
Eleitores vão às urnas 
e escolhem novos 

conselheiros tutelares

2020-2023

Conheça os novos conselheiros tutelares de Rafard e Capivari, eleitos no 
último domingo, 6, para atuar no quadriênio 2020-2023. Página 7

Comerciantes
rafardenses 
confirmam 
presença na 

primeira 
Feira do 

Comércio
Feira acontece dos 

dias 29 de novembro 
à 1º de dezembro, 

no Centro Esportivo 
Reinaldo Fontolan. 

Página 9

VAREJO

Rafard dá início a campanha 
contra o Sarampo

Até 25 de outubro, crianças de seis meses até menores de 5 anos de idade, que 
não tenham sido vacinadas, devem receber a primeira dose. Página 11

SAÚDE

Bueno assina termo de 
doação de terreno da capela

RAFARD

Terreno abriga a capela de Nossa Senhora 
Aparecida que atende comunidade do bairro 

Popular, em Rafard. Página 8

Capivari recebe dois recursos 
que somam R$ 1,8 milhão

Deputado Júnior Bozella destinou R$ 1,1 milhão e o parlamentar, Carlos 
Sampaio, mais R$ 700 mil. R$ 450 mil já foram destinados à Santa Casa. 
Alex do PT também anunciou a conquista de R$ 200 mil para a compra de 

dois veículos para a Guarda Civil Municipal. Página 5

POLÍTICA
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Bíblia sem preconceito 37
Obesidade é um dos 

grandes problemas da hu-
manidade moderna. Obesi-
dade é proporcionalmente 
inversa ao encurtamento 
da vida, quanto mais qui-
los menos anos de vida. 
Emagrecer não é fácil e é 
tão ou mais difícil man-
ter-se no peso. Há livros, 
artigos, métodos, às por-
ções orientando aos in-
teressados, mas o melhor 
mesmo é o autodomínio, 
uma alimentação adequa-
da e exercícios físicos. Os 
brasileiros estão ganhando 
cada vez mais sobrepeso. 
A excelente revista “Vida e 
Saúde” informa  “Segundo 
o Ministério da Saúde, que 
em dez anos a obesidade 
aumentou em 60%, ou seja, 
o número de obesos no país 
cresceu de 11,8% em 2006 
para 18,9% em 2016 e o nú-
mero de hipertensos e dia-
béticos cresceu da mesma 
forma”; o crescimento da 
pré-obesidade de 42% para 
53,8%; o pior, mais de 7% 
das crianças menores de 5 
anos estão acima do peso. 
Estima-se que em 2025, 
70% dos brasileiros estarão 
acima do peso. Consequen-
temente virão as doenças 
cerebrovasculares (infarto, 
A. V. encefálico), cânceres e 
diabetes e mortes. Boa par-
te dessas doenças é evitada 
com a prevenção da obesi-
dade. É vital manter o peso 

adequado; se necessário 
perder peso, mudar o estilo 
de vida com uma dieta cor-
reta, prática de esporte ou 
exercícios físicos, necessita 
de “domínio próprio”. Há 
vários tipos de tratamentos, 
mas precisa sempre que o 
doente esteja motivado e 
auxilie na recuperação de 
seu IMC ideal (índice de 
massa corpórea).  O méto-
do “Balão Intragástrico”, já 
usado por 40 mil pacientes, 
é um balão plástico intro-
duzido no estômago por 
endoscopia e aí infl ado com 
certa quantidade de líqui-
do para dar saciedade ao 
paciente. É retirado após 6 
meses ou mais, furando o 
saco plástico com uma agu-
lha via endoscópica pela 
boca. Outro método é o 
Gastroplastia por endosco-
pia com 500 procedimentos 
no Brasil e 4000 no mundo. 
Nesse processo sutura-se 
o estômago para que o pa-
ciente sinta saciedade com 
menos alimento. A grande 
vantagem deste método é 
o tempo de recuperação é 
bem menor. Outro método, 
Plasma de Argônio Endos-
cópico - reduz a passagem 
do suco gástrico ao intesti-
no estreitando a abertura. 
Com isto o paciente senti-
rá saciedade. Todos esses 
métodos são excelentes 
ferramentas, mas precisam 
da dedicação do paciente. 

Ainda o melhor recurso é 
a adequada alimentação e 
exercícios físicos.

Outro problema avassa-
lador da humanidade é o 
maldito cigarro. Nem mes-
mo os fumantes, ignoram 
os malefícios do tabagismo: 
enfi sema pulmonar, cân-
ceres, bronquite, e muitas 
outras enfermidades graves 
e a morte. O número de fu-
mantes vem diminuindo, 
embora altíssimo. O Diabo 
não perde tempo, na era 
eletrônica oferece o cigarro 
eletrônico com a propagan-
da, maravilha moderna, fá-
cil, barata, sem os venenos 
cancerígenos do cigarro 
comum. No Brasil a ven-
da é proibida, mas sabe-se 
que há muitos fumantes; 
que adquirem via Paraguai. 
Compraram a ilusão de que 
o eletrônico é uma alterna-
tiva saudável e barata. Cada 
vez mais popular, nos EUA 
há 9 milhões de consumi-
dores. Segundo pesquisa 6 
pessoas morreram e 380 es-
tão diagnosticadas com do-
ença pulmonar originada 
pelos cigarros eletrônicos. 
Alguns estados já os proibi-
ram e o Presidente preten-
de vetar em todos os EUA. 
A doença é parecida com a 
pneumonia, causa infl ama-
ção pulmonar, fadiga, náu-
sea, vômitos, falta de ar, dor 
de cabeça, tontura, dor no 
peito e morte. Simah Her-

man, 18 anos, estudante, 
começou campanha contra 
a “vaporização”. Ela conta 
que após 48 horas de uso 
dos eletrônicos, seus pul-
mões começaram a falhar. 
Não se conhece o elemento 
causador do mau, porém, 
sabe-se que os doentes usa-
ram por 90 dias. Segundo 
pesquisa americana muitos 
continham THC, acetato de 
vitamina E, outros usaram 
apenas nicotina. Os cigar-
ros eletrônicos mais mo-
dernos, como o “Juul” são 
mais viciantes, contendo a 
quantidade equivalente a 20 
cigarros comuns, além dos 
sais de nicotina; são muito 
mais potentes, suaves na 
garganta, geram dopamina, 
facilitam tragar e aumen-
tam o prazer. A recomen-
dação dos pesquisadores e 
dos doentes é “fi que longe 
deles”, e “qualquer pessoa 
que apresente os sintomas 
associados à doença e tenha 
usado cigarros eletrônicos 
nos últimos 90 dias deve 
procurar um médico” Veja, 
25/9/19, p.79.

Não destrua sua saúde, 
não entre nessa de experi-
mentar achando que você 
é diferente, não fi cará vicia-
do nem doente. A perda da 
saúde dói em toda a famí-
lia! E como dói!

OpiniÃo
Disputa acirrada

Mais do que um ato de solidariedade e doa-
ção, ultimamente, a disputa para uma vaga no 
conselho tutelar em cidades de todo país, tem 
se mostrado cada vez mais política e viciada 
de interesses particulares.

Exemplo disso aconteceu em Rafard, onde 
quase 50 pessoas se candidataram ao cargo, o 
dobro de candidatos da cidade vizinha, Capiva-
ri, que com um número seis vezes maior de ha-
bitantes, contou com a metade de concorrentes. 

E onde tem eleição, acompanham as tradi-
cionais práticas de boca de urna, transporte 
de eleitores e por aí vai. Sem dizer aqueles que 
aproveitam o momento para testar a ‘populari-
dade’, como forma de pré-eleição. Tô mentindo?

Em alguns casos, ganham os que tem infl u-
ência política e muito pouco conhecimento so-
bre o verdadeiro papel do conselheiro tutelar, 
que deve garantir os direitos da criança e do 
adolescente, sendo grande aliado contra a vio-
lência sexual e proteção da infância.

Mas não podemos generalizar, longe daque-
les que só pensam no salário mensal para com-
plementar a renda, há que se destacar pessoas 
com o verdadeiro instinto de servir, com experi-
ência de vida e com tempo para dedicar a causa. 

E é isso que se espera. Cada dia mais esses 
adolescentes e jovens precisam de proteção e en-
caminhamento. Seja familiar, na educação ou 
no social, todos devem ter os direitos garantidos.

Parabéns aos vencedores e boa sorte nesta 
jornada.

Editorial

A vida social é a pedra-
-de-toque das boas e más 
qualidades. A bondade, a 
maldade, a suavidade, a vio-
lência, a benevolência, a ca-
ridade, o egoísmo, a avare-
za, o orgulho, a humildade, 
a sinceridade, a fraqueza, a 
lealdade, a má fé, a hipocri-
sia, numa só palavra, tudo 
o que constitui o homem-
-de-bem ou o homem per-
verso, tem por móvel, por 
objetivo e por estimulante, 
a relação do homem com 
seus semelhantes. Por isso, 
quem vive só não teria ví-
cios nem virtudes. Se, pelo 
isolamento se preserva con-
tra o mal, anula o bem.

Uma única existência 
corporal é manifestamente 
insufi ciente para que o es-
pírito possa adquirir tudo 
o que lhe falta e em se des-
fazer de tudo o que em si é 
meu. 

O selvagem, por exem-
plo, poderia, numa só en-
carnação, atingir o nível 
intelectual e moral do mais 
adiantado europeu? Seria 
materialmente impossível. 
Deve então, fi car na eterni-

dade de na ignorância e na 
barbárie privado dos praze-
res que só o desenvolvimen-
to das faculdades pode pro-
porcionar?  O simples bom 
senso repele essa suposição 
que seria, ao mesmo tem-
po, a negação da justiça e 
da bondade de Deus e da 
lei progressiva da natureza. 
Porque Deus é soberana-
mente justo e bom, conce-
de ao espírito do homem 
tantas existências quantas 
necessárias para atingir o 
objetivo, que é a perfeição. 
Em cada nova existência, 
ele traz o que adquiriu nas 
passadas, em aptidão, em 
conhecimentos intuitivos, 
em moralidade e inteligên-
cia. Cada existência é, as-
sim, um passo à frente da 
direção do progresso, a me-
nos que, por preguiça por 
sua despreocupação ou por 
sua obstinação ao mal, não 
a aproveite, caso em que de-
verá recomeçar tudo. Dele, 
pois, depende aumentar ou 
diminuir o número de suas 
encarnações, sempre mais 
ou menos penosas e labo-
riosas.

Avante sempre
A cada ciclo anual de 

nossas vidas, temos a im-
pressão de recomeço, quan-
do, na realidade, apenas 
sofremos o impacto de um 
impulso para mais rapida-
mente prosseguir em nossa 
caminhada, já que a distân-
cia da meta se faz cada vez 
menor.

A cada passo que nos 
aproximamos do alvo, au-
mentam nossas responsa-
bilidades: está chegando 
a hora em que teremos de 
prestar contas de nossas ta-
refas e entregar o trabalho 
concluído, para ser julgado 
e avaliado.

E em que ponto estamos 
de nossos deveres em que 
nos emprenhamos volun-
tariamente? Será que não 
perdemos tempo demasia-
do em pensar, em nós mes-
mos, em nosso conforto e 
em nossos interesses, ao 
invés de pensar e agir cora-
josamente em benefício dos 
menos aquinhoados? 

Como estaremos: no 
princípio, no meio ou no 
fi m?  E as tarefas foram 

executadas com perfeição e 
capricho? Não nos teremos 
deixado levar por afeições 
que nos desviaram da rota 
ou que atrasaram nosso tra-
balho? Será que aqueles que 
nos foram colocados como 
colaboradores, deram tudo 
quanto deviam dar, antes 
de se retirar para outros se-
tores mais de acordo com 
sua própria evolução? Ou 
não soubemos exigir de-
les, o necessário, esperado 
de cada um, deixando que 
perdessem preciosas opor-
tunidades?

A vida exige de nós de-
dicação total ao Serviço que 
aceitamos: se não tínhamos 
capacidade, por que aceitar 
a incumbência e se aceita-
mos, porque desprezar a 
oportunidade que genero-
samente nos foi concedida?

Sempre avante e Jesus 
nos sustentará! Assim seja.

Cidadania
Nos fi ns de semanas, as 

ruas continuam sujas de 
podas de árvores demons-
trando a ignorância dos que 
nelas moram. É isso.

ArTiGo
Onde é o Céu - 3

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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Dia nacional da luta contra 
a violência à mulher 

No dia de comba-
te à violência contra a 
mulher, comemorado 
todo dia 10 de outubro, 
se faz imprescindível 
que a sociedade tome 
conhecimento da pro-
porção desse problema 
que atinge todas as et-
nias, religiões e classes 
sociais. 

Por se tratar de vio-
lação contra os direi-
tos humanos o fato não 
pode ser ignorado ou 
tratado de modo bran-
do, precisa ser denun-
ciado por toda socieda-
de.

Visando coibir esse 
perfi l de agressores os 
Policiais Civis deste 
município, lotados na 
Delegacia de Defesa 
da Mulher de Capiva-
ri, tem como principal 
ofício à investigação 
desses crimes, de modo 
a reprimir a violência 
contra a mulher.

Por se tratar de vio-
lação contra os direi-
tos humanos o fato não 
pode ser ignorado ou 
tratado de modo bran-
do, precisa ser denun-
ciado por toda socieda-
de.

No ano de 2018, fo-
ram cumpridos 48 man-

dados de prisão pela 
Delegacia de Defesa 
da Mulher de Capivari 
e, apesar do contínuo 
trabalho policial, a vio-
lência contra mulher é 
progressiva e iminente, 
sendo que até o início 
de outubro de 2019, já 
foram cumpridos 49 
mandados de prisão, 
superando os números 
de 2018.

Anualmente são re-
gistradas cerca de 700 
ocorrências, além das 
representações por pri-
sões, mandado de busca 
e apreensão e pedidos 
de medidas protetivas e 
urgência.

A taxa de feminicí-
dio no Brasil é a quinta 
maior do mundo, sendo 
que, mais de 500 mu-

lheres são agredidas a 
cada hora (G1) e a cada 
11 minutos uma mulher 
é estuprada (Unifesp).

O quadro se agra-
va diante de históricos 
de agressões de leve 
grau até ao feminicí-
dio, sendo assim, se 
faz imprescindível que 
as mulheres se mani-
festem diante de tal 
opressão, buscando 
ajuda na Unidade Poli-
cial especializada, para 
que deste modo consi-
gamos evitar mortes e 
tragédias familiares de 
maior proporção.

Não se cale. Denun-
cie! Disque 100 ou (19) 
3491-4181.

Texto enviado pela 
Delegacia da Mulher 
de Capivari.

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

dependência química na USP/SP/GREA

Música faz bem ao coração e às plantas
Verdade. As pesquisas 

científi cas indicam que 
ouvir música, tocar mú-
sica, assistir shows e apre-
sentações musicais em 
teatro fazem muito bem 
à saúde das pessoas, ajuda 
no equilíbrio emocional 
e faz bem aos animais e 
também às plantas. 

Existem frases sobre 
a música que realmente 
fazem a gente realinhar 
nossos pensamentos, 
por exemplo: “A músi-
ca é o maior peso que 
o vento pode levar.” “É 
com a música que fazem 
as suas declarações de 
amor o sabiá e o grilo, o 
cisne e o sapo.”

As pesquisas demons-
tram que ouvir música 
faz bem ao coração, foi 
o que garantiu um novo 
estudo apresentado no 
congresso anual da So-
ciedade Europeia de 
Cardiologia, em Ams-
terdã, em 2013.

De acordo com o es-
tudo, a música ajudou 
na recuperação de pa-
cientes com problemas 
cardíacos.  Além dis-
so, segundo os cardio-
logistas responsáveis 
pela pesquisa, qualquer 
pessoa pode melhorar a 
saúde do próprio cora-

ção ouvindo música.
Segundo outras fon-

tes de pesquisas cientí-
fi cas, quando ouvimos 
alguma música que apre-
ciamos, nosso cérebro 
produz endorfi na e isso 
ajuda nossa circulação, 
também libera um pro-
duto químico no cérebro 
chamado de dopamina, 
que induz prazer, alegria 
e motivação. 

Não há um tipo de 
música que seja “melhor”. 
O que importa é que a 
pessoa goste da música 
e que ela a deixe feliz, se-
gunda a pesquisa. 

O fotógrafo japonês 
Masaru Emoto, que de-
sencarnou em 2014, exe-
cutou experiências com 
a água, submetendo-a 
ao pensamento huma-
no, e concluiu que pala-
vras, músicas ou pensa-
mentos fazem com que 
as moléculas de água se 
comportem de formas 
diferentes, se organizan-
do, criando maravilho-
sos cristais ou então se 
desorganizando quando 
em sintonia com músi-
cas estridentes, como a 
exposta ao som de um 
heavy metal, o mesmo 
ocorrendo diante do 
som de “uma ameaça de 

morte”.
A música também faz 

bem para os animais: ex-
periências demonstram 
que em criadouros de 
suínos, toca-se música 
clássica para acalmar e 
evitar brigas e agressões 
entre eles, colhendo-se 
excelentes resultados 
nos negócios.

No Rio de Janeiro, 
um jovem (27 anos) de 
classe média trocou a 
Barra da Tijuca por Ma-
ricá para cultivar maco-
nha ao som de música 
clássica e acabou preso. 
Maconha que crescia ao 
som de ópera. 

Ele transformou um 
dos cômodos da resi-
dência numa estufa e 
instalou equipamentos 
importados próprios 
para o cultivo da erva, 
comprados nos Estados 
Unidos e avaliados em 
US$ 20 mil.

Ao entrarem na estu-
fa, os PMs estranharam 
a música clássica e per-
guntaram a Pedro a razão 
de estar tocando isso no 
cômodo onde estavam as 
79 mudas de maconha. 

O jovem respondeu 
que o som “ajuda as 
plantas a crescerem mais 
rápido e mais saudáveis”. 



11 DE OUTUBRO DE 2019 5O Semanário

Capivari recebe dois recursos para a Saúde que 
somam R$ 1,8 milhão; dinheiro já está no caixa

Graças a um recurso 
de R$ 1,1 milhão destina-
do pelo deputado Federal, 
Júnior Bozzella, os fun-
cionários da Santa Casa 
de Misericórdia de Capi-
vari receberam na quinta-
-feira (10), o pagamento 
integral do 13º salário.

Segundo o vice-pre-
feito de Capivari, Vitor 
Riccomini, o valor já es-
tava na conta da prefei-
tura e R$ 450 mil foram 
destinados à entidade 
para arcar com os com-
promissos salariais.

Riccomini informou 
ainda que a outra par-
te do recurso, R$ 650 
mil, ficará à disposição 
do Fundo Municipal de 
Saúde, para serem desti-
nados da melhor manei-
ra possível como forma 
de custeio.

O deputado Júnior 
Bozella visita Capivari 
na manhã desta sexta-

-feira (11), onde se en-
contrará com a diretoria 
da Santa Casa, às 11h.

De acordo com o di-
retor Administrativo da 
entidade, Celso Alves 
Ferreira, hoje, a Santa 
Casa conta com 180 fun-
cionários ativos.

Além de Riccomini, 

os vereadores Tambuzi-
nho, Júnior Pazzianotto 
e Dr. Guacyro fizeram 
parte da equipe que aju-
dou o deputado durante 
a campanha.

Mais recursos
Na tarde de quinta-

-feira (10), o vereador 

Flávio de Castro Carva-
lho, presidente da Câma-
ra de Capivari, também 
anunciou um crédito 
no Fundo Municipal de 
Saúde, no valor de R$ 
700 mil, para custeio de 
saúde no município. O 
recurso é proveniente de 
emenda parlamentar do 

deputado federal Carlos 
Sampaio.

Segundo o prefeito, 
Rodrigo Proença, o di-
nheiro já se encontra na 
conta do Executivo e 
será usado para a com-
pra de materiais, medi-
camentos e folhas de pa-
gamento da prefeitura e 
da Santa Casa. 

“É o trabalho do ve-
reador fazer a fiscaliza-
ção e as cobranças ao 
Poder Executivo, mas 

também é um trabalho 
que reverte em prol da 
população quando nós 
conseguimos os recur-
sos extra orçamentários, 
um dinheiro que a pre-
feitura não tinha e não 
contava com ele, e este é 
mais uma vez um recur-
so que não é pequeno, e 
eu agradeço ao deputado 
Carlos Sampaio, que faz 
jus a cada voto que teve 
aqui em Capivari”, reco-
nhece Proença.

Política  |  Deputado Júnior Bozella destinou R$ 1,1 milhão e o parlamentar, Carlos Sampaio, mais R$ 700 mil; R$ 450 mil já foram destinados à Santa Casa

Vitor Riccomini intermediou recurso junto à equipe que apoiou Bozella na última eleição (Foto: Arquivo/O Semanário)

Recurso de R$ 700 mil é conquista do presidente da Câmara, Flávio Carvalho, 
com o deputado Federal, Carlos Sampaio (Foto: Arquivo pessoal)

Alex do PT anuncia conquista de R$ 200 mil; recurso 
será investido na compra de veículos para a GCM

Nesta semana, o vere-
ador Alex Sandro Santos, 
mais conhecido como 
Alex do PT, anunciou a 
conquista de uma verba 
de R$ 200 mil para Ra-
fard. O recurso será des-
tinado pelo deputado Fe-
deral Vicentinho para a 

compra de dois veículos 
novos para a Guarda Ci-
vil Municipal de Rafard.

Segundo Santos, a 
verba foi confirmada no 
último sábado, 5, duran-
te evento do conselho 
de mandato do deputa-
do, em São Bernardo do 

Campo. Representantes 
de mais de 50 municí-
pios estiveram presentes 
em busca de emendas 
com o parlamentar, que 
pode destinar R$ 15 mi-
lhões por ano para as 
cidades. O recurso para 
Rafard deve chegar no 
ano que vem, em 2020.

Alex do PT comemo-
rou a parceria de sucesso 
com o deputado Vicenti-

nho. “Nosso município 
nunca teve um apoio tão 
constante de parlamen-
tares como do Vicenti-
nho. Ele está honrando 
o título de Cidadão Ra-
fardense recebido do 
Legislativo, prova disso 
são os mais de R$ 4 mi-
lhões em recursos des-
tinados à Rafard nesses 
últimos anos”, agrade-
ceu o vereador.

Segurança  |  Vereador de Rafard confirmou valor, que será destinado em 2020 para a compra de dois veículos para a Guarda Civil Municipal

Ao lado do vereador Alex do PT, deputado Vicentinho já destinou mais de R$ 4 
milhões em recursos para Rafard nos últimos anos (Foto: Arquivo pessoal)
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Valor: R$ 203,70 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Valor: R$ 232,80 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)
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Objetos encontrados com homem que praticava furtos durante a madrugada em lojas (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Eleitores vão às urnas e escolhem novos conselheiros 
tutelares que atuarão nos próximos quatro anos

No último domingo, 
6, eleitores de Rafard e 
Capivari votaram para 
escolher os cinco novos 
conselheiros tutelares de 
seus respectivos municí-
pios.

Em Rafard, a eleição 
aconteceu no Centro 
Cultural Júlio Henrique 
Raffard, com a partici-
pação de 977 eleitores. 
Destes, 903 votos foram 
válidos e 74 anulados.

Foram eleitos: Ange-
lica Garcia Rossi, com 
226 votos; Maria Hele-
na da Cruz (196); Katia 
Febbo (192); Magali Pa-
lhardi (175) e Jonas Bar-
bosa (171).

Cinco candidatos fi-
caram como suplentes: 
Rosangela Sensiate (170 
votos); Cleiton Marretto 
(156); Sabrina Boaven-
tura (152); Maisa Bar-
boza (128) e Maria do 
Socorro (123).

Cada eleitor pode vo-
tar em até cinco candi-
datos simultaneamente. 
A eleição aconteceu das 
8h às 16h, logo após, se 

iniciou a apuração dos 
votos pela comissão es-
pecial formada pelos 
membros do Conselho 
Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adoles-
cente de Rafard (CMD-
CA).

Confira a relação 
completa com todos os 
candidatos e quantida-
de de votos na publica-
ção oficial da Prefeitura 

de Rafard, na página 12 
desta edição.

Capivari
Já na cidade vizinha 

de Capivari, Evanilde de 
Jesus Rodrigues Antu-
nes Barboza (Nide), foi 
a mais votada, com 241 
votos. Lucilene da Silva 
Lima Leme (Lu), rece-
beu 197; Denis Fernan-
do Ribeiro (194); Telma 

Ap. Duarte Bettin (192) 
e Ana Paula Barbosa 
Matias Toledo (187).

Outras 5 pessoas fi-
carão à disposição como 
suplentes: Gilvanei Sou-
za da Silva, que recebeu 
156 votos; Maria Lua-
na Matias dos Santos 
(137); Reinaldo da Silva 
Flausino (136); Édina 
da Silva Andrada (115) 
e Angela Maria de Góes 
(115).

Em Capivari, a elei-
ção aconteceu na esco-
la José Benedito Pinto 
Antunes, também das 8h 
às 16h. Mais de 2.400 

pessoas participaram do 
processo de escolha dos 
novos membros do Con-
selho Tutelar da cidade.

A escolha foi reali-
zada mediante sufrágio 
universal e direto, pelo 
voto facultativo e secre-
to de maiores de 16 (de-
zesseis) anos de idade, 
desde que eleitores do 
município de Capivari. 
A apuração ocorreu ime-
diatamente após o térmi-
no do horário. Ao todo, 
foram 2.432 votos, sen-
do 2.386 válidos; mais 
43 votos nulos. Três 
(3) pessoas votaram em 
branco.

A homologação final 
do resultado da votação 
acontecerá após a análi-
se dos recursos apresen-
tados no prazo legal.

Confira a relação com-

pleta com todos os candi-
datos e quantidade de vo-
tos no quadro abaixo.

Conselho Tutelar
É um órgão perma-

nente e autônomo com 
competência territorial 
de uma cidade. Deve ter 
atendimento disponível 
24 horas por dia e é obri-
gado a prestar contas.

O conselheiro tutelar 
é acionado para parti-
cipar da investigação 
quando uma criança é 
agredida, maltratada ou 
vítima de algum abuso 
ou crime, por exemplo.

Dependendo do caso, 
acolhe menores que fi-
cam desamparados, sem 
terem parentes que pos-
sam abrigá-los, ou quan-
do os pais são retirados 
do poder familiar.

Eleição  |  Conheça os novos conselheiros tutelares de Rafard e Capivari, eleitos no último domingo, 6, para atuar no quadriênio 2020-2023



Valor: R$ 112,56 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)
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Bueno assina termo de doação 
de terreno da capela Nossa 
Senhora Aparecida, na Popular

No dia 8 de outubro, 
o prefeito de Rafard, 
Carlos Roberto Bueno, 
assinou no Cartório de 
Notas de Capivari, o 
termo de doação do ter-
reno da Capela Nossa 
Senhora Aparecida para 
a Diocese de Piracicaba. 
A igreja fica no bairro 
Popular, em Rafard.

Segundo Bueno, foi 
um momento muito es-
perado pelos membros 
da Diocese, pois repre-
senta a possibilidade 
celebrar a palavra de 
Deus, sempre na busca 
pelo fortalecimento da 
família.

“Como prefeito de 
Rafard, pensei no be-
nefício de toda a comu-
nidade, que agora terá 

uma entidade responsá-
vel por promover even-
tos religiosos (católicos) 
na Capela Nossa Senho-
ra Aparecida. Ainda des-
taco que respeitamos, 
apoiamos e acolhemos 
todas as religiões, bus-
cando sempre firmar 
parcerias que visem o 
crescimento do nosso 
município”, destacou.

Festa
O ato vem no mo-

mento em que a comuni-
dade católica rafarden-
se comemora a festa da 
Padroeira do Brasil. As 
festividades tiverem iní-
cio na quinta-feira (10) 
e vão até o domingo, 13 
de outubro. A tradicional 
festa em louvor à Nos-

sa Senhora Aparecida 
acontece na igreja loca-
lizada no bairro Popular, 
em Rafard, no final da 
avenida Dr. José Soares 
de Faria.

Haverá quermesse 
nos dia 10, 11 e 12, com 
barracas de salgados, 
doces, cuscuz, bebidas, 
lanche de pernil, chur-
rasco e sorvetes. Sempre 
após a missa. No domin-
go, 13, será realizado o 
almoço com porco no 
rolete, arroz, farofa e vi-
nagrete. Os convites in-
dividuais estão à venda 
pelo valor de R$ 30.

A rádio R FM coor-
dena os shows durante 
todas as noites.

Confira a programa-
ção religiosa da Festa de 

Aparecida em Rafard:
Dia 11, Missa às 19h 

– Símbolos das Missões;
Dia 12, às 7h30 – 

Concentração na Capela 
Nossa Senhora Apareci-
da para a Carreata;

Dia 12, Missa às 19h 
– Coroação de Nossa 
Senhora Aparecida;

Dia 13, Missa às 19h 
– Dedicada a comunida-
de e a todos que traba-
lharam durante a festa.

Bingo
No dia 27, aconte-

ce na Capela de Nossa 
Senhora Aparecida, um 
bingo com três prêmios 
– R$ 200, R$ 300 e R$ 
500. Os convites estão à 
venda pelo valor de R$ 
15.

Religião  |  Terreno abriga a capela de Nossa Senhora Aparecida que atende comunidade do bairro

Prefeito Carlos Bueno assinou termo de doação na última semana; Capela de Aparecida atende comunidade no bairro Popular (Fotos: Divulgação/Prefeitura de Rafard)
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Empreendedores rafardenses 
confirmam presença na 
primeira Feira do Comércio

Visando fomentar o 
comércio local, a Pre-
feitura de Rafard lan-
çou este ano a 1ª Feira 
do Comércio. O evento 
reunirá expositores da 
cidade dos dias 29 de 
novembro à 1º de de-
zembro, no Centro Es-
portivo Reinaldo Fon-
tolan, bairro Popular. A 
entrada é franca e desti-
nada a consumidores de 
toda região. 

Os comerciantes lo-
cais que se inscreveram 
vão oferecer barracas 
gastronômicas, vestuá-
rio, estética, entre outras 
opções.

Responsável por in-
termediar os contatos 
com os participantes, 
o diretor de Comércio, 
Emerson Ferreira, valori-
zou a iniciativa do gover-
no municipal. Para ele, a 
feira pode ser o primeiro 
passo para divulgar e ex-
pandir aquilo que é pro-
duzido em Rafard.

“Foram diversas reu-
niões, visitas a outras 
cidades que já possuem 

a “Feirinha”, encontros 
no local do evento, mais 
ajustes, e agora, temos a 
confirmação da 1ª Feira 
do Comércio em Rafard. 
Penso que esse é o pri-
meiro passo na ideia de 
fomentar o comércio lo-
cal. Uma iniciativa ne-
cessária e que tem tudo 
para dar ótimos resulta-
dos”, destaca Ferreira.

Cada comercian-
te será responsável por 
seu estande, que terá 
tamanho padronizado, 
podendo expor seu pro-
duto de acordo com as 
normas impostas pela 
Vigilância Sanitária Mu-
nicipal e Fiscalização. 

Embora diversos fei-

rantes já tenham confir-
mado presença, as ins-
crições seguem abertas, 
bastando se adequar aos 
seguintes termos: pos-
suir um CNPJ no municí-
pio de Rafard (podendo 
ser MEI, ME ou LTDA), 
e preencher/acordar com 
a ficha cadastral, licen-
ça de funcionamento 
para feirantes, normais 
exigidas pela Vigilância 
Sanitária, e comunica-
do de advertências. To-
dos estes documentos 
podem ser retirados na 
Prefeitura de Rafard ou 
em contato com o dire-
tor de Comércio. Mais 
informações pelo telefo-
ne (19) 99988-1551.

Rafard   |  Feira acontece dos dias 29 de novembro à 1º de dezembro

Comerciantes se reuniram no ginásio Antonio Cerezer para discutir últimos detalhes (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)
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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

Para aqueles que de-
sejam saber um pou-
co mais sobre como foi 
construída a barragem 
da Leopoldina, em qual 
ano, e o material e quan-
tidade usada, bem como 
os nomes dos persona-
gens envolvidos no pro-
jeto, aqui vai um relato 
feito à época em forma 
de um livreto, distribu-
ído aos operários pela 
Société de Sucreries Bré-
silennes (Sociedade de 
Usinas de Açúcar Brasi-
leiras), detalhando como 
ela foi concebida. 

“A construção da bar-
ragem da Leopoldina foi 
autorizada e o projeto 
aprovado pela Portaria 
nº 20 do Departamento 
Nacional de Produção 

Mineral que foi publica-
da no Diário Oficial da 
União em 05 de setembro 
de 1940, pelo Ministro 
Dr. Fernando Costa, en-
quanto o projeto foi apre-
sentado pelo Dr. Otávio 
Marcondes Ferraz.

A obra teve início no 
mês de abril de 1941 e 
terminou em maio de 
1944, sendo inteiramen-
te executada pelo pessoal 
da Usina de Rafard, sob 
o controle do engenhei-
ro Dr. René Cailleaux.

O lançamento da pe-
dra fundamental se deu 
em 25 de junho de 1941.

A barragem tem de 
5 a 6 metros de altura e 
58,40 metros de compri-
mento, tendo uma largu-
ra de 7 metros na base. É 
toda de pedra e cimento, 
assentada na rocha dura 
(diabase) do fundo do 
leito do Rio Capivari.

A ponte tem 78 me-
tros de comprimento e 4 
metros de largura, pas-
sando por cima do Rio 
Capivari e da Estrada de 
Ferro Sorocabana, ramal 

de Jundiaí a Piracicaba, 
mais precisamente no 
KM 196,612. Essa pon-
te permite o trânsito do 
ferro carril para o ramal 
particular, de bitola de 1 
metro, conduzindo a cana 
diretamente para a usina.

A mesa é de concreto 
armado, construída com 
4 vigas de 1 metro de al-
tura e 14 metros de vão 
livre, sendo 5 o número 
de vãos. Cada secção se 
acha assentada num pi-
lar de pedra e cimento 
17 a 18 metros de altura 
acima do leito do rio e a 
12 metros acima da re-
presa.

Volume da alvenaria 
de pedra: 4.200 metros 
cúbicos. Na obra foram 
gastos 3.800 metros cú-
bicos de pedras, 21.000 
sacos de cimento e 52 
toneladas de ferro.

Chefe de obras: Luís 
Mialhe. Chefe dos pe-
dreiros: Afonso Moreto.
Mestre dos Carpinteiros: 
Paulo Baratela. Diretor 
Gerente: Dr. Pierre Res-
mond.

Construção da Barragem da Leopoldina 
ano de 1941 a 1944

JLW é destaque no 15º Salão do 
Veículo Elétrico Latino-Americano

A empresa capivaria-
na, JLW Eletromax, par-
ticipou dos dias 1 a 3 de 
outubro, do 15º Salão do 
Veículo Elétrico Latino-
-Americano. O evento 
aconteceu na Transa-
merica Expo Center, em 
São Paulo.

A VE Latino-Ameri-
cano é a principal plata-
forma de debate, impul-
são e desenvolvimento 
da mobilidade, além de 
trazer lançamentos, no-
vidades e soluções para 
o mercado.

O ponto de encontro 
para promover conteú-
dos e discussões sobre 
desenvolvimento do se-
tor elétrico entre autori-
dades, iniciativa priva-
da e sociedade, além da 
experiência de conhecer 
e testar os modelos re-
cém-lançados.

Destaque com seus 
carregadores de alta fre-
quência e baterias de lí-
tio, a JLW também foi a 

única fornecedora de ba-
terias de Lítio ítrio Fos-
fato de Ferro.

Na ocasião, foram 
apresentadas células de 
40Ah à 1000Ah, que 
não explodem, não in-
cendeiam e não emitem 
gases tóxicos. Junte-se a 
isso a vida útil, que é su-
perior a outros tipos de 
bateria hoje existentes 
no mercado.

Test drive
As baterias foram uti-

lizadas em karts da Kar-
tfly e os carregadores em 
triciclos da e-moov.

Evento
O evento é dividido em 

duas frentes: Congresso e 
Exposição. Muito mais 
do que uma feira de negó-
cios, é o local ideal para 
testar e conhecer todas as 
soluções para mobilida-
de urbana, infraestrutura 
e políticas para veículos 
sem combustão.

Paralelo a feira, acon-
teceu a 2ª edição do 
CMOVE (Congresso da 
Mobilidade e Veículos 
Elétricos), que em três 
dias abordou os mais 
variados assuntos que 
permeiam o universo 
elétrico.

Novidades
Atingindo uma gran-

de parcela do mercado 
em venda e produção 
de carregadores de Alta 
Frequência e Baterias de 
Lítio, em breve, a JLW 
inaugura seu novo par-
que industrial, no Distri-
to Industrial de Capivari.

“O novo espaço pro-
porcionará mais agilida-
de e excelência no aten-
dimento aos clientes”, 
afirmam os diretores da 
JLW.

Quer saber mais so-
bre a JLW Eletromax e 
seus produtos, acesse o 
site www.jlweletromax.
com.br.

Destaque  |  Empresa capivariana deve inaugurar nova sede em breve

Estande da JLW foi destaque e a única a apresentar baterias de lítio ítrio fosfato de ferro (Foto: Divulgação/JLW Eletromax)

Baterias e carregadores da JLW foram utilizados em karts e triciclos durante a feira (Foto: Divulgação/JLW Eletromax)
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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

Rafard dá início a campanha contra o Sarampo
A diretoria de Saúde de 

Rafard iniciou na última 
segunda-feira (7), a Cam-
panha de Vacinação de 
Sarampo no município. 
Este ano, a ação será em 
duas etapas, começando 
pelas crianças e, poste-
riormente, os adultos.

Até 25 de outubro, 
crianças de seis meses 
até menores de 5 anos de 
idade, que não tenham 
sido vacinadas, devem 
receber a primeira dose 
contra o Sarampo. Para 
isto, basta comparecer 
na Unidade Básica de 
Saúde (UBS) portando 
a carteira de vacinas e 
documento com foto. A 
vacinação é ministrada 
sempre das 7h às 11h e 
das 12 às 16h. 

O Dia D - mobiliza-

ção nacional - da pri-
meira etapa acontece no 
sábado (19), com aten-
dimento das 8h às 17h, 
também na UBS.

Segunda etapa
De 18 a 30 de novem-

bro, acontece a segun-
da etapa da campanha 
de vacinação, destinada 
para jovens e adultos 
(não vacinados) na faixa 
etária de 20 a 29 anos de 
idade. O Dia D também 
será realizado no sába-
do, 30 de novembro, das 
8h às 17h. 

A diretora de Saú-
de alerta que durante a 
semana, de segunda à 
sexta, das 7h às 11h e 
das 12h às 16h, também 
é possível atualizar as 
demais vacinas do ca-

lendário nacional. Basta 
apresentar a caderneta 
de vacinas ao pediatra 
da UBS.

“Não deixem de com-
parecer com suas cader-
netas de vacinas para 
que possamos avaliar 
a situação vacinal, e se 
estiver faltante alguma 
dose, aplicá-la. Assim 
protegeremos a sua saú-
de, da sua família e de 
toda a nossa comunida-
de, fazendo com que o 
vírus do Sarampo pare 
de circular”, ressalta 
a Diretora de Saúde, 
Veruscka Corrêa.

O que é sarampo?
Sarampo é uma doen-

ça infecciosa grave, cau-
sada por um vírus, que 
pode ser fatal. Sua trans-

missão ocorre quando o 
doente tosse, fala, espir-
ra ou respira próximo de 
outras pessoas. A única 
maneira de evitar o sa-
rampo é pela vacina. 

Sintomas
Os principais sinto-

mas do sarampo são: 

febre acompanhada 
de tosse; irritação nos 
olhos; nariz escorrendo 
ou entupido; mal-estar 
intenso;

Em torno de 3 a 5 
dias, podem aparecer 
outros sinais e sintomas, 
como manchas verme-
lhas no rosto e atrás das 

orelhas que, em segui-
da, se espalham pelo 
corpo. Após o apareci-
mento das manchas, a 
persistência da febre é 
um sinal de alerta e pode 
indicar gravidade, prin-
cipalmente em crianças 
menores de 5 anos de 
idade. 

Vacinação  |  Até 25 de outubro, crianças de seis meses até menores de 5 anos de idade, que não tenham sido vacinadas, devem receber a primeira dose

Comemoração da Semana do 
Idoso começa na segunda-feira

Palestras, exposi-
ções, café da tarde e 
jogos serão oferecidos 
gratuitamente para a ter-
ceira idade de Rafard. 
As atividades têm início 
na segunda-feira (14), e 
fazem parte das come-
morações da Semana do 
Idoso, instituída no mu-
nicípio por lei de autoria 
dos vereadores Wagner 
Bragalda e Angela Dol-
niski Barboza, também, 
a ex-vereadora Daniela 
Parra.

O governo municipal 
vai disponibilizar um 
ônibus para o transporte 
dos idosos.

Na segunda-feira 
(14), a sede do Grupo 
Sempre Jovem da Ter-
ceira Idade de Rafard 
recebe a palestra do Dr. 
Murilo B. Veja, médico 
da Família. A nutricio-
nista Graziela C. Bres-
siani também estará 
presente com dicas para 
uma alimentação saudá-
vel. Ainda na segunda-
-feira, a fisioterapeuta, 
Ariane Bueno, e a in-
terlocutora do Agita SP, 
Natália Silva, realizam 
o Agita Idoso.

A programação con-
tinua na terça-feira (15), 
às 14h, com o ‘Jogo do 
Bingão’ e café da tarde, 

também no espaço da 
terceira idade.

O último dia de co-
memoração está progra-
mado para quarta-feira 
(16). Os alunos do Pro-
jeto Guri se apresentam 
para os ‘sempre jovens’. 
Exposições dos alunos 
da escola Benedita Ven-
dramim e do CRAS Es-
tação, bem como apre-
sentação da escola Jeni 
Apprilante e barraqui-
nhas de lanche contem-
plam as atividades.

Realizado por meio 
das diretorias de Assis-
tência Social/CRAS, 
Saúde, Educação e Cul-
tura, a Semana do Idoso 
busca valorizar a pessoa 
com mais de 60 anos 
através de atividades 
lúdicas, inserindo-os na 
sociedade por meio de 
palestras motivacionais, 
depoimentos e ativida-
des interativas. 

“Tais datas também 
são importantes, pois 
resgatam a memória de 
anos, através de fotos, 
conversas ou pensa-
mentos. Pensando nisso 
tudo, a prefeitura pro-
move anualmente as ati-
vidades, que são sempre 
abertas ao público”, ex-
plica o prefeito, Carlos 
Roberto Bueno. 

RAFARD

Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard

Caminhada e orientações 
de nutricionista incentivam 

hábitos saudáveis

ALIMENTAÇÃO

Na próxima quarta-
-feira (16), Rafard co-
memora o Dia Mundial 
da Alimentação com um 
evento voltado a todos 
os públicos. O intuito é 
transmitir hábitos saudá-
veis através de orienta-
ções feitas por profissio-
nais da saúde municipal. 

A programação co-
meça às 7h30, com uma 
caminhada, que terá sa-
ída na Unidade Básica 
de Saúde (UBS) e che-
gada no Centro Espor-
tivo Reinaldo Fontolan. 
No local, a nutricionista, 
Graziela Cossare, dará 

orientações sobre ali-
mentação utilizando ali-
mentos frescos. 

Uma mesa de fru-
tas, com maçã, banana, 
sucos detox e lanche 
natural será ofereci-
da gratuitamente para 
os participantes da ca-
minhada. Tudo com a 
orientação em relação 
aos benefícios.

Além da caminhada, 
a programação contará 
outros tipos de ativida-
des físicas, ressaltando 
que a prática de exer-
cícios faz parte de uma 
vida saudável. 

Alunos da escola Luis Grellet 
participam de palestra 

sobre o carrapato estrela

EDUCAÇÃO

O diretor de Meio 
Ambiente de Rafard, 
Guilherme Pagotto, com 
auxílio de alunos da Es-
cola Alegria de Crescer 
(EAC) apresentaram na  
quinta-feira (3), uma pa-
lestra sobre o carrapato 
estrela. Desta vez, o pú-
blico escolhido foram 
os alunos do período da 
tarde da escola professor 
Luis Grellet. O trabalho 
foi em conjunto com a 
equipe da Vigilância Sa-
nitária de Rafard (Visa).

Alunos do 9º ano da 
EAC, explicaram atra-
vés de cartazes e infor-
mes as principais carac-
terísticas do carrapato, 
seus riscos para huma-
nos e animais e os méto-
dos de prevenção. 

Nas últimas semanas, 
a equipe da Visa, em 

conjunto com o depar-
tamento de Meio Am-
biente, vem trabalhando 
com diversas ações a fim 
de eliminar os riscos do 
carrapato estrela para a 
população. 

Placas de alerta foram 
colocadas nas principais 
áreas de risco, com avi-
sos à população, além de 
orientações feitas pelos 
profissionais da Sucen 
Campinas. Tudo isso 
para atuar no controle de 
carrapatos nas áreas in-
festadas e nos cães.

Pagotto também mi-
nistrou palestra para 
alunos do Projeto Guri, 
ressaltando todos os cui-
dados que devem ser to-
mados contra o animal 
transmissor da febre ma-
culosa. 
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Eleição Conselho Tutelar 
de Rafard

Resultado Oficial da Eleição para os membros do Conselho Tu-
telar de Rafard. Eleição realizada no dia 06 de outubro de 2019, 
das 8h às 16h, no Centro Cultural Júlio Henrique Raffard, na 
Avenida São Bernardo, s/nº. 

Conselheiros eleitos: 
226 ANGELICA ENI GARCIA ROSSI
196 MARIA HELENA DA CRUZ
192 KATIA FEBBO CORRÊA
175 MAGALI APARECIDA ALBERTINI PALHARDI
171 JONAS BARBOSA DE CAMPOS

Suplentes 
170 ROSANGELA AP. BARBOZA DE LIMA SENSIATE
156 CLEITON MARRETTO
152 SABRINA BOAVENTURA DE ALMEIDA
128 MAIZA CRISTINA BARBOZA DA SILVA
123 MARIA DO SOCORRO DA SILVA

Votação dos demais candidatos 
110 CLÁUDIA CRISTIANE MORATO BRUGNEROTTO
110 ULISSES DOS REIS
107 GISELE VIEIRA ZAPE
103 VIVIANE CRISTINA ABEL
94 TIELEN CHRISTINA DINIZ
93 VANDA APARECIDA PERECIN PEREIRA
92 FRANCIELLE APARECIDA GONÇALVES
85 RITA DE CÁSSIA DE ALMEIDA
84 GISLAINE TAVARES CAMARA BERNARDO
79 PRISCILA MARIA BRAGGION DE JESUS
65 DONIZETI BENEDITO CHIRARION
56 DANIELE DE CÁSSIA RISSO
56 ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
50 ERIKA FERNANDA MARCELINO RODRIGUES
49 MIRELA MOREIRA BELSANI
49 TEREZINHA DE JESUS DELFINO STOPPA
47 ALISSON DA SILVA
46 DEUSA MARIA CHIARION BORGHESI
42 ANDRESSA RAFAEL SALVATO
42 RAFAELA DE ALMEIDA SIMIONATTO VITORINO
36 JULIANA BRAGION
35 JOSÉ BERNARDES SIEBRE
30 ALINE ANDRETO DELGHINGARO
28 ADRIANO DAS DORES DOS SANTOS MIRANDA
28 PATRÍCIA REGINA DE CARVALHO
26 SONIA SGARIBOLDI
24 LUZIA SILVA DOS SANTOS
15 JOSÉ LUIZ SILVA COSTA
15 MONICA PEREIRA PACHECO SILVA
13 MARIA OLIETE DE MOURA
10 MARILIA APARECIDA FLORENCIO
8 TERESA RAQUEL RICOMINI
6 ALEX SANDRO DE PAULA
6 LUIZ GUSTAVO AMORIM CHAGAS OLIVEIRA
2 SAMUEL DE CARVALHO

Ivanete Cardoso B. de Carvalho
Coord. do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente

Maria Luiza P. Bernardo
Vice - Coord. do Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente
Valor: R$ 135,80 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Valor R$ 52,00 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Valor R$ 27,16 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

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

Técnico de basquete recebe 
homenagem de atletas

Ivan Mello, primei-
ro técnico de um proje-
to de basquete na déca-
da de 90, em Capivari, 
foi homenageado por 
ex-alunos no dia 28 de 
setembro. O reconheci-
mento aconteceu no gi-
násio municipal de es-
portes Ronaldo Zaidan 
Pellegrini (Ronaldão).

A iniciativa, segun-
do os atletas, foi uma 
forma de agradecer 
tudo o que Mello fez 
por eles dentro e fora 
das quadras, influen-
ciando no comporta-
mento social, inclusive 
na forma de se alimen-
tar corretamente.

O projeto formou 

vários atletas, que atu-
aram em clubes da 
região, como: Simon 
Trindadd, que jogou 
no Barueri; Gustavo 
Schutz (Tênis Clube de 
Campinas); Edison e 
Silas (Indaiatuba); en-
tre outros.

Hoje, Ivan Mello 
não trabalha mais com 
o basquete, mas dei-
xou muitos amigos por 
onde passou. Participa-
ram da homenagem o 
ex-atletas: Cuita, Muri-
lo, Radamés, Renatão, 
Rui, Marcão, Ivanzão, 
Rafael, Wladimir, Fer-
nando, Silas, Gustavo, 
Simon, Ricardo e Cé-
sar.

CAPIVARI

Foto: Arquivo pessoal
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VIVVA doa tatame para projeto social 
de capoeira no bairro São João

Na semana do Dia das 
Crianças o Vivva Resi-
dencial Clube Capivari 
presenteou as crianças e 
adolescentes do projeto 
social Movimento Baiano: 
A Capoeira Resgatando A 
Cidadania com um tatame 
próprio para a prática do 
esporte. 

O projeto foi idealizado 
e é coordenado pelo pro-
fessor de capoeira Lucia-
no Oliveira Santana e tem 
dois anos de existência. 
No início eram apenas 9 
crianças, atualmente são 
aproximadamente 40. Os 
treinos são ministrados no 
prédio da Prefeitura de Ca-
pivari no bairro São João, 
onde, durante o dia, acon-
tecem os atendimentos do 
CRÁS. 

Luciano ressalta que o 
tatame era uma necessi-
dade urgente uma vez que 
os treinos eram realizados 
em um barracão com piso 
cerâmico que é escorrega-
dio e frio, realizar as ativi-
dades em cima do tatame 
garante maior segurança e 
conforto para as crianças, 
além de evitar o contato 
com o chão gelado.  

A necessidade desse 
equipamento chegou até 
a equipe do Vivva por 
meio de pessoas que co-
nheciam o projeto, Thiago 
Braggion, Leandro Sil-
va, Vanessa Zumesteen e 
Fernando Vieira fizeram o 
intermédio e a equipe de-
cidiu colaborar visto a im-
portância do projeto social 
para a comunidade local. 

“Não temos palavras 
para agradecer ao Vivva, 
estão fazendo a diferença 
na vida dessas crianças e 
as incentivando a conti-
nuar praticando o esporte. 
Meu objetivo é mostrar 
para elas que vale a pena 
correr atrás dos nossos so-
nhos, obrigada Vivva Re-
sidencial Clube Capivari 
por nos ajudar e abraçar o 

nosso projeto!”, disse Lu-
ciano após receber o tata-
me. 

Os treinos do proje-
to Movimento Baiano: A 
Capoeira Resgatando A 
Movimento Baiano: Cida-
dania acontecem de terças, 
quartas e sextas, das 19h 
às 21h, na Rua Luís Pagot-
to, Nº 21, no Bairro São 
João Batista. 

Capivari  |  Luciano Oliveira Santana coordena projeto há mais de dois anos e atende 40 crianças

Semana das Monções reúne diversas atrações

A 64ª Semana das Mon-
ções teve início na sexta-
-feira (04) com a Sessão 
Solene, realizada no Es-
paço Cultural Olair Coan. 
Diversas atrações estão 
sendo realizadas.

No domingo (06), foi 
realizado na Igreja Matriz 
Nossa Sra. Mãe dos Ho-
mens, o Encontro Regio-
nal de Corais. Participaram 
os corais: Coro Municipal 
de Boituva Antônio Brasil 
Holtz, Coral Canto da Ter-
ra de Salto, Coral Vozes 
Afro de Salto, Coral Vozes 
Encanto, Coral Infantil e 
Juvenil Romário Antônio 
Barbosa e Coral da Igreja 
Presbiteriana do Brasil.

Já na segunda-feira 
(07), na Estação das Artes, 

aconteceu a apresentação 
do polo Porto Feliz do Pro-
jeto Guri. Durante a noite, 
o professor e historiador 
Elton Bruno Ferreira re-
alizou, na EMEF Luiza 
Carvalho Pires, o lança-
mento do livro “Sonorida-
des Caipiras na Cidade”. 
A obra retrata a produção 
do escritor, jornalista, fol-
clorista e ativista cultural 
Cornélio Pires, entre 1929 
e 1930.

Na noite de terça-feira 
(08), na Estação das Artes, 
foi relançado o livro “A Ci-
dade e o Rio”, de autoria do 
professor Jonas Soares de 
Souza. O livro reúne textos 
de vários autores identifica-
dos com a nossa cidade e 
traz a transcrição de docu-

mentos de época e icono-
grafia com referências ao 
Rio Tietê e Porto Feliz.

Já na quarta-feira, no 
Parque das Monções, foi 
iniciada a encenação te-
atral “Monção, uma pro-
cissão de Fé”. A peça tem 
texto e trilha sonora de 
Emílio Fontana Filho e a 
direção é de Laioan Perret. 
As apresentações serão re-
alizadas até sábado (12), 
sempre às 20h.

E para encerrar a Se-
mana das Monções, no 
domingo (13), acontece 
um grande evento no CE-
MEX. Às 12 horas tem al-
moço beneficente em prol 
das entidades da cidade 
com apresentações musi-
cais do Projeto Monções, 

Musical Medida Certa e 
Michele Alves.

Às 16 horas acontece a 
apresentação da dupla ser-
taneja Cezar & Paulinho e 
às 18hs será a vez da dupla 
Marcos Paulo & Marcelo. 
A entrada e o estaciona-
mento são gratuitos.

“A cidade e o Rio”
O livro “A Cidade e o 

Rio - Araritaguaba, o Porto 
Feliz” do Professor Jonas 
Soares de Souza, que re-
úne materiais de diversos 
historiadores do mundo 
sobre a saga monçoeira, 
ganhou sua terceira edição 
durante a 64° Semana das 
Monções.

A primeira versão foi lan-
çada em 1979 e agora, total-

mente reestruturado, voltará 
a ser discutido em sala de 
aula e enviado às principais 
bibliotecas do país.

O novo livro tem 248 
páginas com diversas ilus-
trações e conta com o pre-
fácio publicado por Hélio 
Damante do jornal O Esta-
do de São Paulo, em outu-
bro de 79. 

O livro reúne materiais 
do professor Jonas, além de 
textos de Francisco Nardy 
Filho, Afonso de Taunay, 
Antônio Carlos Ribeiro 
Abibe, entre outros. A edi-
ção ficou por conta da Edi-
tora Um e revisão de Ana 
Maria Fiorini.

Procissão de Fé
Acontece até o próximo 

sábado, a partir das 20h, o 
espetáculo ao ar livre, que 
narra a história da saga 
monçoeira que desbravou 
e alargou as fronteiras do 
Brasil de hoje. 

De volta ao Parque das 
Monções, às margens do 
Rio Tietê, mesmo local, 
onde segundo registros sa-
íam as expedições. O texto 
é de Emílio Fontana Filho 
e direção de Laioan Perret. 

Cerca de 100 atores en-
tre profissionais e amado-
res fazem parte deste, que 
é um dos maiores espetá-
culos a céu aberto do país.

O evento faz parte das 
comemorações dos 326 
anos de fundação e 222 de 
emancipação político-ad-
minstrativa de Porto Feliz.

Aniversário |  Porto Feliz comemora 222 anos no domingo, 13; dupla sertaneja Cezar e Paulinho encerra festividades com show gratuito no CEMEX

Santa Casa retoma 
realização de cirurgias 
por videolaparoscopia
Na sexta feira (04), 

a Santa Casa de Porto 
Feliz retomou a reali-
zação de cirurgias por 
videolaparoscopia pelo 
Sistema Único de Saú-
de (SUS).

A videolaparoscopia 
é uma técnica cirúrgica 
realizada com auxílio 
de uma endocâmera no 
abdômen do paciente. A 
técnica é minimamente 
invasiva, o que garante 
qualidade na cirurgia e 
uma recuperação mais 
rápida.

A retomada deste 
tipo de cirurgia é um 
grande avanço para o 
hospital portofelicense. 

Além do novo aparelho 
para a videolaparosco-
pia, a Santa Casa passa 
por diversas melhorias, 
como a reforma do ber-
çário, a implantação de 
uma segunda sala para 
realização de ultrassom, 
reforma e readequação 
dos espaços para apri-
morar o atendimento de 
diversas especialidades, 
inclusive com um novo 
laboratório de análises 
clínicas, centro oftal-
mológico e centro car-
diológico. 

As melhorias dimi-
nuem a cada dia os en-
caminhamentos para ou-
tras cidades da região.

SAÚDE
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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

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 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

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

04/10 – Arminia Frederico Favaro – 86 anos
04/10 – Clementina de Fatima Silva Stopa – 64 anos
06/10 – Edigar José de Souza – 83 anos
06/10 – Manoel Aparecido da Silva – 53 anos
06/10 – Jacira Citadine Quagliato – 98 anos
07/10 – José Candido Primo – 74 anos
08/10 – Thereza Pazianoto Schincariol – 92 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:

ARROVANE SOARES DA SILVA e CAROLINE GABRIELE PEREIRA, 
sendo o pretendente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, aos 11/06/1993, 
profi ssão: almoxarife, estado civil: solteiro, domiciliado e residente em 
Rafard-SP, Rua Carlos Lucchi, 635, bairro: Popular, fi lho de José Antônio 
da Silva e Vilma Fernandes Soares da Silva; e a pretendente: natural de 
Capivari-SP, onde nasceu, aos 26/05/1998, profi ssão: atendente comercial, 
estado civil: solteira, domiciliada e residente em Rafard-SP, Rua Carlos 
Lucchi, 635, bairro: Popular, fi lha de Carlos Alberto Pereira e Vanilda de 
Fátima Anacleto Pereira.

Rafard, 05 de outubro de 2019.

MÁXIMO MANZINI JÚNIOR e ISABELA APARECIDA GARCIA, sendo 
o pretendente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, aos 06/05/1993, profi s-
são: almoxarife, estado civil: solteiro, domiciliado e residente em Rafard-SP, 
Rua Tietê, 117, bairro: Centro, fi lho de Máximo Manzini e Luciana Aparecida 
Vicentin Manzini; e a pretendente: natural de Rafard-SP, onde nasceu, aos 
20/02/1997, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, domiciliada e residente 
em Rafard-SP, Rua Nadalina Pellegrini Lucchi, 57, bairro: Centro, fi lha de 
Nilson Roberto Garcia e Adriana Dias de Oliveira Garcia.

Rafard, 03 de outubro de 2019.

PETERSON TIAGO MORAES FRANÇA e MARIANA FLORIANO DE 
SOUSA, sendo o pretendente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, aos 
06/01/1985, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: divorcia-
do, domiciliado e residente em Rafard-SP, Rua Giovanni Boscolo, 1100, 
bairro: Popular, fi lho de Benedito Benjamim França e Juraci Aparecida de 
Moraes França; e a pretendente: natural de Itapetininga-SP, onde nasceu, 
aos 18/01/1986, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, domiciliada e 
residente em Rafard-SP, Rua Giovani Boscolo, 1100, bairro: Popular, fi lha 
de João Camargos de Sousa e Elinéia Floriano Tiburcio.

Rafard, 03 de outubro de 2019.

MURILO MAX FERRAZ e TALITA FERNANDA GONZALES RO-
DRIGUES, sendo o pretendente: natural de Porto Feliz-SP, onde nasceu, 
aos 10/10/1984, profi ssão: gestor, estado civil: divorciado, domiciliado e 
residente em Rafard-SP, Rua Tietê, 135, bairro: Centro, fi lho de Maria Helia 
Ferraz de Campos; e a pretendente: natural de Rio das Pedras-SP, onde 
nasceu, aos 10/11/1995, profi ssão: do lar, estado civil: viúva, domiciliada e 
residente em Rafard-SP, Rua Tietê, 135, bairro: Centro, fi lha de Onivaldo 
Aparecido Gonzales e Cleudimar Pereira Braga Gonzales.

Rafard, 07 de outubro de 2019.

Rosane Mila Peixoto - Ofi cial e Tabeliã

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE CAPIVARI/SP - 2ª VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO: 
PROCESSO DIGITAL nº. 1002023-56.2016.8.26.0125
AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE - PRAZO DE 20 DIAS

O Dr. ANDRÉ LUIZ MARCONDES PONTES, MM Juiz de Direito da 2ª Vara 
Judicial da Comarca de Capivari/SP, na forma da Lei, etc..

Pelo presente edital expedido nos autos da Ação Monitória, que AUTO POSTO 
RAFARD LTDA move em desfavor a ELIS REGINA GROPPO, (RGSSP/SP nº 
223.850.748-50), FAZ SABER, a todos quantos virem ou dela tiverem conheci-
mento, que neste juízo corre o processo em que é ré, onde é pleiteada a ação 
supramencionada, e como encontra-se o mesmo em lugar incerto e não sabido, 
não sendo possível citá-la pessoalmente, cita-a e intima-a pelo presente para 
promover sua defesa nos termos da lei, e ser notifi cado dos ulteriores termos do 
processo, a que deverá fazer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos 
é passado o presente edital, cuja 2ª via fi ca afi xada no local de costume. Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Capivari/SP, em 07/10/2019. 

ANDRÉ LUIZ MARCONDES PONTES
JUIZ DE DIREITO
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Parabéns e felicidades à Ieda Rego 
Darros, que nesta sexta-feira (11), 
comemora mais um ano de vida. 
Receba os votos de paz, saúde e 
sucesso, dos pais Roberta e José 
Carlos, da irmã Iara, e também, de 
todos os familiares e amigos.

NOVELAS

A Dona do Pedaço - Globo - 21h – sexta-
-feira: Maria da Paz afasta Amadeu. Fabiana 
flagra Rock com seu celular. Régis perde di-
nheiro no cassino. Maria da Paz fala com Mar-
lene sobre Antero. Régis se endivida no cassi-
no. Joana aparece na confeitaria e Tonho tem 
um pressentimento. Jô reclama de Téo para 
Carmelinda. Jô perde o emprego. Vivi comenta 
com Kim que encontrará Chiclete em seu apar-
tamento. Abdias faz uma confissão para Sílvia. 
Fabiana beneficia os funcionários da fábrica 
para agradar Abel. Téo incentiva Jô a procurar 
Maria da Paz. Régis se assusta quando o agio-
ta o procura na importadora. Jô pede perdão a 
Maria da Paz.

Bom Sucesso – Globo – 19h – sexta-feira: 
Nana e Marcos veem o pai caído no chão, com 
a flor de retalhos feita por Paloma nas mãos. 
Mauri informa a Nana e Marcos que Alberto 
piorou depois que Paloma foi embora. Felipe 
fica confuso ao ver Jeff abraçando Evelyn. Gi-
sele não atende à ligação de Diogo, preferin-
do dar atenção a Yuri. Felipe se aproxima de 
Evelyn e demonstra interesse em conhecê-la. 
Yuri e Gisele se beijam. Ramon repara que Pa-
loma ainda está ligada a Alberto. Paloma co-
menta com Ramon que teve um mau pressen-
timento. Sofia pede a Nana que seu presente 
de Natal seja a volta de Paloma.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: Fili-
pe fica sem graça quando Thiago o questiona 
sobre sua família. Rita decide falar sobre Rui 
para Filipe, mas se recusa a contar o que ele 
fez com ela. Lígia teme pela vida de sua pa-
ciente. Guga é carinhoso com Meg, que sofre 
por causa de Osório. Nanda decide ajudar Ra-
íssa com a coreografia do show. Serginho e 
Guga se preocupam com a decisão de Meg. 
Ivete se desentende com Carla. Max deci-
de conversar com Osório. Raíssa repara no 
comportamento de Nanda quando Camelo se 
aproxima. Meg decide morar na casa de Guga. 
Filipe convida Rita para viajar. Carla permite 
que Raíssa se apresente no show. Filipe e Rita 
viajam juntos.

Ouro Verde - Band - 20h20 – sexta-feira: Jor-
ge diz a Neném que é o grande dia. Miguel co-
menta com Otelo que foi uma excelente ideia 
contratar um falso Zé Maria. O rapaz contrata-
do por Miguel aparece na PJ, se passa por Zé 
Maria e afirma que o pai foi culpado pela morte 
da família. Lúcio fica desacreditado ao ver ou-
tro Zé Maria contando toda a história, ouvindo 
as respostas que Jorge lhe dita.

As Aventuras de Poliana - SBT - 20h50 – 
sexta-feira: Roger conta a Filipa que levou 
Sara para o conserto. Através do projeto “SOS 
Dog” do CLP, Verônica encontra Feijão. Gui-
lherme e Raquel vão até a casa de Pendleton 
para encontrar soluções tecnológicas que aju-
dem Glória no tratamento do Alzheimer. O ex 
marido de Cláudia volta para a cidade para fi-
car mais próximo de seus filhos, Durval come-
ça a se incomodar com a proximidade. Filipa 
reconhece Feijão e o leva de volta para a casa 
de João. Guilherme e Raquel se aproximam 
cada vez mais. Roger tenta convencer Glória 
a parar de trabalhar e deixar ele tomar conta 
de suas finanças. Filipa começa a demonstrar 
interesse por João. Marcelo e Luisa cogitam 
a possibilidade de morar em uma cidade mais 
tranquila com Poliana e João. Ester começa a 
perceber diferenças entre elas e seus amigos 
e faz perguntas a Pendleton sobre o assunto. 
Poliana e Raquel tentam convencer Lorena a 
aceitar a entrada de Ester no Clubinho.

O Rico e Lázaro - Record - 20h45 – sexta-
-feira: Sammu-Ramat avisa que providenciará 
tudo para pôr em prática o plano. Asher ofe-
rece seu alimento para Joel. Larsa repreende 
o escravo e manda Asher comer o alimento. 
Ravina e Zadoque criticam Fassur. Elga diz se 
sentir uma babilônica. Beroso elogia o lucro do 
troneio de lutas. Ebede-Meleque flagra Gadi-
se beijando Matias. Neusta reencontra o ser-
vo. Ravina fala sobre o encontro com Chaim. 
Zac conversa com Rabe-Sáris e Nebuzaradã 
sobre a noite anterior. Rebeca diz que Fassur 
deseja Joana. Raquel pergunta se Shamiran 
acha que ela está gorda. Sammu-Ramat avisa 
a rainha sobre a decisão de Kassaia. Amitis 
pede para a sacerdotisa trazer Hurzabum ao 
palácio. Namnu pede para Arioque levá-la até 
a Casa da Lua. Elga discute com as gêmeas. 
Nabucodonosor visita os sábios e diz que os 
hebreus são benvindos em seu palácio. Neus-
ta diz que Ebede-Meleque está de volta e não 
permite que o servo diga uma palavra. Nitócris 
fala mal de Evil para Shamiran. Kassaia fala 
sobre sua decisão com Gadise. Rabe-Sáris 
reclama da presença de Matias no palácio. 
Ebede-Meleque e Joaquim conversam sobre 
amor. Shag-Shag leva Elga para conhecer a 
Casa da Lua.

Topíssima - Record - 19h45 – sexta-feira: 
Edison admite ter sido ajudado por Gonçalo, 
mas só soube de Bruno posteriormente. Pe-
dro fica furioso e o ameaça. Sophia ameaça 
Lara e diz que não quer ser internada. Pedro 
diz que Edison precisa recuperar o dossiê fei-
to por Bruno e dá uma surra no rapaz. Beatriz 
avisa que Antonio precisará ir de helicóptero 
entregar alguns documentos em São Paulo. 
Lara combina de capturarem Sophia a força. 
A herdeira do Grupo Alencar pede um favor 
misterioso ao recepcionista José. Ela deixa o 
hotel e é capturada e colocada em uma ca-
misa de força. Antonio se prepara para viajar 
quando Sophia chega na camisa de força, 
acompanhada de enfermeiros. Ela pede ajuda 
ao taxista.

Abismo de Paixão - SBT - 18:45 – sexta-fei-
ra: Kenia diz a Ingrid que quer conhecer seu 
meio irmão. Ingrid diz a ela que nem pense 
em dizer a Gael que eles são irmãos. Henri-
que confessa a seu pai que está saindo com 
Florência. Edmundo aconselha o filho a tomar 
cuidado porque Florência é comprometida 
com o seu patrão. Almerinda adverte Antonia 
que se ela disser a Damião que não foi Elisa 
quem ligou para Paulo, Bráulio irá saber de 
sua antiga relação com Ramiro. Damião, furio-
so, joga na cara de Elisa que ela tem se visto 
com Ramiro, Gael, Paulo, e sabe se lá com 
quantos homens mais. Elisa o esbofeteia e o 

expulsa de sua casa. Damião pede a Elisa que 
jure que não teve relações com nenhum des-
ses homens, pois está morto de ciúmes e lou-
co por ela, ainda que ele tenha por todo esse 
tempo se negado a aceitar esse sentimento. 
Elisa e Damião se beijam. Damião diz a Elisa 
que a ama e que vai romper seu compromis-
so com Florência, Elisa pede a ele que não o 
faça porque as pessoas do povoado dirão que 
ela seguiu o exemplo de sua mãe.  Damião diz 
que não pretende perdê-la uma segunda vez e 
está disposto a lutar contra tudo e contra todos 
por seu amor. Elisa diz a Dolores que Damião 
disse que está apaixonado por ela e disposto 
a lutar por esse amor. Damião diz ao tio que 
já confessou a Elisa que a ama, e ela também 
o ama. Lupe diz que isso não o surpreende, 
mas que eles terão muitos problemas, pois Al-
merinda, Augusto e Gael irão a essa relação. 
Damião diz ao tio que está ciente de tudo que 
ele e Elisa terão que enfrentar e o único que o 
preocupa é Gael, pois ele não queria machu-
cá-lo. Damião termina seu compromisso com 
Florência. Almerinda e Carmen pensam em se 
unir para separarem Elisa e Damião. Ramiro 
propõe a Carmen que lhe dê a casa onde ela 
se via com Rogério, em troca das passagens 
de avião que comprovam que quem iria fugir 
era ela, e não Estefânia. Carmen duvida que 
ele tenha as passagens e Ramiro as mostra. 
Carmen tenta pegá-las e Ramiro diz que ela 
já sabe o preço. Paulo se surpreende ao ver 
Kenia, ela lhe dá uma bofetada e conta que 
está esperando um filho dele. Paulo diz que 
não será pai de ninguém e que ela deve pro-
curar outro otário para assumir a criança. Da-
mião procura Elisa e ela diz que entre eles não 
pode haver nada. Dolores diz a Elisa que ela 
e Damião devem lutar pelo amor que sentem. 

A Que Não Podia Amar – SBT – 17h15 – sex-
ta-feira: Maria aconselha Cinthia a rever seus 
sentimentos pois talvez Gustavo seja apenas 
um capricho e quem ela ama realmente é 
Elias. Elias mostra a Gustavo o resultado do 
teste de DNA, onde fica comprovado que ele 
é o pai da criança. Indignado, Gustavo acu-
sa o capataz de ter se envolvido com Cinthia 
mesmo sabendo que era uma mulher casada. 
Elias diz que ama Cinthia e confirma que o 
caso deles é muito antigo, e que só não foram 
embora para longe porque ela precisava tomar 
posse de sua herança. Gustavo pergunta se 
ele pretende se responsabilizar pela criança e 
ele afirma que sim. Gustavo deixa claro que 
não será um obstáculo entre eles. Rogério diz 
a Cinthia que independente de quem seja o pai 
de sua filha vai lhe dar sua herança e a me-
tade dos problemas. Rogério deixa claro que 
terá que resolvê-los sozinha, sem a sua ajuda. 
Elias entra no quarto de Cinthia e afirma que 
a bebê é sua filha. Furiosa, Cinthia lembra o 
capataz que ele quebrou o acordo que tinham 
ao pedir a Vanessa que lhe desse seu recado. 
Elias pede a Cinthia que esqueça a herança, 
que até agora só lhe trouxe problemas e su-
gerem saiam da fazenda. Cinthia responde 
que não o ama, diz que só o usou enquanto 
lhe foi conveniente e pergunta como ele pode 
pensar que se casaria com um empregado da 
fazenda. Elias ameaça contar a todos que foi 
ela quem mandou colocar a cobra no quarto 
de Ana Paula para que ela e seu filho morres-
sem. Cinthia fica ainda mais furiosa quando 
Elias diz que Gustavo já sabe que ele é o pai 
da criança e pede ao peão que leve a criança. 
Os dois discutem, Cinthia atinge Elias com um 
candelabro. Maria chega e leva um choque ao 
ver o capataz morto. Cinthia convence Maria a 
assumir o crime e ela, para proteger a filha diz 
a Gustavo que o matou.

Cúmplices de um Resgate - SBT - 21h30 – 
sexta-feira: O garoto diz, entre outras coisas, 
que agrediu um cavalo, o que deixa o padre 
chocado. Na cidade, Helena, que está com 
Manteiguinha, vai até o prédio onde os Vaz 
moram para ver um apartamento vago para 
alugar. Dinho fica encantado com a beleza de 
Helena e tenta impressioná-la. Luiz consegue 
fechar o negócio sobre a compra da confecção 
de Berta com um empréstimo de Otávio, libe-
rado após o aval de Safira. Bartolomeu tenta 
comer Tuntum, mas por sorte Manteiguinha 
aparece e o salva. Isabela diz, sozinha, que 
Rebeca irá se arrepender de não ter querido 
ela como filha ao escolher apenas Manuela: 
“Eu vou fazer da vida dela um inferno, assim 
como foi a minha”.

FILMES

Irmã Dulce – Globo - 15h14 – sexta-feira: 
Cinebiografia de irmã Dulce, que, em vida, 
foi chamada de “anjo bom da Bahia”, também 
indicada ao Nobel da Paz e beatificada pela 
Igreja. Contemplando da década de 1940 aos 
anos 1980, o filme mostra como a religiosa ca-
tólica enfrentou uma doença respiratória incu-
rável, o machismo, a indiferença de políticos e, 
até mesmo, os dogmas da igreja para dedicar 
sua vida ao cuidado dos miseráveis – personi-
ficados na figura do fictício João –, deixando 
um legado que perdura até hoje.

Desmanche, Perigo nas Ruas – Globo - 
2h31 – sexta-feira: Em Los Angeles, dois 
amigos ganham a vida roubando carros e 
trabalhando em um desmanche. Eles aca-
bam conseguindo notoriedade nas ruas, mas 
uma oferta de um líder de gangue para que 
um deles se torne um figurão do cenário inter-
nacional do crime pode significar o fim dessa 
amizade.

A Caça – Globo - 4h11 – sexta-feira: Lucas 
trabalha em uma creche. Boa praça e amigo 
de todos, ele tenta reconstruir a vida após um 
divórcio complicado, no qual perdeu a guarda 
do filho. Tudo corre bem até que, um dia, a 
pequena Klara, de apenas cinco anos, diz à 
diretora da creche que Lucas lhe mostrou suas 
partes íntimas. Klara, na verdade, não tem 
noção do que está dizendo, apenas quer se 
vingar por se sentir rejeitada em uma paixão 
infantil que nutre por Lucas. A acusação logo 
faz com que ele seja afastado do trabalho e, 
mesmo sem que haja algum tipo de compro-
vação, seja perseguido pelos habitantes da 
cidade em que vive.

Novelas e Filmes

Dia 11/10
Ieda Rego Darros
Rosinei Cremonese Sterde
Aparecido Batista da Silva
Carolina Brugnerotto
Márcia Cristina da Silva Souza
Everton Daniel Piassi
Idalina Claudio de Freitas
Olívia Maria Ramos
Marco Antonio Canobre

Dia 12/10
Luiz Carlos da Costa
Sara Silva Moraes
Angela Maria Serrano 
Luiz Carlos da Costa
Mafalda Parizoto Doriguelo
Carlos Eduardo S. Bastos
Moacir Ronaldo de Campos
Karen Keity Thomazini
Marileide Campanholi Morete
Carlos Alberto de Freitas
Luís Felipe Ferrari Bedendi
Sandro Rossini
Natália Monique Neves
Sandra Assalin
Cristiane Forti
Ronaldo de Campos
Fernando Pires
Tânia Piazentim

Dia 13/10
Fábio de Oliveira Bellini
Fabricio Henrique dos Santos Zuin
Maria Maffeis Campos Xavier
Marcos Vinicius Giatti Zuin
Marcio Moreira
Luis Antonio Ferreira Brito
Gustavo Henrique Silva Franco
Célia Rojas Bastos
Carlos Benedito Belsani
Alex Braggion

Veronice Lourenço de Souza Favero
Marcos Zuin
Fabiana Marchioreto
Laura Diniz

Dia 14/10
Patricia Darangoni de Godoy
Lucas Turolla Pellegrini
Thales Fernando Ramos
Ana Caroliny Anacleto Martins
Eldo Braggion
Simon Trindad
Marcel Fornaziero
Maria Ap. Nunes Machado Brigati
Juliana Machado da Silva
Priscila Brito dos Santos

Dia 15/10
Clovis Ap. Mancini
Leticia Costa Bossolan
Luciana Messias
Carlos Alberto M. da Costa
Patrick Laureano
Alisson Borba

Dia 16/10
Mariangela Ap. Almeida
Daniele Assalin Nogueira
Diego Ramos
Gustavo Stefanini
Glaucya Pereira

Dia 17/10
Luisa Barbieri da Penha
Patricia de Oliveira
Carlos Augusto Franciscatto
Vladimir de Barros Lobo
Gustavo Armando Peressin
Adenilson Bete
Rosilaine Rodrigues da Silva
Antonio Nunes Silva (Tonute)
Rodrigo Bragion

Áries – De 21/03 a 20/04: Nesta semana você é levado a tomar uma decisão importante e que 
envolve uma pessoa. As decisões causam transformações em seus objetivos e estruturam o futuro. É 
importante levar em consideração as suas necessidades, mas deve também é preciso se colocar no 
lugar do outro para que haja superação entre vocês. Ambos estão passando por crises, mas você está 
mais vulnerável à experiência e está em destaque. Existem fatos favoráveis trazidos por Júpiter: con-
clusão de questões judiciais, ampliação dos estudos, contato com outras culturas, viagens, atividades 
religiosas e intensificação da sua fé. Analisando de uma forma geral, posso afirmar que a Lua Cheia 
lhe traz grandes revelações sobre as mudanças que você vem buscando para o seu desenvolvimento, 
como se fosse uma permissão e uma libertação de fatores que o aprisionavam junto a outras pessoas. 
Você está transitando esse processo de mudança, portanto examine as suas posturas. É uma semana 
para definir a relação. Ambos passam por uma nova fase, e isso causa mudanças importantes para 
o desenvolvimento de ambos. O equilíbrio e a justiça são condições necessárias para que ambos 
possam tomar a melhor decisão. É preciso organizar pendências no seu trabalho e situações que 
envolvem investimentos e dinheiro compartilhado. O seu maior desafio é lidar com uma pessoa, por-
que o momento pede definições para que ambos possam seguir o seu próprio caminho, e isso pode 
envolver sócios, parceiros e clientes.

Touro – De 21/04 a 20/05: Nesta semana, a Lua Cheia traz uma batalha interna que você vem 
travando com pessoas e situações que impedem o seu progresso no trabalho. Mas vale a pena dizer 
que o seu maior inimigo é você mesmo, portanto reflita se está no caminho certo, ou seja, se está 
desenvolvendo o seu trabalho da forma que deseja. Examine os fatores, os tormentos emocionais e a 
sensação de prisão com pessoas que atuam no mesmo segmento e que interferem consideravelmen-
te em seu inconsciente. O seu maior desejo é trabalhar e colher os frutos, mas é momento de agir com 
maior sabedoria e ética. O céu colabora com documentos, investimentos, heranças, pensão ou com 
qualquer tipo de recurso que você deseja e precisa utilizar neste momento. Há bons caminhos para 
patrocínios e ajuda de outras pessoas. Mas é necessário gerenciar bem os sentimentos e expectativas 
que guarda em silêncio. Uma conversa madura abre novas possibilidades sobre como ambos podem 
atuar juntos. Você, taurino, passa por um novo ciclo e precisa criar consciência sobre situações que 
não permanecem mais. O cônjuge está aberto a conversar para estabelecer novos compromissos. 
Não é uma semana fácil, mas haverá boas resoluções contratuais de situações que o atrelam a outras 
pessoas. É importante ter consciência das transformações pelas quais você vem passando em sua 
rotina, principalmente se tiver funcionários.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: Nesta semana, a Lua Cheia evidencia os projetos e movimenta 
as suas ideias. É uma semana para selecionar relações e transformar situações desgastadas com 
amigos, filhos ou relações amorosas. As decisões impactam novos rumos e lhe trazem a possibilidade 
de findar experiências geradoras de controle e manipulação. Com sabedoria, você deverá lidar com 
o desapego por meio do entendimento entre suas necessidades e a de pessoas que se relacionam 
com este seu momento evolutivo. Por outro lado, um aspecto favorável com o planeta Júpiter traz 
amplitude para o relacionamento, as sociedades e as parcerias. É uma semana ótima para lidar com 
as relações de uma forma mais consciente. Você terá a percepção exata do que é importante para o 
desenvolvimento de ambos, e isso agrega prosperidade em sua vida. Busque entender o que move as 
relações de afetos com filhos, amigos e o campo amoroso, porque haverá a possibilidade de ampliar 
o seu campo de visão e soltar pessoas com amplitude de visão, ética e sabedoria. A semana traz 
crescimento para o cônjuge e boas oportunidades para o seu desenvolvimento pessoal. É importante 
analisar se vocês estão na mesma sintonia e se desejam as mesmas coisas. O ciúme e o excesso 
de controle são prejudiciais para a relação. É uma semana para definir situações no trabalho e para 
inovar e produzir de uma forma mais estruturada e organizada. Tenha atenção com imprevistos e com 
situações que fogem do seu controle, mas é uma semana muito produtiva.

Câncer – De 21/06 a 20/07: Nesta semana, a Lua Cheia toca consideravelmente a sua estrutura 
de vida profissional e familiar, exigindo de você uma percepção mais aguçada das relações que o 
cercam. Posso afirmar que as pessoas que estão à sua volta, sejam familiares ou relações comerciais, 
estão sendo transformadas. As estruturas que insistem em se manter não permanecerão mais da 
mesma forma. Nesta semana haverá a oportunidade de olhar para uma pessoa de uma forma mais 
realista, para permitir essa mudança. Busque entender os efeitos que o núcleo familiar e a chefia 
exercem sobre você, e solte tudo aquilo que não tem controle. Um aspecto favorável com o planeta 
Júpiter lhe garante prosperidade e crescimento em seu trabalho, portanto você vai tirar algo muito 
promissor dos conflitos que estão instalados no campo profissional. Todos esses conflitos são fer-
ramentas necessárias para identificar as suas necessidades no trabalho, visando mais qualidade na 
forma de produzir e em sua rotina. O cônjuge transita um ciclo desafiador, porque está sendo exigido 
a mudar aspectos que não cabem mais em sua vida. Aparentemente, as experiências afetam mais ele 
do que você. Mas ambos estão abertos a trocar e a conversar sobre os assuntos de uma forma madu-
ra e comprometida. É uma semana excelente para o trabalho, pois apresenta grandes oportunidades 
para concretizar metas. O seu maior desafio é definir situações com sócios, parceiros de trabalho e 
clientes, mas o céu lhe traz bons resultados.

Leão – De 21/07 a 22/08: Nesta semana, a Lua Cheia toca consideravelmente a sua estrutura 
de vida profissional e familiar, exigindo de você uma percepção mais aguçada das relações que o 
cercam. Posso afirmar que as pessoas que estão à sua volta, sejam familiares ou relações comerciais, 
estão sendo transformadas. As estruturas que insistem em se manter não permanecerão mais da 
mesma forma. Nesta semana haverá a oportunidade de olhar para uma pessoa de uma forma mais 
realista, para permitir essa mudança. Busque entender os efeitos que o núcleo familiar e a chefia 
exercem sobre você, e solte tudo aquilo que não tem controle. Um aspecto favorável com o planeta 
Júpiter lhe garante prosperidade e crescimento em seu trabalho, portanto você vai tirar algo muito 
promissor dos conflitos que estão instalados no campo profissional. Todos esses conflitos são fer-
ramentas necessárias para identificar as suas necessidades no trabalho, visando mais qualidade na 
forma de produzir e em sua rotina. O cônjuge transita um ciclo desafiador, porque está sendo exigido 
a mudar aspectos que não cabem mais em sua vida. Aparentemente, as experiências afetam mais ele 
do que você. Mas ambos estão abertos a trocar e a conversar sobre os assuntos de uma forma madu-
ra e comprometida. É uma semana excelente para o trabalho, pois apresenta grandes oportunidades 
para concretizar metas. O seu maior desafio é definir situações com sócios, parceiros de trabalho e 
clientes, mas o céu lhe traz bons resultados.

Virgem – De 23/08 a 22/09: Nesta semana, a Lua Cheia toca consideravelmente a relação com 
o seu dinheiro, evidenciando as suas competências e a sua vocação. A necessidade de obter reconhe-
cimento profissional ou de ampliar a sua capacidade financeira, deve ser compreendida de uma forma 
mais profunda, para não sucumbir a controles nocivos para o seu desenvolvimento. A autoestima é 
um fator essencial para conquistar o que deseja, além de estabilidade e crescimento profissional. 
Você fica em destaque trâmites comerciais, investimentos, pagamento de contas e empréstimos. A 
experiência pode tocar outras pessoas, como parceiros e filhos. Um contato harmônico com o planeta 
Júpiter amplia as possibilidades de resolver situações em família ou direcionadas ao imóvel. Você 
está numa fase de crescimento para trocar de imóvel ou adquirir algum bem material. Os fatores 
financeiros podem prejudicar a dinâmica da relação. O céu exige de você, virginiano, um novo olhar 
para as necessidades da relação, principalmente se houverem filhos. O excesso de controle é um fator 
que deve ser analisado nesta semana. O cônjuge está mais maduro e seguro de suas decisões. Você 
deseja ser reconhecido e busca um encaixe profissional. É importante avaliar o controle e entender 
como pode obter resultados mais sólidos por meio do seu conhecimento. É uma semana para avaliar 
quem são as pessoas e como é possível dar passos com confiança em si mesmo.

Libra – De 23/09 a 22/10: Nesta semana, a Lua Cheia traz destaque para o relacionamento, as 
parcerias e as sociedades. É uma semana em que você deve se colocar no lugar do outro, se quiser 
melhorar as suas relações. As suas necessidades pessoais já vêm sendo movimentadas desde a Lua 
Nova, que foi no dia vinte e oito de setembro, e nesta semana o seu aprendizado é interagir com as 
necessidades do outro para que ambos estabeleçam uma troca justa e equilibrada. É importante saber 
que você está transitando mudanças geradoras de impactos na estrutura familiar. Por isso é importan-
te entender os processos que finalizam experiências destinadas aos pais e aos sogros. As mudanças 
também podem impactar a casa e o imóvel. O planeta Júpiter favorece o seu crescimento e amplia as 
viagens, os estudos, o contato com parentes e com pessoas do seu convívio. Apesar dos desafios, 
que por vezes causam crises existenciais, você está numa fase ótima de crescimento e de consciên-
cia das mudanças que precisa realizar para o seu desenvolvimento pessoal. É importantíssimo que 
ambos entendam os fatores familiares que impactam a relação. O controle da família ou sobre como 
vocês atuam em família deve ser entendido para que seja possível transformar o que já não serve 
neste novo ciclo. O céu afirma que ambos têm consciência e que estão abertos a conversar sobre o 
assunto. O acúmulo de trabalho e a falta de foco são fatores que prejudicam o seu rendimento. Mas 
é fato que você está consciente do que deve ser feito para reestruturar novas pontes profissionais. 
Apesar da falta de foco, é uma semana produtiva e com excelentes resultados.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: Nesta semana, a Lua Cheia traz reavaliações emocionais sobre 
como você deve atuar com as relações de trabalho. Busque entender os fatores emocionais que 
causam prisões e que bloqueiam a sua atuação com algumas pessoas que estão em sua rotina de 
trabalho ou em sua rotina de convivência. A vida exige de você um exame interno sobre as suas ne-
cessidades concomitantemente com o das pessoas, se quiser encontrar um ponto de equilíbrio. A sua 
natureza é cortar e eliminar o mal pela raiz, entretanto o céu pede de você ponderação e uma análise 
mais silenciosa e discreta sobre como deve atuar em sua rotina. Busque a tolerância e a diplomacia 
para que em breve consiga transformar as relações que seguem desgastantes e que de alguma forma 
causam crises emocionais. Mas fique calmo, porque você conquistará grande êxito e bons resultados. 
Vênus faz ângulo favorável com o planeta Saturno e lhe dá maturidade e autocontrole. Você está no 
caminho certo e há excelentes propostas de trabalho. Esta é uma fase próspera! O seu maior desafio 
é interagir com situações que não estão sob o seu controle. Você e o cônjuge estão mais afastados, e 
isso pode estar acontecendo porque vocês pensam de maneira diferente sobre situações que afetam 
a relação neste momento. Tenha atenção com afastamentos e com conflitos. O céu pede que você se 
expresse com maior qualidade, se quiser que a união seja fortalecida. As relações de trabalho exigem 
de você autocontrole e tolerância. Busque se abastecer de autoconhecimento para vencer medos e 
bloqueios gerados por pessoas do seu trabalho. É uma fase de crescimento e prosperidade.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: Nesta semana, a Lua Cheia toca o campo dos afetos e mexe 
com namoro, amizades e filhos. É uma semana importante para avaliar como você deseja crescer 
e prosperar. O desejo de reconhecimento e de realização pessoal causa reflexões profundas sobre 
como você deve atuar no campo financeiros. O céu exige de você uma avaliação mais profunda sobre 
a sua necessidade de encaixe com as suas competências e com a sua vocação. Você vai encontrar os 
resultados a partir do momento em que entender a fase atual e eliminar o desejo de controle. É impor-
tantíssimo soltar o que não está sob o seu controle e não dar um passo além das suas possibilidades, 
mas os riscos surgem como uma forma de aprimoramento e consciência do seu talento. O planeta 
Júpiter o favorece grandemente e lhe dá a possibilidade de progredir e aproveitar as oportunidades 
que batem à sua porta. É uma semana ótima para o namoro, para o lazer, para o entretenimento e 
para o desenvolvimento de filhos. É momento de desenvolver os seus talentos natos. O cônjuge está 
mais fechado, mas tem o desejo de conversar com você sobre situações que interferem em seu cam-
po emocional. O mesmo pode acontecer para realizar algum investimento ou plano financeiro. Vocês 
estão numa fase mais íntima e discreta. É essencial criar consciência das inovações que você deseja 
aplicar em sua rotina e em seu trabalho, mas o céu pede de você habilidades administrativas e um 
planejamento mais estruturado para conduzir os seus planos.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: Nesta semana, a Lua Cheia toca a estrutura familiar e profissio-
nal. Você terá uma percepção mais clara das mudanças pelas quais vem passando e do quanto a vida 
vem exigindo de você novas posturas e comportamentos. É essencial ter consciência da profundidade 
dos efeitos emocionais pelos quais você vem passando e entender o quanto isso impacta a família e 
as relações com pessoas que atuam em sua vida de uma forma mais íntima e profunda. É uma sema-
na para dar permissão a essas mudanças e soltar, desapegar e ficar mais leve. Busque entender os 
aspectos que não estão sob o seu controle e aceite as condições com sabedoria. Um ângulo favorável 
com o planeta Júpiter auxilia no seu processo de amadurecimento emocional e lhe dá condições de 
adquirir autoconhecimento, um estado espiritual sobre os seus medos e tudo aquilo que bloqueia o 
seu crescimento. É uma semana para obter progresso emocional e se libertar de padrões limitantes. 
Você capaz de ser livre por meio de um novo estado de consciência. O cônjuge está muito preocu-
pado com a família ou com estruturas que envolvem os pais ou os sogros. Apesar das preocupações 
visíveis e reais, ele(a) está em condições de perceber os medos para fazer o que deve ser feito. Tudo 
isso é um processo de grande amadurecimento para ele(a). É uma semana positiva para organizar os 
projetos ou qualquer atuação em equipe. Você está em destaque e tem o poder para finalizar situa-
ções complicadas com a chefia ou com pessoas que representam autoridade.

Aquário – De 21/01 a 19/02: Nesta semana, a Lua Cheia toca as relações próximas de convi-
vência, além de parentes. Os pensamentos são movimentados por cursos, ideias, crenças e viagens. 
Você está num processo intenso de aprendizado, o que altera as suas percepções sobre como deve 
atuar com algumas pessoas. As mudanças em sua forma de pensar causam transformações profun-
das, e isso agrega consciência emocional sobre dependências e desejos que estão reprimidos e que 
devem ser transmutados por outros mais elevados. Se você já busca autoconhecimento ou terapia, é 
uma excelente semana para entender como é possível atuar daqui para frente com medos e bloqueios 
opressores. Um ângulo favorável com o planeta Júpiter amplia as amizades, as ideias e os projetos. 
Esteja atento às oportunidades para guiar os seus planos, principalmente aqueles mais ousados e 
mais prósperos. É uma semana ótima para ficar com os amigos, trocar com novas pessoas e movi-
mentar as suas ideias. Tenha atenção com conflitos familiares que abalam a relação. É uma semana 
para lidar com mudanças e situações que precisam de renovação. O relacionamento passa por um 
novo ciclo e você está oscilante e vulnerável a tudo isso. Cuide dos seus medos e do campo emocio-
nal. A rotina segue com imprevistos e exige de você jogo de cintura e flexibilidade, principalmente para 
expressar suas ideias e interagir com pessoas diferentes de você. É importante analisar se está aberto 
ao novo, porque isso é um fator importante e gerador de progresso em sua vida.

Peixes – De 20/02 a 20/03: Nesta semana, a Lua Cheia toca os recursos materiais, ativando 
consideravelmente os investimentos. É uma semana para averiguar como você deve atuar com os 
recursos próprios e os compartilhados. O céu acentua transformações profundas e deixa em destaque 
pessoas que se relacionam com essas decisões, como cônjuge, sócios e principalmente um grupo de 
pessoas que atuam com os mesmos projetos e ideias. As decisões não são fáceis e exigem de todos 
um desprendimento e cortes definitivos. Com sabedoria, busque entender como é possível soltar e 
desapegar de relações nocivas que podem prejudicar os passos futuros para o seu desenvolvimento 
financeiro. Independentemente dos conflitos apresentados, o céu lhe dá condições de prosperar e lhe 
traz excelentes oportunidades para ampliar o seu campo de visão profissional. O ângulo harmônico 
com o planeta Júpiter favorece documentos, viagens, acesso a outras culturas e estudos acadêmicos. 
O cônjuge está estruturando ideias que já vem organizando há algum tempo. Isso pode movimentar 
estudos, viagens, mídia e projetos pessoais. É uma semana produtiva para estruturar os planos a dois. 
Existem fatores que devem ser transformados em sua rotina, principalmente aqueles direcionados à 
equipe de trabalho. Você pode acabar percebendo que isso já vem acontecendo, então nessa semana 
vai presenciar mais mudança. Mas você está numa fase de crescimento e prosperidade.

Horóscopo
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