
Saae Capivari registra aumento de 20% no 
consumo de água e reajusta tarifa em 11,7%

Mesmo com reajuste, autarquia defende que água em Capivari ainda é uma das mais baixas da região. Alteração no valor acontece na mesma semana em que o 
Saae registrou 20% de aumento no consumo de água. Autarquia também recebeu certificado de “Mérito Ambiental” na quinta-feira (7). Páginas 7, 8 e 12

Rafard está entre os 15 
melhores municípios na 

gestão fiscal de excelência

RANKING

Estudo da Firjan avaliou autonomia, gastos com 
pessoal liquidez e investimentos. Página 8

Carreta de Barretos 
realizará exames 

gratuitos em 
homens e mulheres

HOSPITAL DE AMOR

Veículo do Hospital de Amor oferecerá 50 coletas 
de Papanicolau para as mulheres e 40 de PSA 

para os homens. Página 5 Sábado é a última chance para vacinar 
gratuitamente seu cão ou gato

Para quem ainda não imunizou o seu animal, 
neste sábado (9), acontece o encerramento da 
campanha. As vacinas serão ministradas das 
8h às 16h, nas praças da Bandeira (Centro) e 

Domingos Fontolan (Popular). Página 5

CONTRA A RAIVA

Mombuca e outras 1253 cidades 
podem ‘sumir’ do mapa

Governo Federal defende que as regras para a criação de mais cidades sejam restritas. 
Municípios com menos de 5 mil moradores seriam incorporados à cidades vizinhas. Página 9

PACTO FEDERAL

Casas ‘encantadas’: CDHU 
inabilita construtora vencedora

Documentos de habilitação da L2 Engenharia, segunda colocada na licitação, serão abertos pela 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, nesta sexta-feira (8), em São Paulo. Página 5
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neste sábado (9), acontece o encerramento da 
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8h às 16h, nas praças da Bandeira (Centro) e 
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Bíblia sem preconceito 41
Rafard e o Mundo estão 

quase totalmente sufoca-
dos pela poluição do ar, das 
águas, da terra, e da moral. 
No último artigo comen-
tamos a poluição causada 
pelas queimadas da cana-
-de-açúcar e despejo de 
pesticidas. Os sapos desa-
pareceram, nhambus e co-
dornizes sumiram, lebres e 
coelhos extintos, há um de-
sequilíbrio do ecossistema, 
necessitam então de mais 
pesticidas. Quanto mais ve-
neno, mais resistentes tor-
nam-se as pragas. As prin-
cipais empresas do mercado 
mundial de agrotóxicos: 
Syngenta, Bayer CropS-
cience e BASF, responsáveis 
por colocar quase metade 
desses venenos no mundo, 
estão na Europa. Pesquisas 
científi cas europeias de-
nunciam, há décadas, seus 
males ao meio ambiente e 
à saúde, e devido à pressão 
da sociedade civil organiza-
da, proibiram-nos. Larissa 
Mies Bombardi, da U.S.P., 
especialista no assunto, ori-
ginadora do atlas “Geogra-
fi a do Uso de Agrotóxicos 
no Brasil e Conexões com 
a União Europeia” diz que 
essas empresas transferiram 
os produtos mais perigosos 
para mercados mais per-
missivos, como o Brasil. 
Quase 600 mil toneladas 
de 239 tipos de químicos, 
dos quais 70% são os mais 

perigosos, como paraquate, 
Atrazina e Acefato, foram 
despejadas nas plantações 
brasileiras. O Ministério da 
Saúde afi rma, que só 8 casos 
são registrados, contudo, 
400 pessoas são intoxica-
das todos os dias e algumas 
levam à morte. Segundo o 
British Journal of Clinical 
Pharmacology de 2011, nos 
países asiáticos 300 mil pes-
soas morrem intoxicados 
por esses venenos todos os 
anos. Também na Itália o 
paraquate foi analisado e 
condenado como causa-
dor de cânceres linfáticos, 
Parkinson e mortes, au-
mentando o risco quando 
associado a outros tóxicos 
como o Radone, mesmo 
quando são baixos os níveis 
de paraquate.

O herbicida “paraqua-
te”, oitavo agrotóxico mais 
vendido no Brasil, está no 
arroz, banana, batata, café, 
cana-de-açúcar, citros, fei-
jão, maçã, milho, soja, tri-
go, é de alto risco à saúde 
humana. É fabricado pela 
gigante mundial suíça Syn-
genta desde a década de 60; 
é proibido em território eu-
ropeu desde julho de 2007, 
O paraquate foi investiga-
do durante nove anos pelo 
instituto francês “Centro de 
Controle de Intoxicações” 
que comprovou sua asso-
ciação direta com casos de 
envenenamentos fatais, de-

pressão e grande número de 
suicídios devido à neuroto-
xicidação, ou, diminuição 
da dopamina, como afi rma 
a biomédica Dra. Karen 
Friedrich, do Ministério do 
Trabalho. Além disso, esses 
agrotóxicos são respon-
sabilizados pelo aumento 
do número de cânceres, 
Parkinson, danos genéticos, 
doenças pulmonares, car-
diovasculares e cerebrais.

Atrazina é o sexto agro-
tóxico mais vendido no 
Brasil (27 mil toneladas só 
em 2017), embora proibi-
do na Europa desde 2004. 
Entre 2000 e 2010, houve 
um aumento de 100% no 
consumo mundial de pes-
ticidas, no Brasil houve 
200%. Esse veneno é usado 
nas plantações de milho, 
abacaxi e cana-de-açú-
car. O uso desses venenos 
arruína a saúde humana, 
causa mortes, desequilibra 
o ecossistema. Segundo o 
biólogo Dr. Tyrone Hayes, 
professor da Universidade 
da Califórnia, EUA, é as-
sustador o fato de atingi-
rem os níveis de testostero-
na, diminuir as glândulas 
reprodutoras e mudarem 
o sexo de animais como o 
sapo. Ele revelou que 10% 
dos sapos machos estu-
dados foram feminizados 
pela Atrazina, acasalaram 
com outros machos e pro-
duziram ovos, a pesticida 

agora é conhecida, entre os 
estudiosos como “Atrazine 
Lovers”. Este pesticida é 
encontrado nos lagos, rios 
e poços de água potável 
próximos às culturas onde 
a Atrazina foi aplicada. 

Acefato é o 4º agrotóxi-
co mais vendido no Brasil 
(mais de 29 mil toneladas 
em 2017). Usado nas cultu-
ras de algodão, amendoim, 
batata, citros, feijão, me-
lão, milho, soja e tomate. 
O acefato ainda está sendo 
estudado, mas já se sabe 
que ele causa neuropatias 
(enfermidade dos nervos) 
como infl amação da me-
dula espinhal com paraple-
gia, pode causar danos ao 
DNA, má formação do feto 
e câncer transmitido gene-
ticamente, afi rma a toxico-
logista Karen Friedrich.

A Anvisa baniu tais her-
bicidas após estudos con-
fi rmarem os males que eles 
causam nos genes, permi-
tindo a venda até 2020, no 
entanto as gigantes produ-
toras tem feito lobby entre 
políticos para reverter o 
quadro. 

Ver art°: “Agrotóxicos 
proibidos na Europa são 
campeões de vendas no 
Brasil” José Brito, Agência 
Pública/Repórter Brasil | 
10/12/18.

OpiniÃo
Dói no bolso?

E a consciência?
Na mesma semana em que o Serviço Autô-

nomo de Água e Esgoto de Capivari (Saae) re-
gistrou aumento de 20% no consumo de água 
no município e pediu o uso conscientize, tam-
bém divulgou o aumento de 11,7% nas tarifas. 
Já a partir deste mês de novembro, o reajuste 
será repassado a todos os contribuintes.

A autarquia defende que, mesmo com o re-
ajuste, a tarifa de água e esgoto de Capivari 
está entre as menores da região. Outra justi-
fi cativa, são os constantes investimentos em 
melhorias no tratamento e fornecimento da 
água, bem como a captação e tratamento do 
esgoto.

Há que se dizer, que sem captação de recur-
sos, não há investimentos e melhorias. Qual-
quer empresa tem que dar lucro para poder 
oferecer serviços ou produtos melhores. Sem 
dizer, que a consciência do ser humano só co-
meça a funcionar, quando dói no bolso. Usar 
com moderação e investir em alternativas 
nunca é demais.

Apesar de todas as críticas e, muitas vezes, 
intolerância de parte da população, é preciso 
reconhecer o trabalho desenvolvido pelo Saae 
Capivari nos últimos anos. José Luiz Cabral 
e sua equipe gestora assumiu um sistema de 
água quase falido no município e, em pouco 
mais de 11 anos, realizou investimentos neces-
sários para garantir a festão dos recursos hí-
dricos em Capivari.

Para quem não se lembra, a cidade estava 
propensa a terceirizar o fornecimento com 
empresas privadas. Acreditando no potencial 
de pessoas para gerir esse bem tão precioso, o 
então prefeito, Luis Donizete Campaci, trouxe 
Cabral para e equipe, revolucionando o sane-
amento básico em Capivari.

Prova de tal reconhecimento, foi a manuten-
ção de Cabral como superintendente da autar-
quia, mesmo após a saída da gestão Campaci. 
O atual prefeito, Rodrigo Proença, o mantém 
no cargo até os dias de hoje.

Outros municípios deveriam se espelhar no 
exemplo de Capivari, que mostrou ser possível 
‘tomar conta da própria casa’, sem ‘vender’ um 
dos bens mais precisos, a água.

A demolição do prédio antigo para a cons-
trução de um novo deveria ser motivo de co-
memoração e não de chacota. Isso é a apre-
sentação de um trabalho administrativo de 
sucesso. Ora, isso demonstra que com planeja-
mento, tudo é possível. 

Com certeza, ainda há muito a se realizar, 
mas é preciso reconhecer tudo o que já foi feito. 

Parabéns Cabral e toda equipe do Saae Ca-
pivari, que inclusive, recebeu na última quin-
ta-feira (7), o certifi cado de Mérito Ambiental 
do Consórcio PCJ. Que continuem assim! 

Essa é a nossa humilde opinião.

Editorial

Um grupo de profes-
sores chegou certa manhã 
com este velho platônico 
problema à Gandhi: “O co-
nhecimento é uma virtude” 
e perguntou se era verdadei-
ro, e mais: “Porque, mesmo 
sabendo que certas ações 
eram moralmente erradas, 
não nas podíamos evitar”?  
Resposta: A vida humana 
é uma série de compromis-
sos, e nem sempre é fácil 
pôr-se em prática o que em 
teoria previu como certo. 
Vejamos um simples exem-
plo: O princípio é que todas 
as vidas são uma só vida, e 
que temos que tratar o pe-
cador e o santo da mesma 
maneira tal como prega o 
Gita; temos que olhar com 
os mesmos olhos um ins-
truído mestre, um cão e um 
comedor de cães. 

E embatucamos! Embo-
ra eu não tenha matado a 
cobra, sei que fui um ins-
trumento de sua morte. Sei 
que não deveria ter feito 
isso. Sei ainda que as cobras 
são as “guardiãs do campo” 
e, portanto, também não 

deveria ter ajudado a ma-
tá-la. E, no entanto como 
se vê, não pude evitá-lo. 
Mas não me é inútil pen-
sar que não posso evitá-lo. 
Não renunciei ao princípio 
verdadeiro em todos os 
tempos que “todas as vidas 
são uma só vida”, e peço a 
Deus que me livre do medo 
das cobras e me ajude a 
conquistar a não violência, 
necessária assegurar uma 
cobra, como faço com os 
animais domésticos.

Ainda muito simples, te-
mos outro exemplo. Sei que 
sendo camponês e como tal 
estabeleceu uma obrigação, 
promover o artesanato de 
sua aldeia, devo usar uma 
navalha feita na aldeia. No 
entanto veem vocês que es-
tou usando uma estrangei-
ra (Gandhi estava fazendo 
a barba quando chegaram 
esses professores). Eu devia 
ter apanhado uma navalha 
feita na aldeia, se tivesse es-
crito aos meus amigos para 
conseguir uma. Mas pensei 
em aperfeiçoar o vendedor 
na aldeia, pouco me impor-

tando a marca que vendia. 
Então decidi ajudá-lo, per-
doar seus sujos passos e ins-
trumentos rudes. Disse-me 
que não barbeava pobres da 
mesma maneira que se pre-
parava para fazê-lo a mim; 
e eu tive que dispensar seus 
serviços. Agora vocês me 
encontram, barbeando-me 
com uma navalha estran-
geira. Aqui aparece, obvia-
mente, um compromisso 
indefensável. E, todavia há 
uma explicação. Fui presen-
teado por uma muito que-
rida irmã com uma coleção 
de apetrechos de barba e 
não pude deixar de usá-los 
para não ferir seus senti-
mentos, trocando-os por 
nacionais. Mas exatamente 
aí está o compromisso. Re-
comendo que não seja imi-
tado. Devemos estar prepa-
rados para desagradar aos 
mais queridos seres, con-
tanto que salvaguardemos 
um princípio.

Há princípios eternos 
que não admitem com-
promissos e devemos es-
tar preparados para pagar 

com a vida a sua prática. 
Suponhamos que alguém 
e, à ponta de espada, nos 
ordene que abandonemos 
nossa religião para seguir 
a e dele. Aceitaríamos isso? 
Outro ainda nos imponha, 
tomar uma bebida. Comer 
um tipo de carne ou pregar 
uma mentira; não preferi-
ríamos perder a vida a ce-
der a essas imposições?

Não! Um princípio é um 
princípio e, em nenhum 
caso podemos afrouxá-los 
por causa de nossa incapa-
cidade de vivê-los na prá-
tica. Temos que nos esfor-
çarmos para consegui-lo e 
o esforço tem que ser cons-
ciente, deliberado e árduo. 
Não cantou nosso poeta 
para todos os tempos que o 
esforço intimorato é a úni-
ca condição para a liber-
dade? “Onde a mente não 
teme e a cabeça está ergui-
da... onde o esforço incan-
sável estende seus braços 
para a perfeição... dentro 
deste céu de liberdade, ó 
Pai Eterno, desperte nossa 
amada Pátria!”.  Assim seja.

ArTiGo
Sabedoria de Gandhi III

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

Jesus e a liberdade das escolhas
Jesus, o espírito mais evo-

luído que habitou a Terra, ti-
nha sintonia com Deus e dis-
se: eu e o Pai somos um. Quer 
dizer: seguia as leis divinas e 
fazia a vontade do Criador 
do Universo - criador de 
tudo que existe, dos espíritos 
e das coisas materiais.

Naquele momento de 
afl ição reinante, diante dos 
soldados que vieram para 
prendê-lo, ele, após o beijo 
de Judas, deixou-se entregar 
serenamente, e seu discípulo 
mais exaltado, sacando da 
espada, feriu a orelha de um 
deles. E aquele que cumpria 
a vontade do Altíssimo, que 
pedia equilíbrio nos momen-
tos difíceis para se exprimir 
com segurança, advertiu Pe-
dro: “Embainha a tua espada; 
porque todos os que lança-
rem mão da espada, à espada 
morrerão” (Mateus 26:52). 

Como afi rmou em outras 
ocasiões, “a cada um segundo 
suas obras” – demonstrando 
que no Universo existem leis 
justas e sábias que regulam 
nossa vida e destino, entre 
elas a Lei de Causa e Efeito, 
ou Lei do Retorno, que um 
sábio da Terra descreveu as-
sim: “plantio e colheita”. Essa 
lei tem um paralelo na Lei da 
Física, explicada por New-
ton, onde toda ação tem uma 
reação contrária, de mesma 
intensidade e sentido oposto.

O apóstolo Paulo reme-
mora essa lição com os gála-
tas: “Não erreis: Deus não 
se deixa escarnecer; porque 
tudo o que o homem semear, 
isso também ceifará” (Gálatas 
6.7). Isto é: tudo o que seme-
armos teremos que colher no 
presente, na vida espiritual 
ou em outras oportunidades.

A Divindade estabeleceu 
regras na natureza: tem as es-
tações, que produzem a fl o-
ração, e depois vêm os frutos, 
num trabalho incansável da 
árvore de retirar do solo e do 
ar o alimento que nos sustenta.

Por falar em plantação, 
pensemos em cultivar a sim-
plicidade e o amor, cumprir 
nossos deveres e respeitar as 
leis: divinas, naturais e civis. 
Tudo o que fazemos é uma 
espécie de plantio; nossos 
pensamentos são sementes, 
nossas palavras são sementes, 
nossas ações são sementes, 
nossas emoções são semen-
tes e até nossos sentimentos 
e projetos são sementes. Que 
germinam! 

Como tem sido a plan-
tação em nosso interior e 
em nossos relacionamentos? 
As sementes escolhidas são 
dos bons frutos, tais como 
esperança, fé, otimismo, en-
tusiasmo, alegria, coragem, 
confi ança no Poder Supe-
rior, autoconfi ança, tolerân-
cia, bondade, generosidade, 

equidade, decisão, caridade, 
fraternidade, serenidade, sa-
bedoria, liberalidade e tantas 
outras sementes? Precisamos 
aprender a semear boas se-
mentes.

Jesus disse que o corpo é 
frágil, e que precisa ser do-
minado por nós, ele deve ser 
o servo da mente. Porque ele 
deve obedecer às operações 
da mente (espírito). Apren-
demos que a mente do ho-
mem pode ser comparada 
a um jardim, que pode ser 
inteligentemente cultivado, 
onde os bons pensamentos 
vão produzir os bons frutos, 
ou então deixar-se ao aban-
dono, sem disciplina, sem 
vocação, dominado pelas 
paixões e instintos, frutifi -
cando maus pensamentos, 
que não resta dúvida produ-
zem maus frutos. E nós so-
mos os jardineiros.

Jesus sempre, antes de 
atender a um pedido dos afl i-
tos ou dos sábios, pergunta-
va: “que queres que eu faça?”.

Nunca impôs o seu modo 
de ser e de vida com o pró-
ximo. E quando socorria 
aos enfermos do corpo e da 
alma, dizia: “Vai e não pe-
ques mais...” (João 8:11), para 
que não ocorra o pior.

Cultivemos as boas se-
mentes no coração e na 
mente, para colher frutos da 
consciência em paz. 

Valor: R$ 64,02 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Valor da publicação: R$ 102,00 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)
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Casas ‘encantadas’: CDHU inabilita construtora vencedora
Rafard  |  Documentos de habilitação da L2 Engenharia, segunda colocada na licitação, serão abertos nesta sexta-feira (8), em São Paulo

Passados mais de dois 
meses da entrega das 76 
unidades do conjunto ha-
bitacional Lurdes Abel, 
em Rafard, a finalização 
da obra continua ‘encan-
tada’. Ainda restam 70 ca-
sas a serem entregues, no 
entanto, a Companhia de 
Desenvolvimento Habita-
cional e Urbano (CDHU), 
não finalizou a licitação 
para contratação da nova 
empreiteira.

Na última terça-feira 
(5), a comissão permanen-
te de licitações da com-
panhia inabilitou a em-
presa vencedora – Vitória 
Construções. O recurso foi 
interposto pela segunda 
colocada, L2 Engenharia, 
que denunciou irregula-

ridades na documentação 
do CREA (Conselho Re-
gional de Engenharia e 
Agronomia).

Confirmado o não aten-
dimento a todas as exigên-
cias do edital, a CDHU 
decidiu por inabilitar a 
empreiteira vencedora. 
Em comunicado no portal, 
a companhia informou que 
realizará uma sessão de 
prosseguimento e abertura 
do envelope de documen-
tação da L2 Engenharia. 
A abertura do envelope de 
habilitação acontece nesta 
sexta-feira (8), às 10h, na 
rua Boa Vista, 170, auditó-
rio 2º subsolo, Centro, São 
Paulo.

Caso atenda toda do-
cumentação exigida pelo 

edital, a L2 Engenharia 
será a nova vencedora da 
licitação. A empreiteira, 
segunda colocada no cer-
tame, apresentou proposta 
de R$ 750.413,49, cerca 
de R$ 120 mil a mais que 
a Vitória Construções.

Recisão
A Prefeitura de Rafard 

rescindiu em julho des-
te ano o contrato com a 
empresa Via Sol, antiga 
responsável pela obra de 
construção do conjunto 
habitacional Rafard B.

De acordo com a prefei-
tura, o contrato com a cons-
trutora foi rescindido pelo 
não cumprimento das res-
ponsabilidades acordadas.

Desde então, a CDHU 
assumiu a obra, prome-

tendo a entrega o mais 
rápido possível. Segundo 
informações, 94% da obra 
está concluída e a compa-
nhia ficou com a respon-
sabilidade da contratação 
de uma nova empreiteira 
para finalizar a parte asfál-
tica, pinturas das últimas 
70 casas e reparos em ge-
ral, como trocas de vidros 
quebrados etc.

Atrasos
A ordem de serviço 

para construção das casas 
populares em Rafard, foi 
assinada em dezembro de 
2014, pelo então prefeito, 
César Moreira. Na época, 
a empreiteira Via Sol pro-
meteu entregar a obra em 
18 meses.

O sorteio das unidades 
só aconteceu quatro anos 
depois, em 2018, com a 
promessa de que as casas 
seriam entregues até o fim 
do ano.

Agora, a CDHU acre-
dita que, assim que resol-

vido os trâmites burocráti-
cos, a empreiteira iniciará 
as obras e as casas come-
çarão ser entregues con-
forme forem ficando pron-
tas. A previsão, é que toda 
obra seja finalizada ainda 
este ano.

Carreta de Barretos realizará exames gratuitos em Rafard
Prevenção  |  Veículo do Hospital de Amor oferecerá 50 coletas de Papanicolau para as mulheres e 40 de PSA para os homens

Estão abertas as inscri-
ções para homens e mulhe-
res de Rafard que desejam 
fazer exames preventivos 
contra o câncer. A Carreta 
de Barretos estará na cida-
de, no próximo dia 26 de 
novembro. Ao todo, são 
90 vagas, sendo 50 para 
coletas de Papanicolau e 
outras 40 para coletas de 
PSA (Antígeno Prostático 
Específico).

Para garantir a realiza-
ção do exame gratuito, é 
necessário preencher a fi-
cha de cadastro, na Unida-
de Básica de Saúde (UBS), 
de segunda a sexta-feira, 

das 8h às 14h, com a en-
fermeira Fátima. Os do-
cumentos necessários são: 
cópia do RG, CPF, Cartão 
SUS e comprovante de 
residência. As inscrições 
vão até o próximo dia 25.

O Papanicolau será des-
tinado à mulheres de 25 a 
64 anos. Já o PSA (apenas 
coleta de sangue) para ho-
mens de 50 até 69 anos.

Prevenção
O Papanicolau tem o 

objetivo de fazer o diag-
nóstico precoce das lesões 
precursoras do câncer do 
colo do útero. Também 

chamado de preventivo, 
ele deve ser realizado por 
todas as mulheres, sexual-
mente ativas ou não, uma 
vez ao ano.

Já o PSA é o marcador 
mais utilizado no auxílio 

ao diagnóstico de câncer 
de próstata. Importante 
destacar que o câncer de 
próstata é o mais comum 
entre os homens, e que 
pode levar à morte, por 
isso deixar o preconceito 

de lado e se prevenir, é a 
melhor forma de evitar 
complicações futuras.

Campanhas
A Carreta de Barretos 

estará no município graças 
ao trabalho de conscienti-
zação e captação de recur-
sos em prol do Hospital 
de Amor. O leilão Direito 
de Viver acontece anual-
mente, com a festa Boi no 
Rolete, coordenada pelo 
empresário rafardense, Ja-
cques Fornaziero, no Km 
58 da rodovia SP-101.

Já a caminhada ‘Passos 
que Salvam’, está agen-

dada para o próximo dia 
24 de novembro, na Pra-
ça Central de Capivari. O 
evento tem o objetivo de 
alertar pais, professores 
e toda a população para o 
diagnóstico precoce e para 
os sinais e sintomas do 
câncer infantojuvenil.

Para participar e cola-
borar, basta adquirir um 
kit, pelo valor de R$ 35, 
composto por camiseta, 
sacochila e boné. Em Ra-
fard, os kits podem ser ad-
quiridos na loja Território 
da Moda, com a voluntária 
Neide Maria Gatti, e tam-
bém na loja da Bernadete.

Carreta estacionará na cidade no fim do mês (Foto: Reprodução/Internet)

Praça da Bandeira foi um dos pontos de vacinação (Foto: Divulgação/PMR)

Sábado é a última chance 
para vacinar gratuitamente 

seu cão ou gato

Alunos do curso de 
medicina veterinária da 
Unimax (Centro Univer-
sitário Max Planck) de 
Indaiatuba, estiveram em 
Rafard nos dias 4, 5 e 6 de 
novembro, ministrando 
as doses da vacina contra 
a raiva em cães e gatos.

Segundo informa-
ções, mais de 700 ani-
mais receberam a dose 
gratuitamente – foram 
vacinados 611 cães e 172 
gatos. A ação faz parte da 
campanha da Prefeitura 
de Rafard, envolvendo 
os setores da Vigilância 
Sanitária, Saúde e zoo-

noses.
Uma equipe percorreu 

a zona rural, enquanto ou-
tras duas, atenderam nas 
praças da Bandeira (Cen-
tro) e Domingos Fontolan 
(Popular). Todo trabalho 
foi acompanhado pelo 
veterinário do município, 
Gustavo Bicudo.

Para quem ainda não 
imunizou o seu animal, 
neste sábado (9), acon-
tece o encerramento da 
campanha. As vacinas se-
rão ministradas das 8h às 
16h, nas praças da Ban-
deira (Centro) e Domin-
gos Fontolan (Popular).

RAFARD



A Proclamação da Re-
pública aconteceu num mo-
mento em que o sistema mo-
nárquico passava por uma 
grande crise, e numa época 
em que havia um grande 
descontentamento com o 
reinado de Dom Pedro II. 

Ocorrida no final da dé-
cada de 1880, a Proclamação 
da República representa um 
grande marco na História 
do Brasil. Afinal, esse acon-
tecimento, além de mudar 
o sistema político do país, 
provocou grande transfor-
mação em diversos âmbitos 
da sociedade.

Logo após o Marechal 
Deodoro da Fonseca pro-
clamar a República, chegou-
-se a criar uma versão de 
bandeira para substituir a 
imperial. Essa nova bandei-
ra era composta por listras 
horizontais nas cores verde 
e amarelo, e um retângulo 
azul com 21 estrelas no can-
to superior esquerdo, muito 
semelhante à bandeira dos 
Estados Unidos. No entanto, 
essa versão não agradou aos 
governantes da época, que 
não queriam a imagem da 
República, ligada ao gover-
no americano.

Assim, quatro dias após 
a Proclamação da Repúbli-

ca, no dia 19 de novembro 
de 1889, a bandeira da Pro-
clamação da República do 
Brasil, como a conhecemos 
hoje, foi oficializada. For-
mada por três formas geo-
métricas e, inicialmente, 21 
estrelas representando os 
estados brasileiros, além da 
faixa branca com o lema na-
cional. Anos depois foram 
incluídas novas estrelas, for-
mando o total de 27.

Todo ano, na época dos 
governos militares, lembro-
-me que o hino da procla-
mação da república, era can-
tado pelos alunos da escola, 
todos enfileirados, mão no 
peito, enquanto a Bandeira 
Nacional era hasteada. 

Hoje, ao aproximar o dia 
15 de Novembro, relembro 
com saudade dos meus dias 
de colégio, e das palavras do 
Hino escrito por Medeiros e 
Albuquerque e da música de 
Leopoldo Augusto Miguez, 
que todos alunos cantavam 
com o maior orgulho, e o 
som ainda ecoa em meus 
ouvidos:  

I
Seja um pálio de luz des-

dobrado, sob a larga ampli-
dão destes céus.

Este canto Rebel, que 
o passado, vem remir dos 
mais torpes labéus!

Seja um hino de glória 
que fale de esperanças de 
um novo porvir!

Com visões de triunfos 
embale quem por ele lutan-
do surgir!

Liberdade! Liberdade! 
Abre as asas sobre nós,

Das lutas na tempestade, 
dá que ouçamos tua voz

II

Nós nem cremos que es-
cravos outrora tenha havido 
em tão nobre País…

Hoje o rubro lampejo da 
aurora, acha irmãos, não ti-
ranos hostis.

Somos todos iguais! Ao 
futuro saberemos, unidos, 
levar

Nosso augusto estandar-
te que, puro, brilha, avante, 
da Pátria no altar!

Liberdade! Liberdade! 
Abre as asas sobre nós, 

Das lutas na tempestade, 
dá que ouçamos tua voz

III
Se é mister que de pei-

tos valentes, haja sangue em 
nosso pendão,

Sangue vivo do herói Ti-
radentes, batizou neste au-
daz pavilhão!

Mensageiro de paz, paz 
queremos, é de amor nossa 
força e poder,

Mas da guerra, nos tran-
ses supremos, heis de ver-
-nos lutar e vencer!

Liberdade! Liberdade! 
Abre as asas sobre nós,

Das lutas na tempestade, 
dá que ouçamos tua voz

IV
Do Ipiranga é preciso 

que o brado, seja um grito 
soberbo de fé!

O Brasil já surgiu liberta-
do, sobre as púrpuras régias 
de pé.

Eia, pois, brasileiros 
avante! Verdes louros colha-
mos louçãos!

Seja o nosso País triun-
fante, livre terra de livres 
irmãos!

Liberdade! Liberdade! 
Abre as asas sobre nós!

Das lutas na tempestade, 
dá que ouçamos tua voz!

15 de Novembro
Dia da Proclamação da República
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Doze equipes disputam o 
Regional de Futebol Amador
Teve início no último 

domingo (3), o Campeo-
nato Regional de Futebol 
Amador de Rafard. Doze 
equipes disputam o título 
da competição, que é or-
ganizada pela Prefeitura 
de Rafard, com apoio da 
FB Carregadores, Cel-
so Refrigeração, Baresi 
Transportes e Geraldo 
Mineiro.

Os jogos acontecem 
no campo municipal do 
Centro Esportivo Reinal-
do Fontolan, na Popular 
de Rafard.

Nas duas primeiras 
rodadas, 24 gols foram 
marcados. Confira os 
resultados: 8h30 – Pal-

meirinha 8 x 1 Atlético 
Guerreiro; 10h30 – Atlé-
tico Rio Pedrense 7 x 1 
MDC; 13h30 – Audax 3 
x 2 MDR; 15h30 – De-
portivo 1 x 1 Atlético 
Mombuca.

Neste domingo (10), 
mais quatro jogos com-
pletam as rodadas 3 e 4 
do Amador. Confira:

Rodada 3: 8h30 – 
Aliança Braga x Boca da 
Onça; 10h30 – Vila Zildi-
nha x São Luiz.

Rodada 4: 13h45 – 
MDC x Atlético Guerrei-
ros; 15h30 – Palmeirinha 
x Atlético Rio Pedrense.

A final está prevista 
para acontecer no dia 22 
de dezembro, às 10h30.

RAFARD

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

Equipes entraram em campo no último domingo (Foto: Divulgação/PMR)

Rafard participa do 4º Fórum 
Nacional do Turismo

Na sexta-feira (1), o 
prefeito de Rafard, Car-
los Roberto Bueno, par-
ticipou da 4ª edição do 
Fórum Brasileiro de Tu-
rismo. O evento ocorreu 
em Itu, e foi realizado em 
parceria pelo Ministério 
do Turismo e entidades 
de pesquisa. O vereador 
Fabio Santos e o dire-
tor de Cultura, Esporte e 
Turismo, Ramon Bisin, 
acompanharam o prefeito 
no evento.

O objetivo do fórum 
foi mobilizar agentes pú-
blicos e privados que in-
tegram o Sistema Nacio-
nal de Turismo para um 
amplo estudo das ativida-
des turísticas no país, de 
maneira que possa abor-

dar perspectivas para os 
próximos anos – e assim 
criar estratégias de longo 
prazo.

O evento teve as so-
lenidades abertas pelo 
deputado Federal e pre-
sidente da Frente Parla-
mentar Mista em Defesa 
do Turismo, o ex-prefeito 
de Itu, Herculano Passos. 
Um painel do secretário 
de Turismo do Estado de 
São Paulo, Vinicius Lum-
mertz, e ainda as palavras 
da Secretária Estadual 
de Assistência e Desen-
volvimento Social, Rita 
Passos, e do ministro do 
Turismo, Marcelo Álvaro 
Antônio. O ex-Governa-
dor do Estado, Geraldo 
Alckmin, também mar-

cou presença.
Bueno destacou a re-

levância do evento, citan-
do as inúmeras vantagens 
em promover o turismo.

“Através de eventos 
como este, que podemos 
aprender e trocar experi-
ência para melhorarmos 
o turismo de Rafard. Sa-
bemos da importância em 
atrair turistas para o nos-
so município, com isso, 
gerando renda, lazer, cul-
tura, entre outros benefí-
cios a nossa população. 
Deixar o nome de Rafard 
em evidência é algo que 
sempre prezamos, e por 
isso seguimos trabalhan-
do para fomentar o turis-
mo da Cidade Coração”, 
realçou.

EM ITU

Comitiva rafardese reunida com autoridades no encontro de turismo realizado em Itu (Foto: Divulgação/PMR)
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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

Saae reajusta tarifa de água e esgoto em 11,7%
Saneamento básico  |  Mesmo com reajustes, autarquia defende que água em Capivari ainda é uma das mais baixas da região

A Agência Reguladora 
de Saneamento das Ba-
cias dos rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí (ARES 
PCJ), autorizou o Serviço 
Autônomo de Água e Es-
goto de Capivari (Saae), 
a reajustar as tarifas em 
11,7%, a partir deste mês 
– novembro de 2019. A 
resolução nº 308/2019 foi 
publicada no dia 20 de se-
tembro de 2019.

Segundo a autarquia, 
o principal índice para 
o reajuste das tarifas foi 
aplicado para o real equi-
líbrio financeiro de 2020 
e, seguindo a Lei Federal 
11/445.

“Além dos investimen-
tos em saneamento bási-
co, como água coletada, 
tratada e distribuída, os 
demais insumos como, 
produtos químicos, com-
bustíveis, peças mecâni-
cas e hidráulicas, também 
tiveram os preços corrigi-
dos ao longo dos últimos 
anos, impactando no or-
çamento”, explica a dire-

ção do Saae.
Outro fator importan-

te, segundo a autarquia, 
são os investimentos com 
infraestrutura de coleta 
e tratamento do esgoto, 
bem como com as con-
trapartidas de obras em 
andamento em Capivari, 
entre elas, a implantação 
do Coletor Tronco de Es-
goto Central, Estação Ele-
vatória e linha de recalque 
- R$ 538 mil; implantação 
do Coletor Tronco de Es-
goto Engenho Velho - R$ 

379 mil; Estação de Tra-
tamento de Lodo da Es-
tação de Tratamento de 
Água (ETA II) - R$ 378 
mil.

Segundo o superinten-
dente do Saae, José Luiz 
Cabral, o tratamento de 
lodo da ETA I também 
exigirá custos operacio-
nais em 2020, bem como 
em energia elétrica e des-
tinação final do lodo tra-
tada, compromissos esses 
com o meio ambiente e o 
Programa Estadual Muni-
cípio Verde e Azul.

“Outras ações como a 
troca da frota de veículos 
e a limpeza da Represa 
Milhã, manutenção em 
poços artesianos, projetos 
de engenharia e alambra-
dos, são alguns dos com-
promissos já definidos 
para 2020”, completa Ca-
bral.

Com a ampliação da 
ETE Porto Alegre e com 
a ETE Castelani em ope-
ração, o Saae registrou o 
aumento na utilização de 
produtos químicos, que 
também impactaram no 
reajuste devido aos cus-
tos operacionais, prin-
cipalmente com energia 
elétrica.

2018
A autarquia também 

salientou que em 2018 
não houve reajuste nas ta-
rifas de água e esgoto.

“As reservas estão 
sendo usadas para paga-
mentos do precatório em 
função da ETE Castelani, 
no valor de R$ 920 mil. 
Emergências ao longo do 
ano são comuns e precisa-
mos ter recursos disponí-
veis para conseguir reali-
zar o que for necessário”, 

defende o superintenden-
te.

Cabral explica que 
os reajustes de tarifa são 
necessários para que se 
administre o patrimônio 
público com responsabili-
dade, visando o equilíbrio 
econômico-financeiro da 
autarquia.

“É comum que as pes-
soas comparem o valor 
da água de Capivari com 
outras cidades da região. 
No entanto, uma simples 
comparação identifica que 

nossos preços continuam 
melhores, se comparado 
com nossa região”, fina-
liza.

Tarifas
O valor da tarifa mí-

nima residencial de água 
e esgoto para 10m³ em 

Capivari passa a custar 
R$ 41,47. No compara-
tivo com municípios da 
região, apresentado pelo 
Saae, a tarifa só é mais 
cara que Santa Bárbara e 
Americana. Já em Mom-
buca, Elias Fausto, Monte 
Mor, Campinas, Indaia-
tuba, Porto Feliz, Tietê e 
Nova Odessa, apresentam 
valores maiores, que va-
riam de 14% a 91%.

Confira a tabela com-
parativa apresentada pelo 
Saae Capivari:

Resolução
Para conferir a íntegra 

da resolução do Ares PCJ, 
com os valores atualiza-
dos de todas as tarifas de 
serviços oferecidos pelo 
Saae Capivari, acesse esta 
notíca no site www.jorna-
losemanario.com.br.

Autarquia diz que reajustes são necessários para administrar o patrimônio com responsabilidade (Foto: Divulgação/Saae)
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Na avaliação da Firjan, Rafard 
está entre os 15 melhores municípios 
na gestão fiscal de excelência

Ranking Estadual  |  Estudo avaliou autonomia, gastos com pessoal liquidez e investimentos

Rafard está no top 15 
das melhores cidades do 
estado de São Paulo no 
quesito gestão fiscal, de 
acordo com o Índice Firjan 
de Gestão Fiscal (IFGF). 
Na avaliação, Rafard foi 
classificada como “exce-
lente”, ficando em 14º no 
ranking estadual, atingin-
do, ainda, posição de des-
taque no cenário nacional.

Realizado pela Fede-
ração das Indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro 
(FIRJAN), o levantamen-
to analisou 5.337 municí-
pios, onde vive 97,8% da 
população brasileira, de 
acordo com dados da ins-
tituição. Com base em da-
dos oficiais, o IFGF ana-

lisa as contas das cidades 
brasileiras através de qua-
tro indicadores.

O estudo, divulgado na 
quinta-feira (31), é com-
posto por quatro indicado-
res – Autonomia, Gastos 
com Pessoal, Liquidez e 
Investimentos. Cada cida-
de totaliza um índice que 
varia entre 0 e 1, sendo 
que quanto mais próximo 
de 1, melhor a gestão fiscal 
do município. Rafard ficou 
com o índice de 0,8526. 
No ranking nacional, Ra-
fard está na 103ª posição.

Feliz com o desempe-
nho do município, o prefei-
to, Carlos Roberto Bueno, 
enalteceu o trabalho de to-
dos na atual administração, 

reforçando que apesar do 
ótimo desempenho, a meta 
é melhorar ainda mais.

“Essa notícia é ótima 
para que todos tenham a 
devida noção dos avanços 
que estão acontecendo em 
Rafard. Nossa meta não é 
só manter, mas sim me-

lhorar. Quando o trabalho 
é sério e feito por profis-
sionais competentes, fica 
evidente que os resultados 
aparecem”, ressaltou.

Capivari também foi 
avaliada e ficou na 268ª 
posição entre os municí-
pios avaliados.

Prefeito de Rafard, Carlos Roberto Bueno (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

Saae registra 20% 
de aumento no 

consumo de água
A cidade de Capiva-

ri registrou aumento, em 
média, de 20% no consu-
mo de água nas últimas 
semanas. As informações 
são do Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto 
(SAAE), que emitiu uma 
nota na terça-feira (5), 
alertando para o consumo 
consciente.

Segundo a autarquia, 
as altas temperaturas, o 
consumo elevado e a falta 
de chuvas ocasionaram a 
queda de pressão nas re-
des de distribuição. 

“Diante da situação, 
o SAAE faz um alerta à 

população para que faça o 
uso consciente e racional 
da água. A medida evita 
maiores transtornos no 
período de verão/estiagem 
e, vale ressaltar que é im-
portante evitar lavar cal-
çadas e carros”, diz a nota.

O SAAE também su-
gere que os consumidores 
reutilizem água de má-
quinas de lavar roupa e 
verifique sempre se não 
existem vazamentos em 
sua residência ou tornei-
ras gotejando. “Vamos to-
dos juntos cuidar da nossa 
água!”, finaliza a autar-
quia.

ÁGUA

Recadastramento e 
cadastramento do transporte 

escolar começa no dia 11
A Secretaria de Edu-

cação de Capivari abre 
no dia 11 de novembro o 
recadastramento e cadas-
tramento do transporte 
escolar para a rede mu-
nicipal. A documentação 
deverá ser apresentada 
até o dia 20 de dezembro. 
O atendimento acontece 
no  SIAM (Serviços Inte-
grados da Administração 
Municipal), localizado na 
Av. Piratininga, 797, Jar-
dim Santa Terezinha, das 
8h30 às 16h30.

O recadastramento e 
o cadastramento só são 
válidos para alunos das 
escolas municipais que 
utilizam o transporte na 
modalidade  frota/frete.

Recadastramento
O aluno deverá apre-

sentar declaração de 
transporte escolar original 
assinada e carimbada pelo 
diretor da escola (com va-

lidade de no máximo 15 
dias); cópia do compro-
vante de endereço (com 
validade de até dois me-
ses, em nome do respon-
sável pelo aluno) e uma 
foto 3x4 recente.  

Cadastro
Para o primeiro cadas-

tro, são necessários os 
seguintes documentos: 
declaração de transporte 
escolar original assinada 
e carimbada pelo diretor 
da escola (com validade 
de no máximo 15 dias); 
cópia do comprovante de 
endereço (com valida-
de de até dois meses, em 
nome do responsável pelo 
aluno); cópia do RG e do 
CPF do aluno (se não ti-
ver, trazer a cópia da cer-
tidão de nascimento); uma 
foto 3x4 recente; cópia do 
laudo ou atestado médico 
(somente se portador de 
necessidades especiais).

CAPIVARI
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Mombuca e outras 1253 cidades podem sair do mapa
Brasil  |  Governo defende que as regras para a criação de mais cidades sejam restritas; municípios com menos de 5 mil moradores serão incorporados

O Pacto Federativo 
entregue ao Congresso 
nesta terça (5), pelo go-
verno brasileiro, prevê 
a redução do número de 
municípios no país. Para 
isso, seriam extintas ci-
dades com menos de 5 
mil habitantes.

O governo Jair Bol-
sonaro defende que as 
regras para a criação de 
mais cidades sejam res-
tritas. Além disso, os mu-
nicípios que tiverem me-
nos de 5 mil moradores 
serão incorporados por 
cidades vizinhas.

Em seu plano, no en-
tanto, o governo não in-
forma quantas e quais 
localidades seriam atin-
gidas pela nova regra. 
Mas segundo o secretário 
de Fazenda do ministério 
da Economia, Waldery 
Rodrigues Junior, 1.254 
cidades tem o potencial 
de serem atingidas. Com 

pouco mais de 3.000 ha-
bitantes, Mombuca esta-
ria entre as cidades ex-
tintas, ou seja, poderia 
ser incorporada ao muni-
cípio de Capivari, já que 
pertence à comarca.

De acordo com a últi-
ma estimativa do IBGE, 
divulgada em agosto des-
te ano, Brasil tem 1.254 
municípios com menos 
de 5.000 habitantes. O 
número equivale a 22,5% 
do total de 5.570 municí-
pios brasileiros. Desses, 
três deles têm menos de 
1.000 habitantes.

“Quem é que tem que 
resolver se município é 
com 5 mil, 10 mil pesso-
as? Sou eu ou o Congres-
so? Não sabemos qual é 
o tamanho ideal então é 
um tema legítimo para 
o Congresso discutir”, 
afirmou o ministro Pau-
lo Guedes, da Economia, 
ao ser questionado sobre 

a medida.
Segundo Guedes, 

houve nos últimos anos 
uma proliferação de mu-
nicípios, criando dese-
quilíbrios fiscais, porque 
há mais entes para que 
o dinheiro seja dividido. 
Em 1991, eram 4.491 
municípios. Esse núme-
ro subiu para 5.507 em 
2000, 5.565 em 2010 e 
a 5.570, na estimativa de 
2018 do IBGE.

Procurada pela repor-
tagem, a assessoria da 
prefeita de Mombuca, 
disse que não iria se pro-
nunciar sobre o assunto. 

Como é criado 
um município
Hoje, para se criar 

uma cidade, é necessário 
primeiro que haja vonta-
de daqueles que moram 
no território ou distrito 
a ser emancipado. Essa 
movimentação deve ser 
levada à Assembleia Le-
gislativa do estado que 
realizará uma estudo 
para avaliar se há viabi-
lidade de um novo muni-
cípio existir.

Instituído na Consti-
tuição em 1996, o cha-
mado Estudo de Viabili-
dade Municipal (EVM) 
cria algumas exigências 
para a criação dos mu-
nicípios. É preciso que a 
população estimada seja 
superior a 10 mil ou não 

inferior a cinco milési-
mos da existente no esta-
do. Outras exigências são 
o eleitorado não poder 
ser inferior a 10% da po-
pulação deste novo ter-
ritório, ter um centro ur-
bano já constituído, com 
número de casas superior 
a duzentas, e a arrecada-

ção, no último exercício, 
de 5 milésimos da receita 
estadual de impostos.

Se aprovada a via-
bilidade, um plebisci-
to deve ser realizado e 
seu resultado, avaliado 
pela Justiça Eleitoral – 
uma vez que os votos 
considerados são dos 

eleitores da região ou 
das regiões (em caso 
de desmembramento) 
envolvidas. Ao fim de 
sua tramitação e com 
a aprovação da lei pela 
Assembleia Legislativa, 
há a instalação da nova 
cidade e a eleição de 
seu primeiro prefeito.

Presidente Jair Bolsonaro e ministro Paulo Guedes (Foto: Reprodução/Internet)

Valor: R$ 307,53 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)
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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.

L. BACHIEGA CORRETOR 
DE IMÓVEIS
Casas
- Sobrado, excelente localização, 
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 coberta, R$ 450 mil;

- Casa no Centro, 2 dormitórios, 2 
salas, cozinha, 3 banheiros, lavan-
deria, garagem e quintal, R$ 319 mil;

- Sobrado, 2 dormitórios (um faltando 
acabamento, sala, cozinha, 2 banhei-
ros, lavanderia e quintal, R$ 180 mil;

- Casa, 3 dorm., sala, cozinha, banhei-
ro, lavanderia e garagem, R$ 350 mil;

- Casa, 3 dormitórios, sala, cozinha, 
3 banheiros, lavanderia, garagem e 
quintal, R$ 530 mil;

- Casa, 3 dormitórios, garagem 
para 4 carros, terreno 391m², área 
construída 362,15m²,  R$ 1,1 milhão;

- Casa nova, 1 quarto, sala, cozinha, 
banheiro e lavanderia, R$ 159 mil;

- 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;

- Excelente casa em Rafard, sala, 
copa, cozinha, 3 quartos, sendo 2 com 
sacadas, um banheiro na parte supe-
rior e outro na parte inferior. R$ 400 mil;

- Casa novíssima, São Pedro, 2 dor-
mitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, garagem e 
quintal, R$ 250 mil;

- Casa Santo Antônio, 3 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, lavanderia, 
quintal e garagem, R$ 470 mil;

-  Casa, Centro, 3 dormitórios, sala, 
copa, cozinha, banheiro, garagem, 
amplo quintal. R$ 400 mil;

- Sobrado – Santa Rita - 2 dormi-
tórios, sala, cozinha, 2 banheiros, 
quintal e garagem. R$ 300 mil;

Apartamento
- Edifício Parma, todo mobiliado, 
com ar condicionado, acabamento 
de primeira, R$ 380 mil;

Terreno
- 2 Terrenos no Jardim Elisa – 6,00 x 
25,00m - R$ 95 mil cada;

Tratar pelo fone: 3491-3317.

CASTELANI
Vendo casa, 2 dormitórios, sala, co-
zinha, banheiro, lavanderia, quintal 
e garagem, R$ 150 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

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

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

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

SONATA 2013
Vendo, prata, R$ 55.900 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

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

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

CRUZE LT SPORT 2014
Vendo, branco, R$ 48.900. Tratar 
pelo fone: 3491-3114. MV - indeterminado

FOX GR II 2010
Vendo, 1.6, cinza, R$ 22.900. Tratar 
pelo fone: 3491-3114. MV - indeterminado

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

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

Veículos

CLASSIFICADOS

01/11 – Senira da Silva Morais – 71 anos
01/11 – Abilio Stuchi – 90 anos
01/11 – José Jesus da Silvan – 76 anos
02/11 – Geraldo Giuzio Neto – 86 anos
02/11 – Mateus Santos da Silva – 19 anos
02/11 – José Francisco Avelino – 83 anos
03/11 – Maria José da Silva Menezes – 71 anos
04/11 – Carolina Conselvan – 83 anos
06/11 – Inês Bossolan Menegon – 96 anos
06/11 – Paulo Carlos Miranda- 60 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:

EVERTON LÚCIO ROMAGNOLO DE ANDRADE e PATRÍCIA ALMEI-
DA MENDES, sendo o pretendente: natural de Rafard-SP, onde nasceu, 
aos 13/12/1989, profi ssão: operador de processo de produção III, estado 
civil: solteiro, domiciliado e residente em Capivari-SP, Rua Argante Nieri, 
66, bairro: Jardim Morada do Sol, fi lho de Valter Ferreira de Andrade e 
Elisabete Aparecida Romagnolo de Andrade; e a pretendente: natural de 
Capivari-SP, onde nasceu, aos 07/07/1994, profi ssão: analista de fornece-
dor de cana, estado civil: solteira, domiciliada e residente em Rafard-SP, 
Rua Luiz Soncin, 265, bairro: Popular, fi lha de Adalberto Pereira Mendes 
e Anerinda Mendes Almeida.

Rafard, 07 de novembro de 2019.

Rosane Mila Peixoto - Ofi cial e Tabeliã
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Dia 08/11
João Henrique de Campos
Isabele Gonçalves Coelho
Juliana Buzeto
Igor Valesin
Odete Ruzza Moreira
Hélio Fornaziero Junior
Andreia Basso Miller
Silvia Laureano Bueno
Angelo Pedro Giolo
Célia Maria Santos Silva
Elieusa Regina Feliciano Cerezer
Michele Cristina Fornaziero
Diogo Tedeschi
Paulo Rogério de Almeida

Dia 09/11
Arnaldo Nacaratto
José Roberto Rossi
Liliane Ferreira
Alaide Carnelós Rojas
Samuel Evangelista da Silva
Rita de Cássia Rocha Gabrieli
Isadora Bragante de Proença
Doraci Sozzi
Tadeu Benedito
Renato Rodrigues
Priscila Antonelli

Dia 10/11
Marcos Vinicius Rodrigues de Paula
Luciana Conservan
Luis Henrique Anegzin
Marcus Vinicius Pereira
Fernando Forti

Dia 11/11
Haissa Fernanda Ramos Brugnaro
Pedro Henrique Rogatto Juliane
Fernanda Moraes da Silva Souza
Claudinei Carnelós
Guilherme Carillo Delghingaro
Bárbara Monteiro

Andressa Tadei
Emanuel Piazentino Massano Rodrigues
Clodoaldo Silva
Fabiana Lourenço

Dia 12/11
Benedito Lourenço de Souza
Felipe Rodrigues da Silva
Teresa do Carmo Ferrari Bedendi
Clóvis Aranha
José Nascimento
Regina Ramos
Felipe Gonçalves
Fernando Mancini

Dia 13/11
Vanderlei Fernandes Ferrari
Adryan Mancini Lino
Genuir Colombo Lopes de Lima
Simone Bárbara Rezende
Gabriel Santos Miguel
Jonatas Costa Almeida
Tânia Quagliato
Regina Pereira Ramos Marçola
Norma Aprecida Benatti
Isabele Travaiolli
Rosemari Côrrea
Rosalinda Tomazini Della Piazza
Mateus P. Quagliato
Waldir Pansserini
Antonio Carlos Polezi
Lucas Camargo
Alda Bisetto Fornaziero
Simone Rezende

Dia 14/11
Jackson Gave
Rodrigo Daroz Cancian
Anderson Willian Correa Teixeira
André Luis Coelho
Anderson Gave
Geisa Campos
Flaviane Campos

Áries – De 21/03 a 20/04: Nesta semana é importante focar em projetos ou em atividades em 
grupo que estão em potencial crescimento, entretanto há alguns desafios para que as mudanças 
sejam encaixadas da melhor forma para o seu desenvolvimento. O céu também deixa claro que será 
importante ancorar as metas, principalmente com foco na carreira ou no futuro, sempre com propó-
sitos de realizar desfechos significativos. Se tiver que mexer com investimentos ou recursos compar-
tilhados, é necessário ter em mente que você está num processo intenso de mudanças para atingir 
um novo patamar daqui para frente. Os velhos padrões já não serão mais sustentados e o novo bate 
à porta. Com certeza você já deve estar consciente deste processo de mudança, que é visível a você 
e às pessoas que o cercam. Você vai perceber o cônjuge mais aberto a se expressar e consciente do 
que deve realizar daqui para frente. Há bons caminhos e soluções para resolver documentos, além de 
entendimento para obter esclarecimentos em cursos ou viagens. O seu esforço será recompensado. 
Faça o seu melhor e se organize para assumir responsabilidades maiores. A fase pede atenção com 
sócios, parceiros e clientes.

Touro – De 21/04 a 20/05: A Lua Crescente da semana traz evidência para o cônjuge ou para 
uma pessoa importante para a experiência. Podem ser evidenciados sócios e parceiros, mas é impor-
tante entender que existe uma figura que impacta as suas decisões futuras. É uma semana para tomar 
decisões novas, renovando a sua forma de atuar com as pessoas de uma forma geral. É preciso dar 
atenção especial a cortes, afastamentos e imprevistos que podem nortear a relação. Isso pode acon-
tecer por diversos motivos, inclusive por questões profissionais ou por percepções diferentes, que 
acabam afetando a relação. A carreira e o futuro ficam em destaque, por isso é momento de assumir 
as responsabilidades e de fazer o que estiver ao seu alcance para obter resultados. Os planetas Sa-
turno e Netuno colaboram para que você alcance as suas metas, mas estudos e viagens são fatores 
importantes para que seja possível conquistar estes resultados. A sua maior preocupação nesta fase 
é fazer o que é certo - ou pelo menos deveria ser. O céu cobra de você ética e sabedoria para tomar 
decisões profissionais e experiências que constroem o seu futuro. Existe a necessidade de resolver 
assuntos mais estruturais da carreira ou da elaboração de projetos. Apesar dos desafios, ele(a) tem 
apoio e uma estrutura sólida para que consiga seguir nesta nova fase. É preciso analisar com atenção 
o modo como você deseja organizar projetos, levando em consideração parcerias e sociedades. Você 
está no caminho certo, mas deve se relacionar com qualidade e ponderação.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: A Lua Crescente da semana traz evidência para o cônjuge ou para 
uma pessoa importante para a experiência. Podem ser evidenciados sócios e parceiros, mas é impor-
tante entender que existe uma figura que impacta as suas decisões futuras. É uma semana para tomar 
decisões novas, renovando a sua forma de atuar com as pessoas de uma forma geral. É preciso dar 
atenção especial a cortes, afastamentos e imprevistos que podem nortear a relação. Isso pode acon-
tecer por diversos motivos, inclusive por questões profissionais ou por percepções diferentes, que 
acabam afetando a relação. A carreira e o futuro ficam em destaque, por isso é momento de assumir 
as responsabilidades e de fazer o que estiver ao seu alcance para obter resultados. Os planetas Sa-
turno e Netuno colaboram para que você alcance as suas metas, mas estudos e viagens são fatores 
importantes para que seja possível conquistar estes resultados. A sua maior preocupação nesta fase 
é fazer o que é certo - ou pelo menos deveria ser. O céu cobra de você ética e sabedoria para tomar 
decisões profissionais e experiências que constroem o seu futuro. Existe a necessidade de resolver 
assuntos mais estruturais da carreira ou da elaboração de projetos. Apesar dos desafios, ele(a) tem 
apoio e uma estrutura sólida para que consiga seguir nesta nova fase. É preciso analisar com atenção 
o modo como você deseja organizar projetos, levando em consideração parcerias e sociedades. Você 
está no caminho certo, mas deve se relacionar com qualidade e ponderação.

Câncer – De 21/06 a 20/07: A Lua Crescente da semana traz mudanças profundas na forma 
de lidar com projetos relacionados a filhos, lazer, entretenimento e, principalmente, autoestima. Você 
vem sendo levado a mudar o seu campo de visão, tirando da frente o desejo de controle. O céu pede 
de você uma atenção na forma como vem lidando com os recursos compartilhados, principalmente 
aqueles que se relacionam a filhos, como pensão, heranças e investimentos. Isso não significa que é 
preciso desapegar dos planos traçados, mas analisar como você atuar em relação a essa experiên-
cia. Busque entender como pode atuar com maior liberdade e desprendimento de situações que não 
estão totalmente sob o seu controle, principalmente em se tratando da sua autoestima e de filhos. Se 
você não tiver filhos, isso pode se relacionar a planos para tê-los ou a experiências que interferem 
diretamente na autoestima. Você começa a semana avaliando essas percepções e o modo como isso 
está lhe afetando. Os planetas Saturno e Netuno colaboram com a estrutura da relação e exigem 
que curas sejam manifestadas com maior consciência, principalmente de situações que vêm sendo 
carregadas do passado. O cônjuge ainda se sente muito cobrado, mas está numa fase positiva para 
tomar consciência das suas próprias decisões. É importante levar em consideração fatores familiares 
que afetam a estrutura da relação. O seu crescimento profissional só será efetivado se você estiver 
equilibrado com as relações de parcerias e sociedades. É imprescindível relacionar-se com qualidade 
para obter estruturas sólidas e congruentes com as suas intenções.

Leão – De 21/07 a 22/08: A Lua Crescente desta semana ativa consideravelmente o cônjuge, 
os sócios ou os parceiros. É uma semana para analisar como você deve atuar com uma pessoa 
importante que interfere em seus planos. A experiência acentua situações em família e também pode 
mexer com a estrutura do imóvel. O cenário apresenta-se caótico e fadado a mudanças significativas, 
que acontecem com a intenção de inovar as relações, a sintonia entre os familiares ou as pessoas que 
atuam com esse imóvel. O seu maior desafio está nas relações sociais e no modo como você deve 
manter a estrutura da relação. É fundamental analisar quem é essa figura que vem mexendo com a 
sua vida. Os planetas Saturno e Netuno lhe dão condições de se esforçar para estruturar a rotina e 
as atividades diárias. Esteja desperto ao trabalho porque é exatamente desta forma que você terá o 
resultado que merece! É uma semana importante para o cônjuge tomar decisões de uma forma mais 
clara, mas ele se sente muito desafiado a organizar os projetos da forma que deseja. Os resultados 
dependem exclusivamente dele(a). Busque se colocar no lugar dele(a) para ajudá-lo de alguma for-
ma. Você está transitando uma nova fase. A semana é produtiva e com excelentes resultados. O seu 
esforço deve ser empregado com qualidade. Tenha atenção com a ansiedade e no trato com pessoas 
que atuam em sua rotina, principalmente colaboradores.

Virgem – De 23/08 a 22/09: A Lua Crescente desta semana ativa consideravelmente o cônjuge, 
os sócios ou os parceiros. É uma semana para analisar como você deve atuar com uma pessoa 
importante que interfere em seus planos. A experiência acentua situações em família e também pode 
mexer com a estrutura do imóvel. O cenário apresenta-se caótico e fadado a mudanças significativas, 
que acontecem com a intenção de inovar as relações, a sintonia entre os familiares ou as pessoas que 
atuam com esse imóvel. O seu maior desafio está nas relações sociais e no modo como você deve 
manter a estrutura da relação. É fundamental analisar quem é essa figura que vem mexendo com a 
sua vida. Os planetas Saturno e Netuno lhe dão condições de se esforçar para estruturar a rotina e 
as atividades diárias. Esteja desperto ao trabalho porque é exatamente desta forma que você terá o 
resultado que merece! É uma semana importante para o cônjuge tomar decisões de uma forma mais 
clara, mas ele se sente muito desafiado a organizar os projetos da forma que deseja. Os resultados 
dependem exclusivamente dele(a). Busque se colocar no lugar dele(a) para ajudá-lo de alguma for-
ma. Você está transitando uma nova fase. A semana é produtiva e com excelentes resultados. O seu 
esforço deve ser empregado com qualidade. Tenha atenção com a ansiedade e no trato com pessoas 
que atuam em sua rotina, principalmente colaboradores.

Libra – De 23/09 a 22/10: A Lua Crescente desta semana ativa consideravelmente o cônjuge, 
os sócios ou os parceiros. É uma semana para analisar como você deve atuar com uma pessoa 
importante que interfere em seus planos. A experiência acentua situações em família e também pode 
mexer com a estrutura do imóvel. O cenário apresenta-se caótico e fadado a mudanças significativas, 
que acontecem com a intenção de inovar as relações, a sintonia entre os familiares ou as pessoas que 
atuam com esse imóvel. O seu maior desafio está nas relações sociais e no modo como você deve 
manter a estrutura da relação. É fundamental analisar quem é essa figura que vem mexendo com a 
sua vida. Os planetas Saturno e Netuno lhe dão condições de se esforçar para estruturar a rotina e 
as atividades diárias. Esteja desperto ao trabalho porque é exatamente desta forma que você terá o 
resultado que merece! É uma semana importante para o cônjuge tomar decisões de uma forma mais 
clara, mas ele se sente muito desafiado a organizar os projetos da forma que deseja. Os resultados 
dependem exclusivamente dele(a). Busque se colocar no lugar dele(a) para ajudá-lo de alguma for-
ma. Você está transitando uma nova fase. A semana é produtiva e com excelentes resultados. O seu 
esforço deve ser empregado com qualidade. Tenha atenção com a ansiedade e no trato com pessoas 
que atuam em sua rotina, principalmente colaboradores.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: A Lua Crescente desta semana ativa consideravelmente o côn-
juge, os sócios ou os parceiros. É uma semana para analisar como você deve atuar com uma pessoa 
importante que interfere em seus planos. A experiência acentua situações em família e também pode 
mexer com a estrutura do imóvel. O cenário apresenta-se caótico e fadado a mudanças significativas, 
que acontecem com a intenção de inovar as relações, a sintonia entre os familiares ou as pessoas que 
atuam com esse imóvel. O seu maior desafio está nas relações sociais e no modo como você deve 
manter a estrutura da relação. É fundamental analisar quem é essa figura que vem mexendo com a 
sua vida. Os planetas Saturno e Netuno lhe dão condições de se esforçar para estruturar a rotina e 
as atividades diárias. Esteja desperto ao trabalho porque é exatamente desta forma que você terá o 
resultado que merece! É uma semana importante para o cônjuge tomar decisões de uma forma mais 
clara, mas ele se sente muito desafiado a organizar os projetos da forma que deseja. Os resultados 
dependem exclusivamente dele(a). Busque se colocar no lugar dele(a) para ajudá-lo de alguma for-
ma. Você está transitando uma nova fase. A semana é produtiva e com excelentes resultados. O seu 
esforço deve ser empregado com qualidade. Tenha atenção com a ansiedade e no trato com pessoas 
que atuam em sua rotina, principalmente colaboradores.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: A Lua Crescente da semana ativa a comunicação com as pessoas 
próximas e parentes. Nesta semana, você será levado a focar nas relações com pessoas do seu con-
vívio, mas isso desafia o seu emocional. É importante prestar atenção em informações, notícias, reu-
niões ou cursos, porque tudo isso exige de você uma autopercepção aguçada para entender o que de 
fato está afetando a sua segurança emocional. O autoconhecimento é uma ferramenta fundamental 
para explorar os seus sentimentos e tudo aquilo que vem sendo acumulado em silêncio. Certamente 
essas pessoas estão lhe dando um novo campo de visão sobre ideias que limitam o seu crescimento. 
Busque elaborar de que maneira é possível usar todas essas informações de uma forma diferente da 
qual você já vem se apropriando. Os planetas Saturno e Netuno colaboram para o desenvolvimento de 
seus bloqueios, principalmente no que se refere a comprometimento e a responsabilidades financei-
ras. É importante colocar em prática tudo aquilo em que você acredita, porque somente assim é que 
você verá os resultados. A vida pede de você abertura para mudar o seu campo de visão sobre as coi-
sas da vida. Isso será fundamental para que a pessoa amada consiga entrar e ajudá-lo neste processo 
de mudança pelo qual você vem transitando no trabalho. Não desperdice boas oportunidades para 
ser feliz! A pressão financeira é um fator que pode gerar diversos incômodos. Você está numa fase 
de excelentes oportunidades, mas o campo emocional pode dificultar a sua visão. É uma excelente 
alternativa expressar o que sente com as pessoas que desejam o seu progresso.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: Nesta semana, a Lua Crescente ativa os recursos financeiros, 
o que pode trazer a necessidade de investir para realizar projetos. É importante analisar se está no 
caminho certo na forma de atuar em equipe ou com projetos nos quais esteja inserido. O fato é que 
os projetos estão em crescimento e isso é ótimo para o seu desenvolvimento profissional e financeiro, 
mas também é nítido que você vem assumindo muitas responsabilidades e que isso deve ser condu-
zido muito bem por você. Os planetas Saturno e Netuno colaboram para o seu desenvolvimento, o 
que é ótimo para despertar o seu melhor como chefe ou como uma pessoa capaz de direcionar a sua 
própria vida. O céu afirma que as responsabilidades são altíssimas, mas você está preparado para 
se comprometer cem por cento, apesar de isso depender muito do seu estado de consciência e de 
como vem empregando todo o seu potencial. É imprescindível ter consciência da sua atuação como 
chefe ou da capacidade de gerenciar os seus interesses. O cônjuge está preocupado com questões 
materiais e está colocando toda a sua energia para analisar como deve atuar com os projetos que 
precisam ser movimentados com urgência. É uma semana produtiva para interagir com projetos e com 
o desenvolvimento em equipe. Você está sendo exigido com as relações comerciais e com a chefia, 
mas terá bons resultados. Faça sempre o seu melhor!

Aquário – De 21/01 a 19/02: Nesta semana, a Lua Crescente ativa os recursos financeiros, o 
que pode trazer a necessidade de investir para realizar projetos. É importante analisar se está no 
caminho certo na forma de atuar em equipe ou com projetos nos quais esteja inserido. O fato é que 
os projetos estão em crescimento e isso é ótimo para o seu desenvolvimento profissional e financeiro, 
mas também é nítido que você vem assumindo muitas responsabilidades e que isso deve ser condu-
zido muito bem por você. Os planetas Saturno e Netuno colaboram para o seu desenvolvimento, o 
que é ótimo para despertar o seu melhor como chefe ou como uma pessoa capaz de direcionar a sua 
própria vida. O céu afirma que as responsabilidades são altíssimas, mas você está preparado para 
se comprometer cem por cento, apesar de isso depender muito do seu estado de consciência e de 
como vem empregando todo o seu potencial. É imprescindível ter consciência da sua atuação como 
chefe ou da capacidade de gerenciar os seus interesses. O cônjuge está preocupado com questões 
materiais e está colocando toda a sua energia para analisar como deve atuar com os projetos que 
precisam ser movimentados com urgência. É uma semana produtiva para interagir com projetos e com 
o desenvolvimento em equipe. Você está sendo exigido com as relações comerciais e com a chefia, 
mas terá bons resultados. Faça sempre o seu melhor!

Peixes – De 20/02 a 20/03: Nesta semana, a Lua Crescente afeta o seu emocional e traz uma 
reflexão mais profunda sobre as suas crenças, o campo filosófico, os estudos e o contato com outras 
culturas. Você está numa fase de crescimento para interagir com ideias diferentes das suas e explorar 
um novo estilo de vida. Mas tudo isso mexe profundamente com o seu estado emocional. É hora de 
lidar de uma forma diferente com as suas percepções e, quem sabe, até mesmo se expressar com 
pessoas de sua confiança sobre crenças que vêm sendo moduladas. O céu favorece mudanças por 
meio de estudos, religião, viagens e documentos. Encare os medos com maior inteligência e consci-
ência do que a vida vem lhe propondo. Os planetas Saturno e Netuno colaboram para o seu desen-
volvimento em grupo e projetos. Você vem amadurecendo o modo como pensa em atuar com amigos 
e pessoas que são queridas para você. A maturidade é essencial para obter resultados sólidos. O 
cônjuge sente-se insatisfeito e com dificuldades para viver uma rotina prazerosa e em harmonia em 
suas escolhas. A autoestima e os desafetos podem acentuar ciúme e possessividade entre vocês ou 
envolvendo pessoas próximas. Analise se você contribui para essa situação ou se são fatores exter-
nos que a influenciam. É uma semana de excelentes oportunidades profissionais. Tenha atenção com 
os desperdícios e com a falta de foco. Analise com profundidade as necessidades de todos os que 
estão envolvidos nos mesmos projetos.

Horóscopo
NOVELAS

A Dona do Pedaço - Globo - 21h – sexta-feira: 
Amadeu desiste de defender Jô. Kim reclama 
de Vivi aceitar os caprichos de Camilo. Agno 
explica seu plano para Bernardo. Téo volta a 
fotografar. Agno conversa com Adriano sobre a 
pasta com o documento de Maria da Paz. Zé 
Hélio avisa à família que se casará com Beatriz. 
Abel pede Britney em casamento. Agno contrata 
Zé Hélio. Téo e Kim falam de Camilo para Yoha-
na, que desconfia do comportamento do parcei-
ro com Vivi. Camilo avisa a Álvaro que Amadeu 
abandonou o caso de Jô. Zé Hélio pede demis-
são e Fabiana fica furiosa. Jô conversa com 
Tibério, seu novo advogado. Agno acerta seu 
plano com Bernardo. Fabiana contrata Bernar-
do. Tibério alerta Jô para os riscos de seu plano 
para se livrar da condenação.

Bom Sucesso - Globo- 17h – sexta-feira: 
Sofia filma Marcos resgatando Peter. Marcos e 
Sofia levam Paloma e Peter para casa. Tonho 
não gosta de ver Waguinho ajudando Lulu. 
Alice estranha quando Ramon conta que está 
fazendo aula de dança com Francisca. Gabriela 
e Alice não gostam da presença de Marcos em 
casa. Sofia promete ajudar Marcos a conquistar 
Paloma. Ramon confessa a Francisca que ainda 
está ligado a Paloma. Marcos mostra a Paloma 
a cabana que construiu com a ajuda de Sofia, e 
diz que o lugar será especial para eles. Paloma 
beija Marcos.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: Rita 
tenta consolar Serginho. Meg diz a Lígia que 
não quer mais saber de Beto. Rui conversa com 
Rita sobre Nina. Regina afirma a Guga que con-
versará com Max. Rita reclama para Anjinha, Ja-
queline e Raíssa sobre a pressão que Rui está 
fazendo contra ela. Filipe se surpreende quando 
Leila afirma que ela o tem como um grande ami-
go. Rui exige que Ramila e Solange apaguem 
suas fotos das redes sociais. Beto alerta Guga 
que Meg pode ser prejudicada, caso ele brigue 
com Max. Max expulsa Guga de casa. Lígia vê 
Rui próximo a Nina e aborda o rapaz.

Ouro Verde - Band - 20h20 – sexta-feira: Jor-
ge diz a Neném que Vera mentiu e a mãe de 
santo pede que Jorge, com calma, converse 
com ela. Vera conta a Padre Sebastião o que 
fez no passado e ele lhe oferece ajuda, pois tem 
contatos na instituição. Sol devolve a cadelinha 
a Miguel, que lhe entrega os cinco mil euros de 
recompensa. Otelo ordena a Joaquim que aca-
be com Lúcio. Antonio é entrevistado por Gon-
çalo e denuncia Miguel. Vera diz a Jorge que 
abandonou o filho deles e confessa que ainda 
o ama. Miguel pega os dois. Vera beija Miguel e 
Jorge vai embora.

As Aventuras de Poliana - SBT - 20h50 – sex-
ta-feira: Gael e Benício fazem as pazes. Bento 
questiona Ruth quanto a conversa que a ouviu 
falar no telefone. Após o beijo com Vini, Mirela 
perde muito seguidores. Gabi vai até a casa de 
Vini e diz aos pais do menino que Mirela não 
passa de uma interesseira. Durval e Afonso 
chegam à casa de Pendleton e começam a 
discutir. Poliana diz que irá ficar com Pendleton, 
mas pede para passar uma última noite na casa 
de Durval. Fernanda conta a Raquel que Bren-
da esteve em sua casa e pode ter pego suas 
HQs escondido. Durval conta a todos que Po-
liana é filha de OTTO e irá passar a morar com 
ele. Sara diz a Pendleton que Ester encontrou 
a passagem secreta para o laboratório em seu 
quarto. Antônio acusa Roger de ter ido a casa de 
Glória sem seu consentimento. Luisa diz a Po-
liana que irá lutar pela sua guarda a todo custo. 
Pendleton diz a Ester que Poliana irá morar com 
eles a partir então, e as duas irão conviver como 
irmãs. Luisa decide acompanhar Poliana, e mu-
da-se para a casa de Pendleton com a sobrinha.

O Rico e Lázaro - Record - 20h45 – sexta-
-feira: Zac e os irmão saem furiosos em busca 
de Chaim. Eles seguem em direções diferentes 
para tentar encontrar o pai. Nabucodonosor 
autoriza a permanência das escravas hebreias 
no palácio até se recuperarem. Asher sofre na 
prisão. Hurzabum fala sobre Shag-Shag com a 
família de Rebeca. Arioque promete proteger o 
filho de Shag-Shag. Zac, Nicolau e Absalom pro-
curam Chaim na Casa da Lua. Daniel tenta tran-
quilizar Naomi. Nabucodonosor pede um pouco 
de paz. Sammu comemora o ritual bem-sucedi-
do. Kassaia tenta acalmar Nebuzaradã. Daniel 
também pede para Arioque proteger Hurzabum. 
Tamir e Shamir encontram Rabe-Sáris no palá-
cio e perguntam sobre Chaim. Joaquim é sur-
preendido ao saber que tem uma pretendente. 
Tamir e Shamir continuam procurando Chaim. 
Beroso vai atrás de Larsa. Edissa lamenta não 
estar com Joaquim. Nitócris faz questão de 
dormir ao lado do filho. Joaquim se recusa a 
casar com a nova pretendente. Zac, Absalom e 
Nicolau procuram pelo pai. Chaim encontra com 
Fassur na rua. Elga se preocupa com Chaim. 
Daniel cuida de Lia. Joaquim procura Edissa. 
Shag-Shag fica preocupada com Hurzabum. 
Joana conversa com Rebeca e Dana. Sadraque 
manda Mesaque ir descansar. 

Topíssima - Record - 19h45 – sexta-feira: An-
dré deixa a delegacia e segue para casa. Jade 
fica triste com a possibilidade de deixar o país 
com Thaís. O advogado de Lara se encontra 
com Carlos e revela que ela queria proteger 
Sophia de Paulo Roberto. Diante de Yasmim, 
Pedro nega ter matado Lara. Bruno pede para 
Canarinho não entregar o dossiê para a polícia. 
André discute com Thaís. Inês diz acreditar na 
inocência de Sophia. Angélica visita Sophia no 
hospital e a confunde, fazendo a pensar que 
pode ter matado a própria mãe. Pedro diz que 
contratou uma pessoa de confiança para tentar 
recuperar o dossiê de Bruno. Andrea se irrita 
com Sem Noção. Zeca estranha o comporta-
mento de Fernando. Beatriz lembra de Sophia 
e Lara brigando. André anota o endereço de 
Thaís. Bruno pede liberação para Sophia ir ao 
enterro da mãe. Andrea sente a falta de Sophia. 
Dagoberto fica triste ao perceber o ódio de Mão 
de Vaca. Thaís diz para André que irá pedir a 
guarda definitiva de Jade para que elas deixem 
o país. Beatriz chama Paulo Roberto em sua 
sala. Ela pergunta como dirá ao filho que o pró-
prio pai é um bandido.

Meu Coração É Teu – SBT – sexta-feira: O 
Fernando encontra Ana dormindo na sala, e ela 
diz que teve pesadelos. Ana pede às crianças 
que dêem boa noite ao pai, mas eles a dizem 
que Fernando sempre se zanga quando é in-
terrompido em seu trabalho no escritório da 
mansão. Dorival se queixa com Jonnhy que Ana 

está quase dormindo, e isso em pleno trabalho. 
Jennifer diz a Jonnhy que é demais para Ana 
conciliar dois trabalhos, e que ele deveria apoi-
á-la, para que ela possa seguir apenas com um. 
Ana confronta Fanny, por ela ter saído de casa 
sem permissão de seu pai, e a questiona se ela 
está tendo uma relação com algum menino. Ana 
cuida de Bruno, pois ele está gripado, Fanny 
uma vez mais mal interpreta uma situação em 
que vê Ana e Bruno juntos. Fernando trabalha 
no domingo e diz a seus filhos que eles também 
deveriam se manter ativos e sem descanso. 
Natalia e Diego nadam juntos e se beijam. Fer-
nando se encontra com Isabela no escritório da 
empresa e a convida para jantar em sua casa, 
com outros convidados. Alicia pede a Ana que 
fale com seu pai para que ele fique menos for-
mal. Fernando diz a Nando que fica feliz por ele 
ser tão tranqüilo e formal como ele. 

Abismo de Paixão - SBT - 18:45 – sexta-feira: 
Augusto fere Damião na perna, Elisa choran-
do diz que jamais perdoará o pai pelo que fez. 
Edmundo, furioso, diz a Betânia que ela certa-
mente viu a ordem de exame de Elisa e Damião 
em seu consultório, e rapidamente foi dizer tudo 
a Almerinda. Edmundo diz a Betânia que está 
farto e irá se divorciar dela. Augusto diz a Al-
merinda que feriu Damião, mas jura que foi por 
acidente. Almerinda responde que ele irá pagar 
caro. Augusto diz a Lucio que não queria ferir 
Damião, mas apenas impedi-lo de se casar com 
sua filha sem antes ter a certeza que eles não 
são irmãos. Kenia oferece seu apoio a Augusto, 
lhe entrega o colar de pérolas que era de Estefâ-
nia e diz que se o vender, terá dinheiro suficiente 
para pagar um advogado, ou quem sabe até sua 
fiança. Kenia pede que Augusto aceite o colar, 
em nome do amor que um dia sentiu por sua 
esposa. Edmundo diz a Almerinda que Damião 
está estável, mas precisa urgentemente de um 
doador de sangue, tipo B +, pois ele perdeu mui-
to sangue com o ferimento na perna. Ramiro diz 
a Ingrid que não pretende procurar um doador 
por que espera que Damião morra, e assim seu 
filho, Gael, seria o único herdeiro dos Arango. 
Carmen se surpreende quando Dolores diz que 
Augusto foi quem disparou contra Damião, que 
este está no centro de saúde, e em estado muito 
grave, enquanto Augusto está na cadeia.

A Que Não Podia Amar - SBT - 17h15 – sex-
ta-feira: O advogado comunica a Rogério que 
Ana quer o divórcio. Rogério diz que assinará 
desde que ela aceite a pensão para Marquinho. 
Marquinho diza Ana que quer que ela e seu pai 
se reconciliem. Rogério diz a aAna que Cinthia 
fugiu da prisão e ela e Marquinho estão em peri-
go por isso é melhor que voltem para a fazenda. 
Ana Paula pede a ele que leva MArquinho, mas 
ela continuará na pensão. Bruno diz ao torto que 
paga o que ele pedir para que assassine Miguel. 
Gustavo diz a Ana que Rogério tem razão e 
pede a ela que fique alguns dias na fazenda. 
Ana, diante de Gustavo, pergunta a rogério se 
é verdade que ele foi o mandante da agressão 
sofrida por Gustavo. O «Torto» está a ponto de 
matar Miguel, mas antes diz que Bruno pagou a 
ele muito mais do que seu protetor, conta que 
foi Rosaura quem pediu a Bruno que mandasse 
agredir Gustavo para que sua irmã se casasse 
com Rogério e depois Bruno ficaria com ela e 
com a herança do fazendeiro. Vanessa diza Bru-
no que já soube que foi ele quem mandou que 
agredissem o irmão de Ana Paula e não o quer 
mais como sócio. Miguel é posto em liberdade 
e pede explicações a Rosaura por todo mal 
que fez a ele e sua irmã. Bruno, para evitar que 
Miguel os denuncie, dispara contra ele e obriga 
Rosaura a acusar Cinthia pelo disparo. Miguel 
morre sem poder dizer a verdade a Ana Paula. 
Rogério e Ana assinam o divórcio. Rogério volta 
a suplicar a Ana que o perdoe. 

Cúmplices de um Resgate - SBT - 21h30 – 
sexta-feira: No final da festa, todos comentam 
sobre a performance de Safira. Rebeca conta 
pra Helena sobre a apresentação da banda 
«Manuela e Seus Amigos». Helena fica surpre-
sa, pois não foi avisada e decide ir ao vilarejo 
para resolver isso. Meire acha que Joaquim rou-
bou casas, após vê-lo mancar. No vilarejo, Isa-
bela decide que tentar conseguir a cantar, assim 
como Manuela. Fiorina ainda está preocupada, 
pois o dinheiro não é suficiente para pagar as 
contas da sorveteria. Flávia vai até a igreja e se 
confessa com tio, que é o padre. Ela revela que 
está apaixonada por um evangélico. Meire vê os 
C1R com jaquetas e acha que são roubadas. A 
mulher prende Joaquim, mas os irmãos conse-
guem libertá-lo. Na empresa, Safira chega com 
ressaca e descobre que sua performance como 
cantora foi gravada, está na internet e sendo 
comentada como #decadence. Ela fica enver-
gonhada e se pergunta como teve coragem de 
fazer isso.

FILMES

Incontrolável – Globo - 15h15 – sexta-feira: 
Uma composição carregada de produtos alta-
mente tóxicos está desgovernada e o perigo é 
iminente. Um condutor e um maquinista expe-
riente precisam evitar que uma pequena cidade 
em seu caminho seja destruída. A única saída é 
botar em prática uma operação muito arriscada, 
mas o tempo corre contra eles.

A Caça – Globo - 2h08 – sexta-feira: Lucas 
trabalha em uma creche. Boa praça e amigo de 
todos, ele tenta reconstruir a vida após um di-
vórcio complicado, no qual perdeu a guarda do 
filho. Tudo corre bem até que, um dia, a peque-
na 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 al-
gum tipo de comprovação, seja perseguido pe-
los habitantes da cidade em que vive.

Vermelho Brasil – Globo - 4h03 – sexta-feira: 
Em meados de 1550 o francês Nicolas Durand 
de Villegaignon lidera uma expedição ao sul do 
planeta. Ele chega ao Brasil determinado a ex-
terminar os índios, expulsar os portugueses e 
transformar a colônia em França Antártica. Com 
a Baía de Guanabara tomada, nasce a cidade 
do Rio de Janeiro e tem início da sangrenta dis-
puta pela terra do Pau-Brasil. Baseado no livro 
homônimo do escritor francês Jean-Christophe 
Rufin.

Novelas e Filmes

Parabéns e felicidades à José 
Roberto Rossi, que no sábado (9), 
comemora mais um ano de vida. 
Receba os votos de paz, saúde 
e sucesso, da esposa Cristiane, 
do filho Henrique, familiares, 
amigos e funcionários do Escritório 
Independência. Todos aguardam a 
churrascada!!!
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Capivari recebe certificado 
de “Mérito Ambiental”

Consórcio PCJ  |  Comenda reconhece trabalhos desenvolvidos pelo Saae

O Consórcio PCJ é uma 
entidade que desenvolve 
programas de preservação 
e proteção das bacias dos 
rios Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí e possui ações em 
gestão de recursos hídri-
cos, educação ambiental, 
reflorestamento ciliar, ges-
tão de resíduos sólidos e 
saneamento básico.

A cidade de Nova 
Odessa recebeu na manhã 
de quinta-feira, (7), a reu-
nião ordinária do Consór-
cio PCJ, com a presença 
de diversos prefeitos da 
região, representantes de 
municípios e empresas as-
sociadas.

Representando Capi-
vari, o superintendente 
do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae), 
José Luiz Cabral, acompa-
nhou a reunião que conce-
deu à Capivari o “Mérito 
Ambiental”, como forma 
de reconhecer o trabalho 
em prol do saneamento 
nesses 30 anos da Política 
Nacional de Recursos Hí-
dricos (Lei 9.433/1997), e 
pela participação e apoio 
às entidades nas causas 
ambientais.

Segundo o superinten-
dente do Saae, os inves-
timentos em saneamento 
básico em Capivari che-
gam a R$ 50 milhões para 
garantir a preservação do 
meio ambiente e garantir a 
gestão dos recursos hídri-

cos. “Este reconhecimento 
do Consórcio PCJ é o sal-
to de qualidade na vida da 
população capivariana”, 
ressalta Cabral. 

Para o prefeito, Rodri-
go Proença, o reconheci-
mento do Consórcio PCJ, 
“além de demonstrar que 
estamos no caminho certo, 
nos enche de energia para 
seguir criando iniciativas 
que permitam que o poder 
público, empresas priva-
das e a população se sen-

sibilizem sobre a impor-
tância da preservação da 
água e do meio ambiente”, 
afirma o prefeito.

A base do trabalho do 
Consorcio PCJ está na 
conscientização de todos 
os setores da sociedade 
sobre a problemática dos 
recursos hídricos, no pla-
nejamento e no fomento às 
ações de recuperação do 
meio ambiente e dos ma-
nanciais dos rios Piracica-
ba, Capivari e Jundiaí.


