
IBGE lança processo seletivo 
com mais de 2,5 mil vagas

Estimativa é que população rafardense passe de 9073 para 9204 moradores. 
Expectativa das autoridades é bem maior que a apresentada. Página 5

CENSO 2020

Eleitores 
elegem cinco
conselheiros 

tutelares neste 
domingo

Quarenta e cinco 
pessoas concorrem ao 
cargo no município. 

Página 12

RAFARDWestRock inaugura megaplanta 
com investimento de mais de 
US$ 125 milhões em Porto Feliz

Unidade é o estado da arte na produção e oferta de soluções em embalagens 
para o mercado, é também uma das maiores e mais modernas.  Página 13

Brigati 
apresenta 

projeto 
‘Ficha Limpa’ 
para nomeação 
de servidores do 

Legislativo

RAFARD

Dono de posto e motorista 
são presos suspeitos de 

desviar e revender carga 
de combustíveis

POLÍCIA

Diesel transportado por motorista era repassado 
à dono de posto. Polícia acredita que mais de 8 mil 

litros eram desviados por mês. Página 9

Policiais prendem homem que 
furtava lojas com talhadeira

POLÍCIA

Homem praticava crimes em lojas de Rafard e 
Capivari. Página 7

Prefeitura abre concurso com 
salários de até R$ 2.697,68

Funções a serem preenchidas no concurso público da Prefeitura de Mombuca 
são de nível superior. Saiba mais! Página 6

MOMBUCA

PORTO FELIZ

Propositura do 
presidente da Câmara 
de Rafard, vereador 

Marco Antonio Brigati, 
deverá ser votada 
na próxima sessão 

ordinária. 
Página 16

Sistema Anglo deixará de atender 
rede pública em 85 municípios, 

inclusive Capivari e Rafard

EDUCAÇÃO

Em Capivari, a Secretaria de Educação já se 
prepara para dar continuidade ao ensino de 
qualidade com nova metodologia. Página 8

Pela segunda 
vez, Raízen 
fecha usina 
Bom Retiro

Página 4

TEMPORÁRIO

Prefeitura 
lança novo site

Página 11

RAFARD
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Bíblia sem preconceito 36
Enfermidades, antes er-

radicadas (sarampo, rubé-
ola, caxumba e outras), es-
tão de volta, no Brasil e no 
Mundo. Por quais motivos? 
O mal é diabólico, nunca 
deixa de espreitar pela chan-
ce de voltar e atacar. Cabe a 
todos nós, governo e povo, 
a vigilância e guerra contra 
os exércitos virulentos. Ao 
governo é devida a profi la-
xia, a parte sanitária, como 
o tratamento de água e es-
goto, o combate às pragas 
e à poluição e criar vacinas 
apropriadas para debelar 
os diferentes males. A nós, 
contribuirmos com a des-
poluição e vacinar-nos e aos 
nossos fi lhos.

Sarampo é uma doença 
altamente infecciosa, causa-
da por um vírus. As crianças 
menores de 5 anos e pessoas 
desnutridas são mais susce-
tíveis. Ele diminui o sistema 
imunológico, fi cando o do-
ente predisposto às outras 
infecções como pneumonia, 
pode causar danos neuro-
lógicos como encefalite, 
surdez, retardo intelectual e 
morte. Quanto mais desen-
volvidos os países, menor 
é o número de óbitos. Em 
certos países africanos che-
ga a 10% (Natalia Cuminale. 
Veja, 11/9/19, 78).  Os sinto-
mas incluem febre acima de 
38,5°C; erupções vermelhas 
na pele; tosse; coriza; con-
juntivite; e manchas brancas 

na mucosa bucal. No Brasil 
a enfermidade já havia sido 
debelada desde 2016, mas 
para nossa vergonha e tris-
teza ela voltou com força e 
quantidade crescente. Entre 
os meses de junho a agosto 
de 2018, houve 1.266 ocor-
rências, nos mesmos meses 
de 2019, 2.753, aumento 
de 117%, (Amazonas, Ro-
raima, Rio Grande do Sul, 
Rondônia e Rio de Janeiro 
são os mais infestados, mas 
há casos também em Per-
nambuco e em S. Paulo – na 
região de Campinas, há 169 
casos). Segundo a ONU, o 
número de casos nos EUA 
e Europa quase triplicou. A 
razão? Segundo a infecto-
logista Rosana Richtmann 
‘Simplesmente as pesso-
as não estão se vacinando’. 
‘Hoje, com vacinas extrema-
mente efi cazes e amplas fer-
ramentas de comunicação 
a divulgar os riscos de in-
fecção, tanto a morte como 
os surtos são inaceitáveis’ 
(Idem). Contudo, a ignorân-
cia impera de tal modo que 
parece termos voltado ao 
tempo do Dr. Oswaldo Cruz 
– 1904 (quase linchado por 
implantar a vacina contra a 
varíola, a desratização e o 
saneamento básico no Rio 
de Janeiro). Apesar da insu-
fi ciente oferta de vacinação 
pelo governo, ainda assim, 
o povo, maior interessado, 
não se vacina. Em 2016, ano 

em que o Brasil ganhou o 
certifi cado de erradicação 
do sarampo, foram vaci-
nados 96% dos brasileiros. 
No período de 2017 a 2019 
a porcentagem média caiu 
para 86%, período em que 
o número de casos de enfer-
mos triplicou. Coincidindo 
com a divulgação de um ar-
tigo publicado pelo médico 
inglês Andrew Wakefi eld 
associando a vacinação ao 
aumento de autismo. Ele foi 
desmascarado e banido da 
medicina porque ele citou 
casos de 12 crianças que já 
possuíam indícios de autis-
mo e queria ganhar fortuna 
dos fabricantes da vacina. 
Conhecendo parte da histó-
ria surgiu o grupo “antivaci-
na”, que por sua vez, divulga 
os equívocos, favorecendo 
o retorno da epidemia com 
suas funérias consequên-
cias.

A poliomielite (paralisia 
infantil, há casos de infecção 
de adultos) é provocada por 
vírus (poliovirus) causando 
febre, dor de garganta, insu-
fi ciência respiratória, náu-
sea, vômito, prisão de ven-
tre, paralisia e morte. Uma 
doença grave já debelada no 
Brasil desde 1990, contudo, 
ainda é endêmica na Nigé-
ria, Afeganistão e Paquistão. 
A história se repete, menos 
de 70% de nossas crianças 
são vacinadas, quando o 
ideal é de 95%.

Rubéola é uma doença 
altamente contagiosa, cau-
sando febre, erupções ver-
melhadas da pele, e outros 
sintomas parecidos com os 
da gripe. Quando há o con-
tágio de uma mulher grá-
vida, o feto poderá nascer 
surdo, com má formação 
cardíaca, lesões oculares, 
ou um natimorto. É trans-
mitida pelo falar, espirrar, 
respirar. 

Dift eria é doença bacte-
riana aguda, cujos sintomas 
são febre, dispneia, afonia e 
disfagia entre outras, por se 
localizar no nariz, faringe, 
laringe e amídalas surgindo 
placas que se estendem para 
outras regiões. É transmiti-
da por até 2 semanas pelo 
falar, tossir, espirrar, por 
contato com a pele do do-
ente. 

A Bíblia e a natureza re-
velam que Deus nos ama e 
deseja que tenhamos saú-
de. Ele deu dons de curar 
(1Cor 12:28), criou alimen-
tos e remédios, e deu-nos a 
razão para fazermos nossa 
parte. Somos responsáveis 
e prestaremos conta da nos-
sa saúde! (1 Cor 3:16-17). 
Vacinemo-nos! É seguro! 
Protejamo-nos, e a nossos 
fi lhos de doenças, paralisia 
e morte.

OpiniÃo
Um mês inteiro 

dedicado a causa 
ainda é pouco

De 11,5 milhões de mamografi as que deveriam 
ter sido realizadas no ano passado, apenas 2,7 
milhões foram feitas, isto é, perto de 10 milhões 
de mulheres brasileiras, segundo essas contas, 
estão sujeitas ao câncer de mama, sobretudo as 
mais pobres e menos informadas. 

Os números expostos pelo Instituto Nacional 
do Câncer e pela Sociedade Brasileira de Masto-
logia explicam a existência de um mês inteiro de 
conscientização, o Outubro Rosa. 

Oportuno, mas ainda insufi ciente para o ta-
manho da gravidade de um mal que nas esti-
mativas ofi ciais vai atingir 59 mil brasileiras 
neste ano, com um grau de mortalidade poten-
cialmente tão alto que deveria virar um mantra, 
motivo de comoção, de mobilização geral e rui-
dosa, programa de conscientização nas escolas e 
em todos os meios de comunicação, da televisão 
ao cordel.

É preciso alardear que a mamografi a é um 
exame com capacidade de identifi car o câncer 
de mama em estágio inicial, que mais da metade 
dos casos de câncer de mama chegam aos con-
sultórios em fase avançada, principalmente de 
mulheres atendidas pelo Sistema Único de Saú-
de, o que difi culta e até elimina a possibilidade 
de cura. 

Aí cabe aproximar a lente para compreender 
melhor o que se passa: há desinformação, sim, 
principalmente nos segmentos mais pobres da 
população, mas se deve acrescentar o reconhe-
cimento de que há mais difi culdades para pa-
cientes atendidas pelo SUS porque são maiores 
as difi culdades para agendar consultas e mamo-
grafi a, e é grande a demora para receber o diag-
nóstico e iniciar o tratamento.

É bom reconhecer que nosso Estado desenvol-
ve um trabalho respeitável nessa área através do 
Hospital de Amor de Barretos. Essas ações são 
replicadas na nossa região com a carreta móvel 
de mamografi a e tantas outras campanhas.

O câncer de mama não espera para depois. 
Quanto mais cedo for detectada a doença, maior 
a possibilidade de tratamento pouco invasivo e 
maior a chance de alcance de cura.

Tá esperando o que?

Editorial

O céu foi deslocado; a re-
gião das estrelas, não tendo 
limites, não mais lhes pode 
servir. Onde está ele? Ante 
tal questão, todas as religi-
ões fi cam mudas.

O Espiritismo vem resol-
vê-la, demonstrando o ver-
dadeiro destino do homem. 
A natureza deste último e os 
atributos de Deus tomados, 
como ponto de partida, le-
vam à conclusão. 

O homem é composto de 
corpo e espírito, sendo este o 
ser principal, o ser da razão, 
o ser inteligente; o corpo é 
simples envoltório material, 
que reveste temporariamen-
te o espírito, para a execu-
ção de sua missão na Terra 
e do trabalho necessário a 
seu adiantamento. Uma vez 
gasto, o corpo se destrói, e o 
espírito sobrevive à destrui-
ção. Sem o espírito a maté-
ria é apenas matéria inerte, 
como um instrumento pri-
vado do braço que o mane-
ja; sem o corpo o espírito 
é tudo; vida e inteligência. 
Deixando o corpo entrar na 
vida espiritual de onde ha-
via saído para encarnar.

Há pois o mundo corpo-

ral, composto de espíritos 
encarnados, e o mundo es-
piritual formado de espíri-
tos desencarnados. Os seres 
do mundo corporal, pelo 
fato de estarem envoltos em 
matéria, estão presos à Ter-
ra ou a qualquer planeta; o 
mundo espiritual está por 
toda parte, em nosso redor 
e por todo espaço; nenhum 
limite lhe é marcado. 

Em razão da natureza 
fl uídica de seu envoltório, os 
seres que o compõem, ao in-
vés de se arrastarem peno-
samente no solo, transpõem 
as distâncias com a rapidez 
do pensamento. A morte do 
corpo é a ruptura dos laços 
que os mantêm cativos.

Os espíritos são creados 
simples e ignorantes, mas 
com aptidão para tudo ad-
quirir e para progredir, em 
vista de seu livre arbítrio. 
Pelo progresso, adquirem 
novos conhecimentos, no-
vas faculdades, novas per-
cepções e, em consequência, 
novos prazeres desconheci-
dos aos espíritos inferiores; 
eles veem, sentem, ouvem 
e compreendem o que os 
espíritos atrasados não po-

dem ver e ouvir, com com-
preender nem sentir. 

A felicidade está na razão 
do progresso realizado; de 
sorte que, de dois espíritos, 
um pode não ser tão feliz 
quanto o outro, unicamente 
porque não é tão adiantado 
moral e intelectualmente, 
sem necessidade de se acha-
rem em lugares diferentes. 
Assim que, estejam um ao 
lado do outro, um pode 
estar nas trevas, enquanto 
tudo é resplandecente ao re-
dor do outro, absolutamente 
como um cego e um vidente 
que se dessem as mãos: um 
percebe a luz que não faz 
nenhuma impressão sobre o 
seu vizinho. 

A felicidade dos espíritos 
é adequada às qualidades 
que possuem: assim, a   des-
frutam, onde quer que se 
encontrem, na superfície da 
Terra, entre encarnados ou 
no espaço invisível.

Uma comparação vul-
gar dará, ainda melhor a 
compreender essa situação. 
Se num concerto estiverem 
dois homens, um bom mú-
sico, de ouvido educado, e 
outro, sem conhecimento de 

música e com ouvido pouco 
delicado, um experimenta 
uma sensação de satisfação, 
ao passo que o segundo fi ca 
insensível, porque um com-
preende e percebe o que ao 
outro não causa nenhuma 
impressão. O mesmo se dá 
com todos os prazeres dos 
espíritos, que estão na razão 
direta da aptidão para senti-
-los. (Segue)

Cidadania
Como sempre, a nossa 

intenção é de que, as pesso-
as que nos prestigiam lendo 
estas informações, passem a 
se interessar pelo estudo da 
sobrevivência da alma e que 
somente o corpo material se 
fi nda, com a chamada mor-
te. Neste 3 de outubro, co-
memoramos o nascimento 
do Codifi cador da Doutrina 
Espírita, professor francês, 
Leon Hipolyte Denizar Ri-
vail – Allan Kardec. 

Onde estiver iluminado 
irmão, receba com o cora-
ção cheio de amor frater-
no, nosso reconhecimento 
e gratidão pelo benefício 
prestado a humanidade.

Assim seja.

ArTiGo
Onde é o Céu - 2

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

usina Bom Retiro

A Raízen, maior 
produtora de açúcar e 
etanol do Brasil, fe-
chará temporariamen-
te a usina Bom Retiro, 
em São Paulo, princi-
pal Estado produtor de 
cana do país, informou 
a empresa nesta quinta-
-feira.

A companhia, uma 
joint venture entre Co-
san e Shell, disse que 
a decisão permitiria à 
empresa otimizar a pro-
dução no polo de pro-
dução de Piracicaba.

O fechamento, expli-
cou a Raízen, não afeta 
as projeções de proces-
samento da cana, pois 
a empresa vai desviar a 
cana para ser esmagada 
em usinas próximas da 

região.
É a segunda vez 

que a Raízen hiberna a 
usina Bom Retiro, em 
Capivari. A unidade 
foi fechada temporaria-
mente em 2015 devido 
à baixa disponibilidade 
de cana após uma seca 
e foi reaberta em 2017.

A decisão acontece 
em meio aos baixos 
preços globais do açú-
car, apesar da reação 
dos contratos de açúcar 
bruto de Nova York em 
sessões recentes, pois o 
mercado espera que o 
balanço global de açú-
car mude para um dé-
fi cit em 2019/20, após 
dois anos de grandes 
superávits.

Bom Retiro é uma 

das menores das 26 
plantas que a Raízen 
opera no Brasil. A em-
presa projetou uma 
moagem total de cana 
entre 61 milhões e 63 
milhões de toneladas 
na temporada 2019/20, 
que se estende até o fi m 
de novembro ou início 
de dezembro. A Raízen 
processou 59,7 milhões 
de toneladas na tempo-
rada anterior.

A empresa disse que 
a maioria dos trabalha-
dores será realocada 
para outras instalações. 
Não informou quantos 
foram demitidos, mas 
afi rmou que negocia 
um pacote de compen-
sação com o sindicato 
local.

CAPIVARI

Usina Bom Reti ro fi ca na rodovia SP-306, que liga Capivari à Santa Bárbara d’Oeste (Foto: Arquivo/O Semanário)

ArTiGo A������ D��� R�������� �� C������, 
bacharel em Direito com especialização em 

dependência química na USP/SP/GREA

Janot, ódio e marketing de livro
A notícia pipocou nos 

meios de comunicação: 
entrevista de Rodrigo Ja-
not ao jornal O Estadão 
(26/09/19) revelava que 
o ex-procurador geral da 
República entrara arma-
do no prédio do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
com a intenção de matar o 
ministro Gilmar Mendes.

A estratégia faz parte 
do marketing de divul-
gação do livro que ele 
vai lançar contando epi-
sódios de sua carreira e 
vida. Nada mais oportu-
no que essa informação 
bombástica.

“Não ia ser ameaça 
não. Ia ser assassinato 
mesmo. Ia matar ele (Gil-
mar Mendes) e depois me 
suicidar”, disse Janot ao 
Estado.

O ex-procurador Janot 
não pode ser incriminado 
por essa declaração, por-
que o planejar e preparar 
um crime não é crime 
(não passou do pensa-
mento, da ideação sinis-
tra). Como advogado ex-
periente, sabe ele que não 
pode ser responsabiliza-
do. O nosso Código Penal 
prevê que o crime tem os 
atos preparatórios, execu-
tórios e a consumação.

Interessante que os ini-
migos de agora, que aca-
lentam ódio recíproco, já 

foram amigos e, “nos anos 
1980, Janot e Gilmar to-
mavam cerveja juntos na 
Europa”. 

Qual o motivo desse 
ódio, então? O ex-procu-
rador explica: “Foi logo 
depois que eu apresentei 
a sessão (…) de suspeição 
dele no caso do Eike. Aí 
ele inventou uma história 
que a minha fi lha advo-
gava na parte penal para 
uma empresa da Lava 
Jato. Minha fi lha nunca 
advogou na área penal… 
e aí eu saí do sério...”.

Parte da população 
brasileira que acompa-
nha as questões políticas 
e econômicas tem mani-
festado desagrado com o 
STF, especialmente com 
o ministro Gilmar Men-
des, inclusive divulgando 
vídeos de ataque à pessoa 
dele quando encontrado 
em espaços públicos ou 
em eventos.

Essa ideação de assas-
sinato não corre por conta 
do sistema judiciário bra-
sileiro, mas por um entre-
vero (ódio) entre eles. E 
isso repercute na crença 
do brasileiro: se nem ele, 
um procurador geral da 
República, acredita no 
STF ou no sistema legal 
do país, como a popula-
ção vai acreditar? Uma 
ação como essa dispara a 

ideia de que não é pela lei 
e sim pela violência que 
se resolvem as questões 
no Brasil.

Na opinião do profes-
sor Antonio Euzébio Fi-
lho, do Departamento de 
Psicologia da USP: “Os 
sentimentos dissemina-
dos de indignação e de-
sesperança contagiam os 
indivíduos, que passam 
a se comportar de for-
ma coletiva, muitas vezes 
movidos exclusivamente 
por suas paixões, gerando 
acirrados confrontos”.

Numa entrevista à 
Revista Galileu, Gary 
Slutkin, que é um epide-
miologista americano, 
conta sua experiência por 
alguns países: “Notei que 
a violência é uma doença 
contagiosa assim como a 
malária, a cólera e a tu-
berculose. Se não con-
seguimos entender suas 
motivações, não entende-
remos suas causas”.

Estamos distantes da 
luz e da serenidade da-
quele jovem nazareno que 
exortava: “Amai a vossos 
inimigos, bendizei os que 
vos maldizem, fazei bem 
aos que vos odeiam, e orai 
pelos que vos maltratam e 
vos perseguem; para que 
sejais fi lhos do vosso Pai 
que está nos céus...” (Ma-
teus 5:44).

Prefeito se reúne com COHAB 
Bandeirante para regularizar 
terrenos da Fazenda Itapeva

O prefeito de Rafard, 
Carlos Roberto Bueno, 
e o diretor de Habita-
ção, Emerson Ferreira, 
se reuniram na última 
sexta-feira, 27, com re-
presentantes da COHAB 
Bandeirante. O encontro 
aconteceu na Prefeitura, 
com objetivo de buscar 
soluções para regulari-
zar a documentação das 
residências (terrenos) 
das famílias que já resi-
dem na Fazenda Itapeva.

De acordo com o Exe-
cutivo, os estudos são 
constantes e as reuniões 

fazem parte do plano de 
ação, que busca, através 
da ajuda de uma equi-
pe especializada, trazer 
parceiros que possam 
viabilizar tal situação.

O objetivo do proces-
so, sendo a Prefeitura de 
Rafard, é desburocrati-
zar e agilizar a regula-
rização e averbação de 
parcelamentos de solo e 
de núcleos habitacionais 
para fi ns residenciais, 
sejam públicos ou priva-
dos. A medida benefi cia 
proprietários de imóveis 
construídos em lotea-

mentos ou empreendi-
mentos irregulares.

“Estou feliz, porque 
estamos conseguindo gra-
ças ao empenho de nos-
sos órgãos competentes e 
apoio de parceiros, regu-
larizar terrenos e áreas de 
todo o município. Ainda 
há muito por fazer, mas 
tenho certeza que vamos 
contemplar as famílias 
com essa conquista. Obri-
gado aos grupos Cohab 
Bandeirante e a Tracción 
por toda a gentileza e agi-
lidade em nós atender”, 
ressaltou Bueno.

Habitação  |  Governo municipal busca regularização de áreas em Itapeva

Reunião com representantes da COHAB discuti u regularização de terrenos  (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)



04 DE OUTUBRO DE 2019 5O Semanário

IBGE lança processo seletivo com mais 
de 2,5 mil vagas para o Censo 2020

O Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) abriu no dia 25 
de setembro, inscrições 
para o processo seletivo 
simplificado. São 2.658 
vagas de nível médio, 
sendo 1.343 para coorde-
nador censitário subárea 
e 1.315 para agente cen-
sitário operacional.

As inscrições vão até 
o dia 15 de outubro de 
2019 e podem ser feitas 
no site da FGV Projetos, 
no endereço https://fg-
vprojetos.fgv.br/concur-
sos/ibgepss2019.

Para a vaga de co-
ordenador, as retribui-
ções mensais serão de 
R$ 3.100,00. Já para o 
agente, o valor é de R$ 
1.700,00.

Mais informações pelo 
telefone 0800 283 4628 
ou pelo e-mail concursoi-
bgepss2019@fgv.br.

Para ter acesso à ínte-
gra do Edital, acesse essa 
notícia no site https://jor-
nalosemanario.com.br. 

Atuação
O censo ou recensea-

mento demográfico é um 
estudo estatístico referen-
te a uma população que 
possibilita o recolhimen-
to de várias informações, 
tais como o número de 
homens, mulheres, crian-
ças e idosos, onde e como 
vivem as pessoas. Esse 
estudo é realizado de dez 
em dez anos.

As vagas são desti-
nadas para trabalhar no 
Censo 2020. Em Rafard, 
será montado um posto 

de coleta – a ser definido 
-, que contará com 1 (um) 
agente municipal, oito re-
censeadores e dois super-
visores.

Reunião
Na tarde de terça-feira 

(01), a coordenadora de 
área do Censo, Vanessa 
Waltrick, realizou a pri-
meira reunião de plane-
jamento e acompanha-
mento no município de 
Rafard. O encontro acon-
teceu na Câmara Muni-
cipal, com a participação 
de autoridades munici-
pais e da imprensa local.

Participaram da reu-
nião, o prefeito de Ra-
fard, Carlos Roberto 
Bueno, os vereadores 
Marco Antonio Brigati, 
Angela Barboza, Alex 
Sandro Santos e Fabio 
dos Santos, a diretora de 
Saúde, Veruscka Cor-
rêa, a diretora-adjunta de 
Educação, Vânia Colom-
bo, o chefe da Divisão de 
Imprensa, Diego Ulerich, 
e o diretor do jornal O Se-
manário, Túlio Darros.

De acordo com Vanes-
sa Waltrick, o Censo terá 
início no dia 1º de agosto 
de 2020, com duração de 
três meses, finalizando 
em outubro do mesmo 
ano.

“Participar do Censo 
é um exercício da cida-
dania. Além disso, as in-
formações colhidas são 
muito importantes para o 
planejamento futuro dos 
municípios”, explica a 
coordenadora.

A estimativa do IBGE 

é que, atualmente, Rafard 
conta com 2.689 domicí-
lios e 9.204 habitantes. A 
última estimativa era de 
9.073 moradores, ou seja, 
um aumento populacio-
nal de 1,4%.

Nova faixa
Rafard está em busca 

de ultrapassar o número 
de 10.188 habitantes. Isso 
é importante para que o 
município suba de faixa 
no Fundo de Participa-
ção dos Municípios, uma 
transferência constitucio-
nal (CF, Art. 159, I, b), da 
União para os Estados e o 
Distrito Federal, compos-
to de 22,5% da arrecada-
ção do Imposto de Renda 
(IR) e do Imposto sobre 
Produtos Industrializados 
(IPI).

A distribuição dos re-
cursos aos municípios é 
feita de acordo com o nú-
mero de habitantes, onde 
são fixadas faixas popu-
lacionais, cabendo a cada 
uma delas um coeficiente 
individual.

Os critérios atualmen-
te utilizados para o cálcu-
lo dos coeficientes de par-
ticipação dos Municípios 
estão baseados na Lei n.º. 
5.172/66 (Código Tribu-
tário Nacional) e no De-
creto-Lei N.º 1.881/81.

Anualmente o Institu-
to Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística - IBGE, 
divulga estatística popu-
lacional dos Municípios 
e o Tribunal de Contas 
da União, com base nes-
sa estatística, publica no 
Diário Oficial da União 

os coeficientes dos Muni-
cípios.

A Lei Complementar 
62/89 determina que os 
recursos do FPM serão 
transferidos nos dias 10, 
20 e 30 de cada mês sem-
pre sobre a arrecadação 
do IR e IPI do decêndio 
anterior ao repasse.

“Estamos muito an-
siosos para o censo 2020. 
Somos uma cidade que 
nos últimos anos vem 
crescendo muito. Em 
pouco tempo foram cons-
truídas mais de 500 novas 
moradias e o crescimen-
to populacional também 
impacta diretamente na 
vinda de recursos fede-
rais”, disse o prefeito de 
Rafard, Carlos Roberto 
Bueno.

População flutuante
As autoridades muni-

cipais acreditam que o 
número de moradores de 
Rafard é bem maior do 
que o número apresenta-
do pelo IBGE.

O reflexo pode ser sen-
tido, principalmente, no 
número de atendimentos 

na área da saúde e educa-
ção.

“Muitas pessoas vem 
para Rafard para traba-
lhar na época da safra 
e acabam firmando re-
sidência no município 
depois de algum tempo, 
inclusive, trazendo suas 
famílias para cá”, disse a 
diretora de Saúde, Verus-
cka Corrêa.

No entanto, o IBGE 
considera esses trabalha-
dores como ‘população 
flutuante’, já que residem 

temporariamente na cida-
de. 

De acordo com Vanes-
sa Waltrick, só são consi-
derados moradores pes-
soas que residam há mais 
de 12 meses na cidade.

Região
Em Capivari, a esti-

mativa do Censo 2020 
é de 56.080 habitantes 
e 16.149 domicílios. Já 
Mombuca, a expectativa 
é de 1019 domicílios e 
3.537 habitantes.

Região  |  Estimativa é que população rafardense passe de 9073 para 9204 moradores; expectativa das autoridades é bem maior que a apresentada

Reunião de planejamento aconteceu na sala dos vereadores na Câmara Municipal  (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)



6 04 DE OUTUBRO DE 2019O Semanário

Exames estão sendo realizados na Unimed Capivari e também em Piracicaba (Foto: Ilustrativa)

Valor: R$ 128,04 (Lei 1572/2012 - Tiragem 2000)Valor: R$ 110,58 (Lei 1572/2012 - Tiragem 2000)

Empresa esteve na cidade no último sábado, 28, para realizar serviços de limpeza  (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

Corujão da Saúde permite 
realização de exames gratuitos 
para população rafardense

Rafard é um dos mu-
nicípios do estado de 
São Paulo que faz parte 
do programa “Corujão 
da Saúde”, criado pela 
Prefeitura de São Paulo 
e que tem por objetivo 
zerar a fila de exames 
através da realização 
dos mesmos em horários 
alternativos e ociosos. 

Para Rafard, os exa-
mes são feitos em horá-

rio de atendimento nor-
mal, estando inseridos no 
programa: mamografia e 
ultrassonografia. O agen-
damento deve ser feito 
via sistema da Central 
de Regulação de Ofer-
tas de Serviços de Saúde 
(CROSS), com posterior 
atendimento nos hospi-
tais Unimed, em Capiva-
ri e Piracicaba. 

O número de vagas 

é limitado por mês, por 
isso é fundamental ser 
ágil para garantir a rea-
lização do exame.

O programa ainda 
está em fase de adapta-
ção, ocorrendo por meio 
de etapas e separado por 
regiões. A primeira fase 
contempla a região me-
tropolitana de São Pau-
lo, Campinas e Taubaté, 
no Vale do Paraíba.

Saúde | Número de vagas é limitado por mês; serviços é regulado pela CROSS

Rede de esgoto do novo bairro 
Lurdes Abel recebe limpeza

Rafard  |  Serviço foi realizado após reclamações do mau cheiro no local

No último sábado, 
28, a rede de esgoto do 
conjunto habitacional 
Lurdes Abel Guima-
rães recebeu serviços de 
limpeza. O prefeito de 

Rafard, Carlos Roberto 
Bueno, esteve no local e 
acompanhou o trabalho.  

A importância deste 
serviço é evitar o mau 
cheiro, prevenir a che-

gada de insetos, evitar 
problemas futuros na 
tubulação e no ramal e, 
o mais importante, dar 
maior qualidade de vida 
para os moradores.

Munícipes terão programação 
especial na Semana do Idoso

A Semana do Idoso já 
tem sua programação de-
finida em Rafard. De 14 
a 16 de outubro, diversas 
atividades interativas serão 
realizadas na cidade, desde 
palestras até café da tarde e 
exposições.

Segundo a prefeitura, os 
eventos buscam valorizar a 
pessoa com mais de 60 anos 
através de atividades lúdi-
cas, inserindo-os na socie-
dade por meio de palestras 
motivacionais, depoimen-
tos e atividades interativas. 
Tais datas também são im-
portantes, pois resgatam a 
memória de anos, através 
de fotos, conversas ou pen-
samentos.

A programação especial 
deste ano inicia na segun-
da-feira, 14, às 14h, na sede 
do Grupo Sempre Jovem da 
Terceira Idade, onde acon-
tece uma palestra ministra-
da por Murilo B. Veja, mé-
dico da Família. 

A nutricionista, Grazie-
la C. Bressiani, estará pre-
sente com dicas para uma 
alimentação saudável, for-
necendo lanches naturais 
para os idosos. Ainda na 
segunda-feira, está previsto 
o Agita Idoso, com a Fisio-
terapeuta, Ariane Bueno, e 
a Interlocutora do Agita SP, 
Natália Silva.

Na terça-feira, 15, acon-
tece o “Jogo do Bingão” e o 

“Café da tarde”, com início 
às 14h.

E por fim, na quarta-fei-
ra, 16, atividades diversas 
preenchem a programação 
de encerramento da Semana 
do Idoso, começando com a 
apresentação dos alunos do 
Projeto Guri. 

Ainda fazem parte do 
cronograma de atividades 
do dia: exposições dos alu-
nos da escola Benedita Ven-
dramim e do CRAS Esta-
ção, apresentação da escola 
Jeni Apprilante e barraqui-
nhas de lanche.  

Todas as atividades se-
rão abertas ao público e vão 
acontecer na sede da tercei-
ra idade.

RAFARD

Prefeitura abre Concurso Público 
com salários de até R$ 2.697,68

Mombuca  |  Funções a serem preenchidas são de nível superior

A Prefeitura de Mom-
buca lançou nesta sema-
na, um Concurso Públi-
co com validade de dois 
anos. Serão preenchidas 
vagas nos cargos de Pro-
fessor de Educação Bá-
sica I (1); Farmacêutico 
(1) e Psicólogo (1).

As funções exigem 
formação superior, 
para atuação em jorna-
das semanais de 20h, 
30h e 40h e salários de 
R$ 12,91 hora/aula, ou 
de R$ 2.008,64 a R$ 
2.967,68.

Entre 29 de setembro 
de 2019 a 20 de outubro 
de 2019, as inscrições po-

dem ser realizadas pelo 
site www.planexcon.
com.br. Para todos os car-
gos o valor da taxa de par-
ticipação é de R$ 80.

Por meio de Prova 
Objetiva, os candidatos 
serão classificados na 
data prevista de 24 de 
novembro de 2019.

Somente aos candida-

tos na função de Profes-
sor será realizada Prova 
de Títulos.

A validade deste Con-
curso Público é de dois 
anos, contados a partir da 
data de sua homologa-
ção. Veja mais detalhes 
acessando o edital com-
pleto no site https://jor-
nalosemanario.com.br.
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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

Policiais prendem homem que 
furtava lojas com talhadeira

Polícia  |  Homem praticava crimes em lojas de Rafard e Capivari

A Polícia Militar de 
Rafard prendeu na ma-
drugada de quinta-feira, 
3, um homem que furtava 
lojas durante a noite nas 
cidades de Rafard e Capi-
vari. W.S.M. foi abordado 
na avenida Pio XII em ati-
tude suspeita.

Com ele, foram encon-
trados 2 notebooks que 
coincidam com os furta-
dos em Capivari na ma-
drugada de terça-feira (01) 
e em Rafard, também na 

madrugada de quarta-feira 
(02). Um celular Motorola 
e uma talhadeira também 
estavam com o suspeito.

Segundo a polícia, 
após ser indagado quanto 
a procedência dos objetos, 
W.S.M. confessou ser pro-
duto de furto, inclusive, 
disse que já havia vendido 
outro notebook no bair-
ro Moreto. Já o celular, o 
homem alegou ser de sua 
propriedade. A talhadeira 
era utilizada para forçar a 

porta dos estabelecimen-
tos e facilitar a entrada. 

Diante dos fatos, o Cb 
PM Matias e Sd PM Mo-
reira, com apoio do Sd 
PM Aribaldo e Sd PM 
Pratt deram voz de prisão 
ao criminoso. Ele foi en-
caminhado ao plantão da 
Delegacia de Capivari, 
onde a Dra. Maria Luiza 
ratificou a prisão.

As vítimas foram con-
tatadas e reconheceram os 
objetos furtados.

Objetos encontrados com homem que praticava furtos durante a madrugada em lojas (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Começou o prazo para novos alunos 
se matricularem na rede estadual

Educação  |  Neste ano, as matrículas para ano letivo de 2020 também 
poderão ser feitas em uma das 72 unidades do Poupatempo

Teve início na terça-feira 
(1) e vai até o dia 31 de ou-
tubro o prazo de inscrições 
para matrículas para o ano 
letivo de 2020 nas escolas 
estaduais de São Paulo. Nes-
te período devem se inscre-
ver os estudantes de outras 
redes, de outros estados ou 
países que não se encontram 
matriculados nas escolas es-
taduais ou municipais do Es-
tado de São Paulo.

Para efetuar a inscrição, 
os responsáveis pelos es-
tudantes com menos de 18 
anos devem procurar a esco-
la pública, tanto municipal 
quanto estadual, ou os Pos-
tos do Poupatempo e apre-
sentar RG ou certidão de 
nascimento e comprovante 
de endereço.

Retomada dos 
estudos
Durante o mesmo perí-

odo também são esperadas 
novas matrículas de pessoas 
que não concluíram seus es-
tudos na época correta e pre-
tendem voltar a estudar.

Para isso, a Secretaria da 
Educação iniciou a campa-
nha de busca ativa com uma 

ampla divulgação e possibi-
lidade de esclarecer dúvidas 
nos canais de comunicação 
da Secretaria.

A Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) da rede es-
tadual de SP recebe alunos 
a partir de 15 anos para o 
Ensino Fundamental Anos 
Finais e 18 anos, no caso de 
Ensino Médio.

Atualmente é oferta-
do em duas modalidades, a 
EJA de presença obrigatória, 
com atualmente mais de 190 
mil alunos matriculados, e o 
CEEJA (Centro Estadual de 
Educação de Jovens e Adul-
tos) com presença flexível 
com mais de 80 mil alunos.

Poupatempo
Neste ano, pela primeira 

vez as inscrições para matri-
cula também poderão ser fei-
tas pessoalmente nas 72 uni-
dades fixas do Poupatempo, 
mediante agendamento pré-
vio. Para solicitar o serviço 
basta acessar um dos seguin-
tes canais de atendimento: o 
portal (www.poupatempo.
sp.gov.br), o aplicativo SP 
Serviços ou por meio dos 
totens de autoatendimento, 

distribuídos nos shoppings, 
supermercados, estações de 
Metrô e CPTM.

Na data e horário marca-
dos, os interessados precisam 
levar ao Poupatempo, o RG 
ou a certidão de nascimen-
to, além do comprovante de 
endereço do estudante. Para 
os menores de 18 anos é ne-
cessário estar acompanhado 
pelo representante legal, de-
vidamente identificado.

Concluída a inscrição 
nos postos, o cidadão rece-
berá um comprovante de 
inscrição para acompanha-
mento do resultado de sua 
matricula.

Resultado
A partir do dia 28 de 

novembro, a Secretaria da 
Educação vai disponibilizar 
o resultado da matrícula no 
site: https://sed.educacao.
sp.gov.br/ConsultaPublica/
Consulta ou em qualquer es-
cola pública.

Mais informações podem 
ser obtidas no site www.
educacao.sp.gov.br; telefo-
ne 08007700012 ou http://
matricula2020.educacao.sp.
gov.br

Objetos encontrados com homem que praticava furtos durante a madrugada em lojas (Foto: Divulgação/Polícia Militar)
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Sistema Anglo deixará de atender rede pública 
em 85 municípios, inclusive Capivari e Rafard

A Secretaria de Edu-
cação realizou na se-
gunda-feira (30) uma 
reunião com diretoras e 
coordenadoras da rede 
municipal de ensino jun-
to do representante da 
Somos Educação, para 
comunicar a decisão da 
interrupção por parte da 
empresa em dar conti-
nuidade aos contratos 
relativos ao Sistema An-
glo de Ensino utilizado 
na aprendizagem com os 
alunos da rede pública 

de cerca de 85 municí-
pios. 

“A Somos Educação 
decidiu não mais traba-
lhar com a área pública, 
ou seja, não fornecer 
mais sistema de ensino 
para a área pública, e vai 
focar no mercado priva-
do e PNLD (Programa 
Nacional do Livro Didá-
tico) com editoras”, dis-
se o porta-voz da Somos 
Educação.

A Somos Educação 
vai atender seus 85 mu-

nicípios cumprindo com 
os contratos firmados até 
o ano de 2020, com cada 
uma das cidades, nas da-
tas respectivas, até que 
todos os contratos se en-
cerrem. A cidade de Ca-
pivari será atendida até 
dezembro de 2019, mês 
que termina o contrato 
com a empresa.

A secretária de Edu-
cação, Marília Cardoso, 
esclareceu na ocasião 
que a vontade e o inte-
resse em descontinuar 
o contrato não partiu da 
Secretaria ou da Prefei-
tura de Capivari. “Gos-
taria de esclarecer que 
ficamos surpresos com 
esta decisão da Somos 
Educação, pois estáva-
mos satisfeitos com o 

material e a metodolo-
gia de ensino. Agrade-
ço a parceria pelo tem-
po em que foi firmada, 
mas também esclareço 
que estamos amparados 
com capacidade mate-
rial e profissional, para 
que nossos alunos con-
tinuem tendo educação 
de qualidade, como vem 
sendo no município”, 
disse Marília.

“O governo estadual 
fornece material didáti-
co atualizado e nossos 
professores estão sen-
do sempre capacitados 
para enriquecer as aulas, 
e avançar com nossos 
alunos”, completou Ma-
rília.

Para o prefeito, Rodri-
go Proença, a educação 

municipal é um dos pon-
tos mais importantes de 
sua gestão. “Atingimos 
o Ideb (Índice de Desen-
volvimento da Educação 
Básica) de 6.5 em 2017, 
ultrapassando a meta 
projetada para 2021. Es-
ses resultados são frutos 
dos investimentos na 
valorização dos profes-
sores, na efetivação de 
mais de 200 docentes, 
na qualidade de nossa 
merenda, na entrega de 
material escolar a todos 
os alunos da rede muni-
cipal. É um conjunto de 
esforços para que pos-
samos chegar a este re-
sultado. E nossos alunos 
continuarão recebendo 
ensino de qualidade”, 
diz o prefeito.

Nota oficial
“A Somos informa 

que reavaliou o posicio-
namento estratégico da 
sua unidade de negócios 
Público e decidiu con-
centrar sua atuação no 
setor de PNLD e descon-
tinuar a sua oferta de so-
luções educacionais para 
prefeituras. A compa-
nhia reforça que todos os 
contratos vigentes serão 
cumpridos normalmente 
até os seus encerramen-
tos, e que nenhuma esco-
la que conta atualmente 
com sistemas ofertados 
ficará desassistida. Em 
compromisso com a 
transparência, a Somos 
está à disposição para 
quaisquer esclarecimen-
tos adicionais.”

Novos rumos na educação  |  Em Capivari, a Secretaria de Educação já se prepara para dar continuidade ao ensino de qualidade com nova metodologia



04 DE OUTUBRO DE 2019 9O Semanário

Dono de posto e motorista são presos suspeitos 
de desviar e revender carga de combustíveis

O dono de um posto 
de combustíveis em Ra-
fard e um motorista de 
caminhão da usina São 
Francisco (Capivari) 
foram presos na manhã 
de quinta-feira (3), sus-
peitos de desviarem par-
te da carga de diesel da 
Raízen. 

Eles foram localiza-
dos em Capivari e Elias 
Fausto após uma denún-
cia. A polícia acredita 
que eles desviavam de 8 
a 10 mil litros de com-
bustível por mês.

Segundo a Polícia Mi-
litar, o empresário é dono 
de posto em Rafard. Ele 
foi parado na avenida 
Pio XII, em Capivari, 
quando transportava mil 
litros de diesel em uma 
Fiorino. Os policiais des-
confiaram do veículo, 
que estava com a trasei-
ra rebaixada, o que indi-

cou que estava carregado 
com muito peso.

Ainda de acordo com 
a PM, o empresário con-
fessou o crime quando 
foi abordado e disse que 
o combustível pertencia 
a usina e era passado para 
ele pelo motorista que fa-
zia o transporte da carga.

O homem ainda ten-
tou, conforme a PM, su-
bornar a equipe para que 
não fosse preso. Ele ofe-
receu R$ 5 mil aos poli-
ciais, que deram voz de 
prisão pelo crime de cor-
rupção ativa e receptação.

Prisão do motorista
Após contato com a 

usina, os policiais con-
seguiram localizar o mo-
torista em outra unidade 
da empresa, em Elias 
Fausto. Os dois foram 
presos e levados para a 
Delegacia de Polícia Ci-

vil em Capivari.
A PM disse ainda que 

o combustível desvia-
do era vendido no posto 
de Rafard e que o crime 
era cometido há cerca de 
dois anos.

A Raízen, que contro-
la a usina, dona do com-
bustível desviado, infor-
mou ao portal G1, que 

está realizando apuração 
interna sobre o caso e 
colabora com as investi-
gações policiais.

O empresário foi pre-
so por receptação do 
combustível e corrupção 
ativa, já que tentou su-
bornar os policiais. Já o 
caminhoneiro responde-
rá por furto qualificado.

Polícia  |  Diesel transportado por motorista de caminhão era repassado à dono de posto; polícia acredita que mais de 8 mil litros eram desviados por mês

Empresário, proprietário de posto de combustível no Centro de Rafard, foi abordado pela polícia com contêiner de óleo diesel (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Diesel de usina era desviado e vendido em Rafard (Foto: Edjan Del Santo/EPTV)
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Você já é brotinho, é um amorzinho, parece uma flor...
Já estou lhe amando e vivo sonhando que é meu amor...
Você brinca de roda igual à menina, 
Carrega boneca, e joga peteca, 
Só não quer ser mocinha

Você brinca de roda...igual à menina...
Carrega boneca, e joga peteca...
Só não quer ser mocinha.

E vivo sofrendo com esse amor...
Você nem liga para minha dor
Você vai embora alegre, cantando...
Eu fico sozinho, tristonho e chorando.

Você já é brotinho, é um amorzinho, parece uma flor...
Já estou lhe amando e vivo sonhando que é meu amor...
Você brinca de roda igual à menina, 
Carrega boneca, e joga peteca, 
Só não quer ser mocinha,
Só não quer ser mocinha
Só não quer ser mocinha...
                                                                    
A música acima, foi uma das escolhidas no Festival de 
música de Rafard, no ano de 1969, na voz de Carlos Be-
nedito de Biasi, e escrita por Heitor Turolla, faz parte do 
LP com as músicas que se 
destacaram na época. 

Hoje o LP constitui-se 
numa verdadeira relíquia.                                                       
E para matar as saudades 
de quem viveu aqueles 
dias, aí vai a letra para que 
você possa se deliciar, can-
tando a música “Menina 
moça”.

Menina Moça
Carlos Benedito De Biasi

MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

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

Al. Faustina Franchi 
Annicchino, 755 - Capivari-SP

ZEZINHOZEZINHO
T I J O L O S

Av. José Annicchino, 37
Centro - CAPIVARI/SP

2146-0898
Telefones: (19)

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

Teo 
Modas

R. Maurício Allain, 142
Centro - Rafard-SP

Aberta aos sábados até às 16h

Fone: 3496-2423

R. Cons. Gavião Peixoto, 617 - RAFARD

Fone: (19) 3496-1691

Pães - Doces - Bolos
Sorvetes - Café Espresso

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

Panificadora 
Pantojo

O melhor pão da cidade.
Aceitamos encomendas de

pão, bolos, doces e salgados.
“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
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M.M. COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL RAFARD

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

Entregas em domicílio

Av. São Bernardo, nº 53 - Centro - RAFARD

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

Prefeitura lança novo site
A Prefeitura de Ra-

fard lançou esta semana 
seu novo website, to-
talmente reformulado, 
moderno, dinâmico e de 
fácil navegação. 

Com acesso fácil a to-
das as áreas, o internauta 
poderá achar o que pro-
cura em um simples cli-
que, seja uma campanha 
do governo municipal, 
avisos importantes, con-
cursos públicos, horá-
rios de ônibus e a novi-
dade, Rafard Responde.

Não só o design, mas 
também aspectos fun-
cionais garantem me-
lhorias significativas 
para o usuário-cidadão, 
e também, para a equi-
pe interna da prefeitura, 
responsável pela gestão 
dos conteúdos. 

Com o novo site, fi-
cou muito mais fácil in-
serir e editar as publica-
ções, sejam eles textos, 
imagens, arquivos das 
legislações e até audio-
visual.

No topo da página 
se encontram as últi-
mas notícias, identifi-
cadas por categoria. Ao 
lado da área ‘Prefeitura 
Informa’, com os prin-
cipais avisos para a po-
pulação. Ainda neste 
primeiro plano, através 
das abas na parte supe-
rior, o usuário pode ‘co-
nhecer’ cada diretor e 
órgão do Governo, além 
de conhecer os pontos 
turísticos e história do 
município. 

No quesito Trans-
parência, a área virtual 

também foi modificada, 
facilitando o acesso do 
usuário. Um exemplo é 
a área de licitações, que 
foi separada por catego-
rias.

Para as campanhas 
institucionais, banners 
rotativos ficam logo 
abaixo das notícias, e 
com um único clique, o 
interessado fica sabendo 
tudo a respeito do assun-
to.

Na parte inferior da 
página inicial, telefones 
úteis, horários das linhas 
de ônibus e os dias e ho-
rários das coletas seleti-
vas também estão dispo-
níveis a população.

Rafard Responde
Pensando em apro-

ximar a população do 
governo municipal, foi 
criado o ‘Rafard Res-
ponde’, canal para o 
munícipe se comunicar 
diretamente com a Pre-
feitura de Rafard, re-

cebendo uma resposta 
oficial, que atenda a sua 
demanda, nos seguintes 
requisitos: dúvidas, su-
gestões, elogios e críti-
cas. 

“Toda a navegação 
foi desenhada levando-
-se em conta a perspec-
tiva do usuário final, 
ou seja, o internauta. É 
que quando uma pes-
soa acessa algum site 
da administração públi-
ca, significa que ela está 
buscando informações 
a fim de suprir alguma 
necessidade. Dessa for-
ma, toda a estruturação 
das informações no site 
foi testada com pessoas 
reais, de forma a tornar 
a navegação mais lógica 
e facilitada para o usu-
ário”, explicou o Chefe 
da Divisão de Imprensa 
de Rafard, Diego Uleri-
ch.

Diego ainda destacou 
que o novo site possui 
navegação otimizada 

para dispositivos mó-
veis, como smartphones 
e tablets.

Satisfeito com o novo 
portal, o prefeito de Ra-
fard, Carlos Roberto 
Bueno, pontuou os ga-
nhou para a população 
com a nova conquista. 
“O que pretendemos é 
oferecer através do Por-
tal mais serviços e mais 
qualidade aos munícipes 
e a todas aquelas pesso-
as que acessam o site”, 
enfatizou.

O projeto foi desen-
volvido pela empresa 
rafardense, Syna Publi-
cidade. Francisco Ri-
beiro Junior, sócio-pro-
prietário da empresa e 
desenvolvedor do web-
site, acredita que a nova 
plataforma facilitará o 
acesso e dará mais trans-
parência às informações.

“Acesse, navegue, 
compartilhe e sinta-se 
em casa! rafard.sp.gov.
br”, convida Ulerich.

Transparência  |  Site traz mais modernidade e informação à população; novas abas foram criadas

Novo site foi ao ar na última quinta-feira, 3, e já atende internautas (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)
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Eleitores de Rafard elegem 
cinco novos conselheiros 
tutelares neste domingo

Neste domingo, 6 de 
outubro, das 8h às 16h, 
acontece no Centro Cul-
tural Júlio Henrique Ra-
ffard, a eleição do Con-
selho Tutelar de Rafard. 
Cada eleitor poderá votar 
em até cinco candidatos. 

Votos acima dessa 
quantidade serão anulados 
pela Comissão Especial 
formada pelos membros 
do CMDCA (Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente).

Importância
O trabalho do conse-

lheiro é muito importante 
porque é ele que vai estar 
em cada área da comuni-
dade ouvindo o cidadão 
que tiver alguma demanda 

relacionada à violação de 
direito, por exemplo, na 
área de educação, saúde 
ou mesmo situações em 
que uma criança esteja so-
frendo abuso, maus-tratos.

Ele trabalha na garan-
tia de direitos. Ele que 
fará abordagem em famí-
lias, independentemente 
de classe, cor ou gênero, 
quando estiver ocorrendo 
uma violação. O Conselho 
Tutelar não atende só aos 
pobres. Por exemplo: em 
um condomínio de classe 
média ou alta, se adoles-
centes estiverem reunidos 
ingerindo bebida alcoóli-
ca e os pais acharem que é 
normal, mas não é, é uma 
violação. O conselheiro 
pode atuar. A família, o 

Estado e a sociedade têm 
o dever de proteger essa 
criança e esse adolescen-
te. Quando um desses 
entes falha, o conselheiro 
tutelar vai atuar.

Como votar
Para votar, basta apre-

sentar o título de eleitor 
(na cidade de Rafard) 
e documento com foto. 
Cada candidato está re-
presentado por um núme-
ro de 01 a 46. Lembrando 
que o voto é facultativo.  
O Centro Cultural fica 
situado na Avenida São 
Bernardo, s/nº, Rafard-SP.

Confira na publicação 
ao lado a lista com os no-
mes e números de todos 
os candidatos.

Eleição  |  Quarenta e cinco pessoas concorrem ao cargo no município
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Feira do Conhecimento movimenta 
o Colégio Porto dos Bandeirantes

Reconhecido por suas 
diversas atividades ex-
tracurriculares,  o Co-
légio Porto dos Bandei-
rantes - de Porto Feliz 
- realizou nos dias 27 
e 28 de setembro, mais 
uma edição da Feira do 
Conhecimento.

O evento, que é rea-
lizado a cada dois anos, 
contou com a apresenta-
ção de atividades organi-
zadas pelos próprios alu-
nos, sobre assuntos que 
envolvem o aprendizado 
diário na sala de aula.

“Este ano a Feira 

- superou todas as ex-
pectativas. A interdis-
ciplinidade, o empenho 
e  interesse dos alunos 
podiam ser sentidos em 
todos os cantos da ex-
posição”, contou Cássia 
Angelieri, uma das res-
ponsáveis pela entidade.                                                                                                              

“No sábado, 28, a 
presença entusiasmada 
e em peso das famílias, 
foi marcante, alcançan-
do mais um  objetivo, 
uma vez que Família + 
Educação = Sucesso!”, 
finalizou Cássia, que 
também é professora.

Educação  |  Evento acontece a cada dois anos e integra pais, alunos, professores e direção da escola

WestRock inaugura megaplanta de embalagens de papelão 
ondulado com investimento de mais de US$ 125 milhões

Como parte de sua es-
tratégia de expansão, a 
WestRock reafirma o seu 
compromisso com o Brasil 
com a conclusão do proje-
to da megaplanta de emba-
lagens de papelão ondula-
do em Porto Feliz (SP). A 
inauguração aconteceu na 
manhã de quinta-feira, 3. 

“Entendemos que pre-
cisamos ser incansáveis na 
busca da concretização de 
nossa visão de ser o prin-
cipal parceiro e fornecedor 
único de soluções inovado-
ras e vencedoras em emba-
lagens que impulsionem o 
negócio de nossos clientes. 
A inauguração da Fábrica 
de Embalagens WestRock 
em Porto Feliz é um mar-
co histórico neste sentido, 
já que foi desenhada para 
tornar-se o estado da arte 
na produção e oferta de 
serviços em embalagens 
com qualidade superior, di-
ferenciação em escala e fle-
xibilidade aliados aos mais 
elevados níveis de serviço. 
Sua localização, próxima à 
Rodovia Castelo Branco, 
privilegia ainda a otimi-
zação logística e agilidade 
nas entregas para nossos 
clientes em qualquer re-
gião do país”, celebra Jairo 
Lorenzatto, presidente da 
WestRock no Brasil.

O papel HyPerform®, 
principal matéria-prima 
utilizada na Fábrica de Por-
to Feliz, é proveniente de 
florestas plantadas, dupla-
mente certificadas (FSC® 
e PEFC CERFLOR) e de 
fontes responsáveis. A 
megaplanta tem capacida-

de para processar 250 mil 
toneladas de papel, e faz 
parte do negócio integrado 
WestRock. Tudo inicia em 
suas florestas (SC e PR), 
que abastecem com fibra 
virgem de altíssima qua-
lidade, a Fábrica de Papel 
de Três Barras (SC), que, 
por sua vez, atende a nova 
fábrica de Porto Feliz bem 
como as outras 3 unidades 
de embalagens de papelão 
ondulado no país, estrate-
gicamente localizadas em 
Blumenau (SC), Araçatu-
ba (SP) e Pacajus (CE). 

“Todos os produtos 
WestRock são recicláveis, 
biodegradáveis e compos-
táveis e amigáveis ao meio 
ambiente. Mas a WestRo-
ck, quando se trata de sus-
tentabilidade, vai além: o 
seu negócio é regenerati-
vo. Nossas florestas plan-
tadas capturam toneladas 
de gases de efeito estufa 
da atmosfera, ajudando na 
neutralização 8,4 x mais 
emissões do que são gera-
das por suas operações no 
Brasil. Elas também con-
tribuem efetivamente para 
uma maior biodisponibili-
dade de água e colaboram 
ainda para uma maior bio-
diversidade da fauna e da 
flora protegendo da extin-
ção muitas espécies. Tudo 
de forma cíclica. Respon-
sável. Sustentável” desta-
ca Lorenzatto.

A Fábrica WestRock de 
Porto Feliz traz ainda ao 
Brasil a mais inovadora 
e moderna tecnologia de 
impressão do mundo em 
papelão ondulado, inédita 

na América do Sul, capaz 
de imprimir em qualidade 
fotográfica bobinas que 
serão convertidas em em-
balagens.

O sucesso da nova uni-
dade está, no entanto, pau-
tado no investimento no 
capital humano. A empre-
sa investe em desenvolver 
uma cultura de alta per-
formance que passa pelo 
respeito às diversidades. A 
cultura de alta performan-
ce e de busca contínua pela 
excelência também está no 
estímulo ao protagonismo 
e na responsabilidade in-
dividual pelo resultado, de 
um lado, e pelo empodera-
mento do outro.

A multinacional con-
tou com o apoio da In-
veste São Paulo, Agência 
de Promoção de Investi-
mentos e Competitivida-
de ligada à Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência, Tecnologia 
e Inovação do Estado de 
São Paulo. Com obras ini-
ciadas em 2017, a unidade 
possui uma área total de 
mais de 230 mil m2, sen-
do mais de 83 mil m2 de 
área construída e 32 docas. 
Conta com equipamentos 
de alta tecnologia, únicos 
na indústria nacional, to-
talizando 1 máquina de 
pré-print, 9 impressoras e 
2 onduladeiras. A multina-
cional consolida com isso 
o seu compromisso com 
o sucesso dos clientes, re-
forçando sua visão de ser 
o principal parceiro e for-
necedor único de soluções 
inovadoras e vencedoras 

em papel e embalagens de 
papel ondulado.

“Esse é um dos exem-
plos de projetos que de-
mandaram uma grande 
mobilização da nossa equi-
pe. Realizamos estudos de 
áreas e o levantamento de 
informações estratégicas 
sobre diversas cidades, vi-
sitando terrenos e colocan-
do a empresa em contato 
com todas as entidades 
públicas e concessionárias 
de serviços envolvidos no 
processo. Um dos fatores 
pela escolha de Porto Fe-
liz foi o suporte e a pron-
tidão da equipe municipal 
em nos atender”, afirmou 
Sérgio Costa, diretor de 
novos negócios da agência 
paulista. 

“Porto Feliz está muito 
orgulhosa com a escolha 
da WestRock. É um alto 

investimento e que tra-
rá emprego e renda para 
a nossa cidade, propor-
cionando uma verdadeira 
transformação na vida de 
muitos porto-felicenses. A 
Prefeitura estará sempre 

de portas abertas e dispos-
ta a colaborar para que a 
WestRock possa atingir 
todos os seus objetivos”, 
afirma Dr. Cássio Habice 
Prado, prefeito de Porto 
Feliz.

Investimentos |  Unidade é o estado da arte na produção e oferta de soluções em embalagens para o mercado, é também uma das maiores e mais modernas

Hemonúcleo arrecada 97 
bolsas de sangue na cidade

No último sábado, 28, 
o Rotary Club de Porto 
Feliz, junto com a Asso-
ciação Acreditar, recebeu 
em sua sede, uma equipe 

do Hemonúcleo Regional 
para coleta de sangue ao 
Hospital do Câncer de 
Jaú. Foram coletadas 97 
bolsas de sangue.

SOLIDARIEDADE

Foto: Divulgação/Rotary Club Porto Feliz

Eleição para novos 
conselheiros tutelares 

acontece neste domingo
Acontece neste do-

mingo, 6, o pleito que 
elegerá 5 novos conse-
lheiros tutelares de Porto 
Feliz.

Neste ano, 20 candida-
tos, entre ex e atuais con-
selheiros, e pessoas que 
nunca se candidataram, 
concorrem para atuar no 
próximo quadriênio. Po-
demos votar em até cinco 
candidatos. O objetivo 
é escolher aqueles mais 
preparados a desenvolver 
um bom trabalho para a 
infância e juventude da 
nossa cidade.

O papel do Conselho 
Tutelar, que é ligado ao 
Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA 
- é extremamente impor-
tante, especialmente para 
garantir direitos àqueles 
que se encontrem em 
situação de risco. Des-
de acompanhamento de 
vida escolar, cuidar de 
situações de agressão, 
uso de drogas, violência 
doméstica, entre outras, 
estão as atribuições do 
conselho.

A eleição acontecerá 
na Escola Coronel Esmé-
dio, das 8h às 12h, e sua 
participação na votação é 
indispensável para o fu-
turo da nossa juventude.

O resultado da eleição 
deve ser divulgado no 
mesmo dia.

CMDCA

Fotos: PH Baldini/Especial Revista Terraço

A reportagem do jornal O Semanário visitou a feira na manhã do último sábado, 28 (Fotos: PH Baldini/Revista Virtual Portando Click)
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Acesse 
nosso
site

osemanario
.com.br

O jornal de Rafard,
da região e do mundo!

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

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

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

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

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

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

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

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

SONATA 2013
Vendo, prata, R$ 65 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

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

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

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

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

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

LINEA ESSENCE 2013
Vendo, prata, R$ 28.900. Tratar pelo 
fone: 3491-3114. MV - indeterminado

VOYAGE 2014
Vendo, prata, R$ 29.800. Tratar pelo 
fone: (19) 3492-5543. PV - 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

SANDERO STEPWAY 2012
Vendo, automático, prata, R$ 28 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

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

CITROEN AIRCROSS 
GLX 2014
Vendo, fl ex, 1.6, 84 mil km, R$ 34 
mil. Tratar pelo fone: 99697-9697. 
Indeterminado

COROLLA XRS 2019
Vendo, preto, R$ 95 mil. Tratar pelo 
fone: 3491-3114. MV - indeterminado

SAVEIRO CROSS 2017
Vendo, azul, R$ 60.900. Tratar pelo 
fone: 3491-3114. MV - indeterminado

UP MOVE 2019
Vendo, branco, R$ 47 mil. Tratar pelo 
fone: 3491-3114. MV - indeterminado

ONIX LTZ 2016
Vendo, preto, R$ 47 mil. Tratar pelo 
fone: 3491-3114. MV - indeterminado

STRADA ADVENTURE 2013
Vendo, preta, cabine dupla, R$ 41 
mil. Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

ONIX JOY 2018
Vendo, preto, completo, R$ 36 mil. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

HB20 2015
Vendo, branco, automático, 1.6, R$ 
39 mil. Tratar pelo fone: (19) 3492-
5543. PV - Indeterminado

ETIOS XS 2018
Vendo, prata, automático, R$ 46 mil. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

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

Veículos

CLASSIFICADOS

28/09 – Diurmo José Talassi – 83 anos
29/09 – Osmarina de Jesus Corazzin Piovesam – 63 anos
30/09 – Juraci Martins Fassino – 68 anos
02/10 – Ana Maria Braggion Hoppe – 63 anos
02/10 – Brenda Cristina de Campos Silva – 14 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:

DIEGO FELIPE DA SILVA e ÁGDA CAROLINE BISPO DOS SANTOS, 
sendo o pretendente: natural de Rafard-SP, onde nasceu, aos 29/07/1990, 
profi ssão: movimentador de mercadoria, estado civil: solteiro, domiciliado 
e residente em Rafard-SP, Rua Felício Vigorito, 110, bairro: Centro, fi lho 
de José Urbano da Silva e Maria de Fátima dos Santos Silva; e a preten-
dente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, aos 01/08/1996, profi ssão: 
operadora de corte e solda, estado civil: solteira, domiciliada e residente 
em Rafard-SP, Rua Felício Vigorito, 110, bairro: Centro, fi lha de Marcos 
Bispo dos Santos e Maisa Nobre dos Santos.

Rafard, 28 de setembro de 2019.

REGIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS e JULIANA DE SOUZA, 
sendo o pretendente: natural de Rafard-SP, onde nasceu, aos 24/08/1981, 
profi ssão: operador de fi bragem, estado civil: solteiro, domiciliado e re-
sidente em Rafard-SP, Rua Allan Rolim Barbosa, 262, bairro: Popular, 
fi lho de Manoel Francisco dos Santos e Nildete Carvalho dos Santos; e a 
pretendente: natural de Florestópolis-PR, onde nasceu, aos 24/01/1987, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, domiciliada e residente em Rafard-SP, 
Rua Allan Rolim Barbosa, 262, bairro: Popular, fi lha de José Aparecido de 
Souza e Vera Lucia Miranda.

Rafard, 01 de outubro de 2019.

Rosane Mila Peixoto - Ofi cial e Tabeliã

OFEREÇO-ME 
PARA CUIDAR 

DE IDOSOS
Cuido de idosos, 

disponibilidade de horário, 
tenho curso de auxiliar de 
enfermagem. Tratar com 

Lidiane pelo fone: (19) 
98954-7418. Ed. 1424 e 1425

Faça o Sinal da Cruz dizendo: Em nome do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo. Amém! Diga agora: 
“Graças vos dou, graças vos peço, graças rece-
berei. E com esta Oração da Chave de Santo 
Expedito, o meu corpo fecharei!” Com muita 
Fé, reze esta oração: “Ó Poderoso Santo Ex-
pedito, invencível na Fé e amando Soldado de 
Cristo! Permita que, com a Chave desta vossa 
Oração que agora rezo, com toda a confi ança, 
eu consiga fechar meu corpo contra todos os 
males e deixa-lo aberto somente para as gra-
ças de Deus. Humildemente vos peço também, 
que abra todos os meus caminhos e ajuda-me 
a alcançar a graça que tanto necessito no dia 
de hoje. (Faça seu pedido) Prometo que sem-
pre carregarei e divulgarei esta Oração da sua 
Chave, meu Glorioso Santo Expedito, e com 
isso tenho certeza que, sob a vossa proteção 
e as bênçãos de Deus, fi carei invisível para 
os meus inimigos; a inveja não me alcançará; 
estarei livre de todas as doenças; trabalho não 
me faltará; meus negócios terão pronta e boa 
solução, e a paz reinará em toda minha família.” 
Reze 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e 1 Glória ao 
Pai. T.R.D.S.

ORAÇÃO DA CHAVE DE 
SANTO EXPEDITO
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Parabéns e felicidades ao diretor 
da MM Souza, Milton Souza 
Junior, que na segunda-feira, 7 de 
outubro, comemora mais um ano 
de vida. Receba os votos de paz, 
saúde e sucesso, da esposa Mar-
cela, dos pais, irmãos, familiares e 
amigos, em especial, de toda equi-
pe da MM Souza. Todos aguardam 
a churrascada!!!

NOVELAS

A Dona do Pedaço - Globo - 21h – sexta-fei-
ra: Jô destrata Sílvia, mas Ava, dona do esta-
belecimento, decide dar uma nova chance à 
vendedora. Fabiana pede que Rael convença 
Jenifer a lhe entregar as receitas de Maria da 
Paz. Antero afirma a Régis que ele se tornou 
o principal suspeito da Polícia para as mortes 
de Jardel e Lucas. Kim convence Vivi a com-
prar roupas com Jô. Amadeu convida Maria da 
Paz para jantar. Rael manipula Jenifer para 
conseguir as receitas de Maria e as envia para 
Fabiana. Camilo destrói o celular de Vivi ao ver 
a influenciadora conversando nele. Abel tenta 
se reaproximar de Britney. Jenifer confessa a 
Maria ter roubado as receitas dos bolos. Kim 
ajuda Vivi a se encontrar com Chiclete. Régis 
depõe, acompanhado de Antero. Jô atende 
Vivi e Kim na loja.

Bom Sucesso - Globo - 19h – sexta-feira: 
Mário liga para Nana, que confirma que não 
marcou encontro com o editor. Mário encontra 
com Silvana no bar. Gisele pede a Diogo para 
não fazer nada contra Mário. Diogo atropela 
Mário, que é socorrido por Silvana. Thaíssa e 
Felipe se oferecem para ajudar Mário a pro-
var que Diogo atentou contra sua vida. Palo-
ma comenta com Ramon que não sabe como 
atender a todas as encomendas. Jeniffer tenta 
seduzir Diogo. Mário acusa Diogo de tentativa 
de assassinato na frente dos funcionários da 
Editora.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: Rita 
afirma a Filipe que precisa ir embora. Nanda 
rouba a cena de Raíssa durante a apresenta-
ção. Carla e Ivete se enfrentam. Milena avisa 
a Karina que Vânia decidiu não prestar queixa, 
desde que a mãe se desculpe publicamente. 
Martinha confessa a Meg que ainda gosta de 
Filipe. Neide diz a Marco que entenderá se 
ele quiser ficar com Carla. Camelo repreende 
Nanda por suas atitudes com Raíssa. Marco e 
Carla discutem. Rui pressiona Tadeu a revelar 
o paradeiro de Rita.

Ouro Verde - Band - 20h20 – sexta-feira: 
Miguel se enfurece e quer que Bia desista do 
casamento. Jorge discute com neném e alme-
ja vingança.

As Aventuras de Poliana - SBT - 20h50 – 
sexta-feira: Guilherme e Raquel se reaproxi-
mam. Os meninos do MaGaBeLo convidam 
Ester para integrar o Clubinho. Verônica e 
Arlete desconfiam que há algo errado com a 
contabilidade do CLP. Nadine sugere outro 
plano para afastar OTTO da O11O. Waldisney 
aparece de surpresa na casa de Nancy com 
o visual repaginado e dizendo estar diferente. 
Para animar o clima entre familia, Poliana e 
Lorena fazem um jantar para todos. Gleyce 
pede para sua filha fazer as pazes com Bento. 
Waldisney pede perdão a Dona Branca e pede 
que Nancy o de uma nova chance. Pendleton 
aparece na casa de Durval e oferece uma 
proposta para ajudar toda familia. Nadine con-
segue hackear o braço mecânico de Sophie. 
Brenda e Virginia aparecem para o jantar na 
casa de Gleyce, e as familias enfim são apre-
sentadas formalmente. Pendleton tenta desco-
brir qual o problema com o braço de Sophie. 
Virginia tem uma atitude inesperada durante o 
jantar na casa de Gleyce.

O Rico e Lázaro - Record - 20h45 – sexta-
-feira: Zac diz a Rabe-Sáris que mentiu para 
Joana sobre a morte de Asher. Ilana pede aju-
da a Ravina. Kassaia não aceita a proposta de 
Sammu-Ramat e pede um tempo para pensar. 
Talita e Samira se oferecem para ajudar Elga. 
Nitócris chantageia Sammu-Ramat e avisa 
que seus irmãos não podem ter um herdeiro. 
Evil-Merodaque discute com Shamiran. Larsa 
recolhe as apostas na Casa da Lua. Asher se 
assusta ao ver seu adversário. Zac aposta na 
vitória do amigo de infância. Daniel, Ezequiel 
e Abednego falam sobre o poder de Deus. 
Gadise tenta consolar Kassaia. Talita discute 
com Samira, e Zelfa estranha. Sammu-Ramat 
conversa com a serva Darice. Shamiran se 
entende com Evil. Amitis elogia o desempe-
nho da costureira Dalila. Aspenaz avisa que 
Hurzabum está com medo do rei. Sadraque e 
Mesaque conversam sobre as contas do pa-
lácio. Joaquim se declara para Edissa. Abed-
nego avisa que Daniel precisa encontrar uma 
mulher. Sadraque corteja Dalila. Raquel diz 
ter medo de engordar. Shamir e Tamir levam 
suas esposas para o quarto. Amitis pede para 
o rei deixar Hurzabum em paz. As gêmeas 
decidem dormir sozinhas. Asher começa a 
lutar com Touro, seu oponente. Joana conso-
la Ebede-Meleque. Asher segue lutando com 
Touro. Lior pede para Deus ajudar Asher. Zac 
diz que o amigo sempre lutou bem. Joana se 
despede de Ebede-Meleque. Shag-Shag torce 
para Asher. Joana pensa em seu grande amor. 
Asher se recusa a matar o adversário. Nebu-
zaradã, então, avisa que o hebreu deverá mor-
rer. Impulsivamente, Zac grita desesperado. 
Joana acorda chamando Asher.

Topíssima - Record - 19h45 – sexta-feira: 
Bruno agradece a amizade de Antonio e eles 
se abraçam. Gabriela visita Rafael no hospital. 
Irritada com Lara, Angélica aceita formar par-
ceira com Paulo Roberto. Lara faz um pedido 
misterioso a seu advogado. Graça questiona 
Edison. Ele afirma que foi mesmo chamado 
por Lara, apesar de ela ter negado. A policial 
fica sem saber em quem acreditar. Gustavo 
espera ansioso pela chegada de Isadora na 
cerimônia de noivado. As meninas da repúbli-
ca ajudam a noiva a se vestir. Fernando se ofe-
rece para acompanhar Gabriela na cerimônia. 
Inês, Edevaldo, Clementina e Canarinho pla-
nejam uma feijoada beneficente para arreca-
dar fundos para Mariinha e Madalena. Sophia 
deixa Andrea ir ao noivado. Bruno, Gonçalo 
e Edison invadem a casa de Paulo Roberto 
e vasculham todas coisas do reitor. Aderlize 
percebe que Paulo Roberto deixou o trabalho 
mais cedo. Pedro chama Yasmim para ir com 
ele até a casa de Paulo Roberto. Isadora che-
ga ao local da cerimônia e aceita o pedido de 
noivado de Gustavo. Antonio oferece apoio a 
Zeca. Sophia fala para sua mãe sobre suas 
suspeitas contra Paulo Roberto. Lara diz que 
Sophia precisa ser internada em uma clínica 
psiquiátrica. Paulo Roberto chega em casa 

e se assusta ao ver tudo revirado. Edison e 
Bruno se escondem atrás do sofá. Os dois se 
preocupam com a presença de Gonçalo na co-
zinha. Eles escutam um tiro e se desesperam.

Abismo de Paixão - SBT - 18:45 – sexta-fei-
ra: Paulo procura Elisa e ela volta a dizer que 
só pode ser sua amiga. Paloma diz a Elisa que 
sabe que Damião a ama, mas ela precisa lutar 
por ele. Elisa fica confusa e Paloma lembra 
que enquanto Damião não se casar é um ho-
mem livre. Branca diz a Dolores que precisa 
falar com Augusto, mas sem que Carmen sai-
ba da conversa. Branca pede a Augusto que 
vá até sua casa. Por azar, Carmen escuta e 
diz a Branca que se ela tem algo a dizer a seu 
marido, pode fazê-lo em sua presença. Branca 
diz a Carmen que ela é uma hipócrita e por 
isso jamais conseguiu fazer com que Augus-
to esqueça Estefânia. Branca se despede e 
lembra Augusto que no dia seguinte o espera 
em sua casa, pois ele, diferentemente de Car-
men, é muito bem-vindo. Carmen, furiosa, diz 
a Augusto que espera que ele não dê ouvidos 
ao que disse Branca. Padre Lupe exige que 
Ingrid diga qual seu propósito em se aproxi-
mar de Gael, porque não confia nela, muito 
menos em seu arrependimento. Ingrid deixa 
claro que vai atrás de Gael e não descansará 
até cumprir seu propósito. Damião diz a Lucio 
que decidiu tomar posse dos negócios de sua 
família, a começar pela processadora, por isso 
precisa dele novamente na empresa para que 
o oriente. Damião pergunta a Lucio se ele foi 
agredido por Ramiro por tentar proteger Elisa, 
e se é verdade que ela se insinuou para ele. 
Lucio responde que Elisa jamais paquerou Ra-
miro. Damião informa Ramiro que ocupará o 
lugar de seu pai na processadora e Lucio será 
seu braço direito e deixa claro que se não o 
respeitar, será demitido. 

A Que Não Podia Amar - SBT - 17h15 – sex-
ta-feira: Gustavo se desespera com a possibi-
lidade de perder o filho e suplica a Ernesto que 
salve a vida dos dois, mas se não for possível, 
que salve a Cinthia. Ana Paula diz a Rogério e 
Gustavo que o bebê nasceu bem e que Cinthia 
resistiu embora seu estado seja delicado. Gus-
tavo, emocionado, diz a Cinthia que ela teve 
uma menina. Maria diz a Elias que Cinthia está 
em estado grave. Ernesto comunica a Gusta-
vo que o bebê, por ser prematuro, ainda não 
estava com os pulmões totalmente formados e 
por isso, teve uma complicação e seu estado 
é muito grave. Elias chega à fazenda gritando 
que já nasceu a filha dele e de Cinthia. Con-
suelo o aconselha a ser mais prudente ou ele 
e Cinthia terão sérios problemas. Rogério diz 
a Maria que já percebeu que entre Vanessa e 
Bruno existe algo mais que uma simples ami-
zade e afirma que nenhum dos dois está sen-
do leal com ele nos negócios. Maria o aconse-
lha a ter muito cuidado com eles. Cinthia diz a 
Maria que caiu por causa de uma discussão 
que teve com Gustavo e que tem certeza que 
se sua filha morrer, ele não ficará nem mais 
um dia com ela. Maria pede a Gustavo que te-
nha paciência com Cinthia e suplica que não 
a abandone. Ana Paula está desolada com a 
situação da filha de Gustavo e Cinthia. Rogério 
diz compreendê-la e a faz lembrar do filho que 
perdeu. Gustavo encontra Elias no berçário e 
se surpreende ao vê-lo chamar a criança de 
“minha menina”.  

Cúmplices de um Resgate - SBT - 21h30 
– sexta-feira: Isabela insiste para Marina re-
velar que ela é ela, mas Marina acha que é 
perigoso, então continua a fingir que perdeu a 
memória. Pedro aparece e estranha. Isabela 
finge que foi até lá para chamar Téo para irem 
juntos para a escola. Safira liga para Rebeca 
e diz que precisa que ela vá até a empresa 
resolver umas pendências, afinal, Otávio está 
se recuperando. Ofélio conta pra Laura que os 
capangas apostaram quem conseguiria beijá-
-la. A mulher fica irritada. Helena diz para Pe-
dro que irá se mudar para a capital, pois não 
consegue mais lidar com a situação dele com 
ciúme de Otávio. Safira leva Rebeca até uma 
sala onde estão as ex-namorados de Otávio 
e diz que elas estão lá para alertá-la como é 
o homem. Sabrina pede pra Isabela, que fin-
ge ser Manuela, não roubar seu único amigo, 
Omar. Isabela diz que ela pode ficar tranquila 
e pensa que a garota prece a versão caipira 
de Priscila. Omar decide aprontar no vilarejo 
para irritar todos.

FILMES

Bater ou Correr – Globo - 14h55 – sexta-fei-
ra: Em 1800, uma princesa é sequestrada na 
cidade proibida na China e levada até o velho 
oeste americano. Na tentativa de salvá-la par-
te Chon Wang, que se depara com uma cultura 
completamente diferente da sua. Ao ser ata-
cado por cowboys armados, Wang responde 
com acrobáticos golpes de kung fu que deixam 
os americanos de cabelo em pé.

Lea e a Grande Aventura no Brasil – SBT 
- 23h15 – sexta-feira: Com Lea, uma falante 
e criativa garotinha, conta empolgada para os 
colegas de classe, sobre sua primeira visita 
ao Brasil, onde seu irmão Zack vive e trabalha 
atualmente. Mas nada se compara às emo-
ções que ela viveu na sua segunda visita ao 
país por ocasião do desparecimento do irmão. 
Enquanto sua mãe e a polícia seguem pistas 
do paradeiro em Manaus, Lea e a namorada 
de Zack se arriscam pela Floresta Amazônica!

Projeto Almanaque – Globo - 3h07 – sexta-
-feira: Um grupo de jovens acaba descobrindo 
instruções secretas para montar uma máquina 
do tempo e decide construir o aparelho. No en-
tanto, os efeitos são muito diferentes do que 
esperavam.

Amélia – Globo - 4h41 – sexta-feira: Ame-
lia Earhart foi a primeira mulher a completar 
a travessia do Oceano Atlântico pilotando um 
avião, tornando-se uma celebridade. Casada 
com um magnata do mercado editorial e tendo 
o piloto Gene Vidal como seu grande amigo, 
Amélia decide, em 1937, embarcar na mais ar-
rojada de suas missões: dar a volta ao mundo 
em um voo solo.

Novelas e Filmes

Dia 04/10
Mateus Forte
Antônio José Cuan
Luísa Martins Borrionuevo
Lucas Maschietto Rego
Mateus Maschietto Rego
Rafaela Maschietto Rego
Benedito Leite de Moraes
Samuel Vicente
Cleusa Nunes de Oliveira Zape
Paulo Moretti
Fernando Almeida
Rafael Araújo

Dia 05/10
Maria Inês Teixeira
Mário Roberto Mobiolli
Tauan Martins Elias
Aline Martins Elias
Gustavo Carrara de Oliveira
Neide Mariza R. Nogueira
Lucilene Soares de Proença
Magda Pereira
Nadia Piai
Erick Lima
Daniel Fontolan
Katiely Corrêa

Dia 06/10
Rogério Antoneli Ferreira
Leonilde B. de Almeida Souza
Franciele Campos
Jaqueline Alves
Tatiane Ap. Samblas Polesi
Valdir Scomparim
Daniel Francisco dos Santos 
Bruno Mendonça
Daniela Campos
Poliana Rodrigues Carnelós

Dia 07/10
Rosa Maria Gasparini Wolf
José Tadeu Quibáo

Lucas Gabriel Forti
Celso Barboza Junior
Ednei Messias
Milton Souza Junior
Priscila Cabral

Dia 08/10
Madalena de Fátima Teixeira 
Alberto Luis Forti
Rafael Assalin Scrivano
Keila Batagim Vigorito Savassa
Jorge Rojas
Rafael Masquetto
Rafael Quirino Teixeira
Joice Gomes

Dia 09/10
Cristina Turolla Pellegrini
Beatriz Magalhães Armelin
André Luis Menegati
Edina de Jesus Giollo Daroz
Damaria Costa de Jesus
Maria Júlia Rodrigues Pereira
Francine Veloso
José Roberto Ferreira
Hilda Vicente
Aparecida de Fátima de Arruda
Sabrina C. C. Oliveira
Danilo Travaioli
Moises Santos
Caio Augusto da Silva

Dia 10/10
Isadora Dal Fabro Besseler
Heraldo I. Pacheco Anacleto
Vanderlei Vieira
Ademir Berganton
Leonice Barbosa de Lima
José Aparecido Thomazini Júnior
Pedro Antônio Armelin
Hamilton Antonio Cibim Júnior
Clayton Martins Ferreira
Paula Carvalho

Áries – De 21/03 a 20/04: É desafiador levar algumas parcerias adiante, e isso pode envolver 
o meio corporativo, mas também o afetivo. É imprescindível fazer o que deve ser feito, levando 
em consideração as metas futuras que já vêm sendo estruturadas a médio prazo. O céu afirma 
que é preciso manter o ritmo e o foco com sabedoria e fazendo concessões. Nesta semana, o seu 
regente, Marte, ingressa em Libra e pede reconsideração em relação às necessidades de uma 
pessoa importante para a troca. Há definições financeiras. É uma semana para definir como as 
coisas ficam entre vocês. Se estiver em processo de separação, é uma semana para levar em 
consideração os direitos e os deveres. Se estiverem juntos e em paz, saiba que a semana é tra-
çada por compromissos e o cônjuge está numa fase de desafios, enfrentando limites que restrin-
gem a sua atuação profissional. É preciso dar atenção às relações profissionais, principalmente 
aquelas que envolvem sociedades, parceiros e clientes. A pessoa se mostra em dificuldade, mas 
ambos desejam resolver a situação para reestruturar novas pontes comerciais.

Touro – De 21/04 a 20/05: Há decisões importantes a serem direcionadas em parcerias de 
trabalho ou em relações comerciais. Dê atenção especial a normas e a regras que bloqueiam a 
sua atuação. O céu pede que você reflita sobre as reais possibilidades e reconsidere qualquer 
tipo de documento pertinente para relações de parcerias ou questões judiciais que devem ser 
encaradas com seriedade. O céu afirma que será preciso se posicionar para tomar decisões de 
uma forma mais imediata. A experiência pode apontar cortes e definições importantes envolvendo 
outra pessoa. É preciso ter uma conversa franca para avaliar se vocês ficam da forma como 
estão ou se mudam. O céu aponta afastamentos e desgaste na troca. Seja flexível para ouvir o 
que a pessoa amada tem a dizer, entretanto, se a pessoa resiste em falar, isso pode ser difícil. 
Se você não deseja uma separação, expresse-se com prudência e cuidado com as palavras. É 
uma semana desafiadora para ancorar parcerias e sociedades. Você precisa se posicionar diante 
de pessoas por meio de sua experiência profissional. É importante fazer concessões a avaliar o 
cenário profissional com ética e comprometimento.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: É uma semana em que você deve levar em consideração defi-
nições importantes para os investimentos, principalmente aqueles direcionados aos filhos ou que 
podem alavancar o seu desenvolvimento. O céu recomenda uma análise profunda sobre como a 
situação se apresenta, para que seja possível tomar as providências necessárias. Tenha atenção 
com atitudes rígidas e carregadas de excesso de controle. Busque colocar na balança o modo 
como você está lidando com as relações afetivas tanto no campo amoroso quanto com os filhos. 
A semana exige de você novos movimentos na vida profissional e mudanças pontuais em sua 
rotina. O céu também alerta sobre os investimentos; é importante ter segurança para dar qualquer 
passo. Pode ser que você sinta a pessoa amada mais resistente a outras opiniões e ideias. Isso 
pode trazer algum tipo de desgaste para a troca. A vida exige de você uma postura firme para que 
seja possível definir como é possível interagir com desafetos e com situações que precisam ser 
transformadas. É uma semana de mudanças em seu trabalho e em sua rotina. Seja flexível para 
interagir com pessoas de sua rotina, sejam elas clientes, colegas de trabalho ou colaboradores. 
Você está em condições de reestruturar a sua forma de trabalhar, mas é preciso focar.

Câncer – De 21/06 a 20/07: Nesta semana é importante se colocar no lugar do outro para 
examinar cuidadosamente as responsabilidades que envolvem ambas as partes. A pessoa tocada 
pode ser o cônjuge, parceiros de trabalho ou alguém da família. Será imprescindível lidar com a 
realidade dos fatos para que seja possível priorizar tarefas tanto para resoluções do imóvel quanto 
para eventos domésticos ou situações que mexem com o seu emocional. Existe uma estrutura ins-
talada na relação que funcionou por muito tempo, mas agora deve ser encerrada para que o novo 
ciclo se propague de uma forma mais viável para o desenvolvimento de ambos. Há movimentos 
novos para interagir com projetos, amigos e com o campo afetivo. Expresse as suas ideias sem 
medo. O cônjuge está em processo de adquirir maturidade para assumir compromissos, princi-
palmente em família. Os compromissos também são direcionados para quebrar estruturas que 
não funcionam mais. Ambos estão crescendo com esses acontecimentos. Existem oportunidades 
de crescimento profissional, entretanto e preciso focar em seus estudos para que os resultados 
aconteçam a médio e a longo prazo. O seu maior desafio profissional nesta semana é lidar com 
pessoas que exigem e esperam mais de você.

Leão – De 21/07 a 22/08: Nesta semana será necessário focar nas responsabilidades do 
trabalho e de sua rotina. É uma semana em que o acúmulo de tarefas e de compromissos pede de 
você flexibilidade e clareza na comunicação com funcionários, pessoas de sua rotina ou colegas 
de trabalho. O céu pede de você novas posturas, organização e flexibilidade para mudar uma 
estrutura de trabalho que não funciona mais. A saúde também é um ponto que não pode ser negli-
genciado, portanto busque fazer um “check up” e avaliar os hábitos. A vida vem pedindo de você 
flexibilidade para interagir com as mudanças que são visíveis na família e para adotar um novo 
estilo de vida. As mudanças podem gerar cortes e afastamentos de algumas pessoas. Você está 
frustrado com situações que não estão sob o seu controle, mas que guer desafetos com a pessoa 
amada. A frustração pode ser por causa de filhos ou traições. É importante entender o momento 
com sabedoria para tomar decisões adequadas para ambos. O cônjuge se mostra mais afastado 
e realizando mudanças. É uma semana de comprometimento e de responsabilidades mais altas 
no trabalho. É importante se posicionar para que seja possível interagir com os compromissos. Há 
pessoas que participam ativamente desta estrutura; reuniões podem acontecer.

Virgem – De 23/08 a 22/09: A Lua Crescente da semana pede de você uma postura mais 
firme e responsável diante de compromissos direcionados aos filhos e a eventos financeiros. É 
preciso entender como isso pode acontecer. Se tiver filho(s), é uma semana atarefada para ele(s), 
porque está(ão) em vias de assumir responsabilidades maiores. Pode ser que você participe deste 
movimento, seja se comprometendo ou impondo os limites. A experiência também pode se esten-
der aos compromissos financeiros, que o deixam em destaque e com o objetivo de trazer algum 
tipo de enfrentamento com uma pessoa, principalmente consigo mesmo, para identificar o que é 
melhor para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Para ambas situações, a autoestima 
será o combustível necessário. Para dar certo, é preciso ser flexível para interagir com ideias e 
pessoas diferentes de você. A forma de encarar os compromissos materiais e o que se espera 
do cônjuge em relação a esses assuntos pode ser a causa de muitos desgastes na relação. 
Você precisa amadurecer o seu olhar para esses fatos e assumir as responsabilidades com maior 
consciência das possibilidades de ambos. Reflita sobre mudanças de ideias ou cortes necessários 
para que seja possível dar passos sólidos a médio prazo. A vida exige de você flexibilidade e um 
nova forma executar as suas tarefas. Amplie o seu campo de visão sobre o seu conhecimento e 
sobre sua vocação.

Libra – De 23/09 a 22/10: É uma semana em que é preciso focar em compromissos fami-
liares, eventos domésticos ou em reformas e resoluções envolvendo imóvel. Os pais e sogros 
também podem ser tocados nesta semana, então é preciso levar em consideração as neces-
sidades e os limites que devem ser definidos por você. A fase pela qual você vem passando 
exige de você altas responsabilidades, então cabe a você, por meio de ações responsáveis, dar 
o tônus e a direção necessária para as relações envolvidas. A família passa por mudanças na 
forma de viver e de manter estruturas que não funcionam mais neste novo ciclo. Este processo de 
mudança acaba exigindo muito mais de você, porque tudo se inicia por meio de suas posturas e 
decisões. Esteja atento aos investimentos que são movidos nesta semana, porque são favoráveis, 
entretanto é preciso ter habilidades para traçar acordos e negociações. O cônjuge está alheio ou 
sentindo dificuldades para perceber as suas necessidades pessoais. Você vem assumindo muitas 
responsabilidades, então precisa ter consciência de que o trabalho é mais seu do que da pessoa 
amada. É uma semana em que as responsabilidades se sobrepõem às necessidades de afeto. 
O local de trabalho deve ser organizado e apropriado para o seu momento profissional. É uma 
semana perfeita para assumir responsabilidades com consciência das mudanças que devem ser 
traçadas a médio e a longo prazo.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: Nesta semana é importante interagir com maturidade com 
pessoas do seu convívio ou com parentes. Existem informações que mexem muito com o seu es-
tado emocional. O céu pede uma reflexão profunda sobre como deve e deseja se relacionar com 
as pessoas envolvidas. As pessoas que o rodeiam passam por transformações, e isso impacta 
em mudanças na estrutura que as mantêm. As relações com essas pessoas pedem de você um 
olhar mais profundo sobre o que não pode ser alcançado numa visão unilateral. Reflita sobre os 
seus sentimentos e sobre as suas expectativas, encare os medos e bloqueios e mergulhe em 
suas percepções de uma forma madura e consciente do meio social. A comunicação é uma ne-
cessidade para a troca entre todos. Uma conversa com uma pessoa importante causa mudanças 
e convites também podem gerar cortes e afastamentos. É uma semana delicada para o campo 
afetivo. Tenha atenção com discussões ou com situações que podem gerar cortes e afastamentos. 
É imprescindível entender o que se passa com cada um de vocês para traçar planos harmoniosos 
para o relacionamento. Vocês estão transitando um novo ciclo. O céu pede reflexão no silêncio 
sobre como deve agir com pessoas do seu trabalho. Tenha atenção para que o medo não fique 
ainda maior e o impeça de tomar decisões importantes para a rotina de trabalho.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: Nesta semana é importante averiguar com realidade os 
compromissos financeiros e as estruturas de trabalho que devem ser transformados por você. 
O céu pede sabedoria para tomar decisões com parceiros, sócios e projetos que dependem de 
um investimento alto ou de uma preparação mais adequada para o momento. Busque analisar as 
condições para tomar decisões possíveis. A experiência também pede de você maturidade para 
lidar com os planos e as relações com amigos, principalmente amizades que envolvem planos 
comerciais. É, com toda a certeza, uma semana de mudanças, principalmente para o trabalho e 
para o formato de sua rotina. Tenha atenção com os exageros e com as negligências; este é o seu 
maior desafio! O céu confirma que a pessoa amada está mais ausente e afastada. Isso pode estar 
acontecendo por motivos pessoais ou por interesses diferentes entre vocês. É uma semana para 
amadurecer os seus sentimentos e para avaliar como é possível ampliar a sua percepção sobre o 
outro ou entender por que vocês estão tão afastados assim. Você está numa fase de mudança em 
seu trabalho, mas antes de qualquer coisa é preciso priorizar as contas e o momento financeiro. 
É fato que a carreira passa por mudanças, mas o céu exige de você planos mais consistentes e 
realistas com o momento. Há mudanças pontuais em sua rotina.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: É uma semana em que é preciso levar em consideração as 
responsabilidades e os compromissos que devem ser direcionados por você. É importante enten-
der as mudanças pelas quais você vem passando e perceber como elas tocam a sua estrutura de 
vida e situações que não cabem mais neste novo ciclo. Você vai sentir o efeito maior no campo 
profissional, mas se não o trabalha-lo, vai senti-lo em novos propósitos e impactando o seu futuro. 
Seja sábio para soltar o passado e situações que você vem carregando com rigidez e que não são 
favoráveis para o seu desenvolvimento pessoal. Não tenha medo de se expor e de permitir que a 
vida lhe traga o que é necessário agora. Tenha atenção com relações que exercem controle sobre 
você ou o contrário. Seja flexível para interagir com novos amigos, trace novos planos e mude a 
sua atuação com os filhos. O cônjuge está totalmente direcionado a você e às suas necessidades. 
Ambos estão passando por uma fase de amadurecimento para dar tônus às metas futuras. Você 
pode se sentir responsável por aquilo que o outro está passando, e isso deve ser amadurecido 
por você, porque pode trazer empecilhos emocionais e desnecessários neste momento. Tudo está 
certo! É uma semana de imprevistos e de mudanças em sua rotina. Se tiver funcionários, esteja 
atento a cortes e a inovações necessárias para um bom desenvolvimento. Seja flexível para que 
o melhor chegue. Convites podem acontecer.

Aquário – De 21/01 a 19/02: Nesta semana, você será levado a lidar com novas ideias e a 
remontar uma nova estrutura de vida, entretanto essas provocações acontecem no campo emo-
cional, ou seja, vencendo os seus medos e os obstáculos depositados no seu inconsciente. Se 
estivesse no meu consultório, diria que você está transitando uma fase cármica que envolve suas 
crenças, ideias, contato com novas culturas, religião, estudos e filosofia de vida. A vida exige de 
você uma nova elaboração de ideias e de pensamentos sobre as “coisas da vida”. Todas essas 
mudanças que acontecem em silêncio afetam o seu relacionamento e as relações em geral. Você 
está em processo de escolha para sair de uma prisão criada por pensamentos e ideias retrógra-
das. Busque entender os limites enraizados em seu inconsciente. Talvez seja necessário fazer 
terapia com um profissional. Seja leal às suas sensações e às suas percepções. A vida pede de 
você flexibilidade e desenvoltura para permitir as mudanças que afetam a família e o futuro. Você 
discorda da forma como pensa o cônjuge. Busque refletir sobre informações e ideias que ambos 
devem processar de outra forma e sobre o quanto isso causa desafios para o relacionamento. A 
sua vontade é silenciar e esperar a poeira baixar, mas é importante entender que dentro de você 
existe um grito emocional que não pode ser calado. O local de trabalho passa por mudanças signi-
ficativas de estruturas que precisam ser quebradas, e isso pode trazer novos rumos e possibilida-
des que devem ser encaradas com maior flexibilidade e desenvoltura. A busca pela oportunidade 
perfeita pode dificultar os resultados, assim como os medos.

Peixes – De 20/02 a 20/03: Nesta semana você vai assumir responsabilidades maiores com 
projetos e com ideias que deseja executar, mas que envolvem outras pessoas. Entretanto é pre-
ciso levar em consideração as parcerias, as sociedades e as trocas com pessoas que executam 
tarefas que se ligam às suas ideias. A experiência também pode se projetar para compromissos 
financeiros. O desejo de encerrar os processos que envolvem algumas pessoas pode ser penoso, 
porque exige tempo e maturação. A experiência ativa também pagamentos de dívidas, emprés-
timos, financiamento, pensão, heranças, partilhas e aposentadoria. Você está no caminho certo 
para resolver a situação, entretanto é preciso avaliar com atenção os acordos e as pessoas envol-
vidas. É fato que é preciso finalizar esses processos para que você siga mais liberto e autêntico 
em projetos futuros. Assuma as responsabilidades que cabem à você. A vida pede de você maior 
desenvoltura para expressar o que pensa com pessoas que se ligam a essa troca. Seja flexível 
e objetivo. O cônjuge deseja expressar mais o que sente e pensa sobre pessoas e fatos que 
o rodeiam. Mas ele(a) está com a verdade em suas mãos e pode encontrar dificuldades para 
expressar o que você pensa. É importante falar o que pensa para que haja reflexão entre vocês. 
Tenha atenção com as palavras, porque podem acontecer cortes e afastamentos. É momento de 
organizar as finanças e de resolver questões fortes que bloqueiam os empreendimentos destina-
dos aos projetos. As relações com as pessoas são tocadas e devem ser examinadas por você 
com maior atenção. É uma semana para definir os próximos passos.

Horóscopo
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Brigati apresenta projeto 
‘Ficha Limpa’ para nomeação 
de servidores do Legislativo

Os nove vereadores 
da Câmara de Rafard se 
reuniram na noite de ter-
ça-feira (01), para a 17ª 
sessão ordinária do ano. 

No expediente foram  
apresentados um projeto 
de lei e três indicações. Já 
a ordem do dia três proje-
tos entraram para votação.

Destaque
O presidente do Le-

gislativo, vereador Marco 
Antonio Brigati, apre-
sentou na última sessão o 
projeto de lei complemen-
tar 135/2010, que cria ve-
dações para nomeação de 
servidores a cargos comis-
sionados no âmbito do Po-
der Legislativo de Rafard, 
para pessoas que se enqua-
dram na lei da ficha limpa.

A redação do projeto 
proíbe a nomeação de pes-
soas para cargos em co-
missão e de confiança na 
Câmara de Rafard, que se 
enquadrem em diversas hi-
póteses relativa à Justiça. 
A íntegra do projeto você 
confere no site https://jor-
nalosemanario.com.br. 

Na justificativa da pro-
positura, Brigati explica 
que “o objetivo de elencar 
critérios para a nomeação 
destes futuros servidores 
públicos na Câmara Mu-
nicipal de Rafard, no que 

tange às questões relacio-
nadas a condenações nas 
esferas judiciais, eleito-
rais, e administrativas com 
objetivo de buscarmos, 
constantemente, a morali-
dade e a impessoalidade, 
dentre outros, para aten-
dermos as expectativas da 
sociedade organizada, e 
dos seus cidadãos”.

Pauta
O vereador Alex San-

dro Domingues Santos 
pediu que o Executivo 
estude a possibilidade 
de alterar o artigo 93 do 
Estatuto dos Funcioná-
rios Públicos de Rafard, 
Lei Complementar nº 
96/2003, a fim de que a li-
cença prêmio por assidui-
dade possa ser convertida 
em pecúnia.

Já a vereadora Angela 
Maria Dolniski Barboza,  
cobrou a criação de gra-
tificação por desempenho 
de atividade delegada, a 
ser paga aos Policiais Mi-
litares que exercem ativi-
dade municipal delegada, 
como acontece no muni-
cípio de Elias Fausto. 

Outra indicação foi 
apresentada pelo vereador 
Alexandre Ferraz Fonto-
lan, que solicitou a pintu-
ra de faixas de pedestres 
na entrada do bairro Po-

pular, na rotatória da rua 
Allan Rolim Barbosa, nos 
dois sentidos da rua; bem 
como, para que construa 
uma passarela ligando um 
lado ao outro.

Ordem do Dia
O projeto de lei 

26/2019, de autoria dos 
vereadores Alex Sandro 
Domingues Santos e Fá-
bio dos Santos, que re-
conhece a pessoa com 
Transtorno do Espectro 
Autista como pessoa com 
deficiência, foi aprovado 
por unanimidade.

A dupla também come-
morou a aprovação unâni-
me do PL 27/2019, que 
altera dispositivos da Lei 
Ordinária nº 1334/2006, 
que dispõe sobre atendi-
mento preferencial a pes-
soas idosas, deficientes e 
gestantes no Município 
de Rafard .

Por último, o PL 
28/2019, da Prefeitura de 
Rafard, solicitando auto-
rização para abertura de 
Crédito Adicional Espe-
cial, no Orçamento Mu-
nicipal vigente, recebeu 
oito votos favoráveis.

As sessões ordinárias 
são transmitidas ao vivo 
pelo Youtube e também 
pela rádio R FM, sempre 
a partir das 20h.

Política  |  Propositura deverá ser votada na próxima sessão ordinária


