra a automação (art. 7º, XXVII, CF) alcança, 
pela mesma razão da norma principiológica que a sus-
tenta, tanto a Advocacia quanto o seu beneficiário dire-
to – o Cidadão –, tudo para que a atividade advocatícia, 
indispensável à sustentação da defesa dos direitos e ga-
rantias fundamentais de todos, seja preservada em favor 
da coletividade. A salvaguarda dessas premissas evita os 
arroubos impiedosos do lucro fácil e desmedido de parti-
culares que pretendem substituir Advogados por robôs, e 
também a lógica unicamente economicista do Estado, que 
dá atenção apenas às estatísticas produzidas com base no 
seu orçamento e no tempo das suas respostas, sem qual-
quer preocupação com a qualidade e sensibilidade do ser-
viço prestado frente às múltiplas e imprevisíveis realida-
des fáticas vividas pelo Cidadão.

Do ponto de vista da legislação, o que protege o merca-
do de trabalho da Advocacia é a própria Constituição. Do 
ponto de vista ético e moral, a proteção é encontrada na 
compreensão e na vigilância de todos de que somente com a 
preservação da qualidade dos Advogados e da sensibilidade 
e da genialidade humanas é que todos sairão vitoriosos.

Em conclusão: cônscia de seu dever legal e institucio-
nal, a OAB SP não se furtará a adotar todas as medidas 
legítimas e democráticas ao seu alcance para preservar o 
mercado de trabalho da Advocacia, discutindo inclusive 
as importantíssimas questões pertinentes aos honorários 
e salários percebidos pelos Advogados quando do exer-
cício das suas atividades, para a garantia de uma vida 
digna àqueles que receberam a missão constitucional de 
representar a maior autoridade de todas em um Estado 
Democrático de Direito, que é o Cidadão.

Texto de Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da OBA-SP

Data de nascimento: 20 
de outubro de 1920. Local: 
Raffard – Colônia Coquei-
ro. Registrado no Cartório 
de Capivari. Filiação: Sra. 
Rosalina Corneta Ferrary 
e Sr. Ângelo Ferrary. Famí-
lia: Esposa – Sra. Tilda de 
Almeida Ferrary. Filhos: 
Luiz F. Filho, Rosivaldo, 
Vanderlei e Sônia Maria 
Ferrary. Grau de escolari-
dade: Primário no Grupo 
Escolar de Raffard. Pro-
fissão Civil: Eletricista na 
Usina de Rafard. Militar: 
Convocado para o Serviço 

em 08 de outubro de 1941, 
no Quartel do 12º  Grupo 
de Artilharia de Dorso em 
Jundiaí.

Atuou na 2ª Confla-
gração Mundial na cidade 
litorânea de São Sebastião 
– E.S. Paulo. Finda a Re-
frega, retornou ao Quar-
tel em Jundiaí Em 18 de 
outubro de 1942, passan-
do para Reserva do Exér-
cito Brasileiro Em 1945, 
retornando a sua função 
de eletricista no Engenho 
Central de Rafard. Como 
desportista defendeu as 
cores dos: “União Rafar-
dense Futebol Clube” e 
“Rafard Clube Atlético 
(Rca), se destacando tam-
bém com destaque em vô-
lei e basquete.

Atualmente é sócio do 
“Clube Da Melhor Idade” 
de Rafard, participando 
com a esposa e filha de ex-

cursões a colônias de férias 
do CPP - (Centro Do Pro-
fessorado Paulista Em Ca-
pivari). Como Veterano de 
Guerra, sempre é convida-
do e comparece a cerimô-
nias Cívicas e Militares em 
especial no Tiro de Guerra 
de Capivari, constando sua 
fotografia da Galeria da-
quele Núcleo de Instrução 
como Veterano do Exérci-
to. 

Em 18 de Maio de 2018 
foi agraciado pela “Asso-
ciação Amigos do Grupo 
Barão de Jundiahy” Com 
Medalha e Diploma em 
cerimônia comemorativa 
dos 101 anos do 12º Gac - 
Quartel acima citado.

Cidadania
Prosseguem as desobe-

diências as determinações 
emanadas da Prefeitura, 
quanto à colocação de lixo 

nas ruas e do Regulamento 
do Trânsito referentes a es-
tacionamentos em lugares 
proibidos, veículos transi-
tando na contramão e em 
alta velocidade no centro 
da cidade.

Parabéns ao Fiscal pe-
las novas placas de sina-
lização, faltando apenas a 
substituição da localiza-
ção na Rua José de Mo-
raes Barros, esquina com 
Maurice Allain, proibitiva 
do estacionamento. Te-
mos notado grandes cami-
nhões frigoríficos ali esta-
cionados, certamente para 
descargas, dificultando o 
trânsito.

Continuaremos colabo-
rando para que este peque-
no pedaço de chão possa 
um dia servir – através de 
uma boa administração – 
de modelo aos demais. É 
isso.

Artigo
Luiz Ferrary (Gico) - Dados biográficos

Denizart Fonseca, Cidadão Rafardense, oficial da FAB e professor de Educação 
Física e Desportos, colaborador desde a fundação do jornal O Semanário



28  DE JUNHO DE 2019 3O Semanário



4 28  DE JUNHO DE 2019O Semanário

Antônio Giuseppe 
Agu, filho primogênito 
dos lavradores Antônio 
Giuseppe de Pietro Agu 
e Domênica Vianco nas-
ceu em 25 de outubro de 
1845, em Osasco, Itália.

Dessa união, nas-
ceu a menina Primitiva 
Domênica Michela Agu, 
na Itália e nesse mesmo 
ano, Antônio Agu mi-
grou com sua família 
para o Brasil, e começou 
a trabalhar na constru-
ção da Estrada de Ferro 
na cidade de São João 
do Capivari, e na cons-
trução do Engenho Cen-
tral, em Villa Raffard, 
onde construiu sua casa 
e passou a residir, e onde 
viveu seus primeiros 14 
anos no Brasil. 

Muitas foram as ra-
zões que trouxeram os 
italianos para as Amé-
ricas, o confisco de pro-
priedades por falta de 
pagamento de impostos, 
esgotamento da terra, 
relações pessoais entre 
trabalhadores e proprie-
tários, crise agrícola, des-
florestamento, política 
comercial, proteção a na-
vegação e crise de dispo-
nibilidade alimentícia.

O Brasil dessa mesma 
época tinha outras cri-
ses: falta de braços para 
substituir o trabalho es-
cravo, e falta de mão-de-
-obra qualificada para 

trabalhar na indústria 
nascente.

As fronteiras do café 
se alargavam para o oes-
te paulista e os braços 
para tocar as plantações 
minguavam. Assim, a 
saída mais viável era a 
substituição do braço es-
cravo pelo assalariado.

Assim, a troca de seu 
meio de produção não 
o tornou totalmente in-
dustrial, mas ajudou o 
município a prosperar 
e seguir a evolução dos 
tempos.

Segundo a historiado-
ra Alice Canabrava: “No 
ano de 1881, a lavoura de 
café em São João do Ca-
pivari está começando, e 
para proteger esta lavou-
ra das possíveis geadas, 
os terrenos baixos não 
são cultivados, ali são 
deixados revestidos de 
mato virgem abundante 
e com árvores de pre-
ciosa madeira. O único 
rio que atravessa o mu-
nicípio é o Capivari. Os 
demais riachos e ribei-
rões servem para irrigar 
a lavoura. A maior parte 
da terra roxa ainda deixa 
espaço para que as terras 
menos nobres, como as 
que se extrai argila, os 
barreiros, o calcário e a 
brita coabitem em seu 
espaço...”

Como se pode obser-
var, a cidade não podia 

parar seus largos passos 
em direção ao novo sé-
culo. Operar máquina 
para formatar telhas e 
tijolos nas olarias exigia 
mão de obra especializa-
da. 

A tecnologia estava 
ao alcance de qualquer 
agricultor e, caso quises-
se veículos, máquinas e 
instrumentos para a sua 
lavoura, era só pedir ao 
mecânico Henrique de 
Araújo que ele fabricava 
em sua ferraria - muito 
bem montada no centro 
de São João do Capivari. 

Os apelos de mudan-
ças não eram poucos, e 
maiores eram os atrati-
vos para sair de São João 
do Capivari e ir para São 
Paulo, e esta resolução 
pode ter sido tomada 
por muitas razões, mas, 
entre elas, certamente 
está o ideal de realizar o 
sonho de construir um 
bairro.

E assim Antonio Agu, 
vendeu sua casa em Villa 
Raffard, saiu de nossa 
região para comprar um 
sítio próximo à cidade 
de São Paulo, ao qual 
deu o nome de Osasco, 
hoje município de Osas-
co, mesmo nome da ci-
dade onde ele nasceu na 
Itália.

Semana que vem, se 
Deus deixar, eu volto. 
Abraços a todos.

Antonio Agu, de Villa Raffard 
para Osasco

Acontecia em...
Relembre o que foi manchete no jornal O Semanário há 20 anos. 

Capa da edição 402, que circulou no dia 25 de junho de 1999. 
Jornal O Semanário Regional, há 28 anos escrevendo a 

história de Rafard e região!

Festival de futebol acontece 
neste domingo em Rafard

A bola rola neste do-
mingo, 30, no campo 
do Centro Esportivo 
Reinaldo Fontolan. O 
Festival de Futebol de 
Rafard contará com jo-
gos durante todo o dia. 
A promessa é de muitos 
gols e lindas jogadas. 

Com entrada gratui-
ta, o evento tem início 
às 8h45. O centro es-
portivo fica na avenida 
São Bernardo, 1251, 
no bairro Popular (em 

frente ao cemitério mu-
nicipal).

Programação:
Jogo 1: às 8h45 – 

E.C. Romanos Jr. FC x 
Canta Galo FC;

Jogo 2: às 10h – Real 
Vila x Guerreiros FC;

Jogo 3: às 11h – São 
Luiz x Caraguá;

Jogo 4: às 13h – Ati-
va FC x Madrugada;

Jogo 5: às 14h – Fa-
mília Santa Rita x Fe-

aço;
Jogo 6: às 15h – FJU 

x Molecagem Fera.

ESPORTES



28  DE JUNHO DE 2019 5O Semanário

Projeto Guri se apresenta 
para grupos do CRAS

Encerrando as ati-
vidades do primeiro 
semestre, os alunos 
do Projeto Guri de Ra-
fard estiveram na últi-
ma quarta-feira, 19, no 
CRAS Estação, onde 
se apresentaram para o 
Grupo de Jovens. Instru-
ídos pelos professores 
Rafael e Eliel, e super-
visionados pela Coorde-
nadora do Polo Rafard, 
Laudiceia Guimarães, 
os alunos demonstraram 
um pouco do que apren-

deram durante as aulas.
Unificadas, as três 

turmas de violão foram 
do “básico” ao mais 
avançado, a exemplo do 
que foi feito pelas tur-
mas de cavaco. O intuito 
da apresentação foi le-
var um pouco do que é o 
Projeto Guri para novos 
lugares, ampliando o le-
que sobre a música e sua 
importância social.

Inscrições abertas
As inscrições para o 

2º semestre do Guri já 
estão abertas e vão até 
o próximo dia 28. Para 
participar, basta ir até o 
Centro Cultural, situado 
na avenida São Bernar-
do, s/n, munido com RG, 
comprovante de endere-
ço, carteira de vacinação 
e declaração escolar. As 
crianças entre oito a 13 
anos incompletos devem 
ir acompanhadas de um 
responsável ou entrar 
em contato pelo telefone 
3496-1438.

Oportunidade  |  Inscrições estão abertas para novas turmas em Rafard

Famílias da Fazenda Itapeva 
recebem doações de roupas

No sábado, 22, a pri-
meira dama, Sônia Bue-
no, esteve na Fazenda 
Itapeva para a entrega 
de roupas às famílias 
carentes. A ação “Varal 
do Amor” é promovida 
pela ADUSMEC (As-
sociação dos Usuários 
da Saúde Mental de Ca-
pivari) e teve apoio do 
Governo Municipal, por 

meio do CRAS Estação.
Dezenas de peças de 

roupas, sendo mascu-
lina, feminina, adulto 
e infantil (doadas pela 
população), foram pen-
duradas no “Varal do 
Amor” para que as pes-
soas carentes pudessem 
escolher o que mais ne-
cessitavam, sem pagar 
nada.

“É nosso dever, ofe-
recer assistência às pes-
soas que precisam não 
só desse calor humano, 
mas também dar condi-
ções de se protegerem 
daqueles dias mais frios. 
Parabéns a ADUSMEC 
pela atitude cheia de 
amor e compaixão”, res-
saltou a primeira dama, 
Sônia Bueno.

Social  |  Presidente do Fundo Social esteve no bairro entregando doações

Alunos do Projeto Guri se apresentaram no Cras Estação (Fotos: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

Roupas foram espalhadas em mesas e pelo chão para moradores escolherem peças (Fotos: Divulgação/Prefeitura de Rafard)
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Vacinação contra a febre amarela acontece neste sábado
No sábado, dia 29, 

acontece na Pediatria 
de Rafard, a campanha 
de vacinação contra a 
febre amarela. O aten-
dimento será das 8h às 
17h, e para receber as 
doses basta comparecer 
ao local e apresentar 
um documento de iden-
tificação.

Devem consultar 

o médico sobre a ne-
cessidade da vacina, 
os portadores de HIV 
positivo, pacientes 
com tratamento qui-
mioterápico concluído 
e transplantados. Não 
há indicação de imu-
nização para grávidas, 
mulheres amamentan-
do crianças com até 6 
meses e imunodepri-

midos, como pacientes 
em tratamento quimio-
terápico, radioterápico 
ou com corticoides em 
doses elevadas (como 
por exemplo Lúpus e 
Artrite Reumatoide). 
Em caso de dúvida, é 
fundamental consultar 
o médico.

Todo o território já 
tem recomendação da 

vacinação contra a febre 
amarela, devido à circu-
lação do vírus silvestre.

A doença
Febre amarela é uma 

doença infecciosa, de 
gravidade variável, 
causada por um arboví-
rus (vírus transmitidos 
por mosquitos) do gê-
nero Flavivirus febricis 

da família Flaviviridae, 
cujo reservatório natu-
ral são os primatas não 
humanos que habitam 
florestas e matas tropi-
cais. Estudos genéticos 
demonstraram que esse 
vírus surgiu na Áfri-
ca, há cerca de três mil 
anos e chegou no Brasil  
nos navios que traziam 
escravos para trabalhar 

nas minas e na lavoura, 
numa época em que as 
cidades não dispunham 
de saneamento básico e 
estavam infestadas de 
mosquitos. O resultado 
desse encontro do vírus 
da febre amarela com 
os mosquitos urbanos 
trouxe trágicas conse-
quências para a saúde 
da população.

Campanha Saúde Rafard  |  Crianças a partir de nove meses e adultos até 59 anos podem tomar a vacina, válida por toda a vida contra a febre amarela
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M.M. COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL RAFARD

Aberto de segunda à sexta das 8h às 18h. Sábado das 8h às 12 h.

Entregas em domicílio

Av. São Bernardo, nº 53 - Centro - RAFARD

Galão 20 Litros e Galão 10 Litros
DISK ÁGUA: Depósito: (19) 3496-2750
Residência: (19) 3491-7099 / 3492-5315

MICROSAL
PRODUTOS QUÍMICOS

CONTRIBUINDO COM O
ESPORTE EM RAFARD E REGIÃO

Rod. Campinas - Tietê, Km 
44,5 - CAPIVARI

PABX (19) 3492-8000

Miss Capivari acontece no dia 
4 de julho no Capivari Clube

A Secretaria 
de Cultura e Tu-
rismo realiza no 
dia 4 de julho, 
o 17º Concurso 
Miss Capivari, 
no Salão Cris-
tal do Capivari 
Clube.

O tão aguar-
dado concurso 
é produzido e organi-
zado por Adriana Pan-
za. Ele apresentará 14 
candidatas ao título de 
mulher mais bonita de 
Capivari.

A noite contará com 
a presença de misses de 
anos anteriores. Além 
disso, o Mister Brasil, 
Heberto Rodrigues, 
participa do evento.

Os convites devem 

ser adquiridos na Se-
cretaria de Cultura e 
Turismo, localizada na 
antiga Estação Ferro-
viária, na Av. Cândido 
Mota, s/nº, no bairro 
Estação.

A entrada será a do-
ação de 1 litro de leite 
por pessoa, que será 
destinado à Santa Casa 
de Capivari. As can-
didatas também terão 
convites disponíveis 

para a troca.
A expectativa 

para esse ano é 
de um público 
de cerca de 500 
pessoas.

Para o secre-
tário de Cultura 
e Turismo, Ale-
xandre Della 
Piazza, é um 

momento muito aguar-
dado por todas as meni-
nas que sonham em ser 
uma Miss.

“São 17 anos de Miss 
Capivari, e 15 meninas 
já tiveram suas vidas 
agraciadas com o títu-
lo”, destaca Piazza.

O contato com a Se-
cretaria de Cultura e 
Turismo é o (19) 3491-
1322.

CONCURSO

Divisão de Trânsito pinta 
guias e lombadas da cidade

Com o objetivo prin-
cipal de melhorar as 
condições no trânsito 
de Rafard, a Divisão de 
Trânsito (Ditran) reali-
zou nesta semana a ma-
nutenção das pinturas 
das lombadas no bairro 
da Bomba, marcando a 
sinalização e despertan-

do atenção dos motoris-
tas.

Além da pintura das 
lombadas, a Ditran deu 
início a pintura das guias 
no Centro. Vale citar que 
este mês também foram 
feitas as trocas das pla-
cas de sinalização e pin-
turas de solo. Tudo com 

o objetivo de dar maior 
comodidade e segurança 
aos condutores.

“O intuito é atender 
toda a demanda da cida-
de, porém no momento, 
estamos priorizando as 
vias de maior circulação”, 
explicou o Chefe do Di-
tran, Rogério Rodrigues.

Rafard  |  Placas de trânsito também foram trocadas em alguns pontos

Ruas de maior movimento estão sendo priorizadas pela Divisão de Trânsito (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

Fundo Social recebe doação de 
mais de mil peças de roupas

Campanha do Agasalho  |  Ação beneficiará famílias carentes do município

A população de Ra-
fard se mostra muito 
engajada nas causas so-
ciais da cidade, parti-
cipando ativamente de 
campanhas e ajudando a 
quem precisa. 

Na segunda-feira, 24, 
a presidente do Fundo 
Social, Sônia Bueno, 
esteve acompanhada da 
diretora da Assistência 
Social, Nádia Quadros, 
para receber doações 
de agasalhos feitas pelo 
Centro de Treinamento 
Celso Charuri - SENAI 
Rafard e Mega Acade-
mia. 

O total arrecadado ul-
trapassou as mil peças, 

entre cobertores, peças 
femininas e masculinas, 
adultas e infantis. 

A parceria entre o 
Fundo Social e o Senai/
Mega Academia é de 
longa data, com diversos 
trabalhos sociais realiza-
dos ao longo dos anos.

“A expectativa para 
este ano é aumentar o 
volume de arrecadação, 
com o objetivo de con-
templar uma quantidade 
maior de pessoas. Agra-
decemos a todos que já 
fizeram suas doações, 
como é o caso do Ban-
co Santander, e os que 
seguem nos ajudando”, 
citou Nádia Quadros.

Além do total já ar-
recadado, ainda existem 
outras empresas parti-
cipando da Campanha, 
assim como a própria 
Assistência Social, que 
segue disponível para 
doações. Outros pontos 

para entregas dos aga-
salhos são: Prefeitura de 
Rafard, Posto de Saúde, 
Centro Cultural, Acade-
mia Stay Fit, Mercado 
Popular, Supermercado 
Callegari (Popular). 

Entrega
A entrega do que foi 

arrecado será feita nos 
dias 03 e 04 de julho. 
No dia 03/07, a entrega 
acontecerá no Depar-
tamento da Assistência 
Social – rua Nossa Se-
nhora de Lourdes, 20 –, 
a partir das 08h. Já no 
dia 04/07, a entrega será 
na Popular, no antigo 
CRER, a partir das 08h. 
A entrega será aberta 
para a população de Ra-
fard.

“Com a solidarieda-
de de todos, podemos 
amenizar o sofrimento 
de muitos. Sinta o calor 
que invade o coração 
quando ajudamos quem 
precisa. Doe agasalhos, 
cobertores, edredons, 
meias, calçados e roupas 
de crianças e bebês, sua 
doação é muito impor-
tante para muitas famí-
lias”, enfatizou a Presi-
dente do Fundo Social, 
Sônia Bueno.

Doações retiradas no Senai Rafard (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

Mega Academia foi ponto de coleta (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

Doações beneficiarão famílias carentes (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)
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Imigrante tem bicicleta furtada e se emociona 
quando a Guarda Civil de Capivari a recupera

Na quarta-feira, 19, 
uma bicicleta foi furta-
da pelo bairro Bosque 
dos Pinheiros, em Capi-
vari, por volta das 12h, 
no local de trabalho do 
haitiano Archange Jean, 
de 42 anos. O haitiano 
veio para o Brasil em 
busca de oportunidades 
de trabalho e tinha a bi-
cicleta como seu único 
bem, e também seu meio 
de transporte. A Guarda 
Civil foi acionada e deu 
início à averiguação.   

O indivíduo respon-
sável pelo furto, já co-
nhecido no meio poli-
cial, foi reconhecido na 
filmagem de uma câme-
ra pelo bairro Bosque 
dos Pinheiros. Nesta ter-
ça-feira (25), o suspeito 
estava andando pela rua 

sem a bicicleta, quando 
foi reconhecido e logo 
em seguida abordado 
pelos guardas, confes-
sando o ato criminoso.  

Ele ainda informou 
que o objeto furtado foi 
vendido para um rapaz 
no bairro São João, e a 
partir disso, a Guarda 
Civil realizou patru-
lhamento e conversou 
com alguns moradores 
da região, fazendo que 
o assunto chegasse até 
o comprador da bicicle-
ta. O comprador então a 
abandonou em um cam-
pinho próximo ao bairro.  

Por informações de 
terceiros, a Guarda che-
gou até o local em que se 
encontrava o pertence do 
haitiano. A bicicleta foi 
apresentada à delegacia 

e devolvida ao proprie-
tário, que se emocionou 
ao recebê-la de volta.  

Para Archange Jean 
a recuperação da sua bi-
cicleta foi muito impor-
tante, afinal ela é o seu 
único meio de locomo-
ção. “A Guarda Civil de 
Capivari fez um exce-
lente trabalho, o qual re-
cuperou minha bicicleta. 
Que Deus abençoe a to-
dos eles”, diz o haitiano.   

O Secretário de Segu-
rança Pública, Gamaliel 
Lourenço de Souza, afir-
ma que ações como essas 
fazem a profissão valer 
muito a pena. “É muito 
gratificante saber que de-
fendemos uma pessoa de 
bem; recuperar essa bici-
cleta e devolvê-la ao pro-
prietário foi recompensa-

dor”, diz o secretário.   
Para o prefeito, Ro-

drigo Proença, isso não 
só engrandece os bons 
profissionais que atuam 
em nosso município, na 

Guarda, mas também 
traz a alegria em saber 
que um cidadão recupe-
rou algo de tanto valor 
para si, que lhe haviam 
tirado. “Parabenizo o 

trabalho da Guarda Civil 
e da Secretaria de Segu-
rança Pública em mais 
esta ação, que trouxe de 
volta o único bem de um 
trabalhador”.

Segurança pública  |  Bicicleta é o único patrimônio e o meio de transporte do haitiano, que veio para o Brasil em busca de trabalho

Archange recebeu bicicleta recuperada pela Guarda Civil (Foto: Divulgação/Prefeitura de Capivari)

Postos de saúde abrem no sábado 
para vacinação contra Febre Amarela

Neste sábado, 29, a 
Prefeitura de Porto Feliz, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, irá realizar o Dia 
D de vacinação contra a 
Febre Amarela. A ação 
acontecerá nas unidades 
básicas de saúde do Cen-
tro, Bambu e Popular, das 
9 às 15h.

A imunização será fei-
ta atendendo recomen-
dações do Ministério da 
Saúde, para intensificar 
a vacinação contra a do-
ença, que só este ano já 
registrou 66 casos confir-
mados e 12 óbitos no Es-
tado de São Paulo.

A vacina é indicada 
para toda a população, 
acima de 9 meses de ida-

de, principalmente pesso-
as que frequentam áreas 
de mata, condomínios, 
regiões periféricas ou 
rurais. Pessoas que irão 
viajar para áreas de ris-
co devem tomar a vacina 
com pelo menos 10 dias 
de antecedência.

No dia também será 
realizada a vacina contra 
Influenza para crianças 
menores de 6 anos ainda 
não vacinadas.

Dengue
A Secretaria de Saúde 

e Vigilância Epidemioló-
gica de Porto Feliz atua-
lizou o número de casos 
de dengue no município. 
Agora são 467 suspeitos 

e 21 confirmados.
Os casos estão espa-

lhados em todas as regi-
ões da cidade e a reco-
mendação é para que os 
moradores fiquem aten-
tos e usem repelente, di-
minuindo a possibilidade 
de contrair a doença.

Mantenha sua casa 

limpa e utilize inseticida 
no interior, atrás dos mó-
veis e cortinas. Converse 
com amigos e vizinhos 
para eliminar os locais 
com água parada que 
servem de criadouros do 
mosquito Aedes Aegyp-
ti. A dengue pode matar 
quem você mais ama!

Porto Feliz  |  Secretaria de Saúde informa sobre Dia D no município contra doenças
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Prefeitura promove 
2ª edição da AgroPorto 
no final de julho

A Prefeitura de Por-
to Feliz, por meio da 
Secretaria de Desen-
volvimento e Diretoria 
de Agricultura, irá rea-
lizar a segunda edição 
da AgroPorto, encontro 
de produtores rurais de 
Porto Feliz.

O evento acontece 
no Centro Municipal de 
Exposições (CEMEX) 
nos dias 27 e 28/07, com 
exposição de orquídeas, 
máquinas e suprimen-
tos agrícolas, abertura 
do ano safra e rodada de 
negócios com técnicos 
e representantes de em-
presas comerciais para 
investimentos e opor-
tunidades, cavalgada, 

prova de marcha, brin-
quedos infláveis para as 
crianças e almoço bene-
ficente em prol das en-
tidades Acreditar Porto 
Feliz, Cidade dos Velhi-
nhos de Porto Feliz e Ir-
mandade da Santa Casa 
de Misericórdia de Porto 
Feliz.

Além disso, grandes 
nomes da música ser-
taneja, como Teodoro 
e Sampaio, estarão pre-
sentes para shows gra-
tuitos, abertos a toda a 
população!

Programação
Dia 27/07 (Sábado), 

a partir das 9h: Feira de 
Exposição de orquídeas, 

produtos e equipamen-
tos agrícolas; Balcão de 
Negócios; 10h - Prova 
de marcha de Equinos 
e Muares; 15h - Barra-
cas da Feira Noturna; 
Shows: 20h30 - Vinicius 
Alessandro; 22h - Roby 
e Thiago.

Dia 28/07 (Domin-
go), a partir da 8h: Feira 
de Exposição de orquí-
deas, produtos e equipa-
mentos agrícolas; Bal-
cão de Negócios; 10h 
- Desfile de Cavaleiros 
(do Posto Beira Rio até 
o CEMEX); 12h - Almo-
ço Beneficente; Shows: 
13h30 - Teodoro e Sam-
paio; 15h - Marcelo Te-
odoro.

Porto Feliz  |  Festa acontece em julho, com exposição de orquídeas, 
máquinas e suprimentos agrícolas, cavalgada, prova de marcha e muito mais
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MERCEDES BENZ 1113
Vendo caminhão na cor azul, com baú de 

7 metros, ano 1976. Interessados tratar pelo  
telefone: 19 99734-9485

Negócios & 
Oportunidades

Anuncie: (19) 3496-1747
osemanario@osemanario.com.br

Imóveis  -  Veículos  -  Empregos
Negócios & Oportunidades

Imóveis
JL BARBOZA
Casas para alugar
- Avº Drº Rodrigues Alves, 293 F, 01 
quarto, sala, cozinha, edícula com 
churrasqueira e garagem. R$ 1 mil;

- Rua Moacir Teixeira da Silva, 179 
– Santa Rosa, 03 quartos, sendo 
um suíte, sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia e garagem, R$ 700,00;

- Avº do Carmo, 287, 03 quartos, 
sendo uma suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, lavanderia coberta, quintal e 
garagem, R$ 900,00;

- Rua Vitorio Talassi, 327, 02 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, lavanderia, 
quintal com terra, garagem, R$ 1 mil;

- Rua XV de novembro, 531 apt 
33, 03 quartos com armários, sala, 
cozinha mobiliada, 2 banheiro, 
lavanderia, garagem para 1 carro. 
R$ 1.400,00 ( livre de IPTU e con-
domínio);

- Rua Antônio Batista Antunes, 83 – 
Jardim Elisa, 02 quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, lavanderia e garagem.
R$ 800,00;

- Rua Antônio Honora, 265 – Morada 
do Sol, 03 quartos, sala, cozinha, ba-
nheiro, lavanderia quintal e garagem,
R$ 900,00;

- Rua São Luiz, 317 – Raia, 03 
quartos sendo dois suítes, banheiro 
com hidromassagem, sala, cozinha, 
lavanderia, quintal e garagem. R$ 
1.600,00;

- Rua Antônio P. de Godoy, 84, 
02quartos, sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia e quintal. R$ 700,00.

Apartamentos 
- Vancouver – Rua São Paulo, 36 - 7º 
andar - 3 quartos, sendo um suíte, 
sala, cozinha, banheiro, garagem 
para 2 carros - R$ 1.000,00 + Con-
domínio + IPTU;

- Vancouver – Rua São Paulo, 36 -2º 
andar (Todo mobiliado) - 3 quartos, 
sendo um suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, garagem para 2 carros. R$ 
1.500,00;

Casas a venda em Rafard 
- Casa nova com três dormitórios e 
edícula R$ 620.000,00;

- Sobrado com quatro dormitórios R$ 
500.000,00;

- Casa na Rua Nossa Senhora de 
Lourdes, com três dormitórios R$ 
380.000,00;

Terrenos em Rafard
- Terreno com 380m²  na Avenida 
José Soares de Faria R$ 160.000,00;

Casa em Capivari 
- Casa na Vila Cardoso, com dois 
dormitórios  R$ 270.000,00; 

- Casa nova no São Pedro com três 
dormitórios R$ 380.000,00;

- Casa no centro com dois dormitó-
rios R$ 250.000,00;

- Casa na Vila Fátima, com dois dor-
mitórios com armário R$ 270.000,00;

- Casa no centro com três quartos 
sendo uma suíte R$ 360.000,00;

- Casa na Avenida Piratininga com 
cinco dormitórios e piscina com gara-
gem para seis carros R$ 1.500.00,00;

- Casa na Santa Terezinha, com três 
dormitório e edícula R$ 420.000,00;

Sítios 
- Sitio no Cancian com 33mil m² 
com casa e galpão todo cercado R$ 
420.000,00;

- Sitio com 11 alqueires na estrada de 
Porto Feliz R$ 800.000,00;

Apartamentos
- Vancouver com três dormitórios 
sendo uma suíte, R$ 320.000,00;

- Vila Souza, Dinapolli com três 
dormitórios sendo uma suíte R$ 
280.000,00;

- Apartamento no Edifício Parma 
Park   R$250.000,00;

- Cobertura no Edifício Parma Park 
R$ 570.000,00;

- Apartamento no Edifício São Con-
rado R$ 800.000,00;

- Apartamento Vancouver  (todo 
mobiliado) R$ 340.000,00;
Tratar pelo telefone: 19 2146-5000.

SOBRADO EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO
Vendo sobrado com pouco tempo de 
construção, câmeras de segurança, 
garagem p/ 2 autos, 3 dormitórios, 
sendo 1 suíte, 2 salas, cozinha, 2 
banheiros, quintal e lavanderia co-
berta, R$ 500 mil, . Tratar pelo fone: 
3491-3317 IB - Indeterminado

SANTO ANTÔNIO
Vendo sobrado, 2 dormitórios (um 
faltando acabamento, sala, cozinha, 
2 banheiros, lavanderia e quintal, R$ 
180 mil. Tratar pelo fone: 3491-3317 
IB - Indeterminado

CENTRO
Vendo casa, 2 dormitórios, 2 salas, 
cozinha, 3 banheiros, lavanderia, 
garagem e quintal, R$ 450 mil. Tratar 
pelo fone: 3491-3317 IB - Indeterminado

JARDIM ELISA
Vendo casa, 3 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, lavanderia e ga-
ragem, R$ 350 mil. Tratar pelo fone: 
3491-3317 IB - Indeterminado

CENTRO
Vendo casa, 3 dormitórios, sala, 
cozinha, 3 banheiros, lavanderia, 
garagem e quintal, R$ 530 mil. Tratar 
pelo fone: 3491-3317 IB - Indeterminado

CARAÇA
Vendo casa nova, 1 quarto, sala, 
cozinha, banheiro e lavanderia, R$ 
159 mil. Tratar pelo fone: 3491-3317 
IB - Indeterminado

CENTRO
Vendo casa, 3 dormitórios, gara-
gem para 4 carros, terreno 391m², 
área construída 362,15m²,  R$ 1,1 
milhão. Tratar pelo fone: 3491-3317 
IB - Indeterminado

APARTAMENTO CAPIVARI
Vendo, no Edifício Parma, todo mo-
biliado, com ar condicionado, acaba-
mento de primeira, R$ 380 mil. Tratar 
pelo fone: 3491-3317.  IB - Indeterminado

SANTO ANTÔNIO
Vendo sobrado, garagem p/ 2 autos 
com portão eletrônico, 2 dormitórios 
(um faltando acabamento), sala, 
cozinha, 2 banheiros (um faltando 
terminar), lavanderia e quintal, R$ 
180 mil. Tratar pelo fone: 3491-3317 
IB - Indeterminado

CASTELANI
Vendo casa, 2 dormitórios, sala, co-
zinha, banheiro, lavanderia, quintal 
e garagem, R$ 150 mil. Tratar pelo 
fone: 3491-3317 IB - Indeterminado

MORADA DO SOL (LUXO)
Vendo casa, garagem portão eletrô-
nico c/ 2 vagas cobertas, 3 dormi-
tórios, sendo 1 suíte, sala grande, 
cozinha, 2 banheiros, ar condiciona-
do, armários nos dormitórios, closet, 
quintal, churrasqueira, lavanderia 
coberta, edícula e garagem, R$ 430 
mil. Tratar pelo fone: 3491-3317. 
IB - Indeterminado

VENDO SÍTIO EM RAFARD
Vendo sítio no Taquaral em Rafard, 
7,5 alqueires, rico em água, sede 
com casa, campo de futebol, poço e 
mangueira, tanque e mais uma casa. 
Interessados falar com José Darros 
pelo telefone 3496-2142. Indeterminado

IDEA 2015
Vendo, 1.4, completo, preto, R$ 
34.900. Tratar pelo fone: 3491-3114. 
MV - indeterminado

FIESTA 2011
Vendo, básico, preto, 1.0, R$ 18.900. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV - 
indeterminado

JIPE SPORT RENEGADE 
2016
Vendo, diesel, completo, prata, R$ 
87 mil. Tratar pelo fone: 3491-3114. 
MV - indeterminado

CORSA PREMIUM 2009
Vendo, completo, 1.4, prata. Tratar 
pelo fone: 3492-2417. BV - Indeterminado

COBALT LTZ 2016
Vendo, automático, prata. Tratar pelo 
fone: 3492-2417. BV - Indeterminado

JETTA TSI HIGHLINE 2015
Vendo, preto, automático, 2.0, 4 
portas. Tratar pelo fone: (19) 3492-
5543. PV - Indeterminado

SONATA 2013
Vendo, prata, R$ 65 mil. Tratar pelo 
fone: 3491-3114. MV - indeterminado

FOX 2013
Vendo, completo, 1.6, prata. Tratar 
pelo fone: (19) 3492-5543. BV - 
Indeterminado

CELTA 2012
Vendo, 4 portas, básico, preto. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
BV - Indeterminado

I30 2011
Vendo, preto, automático, com teto, 
R$ 34 mil. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV - indeterminado

GRAND SIENA 2015
Vendo, completo, 1.6, prata, R$ 
35.900. Tratar pelo fone: 3491-3114. 
MV - indeterminado

ECOSPORT 
FREESTYLE 2009
Vendo, 1.6, prata, R$ 28.500. Tratar 
pelo fone: (19) 3492-5543. PV - 
Indeterminado

MONTANA LS 2016
Vendo, 1.4, direção, vidro e trava, 
menos ar, prata, R$ 33.500. Tratar 
pelo fone: 3491-3114. MV - indeterminado

PALIO ATTRACTIVE 2012
Vendo, vermelho, completo, R$ 
25.500. Tratar pelo fone: (19) 3492-
5543. PV - Indeterminado

COROLLA GLI 2011
Vendo, automático, prata, R$ 43 mil. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

AMAROK HIGHLINE 2014
Vendo, cinza, R$ 95 mil. Tratar pelo 
fone: (19) 3492-5543. PV - Indeterminado

STRADA WORKING 
CE 2016
Vendo, cabine estendida, completa, 
branca, R$ 38 mil. Tratar pelo fone: 
(19) 3492-5543. PV - Indeterminado

UNO EVOLUTION 2015
Vendo, 1.4, completo, R$ 32 mil. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

UNO WAY 2014
Vendo, completo, prata, R$ 26.900. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV - 
indeterminado

POLO SEDAN 2009
Vendo, prata, completo, 1.6, R$ 
23.900. Tratar pelo fone: 3491-3114. 
MV - indeterminado

GOL 2012
Vendo, 1.0, prata, direção + vidro + 
trava, R$ 22 mil. Tratar pelo fone: 
3491-3114. MV - indeterminado

PRISMA LT 2013
Vendo, complet, 1.4, prata, R$ 35 
mil. Tratar pelo fone: 3491-3114. 
MV - indeterminado

FORD RANGER XLT 2013
Vendo, diesel, completa, 4x4, cinza, 
3.2, R$ 83 mil. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV - indeterminado

HONDA CIVIC LXS
Vendo, 1.8, automático, cinza, 
completo + couro, R$ 30.900. Tratar 
pelo fone: 3491-3114. MV - indeterminado

NXI 400 FALCON 2008
Vendo, prata. Tratar pelo fone: 3492-
2417. BV - Indeterminado

UNO 2016
Vendo, completo, preto. Tratar pelo 
fone: 3492-2417. BV - Indeterminado

FIT LX 2014
Vendo, automático, branco, R$ 41 
mil. Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

GOL 2016
Vendo, branco, completo, 1.0, R$ 
31.500. Tratar pelo fone: (19) 3492-
5543. PV - Indeterminado

GOL 2010 G5
Vendo, básico, preto, R$ 17.500. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

HB20 COMFORT PLUS 2014
Vendo, prata, 1.0, R$ 32 mil. Tratar 
pelo fone: (19) 3492-5543. PV - 
Indeterminado

HB20 COMFORT PLUS 2017
Vendo, cinza, R$ 37 mil. Tratar pelo 
fone: (19) 3492-5543. PV - Indeterminado

UNO 2012
Vendo, completo, 1.0, cinza, R$ 
22.500. Tratar pelo fone: (19) 3492-
5543. PV - Indeterminado

CLASSIC 2011
Vendo, cinza, completo, menos ar, 
R$ 19 mil. Tratar pelo fone: (19) 
3492-5543. PV - Indeterminado

S10 EXECUTIVE 2010
Vendo, flex, preta, R$ 43 mil. Tratar 
pelo fone: (19) 3492-5543. PV - 
Indeterminado

STRADA ADVENTURE 2013
Vendo, cabine dupla, preta, com teto 
solar, R$ 44 mil. Tratar pelo fone: (19) 
3492-5543. PV - Indeterminado

PRECISA-SE
Técnica em Enfermagem, cuidadora 
de idosos dia e noite. Interessados 
entrar em contato pelo telefone: 
98954-7418. Ed. 1409 a 1411

Veículos

CLASSIFICADOS

23/06 – Antonio de Jesus Pasqualini – 92 anos
23/06 – Maria Helena Brunherotto – 64 anos
24/06 – Francisco Ramos – 87 anos
25/06 – Fausto Amaral – 90 anos
26/06 – Antonio Roberto Fiori – 59 anos
26/06 – Lourival João Damasceno – 61 anos

EDITAL DE PROCLAMAS
Rosane Mila Peixoto, Oficial do Cartório do Registro Civil e Notas do 
Município de Rafard, Comarca de Capivari, Estado de São Paulo. Faz 
saber que pretendem se casar:

MARCOS ANTÔNIO CASTELLO FERNANDES e FABIANA LIMA 
ALVES, sendo o pretendente: natural de Rafard-SP, onde nasceu, aos 
22/03/1979, profissão: cabeleireiro, estado civil: divorciado, domiciliado 
e residente em Rafard-SP, Rua Conselheiro Gavião Peixoto, 131, bairro: 
Centro, filho de Antônio Fernandes e Izilda de Fátima Castello; e a preten-
dente: natural de Guarulhos-SP, onde nasceu, aos 08/01/1998, profissão: 
cabeleireira, estado civil: solteira, domiciliada e residente em Rafard-SP, 
Rua Conselheiro Gavião Peixoto, 131, bairro: Centro, filha de David de 
Oliveira Alves e Elielza Ferreira Lima Silva.

Rafard, 25 de junho de 2019.

Rosane Mila Peixoto - Oficial e Tabeliã

ASTRA SL 2001
Vendo, 2 portas, preto, completo, gasolina,  

conservado. Interessados tratar pelo  
telefone: 19 99734-9485

FORD RANGER 2006
Vendo, 4 portas, preta, completa, gasolina.  

Interessados tratar pelo  
telefone: 19 99734-9485
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Artigo
Arnaldo Divo Rodrigues de Camargo, bacharel em Direito 
com especialização em dependência química na USP/SP/GREA

Coração não cansa 
e não dorme

Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles 
verão a Deus; Jesus (Mateus 5:8)

A orquestração do Universo é maravilhosa. 
Quando me debruço na fonte a ver a água cantan-
do, correndo distante, e o vento assobiando lá fora, e 
meu coração aqui seguindo suas passadas, fico ima-
ginando o Criador e sua obra.

Quando despertamos para a realidade do espíri-
to imortal, de que absolutamente nada na matéria é 
definitivo, inclusive a vida física é temporária, pas-
samos a compreender a inutilidade da ambição e 
do orgulho, a estupidez do egoísmo em acumular, 
a tolice das disputas materiais, a incoerência das to-
las mágoas e do ressentimento que acumulamos no 
coração, pobrezinho.

Nosso pequeno reino feito de desejos e interesses 
(consciência), onde nascem e moram nossos pensa-
mentos e sentimentos – ainda temos muitas dificul-
dades de administrá-lo bem, e quem sofre as conse-
quências é o nosso coração, órgão vital e que, como 
Deus, não cansa e não dorme.

O coração sofre o impacto, quando o corpo está 
acordado ou mesmo dormindo, das emoções do seu 
comandante, que somos nós, o governador dessas 
ações serenas ou desiquilibradas. Como diz o autor 
de O pequeno príncipe, Antoine de Saint-Exupéry: 
“Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível 
aos olhos”.

Lembro aqui de uma porção de provérbios chi-
neses, que falam de nossas ações e de seu reflexo em 
nosso coração, essa máquina divina, que responde 
de imediato e com presteza à mente quando recebe 
afeto, porque o amor faz mudar o seu próprio ritmo.

“Quem abre o coração à ambição, fecha-o à tran-
quilidade.”

“A gente todos os dias arruma os cabelos: por que 
não o coração?”

“Os nossos desejos são como crianças pequenas: 
quanto mais lhes cedemos, mais exigentes se tor-
nam.”

Para não sobrecarregar esse órgão tão importante 
pela nossa permanência aqui, escutemos o pensa-
mento do sábio e filósofo chinês, Confúcio: “Quan-
do a raiva, o vício, a paixão, crescerem, pense nas 
consequências”.

São Paulo sem rumo 
e fragilizado

Critiquei já muito o Palmeiras em minhas tribunas. 
Naquele nebuloso período de dois rebaixamentos em 
dez anos parecia não haver luz no fim do túnel para a 
retomada de um período de conquistas. Mas essa luz 
veio, com Paulo Nobre acendendo a primeira chama 
e depois com uma gestão profissional dando sequên-
cia e mantendo a luz acesa com o aperfeiçoamento de 
departamentos que são chaves em um clube, como 
o financeiro, marketing, jurídico e, evidentemente, 
o futebol capitaneado hoje muito mais pela razão do 
que pelo coração (ou fígado, se preferir!).

O São Paulo dessa década é o Palmeiras da década 
passada - me permita aqui uma margem de erro para 
arredondar esses períodos já que o Verdão sofreu de 
2002 a 2014 e o Tricolor vem patinando desde 2008. 

Um clube grande sem conquistas relevantes por 
muitos anos começa a perder para ele mesmo. Den-
tro e fora de campo. Dentro pela instabilidade e fal-
ta de confiança principalmente por parte da torcida 
que no primeiro revés trará a tona o passado recente 
de fracassos. E fora de campo a paga vem pelo dese-
jo de mudança e reformulação a todo momento, já 
que não há paciência para esperar a maturação de 
nenhum projeto técnico-metodológico.

Há um mantra na Premier League de que vai ser 
campeão o time que errar menos. Ou seja, o erro é 
parte do processo. Porém o São Paulo vem abusan-
do do direito de errar. Os casos que explodiram nessa 
semana são um retrato da falta de títulos da equipe: 
como explicar a contratação de Biro Biro? Qual a aná-
lise que foi feita para a chegada desse jogador? E o que 
dizer da falta de dinheiro para honrar os compromis-
sos atuais, já que no início do ano havia a previsão da 
entrada de verbas condicionadas a desempenhos pré-
vios dentro de campo como, por exemplo, o avanço 
na Libertadores?! Em qual modelo de gestão se conta 
com o ovo antes da galinha? No São Paulo, amigos...

Raí e o presidente Leco são os linhas de frente de 
uma estrutura que não funciona. Sei que é chover no 
molhado, mas ou o Tricolor rompe com o seu atual 
funcionamento político-técnico ou a sala de troféus 
do Morumbi continuará por mais uns bons anos 
sem receber novos integrantes.
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Rafard pleiteará R$ 300 mil 
para infraestrutura urbana

Trabalhando em bus-
ca de recursos finan-
ceiros para Rafard, o 
prefeito Carlos Roberto 
Bueno foi até a capital 
paulista, no Palácio dos 
Bandeirantes, e conquis-
tou para o município 
uma verba de R$ 300 
mil que será investida 
em obras de infraestru-
tura urbana.

O recurso foi anun-
ciado pelo governador 
João Doria, no 1º Semi-
nário de Gestão Pública, 
que reuniu mais de 600 
prefeitos de todo Esta-
do de São Paulo. O di-
nheiro foi escalonado de 
modo a priorizar apoio 
do Governo do Estado a 
municípios com até 100 
mil habitantes. Segundo 
os critérios da Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Regional, cidades com 
até 20 mil habitantes po-
derão pleitear repasses 
de até R$ 300 mil.

A previsão é que os 
repasses comecem a ser 
feitos no segundo se-
mestre. Os pedidos apre-
sentados pelas prefeitu-
ras serão avaliados pelo 
corpo técnico e financei-
ro da gestão estadual. A 
partir da aprovação, o 

dinheiro será liberado 
mediante contratação 
dos serviços e medição 
de cada etapa das obras.

“Foi muito produti-
vo esse seminário, pois 
aprendemos detalhes no-
vos de gestão que muito 
nos ajudarão no dia a dia 
da nossa administração. 
E além disso aproveita-
mos para estreitar rela-

cionamentos políticos 
com o governador João 
Dória, vice-governador 
Rodrigo Garcia, secre-
tários de Estado e com 
deputados. A interação 
com essas autoridades 
é fundamental para con-
seguirmos benefícios 
públicos para Rafard”, 
confia o prefeito Carlos 
Bueno.

Verba  |  Recurso será oferecido pelo Governo do Estado de São Paulo para 
municípios com até 20 mil habitantes que apresentarem projeto

Encontro aconteceu em São Paulo (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)
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Saúde recebe três novos 
veículos para transporte 
de pacientes do município

A Prefeitura de Capi-
vari recebeu no último 
dia 25, terça-feira, três 
novos veículos através 
de emenda parlamentar 
do deputado federal Van-
derlei Macris (PSDB), 
que serão utilizados para 
atendimentos e todos os 
serviços da Secretaria da 
Saúde com pacientes do 
município. 

São três veículos zero 
quilômetro, do mode-
lo Kwid, da marca Re-
nault, equipados com ar 
condicionado, direção 
hidráulica, travas e vi-

dros elétricos, entre ou-
tros itens. Os veículos 
são confortáveis e eco-
nômicos, com motor 1.0 
e na categoria flex (bi-
combustível). 

“Estes veículos vêm 
atender as necessidades 
da Secretaria de Saúde 
para o transporte segu-
ro de pacientes e servi-
dores. Haverá um in-
cremento importante ao 
cuidado com pacientes, 
possibilitando as visitas 
domiciliares de acama-
dos”, diz a secretária de 
saúde, Alessandra Fumi-

ko Yatabe de Campos.
Atualmente a frota da 

Saúde soma 20 veículos 
para atendimento à po-
pulação, com a chegada 
destes três novos. A de-
manda da Saúde é muito 
grande e exige renova-
ção, afinal a quilome-
tragem rodada com os 
carros em viagens todos 
os dias é alta, chegan-
do muitas vezes a andar 
mais de 600 km por dia.

“Com a chegada des-
tes carros novos, os pa-
cientes terão mais con-
forto, e teremos mais 
carros disponíveis para 
atender as demandas. 
Vamos continuar bus-
cando mais recursos 
para a nossa frota em be-
nefício da população”, 
diz o prefeito, Rodrigo 
Proença.

Os veículos serão em-
placados e licenciados e 
até o final da próxima 
semana (por volta do 
dia 5 de julho) já estarão 
disponíveis para uso.

Capivari  |  Três carros do modelo Kwid da Renault, zero quilômetro, foram 
destinados ao município, por meio de emenda parlamentar 

Veículos ficaram expostos em frente à prefeitura, eles serão usados na Saúde (Foto: Divulgação/Prefeitura de Capivari)

Ciesp realiza Rodada de 
Negócios em Indaiatuba

“Venha expandir os 
seus negócios!”, convi-
da o Ciesp Indaiatuba 
para a Rodada de Negó-
cios 2019, que acontece 
no dia 4 de julho, das 
13h às 18h, no Royal 
Palm Tower Indaiatuba, 
localizado na avenida 
Francisco de Paula Lei-
te, 3027.

Tradicional na cida-
de, o evento reúne em-
presas de diversos se-
tores e portes para criar 
novas oportunidades de 
negócios.

Segundo o Ciesp, em 
2018, o volume estima-
do de negócios foi de R$ 
10 milhões.

O evento proporciona 
a micro, pequenas e mé-
dias empresas, a oportu-
nidade de contatar, em 
um único dia e local, 
grandes empresas com-
pradoras, aumentando 
sua rede de clientes.

De acordo com o dire-
tor titular do CIESP Re-
gional de Indaiatuba, José 
Augusto Rodrigues Gon-
çalves, a Rodada de Ne-
gócios já é um sucesso.

“Já confirmaram pre-
senças 21 empresas-ân-
coras, a maioria mul-
tinacional, que são as 
compradoras. Para as 
pequenas e médias em-
presas, é muito difícil 
conseguir ser atendido 
numa dessas indústrias. 
Já na rodada, o empresá-
rio consegue conversar 
por 10 minutos, com to-
dos os âncoras, podendo 
criar um vínculo para 
uma futura reunião”, ex-
plica Gonçalves.

As vagas são limita-
das e o valor para asso-
ciados ao Ciesp Indaia-
tuba é de R$ 250. Já para 
não associados, o inves-
timento é de R$ 550. As 
inscrições vão até 25 de 
junho e podem ser fei-
tas pelo site www.ciesp.
com.br/rodadas.

Para mais informa-
ções, o Ciesp atende pe-
los e-mails gerencia@
ciespindaiatuba.com.br 
ou rodadas@ciesp.com.
br, e também pelos tele-
fones (19) 3935-8981 ou 
3935-7711.

Empresas âncoras 

confirmadas: Agrite-
ch Lavrale, Bosal do 
Brasil, BYD Energy do 
Brasil, Evapco Brasil 
Equipamentos Indus-
triais, Fupresa, Hella 
do Brasil Automotive, 
Iber-Oleff Brasil, Induc-
totherm Group Brasil, 
Kanjico do Brasil Indús-
tria Automotiva, Ken-
nametal do Brasil, Kion 
South América, Leoni 
Automotive do Brasil, 
Mann+Hummel Brasil, 
Pecval Indústria, SEW 
Eurodrive Brasil, Singer 
do Brasil, TMD Friction 
do Brasil, Vuteq do Bra-
sil, WAGO Eletroele-
trônicos, Yanmar Sou-
th América, Zoomlion 
Brasil.

Oportunidade  |  Evento acontece no Royal Palm Tower na próxima semana

Evento vai reunir pequenas, médias e grandes empresas para fazerem negócio (Foto: Reprodução/Internet)
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ZEZINHOZEZINHO
T I J O L O S

Av. José Annicchino, 37
Centro - CAPIVARI/SP

2146-0898
Telefones: (19)

“O mundo maravilhoso das malhas”

R. Regente Feijó, 902 - Capivari
 3491.1246

Confecções Soreli Ltda-ME

R. Maurício Allain, 119
Fone: (19) 3496-1187

Panificadora 
Pantojo

O melhor pão da cidade.
Aceitamos encomendas de

pão, bolos, doces e salgados.

Ótica XV
Um carinho especial 

a seus olhos

Rua XV de Novembro, 784

Fone/Fax: (19) 3491-4451

Teo 
Modas

R. Maurício Allain, 142
Centro - Rafard-SP

Aberta aos sábados até às 16h

Fone: 3496-2423

MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

Fone: (19) 3491-1919
Fax: (19) 3491-3853

Al. Faustina Franchi 
Annicchino, 755 - Capivari-SP

R. Cons. Gavião Peixoto, 617 - RAFARD

Fone: (19) 3496-1691

Pães - Doces - Bolos
Sorvetes - Café Espresso

Drogaria 
Nova União

Convênio com Aferc, Raízen, 
Fasyl, Gold Farma, Rigitec/BTL, Parcan, 

Microsal, Mini Preço, 
Funcional Card, Brand, Rota 101,

MedLave, Grupo Pantojo e Usecred

Rua Maurício Allain, 147
Rafard - F.: 3496-2017

Agro Comercial e Papelaria 

GLOBAL

R. Maurício Allain, 130 - Rafard
Fone: (19) 3496-1235

Toda linha de materiais p/ escritório e escolar. 
Pintos, rações, materiais p/ pesca, ferramentas 

e produtos veterinários

ENTREGA À DOMICÍLIO

IMovimento Fitness & Sports 
está em novo endereço

A loja IMovimento 
Fitness & Sports está 
de casa nova. A partir 
de agora, o atendimen-
to acontece em Rafard, 
na rua Giovani Bosco-
lo, 427, no bairro Po-
pular.

Inaugurada em 2018, 
a loja que trabalha com 
uma grande variedade 

de roupas e acessórios 
esportivos, estava lo-
calizada na rua XV de 
Novembro, Centro de 
Capivari

“Somos apaixona-
dos por moda, saúde e 
bem estar. Nosso pro-
pósito é inspirar você 
a levar uma vida mais 
ativa, saudável e feliz. 

IMovimento é um es-
tilo de vida. Junte-se 
a nós!”, convidam os 
proprietários Isabela e 
Danilo.

A IMovimento tra-
balha com roupas e 
acessários para linha 
fitness, plus size, bas-
quete, ciclismo, futebol 
e suplementação.

MODA FITNESS
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NOVELAS

A Dona do Pedaço - Globo - 21h – sexta-feira: 
Maria da Paz aceita se casar com Régis. Jenifer 
avisa do roubo na confeitaria. Jô inventa uma 
mentira para Téo. Camilo sugere que Maria da 
Paz demita Jenifer. Evelina pega a arma que 
deu para Maria da Paz. Gladys exige que Ré-
gis desista de casar com Maria da Paz. Chiclete 
avisa a Evelina que não vai mais voltar para o 
Espírito Santo. Fabiana e Rock filmam Otávio 
dando uma joia para Sabrina. Abel compra a joia 
de Sabrina e presenteia Britney. Jô pede para 
Maria da Paz fazer seu vestido de noiva com 
costureiro de Vivi. Vivi pega carona com Chicle-
te. Agno dá aula de boxe para Rock. Jô fala para 
Amadeu que Maria da Paz vai se casar. Maria 
da Paz e Vivi brigam pelo vestido de noiva.

Verão 90 - Globo - 19h – sexta-feira: Quin-
zinho decide seguir com o divórcio, quando 
Dandara afirma que não abrirá mão da carreira. 
Mercedes convida Andreas para a reunião da 
PopTV. João estranha o excesso de gentileza 
de Quinzão. Mercedes avisa aos acionistas que 
deseja abrir mão do controle da PopTV, e indica 
Andreas para cuidar da negociação. Jerônimo 
fica surpreso ao entrar no Baião de Dois e ver 
Quinzão fazendo um brinde a João. Raimundo 
expulsa Jerônimo de seu restaurante. Katiely 
faz uma proposta romântica a Candé. Andre-
as beija Mercedes. Odélia conta a Candé que 
Jerônimo se encontra com Vanessa na pensão. 
Jerônimo planeja prejudicar o irmão com a gra-
vação de Nicole.

Órfãos da Terra - Globo - 18h – sexta-feira: 
Aline se desespera com o sumiço de Arthurzi-
nho e se culpa por isso. Dalila ameaça Paul. 
Rogério afirma a Faruq que ele vai ser absolvido 
no processo. Faruq se aconselha com padre 
Zoran. Robson liga para Miguel e avisa que está 
com Arthurzinho. Dalila/Basma instrui a mulher 
que denunciou Faruq. Laila comenta com Bru-
no que acredita que a culpa do que aconteceu 
com Miguel é de Basma. Miguel aceita as exi-
gências de Paul e pega o dinheiro com o vilão. 
Miguel entrega o dinheiro a Robson e resgata 
o menino. Bruno se declara para Marie. Paul 
entrega as promissórias assinadas por Miguel 
para Dalila. Miguel volta para casa com o neto. 
Almeidinha pede que Arthurzinho faça o retrato 
falado do sequestrador. Camila questiona o pai 
sobre o sequestro do sobrinho. Miguel revela a 
Jamil que está com dívidas de jogo e que pode 
perder todo o seu patrimônio.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: Rita 
tenta convencer Mari a entregar André para a 
adoção da forma correta. A banda de Camelo 
e a de Dragão são muito aplaudidas em suas 
apresentações. Neide fica orgulhosa de Bill 
Clinton, que toca na banda de Dragão. Rita in-
centiva Mari a ir à Vara da Infância e da Juven-
tude. Nanda acusa Raíssa de ter contado para 
Camelo sobre o beijo e fica sem graça quando 
descobre a verdade. Cláudio orienta Mari sobre 
adoção. Nanda pede desculpas a Raíssa. Mari 
se tranquiliza depois de sua conversa com o de-
fensor público. Nanda pede que Raíssa a ajude 
a voltar com Camelo. As bandas de Camelo e de 
Dragão são as semifinalistas do festival. Mari se 
despede de todos na casa de Carla. Jaqueline 
pensa em falar com Vânia sobre inserir o nome 
de César em sua certidão de nascimento. Nan-
da flagra Camelo e Raíssa se beijando. Carla 
sai com Neide e encontra Marco. Jaqueline e 
Daniel veem Carla e Marco conversando numa 
mesa sozinhos. Marco se declara para Carla e 
dá um ultimato nela.

As Aventuras de Poliana - SBT - 20h50 – sex-
ta-feira: Roger conta aos filhos que não pode-
rão participar das atividades da O11O, e Filipa 
não aceita. João explica a situação para Marce-
lo, e pede que o professor confie em sua pala-
vra. Raquel tenta desabafar com Mirela sobre a 
situação com seus pais, mas as duas discutem. 
O Clubinho MaGaBeLo arma um plano para 
participar do Clube de Férias da O11O. Sai o re-
sultado do teste de DNA de Bento e Ruth. Zóio e 
Mosquito passam um trote para os pais de Mire-
la, e dizem que a menina foi sequestrada. Dona 
Branca também acredita no trote, e utiliza suas 
economias para pagar o falso resgate. Hugo e 
Eric roubam o Vetherna de tabuleiro da casa 
de Luigi. Ruth esconde de Bento o verdadeiro 
resultado do teste. Walter Elias se despede de 
Nancy, e diz que irá fazer uma longa viagem. 
Mirela volta pra casa, e sua familia descobre 
que foi vítima de um golpe. Gleyce chora com 
saudades de Ciro. Zóio e Mosquito tem uma sur-
presa ao abrir o envelope com o resgate de Mi-
rela. Poliana decide escrever uma carta para se 
desculpar com João. Hugo e Eric escondem o 
jogo na escola. Luisa e Marcelo decidem ajudar 
Poliana e João a retomarem a amizade. Para fa-
zer ciúmes a Marcelo e Luisa, Débora e Afonso 
se aproximam cada vez mais.

Minha Vida - Band - 20h25 – sexta-feira: 
Depois de coletarem o sangue de Mehmet e 
Hasret, existe a possibilidade de descobrir que 
Efsun e Bahar foram trocadas. Hulya acha que 
terá que voltar para a mansão com Arda. Meh-
met recebe a notícia de que nenhum dos testes 
foram compatíveis com Efsun. Ele tenta conven-
cer Hulya a fazer o teste também.

Jezabel - Record - 20h45 – sexta-feira: Acabe 
pergunta se Jezabel está grávida. Jezabel blefa 
ao dizer que seu filho terá que nascer na Fení-
cia. Jezabel diz que só fica em Samaria se for 
feito justiça à morte aos sacerdotes e exige a 
cabeça de Elias. Temima diz à Raquel que vai 
trabalhar na taberna de Phineas e ela fica cho-
cada. Miguel diz a Obadias que sua filha está se 
prostituindo e ele fica arrasado. Jezabel manda 
chamar Hannibal até o palácio. Jezabel beija 
Hannibal e deixa Tadeu incomodado, com ciú-
me. Ela diz para ele não se aproximar de Tadeu. 
Hannibal desabafa para IB e ele diz que precisa 
esquecer Jezabel. IB sugere que Hannibal faça 
ciúme para Jezabel ficando com outra mulher e 
ele gosta da ideia. Queila faz um jantar e serve 
Levi e Baruch. Barzilai diz que vai jantar na ta-
berna. Queila se recolhe, amuada. Levi fica sem 
graça. Raquel vai a taberna de Phineas que está 
lotada de homens e pede para demitir Temima. 
Temima responde que está lá por conta própria 
e pede que ela vá embora. Raquel fica incon-
formada, sai da taberna e vai embora. Raquel 
percebe que está sendo seguida na rua. Um 
homem corre e alcança Raquel, segurando-a 
pelo braço. Homem derruba Raquel que cai so-
bre um monte de entulho. Ele a ameaça com 

um punhal. Raquel se debate e chora, tentando 
se desvencilhar. O homem desamarra sua calça 
e deita por cima de Raquel que grita de pavor.

Topíssima - Record - 19h45 – sexta-feira: 
Lara se desespera. André mantem sua decisão. 
A megera faz um escândalo e o delegado diz 
que ela deve ver um psiquiatra. Carlos tenta aju-
dar Mariinha. Lara chora dentro da prisão. So-
phia a apoia. Antonio se irrita com Paulo Rober-
to ao ouvi-lo falando mal de Gabriela. Pedro fica 
irritado ao saber que seu filho estava presente 
no gramado da faculdade. Gabriela chega com 
Rafael no restaurante e Zeca o trata com indi-
ferença. Jandira sai para ver o rapaz, mas ele 
deixa o local. Pedro chega até a república e co-
meça a brigar com Mão de Vaca, que o encara. 
O policial ameaça bater no filho, mas é impedido 
por Dagoberto. Maria Flor consola Mão de Vaca. 
Pedro ofende Dagoberto e ameaça os alunos. 
Gabriela defende Carlos. Beatriz desconfia de 
Rafael. Paulo Roberto chega e diz que vetará 
todo o dinheiro do rapaz. Gabriela diz para Jan-
dira que elas precisam resolver a situação com 
Rafael de uma vez por todas.

A Dona - SBT - 18:30 – sexta-feira: Sabino diz 
a José Miguel que Ivana disse que ouviu quan-
do Valentina e Rodrigo combinavam a morte do 
gado de José Miguel, e que o anel encontrado 
por ele é a prova de que Valentina foi quem in-
cendiou a cabana. José Miguel pede a Ivana 
que seja sincera e diga a verdade. Ivana diz que 
um dia antes do incêndio viu Valentina e Frede-
rico discutindo, e ainda que não saiba o motivo. 
Valentina exige que Rodrigo diga o que tem 
contra a família Montesinos. José Miguel procu-
ra por Valentina e diz que se chegar a descobrir 
algum envolvimento dela na morte de seu pai, 
ela se arrependerá de ter nascido. Rodrigo pede 
a José que dê os pêsames por ele a Leonor, e 
como resposta recebe um soco na cara. O De-
legado diz a José Miguel que precisa averiguar 
melhor sobre o incêndio da cabana de Sabino. 
Ivana, hipócrita, insinua que a culpada é Valenti-
na. José Miguel diz a Ivana que já percebeu que 
ela quer muito ver sua prima atrás das grades, 
Ivana responde que só quer que a justiça seja 
feita. Gabriela insiste para que Valentina resolva 
sua situação com José Miguel, pois do contrário, 
ele seguirá pensando que ela é uma assassina. 
Ernesto chega a fazenda “Os Caracóis”. Ivana 
se surpreende quando Leonor diz que Valentina 
não incendiou a cabana de Sabino, que ela não 
tem maldade suficiente para matá-lo, e não ti-
nha motivos para fazê-lo, mas que Rodrigo sim, 
tinha muitos motivos para desejar a morte de 
Frederico.

A Que Não Podia Amar - SBT - 17h15 – sexta-
-feira: Dany diz a Ana Paula que já encontraram 
seu irmão, mas ele está preso porque Mariana 
continua desaparecida. O delegado comunica a 
Bruno que Mariana está morta e que Miguel foi 
a última pessoa que a viu com vida por isso ele 
continuará detido. Miguel diz a Ana Paula que 
matou Mariana. Bruno diz a Ana Paula que não 
há provas contra seu irmão, mas ele está preso 
pois foi a última pessoa que esteve com ela. Ro-
saura, sem conseguir controlar sua ambição, diz 
a Ana Paula que se Rogério não aparecer ela 
será a dona de tudo. Vanessa visita Ana Paula e, 
hipócrita, diz que já aceitou que são irmãs. Ana 
Paula está muito angustiada com o desapareci-
mento de Rogério. Gustavo consola Ana Paula e 
Bruno os observa.  Gustavo confessa a Ana que 
ainda a ama. Cinthia percebe o clima entre eles, 
dá uma bofetada em Gustavo e diz aos dois que 
vai contar tudo para seu irmão. Gustavo tenta se 
explicar e diz a Cinthia que não fazia ideia que 
sua ex-namorada fosse sua cunhada. Gustavo 
diz a Cinthia que assim que Rogério voltar vai 
contar a ele toda a verdade. Ela pede que não o 
faça e diz que tem uma proposta.

FILMES

Eu Sou o Número Quatro – Globo - 13h58 
– sexta-feira: Nove pessoas com poderes es-
peciais fogem do planeta Lorien, onde eram 
conhecidos por números. Eles se escondem na 
terra dos destruidores de seu mundo – que que-
rem acabar com a ameaça que ainda represen-
tam, mas só podem fazer isso na ordem certa. 
Os números Um, Dois e Três são assassinados. 
O número Quatro, que vive como John Smith, 
se apaixona e coloca a própria vida em risco.

A Filha do Chefe – SBT - 23h15 – sexta-feira: 
Tom, um jovem e tímido executivo de uma edito-
ra, está de olho numa vaga no departamento de 
criação! Quando o dono da empresa, o temido 
Sr. Taylor, pede que ele tome conta de sua casa 
por um final de semana, ele imediatamente acei-
ta! Na mansão ele reencontra do chefe, a linda 
Lisa, por quem ele sempre foi apaixonado e to-
talmente ignorado! Mesmo diante de inúmeros 
contratempos e problemas, será que o incansá-
vel Tom vai conquistar a confiança do patrão e o 
coração da filha em tão pouco tempo?

Identidade Especial – Record - 23h30 -sexta-
-feira: Zilon é um policial que trabalha infiltrado 
em uma das maiores e mais perigosas organi-
zações criminosas da China. Quando o chefe 
dessa quadrilha descobre que existem traidores 
e promete matá-los, Zilon corre contra o tempo 
para deter os criminosos e proteger a si mesmo 
e a sua família.

Este é o Meu Garoto – Globo - 2h35 – sex-
ta-feira: Quando ainda era adolescente, Donny 
teve um filho, Todd, e cuidou dele até comple-
tar 18 anos. Após este período, eles ficaram 
anos sem se ver. Quando Todd está prestes a 
se casar, o pai reaparece, mesmo sem ter sido 
convidado para a cerimônia. Donny perdeu todo 
seu dinheiro e, por causa disto, resolveu pedir 
ajuda ao filho. Todd terá que lidar com a pre-
sença inconveniente do pai, que cria diversos 
problemas.

Getúlio – Globo - 4h26 – sexta-feira: Após ser 
acusado de ordenar o atentado contra o jornalis-
ta Carlos Lacerda, o presidente Getúlio Vargas 
se vê pressionado por uma crise política sem 
precedentes. Atacado por seus opositores, Ge-
túlio se isola no Palácio do Catete, local em que 
irá passar os últimos 19 dias de vida. Baseado 
numa história real, o longa-metragem narra a 
conspiração que culminou no suicídio de Getúlio 
Vargas, em 1954.

Novelas e Filmes

Dia 28/06
Breno Feliciano
Bianca de Souza Monteiro
Marcelo Piffardini Savassa
Jone Ap. de Almeida
Taís Costa de Almeida
Vanessa Bertoldo
Maria Helena Vigorito
Elda Teresinha Bevevino Quadros
Gisele Tonin Ricomini
Renata Fernanda Monteiro da Costa
Gisele de Cassia Salles
Renata Fernanda M. da Costa Ortolani
Natália Estanislau
Marília Cardoso
Rogério Lúcio
Marcelo Boscolo
Simone Reis
Josiane Sica

Dia 29/06
Alessandra C. Paschoal Veronez
Renan Bonagurio Albiero
Josivaldo Bragion
Cássia Aparecida Maschietto Rego
Ana Maria Médici Lourençon
Juliana G. Marracini
Vinicius Manoel Vilares Correia
Vinicius Relli Nascimento
Lígia Bisin
Milton César Rossi Filho
Daniel Paula
Caroline Braggion

Dia 30/06
André Dias Pacheco Piva
Felipe Pissocaro
Fábio Otoniel Matias da Silva
Daise Nunes Teodoro
Adilson de Almeida
Pedro Fávero
Elaine Bonagurio

Dia 01/07
Rosangela de Fatima Araujo
Ademar Tadei Filho
Luiz Antonio de Morais
Pamela de Oliveira
Maurício de Paula Lima

Santina A. Morete
Rubens Rodrigues de Jesus Neto
Jorge Possignollo
Giovanna Bassani Bidóia
Guilherme Santos
Nicolas Guedes
Everton Barbosa
Juliana Quagliato
Rogério Alves

Dia 02/07
Isaac Resende Feres
Shirlene de Almeida
Márcio José Teodoro
Simone Fregulia
Paulo Gasparini

Dia 03/07
Miguel Rodrigues Menegati
Ana Paula Sensiate K. Vaz
Beatriz Honora Abel
Maycon Fontolan
Isaura de Camargo Scomparim
Kaiane de Fátima M. Tavares de Souza
Valdirene de Fátima Facion Peressin
Márcio Mendes Rossi
Claubijeine Cavalcante Rojas
Aparecida Fávero Albini
Antonio Ferraz
Vanessa Stênico

Dia 04/07
José Lucas Ramos
Felipe dos Santos Camargo
Guilherme Henrique Rodrigues
Gabriela Oliveira Lucas
Beatriz Bortoleto Pires
Murilo de Souza
Ricardo Borges Santana
Cristiane Ap. M. Pacheco Fávaro
Yasmin Fortunato Tavares
Ivanete Cardoso
Ademir Moreira
Felipe Stefani
Fernando Stefani
Damião Pereira
Giovana Daroz
Guilherme Jeronymo
Leandra Pinheiro

Áries – De 21/03 a 20/04: A semana se inicia com a Lua Minguante em seu signo e isso afeta 
consideravelmente as suas decisões. Será levado a finalizar situações em família para prosseguir com 
assuntos de sua intimidade. O céu aborda uma conversa positiva que o motiva a realizar movimentos 
necessários. Você ainda está muito frustrado com uma pessoa e deve avaliar como pode diluir as 
expectativas que afetam o seu emocional. Por mais difícil que seja, você deve encarar os fatos e 
promover planos saudáveis para o futuro. A pessoa amada não entende as suas posturas e sente-se 
frustrada com as suas decisões. É uma semana que pede equilíbrio emocional entre vocês. Existem 
expectativas e sentimentos nocivos. Nesta semana, você vai perceber que o trabalho precisa ser 
fortalecido por meio da motivação e de valores pessoais. Está saindo de uma frequência cármica para 
seguir o seu caminho como sempre foi, próspero!

Touro – De 21/04 a 20/05: A semana se inicia com a Lua Minguante em seu signo e isso afeta 
consideravelmente as suas decisões. Será levado a finalizar situações em família para prosseguir com 
assuntos de sua intimidade. O céu aborda uma conversa positiva que o motiva a realizar movimentos 
necessários. Você ainda está muito frustrado com uma pessoa e deve avaliar como pode diluir as 
expectativas que afetam o seu emocional. Por mais difícil que seja, você deve encarar os fatos e 
promover planos saudáveis para o futuro. A pessoa amada não entende as suas posturas e sente-se 
frustrada com as suas decisões. É uma semana que pede equilíbrio emocional entre vocês. Existem 
expectativas e sentimentos nocivos. Nesta semana, você vai perceber que o trabalho precisa ser 
fortalecido por meio da motivação e de valores pessoais. Está saindo de uma frequência cármica para 
seguir o seu caminho como sempre foi, próspero!

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: A semana se inicia com a Lua Minguante em Áries e isso afeta os 
projetos e experiências com os amigos. É uma semana que deve avaliar as suas decisões para con-
cluir os projetos, assim como a administração dos recursos financeiros, para que possa promovê-los 
e encerrar algumas situações. O céu pede de você equilíbrio e ponderação em suas escolhas, porque 
você segue vulnerável às expectativas e carrega consigo ilusões. Atenção com a forma que vem enca-
rando as relações e como vem absorvendo tudo. Deve exercer o controle com sabedoria, porque por 
vezes será levado a finalizar e eliminar o que não deve ser mantido. É uma semana péssima. Existem 
ressentimentos e mágoas que geram desperdícios e desconfiança. Tem coisas que somente o tempo 
resolve! Mas o melhor a se fazer é aceitar os fatos como são e conversar com a pessoa amada. As 
responsabilidades são altas, mas com sabedoria vai conseguir manter a determinação necessária 
para transpor tudo o que já vem passando. Seja forte e esteja consciente das mudanças significativas 
que deve realizar em seu trabalho e rotina.

Câncer – De 21/06 a 20/07: A Lua Minguante em Áries, presente no início desta semana, afeta 
o futuro e os assuntos profissionais. Você é levado a se posicionar para obter crescimento profissio-
nal. Mas vai se sentir desafiado a expor as suas intenções. É uma semana que deve avaliar se está 
inserido numa ambiência positiva para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. A vida exige de 
você posturas. Mas o seu maior desafio é desapegar e assim finalizar. Atenção com o campo emocio-
nal e as frustrações que ainda o impacta de uma forma silenciosa. O relacionamento exige de você 
maturidade e confiança em si mesmo. É uma semana desafiadora, porque terá que tomar decisões 
importantes que impactam o futuro. O cônjuge está passando por um ciclo complicado e as respon-
sabilidades são altas. Se estiverem alinhados com os compromissos, vejo progresso, entretanto é 
importante saber quem é você neste novo ciclo. É uma semana que as frustrações ficam em destaque 
e será levado a analisar as condições materiais e como vem sendo reconhecido. A autoestima ou 
fatores financeiros afetam a sua produtividade. Atenção com os sentimentos depositados em pessoas 
do seu trabalho.

Leão – De 21/07 a 22/08: A Lua Minguante em Áries, presente no início desta semana, afeta o 
futuro e os assuntos profissionais. Você é levado a se posicionar para obter crescimento profissional. 
Mas vai se sentir desafiado a expor as suas intenções. É uma semana que deve avaliar se está 
inserido numa ambiência positiva para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. A vida exige de 
você posturas. Mas o seu maior desafio é desapegar e assim finalizar. Atenção com o campo emocio-
nal e as frustrações que ainda o impacta de uma forma silenciosa. O relacionamento exige de você 
maturidade e confiança em si mesmo. É uma semana desafiadora, porque terá que tomar decisões 
importantes que impactam o futuro. O cônjuge está passando por um ciclo complicado e as respon-
sabilidades são altas. Se estiverem alinhados com os compromissos, vejo progresso, entretanto é 
importante saber quem é você neste novo ciclo. É uma semana que as frustrações ficam em destaque 
e será levado a analisar as condições materiais e como vem sendo reconhecido. A autoestima ou 
fatores financeiros afetam a sua produtividade. Atenção com os sentimentos depositados em pessoas 
do seu trabalho.

Virgem – De 23/08 a 22/09: Nesta semana, a Lua Minguante em Áries afeta os recursos guarda-
dos e tudo aquilo que precisa ser finalizado em grupos, projetos ou pessoas que se relacionem com a 
experiência. É testado em suas decisões e, mudanças são necessárias para o crescimento de todos 
os envolvidos. Você vai perceber que deve avaliar as ideias e selecionar o que vibra positivamente. 
O céu alerta às expectativas que vem nutrindo com uma pessoa específica, principalmente o cônjuge 
ou parcerias de trabalho. É uma semana que deve filtrar os sentimentos e avaliar os pontos com rea-
lidade. Você está confuso e com dificuldades de perceber o outro com clareza. Os ressentimentos do 
passado podem vir como uma avalanche. Busque nesta semana entender o quanto a negligência e os 
excessos podem ter prejudicado a entrada de uma pessoa ou a edificar a reconstrução da relação com 
simplicidade e doação. Você vem produzindo muito bem, principalmente em grupo e projetos gran-
diosos. Mas nesta semana especificamente, fica mais visíveis relações nocivas que bloqueiam o seu 
crescimento. Busque avaliar as relações que, de alguma forma, são construídas por dependências. 
Deve ter consciência dessas pessoas e situações.

Libra – De 23/09 a 22/10: A semana tem início com a Lua Minguante em Áries, afetando consi-
deravelmente o relacionamento. O cônjuge está passando por uma fase desafiadora e está disposto a 
finalizar situações que não colaboram mais para o seu desenvolvimento, tanto para as metas pessoais 
quanto para as profissionais. A experiência pode também ser projetada às parcerias ou sociedades. O 
cenário também pede atenção com uma pessoa que interfere em sua rotina e trabalho, porque a situ-
ação apresenta-se confusa e pode trazer bloqueios com documentos ou informações distorcidas. Não 
é uma semana fácil, pois você está desgastado e carregado de sentimentos que geram frustrações e 
arrependimentos. É uma semana muito difícil para o relacionamento. A pessoa amada está disposta a 
mudar e, se não estiverem bem, isso pode juntar a fome com a vontade de comer. Há sabedoria para 
lidar com as responsabilidades, entretanto, deve avaliar as expectativas e dependências emocionais 
geradas no ambiente de trabalho que são nocivas para o seu desenvolvimento. Atenção com docu-
mentos, mentiras e distorções de fatos.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: A Lua Minguante, presente em Áries no início desta semana, 
afeta o trabalho e a sua rotina como um todo. Vai ser levado a finalizar situações importantes causa-
doras de desafios na interação com informações e avaliação do quanto isso afeta o seu conhecimento. 
A saúde também deve ser avaliada, principalmente os hábitos nocivos. O céu também alerta para 
confusões e expectativas que vem depositando no setor financeiro. Uma pessoa pode lhe causar 
aborrecimentos e preocupações materiais, mas o seu trabalho neste cenário é desapegar-se deste 
“conceito de valor” porque se trata de reparos emocionais que não é positivo para o seu desenvol-
vimento. As dívidas devem ser pegas. O cônjuge passa por mudanças e deseja vivenciar situações 
novas. Atenção com as expectativas que vem nutrindo e que são nocivas para a troca. É uma semana 
muito importante para o trabalho. O céu aponta finalizações fundamentais para que possa seguir mais 
leve. Atenção com demissões e mudanças.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: A Lua Minguante em Áries afeta, no início desta semana, o campo 
afetivo direcionado aos filhos ou ao namoro. O cenário aponta finalizações que geram questionamen-
tos e avaliação do quanto realmente sente-se feliz e reconhecido nas condições atuais. Para transitar 
por essa experiência, é levado a selecionar o que julga certo e errado. Nesta semana fica muito visível 
as relações em geral. O céu pede atenção com a frustração e sentimentos desgastados, tanto no seu 
relacionamento amoroso, quanto nas relações familiares. É necessário desligar-se dessas energias 
que bloqueiam o seu crescimento. É testado na sua forma de julgar a experiência, vence as mazelas 
através de um olhar metafísico da experiência. Não existem vítimas. Enquanto estiver nutrindo o 
passado não vai conseguir permitir a entrada de ninguém. Reflita sobre isso. Todo mundo merece e 
precisa compartilhar o amor na vida, mas isso depende muito do seu olhar e da sua vibração. O ce-
nário lhe permite inovar e seguir mais leve. Entretanto, deve dar atenção às suas posturas. A semana 
apresenta-se confusa e sem energia para não fazer nada. Lute contra isso.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: A semana tem início com a Lua Minguante em Áries e isso afeta 
a família e o imóvel. É uma semana que será destinada a finalizar processos em família que já não 
devem ser mantidos. O relacionamento com alguma pessoa específica pode ser afetado, exigindo de 
você reparos emocionais. Como foi citado acima, o imóvel também pode ser tocado, seja para finalizar 
uma venda ou aquisição. Você vai perceber que as pessoas próximas do seu ambiente estão mais 
sensíveis e nesta semana especificamente, a situação fica mais visível. As pessoas tocadas podem 
ser parentes ou do seu ambiente de trabalho. Atenção com as suas percepções e com as palavras. 
O cônjuge é levado a mudar o seu próprio comportamento para dar conta das transformações que 
acontecem nesta troca. Reflita sobre a troca com a família e como juntos, podem transitar por essas 
mudanças. É uma semana desgastante com preocupações com funcionários e colegas de trabalho. 
Atenção com as relações nocivas no trabalho e com a dependência emocional. Não acredite em tudo 
o que vê, busque o equilíbrio, porém dê atenção a roubos e distorções de fatos.

Aquário – De 21/01 a 19/02: Inicia a semana com a Lua Minguante em Áries e isso afeta as pes-
soas de sua convivência, seja no trabalho ou com parentes. É levado a finalizar processos importantes 
com algumas pessoas e isso acaba interferindo em sua rotina, trazendo avaliações na forma que 
deseja desenvolver o seu trabalho. O céu apresenta um alerta às expectativas que vem depositando 
no setor financeiro e o quanto isso afeta a sua autoestima. É necessário levar em consideração, os 
medos materiais e o quanto isso bloqueia o seu emocional de fazer escolhas congruentes neste mo-
mento evolutivo. O seu maior exercício neste momento, é ressignificar a sua vida e assim fortalecer a 
autoestima. Você está frustrado com a pessoa amada. Muito do que esperava não é o que acontece. 
É importante olhar para a pessoa com realidade. Nesta semana a pessoa amada vai se manifestar 
mais aberta a interagir com você, expondo o que pensa sobre as coisas. Uma conversa o ajuda a lidar 
com as mudanças em seu trabalho. Oportunidades existem, entretanto, deve processar melhor os 
pensamentos e comportamentos que não cabem mais.

Peixes – De 20/02 a 20/03: A semana tem início com a Lua Minguante em Áries e isso afeta 
os recursos materiais. O céu o leva a interagir com decisões financeiras que afetam a autoestima 
e bloqueiam a sua felicidade. É imprescindível fazer escolhas congruentes com a sua felicidade. A 
experiência pode afetar os filhos e o relacionamento. É importante entender que não está bem nesta 
semana. Existem fatores emocionais que se assemelham a um “barro molhado” que vão minando o 
seu caminho e as suas escolhas. Atenção com as expectativas que vem nutrindo com uma pessoa 
específica, seja na família ou com romances. É necessário se equilibrar! É importante examinar as 
suas posturas, principalmente sobre o que vem depositando no outro e em si mesmo. Está confuso e 
com dificuldades para se auto perceber. Atenção com as ilusões. É uma semana que vai injetar mais 
movimento e dedicação. Uma conversa ou notícias são necessárias para dar passos importantes. 
Mas, o seu maior desafio é lidar com expectativas que minam as suas posturas. Seja forte e elimine 
o desânimo.

Horóscopo

Quem apaga velinhas na 
próxima quarta-feira, 3, é a 
jornalista Claubijeine 
Cavalcante Rojas. Receba os 
parabéns e votos de paz, saúde 
e sucesso, do marido Maurí-
cio, dos filhos Estela, Pedro e 
Emanuela, familiares, amigos, 
em especial, de toda equipe da 
Câmara Municipal de Capivari. 
Todos aguardam a churrascada!

Outra jornalista que completa 
mais um ano de vida na 
quinta-feira, 4, é Ivanete 
Cardoso. O marido Werlei, 
familiares, amigos e toda 
galera da Prefeitura de Rafard 
desejam que esta data seja 
repleta de muita paz, saúde 
e sucesso.

Parabéns ao comunicador 
Ademir Moreira, que na 
quinta-feira, 4, apaga velinhas. 
“Que esta data seja repleta de 
muito amor, felicidade e suces-
so”. Esses são os desejos da es-
posa Vânia, dos filhos Junior e 
Daiane, familiares, amigos, em 
especial de todos os ouvintes 
e equipe da rádio Raízes FM. 
Eles aguardam a tão esperada 
churrascada com aquele mo-
dão sertanejo. Sucesso!!!
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Câmara homenageará três personalidades 
na Sessão Solene do aniversário de Capivari

Os vereadores apro-
varam por unanimidade, 
as indicações aos títulos 
de honrarias que serão 
entregues na Sessão So-
lene em comemoração 
aos 187 anos de Eman-
cipação Político-admi-
nistrativa de Capivari. A 
aprovação dos projetos 
de Decretos Legislati-
vos aconteceu durante a 
21ª Sessão Ordinária, na 
noite de terça-feira, 25, 
na Sala das Sessões Abí-
lio Sérgio Annicchino, 
no Palácio 10 de Julho.

Pelo Decreto Legisla-
tivo n.º 01/2019, de au-
toria do vereador Valdir 
Antônio Vitorino (PSL), 
vice-presidente da Casa 

de Leis, receberá o Títu-
lo de Cidadão Exemplar, 
o empresário do setor de 
transportes, Milton Juve-
nal de Souza, que ao lado 
do irmão Mauro, fundou 
a empresa de ônibus MM 
Souza, da qual é seu só-
cio proprietário, desde 
1978. Atualmente, a MM 
Souza Turismo possui 
uma frota de mais de 230 
veículos e emprega mais 
de 340 pessoas.  

De autoria do vere-
ador Denilton Rocha 
dos Santos (MDB), o 
Decreto Legislativo n.º 
02/2019, indica ao Título 
de Cidadã Benemérita, a 
senhora Antonia Corrêa, 
fundadora da Colmeia de 

Santa Rita de Cássia, hoje 
Associação Santa Rita de 
Cássia. Desde a década 
de 60, Dona Antoninha, 
como é carinhosamente 
chamada, elenca mais de 
34 anos de dedicação às 
mais de 500 crianças ne-
cessitadas que passaram 
pela instituição.

E para o Título de 
Cidadão Capivariano, o 
Decreto Legislativo n.º 
03/2019, de autoria do 
vereador Rogério Marini, 
irá homenagear o médico 
Hércio Colmanetti, que 
atendeu durante muitos 
anos, a população de Ca-
pivari e deixou seu lega-
do de amor e dedicação 
aos cuidados dos filhos 

Victor Paulo, médico, e 
André Luís, dentista.  

A Sessão Solene em 
comemoração aos 187 
anos de Emancipação Po-
lítico-administrativa de 
Capivari será realizada na 
sexta-feira, 5 de julho, às 

19h30, na Sala das Ses-
sões “Abílio Sérgio An-
nicchino”, no Palácio 10 
de Julho, sede da Câmara 
Municipal de Capivari. 

Presidida pelo verea-
dor e atual presidente do 
Poder Legislativo, Flá-

vio de Castro Carvalho 
(PSDB), a sessão é aber-
ta a toda a população. 
Ela faz parte do calendá-
rio oficial de eventos em 
comemoração ao aniver-
sário de Capivari, cele-
brado em 10 de julho.

Capivari 187 anos  |  Milton Juvenal de Souza, Antonia Corrêa e Dr. Hércio Colmanetti serão os homenageados da noite na Câmara Municipal

Giovana, Flávio e Fátima (Foto: Divulgação/Câmara de Capivari)

Fundo Social recebe agasalhos arrecadados na Câmara
O presidente da Câ-

mara Municipal de Ca-
pivari, vereador Flá-
vio de Castro Carvalho 
(PSDB), entregou na 
tarde de terça-feira, 25, à 
presidente do Fundo So-
cial de Solidariedade de 
Capivari, Fátima Abdala 
Proença, e à vice-presi-
dente Giovana Abdala 
Proença, as arrecada-
ções feitas pelo Poder 
Legislativo de Capivari 

à Campanha do Agasa-
lho 2019. 

A vice-presidente do 
Fundo Social, Giovana 
Abdala Proença expli-
cou que, sob supervisão 
do Fundo Social de So-
lidariedade, as arrecada-
ções serão distribuídas 
em julho à população 
carente de Capivari, no 
Ginásio de Esportes Ro-
naldão. 

O presidente Flávio 

Carvalho (PSDB) dis-
se que se emocionou 
com o envolvimento de 
toda a equipe da Câma-
ra Municipal na campa-
nha. “Fiquei emociona-
do quando vi o trabalho 
de arrecadação feito na 
Câmara Municipal, por 
demonstrar como todos 
estamos engajados em 
contribuir para o desen-
volvimento de nossa so-
ciedade”. 

O presidente parabe-
nizou o trabalho do Fun-
do Social. “Mais uma 
vez o Fundo Social faz 
um importante trabalho 
de apoio às pessoas que 
mais precisam do Poder 
Público em nossa ci-
dade”, finalizou Flávio 
Carvalho.

Solidariedade  |  Câmara Municipal de Capivari também foi ponto de coleta da Campanha do Agasalho 2019; doações foram entregues na última terça-feira


