
Contrato assinado: CDHU promete entrega 
das casas até o dia 18 de dezembro de 2019
Contrato com nova empreiteira foi assinado na quarta-feira (13). No dia seguinte, CDHU emitiu ordem de serviço para início das obras para finalizar as 

70 casas restantes no conjunto habitacional Lurdes Abel. Promessa é que todas as famílias estejam alocadas neste fim de ano. Página 8

UBS registra alto índice 
de ausências de pacientes 

em consultas e exames

SAÚDE

Números são alarmantes e prejudicam pacientes 
mais necessitados. Página 12

Contribuintes 
podem 

solicitar 
isenção e 
descontos

Página 5

IPTU

Câmara Municipal convida 
população para debater o 

futuro da água Página 5

RAFARD

Prefeitura realiza 
desassoreamento de 

córrego no Sete Fogões

ÁREA RURAL

Obra deve acabar com alagamentos em períodos 
chuvosos no bairro de Rafard. Página 7

Tribunal de Contas do 
Estado divulga balanço 
dos gastos das Câmaras

REGIÃO

Dos 5 municípios de circulação d’O Semanário, 
Capivari foi a que mais gastou. Página 6
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Bíblia sem preconceito 42
Há quanto tempo não se 

vê, em Rafard, um enxame 
livre, à procura de um lugar 
para construir sua colmeia? 
Não era incomum. Atraí-
do pelas fl ores de eucalip-
tos, laranjais, os abelheiros 
eram presentes. Rafard pro-
duzia laranjas baianas de 
15 a 17 cm! Cresci subindo 
em mangueiras, vivíamos 
rodeados de pomares, ca-
naviais com diversidade 
sem agrotóxicos, não eram 
incendiados, ouvíamos o 
canto alegre dos nhambus, 
codornas, seriemas e outros 
pássaros. Éramos pobres, 
mas nutridos. Os adminis-
tradores da Usina Sucreriè 
cuidavam dos rios pisco-
sos, das fazendas com suas 
fontes de água e estradas, 
da sociedade e do meio am-
biente.  A Vila e as fazendas 
eram vivas, festivas, turís-
ticas. O capitalismo voraz 
destruiu nossa pujança, 
nosso meio ambiente, nos-
so esporte, nosso ”Primeiro 
de Maio”, o Natal das crian-
ças presenteadas pela Usi-
na, enfi m, nossa vida.

O ser humano é parte 
integrante e interdepen-
dente do bioma. A vegeta-
ção que atrai a chuva for-
nece o oxigênio mantém a 
vida dos animais, sem os 
quais o homem perece. O 
Sol, o vento, o ar, a água, os 
minerais, tudo na natureza 
promove a vitalização do 
ser humano. Que Deus ma-
ravilhoso, Criador e mante-

nedor! Ele não se contenta 
em criar, mas, como artista, 
Ele matiza fl ores e frutos, 
aromatiza, põe sabor nos 
alimentos, colore a aurora e 
o pôr-do-sol. São lindos os 
animais, o céu estrelado, o 
canto das aves! 

Somos inseridos num 
ecossistema pelo qual so-
mos responsáveis. Fomos 
feitos à Sua imagem e se-
melhança do Criador para 
dominar sobre todos os 
animais e sobre toda a Ter-
ra (Gn 1:26); adicionando 
(Gn. 2:15) fi ca claro que 
somos representantes de 
Deus para governar os ani-
mais e toda a Terra como 
embaixadores, no lugar de 
Deus, suprindo suas ne-
cessidades com o mesmo 
amor e desvelo divinos. 
“Os justos cuidam dos ani-
mais, mas os perversos são 
cruéis” (Pv 12:10). A Bíblia 
adverte contra o desmata-
mento, contra a destruição 
das aves, e de quaisquer ele-
mentos do meio ambiente 
“...os que destroem a Ter-
ra serão destruídos” (Ap. 
11:18) Disse alguém: “Não 
vivemos sozinhos aqui. Di-
vidimos nossa ‘casa’ com 
outros seres vivos, que tam-
bém tem o direito de viver 
livremente e feliz. Portanto, 
a prudência equilibrada é 
fundamental para o nosso 
convívio e também agra-
dará o nosso Criador”. Esta 
advertência deveria nos le-
var à profunda refl exão so-

bre o nosso relacionamento 
com os animais. Deus vai 
pedir contas àqueles que 
espancam, ou não alimen-
tam seus animais, aos que, 
por ganância, incendeiam 
matas queimando inúme-
ros bichos, destroem o oxi-
gênio e aos poluidores da 
água. O tema é mais sério 
do que podemos imaginar. 
Parafraseando S. Paulo (Ro 
8:19-23): “A ardente expec-
tativa da criação aguarda 
a revelação dos fi lhos de 
Deus. A criação fi cou su-
jeita à vaidade por impo-
sição daquele que a sujei-
tou, na esperança de que 
a própria criação seja livre 
do cativeiro da corrupção 
para a liberdade da glória 
dos fi lhos de Deus. Toda a 
criação geme em angústia, 
e não só ela, mas nós mes-
mos... gememos no íntimo 
aguardando... a redenção 
do nosso corpo). E você 
pensa que não vai piorar? 
Deus que conhece o futuro 
afi rma que a situação irá de 
mal a pior (2Tim 3:13).

Para aqueles que creem 
há esperança. Deus pro-
mete que queimará todos 
os males, purifi cará todo o 
bioma (fará uma nova ter-
ra, um novo céu (Ap 21:1) 
onde os animais serão dó-
ceis (Is 11:6-10); clima 
agradável, não haverá bre-
jo, nem deserto (Is 35:1-7); 
os rios serão limpos, livres 
da poluição, sua água dará 
vida (Ap 22:2), seus frutos 

vigor (Ap 22:2). Não haverá 
choro, pois não haverá tris-
teza, contendas, dor, morte, 
doenças (Ap. 21:4). As mu-
lheres não terão fi lhos (Mt 
22:30). O ser humano terá 
corpo incorruptível e imor-
tal (1Cor 15:51-54), sempre 
sadio, eternamente jovem 
(Mal 4:2), à semelhança de 
Jesus pós-ressurreto (1Jo 
3:2). Não haverá incên-
dio, agrotóxicos, poluição 
de água, ar, ou do som. Os 
frutos serão imperecíveis, 
nenhum inseto, ou, animal 
nocivo (Is 11:6-9). Deus 
morará entre os humanos 
e eles poderão vê-Lo face à 
face (Ap 22:3-4). Para co-
roar, Deus trará uma cida-
de cujas ruas são calçadas 
de ouro, portais de pérola, 
muros de jaspe enfeitados 
com pedras preciosas va-
riegadas (Ap.21:9-27); uma 
cidade onde iremos adorar 
a Deus todos os sábados e a 
cada Festa da Lua Nova (Is 
66:23). Paulo diz que Deus 
preparou uma nova vida, a 
qual, o homem nem con-
segue imaginar (1Cor 2:9). 
Pode crer! O próprio Jesus 
afi rma: “...estas palavras 
são fi éis e verdadeiras” (Ap 
21:5). Jesus virá buscar os 
que creem para viver essa 
vida em abundância. Esteja 
lá!

Deus é amigo dos po-
bres – foi cantado em hino 
e Gandhi comentou: A po-
breza teve dignidade em 
nosso país e o homem po-
bre, dela não se envergo-
nhará. Preferia sua chou-
pana ao palácio do rico, até 
por vezes, dela se orgulha-
va. Embora pobre de bens 
materiais, não era pobre no 
espírito. A alegria era seu 
tesouro e podia muito bem 
dizer monologando:” Des-
de que nem todos podem 
ser ricos e possuir palácios, 
então derrubemos os palá-
cios do rico, e desçamo-los 
ao nosso nível”. Isso não tra-
ria paz nem felicidade, nem 
ao pobre nem a qualquer 
outra pessoa e certamente 
Deus não seria amigo nem 
auxiliaria esse pobre.

Pobreza, no sentido de 
desigualdade nas posses 
materiais, havia em todos 
os países do mundo. Isso 
talvez seria inevitável até 
certo ponto, porque nem 
todos os homens são iguais 
em seu talento nem na me-
dida de suas necessidades.

Até na América que é 
fabulosamente rica e onde 
Mamon tomou o lugar de 
Deus, há muitos pobres. Na 
Índia, entretanto, havia um 
tipo particular de homens 
que se destinava em as me-
nores necessidades possí-
veis. Com ele carregava um 
pouco de farinha e uma pi-
tada de sal e chillies amar-
rados em um guardanapo. 
Tinha uma lata (pequena 
vasilha redonda com alça, 
que servia para beber) e 
uma corda para puxar água 
do poço. Não precisava de 
nada mais. Caminhava dez 
a doze milhas por dia. Fa-
zia a massa do pão em seu 
guardanapo, juntava uns 
poucos gravetos e cozinha-
va a farinha nas brasas: era 
o que chamava báti. Seu sa-
bor não residia em si mes-
mo, mas no apetite que nos 
dão um trabalho honesto 
e a alegria da mente. Esse 
homem tinha Deus como 
companheiro e amigo e 
sentia-se mais rico do que 
qualquer rei ou imperador. 
Deus não é amigo dos que 

intimamente cobiçam as 
riquezas alheias. Todos de-
vem copiar desse exemplo 
e gozar em si mesmo de 
inefável paz e felicidade e 
irradiá-lo para os outros.

Doutro lado, se alguém 
aspira às riquezas recor-
re a explorações ou qual-
quer outro nome tenha, até 
mesmo com milhões não 
é milionário. A verdadeira 
felicidade reside na alegria 
e somente na companhia de 
Deus.

Deus. Para mim, Deus é: 
Verdade e Amor, ética e mo-
ralidade, bem como ausên-
cia do medo. Fonte de Luz 
e da Vida mas, ainda está 
acima e além de tudo isso. 
Deus é consciência e até ao 
ateísmo e a ateu, pois em 
Seu amor sem limite, Deus 
permite ao ateu que viva.

Deus é o buscador de 
corações: transcende a pa-
lavra e a razão. Deus co-
nhece a nós e a nossos 
corações, melhor que nós 
mesmos e não nos julga 
por nossas palavras, pois 
sabe que muitas vezes não 

pretendemos dizer o que 
dizemos, uns conscientes e 
outros inconscientemente. 
Deus é corporal para os que 
precisam tocá-lo e é a mais 
pura essência. Deus sim-
plesmente É, para os que 
têm fé e é todas as coisas 
para todos os homens. Está 
em nós e também acima e 
além de nós.

Pode abolir-se a palavra 
”deus” do Congresso, mas 
ninguém tem o poder de 
banir a Coisa em si. Uma 
afi rmativa solene é a mesma 
coisa que falar “em nome 
de Deus” e seguramente a 
consciência é apenas uma 
pobre e laboriosa paráfrase 
da simples combinação de 
quatro letras Deus. (Segue)

Cidadania
Nada mudou e certa-

mente deixará de mudar 
com referência aos desres-
peitos ao Código de trân-
sito em Rafard. Talvez este-
jam esperando um acidente 
fatal para tomarem alguma 
providência... 

É isso!

ArTiGo
Sabedoria de Gandhi IV

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

Policiais prendendo policiais
Dois policiais ci-

vis de São Paulo foram 
presos na quinta-feira 
(7/11/2019) depois de 
serem fl agrados escol-
tando, com uma viatura 
caracterizada da Polícia 
Civil, um caminhão com 
uma tonelada de maco-
nha, em Mirandópolis-
-SP. 

Mesmo reunindo as 
coisas que para muitos 
são as mais importantes, 
como saúde, juventude, 
riqueza, beleza, fama e 
poder, as pessoas ainda 
não se dão por felizes, e 
muitas põem a existên-
cia corporal a perder. 

A vida é una e nunca 
se extingue – precisa-
mos nos convencer de 
que somos espíritos e 
temos um corpo físico 
emprestado. Portanto, 
gravemos em nosso ser 
que as coisas mais be-
las da vida não são as 
coisas materiais e tem-
porais, são as pessoas, 
os relacionamentos, as 
amizades, a prática da 
bondade, os sentimen-
tos cultivados na justiça 
e as alegrias e sorrisos 
que conseguimos multi-
plicar através da frater-
nidade.

É uma decepção, mo-

mentânea para todos, 
saber que aquelas pes-
soas investidas de poder 
e que deveriam oferecer 
segurança para nós estão 
se corrompendo.

Houve o caso de um 
militar brasileiro, que 
será julgado por um tri-
bunal espanhol, preso 
com 39 quilos de cocaína 
no aeroporto de Sevilha, 
em 25/06/2019, quan-
do viajava a bordo de 
um avião da Força Área 
e integrava a comitiva 
presidencial. O Ministé-
rio Público da Espanha 
pede para o sargento 
Manoel Silva Rodrigues 
uma condenação de oito 
anos de prisão e o paga-
mento de multa de 4 mi-
lhões de euros (R$ 18,5 
milhões).

A investigação de-
terminou que a droga 
seria “vendida a tercei-
ros”, mas não foi possível 
identifi car se os com-
pradores pertenciam a 
algum grupo de Sevilha, 
se estão na Espanha ou 
em outro país.

Será que vamos um 
dia acordar de nossas 
ilusões, como indivídu-
os? Esse ofi cial acredi-
tava que teria vantagens 
pessoais com isso, mas a 

descoberta do esquema 
derrubou sua ilusão. 

Será que nós, indivi-
dualmente, acreditamos 
que é melhor fazer o 
bem, ser honesto e justo 
do que viver de ilusão? 
O conhecimento aliado 
à espiritualidade é luz. 

Acredito que, mais 
cedo ou mais tarde, um 
dia todo mundo vai 
acordar. 

A evolução é inexo-
rável, e quando a luz co-
meça a bater mais inten-
samente, ela entra nas 
mentes e não tem como 
continuar dormindo ou 
sonhando.

A vida e o tempo são 
os dois maiores profes-
sores. A vida é imortal e 
nos ensina a fazer bom 
uso do tempo, enquanto 
o tempo é irrecuperável 
e nos ensina o valor da 
vida.

A escola informa, ins-
trui; a vida forma, edu-
ca. Somente a educação 
moral, espiritual e ética 
farão a diferença.

Precisamos de poucas 
coisas para viver bem. 
Logo se descobre que 
rico é aquele que se sa-
tisfaz com o que tem e 
vive com a consciência 
em paz. 
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Contribuintes podem 
solicitar isenção e 

descontos no IPTU
A Secretaria de Finan-

ças da Prefeitura de Capi-
vari iniciou no dia 1º de 
novembro, o prazo apo-
sentados e pensionistas 
solicitar isenção do IPTU 
2020. O recadastramento 
vai até o dia 20 de dezem-
bro de 2019 e inclui enti-
dades beneficentes.

De acordo com a 
Lei Complementar nº 
035/2011 os aposentados 
e pensionistas proprietá-
rios de um único imóvel 
no município, com área 
edificada de até 200m², 
que nele residam e que 
percebam renda fami-
liar mensal inferior a 480 
UFMs (quatrocentos e 
oitenta unidades fiscais 
do município) poderão se 
cadastrar para requerer a 
isenção.

Como participar
O contribuinte deverá 

estar em dia com os tri-
butos municipais e apre-
sentar o comprovante de 
aposentado ou pensionis-
ta, documentos pessoais e 
carnê do IPTU.

No caso de entidades 
beneficentes, deverá ser 
apresentado o estatuto ou 
contrato social, carnê de 
IPTU, cópia atualizada da 
matrícula do imóvel pró-
prio ou de terceiro e ata de 
eleição da última diretoria.

Os interessados deve-
rão comparecer na Pre-
feitura de Capivari, lo-
calizada na Rua XV de 
Novembro, 639, no Cen-
tro. O horário de aten-
dimento é das 8h30 às 

16h30.

IPTU Verde
A prefeitura também 

está recebendo requeri-
mentos de incentivo am-
biental sobre valor do 
IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano) até o 
dia 30 de novembro deste 
ano. O benefício solicita-
do é para o IPTU de 2020. 

De acordo com os ar-
tigos 32, 33 e 34 da Lei 
Municipal 3.631, de 21 de 
dezembro de 2009, podem 
pleitear o desconto do 
IPTU Verde, os proprietá-
rios que possuam árvores 
em frente ao seu imóvel, 
área permeável e sistema 
de aquecimento solar de 
água, em conformidade 
com o que especifica a 
mesma lei. 

Os interessados devem 
procurar pelo Departa-
mento de Protocolo, de 
segunda a sexta-feira, das 
8h30 às 13h e das 14h às 
16h30, de preferência, 
com o requerimento pre-
enchido e os documen-
tos solicitados em mãos, 
como fotos das áreas a se-
rem comprovadas, notas 
fiscais (para o aquecedor 
solar), e croqui do imóvel 
(área permeável).

Os descontos variam 
entre 1 e 2%, dependen-
do de cada requisito, e de 
acordo com análise que 
deve ser realizada em 15 
dias a parir da data do pro-
tocolo, e em caso de defe-
rimento, será encaminha-
da para as providências de 
lançamento.

CAPIVARI

Câmara Municipal 
convida população para 
debater o futuro da água

A Câmara Municipal 
de Rafard realiza no dia 
26 de novembro, às 14h, 
uma reunião com José 
Luiz Cabral, superinten-
dente do Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto de 
Capivari (Saae). Na oca-
sião, será debatido o fu-
turo da água em Rafard, 

bem como esclarecimen-
tos sobre a privatização 
de sistemas de água e es-
goto.

O encontro atende so-
licitações de munícipes 
perante à sinalização do 
governo municipal em 
terceirizar o serviço no 
município.

RAFARD

Semana da Consciência Negra terá 
programação especial na região

Rafard e Capivari  | Eventos resgatam cultura afro com atividades nos dois municípios

Com apoio da Prefei-
tura de Rafard, a Família 
Bom Princípio realiza nos 
dias 19 e 24 de novembro, 
eventos em comemoração 
à Semana da Consciência 
Negra. O objetivo é sensi-
bilizar a população na luta 
dos negros por igualdade 
de direitos. 

Serão dois dias dedi-
cados a cultura afro, com 
uma programação variada, 
trazendo apresentações 
musicais, palestras, jogos, 
teatro, entre outros.

Na terça-feira (19), às 
19h30, acontece a abertura 
oficial do evento, na Câma-
ra Municipal, com apresen-
tações do Maculelê (dança 
folclórica brasileira de ori-
gem afro-brasileira e indí-
gena) e Coral Afro Laran-
jalense. A palestra “Juntos 
Pela Igualdade Racial” será 
ministrada por Lia Teodoro 
Martins e Acácio Geraldo 
Souza de Godoy.

Já no domingo (24), das 
9h às 14h, a Fazenda São 
Bernardo recebe o projeto 
Bate Late Quintal da Dona 
Marta, projeto Mãos Que 
Batucam (Turma da Barca), 
peça teatral “O Grito da Li-
berdade”, roda de capoei-
ra, apresentações de samba 
rock, batuque de umbigada 
e Bateria Bom Princípio, 
além da roda de conversa 
com o tema “Todos Juntos 
Pela Igualdade Racial”.

A Semana da Consci-

ência Negra é gratuita para 
toda população, com orga-
nização da Família Bom 
Princípio e apoio dos de-
partamentos de Cultura, 
Educação e Fundo Social, 
além da Câmara Municipal 
e da Abaçaí Cultura e Arte.

Em Capivari
A Secretaria de Cultu-

ra e Turismo de Capivari, 
por meio da comunidade 
do Quintal da Dona Marta, 
realiza na próxima quarta-
-feira (20), o evento “Cul-
tura e Resistência”. As 
atividades estão progra-
madas a partir das 9h, na 
Praça Central.  

O objetivo, segundo os 
organizadores, é mostrar a 
importância da Cultura Afro 
Brasileira na sociedade.  

No domingo (17), será 
realizada uma missa em 
celebração ao mês da 
Consciência Negra, às 8h, 
na Capela São Francisco 
de Assis, localizada na rua 
Antônio Honora, 26, bair-
ro Morada do Sol.  

Programação
9h: Abertura André 

Mateus; 9h30: Apresen-
tação Bate Lata – Projeto 
Quintal da Dona Marta; 
10h: Capoeira Herança 
Negra, com o Mestre Ode-
sio; 10h30: Desfile Beleza 
Negra; 11h: Apresentação 
Mestra Anecide de Tole-
do, com Batuque de Um-

bigada; 12h: Encerramen-
to com leitura de poesia e 
agradecimentos.  

No período da tarde, a 
partir das 14h, o Quintal 
da Dona Marte, recebe 
apresentações dos gru-
pos Samba Rock, Roda 
de Samba e Bateria Bom 
Princípio. O ponto de 
cultura fica na rua Otávio 
Alves de Sousa, 174, resi-
dencial Santo Antônio.  

Combate ao racismo
No dia 22 de novem-

bro, a Secretaria de De-

senvolvimento Social 
também realiza a “Campa-
nha Assistentes Sociais no 
Combate ao Racismo”. O 
evento acontece às 8h30, 
no Siam (Serviços Inte-
grados da Administração 
Municipal), localizado na 
Av. Piratininga, 797, Jar-
dim Santa Terezinha. 

Estará presente a pro-
fessora Lia Teodoro Mar-
tins, que discutirá sobre a 
Lei Federal de n° 10.689 e 
a importância da valoriza-
ção da Cultura Afro Brasi-
leira. 



Filho ilustre, de quem hoje se ufana
a terra que nascer o viu e, avara
os despojos lhe guarda, amostra rara
Foste, no mundo, da bondade humana.

Homem reto, da vida à luta afeito,
Pulso rijo que a pena sã brandia, 
Um grande mestre foste e, no seu peito
Também um grande coração batia.

CORO: (Estribilho)
Salve, o teu nome, Mestre! Glória a ti!
A saudade, que os nossos olhos molha,
Sobre a tua memória se desfolha, 
Ilustre filho de Capivari!

No lar, como na escola, o ideal por crença,
De pai e mestre foste um coração
Que lutou, na tribuna e, mais na imprensa,
Pelas sagradas causas da instrução.

À memória que um grande exemplo encerra,
Dos homens a justiça ora se faz,
Dando ao templo do ensino desta terra,
Teu nome honrado, educador audaz!

Dia desses, ao folear um livro de J. Prata, que comprei 
na semana literária que é feita em Capivari, sempre aos sá-
bados, me deparei com essa bela poesia, que é o Hino Ofi-
cial do Grupo Escolar de Capivari – EEPG “Prof. Augusto 
Castanho” (na foto, quando o prédio era na XV de No-
vembro) – sendo Letra de J. Prata e Música de J. C. Duarte. 
Sendo cantado pela primeira vez em 07 de agosto de 1933, 
pelo Orfeão Escolar.

Para quem não sabe, há muito tempo atrás, nas escolas 
tínhamos a matéria e aulas de música, e os alunos e alunas 
que tinham boa voz e afinação, formavam o orfeão que era 
eventualmente numa apresentação pública, eram acompa-
nhados por algum instrumento, enquanto, nas aulas era 

sem acompanhamento. 
A minha professora de 

música foi Dona Rosinha 
que fazia com que apren-
dêssemos muitas músicas 
da época. “Luar do Sertão” e 
“De papo pro ar”, são duas, 
que não me sai da mente...

Outro dia eu conto mais. 
Grato por prestigiar nossa 
coluna com sua leitura.

Augusto Castanho
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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

Tribunal de Contas do Estado divulga 
balanço dos gastos das Câmaras

Legislativo  | Dos 5 municípios de circulação d’O Semanário, Câmara de Capivari foi a que mais gastou

Nos últimos dias, o 
Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo 
(TCE-SP) divulgou em 
seu portal um balanço 
dos gastos das Câmaras 
Municipais dos 644 mu-
nicípios do Estado.

O Mapa das Câmaras 
traz informações de inte-
resse para a sociedade, no 
que se refere à população 
de cada município, ao 
número de vereadores e 
ao gasto total com pesso-
al e custeio, indicando o 
gasto per capita. Permite, 
também, acesso à classi-
ficação das Câmaras por 
ordem de gasto.

No que diz respeito 
aos gastos totais, de se-
tembro de 2018 a agos-
to de 2019, a Câmara de 
Capivari foi quem mais 
utilizou recursos públicos 
entre os cinco municí-
pios da região avaliados 
pela reportagem d’O Se-
manário – Rafard, Mom-
buca, Porto Feliz e Elias 
Fausto. Foram gastos R$ 
3.775.868,85.

Em contrapartida, 
levando em considera-
ção uma população de 
55.141, o gasto per capita 
do Legislativo capivaria-
no é de R$ 68,48, maior 
apenas que Porto Feliz e 
Elias Fausto.

Já a Câmara que me-
nos gastou no período 
avaliado, foi Mombuca, 
com R$ 788.922,74. No 
entanto, o gasto per capi-
ta do Legislativo mombu-
cano ganha disparado dos 
outros quatro municípios 
da região, com o valor de 
R$ 226,83.

Confira no quadro aci-
ma, os dados apresenta-
dos pelo TCE-SP.

Bons resultados
Para o diretor geral da 

Câmara de Capivari, Luís 
Antônio Piazza, a exce-
lência é resultado de um 
conjunto de esforços de 
toda a equipe de traba-
lho. “Observa-se que gra-
ças aos esforços de toda 
a equipe, a transparência 
das ações administrativas 
possibilitaram que fosse 
alcançado esse resultado 
tão importante para a Câ-
mara Municipal de Capi-
vari e para a sua popula-
ção”, disse.

O presidente do Le-
gislativo capivariano, ve-

reador Flávio Carvalho, 
que atua desde janeiro de 
2019, acredita que desta-
cam-se projetos e realiza-
ções que, além de atender 
a sua finalidade institu-
cional, refletem sua preo-
cupação com o desenvol-
vimento do município. 

“Vemos em destaque 
projetos que movimen-
tam a Câmara Municipal 
e sua atuação em nosso 
município, como o Câ-
mara Arte e Cultura, as 
diversas formaturas e 
eventos constantes que 

aqui se realizam e com 
sucesso, o trabalho de 
toda a equipe e o respeito 
entre os vereadores, além 
de outras iniciativas fun-
damentais para o envolvi-
mento da população com 
o Poder Legislativo, e o 
melhor, que tudo é com-
patível com a economia e 
o zelo do gasto público”, 
afirmou.

Qualquer cidadão 
pode acessar os dados do 
município desejado no 
site www.tce.sp.gov.br/
camarasmunicipais.
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M.M. COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL RAFARD

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

Entregas em domicílio

Av. São Bernardo, nº 53 - Centro - RAFARD

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

Prefeitura realiza desassoreamento 
de córrego no bairro Sete Fogões

Zona rural  | Obra deve acabar com alagamentos em períodos chuvosos no bairro de Rafard

Desde a semana passa-
da, a Prefeitura de Rafard 
trabalha no desassorea-
mento e limpeza do córre-
go no bairro Sete Fogões. 
O serviço está sendo exe-
cutado pelo departamento 
de Obras e Serviços.

O córrego que faz divi-
sa entre as cidades de Ra-
fard e Tietê, foi motivo de 
grande preocupação por 
conta de um alagamento 
no início deste ano. Dian-
te da situação, o prefeito 
de Rafard, Carlos Roberto 
Bueno, buscou soluções 
junto à Cetesb (Compa-
nhia Ambiental do Estado 
de São Paulo), órgão res-
ponsável pela fiscalização, 
monitoramento e licencia-
mento de atividades gera-
doras de poluição. 

Segundo a prefeitura, 
estudos foram realizados 
pelos departamentos de 
Meio Ambiente, Obras, 
Habitação e Agricultura 
de Rafard. Posteriormente, 
o projeto foi apresentado 
junto aos órgãos fiscaliza-

dores e à Bacia do Médio 
Tietê. A obra só teve início 
após aprovação.

Uma máquina escava-
deira trabalha no córrego 
para aumentar a drena-
gem das águas pluviais e 
evitar novas enchentes e 
alagamentos. “O desasso-
reamento era necessário, 
pensando na questão da 
Saúde e Segurança da po-

pulação do Sete Fogões. 
Com muito empenho e 
trabalho, conseguimos dar 
início às obras, que serão 
finalizadas em breve”, ex-
plica Bueno.

De acordo com o de-
partamento de Obras e 
Serviços, todo o trabalho 
é feito em caráter preven-
tivo, preparando o bairro 
Sete Fogões para a tem-

porada de chuvas. Além 
do desassoreamento, uma 
ação de preservação am-
biental (conscientização 
para evitar que lixo seja 
jogado no local) também 
será realizada pelo gover-
no municipal.

Ainda com atenção à 
zona rural, Bueno garantiu 
melhorias na infraestrutu-
ra da Fazenda Itapeva.

Quem perdeu a campanha pode solicitar a vacina (Foto: Divulgação/PMR)

Mais de 1.200 animais 
foram vacinados contra 

a raiva em Rafard

A campanha de vaci-
nação contra a raiva em 
cães e gatos registrou 
atendimento de mais de 
1200 animais em Rafard. 
Além dos pontos fixos, 
as equipes de vacinado-
res formada por alunos 
do curso de medicina 
veterinária da UniMAX 
- Centro Universitário 
Max Planck, realizaram 
visitas “casa a casa” em 
alguns bairros e na zona 
rural da cidade.

No sábado (9), o pre-
feito Carlos Roberto 
Bueno acompanhou o 
trabalho. “Dá pra ver o 
amor que estes jovens 
têm pela futura profissão. 
Fica nítido o carinho que 
transmitem ao animal, o 
que facilita muito no mo-
mento de aplicar as do-
ses. Parabéns a todos que 
se propuseram a cola-

borar com a Campanha, 
que mais uma vez foi um 
sucesso”, destacou.

Para os que ainda não 
vacinaram seus animais, 
a Vigilância Sanitária de 
Rafard ainda tem doses 
disponíveis. A solicita-
ção deve ser feita pelo te-
lefone: (19) 3496-2168.

Doença
A raiva é uma doen-

ça causada por um vírus 
que afeta a maioria dos 
mamíferos, é um mal 
que apesar de estar con-
trolado, ainda preocupa 
muito, pois a doença é 
considerada incurável e a 
taxa de mortalidade é de 
quase 100%. Daí a im-
portância de levar anu-
almente seu animal para 
atualizar o cadastro de 
vacinas, evitando possí-
veis riscos.

CAMPANHA

Prefeito Carlão e diretor de Agricultura, André, acompanharam obra no bairro  (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

Rodada chuvosa e de muitos gols no Amador de Futebol
Mesmo com a chuva 

do último domingo (10), 
as equipes que disputam 
o Campeonato Regional 
Amador de Futebol em 
Rafard, entraram em cam-
po. Os jogos do Grupo B 
marcaram as rodadas 3 e 4 
da competição. Foram 20 
gols, mantendo a alta mé-
dia do torneio. 

Na primeira partida, o 
Boca da Onça fez 4 a 2 no 
Aliança Braga. Logo em 
seguida, Vila Izildinha x 
São Luiz empataram em 
1 a 1. Na parte da tarde, 

MDC x Atlético Guerrei-
ros também empataram 
em 4 a 4. Já o Atlético Rio 
Pedrense venceu o Pal-
meirinha por 3 a 1.

A próxima rodada 
acontece neste domingo 
(17) no campo municipal 
Jair Forti, com os seguin-
tes jogos: 

Grupo C (rodada 5) - 
08h30 – MDR x Atlético 
Mombuca; 10h30 – Audax 
x Deportivo. 

Grupo C (rodada 6) - 
13h45 – São Luis x Boca 
da Onça; 15h30 – Vila Zil-

dinha x Aliança Braga.
A competição é organi-

zada pela Prefeitura de Ra-
fard, por meio da Diretoria 
de Esportes, e tem apoio da 
FB carregadores, Celso Re-
frigeração, Baresi Transpor-
tes e Geraldo Mineiro. 

Futsal
Pelo Campeonato Re-

gional de Futsal, na quar-
ta-feira (13), aconteceram 
os dois jogos das semifi-
nais. No primeiro jogo, 
Talilas x Panorama empa-
taram em 4 a 4. A equipe 

do Talilas foi para a final 
por ter realizado melhor 
campanha.

Na outra semifinal, a 
equipe Meninos da Vila 
venceu o XV@ por 6 a 5. 

A final entre Meninos 
da Vila x Talilas acontece 
nesta sexta-feira (15), às 
20h30, no ginásio muni-
cipal de esportes Olavo de 
Campos Borghesi. A en-
trada é gratuita.

Às 19h30, duas equipes 
femininas – Rafard x Rio 
das Pedras - disputam uma 
partida amistosa.
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Saae revitaliza poço 
artesiano que abastece 

o sistema Cancian

O Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Capi-
vari (Saae) revitalizou um 
dos poços artesianos que 
abastece o sistema Can-
cian.  A obra consiste no 
jateamento das paredes do 
poço, troca de bomba, tu-
bulação e cabos elétricos. 
Os materiais necessários, 
estavam disponíveis no al-
moxarifado da autarquia.

Para o chefe da Divi-
são Operacional, Claúdio 
Luciano Bossolan, essa 
revitalização foi essencial 
para que o poço artesiano 
produza sua capacidade 
máxima de 600 mil litros/
dia.

De acordo com o Saae, 

o reservatório do sistema 
Cancian reserva 500 mil 
litros que abastece os bair-
ros, Chácaras Bela Vista, 
Filomena, Jardim São Do-
mingos, Cancian, Sagrado 
Coração e a avenida Antô-
nio Frederico Ozanan. 

“O objetivo da obra re-
flete todo o cuidado que o 
Saae tem com o processo 
de ampliar a autonomia 
no abastecimento de água 
na região do Cancian”, 
ressalta José Luiz Cabral, 
superintendente da autar-
quia. 

O poço artesiano fica 
localizado no bairro Can-
cian e tem a profundidade 
de 350 metros.

CAPIVARI

Revitalização do poço artesiano que abastece o sistema Cancian (Foto: Saae)

PC prende organização 
criminosa especializada em 

roubos de condomínios

Na sexta-feira (8) a 
Polícia Civil de Capivari, 
juntamente com policiais 
civis de Piracicaba (UIP e 
Seccional) e Polícia Mili-
tar, prenderam em Capi-
vari, integrantes de uma 
organização criminosa que 
agia em várias cidades do 
Estado de São Paulo. 

Conforme consta nos 
registros, a organização 
criminosa, especializada 
em delitos desta natureza, 
havia alugado há mais de 
um mês um apartamento 
nesta cidade.

Os policiais civis foram 
informados sobre a pre-
sença dos criminosos em 
Capivari, pela PC de São 
Bernardo do Campo, local 
em que praticaram crimes 
do mesmo teor. 

Após investigações, a 
polícia conseguiu identi-

ficar e impedir o roubo a 
moradores do prédio onde 
estavam hospedados. Foi 
montada campana próximo 
ao condomínio para acom-
panhar movimentação da 
organização criminosa. 

“Oportuno consignar 
que, os envolvidos já pos-
suíam reiteradas passagens 
por crimes contra o patri-
mônio, sendo que, um dos 
imputados era foragido da 
Justiça. Na posse dos acu-
sados foram apreendidos, 
celulares, documentos, 
valor em dinheiro, além 
de um veículo, bem como, 
ferramentas inerentes a 
consumação delitiva”, diz 
a nota da Polícia Civil.

Quatro pessoas foram de-
tidas e encaminhadas para a 
Unidade Policial, onde per-
maneceram presos e aguar-
dando decisão judicial.

SEGURANÇA

Materiais apreendidos pela polícia civil com criminosos (Foto: Divulgação)

Contrato assinado: 
CDHU promete entrega 

das casas até o dia 
18 de dezembro

“Até o dia 18 de de-
zembro, vocês estarão 
morando na casa de vo-
cês”, promete o diretor 
técnico da Companhia 
de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano 
(CDHU), em vídeo gra-
vado na quarta-feira (13), 
em São Paulo, durante 
assinatura do contrato 
com a L2 Engenharia.

A empreiteira deve re-
ceber a ordem de serviço 
para retomar as obras no 
conjunto habitacional 
Lurdes Abel, em Rafard, 

ainda na quinta-feira 
(14). O compromisso foi 
firmado com o senhor 
Laerte, da L2 Engenha-
ria.

Segundo a CDHU, a 
empresa atendeu toda 
documentação exigida 
pelo edital e foi homo-
logada como vencedora 
da licitação. A L2 Enge-
nharia apresentou pro-
posta de R$ 750.413,49 
e concedeu 13,12% de 
desconto sobre o valor 
orçado. O custo da obra 
ficará em R$ 730.327,13.

RAFARD

Ordem de serviço foi expedida na quinta-feira (14) (Foto: Divulgação/CDHU)

Crianças do CRAS Estação realizam plantio de árvores 
Meio Ambiente  |  Diretor tenta criar experiência positiva nas crianças e adolescentes que participam do CRAS no município de Rafard, com plantio de mudas

Em parceria com o 
Departamento de Meio 
Ambiente, um grupo 
de crianças do CRAS 
Estação de Rafard par-
ticipou de uma ação de 
conscientização sobre o 
meio ambiente. Foi rea-
lizado o plantio de mu-
das de árvores na sede 
do centro de referência, 
na quinta-feira (7).

O diretor do De-
partamento de Meio 
Ambiente, Guilherme 
Pagotto, acompanhou 
a ação, chamada de 
“Oficina de Plantio de 

Mudas”. Ela é reali-
zada anualmente, com 
objetivo de ampliar o 
número de árvores no 
local, trazendo mais 
verde para o CRAS, 
além da melhora sig-
nificativa da qualidade 
de vida.

“Nosso intuito é 
proporcionar uma ex-
periência muito posi-
tiva para as crianças, 
levando a conscien-
tização sobre o meio 
ambiente e cuidados 
que devemos tomar”, 
afirmou Pagotto.
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Alunos da escola municipal Enzo 
recebem kits de higiene bucal

Saúde  |  Distribuição de kits nas escolas atende lei municipal

Os alunos da escola 
municipal de ensino infan-
til Enzo Henrique Vieira, 
em Rafard, receberam na 
sexta-feira (8), kits de hi-
giene bucal. O kit é com-
posto por uma escova de 
dente e um creme dental 
com flúor. 

A iniciativa atende a lei 
municipal 1764/2016, de 
autoria do vereador Ale-
xandre Ferraz Fontolan.

Esta foi a última entre-
ga deste ano. O projeto já 
atendeu todas as escolas 
municipais. 

Além das entregas dos 
kits, a Dra. Ana ministrou 
palestras para os alunos, 
explicando a necessidade 
da higiene bucal. No final, 
eles receberam os “evi-
denciadores de placa den-
tal”, para que fosse feita 
uma escovação correta nos 

pontos destacados. 
“Com as entregas dos 

kits nas escolas munici-
pais, buscamos incenti-
var e reforçar o cuidado 
com os dentes, importân-
cia da escovação e pre-
venção. Ensinamos pas-
sos simples, mas que a 
criança só aprende com a 
prática e frequência”, diz 
o prefeito, Carlos Rober-
to Bueno.

Alunos receberam kits e participaram de palestras educativas com profissionais da área  (Foto: Divulgação/PMR)

Gravata de Avestruz: uma banda pelo bem do próximo
Ação social  |  Músicos vão doar cachês para instituições e não cobrarão para tocar em eventos beneficentes; Baile do Gravata levantará fundos para a banda

A banda Gravata 
de Avestruz nasceu da 
vontade dos integrantes 
de fazer a diferença na 
vida das pessoas. Már-
cio Magnusson, Rodney 
Lopes e Lídio Rodrigues 
enxergaram em seus 
dons musicais a opor-
tunidade de contribuir 
para um mundo melhor. 

Isso funciona da se-
guinte maneira: ao con-
tratar o Gravata de Aves-
truz para tocar em seu 
evento, o contratante 
escolhe uma instituição 
de caridade, causa ou 

família que esteja pas-
sando necessidade e o 
cachê combinado será 
doado diretamente por 
ele. Desta forma, após 
ser avisada a respeito da 
doação, banda e contra-
tante acertam os deta-
lhes finais para a realiza-
ção do show. 

Além disso, o Grava-
ta de Avestruz não co-
bra cachê para tocar em 
eventos beneficentes. 
“Temos um sonho de que 
esse projeto inspire as 
pessoas a fazer o mesmo 
em outras áreas, todos 

podemos contribuir com 
o que fazemos de me-
lhor ou até mesmo com 
algumas horinhas do seu 
tempo e assim, melhorar 
a vida das pessoas!”, afir-
ma Magnusson. 

A banda oferece 
shows de duas horas, 
com repertório varia-
do de pop rock e o me-
lhor da mpb e também 
conta com DJ. O nome 
Gravata de Avestruz foi 
inspirado na vaquinha 
realizada em casamen-
tos. “Queremos criar 
uma onda do bem, não 

temos pretensão de mu-
dar o mundo, mas sabe-
mos que podemos fazer 
a diferença com atitudes 
como essa” diz Lopes. 

No dia 23 de novem-
bro, no Zakar, acontecerá 
o Baile do Gravata, que 
tem o propósito levan-
tar fundos para cobrir as 
despesas da banda como, 
por exemplo, os custos 
com viagens, manuten-
ção de equipamentos e 
etc. Os ingressos estão 
disponíveis na Vera Sar-
cinella, com os integran-
tes da banda e promoters.
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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

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

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

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

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

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

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

10/11 – Maria Leite Pedro – 89 anos
10/11 – Francisco Antonio de Melo – 43 anos
10/11 – Rafael Jesus Filho – 86 anos
12/11 – Gilberto Leite da Silva Junior – 58 anos
12/11 – Francisco Graciani – 69 anos
13/11 – Hermes Pagotto – 93 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:

CÉSAR AUGUSTO CAVALCANTE e AMANDA ELÍS REGINA 
BOSCOLO, sendo o pretendente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, 
aos 07/01/1991, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, domiciliado e 
residente em Rafard-SP, Rua Amélio Fedrighi, 251, bairro: Popular, fi lho 
de Valdomiro Cavalcante e Maria Josefa Balthasar Cavalcante; e a pre-
tendente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, aos 22/03/1995, profi ssão: 
auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, domiciliada e residente em 
Rafard-SP, Rua Amélio Fedrighi, 251, bairro: Popular, fi lha de Marcelo 
Boscolo e Maria Margarete Miguel Boscolo.

Rafard, 09 de novembro de 2019.

ADRIANO JOSÉ BRAGION e KELIN SALVATTI, sendo o pretendente: 
natural de Rafard-SP, onde nasceu, aos 18/05/1983, profi ssão: vigilante, 
estado civil: divorciado, domiciliado e residente em Rafard-SP, Rua 14 de 
Julho, 71, bairro: Centro, fi lho de Fernando Bragion e Maria do Carmo 
Frederico Bragion; e a pretendente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, 
aos 11/03/1983, profi ssão: administradora, estado civil: solteira, domiciliada 
e residente em Rafard-SP, Rua 14 de Julho, 71, bairro: Centro, fi lha de 
Wilson Ricardo Salvatti e Maria Elisabete da Silva Salvatti.

Rafard, 12 de novembro de 2019.

CARLOS ALBERTO MONTEIRO DA COSTA e ELAINE XAVIER DOS 
SANTOS, sendo o pretendente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, aos 
15/10/1974, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, domiciliado e 
residente em Piracicaba-SP, Rua Dona Hilda, 569, bairro: Pauliceia, fi lho de 
Luiz Carlos da Costa e Maria Olimpia Monteiro da Costa; e a pretendente: 
natural de Rafard-SP, onde nasceu, aos 16/08/1979, profi ssão: faxineira, 
estado civil: solteira, domiciliada e residente em Rafard-SP, Rua Pedro 
Turatti, 374, bairro: Maria A. Gimenes, fi lha de Brás Xavier dos Santos e 
Aparecida Maria da Conceição dos Santos.

Rafard, 13 de novembro de 2019.

JOÃO ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA e ELAINE CRISTINA 
BARBOSA DA SILVA, sendo o pretendente: natural de Capivari-SP, onde 
nasceu, aos 20/07/1995, profi ssão: auxiliar de pedreiro , estado civil: 
divorciado, domiciliado e residente em Rafard-SP, Rua Antonio Andrello, 
442, bairro: São Carlos, fi lho de João Antonio de Oliveira e Zelia Martins 
Rodrigues Graciano; e a pretendente: natural de Ibaiti-PR, onde nasceu, 
aos 19/08/1977, profi ssão: costureira, estado civil: divorciada, domiciliada 
e residente em Capivari-SP, Rua Noel Rosa, 682, bairro: Morada do Sol, 
fi lha de Naôr Tomaz Barbosa e Rita Lopes Barbosa.

Rafard, 13 de novembro de 2019.

Rosane Mila Peixoto - Ofi cial e Tabeliã

ANUNCIE
19 3496-1747

Valor: R$ 48,00 
(Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)
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Dia 15/11
Sueli Honora Abel
Antônio Tonute
Aguinaldo Marreto
Jones Dalbo

Dia 16/11
Luis Carlos Cláudio
Nilza de Souza Serrano
Júlio César de Oliveira
Andreia Fornaziero de Godoy
Leonardo Quagliato
André Mateus
Fernanda Bueno
Lúcio Carrara

Dia 17/11
Pietra Hortência Bragion
Marcelo do Nascimento Nogueira 
Elisangela Benatti da Silva
Esther Jaunzemis
Júlia Bersani Balan
Lara Nicole Vilares de Oliveira
Thaís Oliveira
Lucas Foltran
Valéria Bressiani
Simone Abel

Dia 18/11
Rivail Moreira da Silva
Clarice Febbo Côrrea
Wesley Allan Gimenes
Maria Helena Albiero Tadei
Sérgio Assalin
Luis Carlos Cerezer
Fernando Vinicius Sgariboldi

Maria Helena Albiero Tadei
Carlos Alberto Maschietto
Anezia Rezende

Dia 19/11
Sérgio Ivan H. D. Pacheco
Marcus Vinicius O. Silva
Luis Antonio Franco
Sâmela Caliandra Betim
Alexandra dos Santos
José Timóteo da Silva
Cecília Franco
Daniella Aloia
Nadia Pacheco
Luís Emilio Vendramim
Silvia Martins
Luís Antônio Albiero

Dia 20/11
Joyce Bertoldo
José Luiz Cabral
Leonardo Roberto
Luciana Groninger

Dia 21/11
Beatriz Monteiro
Maria de Fátima Stella de Souza
Emili Cristiane de Souza
Lucimara Vidal Cremonese
Francisco Tonin Junior
Mariane Ap. Quibáo
Aline Estanislau Fornaziero
Juliana Aasmann
Monise Quirino
Soraia Antonelli
Mateus Aranha

Áries – De 21/03 a 20/04: A Lua Cheia acentua experiência no campo afetivo e traz boas resoluções 
para investir e realizar acertos de contas com sócios, parceiros e com o cônjuge. Os recursos compartilhados 
estão sendo solucionados e você será levado a olhar para a sua real condição material neste novo ciclo. O 
seu regente, Marte, faz aspecto harmônico com o planeta Júpiter, lhe proporcionado confiança e desenvoltura 
para lidar com contatos e relações importantes. É certamente uma semana construtiva e com excelentes 
resultados para alinhar a profissão e os planos futuros. O céu alerta para analisar os ressentimentos que você 
vem carregando com uma pessoa que afeta o seu campo emocional em silêncio. É essencial soltar e mudar 
crenças e julgamentos que você vem depositando em pessoas e experiências. A pessoa que afeta o seu emo-
cional não está bem e precisa de ajuda, mas infelizmente não está no seu poder ajudar da forma que gostaria. 
A pessoa amada está passando por uma fase de desafios, então será levada a tomar decisões de uma forma 
decisiva e ética. A experiência deixa tudo mais vulnerável e ativa culpas e ressentimentos. Tudo isso o deixa 
angustiado e preocupado com o cônjuge. É uma semana importantíssima para obter resultados no campo 
profissional. O céu traz resoluções importantes sobre como você deve atuar com chefes e autoridades para 
obter um resultado mais consistente. Faça o seu melhor e os resultados virão.

Touro – De 21/04 a 20/05: Você começa a semana colocando toda a sua energia em assuntos do seu 
interesse. Além disso, você vai sentir a necessidade de expressar os planos com uma pessoa significativa 
tanto no campo pessoal quanto no setor comercial. Esteja desperto a reuniões, convites e contatos que 
o deixam em destaque. As suas posturas são colocadas à prova, mas você está preparado a dar passos 
mais ousados para mudar a sua vida e seguir de uma forma mais autêntica e criativa. A experiência lhe traz 
compromissos e responsabilidades viáveis para o autodesenvolvimento. Estudos, viagens a trabalho, além 
do campo filosófico e religioso e de uma nova forma de perceber a vida são os motivadores para seguir com 
um novo plano de vida. Tenha atenção com a ansiedade e com a necessidade de mudança rápida. Seja 
congruente e sábio com as suas necessidades, mas não precisa correr, porque a própria experiência já está 
encarregada de trazer o novo. É preciso ter atenção com a forma de lidar com os investimentos e situações 
que vêm se arrastando. É uma semana importante para expressar os sentimentos com a pessoa amada. O 
céu traz bons resultados para ancorar projetos em comum, mas é preciso levar em consideração aspectos 
que lhe deixam frustrado e que exigem um olhar curativo. Os resultados no trabalho começam aparecer, o 
que o deixa motivado a seguir com os planos traçados, mas ainda existem cobranças na forma de se relacio-
nar com pessoas do seu ambiente e com funcionários.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: A Lua Cheia traz destaque para assuntos que estão sigilosos e que são 
projetados no ambiente de trabalho, para mudanças na rotina e na forma de lidar com a saúde. Você está 
em crescimento e o autoconhecimento é um combustível necessário para seguir com os planos de uma 
forma construtiva. Uma conversa em segredo e um contato importante lhe traz notícias para avaliar como 
deve prosseguir com o desempenho no trabalho. As relações com funcionários, colegas de trabalho e com 
qualquer pessoa que participa de sua rotina são colocadas em destaque. Uma reunião é necessária para 
colocar uma informação em movimento. O céu exige de você uma postura madura e comprometida, princi-
palmente para organizar as contas e os recursos compartilhados. É essencial a ponderação para ter uma 
percepção assertiva sobre como você deve atuar nesta troca profissional. O que acontece movimenta e afeta 
outras pessoas também. É momento de olhar para as necessidades de afetos e de dependências que vêm 
sendo criadas com uma outra pessoa, principalmente para não se criar dependências emocionais. É uma 
semana positiva para namorar e realizar planos para o lazer e o entretenimento. Mas o céu fala que você 
está muito sensível e com dificuldades de perceber as necessidades do cônjuge. Busque entender o cenário 
para não sucumbir a enganos e decepções. A semana lhe traz bons resultados no trabalho e o seu esforço 
será recompensado, mas é preciso prestar atenção com dependências emocionais que se apresentam entre 
pessoas próximas, clientes e sócios.

Câncer - De 21/06 a 20/07: A Lua Cheia traz destaque aos projetos, às ideias, às relações com amigos 
e aos afetos. Você começa a semana com contatos importantes para o seu desenvolvimento pessoal e para 
colocar as suas ideias em movimento. O céu também aponta compromissos com o cônjuge e com sócios, 
parceiros, clientes ou para elaborar planos com os amigos. É uma semana muito produtiva e positiva para as-
sumir compromissos viáveis e com excelentes resultados. É promissor para realizar qualquer tipo de projetos 
que envolvem outras pessoas. Pode ser que você perceba que algumas semanas atrás o cenário em grupo 
apresentava-se caótico, mas nesta semana haverá a possibilidade de resolver a situação com uma atitude 
mais construtiva. Mas a fase é nova e as mudanças devem ser encaradas com maior desenvoltura, portanto 
esteja aberto a trocar informações e ideias para concretizar os planos com empenho. Se tiver filhos, é uma 
semana em que você deve se colocar à disposição para resolver assuntos do interesse dele(s). O cônjuge 
passa por uma fase de comprometimento e responsabilidades que precisam ser assumidas. Isso de alguma 
forma pode acentuar embates e desafios familiares que devem ser encarados com maturidade. É essencial 
olhar para os seus projetos e para a forma de integrar o grupo ou as pessoas que atuam em conjunto com 
você. É preciso exercitar a liderança e avaliar como é possível atuar de uma forma mais construtiva em grupo. 
Tenha atenção com frustrações, expectativas e roubos no ambiente de trabalho.

Leão – De 21/07 a 22/08: A Lua Cheia traz destaque para a carreira e para os planos futuros. Você 
vai sentir a necessidade de elaborar as ideias e de fazer contatos importantes para o seu desenvolvimento 
profissional. O céu pede atenção com papéis e possíveis negociações que envolvem trâmites familiares ou 
voltados ao imóvel. Apesar dos desafios, o céu lhe traz condições favoráveis para realizar os movimentos 
com maior desenvoltura, mas é preciso levar em consideração a dedicação e o esforço para obter a estrutura 
que almeja. É importante levar em consideração o seu ambiente de trabalho e as relações com funcionários 
e prestadores de serviço. A troca e a relação com algumas pessoas são necessárias para obter resultados, 
portanto a flexibilidade é uma ferramenta que deve ser utilizada nesta semana. Outros assuntos que também 
ficam em pauta envolvem a saúde, portanto não negligencie nada, porque a rotina deve ser adequada para 
obter resultados satisfatórios para o seu bem-estar e para uma qualidade de vida. Se estiver fazendo um 
tratamento de saúde, o céu colabora com os resultados ou com o conhecimento de um médico ou de uma 
outra possibilidade, que atenderá melhor as suas necessidades. Você está sendo testado em sua autoestima, 
o que vem mexendo muito com o seu estado emocional. Se tiver filhos, é importante olhar para as necessi-
dades dele(s) de uma forma diferente. A pessoa amada está distante e afastada. É importante identificar os 
motivos que geram tal afastamento. Tenha atenção também com a frustração e com situações que geram 
desconforto na relação. É uma semana importantíssima para o campo profissional. O seu esforço será recom-
pensado, então é preciso levar em consideração a sua imagem e como é possível promover a sua rotina de 
uma forma mais construtiva e organizada. A autoestima é o combustível para obter os resultados que espera.

Virgem – De 23/08 a 22/09: A Lua Cheia traz destaque para cursos, estudos, palestras, viagens e 
campo filosófico e religioso. Você está passando por uma fase diferente, em que a vida lhe mostra outros 
caminhos e possibilidades. As crenças e a forma de enxergar a vida vêm sendo recicladas. É uma semana 
em que você terá que movimentar contatos e reuniões com pessoas, mesmo que estejam distantes. Os 
parentes e as pessoas de sua convivência também são envolvidas. A comunicação ficará em destaque e as 
suas palavras serão ouvidas, mas você deverá desenvolver também uma escuta. É uma semana excelente 
para o seu desenvolvimento pessoal, então cabe você aproveitá-lo da melhor forma. A maturidade e a forma 
de perceber os seus talentos estão sendo um “divisor de águas” para seguir com as suas ideias de uma forma 
mais autêntica. É preciso dar atenção à forma de lidar com o setor financeiro que está sendo, para você, um 
fator de preocupações que deve ser melhor administrado, mas a semana lhe traz melhorias para investir e 
possibilidade de ganhos maiores. É por isso que você deve estar desperto a novas oportunidades e convites 
que podem surgir. Busque entender as necessidades das pessoas que se apresentam, principalmente em fa-
mília e para o relacionamento. O cônjuge vem passando por um processo de amadurecimento muito profundo 
e por uma nova forma de perceber a situação do relacionamento. Você pode errar ao julgar ou negligenciar as 
necessidades do outro. Busque se colocar no lugar do outro para avaliar as suas posturas. Existem mudan-
ças pontuais que devem ser colocadas em prática no seu trabalho. Isso pode acontecer por insatisfação e por 
vontade de cortar situações que você não deseja mais manter. O mesmo pode acontecer com funcionários, 
mas é importante ter uma ação estratégica e usar as palavras com discernimento e sabedoria.

Libra – De 23/09 a 22/10: A Lua Cheia ativa os recursos compartilhados, além de acertos de contas, 
heranças, aposentadoria, negociações financeiras e investimentos que são necessários para o seu desenvol-
vimento. De uma forma geral, o céu colabora com o seu progresso financeiro, mas é preciso levar em consi-
deração as responsabilidades e os compromissos que envolvem outras pessoas. A flexibilidade e a estratégia 
para negociar são fatores que devem estar presentes para criar um planejamento palpável e estruturado. O 
céu também aborda uma demanda de responsabilidades para o imóvel ou direcionados à família. Com toda 
a certeza você está passando por uma fase de compromissos que devem ser executados com realidade e 
dedicação. Você vai perceber também que deve desenvolver um desapego de situações que não devem mais 
ser mantidas da mesma forma, portanto posso afirmar que a fase atual é como se fosse um acerto de contas 
com pessoas que estão presentes neste momento. É imprescindível dar passos em sua vida com justiça e 
ética, porque isso terá efeito no futuro ou para as próximas gerações. Há uma pessoa que está fragilizada e 
passando por uma fase muito emocional no seu ambiente de rotina ou trabalho. Essa pessoa pode ser um 
parente. Busque entender o que o liga a essa experiência de uma forma curativa. Vocês estão atolados de si-
tuações para resolver, o que pode acentuar afastamentos e um desprendimento necessário para o momento. 
Mas é preciso dar atenção a brigas e a discussões. Apesar dos embates, vocês terão maior consciência das 
necessidades da relação. É uma semana favorável para elaborar planos estruturais no trabalho e para promo-
ver uma administração financeira sólida. O céu aponta excelentes resultados, mas é preciso focar ao máximo 
e atuar com disciplina. Tenha atenção com distorções no ambiente de trabalho e com as suas expectativas.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: A Lua Cheia traz destaque para o casamento, para as relações sociais e 
para sociedades e parcerias. É uma semana para ter aquela famosa “DR” (discussão da relação) para avaliar 
como as coisas estão e devem ser. O céu indica que a conversa é favorável para deixar tudo mais esclarecido 
entre vocês. Se o assunto for meramente comercial, a praticidade vai funcionar de uma forma impecável e 
positiva para ambas as partes. A única recomendação do céu para você, escorpiano, é flexibilidade. Se o as-
sunto for para esferas do coração, aqui temos uma complexidade maior, porque os seus níveis de confiança 
e de intensidade na troca devem estar intactos. É com certeza uma semana para expressar o que sente e 
pensa sobre a vida com uma pessoa importante para o seu desenvolvimento. De uma forma muito visível, 
você vem amadurecendo as suas ideias e a forma de trocar com pessoas de quem gosta e com as pessoas 
de quem não gosta. Apesar dos conflitos pelos quais vem passando em silêncio, você terá boas resoluções 
financeiras com o cônjuge, os sócios e os parceiros, entretanto o céu fala de expectativas que devem ser 
analisadas para se tomar decisões financeiras. A situação financeira mexe muito com a autoestima e com as 
relações de afetos com filhos e com o campo amoroso. É uma semana para conversar com a pessoa amada 
com a intenção de esclarecer os projetos e pensar sobre o futuro da relação. O cônjuge está vulnerável e 
aberto a te ouvir. Existe a necessidade de cortar pessoas, clientes e qualquer tipo de interferência que vem 
afetando o seu campo emocional. Mas é importante manter a calma para dar continuidade a outros planos. 
Apesar dos conflitos, haverá bons resultados financeiros e oportunidades profissionais.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: A Lua Cheia traz destaque para o trabalho, para o formato de sua rotina, 
para mudanças de hábitos e para a saúde. É certamente uma semana em que você terá que pensar sobre 
como deseja atuar em seu trabalho, trazendo destaque sobre a forma de produzir e o modo como troca 
com funcionários e colegas de trabalho. Uma reunião ou uma troca mais reservada com alguém vai mexer 
consideravelmente com os seus planos profissionais. Você está sendo levado a tirar os planos do papel e 
a adotar uma postura mais estratégica para obter resultados. É nítido que não deseja abrir os seus planos 
profissionais. Há também a necessidade de trocar de uma forma velada com pessoas seletas que estão 
mais atuantes e integradas aos seus projetos. Respeite essa necessidade de silenciar e busque analisar o 
que vem o impedindo de progredir na forma que deseja, porque o céu fala de medos, bloqueios, angústias e 
fatores que não são visíveis, além de haver uma pessoa em quem possa confiar por perto, serão essenciais 
para realizar os movimentos que vem idealizando. A dica para dar certo é: o grau de comprometimento é o 
primeiro passo; o segundo é a autoconfiança. A sua relação com o seu dinheiro deve ser amadurecida. O 
céu pede atenção com frustrações e situações que podem deixá-lo visivelmente mais vulnerável. Cuide de 
você com mais carinho e leve em consideração o desvalor e os desafetos. É importante prestar atenção aos 
ressentimentos e às situações que estão distorcidas quando o assunto é o coração. Independentemente dos 
desafios que você pode estar enfrentando, é uma semana muito positiva para conversar com o cônjuge e 
entender o que se passa com ele(a). É uma semana produtiva para o trabalho, mas o céu recomenda fazer 
os movimentos com discrição e reserva. Busque entender o momento pelo qual vem passando, levando em 
consideração a baixa autoestima ou as dependências emocionais com uma outra pessoa.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: A Lua Cheia traz destaque para os assuntos do seu interesse e mexe 
com a autoestima, os talentos, o namoro, os filhos e as atividades de lazer. É uma semana favorável para 
focar em seu desenvolvimento pessoal, levando em consideração a autoestima e as relações de afetos. Você 
é levado a olhar mais para o prazer de viver e de trocar com pessoas que participam e colaboram com o seu 
bem-estar e a criatividade. É uma semana excelente para se divertir, namorar e trocar com os filhos de uma 
forma mais consciente e prazerosa. O cenário traz responsabilidades e compromissos que validam a vida. 
Por meio de uma nova postura, o céu pode trazer algum tipo de reconhecimento, com a ajuda de notícias e 
de trocas que favorecem a experiência afetiva. O momento está excelente para namorar. Se estiver sozinho, 
alguém pode entrar na sua vida. Se tiver filhos, você vai vê-los progredir, pois passarão por uma fase impor-
tante de amadurecimento. O céu também aborda planejamento para ter filhos e uma vida mais harmônica 
para desenvolver todo o seu potencial. Existem ainda desafios para lidar com decisões na carreira, mas o 
momento já foi pior. Nesta semana, você terá a oportunidade de consolidar os planos de uma forma mais 
confiante e realizadora. É preciso também levar em consideração os bloqueios emocionais para se relacionar 
com pessoas do seu convívio, principalmente irmãos e parentes. É uma semana muito positiva para namorar 
e focar no bem-estar da relação. O céu colabora com a elaboração de planos em comum e com a participação 
dos amigos. Mas é preciso também levar em consideração a ansiedade sobre decisões que precisam ser 
conduzidas e o quanto isso interfere na estrutura da relação. Você pode estar “pisando em ovos” para intera-
gir com autoridades e chefes. É importante analisar como é possível interagir de uma forma mais construtiva. 
Apesar dos conflitos e da sensação forte de mudança, o céu colabora com os resultados e lhe dá novas 
oportunidades para crescer e prosperar. Esteja atento às oportunidades que surgem.

Aquário – De 21/01 a 19/02: A Lua Cheia traz destaque para os assuntos familiares e para obter reso-
luções para assuntos do imóvel. É uma semana em que é preciso ficar atento a oportunidades e a notícias 
que movem a família. O céu pede de você flexibilidade para interagir com opiniões e pessoas que de alguma 
forma interferem em seus planos ou participam dos seus projetos. A forma de se relacionar ou negociar é 
essencial para obter bons resultados, portanto vai ser necessário uma postura estratégica. Você também está 
maduro para seguir com os planos e já vem tentando obter resultados há meses; agora chegou a sua vez. 
Mas é importantíssimo ter consciência dos processos emocionais pelos quais vem passando, seja por meio 
de experiências espirituais, seja por meio de terapia. O autoconhecimento vem sendo uma ferramenta vital 
para progredir e seguir de uma forma diferente na relação familiar. A semana colabora com a comunicação e 
com a construção de projetos, entretanto é preciso levar em consideração expectativas e dependências que 
você vem nutrindo no setor financeiro. Você está mais arredio e com dificuldades para lidar com situações que 
fogem do seu controle, e isso exerce uma agitação no seu comportamento. Independentemente dos conflitos, 
você verá a oportunidade de conversar com a pessoa amada de uma forma mais reservada ou de fazer ela-
borações com reserva sobre as suas necessidades afetivas. É uma semana muito positiva para o seu desen-
volvimento profissional. Esteja atento a oportunidades! O cenário lhe possibilita obter resultados mais sólidos. 
Tenha atenção com as oscilações emocionais e com o desejo de mudança que pode acentuar os imprevistos.

Peixes – De 20/02 a 20/03: A Lua Cheia traz destaque para as relações de convivência com parentes 
e para cursos e viagens. É uma semana em que você deverá se comunicar e trocar com as pessoas de uma 
forma mais clara e objetiva. O céu aponta reuniões, deslocamentos, contatos e informações que devem ser 
circuladas. O céu deixa em destaque os seus interesses e lhe traz excelentes resultados por meio de rela-
ções que validam os seus projetos. Vejo a comunicação circulando tanto para pessoas que estão próximas 
quanto distantes. Todos ficam sabendo deste novo momento, e isso de alguma forma abre as portas para 
que você obtenha o crescimento que vem sendo construído. O céu pede atenção na forma como vem lidando 
com investimentos e trâmites comerciais que envolvem equipes de trabalho e outras pessoas. Haverá bons 
resultados financeiros, mas é preciso levar em consideração oscilações emocionais ou desgastes que podem 
acontecer com uma pessoa que interfere em seus planos. É importante agir com sabedoria e consciência do 
momento atual. É uma semana para colocar os projetos em movimento e para expor as suas ideias com a 
pessoa amada. Ambos estão motivados para organizar viagens ou atividades em grupo. Um ângulo desafia-
dor entre Vênus e Netuno pede de você atenção com as expectativas e as crenças que vem nutrindo. Existem 
boas oportunidades de crescimento profissional e o céu recomenda que fique desperto para colher os resul-
tados. O momento está favorável para avaliar patrocinadores e para administrar os recursos compartilhados. 
Mas o céu pede para analisar também dependências financeiras que privam a sua atuação.

Horóscopo
NOVELAS

A Dona do Pedaço - Globo - 21h – sexta-
-feira: Maria da Paz estimula a espiritualida-
de de Jô. Abdias participa de uma reunião no 
alcoólicos anônimos e Sílvia o apoia. Régis 
comenta com Gladys e Lyris sobre sua vonta-
de de melhorar. Agno garante a Maria da Paz 
que continuará buscando o documento que 
confirma que ela é a dona da fábrica. Capitã 
apresenta Jô a Gerusa. Beatriz e Zé Hélio 
descobrem que Fabiana falsificou o presente 
de casamento dos dois. Aconselhado por Már-
cio, Abel pede Britney em casamento. Márcio 
impede o casamento de Kim com Paixão, que 
agride o rapaz. Yohana cuida de Márcio. Ca-
milo repassa informações a Álvaro e Yohana 
desconfia do colega. Jô participa de um culto 
evangélico. Kim confessa que não ama Márcio 
nem Paixão. Agno encontra o documento de 
Maria da Paz.

Bom Sucesso - Globo- 17h - sexta-feira: Eu-
gênia exige que Diogo conte sobre sua traição 
para Nana e demite Jeniffer. Alberto elogia o 
trabalho de Vera. Gisele aconselha Diogo a 
pedir ajuda para Machado. Marcos leva Pa-
loma para conhecer seu novo apartamento. 
Nana e Sofia conversam sobre a possibilida-
de de Alberto namorar Vera. Vera pressiona 
Diogo, ameaçando contar a Nana sobre sua 
traição.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: Fi-
lipe se alarma com a revelação de Leila, que 
pede sigilo sobre o assunto para não desres-
peitar Lara. Marco implora para que Carla não 
o faça escolher entre o casamento e sua pro-
fissão. Filipe confronta Rita sobre o passado 
de Rui. Anjinha fala mal do futebol de Tatoo, 
que fica arrasado. Anjinha pressiona Cléber 
sobre o namoro dos dois. Regina arma um 
encontro entre Guga e Max. Serginho insinua 
a Rita que Rui deseja retomar sua relação 
com ela. Carla sofre e Raíssa e Thiago tentam 
animar a mãe. Meg se acidenta e Madureira a 
ajuda. Tatoo procura Anjinha, e Marco e Clé-
ber se incomodam. Começa a audiência entre 
Rita, Rui, Lígia e Joaquim. Lara confronta Rita 
diante do juiz.

Ouro Verde - Band - 20h20 – sexta-feira: 
Jorge admite ter voltado para matar toda a fa-
mília de Miguel. Bia e a mãe conversam sobre 
sua gestação. Mônica diz à filha que sua gra-
videz pode ser um sinal do destino e que ela 
deve dar continuidade. Gonçalo conta sobre 
a história dos quatrocentos mil euros a Lúcio, 
que confronta Antônio, deixando claro que ele 
pode estar envolvido no rapto da sobrinha. Mi-
guel se declara para Vera.

As Aventuras de Poliana - SBT - 20h50 
– sexta-feira: Kessya tem um lindo sonho 
com seu pai. Em sua primeira noite na casa 
de Pendleton, Poliana encontra Ester parada 
na sala enquanto ia buscar água. Pendleton 
decide manter Ester em repouso até que seu 
sistema volte a normalidade. Ruth recebe boas 
notícias do detetive que procura seu sobrinho. 
Depois da live, dona Branca bomba nas redes 
sociais e ultrapassa o número de seguidores 
de Mirela. Lindomar, Arlete e Gleyce come-
çam a se preparar para a apresentação no 
Domingo Legal. Luisa começa a estranhar o 
comportamento de Ester. Filipa acusa Leticia 
de ser a autora da denúncia anônima contra 
ela. Gabriela prepara uma surpresa para Vini, 
mas ele assume que na verdade gosta mesmo 
de Mirela. Brenda pede para Jeff dar uma nova 
chance aos seus amigos. Gleyce e Arlete dis-
cutem durante os ensaios com Lindomar. Pen-
dleton apresenta aos alunos da Ruth Goulart 
para apresentar o projeto ‘Escola dos Sonhos’. 
Após conseguir a assinatura de sua mãe, Ro-
ger pensa em tomar os próximos passos de 
seu plano para acabar com a O11O.

O Rico e Lázaro - Record - 20h45 – sex-
ta-feira: Lia e Naomi se recusam a servir os 
deuses babilônicos. Hurzabum mente e diz 
que Shag-Shag estava com ele durante toda a 
noite. Nitócris exige que Sammu impeça Sha-
miran de ter filhos. Sem poder se defender, a 
sacerdotisa rumina o ódio. Zac diz que Absa-
lom fez bem em acusar Shag-Shag. A adivinha 
diz para Arioque que não é uma assassina. Lia 
e Naomi agradecem o apoio de Daniel e Abed-
nego. Lior se apresenta ao governador. Elga 
se diz traída por ninguém ter contado sobre as 
traições de Chaim. Asher retorna ao alojamen-
to de escravos. Nebuzaradã descobre que Zac 
e Asher disputam a mesma mulher. Hurzabum 
questiona a acusação de Absalom e apanha. 
Nicolau diz que o espírito de Chaim está lhe 
perturbando. Zadoque fala mal de Fassur. 
Zelfa visita Shag-Shag e diz acreditar nela. A 
criada de Elga descobre que Asher está vivo. 
Hurzabum procura Daniel. Evil visita os sábios 
hebreus e descobre que alguém está rouban-
do a administração do palácio. Nabucodonosor 
procura Sammu e diz que ela não pode lhe de-
sobedecer. Evil diz estar do lado dos hebreus. 
Ilana e Joana visitam Elga. Rebeca agradece 
o apoio de Ravina. Zac encontra Joana em 
sua casa e fala mal de Fassur. Nabucodono-
sor avisa que não permitirá a permanência da 
nova pretendente de Joaquim no palácio. O 
rei pede para falar com Amitis. Nitócris pede 
para Nabonido se aproximar de Evil. Shamiran 
tenta animar Raquel e diz que a serva é uma 
mulher bonita. Joaquim fica feliz com a ordem 
do rei. Neusta procura Amitis para reclamar da 
nova ordem do rei. Joaquim se declara para 
Edissa.Depois de apanhar de Absalom, Hurza-
bum chega machucado na Casa da Lua. Lior 
tenta apoiar Asher. Fassur visita Elga e lhe 
presenteia. Nicolau volta a dizer que o espírito 
de Chaim está perturbando-o. Zelfa pergunta 
a quanto tempo Zac sabe que Asher está vivo.

Topíssima - Record - 19h45 – sexta-feira: 
Pedro fica furioso ao saber que Yasmim este-
ve na casa de Bruno. Paulo Roberto se faz de 
vítima e Rafael o apoia. Andrea e Clementina 
pegam roupas de Sophia no hotel. Angélica 
marca encontro com Lima e revela que Paulo 
Roberto é o chefe do tráfico. Pedro avisa que 
reitor que Yasmim os traiu. Isadora e Gusta-
vo veem Angélica e Lima juntos. Edevaldo e 
Graça lamentam a prisão dos jovens Edison e 
Vitor. Elisabete visita Vitor na prisão e pinta um 
clima entre eles. Andrea, Clementina e Antonio 
visitam Sophia na prisão. O advogado de Lara 

avisa à Beatriz que precisa ler o testamento da 
falecida. Lima e Angélica decidem visitar So-
phia na prisão. Mão de Vaca lamenta o estado 
de saúde de Minha Flor. Edison fica aliviado 
ao encontrar Vitor na prisão. Lima fica tenso 
na visita à Sophia. Andrea avisa que deixará a 
república para morar com Carlos. O cachorro 
Trombada foge da república e é atropelado. 
Paulo Roberto se irrita com Taylor. Os estu-
dantes se dão conta que Trombada sumiu. O 
cachorro caminha, ferido, pelas ruas. Pedro se 
encontra com Yasmim e a acusa de traidora.

Meu Coração É Teu – SBT – sexta-feira: Fer-
nando externa sua preocupação de que Jen-
nifer queira apenas se aproveitar de seu pai, 
Ana a defende e ele pergunta se a conhece. 
Ela nega. Ana começa a considerar a possibili-
dade de contar a Fernando sobre seu trabalho 
na boate “Chicago”, porém sempre em sua 
presença ela fica com medo e muda de opi-
nião. Isabela convence Fernando de que com 
uma boa quantidade de dinheiro, Jennifer dei-
xará Nicolas em paz. Fernando então decide ir 
até a boate. Jonnhy se surpreende quando vê 
Fernando entrando junto de Isabela. Jennifer 
rapidamente avisa Ana, esta se nega a sair 
para dançar, mas Dorival a obriga. Isabela dá 
um cheque a Jennifer e ela o faz em pedaços. 
Quando Ana está a ponto de entrar para dan-
çar, Jennifer rapidamente toma o microfone 
das mãos do narrador e diz que o nome da 
dançarina é Lola. Posteriormente Ana entra no 
palco, com uma máscara e vestida de mulher 
gato, Fernando a olha deslumbrado e corre 
para perto dela, que o afasta. Fernando olha 
nos olhos da “mulher gato”, e tem a impressão 
de já conhecer aquele olhar. Nicolas dá uma 
chave de seu apartamento para Jennifer e a 
convida para viver com ele. Ela não aceita e 
diz não estar segura de seus sentimentos. Fer-
nando se lembra da mulher gato ao ver Ana.

Abismo de Paixão - SBT - 18:45 – sexta-fei-
ra: Damião, aos gritos, diz a Elisa que ela brin-
cou com seus sentimentos e com os de Gael. 
Dolores pede a Damião que não diga nada 
do que pode vir a se arrepender. Kenia pede 
a Damião que vá embora antes que aconteça 
uma tragédia. Carmem diz a Augusto que se 
deseja separar em definitivo Elisa e Damião, 
basta contar a eles que são filhos do mesmo 
pai. Augusto pede a Carmen que se cale, por-
que Elisa pode os escutar. Almerinda diz a 
Florência que pressente que Elisa terminou 
com Damião, assim que ela aproveite para re-
conquistá-lo. Guido procura Carmem para que 
ela explique por que ligou para Paulo. Augusto 
procura Kenia em sua casa para dizer a ela 
que os Arango não são gente de confiança, 
pois o “esporte” favorito de todos é machucar 
e enganar as pessoas. Augusto diz a Kenia 
que a adora, eles se beijam e Carmem apa-
rece. Augusto afirma que o que ocorreu entre 
ele e Kenia foi um erro que jamais voltará a 
se repetir. Carmem, furiosa, diz a Augusto que 
ainda que esteja insatisfeita, nunca lhe foi in-
fiel, e que Kenia é praticamente uma menina. 
Guido diz a Paulo que já descobriu que além 
de incomodar Elisa, agora também tem corrido 
atrás de Carmem. Paulo diz ao irmão que sua 
relação com Carmem foi em comum acordo. 
Guido ao irmão que se ele não se conscien-
tizar, ele mesmo o denunciará por abuso de 
menor por ter engravidado Kenia. Augusto 
diz a Edmundo que suspeita que Carmem o 
engana com outro homem, mas isso não tem 
importância porque está apaixonado por uma 
garota linda, que inclusive poderia ser sua fi-
lha. Damião diz a Paloma que Elisa terminou 
com ele porque ama Gael.

Cúmplices de um Resgate - SBT - 21h30 – 
sexta-feira: Fiorina vai se confessar com o pa-
dre Lutero e revela que está com raiva de seu 
marido, Giuseppe, por achar que ele está com 
um plano de fechar sua sorveteria. Ela explica 
que a sorveteria não dá lucro, mas que lá é 
o lugar que a deixa feliz. O padre alerta que 
ela não deve esperar ser feliz apenas por algo 
material. Fiorina diz que se ele não fizer nada, 
ela morrerá. As crianças chegam em casa 
disfarçadas, mas logo são reconhecidas pela 
multidão de fãs dos irmãos Vaz e de André. 
Dóris e Mateus dizem para ‘Manu’ que uma 
das vocalistas da banda C1R é a cara dela. A 
menina conta para os dois que é melhor eles 
guardarem segredo, pois senão eles correm 
risco de vida no vilarejo. Regina diz para Ma-
nuela que viu o programa, mas acha que ela 
precisa melhorar e ter mais atitude. Téo chora 
ao contar para os amigos que está preocupada 
com a relação de seus pais. Pedro tentar con-
fortar o irmão. Já Giuseppe não sabe mais o 
que fazer em relação à sorveteria.

FILMES

Alexandre e o Dia Terrível, Horrível, Espan-
toso e Horroroso – Globo - 16h01 – sexta-fei-
ra: Alexander Cooper tenta convencer a família 
de que existem dias em que absolutamente 
nada dá certo. Na véspera do seu aniversário 
de 12 anos, ele deseja que todos tenham um 
dia verdadeiramente ruim. Para sua completa 
surpresa, a família enfrenta uma série de situa-
ções terríveis ao longo de todo o dia.

Tudo por Amor – Globo - 2h14 – sexta-feira: 
Jovem atraente e comunicativa, mas com pou-
co dinheiro e vários relacionamentos fracas-
sados, busca estilo de vida diferente. Victor é 
homem rico e educado, limitado por uma doen-
ça e um pai dominador. Seu desejo é escapar 
da vida de enfermidades e isolamento em que 
se encontra. Quando se conhecem, concluem 
que cada qual tem algo a dar ao outro, e, a 
medida que este amor cresce, a doença, colo-
cada em segundo plano, dá lugar a esperança.

Casa Grande – Globo - 4h01 – sexta-feira: 
Sônia e Hugo são da alta burguesia carioca 
e levam uma vida bastante confortável. Aos 
poucos vão à falência, mas ninguém sabe de 
seus problemas financeiros, nem mesmo o fi-
lho Jean, que faz de tudo para se desvencilhar 
dos pais superprotetores. Para se manter, o 
casal corta despesas e ele, que só se preocu-
pava com garotas e vestibular, enfrenta pela 
primeira vez a realidade.

Novelas e Filmes
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UBS registra alto índice de ausências 
de pacientes em consultas e exames

Rafard  |  Números são alarmantes e prejudicam pacientes mais necessitados

É assustador o número 
de pacientes que agen-
dam e não comparecem 
às consultas com espe-
cialistas na Unidade Bá-
sica de Saúde de Rafard 
(UBS). Segundo dados 
divulgados pela diretoria 
de Saúde, de 1º de janeiro 
à 12 de novembro deste 
ano, 3.231 pessoas falta-
ram às consultas.

Também é alto o índi-
ce de pacientes que agen-
dam e não comparecem 
aos exames de ultrasso-
nografia. Até a presente 
data, 175 faltaram sem 
justificar a ausência.

Mesmo com dados de-
satualizados, um cartaz 
colado na recepção da 
UBS pede a colaboração 
dos usuários, para que 
avisem com antecedência 
o não comparecimento.

“Quando o pacien-
te não comparece e não 
avisa, acaba atrasando 
a fila e comprometendo 
outro usuário que precisa 
do atendimento”, alerta a 
diretora de Saúde, Verus-
cka Corrêa.

Por isso, a adminis-
tração municipal, pede 
o comprometimento 
das pessoas para que, se 

agendar, compareça. Se 
não puder comparecer, 
avise com antecedência, 
para que outro paciente 
possa ocupar a vaga. 

Segundo Veruska, é 
preciso envolvimento de 
toda comunidade para 
diminuir o absenteísmo, 
que, além do prejuízo fi-
nanceiro, causa demora 
no fluxo das filas.

Pronto Socorro da Santa Casa de 
Capivari recebe ar condicionado
Na última semana, 

o prefeito de Capivari, 
Rodrigo Abdala Proen-
ça, anunciou melhorias 
para o Pronto Socorro e 
para a Santa Casa de Mi-
sericórdia. Novos apare-
lhos de ar-condicionado 
e de cortinas de ar foram 
instalados na recepção e 
na sala de espera de cha-

mada médica.
O prefeito também 

anunciou a compra de 
um Ressectoscópio Bi-
polar cirurgias na área 
de urologia.

“São aproximada-
mente 6.500 atendimen-
tos por mês no P.S. e 
os locais em que foram 
instalados os aparelhos 

eram muito quentes, pois 
neles só haviam ventila-
dores, e a circulação de 
pessoas por ali é muito 
grande. Com os apare-
lhos novos a população 
receberá atendimento de 
maior qualidade, e temos 
trabalhado bastante para 
ser cada dia melhor”, diz 
Proença.

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

Cartaz alerta para ausências na recepção da UBS (Foto: Túlio Darros/O Semanário)


