
Vereadores aprovam projeto da ‘Ficha Limpa’ 
para nomeação de servidores na Câmara

Apesar da aprovação do projeto, emendas incomodaram autor do projeto, vereador e presidente do Legislativo, Marco Antonio Brigati. Página 9

Projeto Fanfarra na Escola é 
retomado na Jeni Apprilante

Aulas são ministradas pelo maestro 
Edmilson Baia, do Conservatório 

de Tatuí. Página 5

MÚSICA

Pets serão imunizados na 
próxima semana

RAIVA

Serão disponibilizados três pontos de vacinação 
gratuita em Rafard. Página 7

Rafard recebe doação 
de área de terra para 

ampliação do cemitério

EM TEMPO

Terreno só poderá ser utilizado para ampliação 
do cemitério São Judas Tadeu. Página 12

Depois de polêmica da ‘bananeira’, 
SAAE recupera galeria de água

Vídeo e fotos viralizaram nas redes sociais. Bananeira colocada em buraco no cruzamento das ruas XV de 
Novembro e Antônio Pires tinha até cacho de banana pendurado. Autarquia agiu após repercussão. Página 8

CAPIVARI

retomado na Jeni Apprilante
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FilosoFanDo L�������� V��������
é professor de Filosofi a,  Éti ca e História

Bíblia sem preconceito 40
A inspirada poesia, hoje 

Hino a Rafard, da minha 
Professora Lucrécia Pelle-
grini Ferreira, a quem apro-
veito para homenagear por 
sua honradez, capacidade 
e dedicação, expressa na 
sua “Bellus Littera”: Rafard, 
terra querida... de encan-
tos mil... É um tesouro do 
meu Brasil... a terra rica e 
hospitaleira... Teus campos 
ridentes de canaviais em 
fl or... Também expressei em 
poesia a minha nostálgica 
infância “Saudades de Ra-
fard”, quando nadávamos 
no rio Capivari e comíamos 
ingás, pitangas e outras fru-
tas nas suas margens. Os 
franceses, administradores 
da Usina açucareira, cui-
davam das fazendas e suas 
estradas, todas com água 
potável, campo de futebol 
e sede social; suas represas 
turísticas, piqueniques do-
mingueiros e festais à noi-
te com “footing” e cinema. 
Rafard era pujante! Atraia 
turistas das cidades circun-
vizinhas. Ah! Que saudades 
daquela Rafard! Perfuma-
da pelos laranjais, não se 
queimava a palha da cana, e 
“tudo o que nela se planta-
va, dava”. 

Hoje somos dominados 
por um capitalismo sucro-
alcooleiro. O Estado de São 
Paulo produz mais de 60% 
e exporta 70% do açúcar e 

etanol nacional. O capita-
lismo só planeja lucro cres-
cente contínuo e minimizar 
gastos, não importando as 
consequências, e para al-
cançar as metas queima a 
palha da cana. Sem a quei-
mada precisa de mais mão-
-de-obra, aumenta os riscos 
de acidente de trabalho, há 
presença de animais peço-
nhentos e de brocas e de 
cigarrinhas-da-raiz nas ca-
nas, a base cortada fi ca mais 
alta, desperdiça material, 
enfi m, diminui o lucro.

Pela fotossíntese os ca-
naviais absorvem mais CO² 
do que libera. No entanto, 
em 45 minutos de quei-
mada, a cana libera todo 
esse gás na atmosfera, o 
que provoca um “grande 
impacto negativo no meio 
ambiente”, provoca chuva 
ácida, causa declínios fl o-
restais, morte de peixes, 
afeta a produção de frutas, 
tira a resistência orgânica 
humana, causa doenças, ir-
ritações nos olhos, proble-
mas respiratórios dermato-
lógicos e cardiovasculares, 
explicam os engenheiros da 
Embrapa. Com a queima, o 
solo chega a mais de 800º de 
calor entre 1,5 cm de pro-
fundidade e 15 cm acima 
do solo, matando todos os 
animais que fofariam a ter-
ra, combateriam as pragas 
além de queimar muitas 

aves, roedores e outros ani-
mais e plantas. Com isto há 
necessidade de mais agro-
tóxicos, herbicidas, atrasa o 
plantio e a colheita e causa 
desequilíbrio ecológico. A 
queimada da palha da cana-
-de-açúcar aumenta a infes-
tação de microorganismos, 
causa o ressecamento por 
exsudação deteriorando 
o caldo. Também gastam 
mais água e necessitam de 
mais complexo tratamento 
da água. Especialistas di-
zem que as queimadas têm 
causado perdas de 30% da 
matéria prima aproveitáveis 
como biogás pelas caldei-
ras. O Brasil emite 1,454 bi-
lhão de Kg de CO² só com a 
queimada da palha.

As queimadas ocorrem 
durante o tempo da seca 
(abril a novembro), quan-
do há mais difi culdade para 
a dispersão da fumaça e da 
fuligem, agravam a qualida-
de do ar, os ciscos da palha 
queimada e os resíduos do 
bagaço da cana condensam 
nas residências e vias públi-
cas, oxidam e sujam a roupa 
e os carros, já lavados, é um 
transtorno para a popula-
ção, que precisa conviver 
com o cheiro terrível do 
azoto (restilo). As árvores 
frutíferas, tomateiros mor-
rem devido aos agrotóxicos 
despejados pelos aviões nos 
canaviais.

A lei estadual nº 11.241 
de 2002, inefi ciente, crono-
gramou, em benefício dos 
industriais, que se queime 
os canaviais até 2031 nas 
áreas com declíveis maiores 
que 12%, não-mecanizá-
veis. Proíbe queimadas de 
palha da cana:

- a um quilômetro do 
perímetro urbano ou de re-
servas/locais indígenas;

- a 100 metros de locais 
de domínio de subestação 
de energia elétrica;

- a 50 metros de reser-
vas, parques ecológicos e 
unidades de conservação;

- a 25 metros de áreas de 
domínio de estações de te-
lecomunicação;

- a 15 metros de faixas 
de segurança de linhas de 
transmissão e distribuição 
de energia elétrica e de ro-
dovias e ferrovias. (Ver: 
João F. G. Antunes. Embra-
pa).

Precisamos ponderar, 
qual o tipo de ambiente 
queremos viver, o ar que 
respiramos, a saúde que de-
sejamos e a nossa obrigação 
para com o nosso ecossiste-
ma, 

A CETESB é o órgão fi s-
calizador. Fone (15) 3222-
2065.

OpiniÃo
Finados

O caminho lento pelo campo santo nos traz à me-
mória tanta gente querida que por aqui já cumpriu 
sua missão e partiu deixando saudades. Pessoas 
com quem convivemos, assistimos e aplaudimos a 
contribuição dada à humanidade.

Cada um no seu modo. Uns menores, outros 
maiores, mas dando a sua parcela por um mundo 
melhor. Ali, estão verdadeiros heróis, pais que cria-
ram seus fi lhos com difi culdades, mas com muito 
amor, entregando-os abrangência e que hoje são 
lembrados como líderes municipais, nacionais e até 
mundiais.

Acima de tudo ali estão pessoas que amamos e 
que nos amaram, muitas vezes até de forma incom-
preensível, pois cada um tem seu jeito de amar e de 
revelar esse amor.

Nessa lenta caminhada vemos jazigos mais so-
fi sticados, outros mais simples e até um terreno 
apenas sem túmulo em cima, mas sob todos paira 
a lembrança, a saudade imorredoura, o desejo do 
reencontro.

E nossas mentes se povoam de boas lembranças, 
de doces momentos, de feliz convivência com nossos 
antepassados, curtindo uma saudade doída, mas 
gostosa, pois a gente só sente saudade de quem a 
gente ama.

Restam-nos cabisbaixos em frente ao jazigo dos 
nossos mais próximos, orar para que Deus os prote-
ja na eternidade, esperando que quando para lá for-
mos possamos reencontrar essa gente tão querida.

Dia de Finados, dia de encontrar em pensamento 
nossos parentes e amigos, agradecendo a Deus pela 
oportunidade de ter convivido com eles.

Se este é o inevitável destino de todos nós, lembre-
mos que para lá vamos despidos de cargos, valores, 
patrimônio, orgulho, para cumprir a divina profe-
cia: “Tu és pó e ao pó um dia há de tornar”.

Editorial

Trabalhador impacien-
te - Fervoroso, mas impa-
ciente trabalhador,  tentou 
organizar templos e praças 
pública inteiramente aber-
tas para os estudos de sua 
fi losofi a - Satyagraha. Teve 
algum êxito, mas não tento 
que chegasse a orgulhar-se 
e por isso, impaciente es-
creveu: “é inútil esperar que 
esses elementos ortodoxos 
comecem, uma vez que ape-
nas se movem se obrigados. 
São indispensáveis medidas 
drásticas para acabar com a 
intocabilidade. Por isso pe-
ço-lhe, gentilmente me fa-
voreça com sua opinião: se 
será um método efi ciente o 
Satyagraha para que traba-
lhadores entrem nos tem-
plos, sem que isso impeça 
que o façam os ortodoxos. 
Apelos e súplicas não produ-
ziram efeito e, em minha hu-
milde opinião, perder mais 
tempo nesse esforço é des-
perdiçar precioso tempo”.

 Fechar assim a questão 
será evidente coação, e não 
deve haver coação em ma-
téria de religião e reformas. 
O movimento para acabar 
com a intocabilidade é de 
autopurifi cação e ninguém 

pôde ser purifi cado contra 
a sua vontade. Por isso não 
pode haver força a ser usa-
da direta ou indiretamente 
contra os ortodoxos. De-
veríamos lembrar-nos que 
muitos de nós fomos como 
os ortodoxos antes de reco-
nhecermos a necessidade 
de acabar com a intocabi-
lidade, e não teríamos gos-
tado que alguém impedisse 
o nosso acesso aos templos, 
porque nesses dias acreditá-
vamos – sem dúvida erra-
damente, sabemo-lo agora 
que aos contrários não devia 
permitir que entrassem nos 
templos. Ainda assim, não 
podemos impedir o acesso 
aos ortodoxos. Lembraria 
também ao correspondente 
que a palavra Satyagraha é 
com frequência usada in-
corretamente para encobrir 
violências veladas. Mas, 
como criador de palavra, 
posso dizer que ela exclui 
qualquer forma de violên-
cia, direta ou indireta, cla-
ra ou velada, tanto em atos 
quanto em palavras e até 
em pensamento. É infrin-
gir Satyagraha desejar mal 
a um opositor ou proferir 
uma palavra dura a ele ou 

a respeito dele com a inten-
ção de feri-lo. E até, muitas 
vezes, o mau pensamento e 
a má palavra no sentido de 
Satyagraha, podem ser mais 
perigosos que a violência no 
calor do momento e talvez 
logo arrependida ou esque-
cida no momento seguinte.

Satyagraha é gentileza, 
jamais fere. Jamais deve ser 
resultado de raiva e de ma-
lícia. Jamais espalhafatosa, 
jamais impaciente, jamais 
vociferante: é o exato opos-
to da coação. Foi concebida 
como substituto integral da 
violência.

Não obstante, concordo 
plenamente com o corres-
pondente que “são neces-
sárias providências mais 
enérgicas para acabar com 
a intocabilidade”; mas essas 
providências tem que ser 
tomadas contra nós mes-
mos. (Segue).

Cidadania
Uma das grandes difi -

culdades enfrentadas pelos 
educadores é a falta de bons 
princípios (educação), que 
as pessoas tiveram em sua 
infância, não recebendo dos 
pais (que também não ha-

viam recebido), na tentativa 
de mostrar-lhes o caminho 
certo, isto é: respeitar para 
ser respeitada, em caso de 
dúvida sobre uma relação 
com seu semelhante, ir a 
ele e esclarecer, jamais di-
zer “por traz” o que deve 
ser dito na frente, o que 
demonstraria grande co-
vardia. Analisar bem o que 
vai dizer, referindo-se a al-
gumas pessoas. Não mande 
recado, vá diretamente há 
quem lhe causa aborreci-
mento e tire as dúvidas. Não 
é isso que é ouvido nas casas 
de orações, repetindo o en-
sinamento de Jesus: “Amar a 
Deus sobre todas as coisas e 
ao seu semelhante como a si 
mesmo”?

Temos a consciência 
tranquila quanto a pratica 
da educação moral, cívica 
e religiosa aprendida dos 
nossos pais, e reforçada no 
Grupo Escolar dos bons 
tempos. 

O brasileiro - com raras 
exceções – não é muito liga-
do a leitura, mas esperamos 
que estas modestas, mas 
úteis observações sejam li-
das, entendidas e aplicadas.  
É isso.

ArTiGo
Sabedoria de Gandhi II

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

dependência química na USP/SP/GREA

Medo de quê? E fi nados lembra o quê?
Às vezes sentimos 

medo e isso é muito bom, 
podemos dizer que é be-
néfi co, nos protege e ajuda 
a viver mais.

Você tem medo? Medo 
de quê?

Da morte, da velhice, 
da doença, da separação, 
de perder o emprego?

Quanto tempo temos 
aqui? Você se pergunta 
sobre essa imprecisão que 
é a vida corporal... Mas e 
depois, o que será? Você 
é terreno ou você é espi-
ritual?

Um fator de força e fé, 
serenidade e equilíbrio, é 
desenvolver a espirituali-
dade. A crença em Deus, 
de que somos um ser es-
piritual, que mantemos 
nossa individualidade 
após a morte do físico, é 
um antídoto contra esse 
temor que afeta milhões 
de pessoas.

Existe o medo bom e o 
medo ruim. Como dife-
renciá-lo para nosso bem-
-estar, saúde e segurança?

De acordo com espe-
cialistas, devemos enten-
der como medo normal 
todo aquele que vem do 
nosso instinto de autopre-
servação. Ele surge a par-
tir do contato com algum 
estímulo físico ou mental 
que gera um alerta no or-
ganismo, e este dispara 
uma resposta fi siológica 

que libera os hormônios 
do estresse, como adrena-
lina e cortisol, preparando 
o indivíduo para o enfren-
tamento ou fuga. Alguns 
dizem que isso é herança 
da nossa ancestralidade.

Todas essas reações fí-
sicas são involuntárias e 
têm a fi nalidade de ajudar 
o indivíduo a sobreviver 
em uma situação perigo-
sa. 

A esse medo então 
chamamos de medo bom, 
pois ele nos mantém aler-
tas e distantes dos perigos 
que podem nos prejudi-
car. 

Já o medo ruim é todo 
tipo de medo que vem de 
distorções da percepção 
de mundo, ou de inter-
pretações anômalas da 
realidade. Esse medo nor-
malmente gera sintomas 
de ansiedade, pânico ou 
fobia que vão causar in-
terferência direta na auto-
estima, no amor próprio e 
na autoconfi ança. 

Toda tensão nervosa, 
estresse e irritação é um 
curto-circuito de nossas 
forças mentais e orgâni-
cas. E o medo ruim pode 
disparar esse estresse pro-
longado, que pode ser 
mortal para nosso corpo.

Surge então a busca 
pelo equilíbrio, e o auto-
controle é fundamental.

Pesquisas mostram 

que quando não conse-
guimos nos controlar, po-
demos viver menos. Uma 
revisão de mais de 20 es-
tudos revelou que as pes-
soas que são conscientes, 
organizadas e disciplina-
das vivem entre 2 e 4 anos 
a mais do que aquelas que 
são desorganizadas, com 
uma rotina e lar caóticos. 
Isso pode ser atribuído 
ao fato de que indivíduos 
altamente conscientes são 
menos propensos a estres-
sar-se com imprevistos, e 
vivem de forma mais es-
tável.

E fi nados, lembra o 
quê? Finados é uma opor-
tunidade para encarar 
nosso medo da morte, 
também para agradecer 
àqueles que nos trouxe-
ram aqui, e pode ser ainda 
uma oportunidade para 
lembrar que a vida con-
tinua. Há muito relatos 
espirituais de que aqueles 
que estão do lado de lá te-
mem muito o momento 
de voltar para cá, o mo-
mento da reencarnação – 
voltarão para um mundo 
de incertezas, lutas e per-
das... Muitos espíritos não 
querem deixar a certeza 
de lá para voltar ao turbi-
lhão que pode ser a vida 
aqui... 

Como os objetos do 
medo podem ser relati-
vos, não?
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Projeto Fanfarra na Escola é 
retomado na Jeni Apprilante

Música  |  Aulas são ministradas pelo maestro Edmilson Baia, de Tatuí

A Prefeitura de Rafard 
anunciou na última quin-
ta-feira (31), a retomada 
do projeto ‘Fanfarra na 
Escola’. A escola estadu-
al professora Jeni Appri-
lante, através do ‘Escola 
da Família’, estará minis-
trando aulas gratuitas com 
o professor e maestro do 

Conservatório de Tatuí, 
Edmilson Baia.

O projeto Fanfarra Jeni 
Apprilante Cultura, Disci-
plina e Lazer retoma tra-
dições musicais do muni-
cípio. As aulas acontecem 
todo sábado, das 9h às 
11h, na própria escola e é 
voltado para todas as ida-

des. As inscrições podem 
ser feitas durante os horá-
rios das aulas. No mês de 
novembro, também aos sá-
bados, acontecem as aulas 
experimentais. Segundo a 
prefeitura, os interessados 
não precisam ter instru-
mentos, eles serão forneci-
dos durante as aulas.

Prefeito Carlos Bueno acompanhou início das obras nesta semana  (Fotos: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

Reunião define últimos detalhes 
da Feira do Comércio em Rafard

Empreendedorismo  |  Evento acontece de 29 de novembro à 1º de dezembro

Comerciantes e em-
presários do município se 
reuniram na quinta-feira 
(24), para definir os últi-
mos detalhes da 1ª Feira 
do Comércio de Rafard. 
O encontro aconteceu no 
Centro Cultural Júlio Hen-
rique Raffard e discutiu 
sobre a disposição (loca-
lização) dos estandes, for-
mas de divulgação da feira 
entre outras coisas.

A feira, que visa fomen-

tar o comércio local, será re-
alizada nos dias 29 e 30 de 
novembro, e 1º de dezem-
bro, no Centro Esportivo 
Reinaldo Fontolan, no bair-
ro Popular. Os comerciantes 
locais que se inscreveram 
prometem variedades em 
barracas gastronômicas, 
vestuário, estética, entre ou-
tras opções para o público 
de toda a região.

O diretor de Comércio, 
Emerson Ferreira, partici-

pou do encontro e diz estar 
ansioso para o evento.

“Tenho certeza que será 
um grande evento. Esta-
mos nos programando a 
meses para que tudo ocorra 
da melhor forma possível. 
Aproveito e faço convite a 
todos, para que venham e 
tragam sua família, apro-
veitando para conhecer 
e desfrutar daquilo que o 
comércio de Rafard ofere-
ce”, convidou.

Gincana encerra as atividades do 
Mês da Criança no CRAS Estação
No último sábado (26), 

aconteceu no CRAS Esta-
ção, em Rafard, a gincana de 
encerramento das atividades 
do mês da criança. Os jo-
vens participaram das várias 
brincadeiras, em uma manhã 
muito agitada e descontraída.

Equipes foram cria-
das e separadas por cores, 
competindo nas diversas 
atividades modalidades da 
gincana. Ao final de cada 
prova, os vencedores foram 
premiados com brindes.

“O objetivo proposto 
por esta gincana é o de va-
lorizar o espírito de equipe, 

o espírito esportivo, a inte-
ração e socialização, além 
do respeito pelo semelhan-
te, construindo assim valo-
res e princípios”, explicou 
a Coordenadora do CRAS, 
Andreia Fontolan.

Tarde de cinema
O Centro de Referência 

de Assistência Social de 
Rafard (CRAS) proporcio-
nou a um grupo da terceira 
idade, na última terça-feira 
(29), uma ‘Tarde de Cine-
ma’. O filme Mary Poppins 
foi exibido no plenário da 
Câmara Municipal.

Segundo a coordenadora 
do CRAS, Andréia Alves, e 
a psicóloga, Aline, o plane-
jamento da atividade tem 
como objetivo desenvolver 
a interação social, práticas 
de vida saudável, vivências 
coletivas, prevenção de ris-
cos sociais como a segrega-
ção e o isolamento, dentre 
outras por meio do acesso 
ao lazer e à cultura.

Além da coordenado-
ra e da psicóloga, também 
acompanharam o grupo, a 
orientadora Isabela, a aten-
dente Carol e o motorista 
Eduardo.

Rafard celebra semana do idoso 
com diversas atividades especiais

Terceira Idade  |  Semana do Idoso é instituída por lei no município

Aconteceu durante os 
dias 14, 15 e 16 de outubro, 
na sede da Terceira Idade, a 
comemoração da Semana do 
Idoso em Rafard. Palestras, 
exposições, café da tarde e 
bingo foram preparados pela 
Prefeitura Municipal, por 
meio de seus departamentos 

competentes, levando aos 
idosos, de maneira gratuita, a 
importância e valorização da 
“melhor idade”.

No primeiro dia, a Saúde 
esteve presente, com testes 
de aferição da pressão arte-
rial e glicemia (diabetes). O 
Dr. Murilo B. Vega - médico 
da Família -, palestrou a res-
peito da qualidade de vida, 
citando exemplos do que 
deve e do que não deve ser 
feito para melhorar a saúde. 
No mesmo dia, a interlo-
cutora do Agita São Paulo, 
Natália Silva, e a Fisiotera-
peuta Ariane Bueno levaram 
o “Agita Idoso”, com ativi-
dades físicas (alongamento 
e dança). Ainda na segunda-
-feira, dia 14, a nutricionista 
Graziela C. Bressiani deu di-
cas de alimentação saudável, 
servindo um café da tarde 
rico em vitaminas e nutrien-
tes.

Na terça-feira, dia 15, 
aconteceu o “Jogo do Bin-
gão”, com entregas de prê-
mios para os vencedores. E 
por fim, no último dia de co-
memoração, (16), os alunos 
do Projeto Guri e da Escola 
Benedita Almeida Vendra-
min fizeram apresentações 
especiais. A festa ainda con-

tou com barracas de lanche e 
um painel que ficou exposto 
com textos e desenhos feitos 
pelos alunos da Rede Muni-
cipal, tudo com o tema “ido-
so”.

O prefeito Carlos Rober-
to Bueno e a primeira-dama, 
Sônia Bueno, fizeram ques-
tão de prestigiar a comemo-
ração, reforçando a impor-
tância de valorizar a terceira 
idade.

“Através do nosso So-
cial, CRAS, Saúde, Cultura e 
Educação, pudemos preparar 
uma programação muito es-
pecial para a Semana do Ido-
so. A cada ano buscamos me-
lhorar, trazendo novidades e 
valorizando aqueles que já 
construíram uma linda histó-
ria”, registrou o prefeito.

O governo municipal 
agradeceu aos apoiadores 
do evento, que contribuíram 
com os prêmios do bingo, 
são eles: Carrocerias Bachie-
ga, Loja Aribela, Banco San-
tander, MM Souza Turismo, 
Airton Lemes e o vereador 
Wagner Bragalda.

A Semana do Idoso aten-
de a Lei nº 1659/2013, dos 
autores Wagner Bragalda, 
Daniela Parra e Angela Bar-
boza.

Diversos eventos animaram a agenda dos idosos no mês de outubro   (Fotos: Divulgação/Prefeitura de Rafard)



Hoje, ao acordar logo 
pela manhã, comecei a 
lembrar das pessoas com 
as quais convivemos, e que 
não estão mais entre nós. 
Muitas, há muito tempo 
se foram, outras partiram 
recentemente, mas todas 
elas tinham planos, como 
nós os temos, pensavam 
em viajar, assim como nós 
também planejamos co-
nhecer lugares e pessoas 
diferentes, enfim tinham 
sonhos a realizar assim 
como todos nós os temos. 

No entanto os planos 
ficaram por se iniciar, os 
projetos inacabados e so-
mente restaram suas me-
mórias para serem reve-
renciadas, e uma grande 
saudade...

O sentimento que nos 
toma, ao refletir sobre 
tudo isso, somado ao fato 
de que não sabemos ainda 
quanto tempo temos, en-
quanto tudo parece estar 

voando, as horas, os dias 
e até mesmo os anos estão 
passando numa grande ve-
locidade, é o de saborear 
melhor os bons momen-
tos, como uma criança que 
saboreia um picolé e não 
quer que acabe...

A propósito, existe uma 
poesia do memorável es-
critor Catulo da Paixão 
Cearense, que encontrei 
nos meus livros escolares, 
que retrata com perfeição 
esse sentimento e nossa re-
lação com o tempo. 

Vale a pena a transcri-
ção para que possamos re-
fletir sobre a vida:  

Num trem, em grande 
disparada, pai e filho cor-
riam.

E ambos o que viam? 
As montanhas, os montes, 
os horizontes,

O matagal cerrado, os 
penedos, os rochedos, os 
arvoredos...

Tudo a correr com a 
rapidez do vento treslou-
cado...

E o trem, que era em 
verdade o que corria, pare-
cia, estar parado.

A criança, o petiz, cheio 
de espanto, lhe perguntou: 
Papai!

Por que é que tudo ao 

longe está correndo tanto, 
e o trem daqui não sai?!

Os passageiros riam, 
pois sabiam que o petiz se 
enganava.

O trem, que parecia 
estar imóvel, era de fato o 
que corria e voava.

Dos passageiros todos, 
um, somente, nem de leve 
sorriu.

E então os passageiros 
riram dele, porque ele não 
riu.

E o poeta (era um poe-
ta...) disse então:

É natural, senhores, a 
ilusão do petiz iludido.

Muitas vezes a nós a 
mesma coisa já tem acon-
tecido.

E vós, ó meus senhores 
- os cientistas, os sábios, os 
doutores-

Caís no mesmo engano 
lisonjeiro...

Pois, afinal, todos nós 
nos enganamos, quando, 
todos os dias, exclamamos: 

- Como é que o tempo 
passa tão ligeiro! E nós é 
que passamos.

Por isso caro leitor ami-
go, vivamos os dias de nos-
sa vida, como se fossem os 
últimos que nos restam, 
porque um dia, serão mes-
mo!

Dos meus livros escolares...
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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

Valor da publicação: R$ 113,49 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Valor da publicação: R$ 102,00 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)
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M.M. COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL RAFARD

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

Entregas em domicílio

Av. São Bernardo, nº 53 - Centro - RAFARD

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

Família Moreira representa 
o Brasil no mundial de luta 
de braço na Romênia

Esporte  |  Marcelinho conquistou o 4º lugar no braço esquerdo e 6º no direito

Dez atletas brasileiros 
embarcaram na última 
semana, para o 41º Cam-
peonato Mundial de Luta 
de Braço, que acontece na 
Romênia até o dia 4 de no-
vembro.

O evento marca a es-
treia em evento internacio-
nal do jovem capivariano, 
Marcelo Moreira, de ape-
nas 13 anos.

Ele competiu na ca-
tegoria sub 14 até 50Kg, 
conquistando o 4º lugar no 
braço esquerdo e 6º lugar 
no braço direito.

Marcelinho, como é 
conhecido, é o atual cam-
peão brasileiro da catego-
ria e filho do presidente da 
Confederação Brasileira 
de Luta de Braço, Már-

cio Moreira, que também 
acompanha a seleção no 
mundial. O atleta também 
iniciou na modalidade 
com o tio, Marcelo Mo-
reira, que é proprietário da 
academia Força Física, em 
Capivari, e acumula deze-

nas de títulos, entre eles, 
o 3º lugar no Mundial do 
Canadá, em 1998.

A família Moreira tem 
tradição no esporte e co-
ordena, em Capivari, o 
centro de treinamento da 
Federação Paulista.

Marcelinho é filho de Márcio Moreira, presidente da CBLB (Foto: Arquivo pessoal)

Raiva: cães e gatos serão imunizados 
na próxima semana em Rafard

Saúde animal  |  Serão disponibilizados três pontos de vacinação gratuita

Durante os dias 4, 5, 6 e 
9 de novembro, a Vigilância 
Sanitária de Rafard promove 
a Campanha de Vacinação 
Antirrábica em cães e gatos. 
A ação ocorrerá nas praças 
da Bandeira (Centro) e Do-
mingos Fontolan (Popular), 
além da zona rural do muni-
cípio, das 8h às 16h.

Segundo a diretoria de 
Saúde, podem ser vacinados 
cães e gatos saudáveis a par-
tir de três meses de vida, in-
clusive as fêmeas grávidas ou 
que estejam amamentando. A 
vacina contra raiva imuniza 
o animal por um ano, sendo 
necessário um reforço a cada 
12 meses.

Doença
A raiva é uma doença 

infecciosa viral aguda, que 
acomete mamíferos, inclusi-
ve o homem, e se caracteriza 
como uma encefalite pro-
gressiva e aguda com leta-
lidade de aproximadamente 

100%.
O vírus é transmitido do 

animal para o homem princi-
palmente através de mordi-
da. Cães e gatos são os prin-

cipais veículos da doença.
Para mais informações, 

a Vigilância Sanitária de 
Rafard atende pelo telefone 
(19) 3496-2168.
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Depois de polêmica da ‘bananeira’, SAAE recupera 
galeria de água de chuva na rua Antônio Pires

Capivari  |  Vídeo e fotos viralizaram nas redes sociais; bananeira tinha até um cacho de bananas pendurado; autarquia agiu rápido após repercussão

Na manhã da última 
quinta-feira (31), um 
vídeo e publicações de 
uma bananeira ‘planta-
da’ em um buraco, na 
rua Antônio Pires cruza-
mento com a XV de No-
vembro, teve grande re-
percussão em Capivari.

Não se sabe quem co-
locou o pé da planta no 
local, mas o que chama 
ainda mais a atenção é 
que a bananeira estava 
com um cacho grande de 
bananas verdes. A atitu-

de, obviamente, foi para 
chamar a atenção do po-
der público sobre as más 
condições do local, que 
há algum tempo vem 
gerando reclamação de 
motoristas. 

No mesmo cruzamen-
to, há alguns meses, uma 
obra do Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto 
(SAAE) também chegou 
a causar transtornos para 
quem trafegava pelo 
cruzamento.

Em nota, a autarquia 

explicou que, por con-
ta da implantação do 
coletor tronco de esgo-
tos Central, a galeria de 
água de chuva na rua 
Antônio Pires, esquina 
com a XV de novembro, 
foi danificada. 

“Já havíamos realiza-
do um reparo no local, 
mas por conta do grande 
fluxo de veículos e ca-
minhões pesados que ali 
trafegam, a galeria afun-
dou novamente. O local 
estava sinalizado com 
cones e cavaletes, mas 
eles não foram localiza-
dos”, explica o SAAE.  

Depois da polêmi-
ca, a autarquia enviou 
equipes para iniciar a 
recuperação imediata da 
galeria e o reparo com 
massa asfáltica tam-
bém foi realizado para 
o melhor escoamento da 
água. 

“Qualquer sugestão, 
solicitação, dúvidas e 
reclamações devem ser 

registradas na Central de 
Atendimento ao Cliente: 
0800 8787874”, regis-
trou a assessoria.

Desculpas
O prefeito de Capiva-

ri também se manifestou 
sobre o ocorrido, salien-
tando a importância da 

obra para o desenvol-
vimento da cidade.  “É 
lamentável a demora e a 
ineficiência da empresa 
contratada pelo SAAE 
para a implantação do 
coletor de esgoto. Por 
diversas vezes cobrei 
providências ao SAAE, 
responsável pela obra. 

Mesmo não sendo a pre-
feitura a responsável pela 
execução da obra, peço 
desculpas pelos transtor-
nos causados e tenham 
a certeza que utilizarei 
de todos os meios para 
que fatos como este não 
ocorram”, escreveu Ro-
drigo Abdala Proença.

Bananeira com cacho de banana chamou atenção de quem passou pelo local (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

No fim da tarde de quinta-feira (31), problema já havia sido resolvido pela 
autarquia (Foto: Divulgação/SAAE Capivari)

Proença anuncia melhorias para as áreas 
de urologia, ginecologia e neurologia

Santa Casa  |  Prefeito deve anunciar, em breve, um novo equipamento para o setor de urologia

O prefeito de Capi-
vari, Rodrigo Proença, 
anunciou nesta semana 
mais melhorias para a 
Santa Casa de Capivari.  

Segundo o chefe do 
Executivo, que também 
é interventor  da insti-
tuição, novos especia-
listas foram contratados 
para melhorar o serviço 
oferecido nas áreas de 
urologia, ginecologia e 
neurologia.

“Contratamos um es-

pecialista recentemente 
para que possamos rea-
lizar mais procedimen-
tos cirúrgicos na área 
de urologia tais como 
vasectomia, cistoscopia 
e ureterolitotomia”, ex-
plica.

Para a área de neu-
rologia a aceleração de 
atendimento também já 
é uma realidade, uma 
vez que Proença anun-
ciou a contratação de 
um neurologista para 

realizar atendimento 
ambulatorial e também 
realizar a avaliação de 
pacientes internados 
para encaminhamento à 
central de vagas.

“Além do atendi-
mento no Pronto So-
corro ter passado por 
melhorias, agora com o 
atendimento de quatro 
médicos plantonistas, 
estamos também com 
um médico especialis-
ta em neurologia, o que 
garante a aceleração 
dos encaminhamentos 
e um melhor atendi-
mento ambulatorial”, 

disse.
Outra contratação 

importante segundo o 
prefeito foi para o setor 
de ginecologia. “Antes 
já tínhamos um obste-
tra, mas agora temos 
também o atendimento 
ambulatorial do espe-
cialista em ginecologia 
e isto é muito importan-
te”, registrou o prefeito.

Proença falou que, 
em breve, anunciará um 
novo equipamento que 
deverá melhorar ainda 
mais o setor de urologia 
no hospital e mais me-
lhorias para o PS.

Palestra sobre ansiedade 
A Secretaria de Cultu-

ra e Turismo, realiza na 
segunda-feira (4), uma 
palestra sobre “Ansie-
dade o Mal do Século / 
Como administrar?”, a 
partir das 19h30, no Ple-
nário da Prefeitura.  

A palestra tratará de 
um assunto que assom-
bra os dias de hoje, como 
nós devemos lidar com 
esse tipo de sentimento. 
As características, cau-
sas, sintomas, problemas 
crônicos e a importância 

de saber administrar a 
ansiedade também farão 
parte do encontro.

Renato Ferreira, for-
mado e pós-graduado 
em Psicologia, atuan-
te na área a mais de 40 
anos (Perito no assunto – 
Comportamento Huma-
no), será o palestrante.  

A palestra é gratuita 
com a entrada de 1kg. Para 
se inscrever, acesse www.
sympla.com.br/ansiedade-
-o-mal-do-seculo---como-
-administrar-__691079.
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Vereadores aprovam projeto da ‘Ficha Limpa’ 
para nomeação de servidores na Câmara

Política  |  Apesar da aprovação do projeto, emendas incomodaram autor do projeto, vereador e presidente do Legislativo, Marco Antonio Brigati

A ‘Lei da Ficha Lim-
pa’, projeto do presiden-
te da Câmara de Rafard, 
vereador Marco Antonio 
Brigati, foi aprovado na 
última terça-feira (29). 
A propositura entrou na 
ordem do dia da 19ª ses-
são ordinária e recebeu 8 
votos favoráveis.

O projeto de lei com-
plementar 135/2010, 
cria vedações para no-
meação de servidores a 
cargos comissionados 
no âmbito do Poder Le-
gislativo de Rafard, para 
pessoas que se enqua-
dram na lei da ficha lim-
pa.

A redação do projeto 
proíbe a nomeação de 
pessoas para cargos em 
comissão e de confian-
ça na Câmara de Rafard, 
que se enquadrem em 
diversas hipóteses relati-
va à Justiça.  

Na justificativa da 
propositura, Brigati ex-
plica que “o objetivo de 
elencar critérios para a 
nomeação destes futu-
ros servidores públicos 

na Câmara Municipal de 
Rafard, no que tange às 
questões relacionadas a 
condenações nas esfe-
ras judiciais, eleitorais, 
e administrativas com 
objetivo de buscarmos, 
constantemente, a mo-
ralidade e a impesso-
alidade, dentre outros, 
para atendermos as ex-
pectativas da sociedade 
organizada, e dos seus 
cidadãos”.

Emendas
Ainda sobre o proje-

to ‘Ficha Limpa’, duas 
emendas aditivas e uma 

supressiva foram pro-
postas pela Comissão 
de Constituição, Justiça 
e Redação. A comissão 
é composta pelos vere-
adores: Fabio dos San-
tos (relator); Angela M. 
D. Barboza (membro) e 
Alex Sandro Domingues 
Santos (presidente).

A proposta de emen-
da aditiva 01, aprovada 
por 7 votos favoráveis 
e 1 contra, insere o §1º 
no artigo 1º do Projeto 
de Lei 029/2019, com a 
seguinte redação: “§1º 
- A vedação prevista 
no caput não se aplica 

aos crimes culposos e 
àqueles definidos em lei 
como de menor poten-
cial ofensivo, nem aos 
crimes de ação penal 
privada.” O vereador 
Mário Severino foi o 
único a votar contra.

Já a proposta aditi-
va 02, dividiu a opinião 
dos vereadores. Ela in-
sere o parágrafo 2º, com 
a seguinte redação: “As 
vedações contidas nes-
ta Lei não se aplicam 
àqueles que, tendo sido 
condenados, por decisão 
transitada em julgado ou 
proferida por órgão co-
legiado, na data do iní-
cio da vigência desta lei, 
tenham cumprido pelo 
menos 50% (cinquenta 
por cento) da pena ante-
riormente aplicada.”

A emenda foi aprova-
da por 5 fotos favoráveis 
e 3 contra. Foram a fa-
vor, os vereadores Alex 
Sandro Domingues San-
tos, Angela M. D. Bar-
boza, Alexandre Fon-
tolan, Daniel Teodoro 
e Fabio dos Santos. Os 

parlamentares, Felipe 
Diez Marchioreto, Má-
rio Severino da Silva e 
Wagner Antonio Bragal-
da foram contrários.

Por fim, a emenda 
supressiva 03, também 
foi aprovada por 7 votos 
contra 1, onde suprime o 
parágrafo único do Arti-
go 2º do projeto, assim 
redigida: “A vedação 
prevista no caput não se 
aplica aos crimes culpo-
sos e àqueles definidos 
em lei como de menor 
potencial ofensivo, nem 
aos crimes de ação penal 
privada.”

Divergências
O vereador Mar-

co Brigati defendeu a 
aprovação do projeto 
sem qualquer emenda. 
“A emenda de número 
2 quer deixar livre de 
impedimento quem já 
cumpriu 50% da pena, 
como se nos dissésse-
mos assim, se você er-
rou só 50% você vai ter 
chance, se você cumpriu 
dos 100% que você tá 

pra pagar, nós vamos dar 
a segunda chance. E isso 
preocupa muito, porque 
numa equação matemá-
tica não existe meio cer-
to. Num erro que come-
temos na nossa vida, não 
erramos pela metade”, 
disse.

Já o relator da co-
missão que propôs a 
emenda, vereador Fabio 
Santos, acredita não ser 
justo quem errou lá atrás 
e já cumpriu 50% da 
pena, não ter uma nova 
chance na vida. “Não 
sou contra o projeto fi-
cha limpa, somos a fa-
vor. Quem nunca errou 
aqui que atire a primeira 
pedra. Cabe aos verea-
dores votarem, cada um 
com a sua consciência”, 
finaliza.

Competência
O projeto e emendas 

aprovados serão válidos 
apenas para as contrata-
ções do Legislativo, pois  
cada poder têm a com-
petência de reger suas 
próprias regras.

Marco Brigati defendeu aprovação do projeto sem nenhum tipo de emenda, mas  
não foi o que aconteceu, todasas foram aprovadas (Foto: Divulgação/ACCM)

Câmara convoca população para audiência pública 
que discutirá proposta orçamentária 2020

Rafard  |  Estimativa para o exercício financeiro do próximo ano é de R$  48,5 milhões; desse valor, R$ 1,3 milhão deve ser destinado ao Legislativo

Na terça-feira, 12 de 
novembro de 2019, a 
Câmara Municipal re-
aliza audiência pública 
para demonstração e 
discussão da propos-
ta orçamentária para o 
exercício de 2020 do 
município de Rafard.

Todos os cidadãos e 
autoridades rafardenses 
estão convidados a par-

ticipar no plenário do 
Legislativo, a partir das 
18h.

A proposta orçamen-
tária é um projeto de lei 
elaborado pelo Poder 
Executivo, contendo a 
estimativa da receita e a 
fixação da despesa para 
determinado exercício 
financeiro.

A audiência pública 

atende o dispositivo 165 
da Constituição Fede-
ral, artigo 48º da Lei de 
Responsabilidade Fiscal 
(Lei nº 101, de 4 de maio 
de 2000) e Lei 4320/64.

Valores
O projeto estima 

uma arrecadação de R$ 
48.443.000,00 para o 
ano de 2020. Deste va-

lor, R$ 1.378.000,00 
será destinado ao Legis-
lativo e outros R$ 6 mi-
lhões ao instituto de pre-
vidência do município.

O setor que deverá 
receber a maior parte do 
orçamento é a Educação, 
com destinação de R$ 
11.535.000,00. Já para a 
área da Saúde, estão pre-
vistos R$ 9.250.000,00.
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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 condomínio);

- 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

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

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

CARAÇA
Vendo casa nova, 1 quarto, sala, 
cozinha, banheiro e lavanderia, R$ 
159 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25/10 – Benedito Antonio Jesus Favarelli – 59 anos
26/10 – Maria Rosa do Rosário Santos – 65 anos
26/10 – Aparecida de Jesus Cremoneze Franco – 55 anos
28/10 – Manoelina Francisca Lamare – 85 anos
29/10 – Vilma Aparecida Justiniano – 72 anos
29/10 – Edilson Bispo dos Santos – 64 anos
29/10 – Maria Madalena Pereira – 56 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:

FABRÍCIO DA CRUZ e SIMONE POLESI, sendo o pretendente: natural 
de Joaquim Távora-PR, onde nasceu, aos 25/07/1979, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: solteiro, domiciliado e residente em Rafard-SP, Rua José 
Miguel Bósio, 114, bairro: Centro, fi lho de Deolindo da Cruz e Nadir de 
Luiz Domingues; e a pretendente: natural de Campinas-SP, onde nasceu, 
aos 27/05/1971, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, domiciliada e 
residente em Capivari-SP, Rua Santa Maria, 30, bairro: Centro, fi lha de 
João Polesi e Alvorina Augusto da Costa Polesi.

Rafard, 24 de outubro de 2019.

Rosane Mila Peixoto - Ofi cial e Tabeliã

ANUNCIE
Fone e WhatsApp
19 3496-1747
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Dia 01/11
José Marcílio
Flávio Fiorani
Leonardo Silva Sozzi
Elis Regina Groppo Amancio
Ivana A. D. Pacheco
Isadora Bragion
Roberto Sachs
Jaquelini Gasparoto Diniz

Dia 02/11
Sonia Rojas
Leonice Colombo
Bruna Naiara de Lima
Michele de Fátima Stoco Santos
Rosângela Barbosa Giomo
Maria Neres dos Santos
Pedro Henrique Coutinho
Ismael Orlando de Souza Moraes
Giovana Sanguino Quibáo
Tiago Henrique Servija
Rose Antonelli
Luciana Pacheco
Rodrigo Sanches

Dia 03/11
Antonio Carlos Alves
Tiago Fernando Ferrari de Souza
Renan G. Colombo
Janaina Débora de Souza
Yvonne Paes Myndy
Mauri Corrêa Aranha
Luisa Vendramin Monare
Jadi Naiara Borba de Souza
Cleiton Marretto
Edgard Ribeiro de Campos

Dia 04/11
Maria Ivete G. Conti
José Antonio Quirino Teixeira
Renata Andressa de Almeida

Gabriel Orlandim Rodrigues de Jesus
Kaique Abel de Oliveira
Mariana Abel Faulin
Sérgio Bressiani Filho
Luiz Henrique Bernardo
Mariana Abel Faulin
Leonildes Lisboa Mancini
Amanda Risso
Ibraim Menegon

Dia 05/11
Arthur Assalin Marchioretto
Caio Cerezer de Almeida
Maria Codo
Paulo Henrique Angelini
Elisabete Bueno
Sérgio Henrique Braggion (Beronha)

Dia 06/11
Thainah Furrier Dias Ferraz
Cecília Zatti Chagas
Pedro Rojas
Lidia de Souza Campos
Filomena Costa Souza
Daiane Araújo
Kelly Zuin
Rafaela Stefani
Aline Silva

Dia 07/11
Edison Armanhe Floriano
Adriana Cerezer Coelho Dante
Murilo Daroz Bicudo
Ana Boaventura Teodoro
Osmar Baldi Junior
Ariane Menegão
Margarete Coelho
Ana Julia Travaioli
Angélica Souza
Evandro Lourenço de Souza (Pica Pau)
Tarsila do Amaral

Áries – De 21/03 a 20/04: A Lua Nova traz inovações na forma de atuar com recursos compartilha-
dos, investimentos, heranças, pensões, aposentadoria e qualquer tipo de movimento financeiro que não 
dependa exclusivamente de sua atuação. É claro que você está passando por uma fase de mudanças 
profundas, em que o desapego é essencial para interagir com um novo formato de vida. O céu pede 
inovações relacionadas a investimentos, mas também pode trazer imprevistos e cortes comerciais. Pense 
sobre a sua liberdade financeira. O seu regente, Marte, ainda aponta responsabilidades e compromissos, 
principalmente com sócios e o cônjuge, portanto pode ser que você sinta coisas ainda pesadas, principal-
mente na forma de se relacionar. É preciso agir com maturidade e comprometimento total. É um momento 
positivo o desenvolvimento do seu campo espiritual, do autoconhecimento e da percepção de suas neces-
sidades mais íntimas. Você está num processo importante de curas emocionais. A semana ainda vem com 
desafios para o relacionamento. O cônjuge passa por desafios profissionais, o que pode afetar a dinâmica 
da relação. É importante ter paciência, caso contrário brigas e discussões podem acontecer. Analise se 
você está disposto a mudar e olhar para as necessidades do outro com maturidade. É importante priorizar 
as tarefas e as relações comerciais. Você está numa fase delicada para interagir com sócios, parceiros e 
clientes. Mas tudo caminha para uma definição significativa.

Touro – De 21/04 a 20/05: A Lua Nova pede mudanças consideráveis no relacionamento. É im-
portante analisar a sua atuação com o cônjuge, com sócios ou com uma figura importante para o seu 
desenvolvimento neste período. O momento deixa claro que a sua liberdade e a sua individualidade devem 
ser analisadas e preservadas de alguma forma. A experiência aponta inovações que podem ser causadas 
por afastamentos, cortes ou imprevistos que ocorrem com a intenção de mudar o contexto atual. Busque 
entender como isso afeta a sua vida e as relações importantes neste momento. Você não é o signo da 
mudança, então vai buscar de todas as formas manter as estruturas que estão estáveis e pode, com isso, 
sofrer e resistir, mas é importante entender que as mudanças fazem parte de um processo importante 
chamado evolução! Tudo o que estiver estagnado e bloqueando o seu progresso vai ser mexido. É impor-
tantíssimo não resistir e ser flexível. Um ângulo favorável com o planeta Saturno afirma que há amadureci-
mento em atividades em grupo, projetos e estudos. Você está reestruturando a sua visão filosófica sobre a 
vida, portanto as crenças estão sendo mexidas para que você mude as suas percepções. Você e o cônjuge 
passam por mudanças consideráveis, e isso deve ser encarado como uma oportunidade de renovar a 
troca. O céu também acentua separações, divórcios e afastamentos causados por situações profissionais. 
Busque entender como isso afeta a sua experiência e avalie as mudanças que devem ser encaradas de 
uma forma positiva, porque há a intenção de trazer progresso para a relação. É uma semana de muitas 
exigências no trabalho. Nesta semana, busque fazer o seu melhor e priorize as relações de trabalho, 
principalmente com funcionários e colegas de trabalho.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: A Lua Nova traz mudanças no trabalho e isso se torna essencial para 
o seu desenvolvimento, inclusive emocionalmente. É momento de mudar a forma de produzir e de avaliar 
qual é a melhor dinâmica para ser produtivo. O céu pede de você uma postura mais empreendedora e que 
favoreça uma nova atuação. Se você não trabalha, será levado a olhar para a rotina e a mudar hábitos 
prejudiciais; se você não gosta do seu trabalho, é bem provável que tome a decisão de sair ou pode ser 
demitido; se você está em busca de novas oportunidades, inicia a semana com uma nova vibração que 
pode ser causada por convites ou simplesmente porque novas oportunidades vêm sendo criadas. O que 
é recomendado para você, geminiano: criar novas oportunidades para desenvolver a sua capacidade de 
trabalho. Os medos e os velhos padrões podem lhe prejudicar, e isso pode ser manifestado por meio de 
doenças, portanto tenha atenção com a saúde e com o estilo de vida que você vem se propondo. A auto-
estima e a necessidade de reconhecimento devem ser equilibradas para que você obtenha os resultados 
que espera. É momento de amadurecer e de fazer a diferença por meio de posturas construtivas. A relação 
com os filhos também pede reparos e maturidade de ambas partes. Busque agir com discernimento e 
comprometimento. A baixa autoestima desafia a troca afetiva, mexendo com as necessidades da relação. 
Se tiver filhos, a educação e a própria experiências com eles afetam a estrutura da relação. É provável 
que você perceba o cônjuge um tanto negligente em relação às suas necessidades e à sua demanda 
emocional. Você está numa fase nova de trabalho e precisa permitir que as mudanças aconteçam. Analise 
os medos e os padrões de comportamento que atrapalham os seus hábitos e a sua forma de produzir.

Câncer – De 21/06 a 20/07: A Lua Nova pede inovações na forma de lidar com o lazer, o entreteni-
mento e o desenvolvimento de seus talentos. O setor que é tocado retrata a autoestima e o quanto você 
está disposto a inovar a forma como interage com experiências que evidenciam o sentido de felicidade. 
Com certeza você está sentindo uma necessidade vital de ser feliz e talvez tenha entendido que precisa 
renovar as relações com amigos, permitindo a entrada do novo. Tudo isso é ótimo para o seu desen-
volvimento pessoal. É preciso analisar as mudanças no campo amoroso, porque elas estão em vias de 
estruturar novas pontes que se encaixarão a uma nova fase; é preciso analisar a relação com os filhos, 
porque o céu acentua afastamentos e uma fase mais dinâmica para o desenvolvimento deles; se deseja ter 
filhos, é uma semana importante para mudar a sua visão, porque existem imprevistos que podem renovar 
as decisões. Tudo isso está dentro de uma caixinha chamada realização pessoal. Você vai perceber que 
ser feliz é uma questão de postura, então é preciso mudar a sua atuação consigo mesmo e com os ami-
gos. A fé vem sendo fortalecida, e isso colabora para o desenvolvimento do relacionamento. É importante 
agir com sabedoria e comprometimento, inclusive com as mudanças que surgem e que são necessárias 
para o seu progresso. É uma semana desafiadora para lidar com o cônjuge e com as responsabilidades 
que ambos vêm encarando. A maturidade é um fator essencial para o desenvolvimento da relação. Pode 
ser que você sinta a necessidade de discutir a relação, e isso é um fator ao qual o cônjuge resiste nesta 
semana. A experiência exige de você novas posturas. As responsabilidades são altíssimas e os assuntos 
familiares e domésticos podem interferir na dinâmica profissional. A estrutura física do trabalho também 
pede maior atenção, principalmente se estiver passando por alguma reforma. Seja resiliente e busque 
priorizar as suas tarefas!

Leão – De 21/07 a 22/08: A Lua Nova traz inovações e mudanças na forma de lidar com a família 
e com a estrutura física da casa, portanto esta fase pode mexer consideravelmente com o imóvel. Você 
está transitando uma fase nova, e isso mexe consideravelmente com a estrutura e a dinâmica da sua vida 
familiar e doméstica. A experiência fala da necessidade de ter liberdade e atuação com objetivos futuros 
e com maior autenticidade e criatividade. A vida pede de você maior desenvoltura e flexibilidade para lidar 
com as mudanças. Uma coisa importante para ser tratada neste período: as pessoas que moram com 
você; busque entender que todos que fazem parte da família estão também sendo impactados, então é 
momento de renovar as atitudes e as relações entre todos. O ângulo com o planeta Urano traz imprevistos, 
cortes e mudanças de residência, então você pode sentir que a situação foge um pouco do seu controle. 
As relações com parentes ou com pessoas do seu convívio pedem atenção e cuidado com as palavras. É 
momento de se organizar para concretizar as mudanças em sua rotina de uma forma madura. A relação 
passa por inovações, o que pode trazer diversos resultados, desde mudança de residência até mudança 
na dinâmica familiar ou separação. Com sabedoria, veja como isso afeta a sua relação. É importante agir 
com flexibilidade e desenvoltura. Você está passando por uma nova fase profissional, o que pode interferir 
consideravelmente em sua forma de trabalhar e produzir. É importante permitir a entrada do novo sem 
medo e amarras. O trabalho exige de você posturas maduras e responsáveis.

Virgem – De 23/08 a 22/09: A Lua Nova ativa consideravelmente a comunicação com uma pessoa 
próxima. Pode ser que a comunicação se estenda a outras pessoas, como se fosse um grupo de pessoas 
e de ideias que precisam ser circuladas com inteligência e desenvoltura. O céu pede de você novas elabo-
rações de ideias: projetos, estudos, viagens e principalmente mudanças de crenças que estão bloqueando 
o seu progresso e a sua evolução. Expressar o que pensa e ouvir o que as pessoas têm a dizer são duas 
condições essenciais para que seja possível desenvolver a sua linha de pensamento. Tenha atenção com 
imprevistos relacionados a viagens, estudos, cortes e afastamentos de pessoas neste período. Você está 
passando por uma fase financeira delicada e precisa tomar decisões maduras e responsáveis. A vida 
exige de você maior comprometimento e maturidade para interagir com a autoestima, os filhos, a forma 
de desenvolver o lazer e os afetos próximos. A semana pede maturidade para interagir com o cônjuge. A 
experiência financeira é um fator que deve ser encarado com maior atenção e prioridade. Você é levado 
a amadurecer a sua atuação com filhos e lazer. A vida vem lhe impondo limites. Você passa por grandes 
exigências financeiras. É importante analisar a parte administrativa e as contas. O céu exige de você 
flexibilidade e desenvoltura para interagir com ideias diferentes das suas. Isso pode refletir em reuniões, 
congressos e viagens de negócios.

Libra – De 23/09 a 22/10: A Lua Nova aponta inovações envolvendo investimentos e formas de obter 
recursos materiais. O céu aponta imprevistos financeiros e a necessidade de renovar a forma de trabalhar 
e desenvolver todo o seu potencial vocacional. É imprescindível estar aberto e conectado a novas fontes 
de renda e a uma ação empreendedora. Essa atitude traz a você uma dinâmica próspera, criativa e nova 
em sua atuação profissional, entretanto o céu fala de responsabilidades altas que afetam a sua postura, 
mas para isso será preciso priorizar as necessidades com estratégia comercial. Encare os desafios como 
uma oportunidade de aprimorar habilidades que estão latentes e presentes no seu desenvolvimento, mas 
concomitantemente pedem de você esforço e organização. A disponibilidade para o trabalho é um fator 
essencial de crescimento e progresso. Os resultados acontecem se você mantiver uma postura madura, 
organizada e construtiva. Faça o seu melhor diariamente. A família, principalmente os pais e os sogros, 
exigem mais de você nesta fase. Tenha atenção com influências abusivas e controladas. Você vem assu-
mindo muitas responsabilidades sozinho; de alguma forma, isso afeta a relação. É você quem deve dar 
limites e avaliar como deseja se relacionar com o cônjuge. Existem demandas profissionais e familiares. 
As responsabilidades são altas, mas você está numa fase favorável para desenvolver todo o seu potencial. 
Uma atitude empreendedora deve ser exercida com maturidade e comprometimento.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: A Lua Nova aponta inovações envolvendo investimentos e formas 
de obter recursos materiais. O céu aponta imprevistos financeiros e a necessidade de renovar a forma 
de trabalhar e desenvolver todo o seu potencial vocacional. É imprescindível estar aberto e conectado a 
novas fontes de renda e a uma ação empreendedora. Essa atitude traz a você uma dinâmica próspera, 
criativa e nova em sua atuação profissional, entretanto o céu fala de responsabilidades altas que afetam 
a sua postura, mas para isso será preciso priorizar as necessidades com estratégia comercial. Encare 
os desafios como uma oportunidade de aprimorar habilidades que estão latentes e presentes no seu 
desenvolvimento, mas concomitantemente pedem de você esforço e organização. A disponibilidade para o 
trabalho é um fator essencial de crescimento e progresso. Os resultados acontecem se você mantiver uma 
postura madura, organizada e construtiva. Faça o seu melhor diariamente. A família, principalmente os 
pais e os sogros, exigem mais de você nesta fase. Tenha atenção com influências abusivas e controladas. 
Você vem assumindo muitas responsabilidades sozinho; de alguma forma, isso afeta a relação. É você 
quem deve dar limites e avaliar como deseja se relacionar com o cônjuge. Existem demandas profissionais 
e familiares. As responsabilidades são altas, mas você está numa fase favorável para desenvolver todo 
o seu potencial. Uma atitude empreendedora deve ser exercida com maturidade e comprometimento.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: A Lua Nova afeta consideravelmente o campo emocional e acentua os 
medos, os bloqueios e tudo o que o impede de evoluir e de progredir no trabalho. Quero dizer com isso que 
já no início da semana você vai passar por um impacto profundo em suas percepções e precisará pensar 
sobre como deve atuar com a dinâmica de trabalho. Isso pode acentuar experiências com funcionários, 
colegas de trabalho, prestadores de serviço, horário de trabalho, hábitos e, consequentemente, a saúde. É 
momento de inovar e de mudar o seu campo de visão. Encare os medos e tudo aquilo que emocionalmente 
impede o seu desenvolvimento. O autoconhecimento é um fator essencial para dar passos novos e ousa-
dos. Se você for empregado, pode ser demitido ou sentir a necessidade de pedir demissão. Se nada disso 
acontecer, a sua rotina pode ser afetada. O céu pede de você posturas maduras para lidar com investi-
mentos e parcerias comerciais. Todo esse processo pelo qual você vem passando é uma oportunidade de 
renovar a sua atuação e trazer uma atuação comprometida com as suas ideias e projetos. É imprescindível 
assumir uma postura mais congruente. Você é capaz! O relacionamento ainda afeta o emocional. Uma 
conversa é positiva para entender as necessidades do cônjuge. O seu foco nesta semana está no seu 
trabalho, mas você vai sentir a necessidade de dividir as mudanças que deseja fazer com a pessoa amada. 
O seu trabalho passa por uma nova fase, e isso o leva a tomar decisões importantes no âmbito comercial. 
Esteja aberto a interagir com parcerias, mas também esteja consciente das responsabilidades envolvidas.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: A Lua Nova afeta consideravelmente o campo emocional e acentua 
os medos, os bloqueios e tudo o que o impede de evoluir e de progredir no trabalho. Quero dizer com isso 
que já no início da semana você vai passar por um impacto profundo em suas percepções e precisará pen-
sar sobre como deve atuar com a dinâmica de trabalho. Isso pode acentuar experiências com funcionários, 
colegas de trabalho, prestadores de serviço, horário de trabalho, hábitos e, consequentemente, a saúde. É 
momento de inovar e de mudar o seu campo de visão. Encare os medos e tudo aquilo que emocionalmente 
impede o seu desenvolvimento. O autoconhecimento é um fator essencial para dar passos novos e ousa-
dos. Se você for empregado, pode ser demitido ou sentir a necessidade de pedir demissão. Se nada disso 
acontecer, a sua rotina pode ser afetada. O céu pede de você posturas maduras para lidar com investi-
mentos e parcerias comerciais. Todo esse processo pelo qual você vem passando é uma oportunidade de 
renovar a sua atuação e trazer uma atuação comprometida com as suas ideias e projetos. É imprescindível 
assumir uma postura mais congruente. Você é capaz! O relacionamento ainda afeta o emocional. Uma 
conversa é positiva para entender as necessidades do cônjuge. O seu foco nesta semana está no seu 
trabalho, mas você vai sentir a necessidade de dividir as mudanças que deseja fazer com a pessoa amada. 
O seu trabalho passa por uma nova fase, e isso o leva a tomar decisões importantes no âmbito comercial. 
Esteja aberto a interagir com parcerias, mas também esteja consciente das responsabilidades envolvidas.

Aquário – De 21/01 a 19/02: A Lua Nova traz inovações para o futuro, para a carreira e para os ob-
jetivos que devem ser movimentados com flexibilidade e desconstrução. Você vai perceber as mudanças 
baterem à porta, então você é levado a se posicionar com abertura e permissão para que as mudanças se 
estruturem ao seu tempo. As mudanças vêm para inovar as relações familiares e também a estrutura física 
da casa, portanto esteja aberto a mudanças de residência ou a decisões que podem ativar afastamentos 
dos pais e dos sogros. O desejo de mudança é forte e a sua liberdade é uma condição nesta fase. Busque 
entender esses fatores que geram acontecimentos como afastamentos, cortes e imprevistos. A carreira e 
o futuro estão sendo delineados por novas experiências e trocas. A semana também traz desafios com 
estudos, contatos filosóficos e culturais. É importante entender que você está mudando as suas crenças, o 
que desafia a relação com algumas pessoas. A maturidade é um fator essencial para obter o progresso e o 
seu crescimento profissional. Reflita sobre as mudanças e sobre o quanto está preparado para concretizar 
suas metas, principalmente as profissionais e as familiares. Você está transitando uma nova fase, o que 
afeta consideravelmente a estrutura da relação. O céu aborda rompimentos ou uma nova forma de se rela-
cionar. O local mais afetado é a casa e, consequentemente, a dinâmica familiar. É momento de movimentar 
a carreira e os seus ideais. O céu pede de você uma ação mais direta de suas competências e vocação. A 
maturidade e as responsabilidades são colocadas à prova.

Peixes – De 20/02 a 20/03: A Lua Nova atua diretamente com as suas crenças e com a parte religio-
sa, filosófica e cultural. Tenha atenção com cortes e imprevistos que afetam estudos, viagens e relações 
com pessoas que de alguma forma se afastam neste período. É importante pensar sobre as possibilidades 
e ampliar o seu campo de visão sobre as coisas da vida. Os aspectos acentuam mudanças religiosas e 
filosóficas também. É momento de reciclar as ideias e de ampliar o seu campo de visão. É preciso dar 
atenção a informações que de alguma forma afetam as relações próximas e as relações com parentes. 
Os projetos e as relações com os amigos são tocada, exigindo de você um posicionamento maduro e res-
ponsável. Isso de alguma forma afeta o desenvolvimento dos seus projetos, mas por meio de uma postura 
construtiva você vai obter bons resultados sólidos a longo prazo. Você está transitando uma fase curativa 
e as suas percepções não podem ser negligenciadas. Seja sábio e faça o que é certo, sempre com ética e 
comprometimento. É uma semana importante para expressar o que sente e acredita para a pessoa amada. 
Isso é positivo para que ambos conheçam o outro. É importante entender que, mesmo que estejam numa 
relação de anos, as percepções e as crenças mudam, então esse é um fator importante a ser administrado 
na troca. Busque analisar se ambos estão olhando para o mesmo horizonte. Tenha atenção com a negli-
gência e com desafios para lidar com documentos. Você está com tendência a exagerar e as decisões 
devem ser colocadas em movimento com ética e sabedoria.

Horóscopo
NOVELAS

A Dona do Pedaço - Globo - 21h – sexta-
-feira: Camilo e Chiclete se enfrentam, e 
o ex-justiceiro decide deixar a festa. Todos 
comemoram o encontro de família. Rock e 
Joana ficam juntos. Jô planeja pedir ajuda a 
Chiclete. Camilo decide prender Vivi no quar-
to novamente e repreende o comportamen-
to de Berta. Yohana monitora Téo. Evelina 
garante a Jô que Chiclete a levará para Rio 
Vermelho. Kim trai Paixão com Márcio. Sílvia 
pede que a coordenadora não expulse Merlin 
da escola. Britney discute com Abel. Maria da 
Paz vai ao encontro de Fabiana e faz uma 
proposta. Téo é transferido para um quarto. 
Maria da Paz agradece a Régis por investir 
em sua confeitaria. Téo revela a Yohana que 
Jô tentou matá-lo.

Bom Sucesso – Globo - 17h – sexta-feira: 
Todos ficam apavorados com o acidente. Gi-
sele acusa Diogo de assassino. Diogo sente 
remorso ao saber que provocou a morte de 
Felipe. William acusa Gisele de tentar matá-
-lo, e a moça revela que foi Diogo quem man-
dou a mensagem de seu celular. Alberto diz a 
Marcos que deseja homenagear Felipe. Gise-
le pede ajuda a William. Paloma comemora 
ao ver Gabriela e Waguinho no projeto de 
Ramon. William avisa a Diogo que está com 
o resultado do exame de fertilidade e ameaça 
mostrar a Nana, caso algo aconteça com Gi-
sele. Francisca confessa a Elomar que está 
apaixonada por Ramon.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: Lí-
gia percebe o mal-estar de Filipe e despista 
Rui. Regina garante a Max que, se Guga for 
expulso de casa, ela sairá com o filho. Regina 
propõe a Max e Guga que os três façam tera-
pia juntos. Filipe conta para Rita que Rui foi 
atrás de Nina. Leila começa a trabalhar com 
Lara. Filipe revela a Lígia que Rui é o pai bio-
lógico de Nina. Rui pede para participar das 
visitas de Rita a Nina.

Ouro Verde - Band - 20h20 – sexta-feira: 
Arnaldo contrata Gonçalo, conforme sugerido 
por Jorge. Neném diz a Vera que ela e Jorge 
precisam ficar juntos e afirma que o filho do 
ex casal é uma ligação para toda a vida. Vera 
diz a Neném que não teve o filho de Jorge. 
Neném diz que viu nos búzios que isso não é 
verdade. Lúcio começa a verificar as provas 
que estavam no caderno de Pezão. Laurenti-
no visita Jorge e o provoca, dizendo que seu 
próximo escritório será em uma prisão brasi-
leira. Joaquim rouba as provas de Lúcio.

As Aventuras de Poliana - SBT - 20h50 – 
sexta-feira: Enciumado com a relação entre 
Benício e seu pai, Gael se desentende com o 
irmão. Arlete pensa em comprar a antiga casa 
de Luisa.  Afonso pede para Hugo entregar 
Feijão a OTTO. Sem querer, João se atrapa-
lha e acaba quebrando o porta-retrato com a 
foto do sobrinho de Ruth. Pendleton vai até 
a casa de Marcelo para devolver o cachorro 
de João a Luisa, Feijão o empurra e os dois 
acabam se abraçando. De longe, Débora re-
gistra o encontro. Waldisney questiona Falcão 
sobre o roubo de seu carro. Claudia avisa os 
filhos que está pensando em mudar-se para a 
casa de Durval. Pendleton localiza seu carro 
roubado e envia um comando para que ele 
pare de funcionar imediatamente.

O Rico e Lázaro - Record - 20h45 – sex-
ta-feira: Absalom pede para Zac não matar 
Chaim. Daniel segue para o alojamento de 
escravas. Amitis convence Shamiran a per-
manecer no palácio. Neusta pede para Shag-
-Shag ajudá-la a proteger Joaquim. Zelfa per-
gunta se Joana conseguiu esquecer Asher. 
Nabucodonosor avisa que está na hora de 
voltar ao palácio. Asher diz que tentará falar 
com Joana. Larsa diz não saber do paradeiro 
de Lia e Naomi. Shag-Shag afirma que não 
existe demônio no palácio. Ebede avisa que 
Amitis deseja ver Hurzabum. No calabouço, 
Lia pede para Naomi ter fé. Daniel se de-
sespera ao pensar que Lia morreu. Kassaia 
chama Nitócris para um passeio. Se sentindo 
culpado, Daniel ora a Deus. Naomi tem um 
pesadelo e é amparada por Lia. Neusta agra-
dece a consulta de Shag-Shag. Ao ver Hur-
zabum chegando ao palácio, Abednego tem 
uma ideia. Em conversa com a serva Darice, 
Sammu diz que ficará de olho no governador. 
Chaim procura Fassur e avisa que Zac pediu 
Joana em casamento. Joaquim diz sentir falta 
de Evil. Abednego tranquiliza Daniel dizendo 
ter um plano para encontrar as escravas he-
breias. Joaquim procura por Neusta. Darice 
avisa que Dalila e Raquel são próximas de 
Daniel. Matias diz não ter certeza se quer 
casar com Gadise. Raquel come compulsiva-
mente. Abednego diz que Hurzabum conse-
guirá descobrir o paradeiro de Lia e Naomi. 
Fracas, as escravas hebreias tentam sobre-
viver no calabouço. Hurzabum diz para Shag-
-Shag que fará um favor a algumas pessoas. 
Zac reclama da implicância de Chaim com Jo-
ana. Hurzabum conversa com Larsa e desco-
bre a verdade sobre Lia e Naomi. Nitócris en-
trega uma adaga para Belsazar se defender 
dos demônios. Hurzabum vai ao encontro de 
Daniel. Darice procura Sammu e avisa sobre 
o interesse dos sábios em Hurzabum. Daniel 
descobre a verdade sobre o paradeiro das es-
cravas. Beroso diz que armará nova luta com 
o Lobo de Judá. Daniel vai até o calabouço e 
encontra Lia e Naomi desfalecidas.

Topíssima - Record - 19h45 – sexta-feira: 
Lara implora para Paulo Roberto não fazer 
mal a sua filha. O reitor observa a alucinação 
de Sophia e oferece mais bebida a ela. An-
drea tenta impedir Lara de sair, mas a megera 
vai ao encontro de Sophia. Bruno e Canarinho 
a seguem. Dagoberto tenta impedir, mas Mão 
de Vaca também segue o carro de Lara. An-
sioso, Taylor liga para Pedro. Lara pede para 
o motorista ir mais rápido. Andrea, Dagoberto 
e Sem Noção também seguem para o hotel 
de Sophia. Clementina se preocupa com a 
patroa. Sophia delira sob o efeito da droga. 
Na república, os estudantes aguardam por 
notícias. Paulo Roberto força Sophia a se-
gurar a droga para deixar as digitais. Ele es-
conde o Veludo Azul nas roupas dela. André 

estranha a ausência de Pedro. O delegado diz 
que tem um traidor entre eles. Pedro vê Lara 
chegando ao hotel e avisa a Paulo Roberto. 
Angélica observa Lara subindo até a suíte. O 
garçom Geraldo a vê e ela disfarça. Angéli-
ca observa Lara entrando na suíte. A megera 
se desespera ao ver a filha drogada. Paulo 
Roberto ameaça matá-la. O motorista Walter 
tenta subir para entregar o celular de Lara, 
mas o recepcionista o impede. Mão de Vaca 
chega ao hotel e entra. Ele se mistura a um 
grupo de turistas e Walter o vê. Andrea chega 
com Dagoberto e vai logo entrando no hotel. 
Bruno observa e entra também. Sem Noção 
vê Bruno entrando. Paulo Roberto saca uma 
arma e aponta para Lara. Angélica percebe a 
aproximação de Mão de Vaca e se esconde. 
O rapaz escuta a briga de Paulo Roberto e 
Lara no interior da suíte. Pedro provoca um 
curto circuito e o hotel fica todo no escuro. 
Paulo Roberto deixa a suíte. Lara tenta acor-
dar Sophia. Ela pega o celular da filha e liga 
para o motorista. Lara avisa que Paulo Rober-
to tentou matá-la e pede para chamarem uma 
ambulância. O recepcionista tenta acalmar os 
hóspedes diante do apagão. Paulo Roberto 
repara um vulto indo em direção à suíte e 
deixa o local. Sem Noção aguarda ansioso 
do lado de fora do hotel. Na moo de Bruno, 
Canarinho também aguarda. Na suíte escura, 
Lara tenta reanimar Sophia. De repente, al-
guém se prepara para esfaqueá-la.

Abismo de Paixão - SBT - 18:45 – sexta-
-feira: Almerinda pressiona Betânia para que 
diga a Damião que Elisa suplicou ao Dr. Ed-
mundo para que ele dissesse a Augusto que 
ela segue sendo virgem. Paulo diz a Carmen 
que não tem a menor intenção de casar-se 
com Elisa. Ingrid, para evitar que Kenia diga 
quem é seu filho, a golpeia na cabeça, dei-
xando-a inconsciente.  Elisa procura Gael 
para lhe perguntar o motivo de sua partida e 
ele diz que não quer vê-la com Damião. Gael 
pede um beijo de despedida a Elisa, Damião 
os surpreende. O Padre Lupe diz a Damião 
que ele não merece o amor de Elisa. Augus-
to diz a Edmundo que nunca amou Carmen, 
e que se casou com ela apenas por despei-
to. Edmundo diz a que Augusto precisa dar 
mais atenção a filha pois desde que Estefânia 
morreu, a jovem tem ficado a própria sorte. 
Kenia consegue escapar de Ramiro e Augus-
to a auxilia levando-a até sua casa. Dolores 
diz a Carmen que se quer evitar que ela se 
meta em suas coisas, que comece deixando 
Elisa em paz. Paulo, ao ver Damião furioso e 
disposto a tudo, reconhece que nunca tocou 
em Elisa e que entre eles nunca houve nada. 
Padre Lupe diz a Gael que ele precisa pedir 
perdão a Elisa e tentar descobrir o que acon-
teceu com sua mãe. 

A Que Não Podia Amar - SBT - 17h15 – sex-
ta-feira: Gustavo fica feliz ao saber que Ana 
e Rogério não se casaram e num impulso diz 
que quer falar com Ana. Mercedes aconselha 
o irmão a não ir procurá-la nesse momento. 
Rosaura tenta convencer a sobrinha que Ro-
gério cometeu um erro, mas também fez mui-
tas coisas boas por eles, e merece uma nova 
oportunidade. Ana responde que algo tão gra-
ve não se pode perdoar e diz que vai embora 
da fazenda. Ana agradece a Vanessa por ter 
lhe contado a verdade embora saiba que só 
fez isso para separá-la de Rogério. Ana diz 
a Vanessa que não lhe interessa mais fazer 
o teste de DNA. Vanessa oferce dinheiro a 
Ana para que vá embora para longe. Rogério 
diz a Vanessa que não desistirá do amor de 
Ana Paula. Gustavo critica Gustavo pelo que 
fez para conseguir casar-se com Ana e afiram 
que agora tem certeza que mandou Bruno 
agredí-lo. Rogério admite que prejudicou Mi-
guel e Ana, mas contra ele não fez nada. Ana 
está saindo da fazenda quando o delegado 
chega com uam ordem de prisão contra Mi-
guel. Indignada, Ana culpa Rogério.

Cúmplices de um Resgate - SBT - 21h30 
– sexta-feira: Meire telefona para Vicente e 
pede para ele ir até o seu apartamento para 
saber o motivo de Dinho não ter ido tirá-la de 
lá até agora. Meire vira a rainha das presidiá-
rias, mas Dinho consegue fazer com que ela 
saia da cadeia. Rebeca pergunta para Omar o 
motivo dele ter dado uma bolinha de golf para 
Manuela, mas ele nega ter dado isso para a 
garota. Mais tarde, Rebeca pergunta por que 
a filha mentiu para ela sobre a bola de golf.

FILMES

Hitch, Conselheiro Amoroso – Globo - 
15h15 – sexta-feira: Alex “Hitch” Hitchens 
é um lendário, e propositalmente anônimo, 
“doutor do amor”, que vive em Nova York. 
Em troca de determinada taxa, ele se dispõe 
a ajudar homens a conquistar as mulheres 
de seus sonhos. Enquanto trabalha para um 
contador que se apaixonou por uma socialite, 
conhece sua cara-metade: a jornalista Sara 
Melas. Apaixonado, Hitch decide conquistá-la, 
mesmo correndo o risco de ter sua identidade 
revelada.

Em Busca pela Verdade – Globo - 2h47 
– sexta-feira: Jack Begosian é um espião 
da CIA aposentado, que hoje trabalha como 
apresentador de um programa de rádio. Um 
dia, Morgan Swinton decide contratá-lo para 
investigar a implicação do governo dos Es-
tados Unidos no massacre de um vilarejo na 
América do Sul. Jack vai ao local para desco-
brir a verdade, mas ele acaba reacendendo 
uma verdadeira batalha política.

Meu Pé de Laranja Lima – Globo - 4h29 – 
sexta-feira: Zezé é um garoto de oito anos 
que, apesar de levado, tem um bom coração. 
Ele leva uma vida bem modesta, devido ao 
fato de que seu pai está desempregado há 
bastante tempo, e tem o costume de ter lon-
gas conversas com um pé de laranja lima 
que fica no quintal de sua casa. Até que, um 
dia, conhece Portuga, um senhor que passa 
a ajudá-lo e logo se torna seu melhor amigo. 
Baseado no livro José Mauro de Vasconcelos.

Novelas e Filmes
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Rafard recebe doação 
de área de terra para 
ampliação do cemitério

Em tempo  |  Terreno só poderá ser utilizado para ampliação do cemitério

O projeto de lei que 
autoriza o município re-
ceber a doação de área de 
terra para ampliação do 
cemitério municipal São 
Judas Tadeu, foi aprova-
do por unanimidade na 
sessão ordinária da últi-
ma terça-feira (29).

A área de 1,7124 
hectare está localizada 
ao lado do cemitério, 
na avenida São Bernar-
do, e é de propriedade 

da Radar Propriedades 
Agrícolas. A doação 
será realizada com a 
condição de que o es-
paço seja destinado, 
exclusivamente, para 
ampliação do cemitério 
municipal.

A falta de espaços 
para sepultamento é 
preocupação antiga das 
autoridades municipais. 
Na justificativa do pro-
jeto, a Prefeitura de Ra-

fard confirmou que os 
espaços estão pratica-
mente esgotados.

Com a ampliação do 
cemitério, o governo 
municipal acredita que 
atenderá os serviços 
funerários por muitos 
anos. Assim que o pro-
jeto for sancionado, a 
Prefeitura de Rafard 
deverá elaborar pro-
jetos para viabilizar a 
ampliação do local.

Área demarcada em vermelho foi doada pela Radar; município realizará ampliação do cemitério (Foto: Google Hearth)

Laboratório da UBS normaliza 
atendimento nesta sexta-feira

O laboratório da 
Unidade Básica de Saú-
de de Rafard (UBS), 
ficou fechado durante 
o dia todo na última 
quinta-feira (31).

Segundo o governo 

municipal, o motivo foi 
a troca do laboratório 
responsável pela pres-
tação dos serviços.

Os serviços devem 
ser normalizados nesta 
sexta-feira, 1º de no-

vembro, com expedien-
te das 7h às 13h.

Pacientes com exa-
mes a serem retirados, 
podem se dirigir nor-
malmente à recepção 
da UBS, das 7h às 19h.


