
Governo municipal: 
Carlão Bueno avalia 

primeiro ano de mandato

ENTREVISTA

Casas populares, terceirização da água, cobranças e conquistas estão entre os 
assuntos respondidos pelo prefeito em entrevista exclusiva. Páginas 5 e 7

Homem procurado pela Justiça 
é preso no Santa Tereza D’Ávila

Polícia Militar de Capivari prendeu homem após denúncia. Ao pesquisar o 
sistema, constava um mandado de prisão por pensão alimentícia. Página 4

PENSÃO ALIMENTÍCIA

Adolescentes 
são 

apreendidos 
após assalto 
a posto de 

combustível; 
helicóptero 

Águia apoiou 
ação da PM

Com os adolescentes, 
os PMs apreenderam 
um simulacro de arma 
de fogo e uma quantia 
de R$ 250 roubada do 

Auto Posto Pio XII. 
Página 13

CAPIVARI

Ex-servidor é 
condenado por desviar 

valores recebidos 
com a venda

de sepulturas no 
Cemitério Municipal

Ele recebia a verba de moradores para a prestação 
do serviço e não repassava à Secretaria de Finanças. 
Recurso em segunda instância foi negado. Página 16

CAPIVARI

Proença é condenado 
à perda do cargo 
por improbidade

CABE RECURSO

Prefeito diz que decisão é injusta e vai recorrer. 
Perda da função só vigora após esgotados todos 

os recursos. Página 8

Moradores devem 
ficar alertas para 
possível infestação 

de carrapatos 
às margens do 
rio Capivari

Prefeitura de Rafard colocou placas de sinalização. 
Febre maculosa não tem cura e o melhor remédio é a 

prevenção. Evite os locais citados. Página 11

RAFARD
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Mulher
Permitam-me, queridos 

leitores, fazer uma pausa 
em minhas considerações 
costumeiras para escrever 
algumas curiosidades sobre 
a mulher e homenagear uma 
delas em especial.

Diz a Bíblia, que a mulher 
foi feita por Deus da costela 
de Adão, no fi ndar da cria-
ção, quando os geneticistas 
só existiam no pensamento 
do Criador. Muitos riram, 
pois a clonagem é coisa re-
cente. Ao despertar do sono 
profundo, o então anestesia-
do Adão, viu um presente, 
um monumento feminino, 
quase de sua altura (dizem os 
teólogos que o primeiro ho-
mem tinha 4,30 m), perfeita, 
lindona, sorrindo. Extasiado 
com o quadro, apaixonou-
-se - amor à primeira vista! 
Não segurou o entusiasmo, 
disse: “Esta é osso dos meus 
ossos, carne de minha car-
ne” (Gn 2:23). Adão deu-lhe 
o nome de “Yshshah”. “Ish” é 
palavra hebraica, referente a 
homem, portanto, a etimo-
logia confi rma: a mulher foi 
criada a partir da costela do 
homem. O nome Adão veio 
do hebraico “adhamus,” ip-
sis litteris, é terra vermelha, 
humus. Os experts dizem 
que Adão deveria ser mulato 
bem corado. Sendo assim, os 
brancos são desbotados e os 
negros muito coloridos. 

Em grego a palavra “ γη
(ge) é terra, daí Geografi a; 
“γηνη” (guinê), é mulher, 
deste vocábulo temos gine-
cologia, genética. Portanto, 
a língua grega mostra que a 
palavra mulher veio da terra 
através de Adão. Em latim o 
termo “mulier” – “mulieris” 

signifi ca frágil, suave, mole. 
Aqueles que julgam ser a 
mulher sexo fraco devem 
tratá-la como a uma taça de 
cristal, com cuidado, genti-
leza e amor. Deus diz: “Mari-
dos amai vossa mulher, não 
a trateis asperamente (Cl. 
3:19). A Psicologia mostra 
que a mulher é mais emocio-
nal, e sentimental, o homem 
mais racional e calculista. 
Parodiando a música de 
Erasmo Carlos: 

Dizem que a mulher é o 
sexo frágil, mas que mentira 
absurda. Faço parte da vida 
de uma delas e sei que a força 
está com elas. Vejam como é 
forte a que eu conheço, sua 
sapiência não tem preço; sa-
tisfaz o meu ego se fi ngindo 
submissa, mas no fundo me 
enfeitiça. Quando chego em 
casa querendo sua atenção, 
ela amamenta um, afaga ou-
tro, cuida do terceiro, são 
quatro homens dependentes 
de uma mulher. A mulher é 
musa, inspiradora, faz múl-
tiplas coisas simultaneamen-
te, o homem, mesmo forte, 
não chega aos seus pés.

Muitas são as mulheres 
merecedoras de homena-
gem. Minha mãe casou-se 
com 13 anos, teve 7 fi lhos, 
comíamos sopa de fubá e 
serralha, mas em nossa mesa 
nunca faltaram os desvali-
dos. Ela fazia colchas e edre-
dons de retalhos pequenos, 
colchões de palha e corti-
nados para doar aos mais 
pobres. Minha mãe, D. Tita, 
era uma guerreira, sempre 
assobiando e cantarolando, 
desembaraçando fi os de al-
godão, fazendo crochês, e 
doces para vender.

Porém, hoje, quero des-
tacar do anonimato, outra 
mulher, mulher de fi bra ain-

da que tênue, agiu e resistiu 
como verdadeira heroína 
diante das agruras emocio-
nais e desgastes físicos exi-
gidos pelas circunstâncias 
inalienáveis. Falo de minha 
cunhada Célia Colombo 
Vendramim, a quem con-
sidero uma irmã. Minhas 
homenagens a essa mulher, 
que com denodo extrema-
do, carinhosamente, com 
lágrimas, suor, noites   in-
sones intermináveis e ex-
tenuantes, cuidou do meu 
querido irmão Leogildo. Só 
quem presenciou suas lutas 
pela sobrevivência do Gil-
do, tratando-o com amor, 
banhando-o, perfumando-o, 
comunicando-se insisten-
temente com os médicos, 
até molestando-os, pode 
aquilatar o caráter dessa fi el 
companheira e esposa ex-
tremada. Estive com meu 
irmão nos últimos meses do 
seu sofrimento, levando-o 
ao hospital e clínicas, pas-
sando noites cuidando dele, 
às vezes, conversando e con-
fessando nossas travessuras 
juvenis e de juventude. Ele 
teve oportunidade para re-
velar o valor grandioso que 
atribuía à sua esposa Célia. 
Na tristeza e na dor compre-
endemos, que dependemos 
um do outro, fortalecemos 
o amor fraterno recíproco 
que sentíamos. Apesar da 
tristeza foi bom o tempo 
que passamos juntos, uni-
dos com um amor crescen-
te, que se tornou tão forte e 
tão valioso como diamante. 
Foi bom porque presenciei 
sua intrepidez minha irmã 
Célia. Minha gratidão pelo 
carinho e maneira com que 
você cuidou do meu querido 
e saudoso irmão. Deus lhe 
pague, proporcionando-lhe 

a vida eterna, assim que Je-
sus voltar.

Gratidão
Quero, em nome de nos-

sa família, agradecer a todos 
que nos consolaram na dor 
e luto que nos envolveram 
com o falecimento do Leo-
gildo, amado por todos nós, 
irmãos, sobrinhos, esposa, 
fi lhos, netos, genro e nora. 
Orgulhamo-nos de seus be-
neméritos para com a Santa 
Casa de Capivari, seguindo 
os passos de nosso pai Emí-
lio Vendramim, que cons-
truiu, sem ônus para a Santa 
Casa, a maternidade “Car-
mela Dutra”; ambos foram 
benefi centes de toda a socie-
dade e de nossa família.

Aproveito para externar 
nossa gratidão aos médicos 
e enfermeiros do Hospital 
Vera Cruz, bem como a pró-
pria Instituição, que pau-
tando pela ética e bem do 
enfermo, sempre foi além de 
suas obrigações contratuais 
e da Clínica de Nefrologia 
Avançada que o atenderam, 
sem exceção, com profi ssio-
nalismo e magnanimidade. 
Quero, por motivos pesso-
ais destacar a forma aten-
ciosa, paciente, bondosa e 
amicíssima da Dra. Heloísa 
Malfatti da CNA “Clínica de 
Nefrologia Avançada”. Deus 
os bendiga.

Aos jornais, ao Túlio, ao 
Rubens Souza pelos artigos, 
aos palestrantes e amigos 
que nos acompanharam nes-
sa difícil jornada, confortan-
do-nos. Nossa gratidão.

Família Vendramim

OpiniÃo
Quem será o 

próximo
Está inaugurada a temporada de ‘caça às 

bruxas’ na microrregião. Depois da cassação 
do ex-prefeito de Rafard, Uil Maia, agora, a 
justiça mira mais dois chefes do Executivo de 
cidades vizinhas.

Na semana passada, a Justiça anunciou a 
condenação da prefeita de Mombuca, Maria 
Ruth Bellanga de Oliveira, por desvio de ver-
bas públicas.

Agora, nesta semana, o prefeito de Capiva-
ri, Rodrigo Abdala Proença, também foi con-
denado à perda do cargo, por improbidade 
administrativa.

Em ambas as decisões, cabe recurso e os 
prefeitos acreditam na absolvição.

Fica uma lição para quem pretende disputar 
uma cadeira nas próximas eleições. Adminis-
trar uma cidade não é para qualquer um e está 
cada dia mais burocrático e menos político. 

Então, prepare-se bastante, para não trans-
formar um sonho em pesadelo.

Que a Justiça continue exercendo o seu pa-
pel e que os políticos estejam preparados para 
cumprir com sua obrigação de zelar pelo bem 
público e pela população.

Quem sabe assim, ‘os aventureiros’ despre-
parados ao cargo pensem duas vezes antes de 
arriscar na vida pública.

A nova política deve ser baseada em com-
promisso e cumprimento de metas. Adminis-
trar uma cidade é como gerir uma empresa, a 
única diferença neste caso, é que os acionistas 
somos nós, a população.

Editorial

Um animal, por sua vez, 
não depende da fl exidez das 
raízes, desloca-se daqui para 
ali, obedecendo o instinto, 
procurando alimento, aven-
tura ou abrigo. Desloca-se 
apenas no mundo material. 
O homem, embora seja tam-
bém um animal, porém ra-
cional, goza de movimentos 
incomparavelmente maiores 
podendo raciocinar, com sua 
prodigiosa mente ingressou 
em outro universo, mais su-
til, mais poderoso e sublime 
que é o universo imaterial do 
espírito, do pensamento, das 
ideias e das imagens. 

O homem e a mente
A mente foi a nova e mais 

nobre dimensão que a natu-
reza manifestou nesta forma 
de vida que chamamos de o 
homem. O aparecimento do 
homem na face da terra foi 
o momento mais glorioso da 
evolução. É a própria natu-
reza, que então conquistou 
a grande liberdade, que é a 

faculdade de conhecer, de 
imaginar, de pensar e de criar 
voluntariamente...

O homem é mente e a 
mente é o homem. Os pensa-
dores e religiosos do Oriente 
dão à mente o nome de ma-
nas. Na língua inglesa man 
designa o homem.

Por falta de mente, pelo 
menos como entendemos 
(condição de ser homem), 
os animais se comportam 
segundo a sabedoria de seus 
instintos, impulsos e necessi-
dades. A capacidade de pen-
sar, escolher e decidir de um 
homem não pode comparar-
-se com a dos irracionais, ra-
zão pela qual afi rmamos que 
a mente nos dá, mais livre 
movimentação e capacidade 
de agir segundo a vontade.

A mesma faculdade 
(mente) que nos liberta, nos 
sobrecarrega com a respon-
sabilidade. Se o homem tem 
a capacidade de escolher seu 
comportamento, tem de, cor-
respondentemente aceitar e 

receber as consequências do 
que fi zer ou deixar de fazer 
e assim, a mente que liberta 
a ação nos algema aos frutos 
da ação.  Em outras palavras: 
Não existe tribunal que pos-
sa ordenar a prisão do burro 
que andou comendo uma 
plantação de milho. O burro 
não tendo a mente que o aju-
de a decidir, não tem a noção 
do bem ou do mal, do certo 
ou errado, não prevê nem 
imagina as consequências 
daquilo que fi zer. 

A cobra não pode ser cha-
mada de perversa por seu ve-
neno, nem a tempestade de 
criminosa pelos casebres que 
derrubar, nem a urtiga odia-
da por queimar quem nela 
se encostar, mas o homem 
em sua majestade pode ser 
chamado de criminoso pelas 
bombas que fabrica e pelos 
vícios que desenvolve preju-
dicando seus semelhantes. A 
fl or não merece prêmios pelo 
colorido e perfume que dá ao 
mundo, nem as aves por seus 

melodiosos gorjeios, nem sol 
pelo esplendor vermelho ao 
se por no horizonte ao fi nal 
do dia.

O homem é o ser respon-
sável do nosso planeta. É a 
mente que o faz responder 
por seu comportamento deli-
berado e livre. É cultivando, 
purifi cando, tranquilizando, 
dando clareza e profundida-
de à mente que evoluímos, 
para a religação com o Cristo 
Interno. Para o ser humano 
que evolui, a regressão é um 
absurdo inaceitável. Somente 
os de mente frágil procuram 
na regressão um remédio 
para a repressão.

Cidadania
Desejamos, que os preza-

dos leitores tenham aprecia-
do e aproveitado os ensina-
mentos e exemplos contidos 
nestes três artigos. Continu-
aremos colaborando dentro 
do possível com a evolução 
intelectual dos nossos conci-
dadãos.  É isso. 

ArTiGo
Opinião sobre o Homem 3

D������� F������, Cidadão Rafardense, ofi cial da FAB e professor de Educação 
Física e Desportos, colaborador desde a fundação do jornal O Semanário

Papa Francisco

A arte da reconciliação
Devemos sempre renunciar a alguma coisa. Para 

se alcançar uma reconciliação é preciso renunciar 
a alguma coisa. Todos o devem fazer. Mas cuidado, 
renunciar a alguma coisa que não afete a essência 
da justiça. Talvez se peça, a quem se tem de perdo-
ar, que renuncie ao ressentimento. O ressentimen-
to é rancor. E viver com rancor é como beber água 
já usada, como alimentar-se com as próprias fezes; 
signifi ca que não se quer sair da pocilga.

Em contrapartida, a dor, que é também outra 
chaga, é em campo aberto. O ressentimento é como 
uma casa ocupada, onde vive muita gente amonto-
ada que não tem céu. Ao passo que a dor é como 
uma casa de campo, onde também há gente amon-
toada, mas onde se vê o céu. Por outras palavras, a 
dor está aberta à oração, à ternura, à companhia de 
um amigo, a mil coisas que nos dignifi cam. Isto é, a 
dor é uma situação mais saudável. Assim mo dita a 
experiência.

Papa Francisco, in ‘Conversas com Jorge Bergoglio’ 

Mensagem do
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“O Grito de Indepen-
dência” foi sem dúvida 
um ato de bravura, e um 
fato significativo para o 
nosso país à época, sob o 
prisma da representação 
de liberdade, quando D. 
Pedro I, erguendo a es-
pada bradou no dia 7 de 
setembro de 1822: 

“Viva a independên-
cia e a separação do Bra-
sil! Pelo meu sangue, 
pela minha honra, pelo 
meu Deus, juro promo-
ver a liberdade do Brasil! 
Independência ou Mor-
te!”

Aqueles que como 
eu, também já estão do-
brando o “Cabo da Boa 
Esperança”, ou seja, são 
sessentões, hão de se 
lembrar da época, não 
tão distante, em que na 
escola se organizava co-
memorações alusivas à 
essa data, onde o verde 
e o amarelo predomina-
vam, com bandeirolas, 
enfeites pelos corredo-
res do prédio, e todos 
alunos e professores, 
em posição de respei-
to cantavam o Hino 
Nacional com orgulho 
toda manhã, condição 

básica para o início das 
atividades na “Semana 
da Pátria”, sempre sob a 
regência da nossa pro-
fessora de música Dona 
Rosa Maria Lembo Du-
arte. 

A semana toda era 
destinada à organização 
para a comemoração do 
“Dia da Independência”, 
pois era um tempo em 
que se propagava o pa-
triotismo, e se repetia 
com orgulho os versos 
que a inesquecível Dona 
Rosinha, nos ensinava. 

Nossa querida Dona 
Rosinha, que era a bon-
dade em pessoa, cantava 
com uma voz tão melo-
diosa, que tínhamos que 
fazer bonito para acom-
panhá-la, e ao escrever 
essas boas lembranças, 
confesso que despertou 
em mim um sentimento 
de nostalgia, que me vi 
junto aos meus colegas, 
lá na frente da escola 
Professor Luís Grellet, 
cantando essas poucas 
linhas:

“Sete de Setembro, 
data tão festiva, foi a In-
dependência dessa terra 
são querida.

É uma grande data 
para o meu Brasil, que 
hoje está liberto cheio de 
encantos mil.

Viva, viva, viva a In-
dependência do Brasil, 
do Brasil!”

Nessa época, no feria-
do os moradores da ci-
dade eram acordados ao 
som e ritmo da fanfarra 
do Cabo Allan Rollin 
Barbosa, e nós integran-
tes do seleto grupo, tí-
nhamos o maior prazer 
em levantar logo cedo, 
quando ainda estava es-
curo, e todo orgulhoso ir 
a pé até a escola para pe-
gar nosso instrumento, e 
sair pelas ruas da cidade, 
acompanhando nosso 
Comandante, ao toque 
da “Alvorada”.

Tempo bom, que ao 
recordar, nos dá vonta-
de de regressar, mas já se 
foi...hoje são novos tem-
pos, nova maneira de 
ver as coisas e a palavra 
independência, com um 
conceito diferente, pois 
vivemos um novo perío-
do de nossas vidas.

“Um povo sem me-
mória, é um povo sem 
passado”.

O feriado de 7 de Setembro

Homem procurado pela Justiça 
por pensão alimentícia é preso 

no Santa Tereza D’Ávila
Um homem de 35 

anos, procurado pela 
Justiça por falta de pa-
gamento da pensão ali-
mentícia, foi preso no 
início da tarde de quar-
ta-feira (4), no bairro 
Santa Tereza D’Ávila, 
em Capivari.

Segundo a Polícia 
Militar, a equipe rece-
beu uma denúncia e se 
deslocou até o bairro, 
onde encontrou C.R. 
andando na rua do Res-
peito, próximo ao nu-
meral 35.

Realizada a aborda-
gem, os policiais CB 
PM Genel e CB PM 

Alex Paulo fizeram a 
busca por antecedentes 
criminais do suspeito e 
encontrou um mandado 
de prisão contra ele.

C.R. foi levado até 

a delegacia da cidade, 
onde permaneceu à dis-
posição da Justiça.

A ação contou com 
apoio do Sd PM Gabril 
e Sd PM Lourenço.

PENSÃO ALIMENTÍCIA

Rafard elege novos 
conselheiros municipais de 

Saúde para 2020/2021

A Câmara Munici-
pal de Rafard foi sede 
da eleição dos novos 
conselheiros munici-
pais de saúde, na úl-
tima terça-feira (3). A 
nova composição do 
Conselho Municipal de 
Saúde vai atuar no biê-
nio 2020/2021. 

Após todos os votos 
serem computados, fo-
ram eleitos seis mem-
bros e outros seis su-
plentes. Priscila Maria 
Braggion de Jesus rece-
beu 10 votos; Maria He-

lena Basso Lourenson - 
8 votos; Tosca Carolina 
Scrocca Samblas - 6 vo-
tos; Francisco Manuel 
de Oliveira Filho - 4 
votos; José Luis Bizon 
Garcia - 3 votos; Neusa 
Ricomini do Nascimen-
to - 2 votos.

A comissão organi-
zadora foi formada pela 
diretora Municipal de 
Saúde, Veruscka Cor-
rêa, pela Chefe Admi-
nistrativa da UBS, Aria-
ne Menegão, também 
pela chefe da Divisão 

de Secretaria e Regula-
ção, Natália da Silva, e 
pela chefe da Divisão 
da Secretaria Geral, 
Ivanete Cardoso. 

Os demais inscritos 
que compareceram fi-
caram com a posição 
de suplentes, sendo 
eles: Valderene Ramos 
da Silva; Eda Lucia 
Zecchin; Isabel Cris-
tina Pedrina Chiarion; 
Magna Ap. Mendes 
de O. Fornaziero; José 
Bernardes Siebre; Oze-
lita Chagas.

ELEIÇÃO

Novo conselho municipal de Saúde de Rafard foi eleito nesta semana (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

Polícia Militar capturou procurado após denúncia (Foto: Divulgação/PM)
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Governo municipal: Carlão Bueno 
avalia primeiro ano de mandato

Neste sábado, 7 de 
setembro, comemora-
ção da Independência do 
Brasil, o atual prefeito 
de Rafard, Carlos Ro-
berto Bueno, comemora 
12 meses no cargo. Vice 
na gestão 2013-2016, 
do então prefeito, Cesar 
Moreira, e reconduzido 
ao posto na gestão 2017-
2020, Bueno assumiu 
a Prefeitura de Rafard 
após a cassação do ex-
-prefeito Ilson Donizete 
Maia, em 2018.

Desde então, Carlão 
Bueno, tem tentado dar 
sua cara à administração 
municipal. Trocou pou-
cas peças em seu gover-
no e diz estudar as pos-
sibilidades eleitorais no 
próximo ano.

Dentre as principais 
cobranças, está finaliza-
ção da obra do conjun-
to habitacional Lurdes 
Abel e as constantes 
interrupções no forneci-
mento de água.

Confira esses e outros 
assuntos na entrevis-
ta exclusiva concedida 
pelo prefeito de Rafard à 
reportagem do jornal O 
Semanário.

O Semanário - Pas-
sados 12 meses à frente 
do cargo de prefeito de 
Rafard, quais foram as 
principais dificuldades 
enfrentadas?

Carlão Bueno - Pro-
movemos uma restru-
turação administrativa 
interna. Frisando que 
este não processo tão 
simples, demanda tem-
po, mas vejo que as coi-
sas estão caminhando 
bem e o reconhecimento 
da população é a conse-       
quência disso.

O Semanário - E as 
principais conquistas?

Carlão Bueno - Sem 
dúvidas, a entrega das 
Casas Populares foi a 
nossa principal conquis-
ta. Este era o sonho de 

muitos e que agora em 
minha gestão se tornou 
realidade. 

Também consegui-
mos a reforma da ponte 
de Itapeva (junto à Usi-
na Raízen), feito inédito 
para o município, pois 
agora a ponte possui um 
guarda-corpo de ferro, 
dando maior segurança 
e comodidade a quem 
passa por ali.

A construção do poço 
artesiano de Itapeva 
(também em parceria 
com Raízen e Radar), 
com início previsto para 
os próximos meses, é 
algo que me orgulho 
muito, afinal este era um 
desejo antigo dos mora-
dores locais. 

Realização do con-
curso público, com 33 
novos cargos.

Abertura de licitação 
para aquisição de equi-
pamentos para a fisiote-
rapia, caminhão de lixo, 
reformas de banheiro do 
CRAS, ginásio de es-
portes Olavo de Cam-
pos Borghesi e dos dois 
campos sintéticos. 

Outro ponto a ser lem-
brado foi obra da rede 
de esgoto da avenida Dr. 
José Soares de Faria – 
trecho em frente à Praça 
do Coração. O local que 
possuía mau cheiro, era 
alvo constantes de re-
clamações por parte dos 
munícipes, porém, agora 
o problema será sanado.

Ainda quero citar as 
conquistas de uma am-
bulância para a Saúde 
(emenda do Deputado 
Roberto Morais) e uma 
nova viatura para o po-
liciamento, assim, refor-
çando a segurança que 
já é muito bem avaliada 
em Rafard.

O Semanário - A 
limpeza pública ainda 
é uma das principais 
reclamações da popula-
ção. Quais os planos do 

governo municipal para 
melhorar isso?

Carlão Bueno - Cria-
mos um novo sistema 
de coleta que ainda está 
em fase de adaptação, 
porém já nos trouxe óti-
mos resultados. Penso 
que a limpeza é algo que 
cabe ao poder público, 
porém também depende 
da população, afinal a 
consciência de cada um 
é fundamental para que 
o resultado final seja de 
excelência.

O Semanário - Desde 
que assumiu, houve pou-
cas mudanças no ‘time 
de secretários’. Você 
considera que todos es-
tão preparados para 
uma gestão atualizada, 
eficiente e conhecedora 
das informações rele-
vantes para enfrentar os 
desafios do cotidiano de 
Rafard?

Carlão Bueno - Te-
nho a plena convicção 

que sim. Este é exata-
mente o motivo pelo 
qual mantive a maioria 
dos diretores, fazendo 
apenas mudanças pontu-
ais. Hoje o nosso ‘time’ 
é muito capacitado e 
empenhado em fazer o 
melhor, buscando evo-
luir dia a dia, o que me 
deixa muito satisfeito.

O Semanário - Nes-
tes 12 meses, você con-
seguiu planejar suas 
ações ou está cumprindo 
com o necessário para 
manter o município ‘ro-
dando’?

Carlão Bueno - Nos 
primeiros meses foi mais 
complicado implantar 
uma nova filosofia de 
trabalho (mediante ao 

cenário político que se 
encontrava a cidade), 
mas com o passar dos 
meses as coisas foram 
se acertando e, agora, 
já podemos dizer que 
a Prefeitura de Rafard 
tem a ‘cara’ do Prefeito 
Carlão, demonstrado pe-
las ações da resposta da 
questão número 2.

O Semanário - Como 
você pretende vencer a 
atual situação econômi-
ca sem que os serviços 
essenciais sejam atin-
gidos? Rafard tem con-
seguido arcar com seus 
compromissos financei-
ros?

Carlão Bueno - Das 
cidades da região, ou 
até mesmo do interior, 
tenho certeza de que Ra-
fard é privilegiada, pois 
não deixou de cumprir 
com um compromisso 
sequer, seja com seus 
funcionários ou servi-
ços/produtos contrata-
dos. Isso é sinônimo de 
uma gestão séria e com 
servidores competentes.

Inclusive estaremos 

fazendo o pagamento 
antecipado da primeira 
parcela do 13º salário no 
mês de setembro.

O Semanário - Qual 
sua conquista mais sig-
nificativa para Rafard 
no primeiro ano de Go-
verno?

Carlão Bueno - A 
entrega das Casas Po-
pulares. É algo que se 
arrastava por anos e que 
posso encher o peito e 
dizer que foi em minha 
gestão a entrega das 
unidades habitacionais. 
Falo isso não por sober-
ba, mas sim porque tra-
balhamos arduamente 
para que este desejo de 
muitas famílias pudesse 
se tornar possível. 

Não posso deixar de 
citar o concurso público, 
outra questão que a cida-
de necessita e que será 
feito em minha gestão.

O Semanário - Quais 
as prioridades até o fim 
do mandato?

Carlão Bueno - 
Construção do poço ar-
tesiano em Itapeva, con-
seguir mais recapes e 
nova frota (que estão em 
andamento), reformas 
de prédios (ginásio de 
esportes, etc), realizar o 
concurso público, além 
de melhorar os serviços 
que já entregamos a po-

pulação, buscando sem-
pre a excelência. 

O Semanário - Como 
está a sua relação com 
os governos do Esta-
do e Federal? Eles são 
uma opção para vencer 
o momento?

Carlão Bueno - Pen-
so que é fundamental es-
tar bem relacionado no 
meio político, pois dian-
te da atual arrecadação 
dos municípios, prin-
cipalmente do interior, 
se torna muito difícil a 
compra de veículos, re-
alizar reformas ou cons-
truções, entre outras 
possibilidades. Portanto, 
estando bem relaciona-
do politicamente, o que 
é o nosso caso, se torna 
mais fácil esse tipo de 
conquista.

O Semanário - Você 
acredita que a obra do 
conjunto habitacional 
Lurdes Abel seja finali-
zada até o fim do ano?

Carlão Bueno - Es-
peramos que sim. A 
CDHU nos passou este 
prazo e estamos confian-
tes que as demais 70 ca-
sas serão entregues ain-
da em 2019.

CONTINUA NA 
PÁGINA 7.

Rafard  |  Casas populares, terceirização da água, cobranças e conquistas estão entre os assuntos respondidos pelo prefeito em entrevista exclusiva

Carlos Roberto Bueno assumiu prefeitura em 2018, quando Uil Maia foi cassado  (Foto: Túlio Darros/Jornal O Semanário)
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Felipão por Mano: 
muda ou não muda?

Dentro da complexi-
dade do futebol não há 
apenas um elemento que 
resulta em sucesso ou 
em fracasso. Tudo conta 
e tudo compõe, incluin-
do os mínimos detalhes, 
um trabalho que dá cer-
to e um que dá errado. 
A trajetória de um trei-
nador dentro de um clu-
be também acompanha 
essa linha. Luiz Felipe 
Scolari não foi campeão 
brasileiro no Palmeiras 
em 2018 apenas pelo seu 
carisma, por exemplo. 
E também não viu seu 
time desmoronar neste 
ano apenas por “falta de 
repertório”, como disse-
ram muitos. Tudo conta. 
Tudo compõe.

Para simplificar e tor-
nar didático, quero divi-
dir as competências de 
um treinador em dois 
grandes temas: as com-
petências técnicas e as de 
gestão do ambiente. Para 
mim é a junção do êxito 
nessas duas grandes áre-
as que faz um treinador 
ganhar títulos de forma 
recorrente. 

As competências téc-
nicas são as específicas 
de dentro das quatro li-
nhas. Primeiramente, 
um treinador deve ter 
uma ideia de jogo. Saber 
o que quer de sua equi-
pe em campo em todos 
os momentos do jogo, 
com e sem a bola. Passa 

por isso uma avaliação 
inteligente do elenco 
disponível para que seja 
extraído o melhor de 
cada peça. Também con-
ta aqui uma flexibilida-
de do treinador em seu 
conceito de acordo com 
o que a equipe for res-
pondendo no dia a dia. 
Após isso, são necessá-
rios conhecimentos de 
metodologia de treino 
para operacionalizar as 
ideias. E é fundamental 
também uma leitura de 
jogo apurada para en-
tender como superar as 
fraquezas dos adversá-
rios e para alterar a pró-
pria equipe de acordo 
com as circunstâncias de 
cada partida.

Já as competências de 
gestão do ambiente tem 
a ver com a liderança, 
a comunicação e as re-
lações interpessoais do 
treinador. O bom trato 
com o atleta, com os di-
rigentes, com a impren-
sa e com os dirigentes 
é fundamental para o 
treinador ser vitorioso. 
O futebol é um ambiente 
hostil e cheio de cobran-
ças por natureza. Um 
técnico que não saiba 
fazer com eficácia a ges-
tão desse cenário dificil-
mente terá sucesso.

Quando Felipão vol-
tou ao Palmeiras no ano 
passado suas habilidades 
de liderança foram ex-

tremamente úteis para 
a equipe ganhar o Bra-
sileirão. Em campo, ele 
mudou alguns concei-
tos, mas havia uma equi-
pe bem treinada por seu 
antecessor Róger Ma-
chado. Porém para este 
ano quando se esperava 
um trabalho de campo 
mais autoral de Felipão 
não foi possível termos 
um jeito muito elabo-
rado de jogar. Nem nos 
melhores momentos do 
Verdão na temporada 
vimos conceitos de jogo 
bem definidos. A quali-
dade técnica dos joga-
dores e uma imposição 
física deles sempre se 
mostraram as maiores 
virtudes da equipe. 

Mano Menezes chega 
com o desafio de trazer 
um frescor ao vestiário 
e de colocar mais orga-
nização a equipe para 
defender, atacar e fazer 
transições. No curto pra-
zo, é possível focar mais 
ou na questão de cam-
po ou na gestão do am-
biente. Vai do feellng de 
quem chega saber iden-
tificar rapidamente o 
problema momentâneo. 
Mas para um trabalho 
ser vitorioso no médio/
longo prazo é  necessá-
rio ter competência nas 
duas áreas. Muitos técni-
cos duram pouco tempo 
nos clubes por sempre 
focar apenas uma delas.

Caratecas da Washi-Ki-O 
embarcam para a Argentina

Sete atletas de Ca-
pivari embarcaram na 
quinta-feira (5), para 
a Argentina. Os cara-
tecas da Associação 
Washi-Ki-O se juntam 
à Delegação Brasilei-
ra de Karate do Estilo 
Shorin-Ryu do Brasil.

A equipe brasilei-
ra participa, de 6 a 8 
de setembro, do 13º 
Mundialito Shorin-Ryu 
Shin-Shu-Kan de Kara-

te e Kobudo. A compe-
tição acontece no Poli-
deportivo Municipal de 
Alta Gracia, em Córdo-
ba. 

Os capivarianos 
Edison Zuin, Mauricio 
Balan, Henan Costa, 
Cesar Gilberto Furlan, 
Gustavo Conceição, 
Luana Manzini e He-
loisa Cordeiro, dispu-
tam nas categorias de 
Kata (apresentação) e 

Shiai (luta) individual.
“Agradecemos a to-

dos os colabores e ami-
gos que nos ajudaram 
nas vendas de pizzas, 
rifas e etc., para que 
nossos atletas fizessem 
parte da Seleção Brasi-
leira da Shin-Shu-Kan, 
em mais este grande 
evento”, reconhece o 
sensei (professor) da 
Washi-Ki-O, Edison 
Zuin.

CAPIVARI

Atletas de Capivari embarcaram na última quinta-feira, 5, rumo à Córdoba, na Argentina (Foto: Divulgação/Washi-Ki-O)

Alunos rafardenses são 
destaque no 40º Campeonato 
de Capoeira Intermunicipal

Sob o comando do 
mestre Adevair Almeida 
Costa, mais conhecido 
como Marcelinho, cerca 
de 20 alunos do grupo 
Expressão Paulista de 
Capoeira de Rafard par-
ticiparam do 40º Cam-
peonato de Capoeira In-

termunicipal. 
O evento aconteceu 

no último domingo, 1º 
de setembro, no ginásio 
municipal Ronaldo Zai-
dan Pellegrini (Ronal-
dão), em Capivari.

Na categoria infan-
til masculino, de 8 a 10 
anos, destaque para os 
atletas Davi Groninger 
Lima (vice-campeão) e 
Leonardo Monegatto (3º 
lugar). No feminino, Sa-
brina Luchetta também 
subiu no pódio depois 
da conquista do 3º lugar.

Maike Otávio da Cos-
ta Silva foi campeão na 
categoria médio mascu-
lino. Ele foi acompanha-
do por Lucas Maurício 
Alves, vice-campeão. 
Destaque também para 
Hudson Marcelio da 
Silva Moura, medalha 
de bronze na categoria 
meio pesado.

A categoria juvenil 
feminina contou com 
duas atletas rafardenses 
no pódio. Camila de Al-
meida dos Santos foi a 
grande campeã e Patrí-
cia Ferreira Pasqualine 
ficou com o 3º lugar.

Aulas
As aulas do gru-

po Expressão Paulis-
ta de Capoeira de Ra-
fard acontece de terça 
e quinta-feira, às 8h e 
às 13h30, no Clube So-
cial Esportivo Rafard 
(CSER). Na sexta-feira, 
os alunos também se re-
únem às 19h30.

A idade mínima para 
participar é 12 anos. Os 
interessados podem pro-
curar o mestre Marceli-
nho nos horários de aula 
ou mais informações 
pelo telefone: 19 99181-
8830.

Esporte | Competição reuniu atletas de Rafard e Capivari no ginásio Ronaldão

Grupo Expressão Paulista de Rafard ministra aulas de capoeira no CSER  (Foto: Arquivo pessoal)
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O Semanário - O que 
a população rafardense 
pode esperar do seu Go-
verno para os próximos 
meses?

Carlão Bueno - Que 
iremos continuar com 
o mesmo empenho do 
primeiro ano, tratando a 
população com respeito 
que ela merece, buscan-
do desenvolver a cidade 
e melhorá-la em todos 
os aspectos.

O Semanário - Qual 
a principal cobrança 
que o senhor ouve da 
população nas ruas?

Carlão Bueno - As 
principais cobranças que 
recebo são as que já citei 
em respostas anteriores, 
as quais já estou toman-
do providências. Ainda 
estamos estudando me-
didas que vão além das 
cobranças nas ruas para 
melhorar a qualidade de 
vida dos munícipes. 

O Semanário - E o 
que você tem feito para 
melhorar a segurança 
pública no município?

Carlão Bueno - Essa 
era uma cobrança da 
população e do próprio 
efetivo municipal, então 
diante disto, fomos atrás 
de recursos para melho-
rar a nossa segurança. 

Nesta semana, em 
visita a CPI-9 de Pira-
cicaba, foi confirmado 
o nosso pedido de uma 
nova viatura para o po-
liciamento, o que já ga-
rante maior comodidade 
e agilidade aos policiais.  

Também está previsto 
a contratação de novos 
guardas municipais, por 
meio de concurso pú-
blico a ser realizado em 
breve. Outro ponto que 
dará maior conforto a 

população, já que o pa-
trulhamento será maior. 

O Semanário - Você 
fica mais tempo no gabi-
nete ou nas ruas?

Carlão Bueno - Mi-
nha agenda é montada 
de acordo com as de-
mandas, sendo que há 
semanas que fico mais 
nas ruas, porém há ou-
tras que fico mais em 
meu gabinete, depen-
dendo da prioridade es-
tabelecida.

O Semanário - Qual 
a maior obra hoje no 
município?

Carlão Bueno - O 
município tem várias 
obras, das quais me or-
gulho muito, como já ci-
tamos na resposta 2.

O Semanário - A 
saúde foi uma das áre-
as mais privilegiadas no 
seu governo com verbas 
públicas. Quais as difi-
culdades o setor ainda 
enfrenta?

Carlão Bueno - Pos-
so afirmar sem qualquer 
receio que a nossa Saúde 
é referência na região, 
seja nas especialidades 
ou nos atendimentos 
gerais. Possuímos óti-
mos profissionais, temos 
uma frota renovada, uma 
UBS recém-reformada, 
uma farmácia nova e 
toda uma estrutura ca-
paz de atender as neces-
sidades da população. 

Temos ciência da ne-
cessidade da contratação 
de novos motoristas e o 
vindouro do concurso 
público irá sanar esta 
questão.

Óbvio que podemos 
melhorá-la, seja contra-
tando mais profissionais 
ou adquirindo novos 
equipamentos, porém 

no presente momento 
eu estou muito satisfeito 
com a Saúde de Rafard.

O Semanário - Quais 
as ações estão sendo to-
madas na Fazenda Ita-
peva para oferecer água 
de qualidade aos mora-
dores?

Carlão Bueno - Des-
de muito tempo os mora-
dores de Itapeva cobram 
uma posição do Governo 
referente à questão da 
água salobra no local. Eu 
confesso que não foi fá-
cil chegar a um denomi-
nador comum, mas hoje, 
posso confirmar que gra-
ças a uma parceria entre 
Prefeitura, Raízen e Ra-
dar, será construído um 
novo poço em Itapeva, 
que irá sanar este proble-
ma antigo.

O Semanário - Há 
alguma previsão de me-
lhorias nas pontes das 
áreas rurais do municí-
pio?

Carlão Bueno - Em 
Itapeva havia uma co-
brança para que fosse 
feita a reforma da pon-
te de acesso ao bairro, 
que antes não possuía 

guarda-corpo e, conse-
quentemente, apresen-
tava riscos a quem pas-
sava por ali. A exemplo 
do poço, contando com 
a colaboração da Raí-
zen, pudemos atender 
esta solicitação e agora 
a ponte possui guarda-
-corpo de ferro nos dois 
lados, algo que jamais 
existiu, e que nos deixa 
muito feliz.

Deixando claro que 
estamos estudando me-
lhorias em todas as áreas 
rurais.

O Semanário - Mui-
to tem se questionado 
sobre a fiscalização e 
cumprimento do códi-
go municipal posturas e 
obras. Falta de calçadas 
em terrenos particulares 
e veículos abandonados 
nas ruas estão entre as 
principais cobranças. O 
que o município tem fei-
to para lidar com essa 
situação?

Carlão Bueno - Atu-
almente o município 
possui um Fiscal de Pos-
turas (efetivo), e que está 
atuando e notificando os 
moradores em eventuais 

irregularidades. Sobre 
os veículos, estamos es-
tudando a reformulação 
da Lei para o seu melhor 
cumprimento. 

O Semanário - Ou-
tra problemática são 
as constantes interrup-
ções no fornecimento 
de água. O que o seu 
governo pretende fazer 
para resolver isso?

Carlão Bueno - O 
nosso município pos-
sui um Departamento 
de Água, o qual recebe 
todas as demandas e as 
atende. Porém, com as 
dificuldades em termos 
financeiros, torna-se um 
processo complexo, que 
leva tempo.

O Semanário - In-
formações dão conta de 
que a prefeitura estuda 
privatizar o serviço de 
água e esgoto no muni-
cípio. Essa informação 
procede?

Carlão Bueno - Es-
tamos em estudos para 
terceirizar o serviço de 
distribuição de água em 
toda a cidade. Não é um 
processo fácil, porém 
estamos bastante con-
fiantes que será possível, 
o que vai garantir maior 
comodidade à popula-
ção, acabando com as 
interrupções.

O Semanário - Al-
guns terrenos do distrito 
industrial encontram-
-se em total abandono. 
Qual a política do seu 
governo para esta área?

Carlão Bueno - Foi 
feita a licitações dos ter-
renos da área Distrital, 
restando apenas quatro 
disponíveis. Mediante 
isso, já está em fase de 
estudos (por parte da 
Diretoria de Habitação) 

para que a ocupação seja 
de 100%.

O Semanário - Vol-
tando ao assunto ha-
bitação, qual o atual 
déficit habitacional do 
município? Já há proje-
tos para construção de 
novas casas?

Carlão Bueno - O 
déficit é em torno de 200 
famílias. Já foi feito o 
pedido junto a CDHU 
para a construção de 
mais 101 casas (atrás do 
Centro Cultural).

O Semanário - Os 
moradores estão sofren-
do constantemente com 
quedas de energia. Que 
papel o governo munici-
pal vem exercendo para 
cobrar a CPFL para que 
invista em melhorias na 
rede elétrica de Rafard?

Carlão Bueno - Esta-
mos realizando reuniões 
periódicas com os repre-
sentantes da CPFL a fim 
de destacar o atual qua-
dro de Rafard, cobrando 
uma melhoria no serviço 
prestado.

O Semanário - Por 
dois mandatos você fi-
gurou como vice-prefei-
to e assumiu o comando 
do Executivo depois da 
cassação de Uil Maia. 
Quais são suas preten-
sões na vida pública 
para os próximos anos?

Carlão Bueno - Es-
tou estudando as possi-
bilidades eleitorais para 
o próximo ano.

O Semanário - Con-
siderações finais.

Carlão Bueno - 
Obrigado ao Jornal O 
Semanário por abrir es-
paço para falar das con-
quistas, deixando o povo 
ciente da nossa adminis-
tração.

Prefeito confirmou que estuda terceirização do serviço para resolver o problema 
da água no município (Foto: Arquivo/O Semanário)
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Rodrigo Proença é condenado à 
perda do cargo por improbidade; 
decisão ainda cabe recurso

A Justiça de Capivari 
condenou o prefeito da 
cidade, Rodrigo Abdala 
Proença, por improbida-
de administrativa em ra-
zão da contratação de 13 
professores e instrutores 
temporários sem con-
curso público em 2017. 

A sentença foi pu-
blicada na última terça-
-feira (3) pelo Tribunal 
de Justiça de São Paulo 
(TJ-SP), e determina a 
perda de função como 
prefeito, pagamento de 
multa e suspensão dos 
direitos políticos pelo 
prazo de três anos.

De acordo com o juiz 
André Luiz Marcondes 
Pontes, que proferiu a 
sentença, a realização de 
concursos públicos para 
a contratação de profes-
sores é uma exigência 
constitucional, porém, 
por se tratarem de car-
gos temporários, exis-
tem duas exceções.

A primeira diz res-
peito à nomeação para 
cargos em comissão e, 
a segunda, para atender 
uma necessidade tempo-
rária. A prefeitura, entre-
tanto, “prosseguiu com 
as contratações tempo-
rárias mesmo havendo 
concursados aprovados 
aguardando serem no-
meados para os cargos 
que estavam vagos”, de 
acordo com o juiz.

Segundo a sentença, 
a exigência prévia de 
aprovação em concurso 
público busca “garantir 
que todos os interessa-
dos que preencham os 
requisitos legais tenham 
as mesmas chances de 
acesso ao cargo, sem fa-
vorecimentos ou discri-
minações”.

Para o juiz, bastava 
que a administração da 
cidade realizasse, pre-
viamente, concurso para 
os cargos de professor 
e instrutor antes do tér-
mino de cada ano letivo. 
De acordo com o Mi-
nistério Público (MP), 
não houve justificativa 

concreta de necessida-
de para a modalidade de 
contratação adotada pela 
prefeitura.

“Não há dúvida quan-
to ao dolo do réu em 
burlar a exigência cons-
titucional do concurso 
público, utilizando-se 
da exceção atinente às 
contratações temporá-
rias e emergenciais para 
dar ares de legalidade a 
contratações irregulares, 
feitas sem qualquer cri-
tério e em prejuízo não 
apenas dos cofres públi-
cos”, afirma o juiz Pon-
tes.

Em outubro de 2017, 
a 2ª Vara de Justiça do 
Foro de Capivari proibiu 
que a prefeitura contra-
tasse novos professores 
temporários para a edu-
cação municipal.

Condenação
O juiz entendeu tam-

bém que não cabe a apli-
cação de pena de ressar-
cimento integral do dano 
aos cofres públicos, pois, 
embora tenha ocorrida 
ato de improbidade, não 
existe demonstração de 
que isso tenha resultado 
em prejuízo ao erário.

À prefeitura, ficou de-
cretado que os contratos 
temporários não fossem 
renovados após o térmi-
no do período de vigên-
cia, além da proibição 
de celebrar contratos se-
melhantes. A pena à ad-

ministração pública, em 
caso de reincidência, é 
de dez salários mínimos 
por contrato firmado.

Ao prefeito Proen-
ça, a multa estipulada é 
equivalente a cinco ve-
zes o valor atualizado da 
última remuneração re-
cebida enquanto prefeito 
municipal e a proibição 
de contratar como poder 
público ou receber bene-
fícios, incentivos fiscais 
ou creditícios, direta ou 
indiretamente, pelo pra-
zo de três anos.

Decisão injusta
Em nota, a assesso-

ria do prefeito informou 
que as contratações ga-
rantiram a continuidade 
do processo educacional 
no município.

“O Prefeito Rodrigo 
Proença recorrerá da in-
justa decisão, pois res-
tou comprovado que não 
praticou nenhuma irre-
gularidade em relação às 
contratações de profes-

sores temporários reali-
zadas pela Secretaria de 
Educação. Importante 
destacar que o processo 
seletivo de professores 
temporários garantiu a 
continuidade do proces-
so de educação dos alu-
nos da rede municipal de 
educação, dentro de um 
programa de aperfeiçoa-
mento definido pela pró-
pria Secretaria.”

Proença também usou 
as redes sociais para es-
clarecer o fato.

“Considero como in-
justa essa decisão e estou 
recorrendo em segunda 
instância. Trago as in-
formações e tranquilizo 
todos aqueles que con-
fiam e que acreditam na 
administração, no Ro-
drigo, dizendo que não 
saio do mandato, não 
perco o mandato, como 
alguns podem estar fa-
lando e dizendo que ire-
mos recorrer, e muito 
otimista com a decisão 
em segunda instância”.

Capivari  |  Prefeito diz que decisão é injusta e vai recorrer; perda da função só vigora após recursos

Rodrigo Proença disse que decisão é injusta e confia na virada de jogo na segunda instância (Foto: Arquivo/O Semanário)
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Estelionato: mulher tenta trocar 
cheque e é presa em Capivari

Uma mulher de 22 
anos foi presa por es-
telionato ao tentar des-
contar um cheque de R$ 
36.480,00, na agência 
do Banco Santander, em 
Capivari, na tarde desta 
quinta-feira (5).

A gerente desconfiou 
pelo valor do cheque e 
após consulta constatou 
que o mesmo estava bo-
queado. A funcionária 
acionou a Polícia Mili-
tar, que deteve a jovem 
ainda no interior do ban-
co.

Segundo a PM, a mu-
lher confessou que esta-
va sendo paga para tro-
car o cheque e que seu 
RG era falso. A mesma 
relatou que um homem 
a esperava fora da agên-
cia.

De acordo com o de-
poimento da jovem, ela 
é da cidade de Sumaré, e 
iria receber a quantia de 
R$ 1 mil para descontar 
o cheque.

A polícia fez o pa-
trulhamento próximo à 
agência, mas não loca-
lizou o comparsa da jo-
vem, que provavelmen-

te, se evadiu ao perceber 
a presença da PM.

De acordo com os po-
liciais, a jovem faz parte 
de uma quadrilha espe-
cializada em estelionato, 
que atua em toda região. 
O caso foi encaminhado 
para o plantão da Dele-
gacia da Polícia Civil de 
Capivari.

A casa caiu  |  Gerente do Santander desconfiou e chamou a polícia

Mulher tentou descontar cheque com documento falso  (Foto: Tonny Machado)

Agência do Banco Santander onde estelionatária tentou trocar o cheque fica no Centro de Capivari  (Foto: Tonny Machado)
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Valor: R$ 138,00 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Valor: R$ 105,00 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Rancho do Cowboy realiza Passeio de Cavaleiros
O Dia da Indepen-

dência – 7 de Setembro 
– também será comemo-
rado no meio country. 
No sábado (7), o Ran-
cho do Cowboy realiza 
o Passeio de Cavaleiros, 
que desfilará pelas ruas 
de Rafard.

A concentração tem 
início às 9h30 e o desfi-
le parte da Praça do Al-
moxarifado, no Centro, 

com destino ao Campo 
do Palito, em Capivari.

Com direito a música 
ao vivo, com o cantor 
João Carlos e convida-
dos, o passeio terá par-
ticipação do locutor de 
rodeio, Boto Rosa.

Organizado pelo Ran-
cho do Cowboy, o even-
to reunirá comitivas de 
toda a região. Nos últi-
mos anos, centenas de 

cavaleiros participaram 
do encontro, que tem 
como principais mar-
cas o resgate da cultura 
interiorana, interação e 
a descontração entre os 
participantes.

“Buscamos, através 
desse evento, propor-
cionar um dia de alegria 
com base em nossas tra-
dições. A boa música 
caipira e o desfile com 

os cavalos resgatam 
bem essa ideia”, destaca 
o idealizador do evento, 
Doca Brito.

A participação é gra-
tuita e no Campo do 
Palito serão vendidos 
espetinhos de churrasco 
(3 por R$ 10) e cerveja 
SubZero (3 por R$ 10). 
Os refrigerantes serão 
comercializados 4 por 
R$ 10.

7 de Setembro  |  Comitivas desfilarão pelas ruas de Rafard e se encontrarão no Campo do Palito, onde haverá show ao vivo, com churrasco e cerveja
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Moradores devem ficar alertas para infestação 
de carrapatos às margens do rio Capivari

Na última segunda-
-feira (2), a Prefeitura de 
Rafard implantou placas 
próximo às margens do 
rio Capivari, alertando 
sobre uma possível in-
festação de carrapatos.

Segundo a diretoria 
de Meio Ambiente do 
município, o objetivo é 
alertar sobre os riscos 
que o carrapato pode tra-
zer, não só para huma-
nos, como também para 
animais de estimação.

A temporada entre o 
mês de julho e o início 
de novembro é propícia 
à disseminação do carra-
pato estrela em sua fase 
conhecida como ‘ver-
melhinho’, que é quando 
ele passou a fase do ‘mi-
cuim’ e está presente na 
vegetação. Ele também 
parasita animais como 
capivaras, bois, cavalos 
e até mesmo gatos e cães 
domésticos, dos quais se 
alimenta do sangue.

Se um desses animais 
estiver com o vírus da 
febre maculosa, o car-
rapato estrela se infecta 
e pode contaminar o ser 
humano. 

Para evitar casos na 
cidade, a Vigilância Epi-
demiológica, indica que 
a população evite fre-
quentar áreas infestadas 
por carrapatos.

Febre maculosa
A febre maculosa é 

uma doença infecciosa 
grave, que provoca fe-
bre e pode até matar, se 
não houver um diagnós-
tico precoce. “Por isso, é 
importante que a pessoa 
diga ao médico, caso es-
teja com sintomas de fe-
bre alta e mal-estar, em 
quais locais esteve ou 
se teve contato com ani-
mais”, alerta o governo 
municipal.

Cuidados básicos
Na lista dos locais 

onde o carrapato estrela 
é mais comum entram 
margens de rios, matas 
ou pastos. Quem circu-
lou por um deles deve 
tomar alguns cuidados 
(confira abaixo). O prin-
cipal é verificar se não há 
algum carrapato no cor-
po. Os sintomas iniciais 
da doença, conforme a 

secretária de Saúde, se 
manifestam entre o se-
gundo e o 14º dia após 
a picada do carrapato 
infectado com a bactéria 
Rickettsia rickettsii.

“Rafard não tem ne-
nhum caso confirmado 
de febre maculosa, fe-
lizmente, então, traba-
lhamos com a prevenção 
justamente para que con-
tinue assim”, diz o dire-
tor de Meio Ambiente, 
Guilherme Pagotto, que 
lembra: não existe vaci-
na contra a doença. 

Portanto, evite ser 
contaminado. Confira 
algumas informações 
importantes sobre a do-
ença e algumas reco-
mendações:

Sintomas da febre 
maculosa - febre, dor de 
cabeça, dores no corpo, 
dor abdominal (barriga), 
mal-estar e manchas 
vermelhas pelo corpo, 
principalmente na planta 
das mães e dos pés, além 
de diarreia e vômito;

Não esqueça de re-
latar ao médico, caso 
tenha feito uma dessas 
atividades, seja por lazer 
ou mesmo a trabalho: 
pesca, passeio a cavalo, 
caminhada em área de 
mata, visita a cachoeiras, 
etc. Se houve contato ou 
permanência com área 
de mata, principalmen-
te em beira de rio, isso 
deve ser comunicado.

Como se prevenir
- use roupas de cor 

clara, calçados fechados, 
de preferência botas de 
cano alto, e sempre co-
locando a parte inferior 
da calça por dentro das 
botas. Para lacrar, use 
fita adesiva ou dupla-fa-
ce, fazendo da bota um 
prolongamento das per-
nas da calça;

- evite permanecer 

sentado, deitado ou pa-
rado em gramados du-
rante as atividades de 
lazer ou esportivas, seja 
numa caminhada, pesca-
ria, piquenique ou outra 
qualquer;

- use esse mesmo tipo 
de proteção (descrito 
acima), caso vá cortar 
grama, capinar um ter-
reno ou limpar área com 
matagal;

- para evitar a pre-
sença do carrapato no 
quintal ou próximo de 
sua casa (num terreno 
ao lado, por exemplo), 
o recomendado é manter 
a vegetação sempre cor-
tada rente ao solo. Isso 
facilita a penetração dos 
raios solares e espanta o 
carrapato.

Recomendações
- evite frequentar áre-

as infestadas por carra-
patos;

- examine seu corpo 
cuidadosamente e a cada 
duas horas, pelo menos, 
pois o carrapato precisa 
de algum tempo agarra-
do à pele humana para 
transmitir a bactéria Ri-
ckettsia rickettsii;

- faça esse mesmo 
exame no corpo das 
crianças, caso elas te-
nham ido brincar em al-

gum local ou área cerca-
da por mato;

- atividades que en-
volvam contato direto 
com cavalos, sejam de 
lazer (equitação, caval-
gada e equoterapia, por 
exemplo), ou mesmo 
no trabalho, exigem que 
quem as pratica faça 
esse exame cuidadoso 
todos os dias;

- importantíssimo: é 
preciso ter cuidado ao 
retirar o carrapato que 
estiver grudado na pele. 
Se possível, fazer isso 
utilizando luvas e pin-
ças. Evite esmagar o 
carrapato, pois isso pode 
facilitar a contaminação 
com a bactéria da febre 
maculosa.

Rio Capivari
Rafard é margeada 

pelo Rio Capivari e é 
comum haver bandos 
de capivaras em suas 
margens, por ser esse o 
seu habitat natural. São 

animais considerados 
hospedeiros naturais do 
carrapato estrela, por-
tanto, quem frequenta 
áreas onde elas vivem 
(principalmente beira de 
rio), corre sérios riscos 
de contrair febre macu-
losa, daí o alerta feito 
pela Diretoria de Saúde 
de Rafard.

Campanha
Guilherme Pagotto 

ministrou uma palestra 
sobre o tema, na sex-
ta-feira (30), para alu-
nos do Projeto Guri. O 
encontro aconteceu no 
Centro Cultural Júlio 
Henrique Raffard.

“Buscamos a cons-
cientização (diante dos 
riscos que o carrapato 
oferece). Basicamente, 
a doença é transmitida 
pela picada do carrapa-
to, bastante comum em 
áreas de mata, por isso 
é fundamental se preca-
ver”, alerta.

Preocupação  |  Prefeitura de Rafard colocou placas de sinalização; febre maculosa não tem cura e o melhor remédio é a prevenção; evite os locais citados

Áreas próximas à margem do Rio Capivari receberam placa de sinalização  (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)
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ArTiGo A������ D��� R�������� �� C������, 
bacharel em Direito com especialização em 

dependência química na USP/SP/GREA

Injustiçados pela sorte?
Pode acreditar: o des-

tino não é determinado 
pela sorte, ele é feito de 
escolhas. Não começa-
mos no berço, já esco-
lhemos a família e o tipo 
de pessoa que vamos ser 
como fruto de nossas de-
cisões anteriores e como 
oportunidade divina 
de nosso crescimento. 
Portanto, o nosso hoje, 
como o nosso amanhã, 
não é algo que devemos 
fi car esperando do Alto, 
porque é nossa meta a 
alcançar.

Somos pessoas que 
deram certo ou pessoas 
para quem nada dá cer-
to? E culpamos os outros, 
os pais, a escola, o gover-
no ou país? Aprendamos 
com a vida: o acaso não 
existe, somos os respon-
sáveis perante nós mes-
mos pelas escolhas que 
fi zemos na vida e que re-
sultaram no presente.

Sem refl etir, somos 
levados a acreditar nes-
se absurdo de “sorte e 
azar”, certamente uma 
crença que enfraquece 
nossa autoestima, nossa 
motivação e mais ainda 
nossa responsabilida-
de como seres humanos 
para vencer e alcançar 
nossos objetivos na vida. 
Nossa determinação, 
quando funciona de for-
ma mais otimista e com 
mais coragem de ter su-
cesso naquilo a que nos 
propomos, pode interfe-
rir muito nos resultados 
de nossos destinos.

O piloto francês An-
toine de Saint-Exupéry 
(1900-1944), que foi es-
critor e ilustrador, autor 
do clássico da literatura 
“O Pequeno Príncipe”, 
escrito em 1943, um ano 
antes de sua morte, na 
obra revela uma grande 
verdade: “Eis o meu se-
gredo: só se vê bem com 
o coração. O essencial é 
invisível aos olhos. Os 
homens esqueceram essa 
verdade, mas tu não a de-
ves esquecer. Tu te tornas 
eternamente responsável 
por aquilo que cativas”. 

Temos que esse ór-
gão (o coração) é a caixa 
de ressonância de nossa 
alma; quando sentimos 
qualquer manifestação, 
emoção de alegria, satis-
fação ou tristeza, crítica 
e agressão, é ele que, co-
mandado pelo cérebro, 
se expressa em dor ou 
felicidade.

A oração é um pen-
samento e se espalha no 
universo, através do fl ui-
do cósmico universal, 
ao encontro do Criador. 
Estejamos atentos e ou-
çamos mais o nosso co-
ração, pois é nele que 
Deus costuma deixar as 
respostas das nossas peti-
ções. Cuidemos de man-
tê-lo equilibrado e puro 
– sem mágoas, sem am-
bições descabidas, sem 
orgulho desnecessário, 
ressentimentos e ansie-
dades. Lembrando que 
quem recebe deve e mui-
to – devemos gratidão ao 

nosso Pai, a Quem so-
mente podemos retribuir 
através de pensamentos e 
ações de fraternidade ao 
nosso próximo.

Somos livres para es-
colher o nosso céu ou 
então a prisão ao nosso 
destino pelos equívocos 
que produzimos.

O  Globo de 
29.08.2019 destacou: 
“Cabral é condenado 
pela 11ª. vez na Lava-
-Jato, e penas já somam 
234 anos”. A pergunta 
que fi ca: quantas vidas 
corporais uma pessoa 
em semelhantes circuns-
tâncias precisará para 
quitar essa dívida? A 
mulher desse ex-man-
datário condenado por 
corrupção está fora da 
prisão para cuidar dos 
fi lhos, porém não con-
segue escapar da consci-
ência e não pode evitar a 
pergunta: “Mãe, por que 
o papai foi condenado a 
tantos anos? ”.

A corrupção é com-
parada à droga, ela vi-
cia, causa dependência e 
compulsão mental e es-
piritual de querer mais e 
acumular vantagens ma-
teriais e poder.

Cada um transborda 
o que tem dentro de si, 
de sua alma e de seu co-
ração. Sigamos o exem-
plo do Cristo. Procu-
remos dar o melhor de 
nós, a doação de nosso 
amor pelo desprendi-
mento emocional e ma-
terial.

LiTeraTUra
J. R. G����� �� O������� - guedes.idt@terra.com.br

Homenagem ‘in memoriam’ 
ao saudoso ‘Gildo’

Estou trabalhando na 
elaboração do 2º.volume 
do livro Personalidades 
Ilustres da História de 
Capivari, que pretendo, 
muito em breve, publicar. 
São mais 100 fi guras que 
se destacaram em prol da 
cidade, dignifi cando o 
seu nome e construindo 
uma história de relevan-
tes serviços prestados à 
comunidade. Já estou em 
fase bem avançada, nesta 
árdua tarefa.

O 1º volume saiu em 
fevereiro de 2018, tam-
bém com 100 persona-
lidades. Ato contínuo a 
este lançamento, entrei 
em contato com Leo-
gildo João Vendramim, 
solicitando, dele, uma 
pequena biografi a e uma 
foto. Prontamente, ele 
me enviou este material, 
mas dizendo que a inser-
ção de sua pessoa na obra 
era mais um gesto de ge-
nerosidade  e lembrança 
de minha parte, do que 
o merecimento pelo que 
fez por Capivari. 

Assim sendo, está o 
nosso saudoso “Gildo”, 
falecido no dia 22 de 
agosto passado, inserido 
na obra, com todo lou-
vor e com todo respeito 
que a nossa comunidade 
tem por esta fi gura “jus-
ta e perfeita”.

A minha homenagem 
lhe presto, antecipando, 
aqui, de como ele se si-
tuará no livro. O velho 
amigo não será jamais 
esquecido pelo que re-
presentou em sua passa-
gem terrena.

Leogildo João 
Vendramim
Leogildo João Ven-

dramim – Comerciante. 
Nascido no dia 2 de ju-
nho de 1943, na cidade 
de Rafard, SP. Filho de 
Emílio Vendramim e de 
Dona Benedita de Al-
meida Vendramim. Ca-
sado com Célia Colom-
bo Vendramim, tendo 
os fi lhos Luceli,Vendra-
mim Soares e Leogildo 
João Vendramim Júnior. 
Estudou na Escola Esta-
dual Prof. Luís Grelle-
t¸em Rafard. Fez o curso 
ginasial no Padre Fabia-
no José Moreira de Ca-
margo e formou-se Téc-
nico em Contabilidade, 
pela Escola Técnica de 
Comércio de Capivari. 
Foi jogador de futebol 
da Sociedade Esportiva 
Ponte Preta – infantil e 
juvenil, de 1959/1960. 
Titular do Rafard Clube 
Atlético – RCA, de 1961 
até a extinção do clube. 
Funcionário da Usina de 
Açúcar União São Paulo, 

de 1962 a 1964. Traba-
lhou, também, na Cole-
toria Estadual de Rafard, 
de 1965 a 1967. Despa-
chante Policial de 1967 
até a presente data. Pro-
prietário da Auto Escola 
“Gildo”, de 1991 a 2015. 
Foi Presidente da Santa 
Casa de Misericórdia de 
Capivari, de 2005 a 2012, 
tendo recebido o título 
de Cidadão de Honra 
ao Mérito, pela Câmara 
Municipal de Rafard, em 
2009. Moção de Congra-
tulações, pela Câmara 
Municipal de Capivari, 
em 2011. Título de Hon-
ra ao Mérito do Rotary 
Clube de Rafard, em 
2011. É membro da Loja 
Maçônica Integridade 
de Capivari, desde 1973, 
tendo exercido vários 
cargos, tanto na Loja 
Base, Capítulo, Kadoshe 
Consistório. Falecido 
em Campinas, no dia 22 
de agosto de 2019.

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

Panifi cadora 
Pantojo

O melhor pão da cidade.
Aceitamos encomendas de

pão, bolos, doces e salgados.

ZEZINHOZEZINHO
T I J O L O S

Av. José Annicchino, 37
Centro - CAPIVARI/SP

2146-0898
Telefones: (19)

R. Cons. Gavião Peixoto, 617 - RAFARD

Fone: (19) 3496-1691

Pães - Doces - Bolos
Sorvetes - Café Espresso

MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

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

Al. Faustina Franchi 
Annicchino, 755 - Capivari-SP

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

“O mundo maravilhoso das malhas”

R. Regente Feijó, 902 - Capivari
 3491.1246

Confecções Soreli Ltda-ME

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
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MICROSAL
PRODUTOS QUÍMICOS

CONTRIBUINDO COM O
ESPORTE EM RAFARD E REGIÃO

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

PABX (19) 3492-8000

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

Rotary entrega seis cadeiras de roda para igrejas
No dia 27 de agosto, 

o Rotary Club de Rafard 
entregou seis cadeiras 
de rodas para igrejas do 
município. A doação faz 
parte do Projeto Aces-
sibilidade, criado pelo 
clube para reduzir ou 
mesmo eliminar o pro-
blema de acessibilidade 
nas igrejas.

Estiveram presentes 
para receber as cadeiras:

- Oseias de Paula, da 
Assembleia de Deus Mi-
nistério de Belém;

- Eliana Nascimento e 
Sheila Ozorio, da Igreja 
Quadrangular;

- João Fonseca e Ai-
moré Martins, da Igreja 
São Pedro (Mombuca);

- Celso Machado e 
Célia Machado, repre-
sentando a Igreja Nossa 
Senhora de Lourdes e 
Capela Nossa Senhora 
Aparecida;

- Pastor Alexandre e 
Irmair Fraga, da IBNA.

A assistente do Go-
vernador da Área 4 do 
Rotary Club, Rita de 
Cássia, do clube Salto 
Moutonnée, participou 
da reunião e parabenizou 
o clube rafardense pelo 
projeto. O presidente do 
Rotary Club Salto Mou-
tonnée, Valdecir Olinto, 

também esteve presente.
O ex-prefeito, Heitor 

Turolla, foi convidado 
para compor a mesa di-
retora, ao lado do pre-
sidente do Rotary Club 
de Rafard, Ângelo Pia-
zentim, e do secretário, 
Pedro Ricomini.

Projeto
Segundo o Rotary, 

as primeiras cadeiras 
foram compradas com 
o superávit da feijoada 
realizada pelo clube no 
mês de julho.

O rotariano José Car-
los Darros explica que o 
projeto continua, e que 
70% do superávit fi-
nanceiro arrecadado em 

ações do clube, serão 
destinados para a com-
pra e doação de mais 
cadeiras de rodas para 
as instituições religiosas 
de Rafard – igrejas, tem-
plos, capelas, mesquitas.

Dados do Censo do 
IBGE, revelam que mais 
de 4 milhões de pessoas 
tem graves problemas 
motores. E para quem 
necessita de cadeira de 
rodas, coisas simples 
para outras pessoas, 
como subir um lance 
de escada ou atravessar 
uma rua, podem signifi-
car uma árdua batalha.

Por conta disso, o Ro-
tary acredita que não só 
a gestão pública precisa 

trabalhar para incluir os 
portadores de necessida-
des especiais no ambien-
te social, mas também as 
igrejas devem estar aten-
tas para as pessoas que 
queiram chegar às de-
pendências dos templos.

A cadeira de rodas 
simples tem capacidade 
para pessoas até 100 kg. 

A meta do clube é atender 
todas as instituições reli-
giosas da cidade que con-
cordarem com o projeto.

“Para participar, os 
responsáveis devem nos 
procurar. Será fornecido 
um termo de compro-
misso e a entidade de-
verá colaborar, na me-
dida do possível, com as 
ações rotárias”, explica 
Darros.

Mais informações pe-
los telefones: 19 3496-
1937 ou 99290-9906.

Próximas ações
No dia 13 de setem-

bro, o Rotary Rafard re-
aliza mais um bingo. As 
cartelas estão à disposi-
ção com os rotarianos.

Outra ação importan-
te do clube já confirma-
da é a tradicional Festa 
das Crianças, no dia 12 
de outubro.

Segundo o presiden-

te, Ângelo Piazentim, 
a meta do clube é doar 
2.000 dólares para a 
campanha de erradica-
ção da pólio promovida 
pelo Rotary Club Inter-
national.

Homenagem
A comemoração do 

Dia do Soldado, cele-
brada em 25 de agosto, 
também não passou em 
branco no Rotary Club 
de Rafard.

Aos 98 anos, o 2º Te-
nente do Exército, Luiz 
Ferrary (Gico), recebeu 
o reconhecimento do 
clube, ao lado do oficial 
da Força Aérea Brasilei-
ra, 1º Tenente Especia-
lista, Denizart Fonseca 
(93).

Juntos, eles relembra-
ram os tempos em que 
estiveram na guerra e 
um pouco de suas histó-
rias pessoais.

Acessibilidade  |  Projeto do clube rafardense visa oferecer cadeiras de rodas para todas as instituições religiosas do município

Representantes das igrejas receberam cadeiras na sede do Rotary Club de Rafard  (Foto: Túlio Darros/O Semanário)

Denizart Fonseca e Gico Ferrary receberam certificado das mãos do presidente do clube  (Foto: Túlio Darros/O Semanário)

Adolescentes são apreendidos após assalto a posto de 
combustível; helicóptero Águia apoiou ação da polícia

Três adolescentes – 
dois de 17 e um de 16 
anos – foram apreendidos 
na manhã de terça-feira 
(3) suspeitos de realiza-
rem um assalto no Auto 
Posto Pio XII, em Capi-
vari. O posto de combus-
tíveis funciona 24 horas 
e fica no bairro São Mar-
cos.

Segundo a Polícia Mi-
litar (PM), um dos ado-
lescentes chegou ao local 
e ameaçou um dos fun-
cionários com uma arma, 
subtraindo uma quantida-
de em dinheiro.

Os adolescentes fugi-
ram e pularam o alambra-
do do Parque Ecológico, 
que fica em frente ao pos-
to na Avenida Pio XII. A 

polícia iniciou as buscas, 
inclusive, com apoio do 
helicóptero Águia e da 
Guarda Civil Municipal 
(GCM). Em meio à mata 
do parque, localizaram 
uma calça com um RG, 

que foi abandonada por 
um dos adolescentes. Em 
seguida, a PM apreendeu 
dois adolescentes, um de-
les, dono da calça encon-
trada no parque. O outro 
participante foi apreendi-

do pela GCM.
Com os adolescentes, 

foi encontrado um simu-
lacro de arma de fogo e 
a quantia de R$ 250 rou-
bada do posto. Eles fo-
ram levados à Delegacia 

para os procedimentos e 
ficaram à disposição da 
justiça.

Agradecimento
Pelas redes sociais, os 

proprietários e funcioná-
rios do Auto Posto Pio 
XII reconheceram o tra-
balho rápido da polícia.

“Gostaria de agrade-
cer em público pelo tra-
balho, dedicação, agili-
dade e profissionalismo 
da Polícia Militar e da 
Guarda Municipal de 
Capivari. Não precisa-
ríamos vir prestar este 
agradecimento, segundo 
‘alguns’, pois se trata do 
trabalho destas corpo-
rações. Mas estamos vi-
vendo novos tempos no 

nosso país, onde vemos 
os índices de criminali-
dade sendo baixados e, 
em grande parte, devido 
ao trabalho de corpora-
ções estaduais e munici-
pais como as citadas, e 
devemos como cidadãos 
de bem, apoiar, defender, 
lutar junto para um Bra-
sil mais seguro, e fazen-
do este agradecimento 
em público, acredito que 
estamos fazendo nossa 
parte, apoiando o traba-
lho destas corporações. 
Na pessoa do PM Fran 
agradeço a todos os po-
liciais militares que fize-
ram parte da ação, e na 
pessoa do Guarda Regis, 
agradeço também a todos 
os Guardas Municipais”.

Capivari  |  Com os adolescentes, os PMs apreenderam um simulacro de arma de fogo e uma quantia de R$ 250 roubada do Auto Posto Pio XII

Polícia Militar e Guarda Civil atuaram em conjunto na captura dos ladrões  (Foto: Tonny Machado)
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
Base Territorial Capivari, Elias Fausto, Mombuca e Rafard

O Presidente do SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO 
DA REGIÃO DE CAPIVARI, entidade sindical inscrita no CNPJ sob nº 
00.135.628/0001-02, Base Territorial: Capivari, Elias Fausto, Mombuca, 
Monte Mor, Rafard e Rio das Pedras, todos no Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais e estatutárias, convocam os integrantes da 
categoria de sua base territorial do município de Capivari, Elias Fausto, 
Mombuca e Rafard, para participarem da Assembleia Geral, a ser reali-
zada, em primeira convocação, as 09:h00min horas do dia 13 de setem-
bro de 2019, na SEDE DO SINDICATO em Capivari, localizada na: Rua 
Ismael Bueno de Oliveira, 33 – Bairro:  Residencial Boa Vista – Capivari 
/SP – CEP: 13.360-000, e, uma hora após em segunda convocação com 
qualquer número de presentes, a fi m de deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia:

A) apresentação, discussão e aprovação da NOVAS CLÁUSULAS SO-
CIAIS para o período de 01 de novembro de 2019 até 31 de outubro de 
2021 e REAJUSTES dos VALORES nas CLÁUSULAS ECONÔMICAS, 
para o período de 01 de novembro de 2019 até 31 de outubro de 2020, 
contidas na CONVENÇÃO COLETIVA fi rmada para o BIÊNIO 2019/2021. 

B) Discussão e deliberação pelos DESCONTOS em percentuais ou va-
lores nominais, bem como a incidência, forma e prazo para desconto em 
folha de pagamento dos empregados e repassados à Entidade Sindical, 
de todos os trabalhadores associados ou não do Sindicato Laboral bene-
fi ciados pela norma coletiva da categoria, referentes a Cota Negocial, e 
ainda contribuições, mensalidades e ou Assistenciais, para a manutenção 
do Sindicato e o Custeio do Sistema Confederativo (Constituição Federal. 
Inciso IV do artigo 8º), e outras Deliberadas e Aprovadas em Assembleia, 
sendo o prazo de 10 (dez) dias a partir da data da deliberação da assem-
bleia, ou da contratação do empregado quando posterior à assembleia, 
para a apresentação da oposição pelos integrantes da categoria quanto 
ao desconto das contribuições, mensalidade e ou assistenciais. 

C) Deliberação para concessão e outorga de poderes ao Presidente do 
Sindicato dos Empregados no Comércio da Região de Capivari, para fi r-
mar as normas da Convenção Coletiva anual ou bienal, bem como fi rmar 
acordos quanto as cláusulas sociais e reajustes salariais e demais di-
reitos dos trabalhadores da categoria laboral, nos termos do artigo 614 
da clt. A Assembleia Geral ocorrerá na forma que dispõe o artigo 611 e 
seguintes da CLT, combinado com o Estatuto Social do Sindicato para 
deliberar em primeira convocação com a presença de 1/3 (um terço) dos 
empregados no comercio e integrantes da categoria, e em segunda con-
vocação, uma hora após com qualquer número de comerciários presen-
tes. Para que não possam alegar posterior ignorância, e surtam seus 
legais e efeitos jurídicos, expede-se o presente edital, afi xado na sede do 
Sindicato, e, com divulgação na base territorial da categoria. Capivari/Rio 
das Pedras - SP, SETEMBRO/2019.

MARCIO MOREIRA - PRESIDENTE

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, 02 
quartos, 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;

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;

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

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

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

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

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

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

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

APTO. EM CAMPINAS
Vendo ou Alugo, próximo a PUCC, 
Bairro Country Villa, 63,61m², 2 dor-
mitórios, garagem coberta. Pode ser 
fi nanciado. Valor R$ 220 mil. Aluguel 
R$ 850 + condomínio. Tratar com 
Arnaldo (19) 3491-7000 / 99788-
4380. 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

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

CHÁCARA EM CAPIVARI
Vendo chácara construída, com 17 
mil m², no bairro Pagotto, (Estrada 
Municipal Capivari/Mombuca, km 
0,59) em Capivari, com frente para 
o asfalto. Indicada para residência, 
empreendimento imobiliário, con-
domínio fechado, alojamento de 
funcionários, clube de campo para 
empresa ou outras instalações. Com 
as seguintes benfeitorias: escritório/
recepção e salas de atendimento mé-
dico e psicológico 100 m²; barracão 
com churrasqueira 102 m²; cozinha 
e despensa 32 m²; banheiros da pis-
cina 68 m²; almoxarifado 8 m²; casa-
-sede com 5 dormitórios, 3 banheiros 
e varanda 234 m²; garagem de calhe-
tão 38 m²; piscina de azulejo 5 x 12 
– 60 m²; poço artesiano com outorga 
e licenciamento vigilância sanitária 
e caixa de água capacidade para 
8.000 litros; campo de futebol, lago 
de pesca com nascente natural, além 
de pomar. Valor de R$ 1.100.000,00, 
aceita-se casa, terreno ou veículo 
como parte de pagamento. Tratar 
com Arnaldo, (19) 3491-7000 - (19) 
9 9788-4380. Indeterminado

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

SAVEIRO CROSS 2014
Vendo, completa, branca, 1.6, R$ 
41.900. Tratar pelo fone: 3491-3114. 
MV - indeterminado

CLASSIC LS 2015
Vendo, completo, prata, 1.0, R$ 
24.500. Tratar pelo fone: 3491-3114. 
MV - indeterminado

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

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

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

VECTRA SEDAN 2008
Vendo, prata. Tratar pelo fone: 3492-
2417.  BV - Indeterminado

CELTA 2004
Vendo, vermelho. Tratar pelo fone: 
3492-2417.  BV - Indeterminado

S10 LT 2014
Vendo, branco, flex, R$ 62 mil. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

CORSA CLASSIC 2004
Vendo, preto. Tratar pelo fone: 3492-
2417.  BV - Indeterminado

SANDERO 2018
Vendo, prata. Tratar pelo fone: 3492-
2417.  BV - Indeterminado

CROSSFOX 2014
Vendo, branco, completo, R$ 39 mil. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

MERCEDES BENZ 1113
Vendo caminhão na cor azul, com baú 
de 7 metros, ano 1976. Interessados 
tratar pelo telefone: 19 99734-9485. 
Indeterminado

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

CAPTIVA 2010
Vendo, automática, preta, R$ 35 mil. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

ASTRA SL 2001
Vendo, 2 portas, preto, completo, 
gasolina, conservado. Interessados 
tratar pelo telefone: 19 99734-9485. 
Indeterminado

CRUZE SEDAN LT 2012
Vendo, 1.8,  prata,  completo, 
automático, R$ 43.900. Tratar pelo 
fone: 3491-3114. MV - indeterminado

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

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

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

FORD RANGER 2006
Vendo, 4 portas, preta, completa, 
gasolina. Interessados tratar pelo  
telefone: 19 99734-9485. Indeterminado

CRUZE LT 2015
Vendo, automático, branco, R$ 
49.800. Tratar pelo fone: (19) 3492-
5543. PV - Indeterminado

PRISMA LTZ 2015
Vendo, prata, automático, R$ 42 mil. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

CIVIC LXL 2012
Vendo, automático, cinza, R$ 47 mil. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

VOYAGE 2013
Vendo, preto, completo, 1.0, R$ 
25.900. Tratar pelo fone: 3491-3114. 
MV - indeterminado

SAVEIRO CROSS G6 2014
Vendo, completa, branca, R$ 41.900. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV - 
indeterminado

SANDERO STEPWAY 2012
Vendo, automático, prata, R$ 28 mil. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

FOX PRIME 2012
Vendo, 1.6, completo, branco, R$ 29 
mil. Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

FOX CONFORTLINE 2015
Vendo, completo, prata, 1.6, R$ 36 
mil. Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

MONTANA 2018
Vendo, completa, 10 mil km, branca, 
R$ 41.500. Tratar pelo fone: (19) 
3492-5543. PV - Indeterminado

STRADA TRACKER 2009
Vendo, cabine estendida, com 
direção hidráulica, cinza, R$ 23 mil. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

GRAND SIENA 2013
Vendo, preto, 1.4, automático, 
completo, R$ 30 mil. 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

Veículos

CLASSIFICADOS

29/08 – Luis Fernande Tebom – 50 anos
30/08 – Angela Maria Pereira de Moura – 49 anos
30/08 – Adelina Munaro Rello – 81 anos
31/08 – Cláudio José Forao de Morais – 66 anos
31/08 – Maria Elisa Boscolo Fontolan – 86 anos
31/08 – Amadeu Menegatto – 80 anos
31/08 – Cristiano Forti – 51 anos
01/09 – José Rosivaldo Scrivano – 75 anos
01/09 – Ana Maria Coelho Pastana – 74 anos
02/09 – Iraci de Souza Novaes – 77 anos
02/09 – Luiza Maria de Zamuner Maff eis – 89 anos
03/09 – Edgar Spollar – 79 anos
04/09 – Iracema da Silva Peixoto – 55 anos
04/09 – Silvana Silveira dos Santos – 43 anos
04/09 – Celina Albertini Falciroli – 84 anos

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

ITALO TIAGO FONTOLAN e LÍDIA DA SILVA FACCINETTE, sendo o 
pretendente: natural de Rafard-SP, onde nasceu, aos 18/08/1990, profi ssão: 
operador, estado civil: solteiro, domiciliado e residente em Rafard-SP, Rua 
Carlos Lucchi, 943, bairro: Popular, fi lho de Sílvio Luis Fontolan e Eliete 
Tadei Fontolan; e a pretendente: natural de Elias Fausto-SP, onde nas-
ceu, aos 25/06/1999, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, domiciliada e 
residente em Rafard-SP, Rua Carlos Lucchi, 943, bairro: Popular, fi lha de 
Claudeomir Faccinette e Marisa Lemes da Silva.

Rafard, 30 de agosto de 2019.

REGINALDO MARCOLINO e CILZA REGINA BRAGION, sendo o 
pretendente: natural de Santa Amélia-PR, onde nasceu, aos 17/10/1972, 
profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, domiciliado e residente em 
Rafard-SP, Rua Nadalina Pellegrini Lucchi, 247, bairro: Centro, fi lho de 
Nicolau Marcolino e Juraci Candido de Lima; e a pretendente: natural de 
Rafard-SP, onde nasceu, aos 09/06/1964, profi ssão: aposentada, estado 
civil: divorciada, domiciliada e residente em Rafard-SP, Rua Nadalina 
Pellegrini Lucchi, 247, bairro: Centro, fi lha de Valdemar Bragion e Carmen 
Fracetto Bragion.

Rafard, 04 de setembro de 2019.

Rosane Mila Peixoto - Ofi cial e Tabeliã



Parabéns e felicidades ao empre-
sário Danilo Haddad, sócio pro-
prietário da Capivari Automóveis 
e cortinthiano fanático, que na 
segunda-feira, 9, completa mais 
um ano de vida. Receba os votos 
de paz, saúde e sucesso, da esposa 
Anaísa, do filhão Gabriel, que está 
chegando nos próximos dias, de 
toda família, clientes e amigos. 
Todos aguardam a churrascada!
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Vô Zé (José Darros), neste domin-
go, 8 de setembro, você comemora 
84 anos. Que maravilha estarmos 
mais uma vez participando de um 
momento tão importante na sua 
vida. Feliz aniversário! Temos muita 
admiração por esses cabelos bran-
cos que demonstram as grandes 
experiências que você teve nesta 
valiosa existência. Quando você 
chegou a este mundo, com certeza 
Deus confiou na sua competência 
para criar os seus filhos, e hoje temos a prova disso, pois você, ao longo 
dos anos, constituiu uma linda família. Suas atitudes foram verdadeiros 
exemplos para todos aqueles que convivem e conviveram com você. 
Obrigada, nosso avô, por todo apoio em nossa caminhada! Você merece 
muitas homenagens. Um abraço carinhoso e um feliz aniversário! São os 
votos de todos os netos, bisneto, filhos, nora, genro, familiares e amigos.

NOVELAS

A Dona do Pedaço - Globo - 21h – sexta-
-feira: Camilo promete ajudar Maria da Paz 
a localizar suas sobrinhas. Leandro jura vin-
gança contra Fabiana. Evelina pede que Ma-
ria da Paz não comente com Camilo sobre o 
passado de Chiclete. Evelina e Antero se de-
claram uma para o outro. A pedido de Régis, 
Téo oferece ajuda financeira a Maria. Kim 
engana Márcio e fica com Paixão. Agno ga-
rante a Rock que fará Jô perder seu dinhei-
ro. Rock não aceita uma nova luta arranjada 
por Chico. Leandro ameaça Fabiana. Agno 
promete que fará Jô ganhar muito dinheiro.

Bom Sucesso - Globo - 19h – sexta-feira: 
Marcos decide assistir ao desfile ao lado de 
Paloma. Paloma se prontifica a costurar um 
vestido de Sambrini que será usado por Dani 
Lieb Dich no lugar da costureira que passou 
mal. Sambrini parabeniza o trabalho de Pa-
loma. Luan se inscreve no concurso de po-
esia, encorajado por Alice. Eugênia percebe 
que Vicente gosta de Gabriela. Paloma e 
Marcos conseguem escapar de um assalto. 
Gabriela confessa a Alice que não para de 
pensar em Vicente. Marcos leva Paloma em 
casa, e Ramon os flagra. Ramon cobra uma 
explicação de Paloma, e Marcos tenta de-
fender a costureira.

Órfãos da Terra - Globo - 18h – sexta-fei-
ra: Almeidinha e Tomás invadem o quarto de 
Dalila. A vilã foge dos policiais com a ajuda 
de seu motorista. Valéria e Camila chegam 
ao Brasil. Almeidinha tem uma ideia para 
prender Dalila e comunica a Laila e Jamil. 
Camila visita a família e esclarece para to-
dos sua relação com Valéria. Jamil, Laila 
e Almeidinha pedem a ajuda de Bruno no 
plano para prender Dalila. Valéria propõe 
acordo com Norberto para conseguir o divór-
cio. Abner e Latifa voltam para casa. Laila 
declara seu amor por Bruno nas redes so-
ciais e anuncia sua suposta união. Dalila fica 
intrigada com a notícia sobre o novo casal. 
Chega o dia do falso casamento de Bruno e 
Laila. Dalila aparece para a cerimônia disfar-
çada. Dalila tenta fugir, mas é cercada por 
Almeidinha e Tomás.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-fei-
ra: Rita confessa que gosta de Filipe, mas 
afirma que prefere se manter afastada do 
rapaz. Raíssa, Nanda e suas famílias che-
gam aos estúdios do concurso Vai no Gás. 
Lígia anuncia que é possível descobrir a 
paternidade do bebê de Meg antes mesmo 
de a criança nascer, mas a menina se re-
cusa. Raíssa tem uma crise de ansiedade 
e despista Camelo no estúdio. Meg revela 
a Lígia sobre a sexualidade de Guga. Car-
la, Thiago e Camelo procuram por Raíssa. 
Nanda inicia sua apresentação no concurso. 
Carla encontra Raíssa e incentiva a filha a 
se apresentar. Raíssa entra no palco e fica 
paralisada de medo.

Ouro Verde - Band - 20h20 – sexta-feira: 
Gonçalo rouba o caderno de Pezão para 
Lúcio. Miguel sai de casa e fica hospedado 
na casa do irmão. Ramos de Almeida Pai é 
encontrado morto por estrangulamento pelo 
filho.

As Aventuras de Poliana - SBT - 20h50 
– sexta-feira: Em busca de explicações, 
Poliana vai até a casa de Pendleton. Raquel 
e Jerry cruzam com Guilherme e Carla na 
padaria. Afonso pede para Hugo ficar de 
olho em Débora. Ruth recebe uma ligação 
do orfanato. Ester escuta a conversa entre 
Pendleton e Poliana, e faz alguns questio-
namentos. As crianças do Clubinho decidem 
investigar quem é a pessoa misteriosa que 
anda circulando na casa de Pendleton. Gley-
ce confronta Falcão e exige que ele pare de 
atrapalhar o projeto do CLP.  Luisa se inco-
moda com a reconciliação entre Poliana e 
Pendleton. Ruth pede a ajuda de Lindomar 
para tomar conta da escola. Sem saber, Vini 
compra o notebook que foi roubado da Ruth 
Goulart e Jeff sugere que ele o devolva para 
a diretora. Kessya convida Poliana para ir as 
aulas oferecidas pelo CLP na escola. Luisa 
se demite da O11O e pergunta se Ruth pode 
aceitá-la novamente na escola. Poliana e 
João armam um plano para Luisa e Marcelo 
se reconciliarem. Luca posta o piloto da we-
bsérie que fez com seu grupo no Campo de 
Férias, Mirela e Raquel se incomodam. Ruth 
flagra Vini e Jeff devolvendo o notebook.

O Rico e Lázaro - Record - 20h45 – sex-
ta-feira: Jeremias apanha do povo na rua. 
Dana se recusa a aceitar o pedido de casa-
mento de Absalom. Nabucodonosor ordena 
que o cerco à Jerusalém seja longo e impie-
doso. Matias se preocupa com Jeremias. 
Joana ajuda uma criança na rua. Amitis não 
gosta do creme dado de presente por Neus-
ta. Hurzabum não deixa Shag-Shag acom-
panhá-lo até a festa da rainha no palácio. 
Nabonido gosta do jeito grosso de Nitócris. 
Namnu é cortejada por Sadraque, Mesaque 
e Abednego. Evil-Merodaque diz que Daniel 
precisa descansar um pouco. Sammu-Ra-
mat recebe Hurzabum no palácio. Chaim 
conta para Elga sobre Nebuzaradã. Chaim 
ofende Absalom, que parte para cima do 
pai. Jeremias é jogado na prisão por Fassur. 
Dana comenta sobre o pedido de casamen-
to feito por Absalom. Elga e Zelfa riem das 
brigas entre Shamir e Tamir. Os nobres che-
gam na festa de Amitis. Joana descobre que 
Jeremias foi preso e corre para falar com 
Zedequias. Nabucodonosor faz um brinde 
à rainha. Sem ser convidada, Shag-Shag 
entra no palácio. Sammu-Ramat pede para 
Hurzabum tocar flauta para a rainha. Zado-
que exige que Fassur diga onde está Je-
remias. O falso profeta Hananias procura 
Chaim e diz estar tendo alucinações. Joana 
pede para o rei Zedequias ajudar Jeremias. 
Shag-Shag bebe durante a festa da rainha 
e percebe a presença de Sammu-Ramat no 

local. Evil-Merodaque e Kassaia entregam 
presentes para a rainha. Belsazar presen-
teia Amitis com uma caixa de cheia de sa-
pos, que pulam e assustam os convidados. 
Gedalias avisa a Fassur que o rei Zedequias 
deseja ver Jeremias. Dinah passa mal e des-
maia. Sammu-Ramat apresenta Hurzabum 
aos reis. Joaquim elogia o sorriso de Edissa. 
Nabonido elogia a beleza da sacerdotisa e é 
repreendido por Nitócris. Hurzabum se de-
sespera ao ver Shag-Shag bêbada entre os 
convidados. Joana ampara Jeremias. Asher 
e Benjamin servem água para Dinah. Zede-
quias se irrita com as profecias de Jeremias 
e manda prendê-lo novamente. Sem tem o 
que fazer, Hurzabum observa Shag-Shag 
ser expulsa da festa pelo general Arioque. 
Hananias se recorda das palavras ditas por 
Jeremias. O falso profeta tem um surto psi-
cótico de cai do alto das muralhas da cidade. 
Jeremias é preso em uma gaiola em praça 
pública. 

Topíssima - Record - 19h45 – sexta-feira: 
Antonio fica furioso e acusa André de fazer 
parte da quadrilha. O delegado dá voz de 
prisão ao taxista. Pedro diz para Yasmim 
que Fernando é um novo funcionário do 
tráfico. Sophia conversa com Beatriz sobre 
Antonio. André conta o que houve na praia 
para Sophia. Fernando conta para Bruno so-
bre a prisão de Antonio. O taxista se explica 
para Graça. Mão de Vaca diz a verdade para 
Minha Flor e revela que está investigando a 
organização do Veludo Azul. Madalena dis-
cute feio com Fernando. André fica chateado 
ao ver que Graça liberou Antonio. Fernando 
fala com Pedro e diz que não pode sair para 
ajudá-lo. O menino se desculpa com os pais. 
Angélica incentiva Sophia a sair com Lima. 
Andrea surpreende a todos e aparece na 
porta da casa de Lara.

Abismo de Paixão - SBT - 18:45 – sex-
ta-feira: Damião e Elisa estão escondidos, 
mas Ramiro os encontra. Almerinda abraça 
Damião e furiosa, esbofeteia Elisa. O Padre 
Lupe sai em defesa de Elisa e exige que 
Almerinda deixe a garota em paz, pois é so-
mente uma menina. Almerinda, furiosa, diz 
a Damião que irá mandá-lo para estudar no 
exterior, para que jamais volte a ver Elisa. 
Damião grita com a mãe e diz que jamais a 
perdoará por ter maltratado Elisa. Ramona 
pergunta a Paloma porque ela está com o 
braço machucado, ela responde que Ramiro 
o apertou muito forte para obrigá-la a dizer 
onde estavam Damião e Elisa. Ramona 
pede que a neta jamais volte a esconder as 
coisas dela. Padre Lupe pede a Augusto que 
não seja tão duro com Elisa, diz que a me-
nina não entende porque ele se casou com 
Carmem, e o questiona se ele imagina que 
ela seja a mulher ideal para que formem um 
lar estável, tendo em vista que Estefânia era 
uma mulher fantástica, leal e o amava. Au-
gusto pergunta ao padre se ele tem provas 
da inocência de Estefânia, ou se ela disse 
algo em confissão. O padre, angustiado, diz 
a Augusto que ele sabe que segredos de 
confissão são invioláveis, mas que tem fé 
que algum dia a verdade virá a tona. Dolo-
res diz a Carmem que é muito estranho que 
se realmente Estefânia ia fugir com Rogé-
rio, não tenha pensado em levar nenhuma 
roupa. Carmem afirma que ela levou todas 
as suas jóias. Almerinda, como pagamento 
a Ramiro, por ele ter a devolvido Damião, 
despede Lucio, e o nomeia como novo admi-
nistrador de sua empresa. Passam-se vários 
meses e a gravidez de Carmen já está bem 
avançada. Ramiro pede a Carmem a casa 
que Rogério colocou em seu nome, em troca 
de não dizer a Augusto que o filho que ela 
espera não é dele, Carmen ameaça matá-lo 
se disser algo. Carmen corre atrás de Elisa 
para agredi-la, mas acaba caindo na piscina.

FILMES

Armações Do Amor – Globo - 14h – sex-
ta-feira: Tripp, 35 anos, é um sujeito abso-
lutamente normal – charmoso, simpático, 
sociável e faz sucesso com o sexo oposto. 
O único problema é que ele ainda mora com 
seus pais. Desesperados, eles contratam 
uma mulher que garante fazer com que o 
marmanjo saia de casa.

Barbie, O Mistério da Sereia Mágica – SBT 
- 23h15 – sexta-feira: A família da Barbie 
embarca para Costa Rica acompanhando o 
pai nas gravações finais de seu documentá-
rio sobre baleias! Em Malibu, Barbie e seus 
amigos, começam a trabalhar num parque 
aquático, onde um bebê baleia encanta Ken! 
Enquanto isso, na Costa Rica, George e as 
filhas tentam entender as lendas locais so-
bre as baleias e o mistério da sereia mágica.

Footloose, Ritmo Contagiante – Globo 
- 3h14 – sexta-feira: Ren Maccormack se 
mudou há pouco tempo para uma cidade 
do interior do país. Por ser apaixonado pela 
dança, o jovem enfrenta problemas com o 
reverendo Shawn Moore, que a considera 
um grave pecado. Tudo se complica quando 
Ren se apaixona pela filha do Severo Pas-
tor. Refilmagem de um grande sucesso do 
cinema.

Sorria, Você Está Sendo Filmado – Globo 
- 4h43 – sexta-feira: Mathias é um solitário 
roteirista de piadas que trabalha para a Glo-
bo. Um dia, ele posiciona a webcam do seu 
computador e, diante dela, se mata com um 
tiro na cabeça. Não demora muito para que 
o porteiro Geneton, a faxineira Neide, o sín-
dico Valdir e sua esposa, Vera, cheguem ao 
apartamento, onde encontram o morto. Eles 
chamam a polícia e, enquanto esperam, 
conversam sobre o ocorrido e suas próprias 
vidas. Tudo sob o olhar atento da webcam, 
que continua em pleno funcionamento.

Novelas e Filmes

Dia 06/09
Palmira Relli Turolla
Jéssica Rodrigues de Jesus
Emerson Dias Mota Mobioli
Ariana Carillo
Maria José Oliveira
Marcelino Ezequias de Almeida
Estela Rojas
Denilson Lucas Favero

Dia 07/09
Luis Chinaghia
Ester Silva Moraes
Valdete Toledo
Giovani Forti
Adeslvan Nascimento
Norma Camargo Costa

Dia 08/09
Milton Carlos Costa
Araceli Isabel Wolf
Elisabete de Fátima Vicentim Armelin
Augusto Santos Miguel
Juliana Araújo Pereira
Maria Júlia Costa Risso
José Darros
José Victor Gomes
Joselaine Benatti Vicente
Mariusa Camargo
Andréia Morais

Dia 09/09
Ariane Bueno Vieira
Heloisa Rosana Carillo
Bruno Parra Fontolan
Raquel Rodrigues de Jesus da Silva
Rafaela Feliciano
Demetrius dos Santos Lino
Raquel Rodrigues de Jesus da Silva
Nicole Rodrigues da Silva
José Nunes
Nicole Rodrigues da Silva
Jozé Grillo

Sandra Ghiraldi
Marcelo Lirani
André Stucchi
Tania Vicentin Bicudo
Jose Siebre
Leandro Fornaziero
Danilo Haddad

Dia 10/09
Silvio Morbioli
Vladia Guimarães
Valter Scrivano
Alacir Paes
Sueli Ap. Favarelli
Leandro Alves
Lilian Carla dos Santos
Ricardo Fernando Machado
Gilciane Orosco Malto
Alex Paula

Dia 11/09
Lidia de Campos Costa
Marta de Souza Soares
Maria de Lourdes Carnelós
Michely Turcheti
Vinicius Bonagurio Albiero
Natan Marques
Letícia Rodrigues
Cecília Armelin
Tiago Fracetto Godoy

Dia 12/09
Maria Clara do Nascimento Pinto
Ilson Donizete Maia
Katiani Piccinin Naldi
Mirian de Pontes Campos
Gabriel Rodrigues da Silva
Sandra Regina Paganatto
Joselaine Bragion Talassi
José Soares de Araújo
Misael Machado
Gabriel Rodrigues da Silva
Evandro Zuin

Áries – De 21/03 a 20/04: É uma semana atribulada para resolver questões práticas 
do seu dia. O trabalho exige mais de você e é preciso dar atenção especial a documentos 
e a regras que devem ser direcionadas à sua atividade profissional. Apesar dos desafios, 
será importante manter o foco e as responsabilidades em dia. O céu pede atenção com 
documentos e normas que não podem ser descartadas. A dica é: analise com sabedoria as 
experiências direcionadas a estudos, a viagens e ao campo filosófico. O céu pede filtros e 
ponderação para avaliar o relacionamento. Ambos precisam olhar para o trabalho e adequar 
a rotina às necessidades do casal. É uma semana atarefada e você será testado em sua 
organização e praticidade para concretizar as tarefas do seu dia. Tenha atenção com a sua 
falta de foco ou com o depósito de sua energia em situações que não agregam nada ao seu 
crescimento profissional. Com esforço e dedicação será possível conquistar bons resultados. 
Tenha atenção redobrada com documentos e normas.

Touro – De 21/04 a 20/05: A Lua Crescente desta semana afeta as suas metas futuras. 
Tenha atenção redobrada com documentos e com questões judiciais que acabam afetando 
outras pessoas à sua volta. A experiência traz destaque para sociedades, para o cônjuge e 
para parceiros. O cenário também aponta negligências ou erros do passado que podem vir 
com cobranças nesta fase. As pessoas envolvidas estão vulneráveis e os assuntos podem ser 
distorcidos. Cada um tem a sua percepção, e isso pode causar um mal-estar. Nesta semana 
tudo o que se mantinha reservado vem à tona e todos percebem nitidamente o que vem acon-
tecendo. Um ângulo favorável com o planeta Saturno o ajuda a assumir responsabilidades 
com projetos e ideias elevadas. A maturidade é uma exigência. É uma semana difícil para 
se comunicar com a pessoa amada, mas necessária para que ambos possam expressar os 
sentimentos com franqueza. O equilíbrio emocional é de grande importância para que vocês 
possam superar os obstáculos que podem causar distorções de fatos. É uma semana altamen-
te atribulada, porque há diversas situações para se resolver. O céu pede atenção com relações 
profissionais, principalmente com sócios ou parceiros de trabalho. Busque priorizar as tarefas 
com maior dedicação e empenho. Tenha atenção com conflitos e com a confiança cega.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: A Lua Crescente desta semana pede entendimento sobre 
como você deve lidar com uma pessoa que pode trazer à tona aspectos judiciais ou negli-
gências que interferem na qualidade da relação. É preciso dar atenção aos desperdícios e 
aos exageros trazidos pela pessoa que é tocada nesta semana. A pessoa tocada pode ser 
cônjuge, sócios, clientes ou uma pessoa pertinente à experiência. Apesar dos conflitos, o céu 
o ajuda a tomar decisões importantes para a família ou direcionada ao imóvel. Dê atenção 
especial à forma como se coloca diante das pessoas envolvidas. Seja sábio, prudente e 
maduro para tomar a melhor decisão. É uma semana para lidar com a verdade e perceber a 
pessoa amada de forma honesta e sincera. A convivência familiar pede de ambos maturida-
de e autor responsabilidade pelas escolhas dos últimos meses. É o seu potencial profissional 
que lhe dá estrutura para manter o foco no trabalho. Nesta semana é importante estabelecer 
bons contatos, mesmo diante de desafios nas relações. Existem relações que podem ser 
prejudiciais para o seu desenvolvimento. Avalie quem são as pessoas em quem você vem 
depositando confiança e pare de criar expectativas.

Câncer – De 21/06 a 20/07: Nesta semana é preciso dar um foco maior ao seu trabalho, 
à qualidade da rotina e à saúde. O céu alerta para desperdícios e falhas causados por erros 
no trabalho ou por causa de mudanças de regras que estão sendo expostas nesta semana. É 
importantíssimo avaliar documentos e o quanto você pode estar depositando a sua confiança 
em pessoas erradas. Muitas situações ficam em destaque, e isso acaba mexendo muito 
com você. É uma semana em que você deve se comunicar com qualidade e, acima de tudo, 
verdade. Tenha atenção com distorções de fatos e situações que interferem na sua qualida-
de de vida. Os estudos são fundamentais para que seja possível progredir e conquistar os 
resultados que almeja. O relacionamento passa por curas e por uma fase de maturidade. A 
pessoa amada está disposta a realizar as mudanças para que você entre na vida dele(a). 
O passado deve ser ressignificado. Você está passando por uma fase de crescimento, en-
tretanto nesta semana é importante avaliar as oportunidades e os desperdícios envolvidos 
no campo profissional. Busque uma expressão clara com os colegas de trabalho ou com os 
funcionários. O céu pede atenção com documentos e regras.

Leão – De 21/07 a 22/08: Nesta semana a autoestima deve ser direcionada a propósi-
tos elevados. O céu alerta para desperdícios e negligências em relação a si mesmo. Pense 
em quanto isso vem de feridas do passado que não foram cicatrizadas o suficiente. É uma 
semana em que você deve dar atenção especial ao seu desenvolvimento pessoal e um a 
olhar especial a respeito dos seus talentos. É preciso dar atenção aos desafios financeiros 
e avaliar se você está no caminho certo e com as pessoas adequadas ao seu lado. Você vai 
perceber a necessidade de assumir as rédeas de sua rotina e de realizar movimentos com 
maior prudência e equilíbrio. Se tiver filhos, a vida exige de você novos comportamentos e 
avaliação de suas crenças, porque você está numa vibração mais julgadora, e isso acontece 
justamente para que mude e siga mais leve e de acordo com uma verdade que o liberta. 
Tenha atenção com os exageros e com as expectativas que foram depositadas na pessoa 
amada. É uma semana para filtrar e ponderar. A experiência com filhos é um fator a ser apri-
morado no relacionamento. Você está no caminho certo para organizar a sua rotina de traba-
lho e conquistar resultados mais sólidos, entretanto é preciso dar atenção aos desperdícios 
financeiros ou a elos comerciais que acentuam sacrifícios e dependências.

Virgem – De 23/08 a 22/09: A Lua Crescente desta semana afeta a família e o imóvel. É 
importante avaliar o seu comportamento em família e varrer crenças que limitam o seu progres-
so e o seu crescimento pessoal. O céu pede atenção especial a documentos ou a situações 
que vêm se arrastando e que são geradoras de distorções e mágoas na família. A sua postura 
acaba afetando todos os envolvidos - principalmente, se for o seu caso, o casamento. É uma 
semana para tomar decisões com sabedoria e para expor as verdades que estavam sendo 
camufladas. Você está em condições de interagir com maturidade, principalmente em relação 
aos afetos e aos filhos. A vida exige de você uma atitude mais dinâmica em relação aos seus 
projetos, mas é preciso saber exatamente o que deseja e espera das pessoas envolvidas. Olhe 
à sua volta e perceba o quanto deve mudar a sua percepção sobre coisas, pessoas e fatos. O 
relacionamento exige de você reflexão e ponderação em seu julgamento. Não tome decisões 
precipitadas. É uma boa semana para tomar decisões ousadas e novas para a sua carreira. O 
seu maior desafio está depositado em você mesmo. É importante avaliar o seu comportamento 
em relação a pessoas e tomar decisões com equilíbrio e justiça.

Libra – De 23/09 a 22/10: A Lua Crescente pede atenção para lidar com as pessoas 
do seu convívio, principalmente parentes e irmãos. É uma semana em que você pode ficar 
sabendo de situações que estavam ocultas ou que se mostravam camufladas. É importante 
analisar a situação com entendimento das percepções de cada um. Se achar viável, você pode 
se expressar, mas o céu também alerta sobre a necessidade do silêncio e da reserva. Lembre-
-se: “A palavra é prata e o silêncio é ouro”! É importante avaliar o quanto deseja fazer parte de 
relações que hoje se mostram vulneráveis e confusas. Tenha atenção com documentos e com 
pessoas que o solicitam para expor dúvidas e esclarecimentos. Seja sábio e congruente com 
as pessoas à sua volta. A verdade sempre vem à tona. Com sabedoria, o céu o auxilia a lidar 
com assuntos de imóvel ou familiares. Não guarde rancor e mágoas em seu coração. Nesta 
semana, busque entender o porquê de algumas situações em sua vida. É uma semana para 
curar e ressignificar o passado. Tenha atenção com as decisões ousadas que deseja concre-
tizar em curto prazo. O céu alerta aos desperdícios e a tarefas que não foram concluídas no 
passado. A falta de foco e crenças limitantes prejudicam o seu desenvolvimento nesta semana. 
Tenha atenção com regras, promessas e planos traçados com pessoas no seu meio profissio-
nal. Com sabedoria e justiça será possível encontrar a medida certa.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: A Lua Crescente pede atenção com o seu dinheiro e 
documentos podem ser solicitados. É importante avaliar os projetos e o modo como você 
vem administrando os planos traçados. Tenha atenção especial à expectativa que você vem 
nutrindo em relação a amigos e a pessoas, principalmente em relação à parte material ou a 
algum tipo de retorno financeiro. O céu pede que você aja com sabedoria e autor responsabi-
lidade. Para isso, talvez seja necessário se expressar com qualidade. As pessoas envolvidas 
nos mesmos projetos mostram-se confusas e podem distorcer algum tipo de informação, por-
tanto seja claro e objetivo. Tenha atenção com o deslumbramento das coisas. É uma semana 
em que você deve encarar a realidade de alguns fatos que vieram camuflados. O passado 
deve ser ressignificado para que o novo ciclo se inicie. Você vem depositando expectativas 
muito altas em pessoas no meio profissional. Busque avaliar as opções e alternativas para 
o seu desenvolvimento. O seu maior desafio está na forma de administrar os recursos finan-
ceiros; é preciso visar o equilíbrio e a justiça.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: A Lua Crescente o afeta grandemente. É uma semana em 
que você deve ponderar e avaliar o seu julgamento em relação a pessoas e a fatos. Tenha 
atenção com a exposição e avalie se está na rota certa. O céu também pede atenção com 
documentos e informações que podem lhe expor de alguma forma. Esteja atento a erros 
causados por limitações em sua percepção ou por negligências ou exageros do passado. 
Um ângulo favorável com o planeta Saturno o ajuda com compromissos e responsabilidades 
materiais. Tenha atenção com a arrogância e avalie tudo aquilo que julga ser certo. Às vezes 
podemos errar por acreditar que estamos certos demais. É uma semana em que você deve 
ponderar as suas decisões, principalmente o que se relaciona ao coração. É uma semana 
muito importante para a carreira. Você será levado a tomar decisões para definir o futuro e 
priorizar as tarefas. É preciso dar atenção especial a documentos e à forma como você vem 
percebendo algumas situações. Os exageros e os desperdícios são altamente prejudiciais. 
Se obtiver a medida certa, conseguirá bons resultados. Tenha atenção redobrada com con-
flitos nas relações comerciais.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: A Lua Crescente que ocorre nesta semana afeta o seu 
emocional e altera as suas percepções sobre situações que não estão sob o seu controle. 
É uma semana em que você deve ponderar seu julgamento e suas percepções. Existem 
situações que fogem do seu controle e que se manifestam com o propósito de curar, princi-
palmente os ressentimentos ou os erros do passado. Apesar dos conflitos existentes, o céu 
lhe dá condições de assumir responsabilidades viáveis para o seu desenvolvimento pessoal. 
Estudos e novas fontes de conhecimento agregam nesta nova fase. Tenha atenção com do-
cumentos e interferências de pessoas com quem você se relaciona direta ou indiretamente. 
Permitir a entrada do novo exige de você coragem e desprendimento de uma vida que não 
funciona mais da forma que sempre funcionou. Para o amor é necessário reciclar e inovar. 
É importante assumir as rédeas de sua vida profissional. Os estudos são importantíssimos 
para o seu desenvolvimento. O céu alerta para documentos e regras importantes que não 
podem ser descartadas; nesta semana, muito dessas situações podem vir à tona. Você vai 
perceber a necessidade de se posicionar, portanto faça isso com equilíbrio e justiça.

Aquário – De 21/01 a 19/02: A Lua Crescente da semana pede atenção especial com 
negligências e exageros que afetam os projetos e as relações de amizades. Fique atento a 
desperdícios financeiros e documentos que podem estar atrelados e que dificultam as suas 
decisões. A experiência vem pedindo de você maturidade para selecionar e desapegar-se 
de situações que não devem ser mais carregadas. É uma semana para obter um controle 
saudável, mas com consciência das circunstâncias que o cercam. A sua postura acaba afe-
tando outras pessoas que também compartilham da mesma experiência. Avalie os seus ob-
jetivos, os seus ideais e as suas amizades. Tenha atenção com a frustração. A vida vem lhe 
mostrando a realidade das coisas e das pessoas. É uma semana para selecionar e fazer as 
escolhas certas. Fique atento a experiências do passado mal resolvidas, porque elas podem 
voltar como uma forma de reparar os erros. Busque dar um passo de cada vez. O céu pede 
atenção a exageros e negligências. É uma semana para dar atenção especial à equipe de 
trabalho ou a pessoas que atuam de uma forma mais direta com a sua função. Os projetos 
tendem a passar por desperdícios. Não tome decisões precipitadas.

Peixes – De 20/02 a 20/03: A Lua Crescente desta semana afeta as suas metas futuras. 
Tenha atenção redobrada com documentos e com questões judiciais que acabam afetando 
outras pessoas à sua volta. A experiência traz destaque para sociedades, para o cônjuge e 
para parceiros. O cenário também aponta negligências ou erros do passado que podem vir 
com cobranças nesta fase. As pessoas envolvidas estão vulneráveis e os assuntos podem 
ser distorcidos. Cada um tem a sua percepção, e isso pode causar um mal-estar. Nesta 
semana tudo o que se mantinha reservado vem à tona e todos percebem nitidamente o que 
vem acontecendo. Um ângulo favorável com o planeta Saturno o ajuda a assumir respon-
sabilidades com projetos e ideias elevadas. A maturidade é uma exigência. É uma semana 
difícil para se comunicar com a pessoa amada, mas necessária para que ambos possam 
expressar os sentimentos com franqueza. O equilíbrio emocional é de grande importância 
para que vocês possam superar os obstáculos que podem causar distorções de fatos. É uma 
semana altamente atribulada, porque há diversas situações para se resolver. O céu pede 
atenção com relações profissionais, principalmente com sócios ou parceiros de trabalho. 
Busque priorizar as tarefas com maior dedicação e empenho. Tenha atenção com conflitos 
e com a confiança cega.

Horóscopo

Quem também assopra velinhas 
na próxima quarta-feira, 11, é 
Natan Marques, proprietário 
da Mape Produções e Eventos e 
fiel escudeiro na rádio R FM. A 
esposa Mônica, as filhas Isabella, 
Manuella e Giovana, os pais, 
familiares e amigos, desejam os 
parabéns e felicidades!
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Ex-servidor é condenado por desviar valores recebidos 
com a venda de sepulturas no Cemitério Municipal

O ex-servidor da Pre-
feitura de Capivari, Sid-
nei Batista Ferreira, foi 
condenado em segunda 
instância por desviar ver-
bas do Cemitério Muni-
cipal. Segundo a decisão, 
Ferreira terá que ressar-
cir o município em R$ 
22.311,95. 

O advogado chegou a 
recorrer, mas a 6ª Câmara 
de Direito Público do Tri-
bunal de Justiça do Esta-
do de São Paulo (TJ-SP) 
não acatou o recurso. 

Ferreira é acusado de 
desviar os valores que 
eram recebidos da venda 
de sepulturas no Cemi-
tério Municipal. A ação 
civil de improbidade ad-
ministrativa foi movida 
pela própria prefeitura, 
que afirmou ter recebido 
denúncias de que, após a 
comercialização dos lotes 
para os túmulos, os valo-
res não eram contabiliza-
dos para a prefeitura. 

As denúncias foram 
apuradas em uma sindi-
cância e, com a conclu-
são, Ferreira, que é co-
nhecido na cidade como 
Maicon, foi exonerado 
em setembro de 2014.

A decisão em segunda 
instância, do dia 6 de agos-
to, foi publicada no Diário 
Oficial da Justiça na última 
segunda-feira (2). 

A defesa do ex-funcio-
nário alegou que havia 
provas que mostravam a 
inexistência do desvio. O 
advogado do acusado, na 
época da sentença em pri-
meira instância, disse que 
não houve perícia contá-
bil e, por isso, o valor es-
taria incorreto.

A relatora Maria Olí-
via Alves, entretanto, 
afirmou em sua decisão 
que o acusado não justi-
ficou a finalidade da pe-
rícia contábil, por isso ela 
foi negada. Além disso, 
a desembargadora disse 
que Ferreira emitiu e as-
sinou recibos decorrentes 
de venda de terrenos e 
outros serviços relacio-
nados e que os valores 
desses documentos não 
foram devidamente re-
passados aos cofres mu-
nicipais.

A relatora salientou 
ainda que foram cons-
tatados inúmeros depoi-
mentos de moradores de 
Capivari que fizeram o 

pagamento pelo serviço, 
mas nunca receberam os 
comprovantes de que eles 
foram de fato efetuados 
ao município.

A situação foi confir-
mada a partir do depoi-
mento da pessoa que pas-
sou a substituir Ferreira 
na gestão do Cemitério 
Municipal após sua saída. 
A nova servidora, segun-
do a relatora, “identificou 
diversos recibos assina-
dos pelo requerido, sem 
a correspondente guia de 
recolhimento na Secreta-
ria de Finanças”.

O dolo ao município, 
segundo a relatora, ficou 
caracterizado no momento 
em que Ferreira apropriou-

-se “indevidamente do 
dinheiro público, em evi-
dente prejuízo ao erário”, 
finaliza a desembargadora.

Além do ressarcimen-
to, a Justiça de primeira 
instância determinou a 
perda da função pública, 
suspensão dos direitos 
políticos por dez anos, 
pagamento de multa civil 
e proibição de contratar 
com o Poder Público por 
dez anos, sentença que 
foi mantida em segunda 
instância.

Denúncias de desvios
De acordo com deci-

são do juiz da 1ª Vara Cí-
vel de Capivari, Fredison 
Capeline, ficou compro-
vado nos autos que Fer-
reira recebia diretamente 
de moradores valores de 
serviços do Cemitério 
Municipal, e cabia tam-
bém a ele o recolhimen-
to dessa verba aos cofres 
públicos municipais, 
“demonstrando o ato de 
improbidade e desones-
tidade ao se apropriar in-
devidamente de valores 
da municipalidade, cau-
sando prejuízo ao erário”.

Durante o processo, 
foram ouvidos como tes-
temunhas servidores e 
pessoas que pagaram va-
lores a Ferreira. Um dos 
servidores afirmou que 
identificou 74 recibos 
emitidos pelo ex-gestor 
que não teve o recolhi-
mento aos cofres munici-
pais, todos em 2013.

Uma moradora de Ca-

pivari afirmou em juízo 
que realizou pagamento 
diretamente para Ferrei-
ra, mas o servidor não 
recolheu o valor, o que 
causou problema na re-
gularização do terreno no 
cemitério e na prestação 
de serviço de pedreiro. 
Ela apresentou os recibos 
assinados pelo servidor, 
segundo a decisão.

“Como se observa da 
prova produzida, é in-
conteste o ato ímprobo, 
desonesto, atribuído ao 
servidor Sidnei, no exer-
cício e em razão do cargo 
público ocupado na mu-
nicipalidade. É evidente 
a prática do ato de impro-
bidade (...) assim como 
o dolo do servidor na 
apropriação indevida de 
numerário público, sem o 
recolhimento das verbas 
recebidas diretamente 
aos cofres municipais”, 
decidiu o juiz.

Com informações do 
G1 Piracicaba.

Capivari  |  Ele recebia a verba de moradores para a prestação do serviço e não repassava à Secretaria de Finanças; recurso em segunda instância foi negado

Caso aconteceu no cemitério municipal de Capviari (Foto: Arquivo/O Semanário)


