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Prefeitura de Rafard apresenta projeto 
para terceirizar a água com a SANASA
Privatização da água em Rafard deve entrar na pauta na próxima sessão. Na Câmara dos Deputados, PL acaba com os chamados ‘contratos de programa’, 

que permitem que as prefeituras contratem companhias estaduais de saneamento para atuar nas cidades sem necessidade de licitação. Página 5
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Munícipe tem até o dia 13 de dezembro para 
aproveitar os descontos de até 100% para os juros 

e de até 95% para as multas. Página 4
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Comerciantes e empresários querem fortalecer e 
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Esportivo Reinaldo Fontolan. Página 8
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Bíblia sem preconceito 43
Concluímos o último 

artigo dizendo que as quei-
madas dos canaviais e o uso 
de agrotóxicos são crimes 
contra o ser humano, con-
tra os animais, contra todo 
o meio ambiente, dos quais 
Deus pedirá conta. Sabe-
mos que precisamos extrair 
da natureza o nosso alimen-
to, os medicamentos, a água 
e tudo o que necessitamos 
para a nossa sobrevivência. 
Os índios sempre viveram 
destes recursos, mas não 
os estocavam, nem os tro-
cavam por dinheiro para se 
enriquecerem. Passei um 
tempo entre os carajás, na 
ilha do Bananal. Certa vez 
pescaram tantos tucunarés 
que a canoa veio cheia. Ao 
chegar na aldeia cada índio 
pegou um ou dois, fi cando o 
restante ao ar livre. Vieram 
as índias e levaram, cada 
qual o bastante para sua fa-
mília, nada para o amanhã. 
Ninguém fi cou sem. A his-
tória registra um diálogo 
interessante. Um cacique 
perguntou ao explorador 
francês o motivo de leva-
rem tanta madeira para a 
França e a resposta foi: para 
vender, e ganhar dinheiro. 
O Cacique disse-lhe que o 
deus deles era melhor do 
que dos franceses porque 
ele dá todos os dias tudo o 
que precisam, não se preo-
cupam com o dia do ama-
nhã. O desejo de enriqueci-

mento não poupa, se quer a 
vida própria, menos ainda 
importa a dos outros, dos 
animais e o meio ambiente. 
Mas o preço que terão de 
pagar pelo derramamento 
de óleo nos oceanos, pelas 
queimadas, pelos agrotóxi-
cos, pelos bilhões de mor-
tes de animais, plânctons e 
seres humanos será muito 
mais do que poderão pagar. 
Assim será também com a 
pessoa cruel, que maltrata 
os animais.

Contudo, mais devasta-
dora e mais contagiante é a 
poluição moral, ela é cau-
sa das demais, a fonte que 
dopa e excita os sentimen-
tos da avareza e das demais 
paixões. Verdadeiro se torna 
o alerta bíblico: “O amor ao 
dinheiro é a raiz de todos os 
males” (1Tm 6:10). Foi pelo 
dinheiro que Judas traiu seu 
Mestre (Mt 26:14-16). Foi 
por dinheiro que o profeta 
Balaão traiu seu povo (Nm 
22:15-17). É pelo dinheiro 
que desmatam, derramam 
agrotóxicos inconsequente-
mente.

O jornal “Agora” 4/11/19 
revelou que o Brasil, o maior 
exportador de carne bovi-
na, está aumentando a ex-
portação mensal de 100.000 
para 177.000 toneladas de 
carne, equivalente a 681 mil 
bois por mês. O Brasil pos-
sui 175 milhões de bovinos, 
terá de aumentar o rebanho, 

ou seja, o desmatamento vai 
aumentar para dar lugar aos 
pastos. Outra imoralidade 
da nossa sociedade é a dife-
rença nos rendimentos dos 
brasileiros, cada vez mais 
gritante. Os ministros do 
STF deram-se um acrésci-
mo de 16,3% ($ 5.500,00), 
aprovado pelo legislativo, 
passando de $ 33.700,00 
para $ 39.200,00. A Folha de 
S. Paulo 4/11/19 noticiou: 
que os 760 desembargado-
res da ativa e aposentados 
de S. Paulo, recebem entre 
salário, auxílios e abonos, 
mensalmente $ 56.000,00 
– quase 2 mil por dia, en-
quanto o salário mínimo 
subiu 4,6% e vale $1040,00. 
É o terceiro pior salário mí-
nimo no mundo. É bom que 
se digam, os políticos brasi-
leiros ganham salários mais 
altos do que os empregados, 
com funções similares, de 
empresas particulares, re-
cebem 6 vezes mais do que 
os franceses e mais do que 
os políticos de todo o mun-
do, com raras exceções. O 
Congresso brasileiro é o se-
gundo mais caro do mundo. 
Cada um dos 513 deputados 
federais e 81 senadores cus-
ta mais de $7 milhões por 
ano, mas o Estado não tem 
como dar saúde e educação 
com qualidade, oferece 5% 
de aumento aos policiais, 
“E o salário dos professores 
oh”. A fortuna dos 6 mais 

ricos do Brasil: Jorge Paulo 
Lemann, Marcel Herman-
nn Telles,  Heins Carlos 
Alberto Sicupira (donos de 
cervejarias), Heins Eduardo 
Saverin (Facebook), Joseph 
Safra (banco), João Roberto 
Marinho (Globo), equivale 
à dos 104,6 milhões de bra-
sileiros mais pobres soma-
das. 

A imoralidade é inima-
ginável: roubam do INSS, 
FGTS, nas licitações de 
obras públicas... A imora-
lidade vai além da políti-
ca, fraudam vestibulares e 
ENEM, furam fi las nos ban-
cos, estacionam carros nos 
lugares proibidos e reserva-
dos para defi cientes e ido-
sos, vendem o voto... Nes-
te mundo de corruptores 
e corruptos, há uma nata, 
cuja estirpe não se deixa 
vergar ante a horda enlame-
ada pela desonestidade.

Deus promete restaurar 
o mundo para aqueles que 
nEle creem e lutam para 
obter um caráter melhor, 
à imagem de Deus, seme-
lhantes no caráter, na mo-
ral, bondade, amor... Nossa 
luta é contra nós mesmos, 
contra os defeitos de nossa 
personalidade. O homem 
tem maus desejos, mas cabe 
a ele dominá-los (Gn 4:7).

OpiniÃo
Não ‘vendam’ nosso 
bem mais precioso

Rafard vive uma onda de polêmicas que pa-
rece nunca ter fi m. Depois de tantas cobranças, 
as obras de fi nalização das 70 casas do conjun-
to habitacional Lurdes Abel tiveram início na 
última semana. A promessa da CDHU é que as 
famílias poderão passar o Natal na casa nova.

Tomara que, dessa vez, a promessa seja 
cumprida!

Agora, o assunto do momento, é a privatiza-
ção do sistema de água e esgoto da cidade. Já 
havíamos antecipado isso há algumas sema-
nas. Na ocasião, também sugerimos um amplo 
debate com a população sobre a terceirização 
dos serviços, no entanto, o governo municipal 
e alguns vereadores simplesmente se reuni-
ram a portas fechadas com representantes da 
SANASA, Sabesp e Ares-PCJ.

Resultado, o Executivo apresentou um pro-
jeto na última sessão ordinária, para que os 
vereadores autorizem a formalização de um 
convênio com o município de Campinas, a SA-
NASA e a Ares-PCJ. A propositura tramita nas 
comissões do Legislativo e pode ser colocado 
para votação na sessão da próxima terça-fei-
ra (26). Vamos aguardar!

Apesar da necessidade de medidas emergen-
ciais e investimentos no saneamento básico de 
Rafard, essa parece não ser a melhor escolha, 
já que, ao que parece, nenhuma tentativa de 
profi ssionalizar o setor de água e esgoto foi re-
alizada no município.

Por que não tentar fazer em casa primeiro?
Sem dizer que tramita na Câmara dos De-

putados, um projeto de lei que não vê com bons 
olhos esse tipo de convênio. O PL prevê a rea-
lização de licitação, onde ganharia a melhor 
proposta de investimento e a menor taxa para 
o bolso do consumidor.

Sem dúvidas, o governo municipal deve tirar 
o pé do acelerador e analisar com mais calma 
essa questão. Que tal seguir os passos da cidade 
vizinha – Capivari – que aos poucos, vai colhen-
do os frutos de um trabalho iniciado há 10 anos.

Autonomia é uma coisa tão difícil de se con-
quistar, por que abrir mão assim sem ao menos 
tentar? Se bem que, às vésperas das eleições 
municipais, será muito difícil um projeto desse 
tipo passar pelo crivo dos parlamentares ra-
fardenses, muito menos, pela população, que 
parece ser unânime contra a privatização de 
um dos bens mais preciosos de Rafard, a água.

Editorial

Deus não pode deixar 
de ser devido as horríveis 
imoralidades ou desumanas 
brutalidades cometidas em 
Seu nome. Deus é eterno, 
onipresente, onisciente e 
paciente, mas justiceiro Ser 
no mundo atual e no futu-
ro. Usa conosco as mesmas 
medidas que usamos com 
os nossos semelhantes e 
animais.

Para Ele a ignorância 
não é desculpa, embora es-
teja sempre nos perdoando, 
pois está seguidamente nos 
dando oportunidades para 
nos arrependermos faz fa-
lhas cometidas.

Deus é o maior demo-
crata porque, através do 
“livre arbítrio”, nos dá li-
berdade de fazermos nossa 
própria escolha a seguir, en-
tre o bem e o mal.

Deus é um, e também 
são muitos. Deus é menor 
que um átomo e maior que 
os Montes Himalaias. Está 
contido numa gota do oce-
ano, mas nem mesmo os 
sete mares podem contê-
-lo e a razão é importante 
para conhecê-lo. Está além 
do alcance ou das garras 

da razão. Mas não preciso 
persistir na afi rmativa que a 
fé é essencial neste assunto. 
Minha lógica pode fazer e 
desfazer inúmeras hipóte-
ses. Um ateu pode emba-
raçar-me num debate, mas 
minha fé corre tão mais rá-
pida que minha razão, que 
posso desafi ar o mundo 
todo e dizer: “Deus era, é e 
será sempre”.

Mas os que pretendem 
negar Sua existência têm 
liberdade de fazê-lo. Ele é 
misericordioso e compas-
sivo, não é um rei terreno 
que precise de Exército 
para fazer-nos aceitar Seu 
poder. Dá-nos liberdade e, 
não obstante, sua compai-
xão ordena-nos obedecer 
à Sua vontade. Se um de 
nós, porém, desdenha sub-
meter-se à Sua vontade, Ele 
diz “Assim seja. Meu sol não 
brilhará menos para você 
nem minhas nuvens chove-
rão menos para você. Não 
preciso forçar você a acei-
tar meu poder”. Deixa Deus 
que os ignorantes disputem 
Sua existência. Sou um dos 
muitos milhões de devotos 
que creem Nele, e jamais 

deixarei de submeter-me á 
Ele e de cantar Sua glória.

Mestre Gandhi durante 
toda a sua vida, na Índia, 
para a Índia e pela Índia, 
atuou com as mentes dos 
políticos educadores, idea-
listas e sonhadores religio-
sos. Trabalhou fortalecen-
do os esforços de todos os 
que lutavam pela libertação 
das massas opressas, cujos 
métodos construtivos, não 
destrutivos, para que as me-
lhoras obtidas fi zessem par-
te da família humana.

Não trabalhava para 
elevar um setor do povo, 
à custa de outro, mas para 
a fraternidade e a correta 
compreensão das neces-
sidades de todas as almas 
que fossem evoluídas na 
Senda, ou que estivessem 
começando sua peregrina-
ção planetária, de acordo 
com a Lei da Reencarna-
ção. (Segue)

Cidadania
Hoje, 20 de Novembro 

de 2019 é Feriado Nacional, 
em comemoração à Consci-
ência Negra, isto é, para que 
seja com festejos, demons-

trações afro-brasileiras e 
palestras elucidativas, com 
gratidão e respeitosamente 
lembrada a árdua e sofrida 
vida aqui passada por nos-
sos irmãos negros que; por 
muitos anos carregaram nas 
costas – sob o jugo escra-
vagista – com profícuo tra-
balho braçal, a colaboração 
para o progresso da Pátria 
Brasileira.

Não podemos deixar 
de louvar a Princesa Isabel 
que; infl uenciada pelos abo-
licionistas, José do Patrocí-
nio, André Rebouças, Luiz 
Gama entre outros, que em 
substituição ao seu pai Pe-
dro II dirigia os destinos 
do nosso país, no dia 13 de 
Maio de 1888, assinou a Lei 
Áurea abolindo a escravi-
dão, fazendo assim, jus ao 
Título de “Isabel a Reden-
tora”.

Unimo-nos e participa-
mos desses eventos meri-
tórios, abraçando nossos 
irmãos homenageados, 
considerando também que, 
perante Deus nosso Pai 
Creador, independente da 
raça ou da cor, somos todos 
iguais. É isso.

ArTiGo
Sabedoria de Gandhi V

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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Saae prepara contratação 
de empresa para limpeza 
da Represa Milhã em 2020

Capivari  | Empresa especializada deve realizar o trabalho na represa

A equipe de Contro-
le de Qualidade e Meio 
Ambiente do Serviço 
Autônomo de Água 
e Esgoto de Capivari 
(Saae), estuda há alguns 
meses, a contratação de 
empresa especializada e 
outorgada, por meio de 
licitação, para a limpeza 
de aguapés na extensão 
da Represa Milhã.

Segundo a equipe téc-
nica, este tipo de serviço 
exige cuidados e muita 
atenção, por isso, exis-
tem pouquíssimas em-
presas licenciadas para 
este tipo de limpeza.

A diretora da autar-
quia, Edna Bom, cons-
tatou a necessidade das 
empresas, que irão parti-
cipar da licitação.

“Elas deverão estar 

com a documentação dos 
equipamentos de nave-
gação legalizado junto 
à Capitania dos Portos 
(Marinha do Brasil) e que 
os operadores tenham 
habilitação para que os 
trabalhos sejam realiza-
dos com a segurança, efi-
ciência e a qualidade que 
o serviço exige”, explica.

O superintendente do 
Saae, José Luiz Cabral, 
lembra que em 2018, foi 
realizado um mapeamen-
to da extensão da bacia 
Milhã para identificar 
possíveis fontes de influ-
ência na proliferação das 
algas e, também já havia 
contratado uma empresa 
para a limpeza da repre-
sa, mas não obteve o re-
sultado desejado.

“Pensando nisso, es-

tamos procurando agen-
da nas empresas especia-
lizadas para iniciarmos 
os trabalhos no início do 
2020”, afirma Cabral.

De acordo com o che-
fe da Divisão Operacio-
nal, Claúdio Luciano 
Bossolan, como a repre-
sa apresenta baixa tur-
bulência e abundância 
de nutrientes, as plantas 
encontram condições 
para seu desenvolvimen-
to, porém, sua expansão 
não prejudica a qualida-
de da água distribuída.

A barragem da Repre-
sa Milhã foi construída 
em 1960 e é o principal 
manancial de superfície 
em Capivari, que repre-
senta aproximadamente 
25% do abastecimento 
de água na cidade.

EPTV repercutiu este ano a situação da Represa Milhã, que fornece 25% da água utilizada em Capivari (Foto: Reprodução)

Contribuintes de Capivari 
podem quitar débitos com 
descontos de até 100%

Refis 2019  |  Munícipe tem até o dia 13 de dezembro para aproveitar os 
descontos de até 100% para os juros e de até 95% para as multas

A Secretaria de Finan-
ças de Capivari está reali-
zando o Programa de Re-
cuperação Fiscal (Refis) 
com a Campanha “Dívida 
Zero”, que teve seu prazo 
prorrogado até o dia 13 de 
dezembro.

O programa oferece 
descontos de até 100% 
para os juros de mora e de 
até 95% para as multas, 
dependendo do número 
de parcelas a ser escolhido 
pelo munícipe, que pode 
optar pelo pagamento à 
vista ou em até 50 meses, 
desde que o valor mínimo 
de cada parcela seja de R$ 
50 ou mais.

Dívidas com pagamen-
tos de IPTU, ISS, autos de 
infração, taxas de licenças, 
contribuições de melhoria, 
entre outros tributos muni-
cipais em atraso até o ano 
de 2018 podem ser rene-
gociados, para que o mu-
nícipe fique tranquilo com 
o poder público municipal.

Para o prefeito, Rodrigo 
Proença, é importantíssi-
mo que a população tenha 
a oportunidade de regula-
rizar suas pendências com 
o município, com os des-

contos e o parcelamento.
“Todos sabemos das di-

ficuldades econômicas que 
o nosso país está passan-
do, e das adversidades que 
muitas famílias enfrentam 
para manter o orçamento. 
É uma grande chance de 
quitar os débitos e fazer 
avançar o município, pois 
o dinheiro arrecadado com 
o pagamento dos impostos 
é destinado a diversos se-
tores como educação, se-
gurança, saúde, obras, en-
tre outros”, diz o prefeito.

Para o parcelamento 
de débitos em atraso até 

2018, é preciso que o mu-
nícipe esteja com o carnê 
do IPTU 2019 em dia.

A Campanha Dívida 
Zero vai realizar os acor-
dos até o dia 13 de de-
zembro, de acordo com o 
Decreto Municipal de nº. 
6878/2019. Os interessa-
dos devem procurar pelo 
setor da Dívida Ativa, lo-
calizada no prédio da Pre-
feitura de Capivari, situa-
da a rua XV de Novembro, 
639, de segunda a sexta-
-feira, das 8h30 às 16h30, 
com documentos pessoais 
em mãos.
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Prefeitura apresenta projeto para 
terceirizar a água com a SANASA

Polêmica  | Na Câmara dos Deputados, PL acaba com os chamados ‘contratos de programa’, que permitem que as prefeituras contratem companhias 
estaduais de saneamento para atuar nas cidades sem necessidade de licitação; privatização da água em Rafard deve entrar na pauta na próxima sessão

O projeto que autori-
za a Prefeitura de Rafard 
a celebrar convênio com 
a cidade de Campinas, 
com a Agência Regu-
ladora dos Serviços de 
Saneamento das Bacias 
dos Rios Piracicaba, Ca-
pivari e Jundiaí (ARES-
-PCJ) e com a SANASA 
Campinas já gera polê-
mica e divide opiniões 
no munícipio.

A propositura deu 
entrada no Expediente 
da sessão ordinária da 
Câmara, no dia 12 de 
novembro. Resumida-
mente, o projeto prevê 
a terceirização dos ser-
viços de saneamento 
(água e esgoto), dando 
exclusividade à SANA-
SA, pelo período de 30 
anos.

A ARES-PCJ exer-
ceria as funções de fis-
calização e regulação, 
inclusive tarifária, na 
forma da lei e condições 
contratuais.

O contrato também 
prevê a isenção de to-
dos os tributos munici-
pais para a SANASA, 
inclusive os incidentes 
nas áreas e instalações 
operacionais. Caso cele-
brada a parceria, o mu-
nicípio também poderá 

colocar à disposição da 
SANASA, os servido-
res atualmente contrata-
dos no Departamento de 
Água e Esgoto, por meio 
de cessão, pelo prazo de 
12 meses, podendo ser 
renovado, sem prejuízo 
de vencimentos e manti-
das as vantagens ineren-
tes aos seus cargos.

Justificativa
Na justificativa da 

propositura, o prefeito 
de Rafard, Carlos Ro-
berto Bueno, diz ter de-
batido amplamente o 
assunto com os vereado-
res, através de reuniões 
de pauta. Segundo ele, 
os sistemas de tratamen-
to de água, afastamento 
e tratamento de esgotos 
do município estão à 
beira de um colapso, do 
ponto de vista estrutural, 
uma vez que Rafard, iso-
ladamente, não possui 
os recursos financeiros 
necessários para inves-
tir na modernização dos 
sistemas.

“O faturamento men-
sal é insuficiente para 
manter de forma regu-
lar os serviços, geran-
do, por anos, déficit de 
execução, com vários 
apontamentos por parte 

do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo 
e do Controle Interno 
da Prefeitura”, comple-
menta o prefeito.

Para o Executivo, 
essa é a solução para 
manter o funcionamento 
dos sistemas, uma vez 
que o município possui 
vários empreendimentos 
imobiliários aprovados 
e que vão demandar um 
grande investimento no 
curto prazo.

“Com a atual situ-
ação da rede de água, 
a canalização tem se 
demonstrado deterio-
rada pela ação do tem-
po, demandando altos 
custos para reparos, 
danificações asfálticas 
e paralisações indese-
jadas no fornecimento 
de água, acarretando 
em transtornos à popu-
lação e ainda impede 
uma maior capacidade 
em atrair novos investi-
dores que queiram ins-
talar empresas na cida-
de” finaliza Bueno na 
justificativa do projeto.

Contra
O vereador Fabio 

dos Santos foi o único 
a se pronunciar publica-
mente sobre o assunto, 

se posicionando contra 
durante a última sessão 
ordinária. Ele recebeu 
apoio do parlamentar, 
Mario Severino da Sil-
va.

Nesta semana, San-
tos participou de entre-
vistas nas rádios Raízes 
FM e R FM, e afirmou 
a necessidade de cautela 
para essa decisão. “Es-
pero que as audiências 
públicas que serão reali-
zadas, não sejam apenas 
para cumprir etapas de 
um plano de terceiriza-
ção, e sim, que sejam 
uma forma de nortear 
qual direcionamento de-
vemos seguir”, disse o 

vereador.
Nos bastidores, a 

maioria dos vereado-
res também se posicio-
naram desfavoráveis à 
privatização da água no 
município. O projeto 
tramita nas comissões 
do Legislativo e deve 
entrar na Ordem do Dia 
para votação, na próxi-
ma terça-feira (26).

No mesmo dia, às 
14h, o superintendente 
do Serviço Autônomo 
de Água de Capivari 
(Saae), José Luiz Cabral, 
participa de uma reunião 
aberta ao público, no 
plenário da Câmara. Na 
ocasião, será debatido o 
futuro da água em Ra-
fard, bem como escla-
recimentos sobre a pri-
vatização de sistemas de 
água e esgoto.

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

Fim dos ‘contratos 
de programa’
Prestes a ser votado 

no plenário da Câmara 
dos Deputados, o Proje-
to de Lei (PL) 3261/19, 
abre espaço para a pri-

vatização dos serviços 
de saneamento.

A proposta acaba com 
os chamados ‘contratos 
de programa’, que per-
mitem que as prefeituras 
contratem companhias 
estaduais de saneamen-
to para atuar nas cidades 
sem necessidade de lici-
tação. No modelo atual, 
os municípios transfe-
rem a titularidade do 
serviço para empresas 
públicas estaduais que 
atuam no ramo de água 
e esgoto.

Pelo PL, esse forma-
to deverá ser substitu-
ído por licitações, que 
abrem de vez o setor 
para a atuação do capi-
tal privado, cujo servi-
ço é tradicionalmente 
associado a tarifas mais 
altas e serviço mais pre-
cários. Por conta disso, 
diferentes países têm 
vivido processos de re-
estatização na área de 
saneamento. Um estudo 
do Instituto Transacio-
nal (TNI), entidade com 
sede na Holanda, iden-
tificou 287 municípios 
de países dos cinco con-
tinentes que registraram 
esse tipo de movimento 
entre os anos de 2000 e 
2017.

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

Santos usou a tribuna livre e os meios de comunicação para se posicionar contra a privatização (Foto: Divulgação/CMR)
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Capina química é proibida 
em Capivari; multas variam 
de R$ 24,80 à R$ 124

É lei  |  Produtos tóxicos podem contaminar a água, solo, animais e humanos

A Secretaria de Saúde 
de Capivari está comba-
tendo a capina química 
no município, uma prá-
tica não autorizada e em 
desacordo com a legisla-
ção brasileira. Com isso, 
o trabalho de conscienti-
zação com a população 
está sendo realizado, 
para alertar as pessoas 
dos perigos que o uso de 
produtos químicos traz 
ao organismo e à natu-
reza.

A capina química 
consiste na utilização 
de substâncias tóxicas 
diversas em locais urba-
nos e periurbanos para 
combater plantas con-
sideradas danosas, sem 
o amparo legal. Produ-
tos agrotóxicos herbici-
das não são autorizados 
pela ANVISA (Agência 
Nacional de Vigilân-
cia Sanitária) e as lojas 
agropecuárias não têm 
amparo legal para au-
torizar a venda com a 

finalidade de uso no am-
biente urbano.

Danos à saúde
Os efeitos tóxicos va-

riam entre os vários tipos 
de produtos. O Glifosato 
é muito usado nessa prá-
tica e mesmo em quanti-
dades pequenas, em ex-
posições repetidas, vai 
envenenando as pessoas 
e o meio ambiente, sen-
do um provável agente 
cancerígeno.

Crianças, idosos, ges-
tantes, enfermos são os 
mais vulneráveis, inclu-
sive os que têm proble-
mas de saúde como as-
máticos, alérgicos, entre 
outros.

Meio ambiente
Os herbicidas são tó-

xicos para animais do-
mésticos, que podem in-
gerir água contaminada, 
capim, entre outros ali-
mentos espalhados pelas 
ruas. Também podem 
contaminar a água e o 

solo , assim como jardins 
e árvores, ocasionando a 
morte de plantas. Minho-
cas, abelhas, organismos 
aquáticos, entre outros, 
também são afetados 
desta forma.

Multa
Em Capivari, de acor-

do com a Lei 3735/2010, 
fica vedado no âmbito do 
município, a utilização 
de agrotóxicos da clas-
se dos herbicidas para 
fins de capina química 
na zona urbana, para de 
limpeza de vias públi-
cas, terrenos edificados 
ou não, sejam estes pú-
blicos ou particulares, 
e nas áreas de proteção 
ambiental e mananciais.

O descumprimento 
da norma sujeitará o in-
frator a punições como 
multa de R$ 24,80 na 
primeira reincidência, 
aumentando para rein-
cidências posteriores em 
até R$ 124.

Artesãos representam 
Rafard no Revelando SP

Cultura  |  Evento foi realizado no Parque Água Branca, em São Paulo

De 13 a 17 de novem-
bro, o Parque da Água 
Branca, em São Paulo, 
recebeu mais uma edi-
ção do Revelando São 
Paulo. O evento é vol-
tado a Cultura Paulista, 
onde cada município 
pode levar um pouco de 
sua tradição, seja com 
culinária ou artesanato.

Rafard foi representa-
da pelos artesãos Fran-
cisco Júnior e Ederson 
da Silva, que apresenta-
ram os “tapetes de reta-
lho”.

O Revelando São 
Paulo foi aberto ao pú-
blico, com cada exposi-
tor levando seu trabalho 
e um pouco da história 
do munícipio para os 
stands. No caso de Ra-
fard, além de um cartaz 
com vários pontos tu-
rísticos da Cidade Co-

ração, ainda foram en-
tregues flyers contando 
um pouco da história da 
Fazenda São Bernardo, 
local onde nasceu a ar-
tista plástica, Tarsila do 
Amaral.

Na sexta-feira (15), o 
prefeito de Rafard, Car-
los Roberto Bueno, e o 
diretor de Cultura, Es-
porte e Turismo, Ramon 
Bisin, foram até São 
Paulo para prestigiar os 

expositores.
O governo munici-

pal apoiou os artesãos.     
“Tenho muito orgulho 
em ver que Rafard está 
muito bem representada 
aqui no Revelando São 
Paulo. Um dos even-
tos mais importantes e 
tradicionais da cultura 
paulistana, e que permi-
te levar o nome de nossa 
cidade para todo o Esta-
do”, destacou Bueno.

Os artesãos Francisco e Ederson apresentaram os tapetes de retalhos confeccionados na cidade  (Foto: Divulgação/PMR)

Prefeito Carlão Bueno e diretor de Cultura, Ramon Bisin, prestigiaram artesãos 
rafardenses no Revelando SP 2019  (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

Últimos dias para inscrições 
da Carreta de Barretos

Prevenção  |  Projeto realiza exames gratuitos de Papanicolau e PSA

Dia 26 de novembro, 
Rafard recebe a Carreta 
de Barretos, que reali-
zará exames preventi-
vos contra o câncer. Ao 
todo, são 90 vagas, entre 
coletas de Papanicolau 
e PSA (próstata). Para 
garantir a realização do 
exame, é necessário se 
inscrever até o próximo 
dia 25, das 8h às 14h, na 
Unidade Básica de Ra-
fard (UBS).

O Papanicolau será 
para mulheres de 25 a 
64 anos, já o PSA (ape-
nas coleta de sangue) 
para homens de 50 até 
69 anos. O Papanicolau 
tem o objetivo de fazer o 

diagnóstico precoce das 
lesões precursoras do 
câncer do colo do útero. 
Já o PSA é o marcador 
mais utilizado no auxílio 
ao diagnóstico de câncer 
de próstata.

Uma ficha de cadastro 
deverá ser preenchida na 
UBS, com a enfermeira 
Fátima. Os documen-
tos necessários são: có-
pia do RG, CPF, Cartão 
SUS e comprovante de 
residência.

Em Capivari, a carreta 
estaciona na Praça Cen-
tral para realizar mais 90 
exames. Os agendamen-
tos deverão ser feitos até 
esta sexta-feira (22), nas 

unidades de saúde. Sem 
agendamento não será 
possível realizar o exa-
me.

“Com a vinda da car-
reta no município, a in-
tenção é a de promover 
o diagnóstico precoce 
tanto do câncer de colo 
de útero quanto do cân-
cer de próstata, podendo 
o paciente ser tratado 
a tempo para a cura. A 
carreta tem o objetivo 
de levar informações às 
comunidades e apoiar os 
municípios na divulga-
ção das doenças e seus 
tratamentos respecti-
vos”, explica a prefeitu-
ra em nota.
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Palestras e apresentações musicais dão 
início a Semana da Consciência Negra

Rafard  |  Comemorações tem continuidade neste domingo (24), com atividades na Fazenda São Bernardo, sede da Abaçaí Cultura e Arte

Na busca por levar 
conhecimento e reforçar 
a luta diária dos negros 
por igualdade de direitos, 
a família Bom Princípio, 
com apoio da Prefeitura 
de Rafard, Câmara Mu-
nicipal e Abaçaí Cultu-
ra e Arte, deu início na 
última terça-feira (19), a 
mais uma comemoração 
da Semana da Consciên-
cia Negra, a 20ª edição 
do evento. 

Na Câmara Munici-
pal, o público acompa-
nhou palestras e apre-
sentações musicais que 
envolveram desde crian-
ças até adultos. Lia Te-
odoro Martins, Mayra 
Kristina Camargo e 
Acácio Godoy trouxe-
ram um pouco que é a 
vida dos negros, falan-
do de história, política, 
sistema, humanidade e 
conscientização, citando 
diversos exemplos e re-
latos pessoais. 

Além das palestras, 
também houve música 
afro, com uma apresen-

tação dos alunos da esco-
la Benedita Vendramin, 
ensaiados pelo professor 
Rogério, e o Coral Afro 
Laranjalense, que trouxe 
a luta pela igualdade ra-
cial nas letras com raízes 
africanas.

Presente em mais 
uma edição do evento, 
o prefeito de Rafard, 
Carlos Roberto Bueno, 
parabenizou a iniciativa, 
reforçando que o gover-
no municipal se com-
promete a ser extrema-
mente atuante nessa luta 

diária dos negros. “A 
cor não traduz caráter, 
tão pouco capacidade, 
por isso não só no dia 20 
de novembro, mas sim 
todos os dias devemos 
levantar esse debate, 
buscando que o mundo 
seja melhor, e para isso 
qualquer tipo de racismo 
deve ser abolido. Para-
béns a Pasqualina e toda 
família Bom Princípio 
por se dedicarem a esta 
questão tão relevante!”, 
discursou.

Dando sequência às 

comemorações, neste 
domingo (24), a partir 
das 9h, a Fazenda São 
Bernardo recebe diver-
sas atrações. Confira a 
programação comple-
ta: Projeto Bate Lata 
Quintal da Dona Marta; 
Projeto Mãos Que Batu-
cam (Turma da Barca); 
Peça teatral “O Grito 
da Liberdade”; Roda 
de capoeira; Apresen-
tações de samba rock, 
batuque de umbigada e 
Bateria Bom Princípio; 
Roda de conversa com o 

tema “Todos Juntos Pela 
Igualdade Racial”.

A Semana da Cons-
ciência Negra é gratuita 
para a população, orga-
nizada pela Família Bom 
Princípio e tem apoio da 
Prefeitura de Rafard, por 
meio dos departamentos 
de Cultura, Educação e 
Fundo Social. 

Consciência Negra 
nas escolas
O trabalho de cons-

cientização nas escolas e 
creches vem sendo reali-

zado durante todo o ano, 
com destaque para o mês 
de novembro, que teve 
na última quarta-feira 
(20), o feriado munici-
pal da Consciência Ne-
gra (Lei 1661/2013 de 
autoria do vereador Ale-
xandre Fontolan). 

Durante esta semana, 
os alunos aprenderam e 
se divertiram muito com 
as contadoras de história, 
Cinthia Soares e Giova-
na Furlan, que levaram a 
história da “Menina Bo-
nita do Laço de Fita”.

Atividades aconteceram no plenário da Câmara Municipal; Coral Afro Laranjalense se apresentou durante evento da Consciência Negra no município  (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)
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Feira do Comércio e Indústrias de Rafard e região 
acontece na próxima semana, no centro esportivo

Empreendedorismo  |  Comerciantes e empresários querem fortalecer e fomentar os negócios; feira acontece no Centro Esportivo Reinaldo Fontolan

Na próxima sexta-
-feira (29), acontece 
no Centro Esportivo 
Reinaldo Fontolan, a 
1ª Feira do Comércio e 

Indústrias de Rafard e 
Região, evento que visa 
fomentar os negócios lo-
cais. Organizado pelos 
próprios comerciantes, 

com apoio da Prefeitura 
de Rafard, por meio da 
Diretoria de Comércio 
e Indústria, a feira vai 
ocorrer durante os dias 

29 e 30 de novembro e 
1º de dezembro, com en-
trada franca.

Os comerciantes lo-
cais que se inscreveram 
irão trazer barracas gas-
tronômicas, vestuário, 
estética, entre outras op-
ções para o público de 

toda a região. Além do 
comércio, para animar 
o público, ainda haverá 
shows ao vivo, com can-
tores de Rafard e região.

Confira os dias e ho-
rários da Feira: sexta-
-feira (29/11), das 15 às 
22h, sábado (30/11), das 

9h às 22h, e domingo, 
01/12, das 9h às 16h.

O Centro Esportivo 
Reinaldo Fontolan fica 
na avenida São Bernar-
do, 1251, no bairro Po-
pular (em frente ao cemi-
tério municipal. Haverá 
estacionamento no local.
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Caratecas de Capivari 
conquistam 7 medalhas no 
Brasileiro da Shorin Ryu

Artes marciais  |  Edison Zuin foi campeão na modalidade Kata

Nos dias 16 e 17 de 
novembro, atletas da 
Associação Washi-Ki-
-O, de Capivari, partici-
param do Campeonato 
Brasileiro de Karate e 
Kobudo da Shorin Ryu 
2019. O evento aconte-
ceu no ginásio de espor-
tes Falcão, na cidade de 
Praia Grande, litoral de 
São Paulo. 

Foram mais de 500 
participações de carate-
cas de diversas cidades 
de todo Brasil. Entre 
eles, estavam cinco atle-

tas de Capivari, que con-
quistaram uma medalha 
de ouro, três de prata e 
três de bronze.

Na categoria Kata 
(demonstração), Edison 
Zuin foi o campeão. Jor-
dana Martins conquistou 
medalha de prata nas 
categorias Kata e Shiai 
(luta). A atleta Luana 
Manzini também foi 
vice campeã no Kata e 
3ª colocada no Shiai.

Encerrando a relação 
dos medalhistas capi-
varianos, Layon Rafael 

de Andrade ficou com o 
bronze no Kata, mesma 
premiação de Maurício 
Balan, na modalidade 
Shiai.

“Agradecemos o 
apoio da Prefeitura de 
Capivari por ter cedido 
o transporte, e aos patro-
cinadores MM Souza, 
Microsal e Noblita Sor-
vetes de Rio das Pedras. 
Sem eles não consegui-
ríamos participar deste 
evento”, reconhece o 
atleta e sensei (profes-
sor), Edison Zuin.
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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

CELTA 2004
Vendo, vermelho, R$ 13.800. 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

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

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

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

MONTANA 2018
Vendo, completa, 10 mil km, branca, 
R$ 41.500. 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

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

DUSTER 2014
Vendo, branco, R$ 42 mil. Tratar pelo 
fone: 3492-2417.  BV - Indeterminado

CORSA 2004
Vendo, preto, R$ 13.800. Tratar pelo 
fone: 3492-2417.  BV - Indeterminado

HB20 2015
Vendo, branco, automático, 1.6, R$ 
39 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

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

CAPTIVA SPORT 2010
Vendo, preta, R$ 36 mil. Tratar pelo 
fone: (19) 3492-5543. PV - Indeterminado

NEW FIESTA 2016
Vendo, 1.6, preto, R$ 37 mil. Tratar 
pelo fone: (19) 3492-5543. PV - 
Indeterminado

S10 EXECUTIVE CD 2011
Vendo, 2.4, prata, R$ 43 mil. Tratar 
pelo fone: (19) 3492-5543. PV - 
Indeterminado

PALIO ATTRACTIVE 2016
Vendo, 1.0, branco, R$ 32 mil. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

UNO WAY 2014
Vendo, 1.0, prata, R$ 23.800. Tratar 
pelo fone: (19) 3492-5543. PV - 
Indeterminado

UNO MILLE FIRME 2005
Vendo, azul, R$ 11 mil. Tratar pelo 
fone: (19) 3492-5543. PV - Indeterminado

VOYAGE 2013
Vendo, 1.6, cinza, R$ 29 mil. Tratar 
pelo fone: (19) 3492-5543. PV - 
Indeterminado

COROLLA GLI 2017
Vendo, cinza, 1.8, R$ 68 mil. Tratar 
pelo fone: (19) 3492-5543. PV - 
Indeterminado

PRISMA 2008
Vendo, 1.4, completo, preto, R$ 
19.900. Tratar pelo fone: 3492-2417. 
BV - Indeterminado

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

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

Veículos

CLASSIFICADOS

14/11 – Pedro Rello – 91 anos
14/11 – Hermínia Pereira de Lima Ferrante – 81 anos
14/11 – Gilberto Barbosa – 62 anos
15/11 – Moacyr de Campos – 88 anos
17/11 – Maria Julia Silvério Pereira – 2 anos
18/11 – Orlando Furlan – 71 anos
19/11 – José Della Piazza Bueno – 84 anos

Ótica XV
Um carinho especial 

a seus olhos

Rua XV de Novembro, 784

Fone/Fax: (19) 3491-4451



22 DE NOVEMBRO DE 2019 11O Semanário

Dia 22/11
Clóvis Antonio dos Santos
Leonardo Tadei Lima
Eduarda Beatriz Carillo
Giovana Ricomini
Sidney Rossi
Daniel Aghazarian de Oliveira
João Batista

Dia 23/11
Lucas Antonio Pereira da Silva
Rafael Santos Ferrari
Marcelo Rodrigo Martins
Renato Galdino Nascimento
Robson Roberto Rossi
Rodolfo Urbano
Ariane Moura
Gabriel Angelin
Cristiane Piazentim

Dia 24/11
Hélio Forti Talassi
Antonio de Almeida
Cleber Alex Thomazini
Bruno Wilson Brugnerotto
Silvio Alves Moreira
Mariana Proença
Marli Antonia Giatti Callegaro
Aline Pagotto
Onivaldo Cuan

Dia 25/11
Ademilson Clayton Berganton
Eslaldo D. M. Almeida
Juraci Tezotto Orlandim
Maria Cleusa Oliveira Rocha
Vlamir Ap. Fornazin
Kleber Orlandin

Denise Cremoneze Martins
Rafael Faccina

Dia 26/11
Julia Pereira da Silva
Aline Kenili Oliveira Muller
José Carlos Rodrigues Moreira
Antonio Levino de Almeida
Julia Pereira da Silva
Reinaldo Pereira do Santos
Paulo Samuel Feliciano Cerezer
Janaina Martins Tavares de Souza
Rodrigo Abdala Proença
Ane Kelly Quibáo
Denizart Fonseca
Marcos Vinicius Souza
Rodrigo Abdala Proença
Mario Panza

Dia 27/11
Vitor Augusto Cibim Fabro
Joana Viana Sumstein
Evandro Marcelo Wolf
Raquel Ramos Garcia Brugnaro
Manoel Felício Vigorito
Kaylani H. Matumoto
Aline Quagliato
Luciano Eduardo Bizin
Marcos Giraldi

Dia 28/11
Jorge Alberto Abdala Proença
Ivan Henrique Dante
Felipe Andrello Bernaldo
André Luis Ferraz
Fernando Bonagurio
Cristiano Silva
Daniela Bernardino de Campos

Áries – De 21/03 a 20/04: A Lua Minguante desta semana traz encerramentos no campo afetivo, 
trazendo destaque aos filhos e à qualidade da troca no campo amoroso. A autoestima é um fator 
importante para o desenvolvimento de seus interesses pessoais. Um ângulo favorável com o planeta 
Júpiter deixa os assuntos mais claros e mostra como é possível atuar aproveitando as oportunidades 
que surgem para estudos, viagens e interação com o campo filosófico. Uma nova percepção sobre as 
suas necessidades amplia o seu campo de visão sobre os seus verdadeiros interesses e necessida-
des. O seu regente, Marte, ingressa no dia dezenove no signo de Escorpião e traz urgência para lidar 
com os recursos compartilhados e para encerrar processos que não devem mais ser mantidos. Tenha 
atenção com a ansiedade e com o desejo de mudança, que será intensificado. É uma semana positiva 
para o lazer e para promover atividades a dois. Você refletiu sobre como deseja interagir com a pes-
soa amada e filtrou os desafios existentes. O céu colabora com mudanças em seu comportamento, 
descartando o que não serve mais para a relação. O seu esforço será recompensado. As questões 
profissionais ainda pedem de você dedicação, mas você está em vias de receber excelentes resulta-
dos nas próximas semanas. Continue fazendo o seu melhor!

Touro – De 21/04 a 20/05: A Lua Minguante desta semana traz encerramentos em família ou 
para resolver questões pontuais para o imóvel. Apesar dos conflitos pelos quais você vem passando 
sobre como deve atuar com as relações de afeto em família, principalmente com uma pessoa que 
se destaca entre as demais, você está em condições de perceber a importância das mudanças. Um 
ângulo favorável entre os planetas Júpiter e Vênus colabora com desfechos envolvendo documentos. 
Você receberá o auxílio de uma pessoa que deseja muito essa mudança. Tudo isso pede de você 
discernimento e consciência do contexto. O ingresso de Marte em Escorpião, no dia dezenove, mostra 
uma pessoa mais decidida a criar novos movimentos para a relação. Você e o cônjuge pensam de 
maneira diferente e existem ainda alguns desafios na relação. O ingresso de Marte em Escorpião 
vai trazer à tona as pendências existentes entre vocês, para que seja possível encontrar o equilíbrio 
necessário. Uma conversa evidenciará os sentimentos e os bloqueios que devem ser trabalhados pela 
pessoa amada. Haverá excelentes resultados, principalmente para resolver documentos que estavam 
travando o seu progresso. É uma semana excelente para obter os resultados que vem esperando.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: A Lua Minguante desta semana traz finalizações com pessoas do 
seu convívio e contatos importantes para o seu desenvolvimento. Os desfechos também podem estar 
associados a cursos, viagens e aos parentes. Um ângulo favorável com o planeta Júpiter aponta que 
uma pessoa o ajuda a interagir com os desafios e lhe traz uma percepção mais clara e objetiva da situ-
ação. Uma conversa será importante para analisar como deve transmitir informações e se relacionar. 
O ingresso de Marte em Escorpião traz assertividade para tomar decisões no trabalho, mas é preciso 
examinar a qualidade de sua rotina e saúde. Imprevistos podem ocorrer, mas haverá a oportunidade 
de deixar a situação sob um controle favorável. Você vai perceber que estará mais sensível e aberto a 
expressar os seus sentimentos. É uma semana positiva para ter uma conversa franca com o cônjuge 
e analisar como desejam guiar os planos em comum. O céu traz oportunidades para viajar e interagir 
com as pessoas que cercam a relação. A nebulosa que existia entre vocês está sendo dissolvida, 
retirando da frente possíveis distorções e mal-entendidos. É momento de curtir a relação e ser feliz. O 
ingresso de Marte em Escorpião vai impulsionar decisões importantes no seu trabalho. É uma semana 
agitada para fazer o que deve ser feito. Esteja atento a imprevistos, cortes e decisões que interferem 
em seu estado emocional. Tenha atenção com a ansiedade.

Câncer – De 21/06 a 20/07: A Lua Minguante traz encerramentos no setor material e uma pos-
tura satisfatória para administrar os recursos financeiros com qualidade, levando em consideração 
o seu valor e a sua vocação. É importantíssimo olhar para as oportunidades de trabalho para não 
permitir mais desperdícios. Um ângulo favorável entre os planetas Júpiter e Vênus traz aberturas no 
trabalho e amplia a sua capacidade de ganhos. O ingresso de Marte em Escorpião vai impulsionar os 
seus talentos e a necessidade de ser feliz. As decisões também englobam cortes e afastamentos de 
pessoas que não cabem mais neste novo cenário. É nítido que você está insatisfeito e que precisa 
avaliar as suas necessidades, alinhando razão e emoção, mas, concomitantemente, está confiante e 
mais desprendido de situações que geraram desgastes no campo financeiro. Com o ingresso de Marte 
em Escorpião, você vai sentir a necessidade, nesta semana, de se afastar de algumas pessoas que 
desafiam a relação. É uma semana em que a necessidade de reconhecimento fica ainda maior, por 
isso há vontade de deixar tudo certo e organizado entre vocês. É uma semana excelente no trabalho. 
Esteja atento a oportunidades que vêm para lhe trazer progresso e prosperidade.

Leão – De 21/07 a 22/08: A Lua Minguante desta semana traz finalizações importantes em suas 
posturas, o que é muito positivo para interagir com os seus interesses e as suas necessidades pes-
soais. É visível a sua insatisfação e você está consciente destes fatores. Um ângulo favorável entre 
os planetas Júpiter e Vênus ativa a necessidade de ser feliz e amplia a qualidade de afetos com os 
filhos e no campo amoroso. É uma semana para se divertir e fazer atividades que ampliem todos os 
seus talentos. O ingresso de Marte em Escorpião traz urgência para resolver assuntos do imóvel ou da 
família. Você está transitando um ciclo novo e a Lua Minguante amplia a sua percepção sobre como 
é possível atuar de uma forma construtiva. É momento de mudar o seu comportamento e as suas 
posturas. Existe o desejo de mudar o formato da relação, mas para isso você sabe que deve mudar 
a sua postura em família. O céu favorece o namoro e o lazer. É uma semana ótima para namorar e 
fazer atividades que agregam alegria para a relação. Se estiver sozinho, pode ser que conheça uma 
pessoa interessante. A semana é agitada para tomar decisões que modelam o seu futuro profissional. 
As exigências são altas, mas nesta semana é preciso ter consciência das mudanças e das inovações 
necessários para o seu desenvolvimento. Tenha atenção com a ansiedade.

Virgem – De 23/08 a 22/09: A Lua Minguante desta semana traz encerramentos de situações 
que afetam o seu estado emocional por causa de distorções ou de experiências que você vem car-
regando em silêncio. As relações de afetos precisam ser dissolvidas, e isso é importantíssimo para 
avaliar como você pode se relacionar com qualidade, seja com os filhos, no relacionamento amoroso 
ou com pessoas queridas. Um ângulo favorável entre os planetas Júpiter e Vênus ativa em você cons-
ciência sobre como pode atuar em família, levando em consideração as necessidades de todos. Esse 
mesmo ângulo favorece a compra de imóvel ou a resolução de pendências domésticas. O ingresso 
de Marte em Escorpião traz assertividade na comunicação, o que acaba atingindo as relações de 
convivência. A experiência pede habilidades para cortar e se afastar de algumas pessoas, mas você 
vai perceber que estará mais sensível e disposto a expressar os seus sentimentos. É uma semana 
para entender melhor as necessidades do cônjuge. O céu pede de você uma atuação mais próxima 
em família, e para isso será preciso superar os seus medos e possíveis bloqueios. Nesta semana é 
importante silenciar para tomar uma decisão afetiva. O trabalho exige elaboração emocional sobre 
como deve se relacionar com as pessoas de sua convivência. O seu progresso se dará a partir do 
momento em que reconhecer o seu potencial e se limpar das inseguranças.

Libra – De 23/09 a 22/10: É uma semana que em que haverá encerramentos importantes com 
amigos, com um grupo de pessoas ou na forma de interagir com os projetos. Um ângulo favorável entre 
os planetas Júpiter e Vênus amplia o seu campo de visão sobre a qualidade das relações, levando em 
consideração o que funciona (ou não) para esse novo ciclo. A sua percepção o ajuda a atuar com as pes-
soas de sua convivência. Você estará se comunicando com clareza e objetividade. O céu colabora com 
estudos, viagens e troca de informações. O ingresso de Marte em Escorpião traz urgência para lidar com 
investimentos e pagamentos de contas. O céu pede um planejamento assertivo e agressivo para dar 
conta da demanda financeira. A Lua Minguante o ajuda a interagir com as mudanças e a criar movimen-
tos prósperos. O cônjuge está mais atuante no trabalho e ansioso para resolver questões financeiras. 
Algum investimento pode ser significativo para a relação. Mas a semana segue animada, positiva para 
viajar e ter contatos mais próximos com os amigos. É uma semana positiva para integrar informações 
com diversas pessoas e para formular os projetos que deseja concretizar. Mas o ingresso de Marte em 
Escorpião ativa a urgência no campo financeiro e pede inovações administrativas.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: A Lua Minguante desta semana traz encerramentos significati-
vos no campo profissional e exige de você um posicionamento firme diante dos obstáculos com os 
quais vem lidando. Um ângulo favorável entre os planetas Júpiter e Vênus amplia as oportunidades 
profissionais e aumenta a sua capacidade financeira. O ingresso de Marte em seu signo vai ampliar 
a sua postura e trazer movimentos mais ousados, podendo gerar cortes, afastamentos e imprevistos, 
então você deve ter uma postura condizente com o novo momento. Nesta semana, busque avaliar a 
necessidade de mudança para não causar atropelos e precipitações. A fase é de prosperidade, mas é 
preciso levar em consideração os encerramentos que estão envolvidos e o quanto eles são necessá-
rios para que você conquiste o progresso que almeja. É importante administrar a ansiedade e a urgên-
cia de tomar decisões. Há novas oportunidades profissionais. A relação passa por renovações, o que 
ativa mudanças necessárias. Existem conflitos na relação, e isso pede de ambos uma postura mais 
desprendida de situações que não cabem mais neste novo cenário. Você está disposto a explorar os 
seus sentimentos, decisão que favorece a conexão entre vocês. É uma semana importante para tomar 
decisões no trabalho. As decisões dependem exclusivamente de suas posturas. Analise como deseja 
administrar a sua rotina. Se for o seu caso, pense também em como deseja lidar com funcionários e 
colaboradores. O céu aponta a necessidade de cortar, se afastar ou demitir pessoas.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: A Lua Minguante desta semana traz encerramentos para interagir 
com estudos, campo filosófico e viagens, além de exigir uma nova forma de pensar e movimentar as 
crenças. Um ângulo favorável entre os planetas Júpiter e Vênus amplia o seu campo de visão sobre 
as coisas e as possibilidades existentes. O céu pede de você uma postura confiante e justa sobre 
situações que não devem mais ser mantidas. Esteja atento a regras, leis e regimentos que estão 
associados à atividade da qual participa. A ética e os assuntos legais são exigências neste novo ciclo. 
O céu pede uma desenvoltura congruente com o contexto no qual está inserido. O ingresso de Marte 
em Escorpião amplia a ansiedade e a vontade de tomar decisões que afetam o seu estado emocional. 
Busque entender como é possível atuar no trabalho e na sua rotina. Você está numa fase de cresci-
mento e progresso, mas precisa acompanhar as mudanças que a vida vem lhe impondo. Você mudou 
o seu ponto de vista sobre as coisas, e isso é muito positivo para interagir com a pessoa amada. A 
semana ainda pede uma interação mais íntima e reservada para que vocês possam conversar e curar 
os mal-entendidos do passado. Você está passando por uma fase nova no trabalho. Nesta semana, 
você será levado a tomar decisões rápidas para criar novos movimentos profissionais. Tenha atenção 
com a ansiedade e com os imprevistos.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: A Lua Minguante traz finalizações para resolver questões com 
heranças, pensões, aposentadoria, empréstimos e qualquer tipo de resolução com recursos com-
partilhados. As experiências pelas quais você vem passando ampliam as suas percepções sobre 
as suas necessidades emocionais, principalmente para interagir com questões que não estão sob o 
seu controle. A semana exalta o autoconhecimento e lhe dá capacidade de superar os medos e os 
bloqueios. O desapego é um remédio para a sua alma. O ingresso de Marte em Escorpião impulsiona 
as relações de amizades e as atividades em grupo nas quais está inserido. Você está pronto para 
tomar decisões mais ousadas e gerar cortes e afastamentos necessários para o desenvolvimento 
em equipe. Os afastamentos aqui mencionados também podem se relacionar com o grupo familiar. 
Você passa por um ciclo de amadurecimento, e isso impacta muito a forma como se relaciona. Mas 
a semana é positiva para entender as necessidades do cônjuge de uma forma mais clara e curativa. 
O autoconhecimento é essencial para a relação. O cônjuge está passando por mudanças profundas, 
mas com consciência dos resultados de suas escolhas. É uma semana em que é preciso manter o 
ritmo de trabalho e o foco em sua postura com autoridades. O ingresso de Marte em Escorpião vai 
impulsionar mudanças na equipe de trabalho.

Aquário – De 21/01 a 19/02: A Lua Minguante traz encerramentos para o cônjuge, os sócios e os 
parceiros. O céu aponta que existe uma pessoa que está passando por mudanças, e isso de alguma 
forma interfere em seu desenvolvimento. É importante entender quem representa essa figura em sua 
vida. Um ângulo favorável entre os planetas Júpiter e Vênus ativam planos com essa pessoa. É uma 
semana ótima para ambos perceberem como podem conduzir os projetos, além de trazer crescimento 
para a pessoa tocada. O ingresso de Marte em Escorpião impulsiona decisões para a carreira e 
traz urgência para resolver pendências que precisam ser resolvidas. Existem mudanças em família 
e para promover assuntos do imóvel também. Você está em condições de resolver tudo isso, mas é 
importante dar atenção aos imprevistos e às mudanças que podem deixá-lo mais ansioso. O cônjuge 
está passando por encerramentos importantes que agregam crescimento e prosperidade. Os projetos 
seguem a todo vapor e você deve ter jogo de cintura para acompanhá-los. Se estiver sozinho, é uma 
semana excelente para deixar para trás o que não deu certo e abrir a porta do coração para uma nova 
pessoa. É uma semana agitada e com decisões importantes na esfera profissional. Esteja atento a 
mudanças, cortes e afastamentos que são necessários para o seu desenvolvimento. O céu aponta 
imprevistos e recomenda ter jogo de cintura para conseguir suprir a demanda de trabalho.

Peixes – De 20/02 a 20/03: A Lua Minguante da semana traz encerramentos no trabalho que são 
benéficos para o seu desenvolvimento profissional. As mudanças podem também estar associadas 
a funcionários, colegas de trabalho e à forma de produzir. A saúde também merece atenção, princi-
palmente para mudar hábitos e tendências negativas que interferem na qualidade de vida e produti-
vidade. Um ângulo favorável entre os planetas Júpiter e Vênus colabora com o seu progresso e traz 
excelentes oportunidades profissionais. É uma semana para focar em suas metas futuras, visando um 
melhor aproveitamento. O ingresso de Marte em Escorpião impulsiona os estudos, as viagens e uma 
atuação direta com o campo filosófico e religioso. A sua forma de pensar traz afastamentos e cortes 
de pessoas. Tenha atenção no trânsito e na forma de elaborar as suas ideias. É uma semana para 
curar a relação por meio das palavras e de confidências. Você vai perceber o cônjuge mais sensível 
e sentindo a necessidade de dividir suas ideias e também revelar os sentimentos de uma forma mais 
clara. Isso vai agregar a vocês conexão e estreitamento. É uma semana excelente para promover a 
carreira e os planos futuros. A Lua Minguante traz definições no trabalho que são necessárias para 
obter crescimento e progresso. O céu traz oportunidades e colabora com a resolução de documentos.

Horóscopo
NOVELAS

Bom Sucesso - Globo- 17h – sexta-feira: 
Paloma sente ciúmes da relação de Alberto 
com Vera. Alice conta a Paloma que se inscre-
veu no concurso de novos autores da Prado 
Monteiro. Nana sugere a Diogo que ambos 
façam terapia de casal. Francisca avisa a Alice 
e Waguinho que eles foram selecionados para 
a próxima fase do concurso. Vicente elogia 
Gabriela e Patrick no treino. Gabriela festeja 
ao saber que haverá um time feminino no cam-
peonato de basquete. Yuri pede Gisele em na-
moro. Nana chega à falsa sessão de terapia.

Ouro Verde - Band - 20h20 – sexta-feira: 
Maria Aparecida reafirma a promessa que fez 
para Salvador melhorar. Lucio e Paula con-
versam sobre o ataque terrorista na gafieira. 
Tomás discute com a mãe sobre sua relação 
com Otelo, melhor amigo de seu pai. Cláudia 
procura Salvador, que lhe confessa gostar de 
outra pessoa. Miguel nega qualquer oportu-
nidade a Otelo no banco, expulsando-o dali. 
Jorge procura Bia.

As Aventuras de Poliana - SBT - 20h50 – 
sexta-feira: Com a assinatura que falsificou 
da mãe, Roger consegue afastar Pendleton 
da O11O e anuncia a todos que irá assumir o 
controle da empresa. Após a falha em sua per-
na mecânica, Bento volta a usar as muletas. 
Antônio conta a Glória que desconfia de que 
Roger tenha visitado sua casa na sua ausên-
cia. Para conter as finanças da padaria, Durval 
anuncia que será obrigado a demitir Vini ou 
Jeff, e pede para eles decidirem quem irá sair. 
Após descobrir que Luisa está na casa de Pen-
dleton, Marcelo tem uma séria conversa com a 
namorada. Para se vingar de Filipa, Guilherme 
conta a João que a irmã está interessada nele. 
Yasmin, Gael e Benicio bagunçam toda a casa 
antes da chegada dos interessados em alugá-
-la. Glória descobre que OTTO foi retirado da 
presidência da O11O e questiona Roger. Ro-
ger diz que Glória passou suas ações da O11O 
para o filho, mas não consegue se lembrar de-
vido ao seu problema de memória.

O Rico e Lázaro - Record - 20h45 – sexta-
-feira: Asher diz que abre mão de Joana para 
que Zac a faça feliz. Beroso ameaça Sammu 
e avisa que Daniel precisa morrer. Ebede se 
preocupa com a revelação de Gadise. Daniel 
fica intrigado com a diferença nas contas do 
fornecimento de armas. Sammu-Ramat pede 
para Darice buscar alguns ingredientes com 
Zabaia. Zac se declara para Joana. Asher se 
lembra da família e rumina o ódio por Nebu-
zaradã. Escondidos, Sammu-Ramat e Nebu-
zaradã se beijam. Arioque vai até a casa de 
Ravina para dar andamento à investigação 
sobre a morte de Chaim. Tamir e Shamir fa-
lam do novo negócio que farão com Fassur. 
Zelfa critica o sacerdote hebreu. Arioque faz 
perguntas a Ravina. O general diz acreditar 
na inocência de Shag-Shag. Darice encontra 
Zabaia e diz ter um pedido de Sammu. Zelfa 
critica o posicionamento de Fassur em relação 
ao casamento e tranquiliza Samira e Talita. 
Hurzabum toca flauta para Shag-Shag na pri-
são. Sammu-Ramat visita a adivinha. Ravina 
fala sobre o desejo de tornar-se administrador 
da sinagoga no lugar de Fassur. O sacerdote 
é convidado para um jantar na casa de Elga. 
Aspenaz avisa que Evil deseja ver Daniel. Be-
roso pede para Zac fingir que Absalom errou 
nos cálculos das vendas de armas. Arioque 
conversa com Aspenaz e diz acreditar na ino-
cência de Shag-Shag. Nitócris discute com 
Nabonido. Evil procura o rei e chama Daniel 
para falar sobre o roubo nas contas do palácio. 
Zac chega em casa e se recusa a jantar na 
presença de Fassur. Dana incentiva o noivado 
de Joana e Zac. Sadraque chega para obser-
var Dalila durante a noite. Ebede chama Gadi-
se para uma conversa. Sammu-Ramat inala o 
incenso e tem alucinações. Sadraque percebe 
que Dalila é sonâmbula. No alojamento, uma 
escrava ameaça Lia com uma faca.

Topíssima - Record - 19h45 – sexta-feira: 
Revoltado por ter sido enganado pelo próprio 
amigo, Antonio dá um soco em Bruno. Marii-
nha lamenta a atitude do rapaz. Bruno liga 
para Canarinho e pede para ele entregar o 
dossiê para André. O delegado pede para An-
tonio se acalmar. Jade teme comer a salada 
pedida por Thaís. Pedro estranha a ausência 
de André. Canarinho se diz aliviado com a ati-
tude de Bruno. André fala com Graça sobre o 
encontro que terá com Canarinho para pegar o 
dossiê. Airton, o capanga de Pedro, segue Ca-
narinho. Sophia pede para falar com o delega-
do. O cachorro Trombada segue com o men-
digo. Andrea sente falta do animal. Elisabete e 
Rafael visitam Vitor na prisão. Canarinho pega 
um táxi e é seguido por Airton. Sophia se irrita 
com a demora do delegado. Bruno chora com 
as lembranças do passado. André e Graça vão 
ao encontro de Canarinho. O delegado se en-
volve em um acidente e segue sozinho para 
o local marcado. Fernando promete não errar 
novamente. Pedro estranha o comportamento 
de Edevaldo. Canarinho é perseguido por Air-
ton. Yasmim procura Beatriz e avisa que Lara 
deixou um apartamento para Rafael. Ela avisa 
que Lara gostaria que o rapaz não estivesse 
no Brasil quando descobrisse que o pai é um 
bandido. Canarinho chega no local marcado e 
deixa o dossiê por ali. Ele retorna para o táxi. 
Airton aproveita e pega o dossiê. André chega 
no mesmo momento e quase é atropelado. O 
delegado aponta a arma para o impostor.

Meu Coração É Teu – SBT – sexta-feira: Fer-
nando diz a Ana que ela lembra muito sua fale-
cida esposa, também pelo amor incondicional 
que mostra ter por seus filhos. Yolanda diz a 
Isabela que é imprescindível que ela “ganhe” 
os filhos de Fernando, porque no momento 
Ana está na vantagem. Nando volta para a 
casa e seus irmãos o recebem carinhosa-
mente. Todos tentam convencê-lo a deixar as 
crianças ficarem com o furão, e uma discussão 
tem início, por fim, tudo acaba em uma briga 
de almofadas. Fanny diz a Ana que quer que 
sua primeira vez seja com Leon, ainda que 
tenha medo, pois sua relação, segundo suas 
amigas, tem tudo pra dar errado, por ele ser 
pobre e ela rica. Jennifer conta a Ana que Jon-
nhy pediu dinheiro a Dorival para bolarem um 
plano contra ela. Nicolas pergunta a Fernando 
se ele é feliz e diz que está notando algo dife-

rente nele, desde que Ana chegou à mansão. 
Nicolas ainda diz que Ana seria uma mãe ex-
cepcional para seus filhos, além de excelente 
companheira para ele. Gustavo e Leon se en-
frentam a golpes, Fanny pede a Gustavo que 
vá embora e diz a Leon que Gustavo não vale 
a pena. Isabela convida Fernando para jantar 
e o surpreende com um pedido de casamento. 
Ao mesmo tempo, Jonnhy pede Ana em ca-
samento em pleno palco do “Chicago”. Tanto 
Fernando quanto Ana recusam as propostas 
de casamento que lhe foram feitas. Ana diz a 
Jeniffer que a entristece saber que o interesse 
dela por Fernando não é recíproco. Nando fala 
com Ana e confessa que está muito abalado 
pelo que aconteceu entre ele e Helena, mas 
que tirou uma grande lição disso. Yolanda se 
angustia ao saber que ela e Isabela podem 
perder tudo, já que Fernando disse não à pro-
posta de casamento de sua filha. 

Abismo de Paixão - SBT - 18:45 – sexta-fei-
ra: Carmen admite que foi amante de Rogério 
e tenta subornar Kenia, oferecendo muito di-
nheiro, Kenia responde que ainda que estives-
se na miséria, não aceitaria um só centavo e 
o único que lhe interessa é que Augusto saiba 
de tudo. Kenia diz a Carmen que contará tudo 
a Augusto e a Elisa, e assim eles serão gra-
tos a ela por toda vida, pois também limpará 
a imagem de uma mulher inocente, Estefânia. 
Carmen, furiosa, golpeia Kenia na cabeça, e 
em seguida a afoga no rio. Damião por fim 
consegue convencer Elisa que juntos devem 
lutar por seu amor, eles se beijam. Florência 
procura Damião e ele diz que já reatou com 
Elisa. Almerinda diz a Augusto que seu ad-
vogado disse que ela pode mandá-lo para a 
cadeia. Guido diz a Almerinda que Florência 
voltou chorando para a casa, e assim sendo 
prefere que a filha vá embora com ele para 
a capital. Almerinda pede uns dias mais para 
Guido, pois precisa de sua ajuda na proces-
sadora, porque não pode confiar em mais 
ninguém, ela diz estar só e precisar do apoio 
de um homem.  Augusto, furioso, recrimina 
Edmundo por não haver sido suficientemente 
homem para confessar que foi amante de sua 
mulher e o agride. Florência diz a Almerinda 
que uma vez mais foi usada por Damião, pois 
que acaba por um ponto final no relaciona-
mento e confirmar que ele e Elisa estão jun-
tos. Ingrid diz a Ramiro que Kenia descobriu 
os boletos de avião que guarda na caixa, e 
que provam a inocência de Estefânia. Ramiro, 
preocupado, diz a Ingrid que espera que Kenia 
não tenha contado nada a ninguém, pelo seu 
próprio bem. Ramiro se enfurece ao saber que 
Guido ficará encarregado da processadora. 
Irônico, ele parabeniza Guido e diz que é bom 
que Almerinda tenha alguém para protegê-la. 
Carmen pergunta ao Padre Lupe se ele reve-
lou a alguém o seu segredo, Padre Lupe res-
ponde que segredo de confissão é inviolável, e 
jamais disse nada, mas sente informá-la que 
alguém mais conhece esse segredo, e tem as 
provas necessárias para se fazer ouvir diante 
dos interessados.

Cúmplices de um Resgate – SBT – 21h30 
– sexta-feira: Meire faz um trabalho de ma-
cumba para limpar o corpo e alma de Dinho, 
pelo fato dele ser fã da Cúmplices de Um Res-
gate. Em seguida, Meire e Dinho invadem o 
apartamento dos Vaz para fazer purificação e 
desfazer a maldição. Os dois jogam pipocas 
nas crianças. Na casa de Regina, Priscila 
é Isabela começam a aula de dança com o 
professor Sander (Marcello Ramos). Otávio 
conta para Tomas que ele tem tido um bom 
desempenho e por isso será oficializado no 
cargo de diretor financeiro da empresa. Fiorina 
volta para casa e se depara com todos para 
lhe dar as boas-vindas. Téo canta para a mãe 
a música «Pra não ter fim». Fiorina se emo-
ciona e todos cantam o refrão em coro. Omar 
vai até o kart conversar com seu antigo amigo, 
Benjamin (Gabriel Moura). Trata-se da estreia 
do personagem. Os dois conversam e Omar 
conta que só tem jeca no vilarejo. Téo escuta 
uma conversa entre Giuseppe e Fiorina. Os 
italianos falam sobre o que acontecerá com 
a sapataria e a sorveteria quando morrerem, 
pois, Pedro optou pela veterinária e Téo não 
teria condições. Bira e Letícia finalmente saem 
juntos para ir ao cinema. Bira diz para a secre-
taria que lhe ama, mas a mulher não gosta e 
diz que isso não se diz no primeiro encontro. 
Téo conta para Manuela (Isabela) o que es-
cutou da conversa dos pais e é consolado e 
motivado pela menina. Joel procura Omar no 
vilarejo. Téo tenta preparar sorvete sozinho, 
mas enfrenta dificuldade e corta o dedo sem 
querer. Joel vai na casa de Mateus e pergunta 
para o garoto onde está Omar.

FILMES

Vovó…Zona – Globo - 15h14 – sexta-feira: 
Agente do FBI e mestre dos disfarces, Mal-
colm Turner precisa capturar um perigoso fugi-
tivo. Para tanto, arma tocaia em frente à casa 
de uma matriarca conhecida como Vovó Zona, 
que está para receber a visita da namorada do 
criminoso. Quando a velha sai da cidade de 
surpresa, ele assume, disfarçado, seu lugar.

Um Dia Especial – Globo - 2h33 – sexta-fei-
ra: Um dia caótico na vida profissional de uma 
arquiteta e de um jornalista, ambos divorcia-
dos, que se veem obrigados a cuidar de seus 
filhos numa ocasião que pode ser decisiva 
para suas respectivas carreiras. De perso-
nalidades marcantes, os dois a princípio se 
estranham, mas depois começam a se sentir 
atraídos um pelo outro.

A Menina Índigo – Globo - 4h19 – sexta-
-feira: Sofia é uma garota de 7 anos que tem 
enfrentado problemas na escola, por não se 
interessar nas matérias ensinadas. Após se 
trancar em uma sala e pintá-la por completo, 
seu pai é chamado ao local. Meio afastado 
dela devido ao trabalho como jornalista, ele 
se reaproxima após o pedido da própria Sofia 
para que more com ele. Aos poucos, ele per-
cebe que a menina não só uma criança bas-
tante espontânea, que se manifesta através 
da pintura, mas que também possui o dom de 
curar pessoas doentes.

Novelas e Filmes

Parabéns e felicidades ao 
empresário palmeirense 
Onivaldo Cuan, que no domingo 
(24), apaga velinhas. Receba os 
votos de paz, saúde e sucesso, de 
todos os familiares, amigos, em 
especial, de todos os 
colaboradores da Microsal.

Um abraço especial ao 
colaborador semanal deste 
periódico, Denizart Fonseca, 
que na terça-feira (26), comemora 
mais um ano de vida. Receba os 
parabéns e felicidades de toda 
equipe d’O Semanário, familiares, 
amigos e leitores.

Quem também comemora mais 
um ano de vida na terça-feira (26), 
é o prefeito de Capivari, 
Rodrigo Abdala Proença. 
Os filhos, familiares e amigos 
desejam que esta data seja repleta 
de muita paz, saúde e sucesso. 
Todos aguardam a churrascada!
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Posto de Saúde Central 
será inaugurado no dia 29

Capivari  |  Foram investidos no local mais de R$ 300 mil

A Prefeitura de Ca-
pivari, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvi-
mento Urbano, finalizou 
as obras de reforma do 
Posto de Saúde Central, 
denominado Centro de 
Saúde Dr. Mário Dias 
de Aguiar. A inaugura-
ção está marcada para o 
dia 29 de novembro, às 
9h30. 

Foram investidos no 
local R$ 301.849,50. 
Os recursos são prove-
nientes de repasse do 
Governo Federal (R$ 
299.885,00), com con-
trapartida do município 
(R$ 2.267,33). 

A reforma incluiu: 
restauro de piso, adequa-
ções da sala da farmácia 
e da sala de transporte, 
substituição e colocação 
de luminárias e portas, 
pintura interna e externa 

do prédio e reformas do 
telhado, de banheiros e 
da cozinha.

“Saúde é uma área 
que jamais pode ser dei-
xada de lado pela ad-
ministração pública e 
estamos atentos a isso. 
Agradeço todo o apoio 
dado pelo deputado fe-
deral Carlos Sampaio, 
para a reforma do pos-
to. O trabalho não para 
em nosso município e a 
sociedade capivariana 
cada vez mais tem de se 
orgulhar do desenvol-
vimento, crescimento e 
melhorias da cidade”, 
afirma o prefeito Rodri-
go Proença.

Atendimentos
O Posto Central man-

terá os atendimentos já 
realizados antes da refor-
ma, de oftalmologia e clí-

nico geral. Serão levados 
para a unidade atendi-
mentos de pediatria e gi-
necologia, que sairão do 
CEAMC (Centro Espe-
cializado de Atendimen-
to à Mulher e à Criança). 
Também serão realiza-
dos no Posto Central os 
exames de ultrassono-
grafia, eletrocardiograma 
e ecocardiograma. Em 
breve, também será ofe-
recido exame de Raio-X 
no local. 

Ainda na unidade, es-
tará disponível à popula-
ção, a farmácia munici-
pal e a sala de vacinas.

O Centro de Saú-
de Dr. Mário Dias de 
Aguiar fica na rua Padre 
Haroldo, 553, e o horá-
rio de funcionamento é 
das 7h às 16h30. Mais 
informações pelo telefo-
ne: (19) 3492-8201.

Valor: R$ 307,53 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)
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Equipe Meninos da Vila goleia Talilas na final 
e conquista Regional de Futsal em Rafard

Com uma atuação de 
gala, a equipe Meninos 
da Vila goleou o Tali-
las por 8 a 0 na final do 
Campeonato Regional 
de Futsal de Rafard. A 
partida foi disputada na 
sexta-feira (15), no giná-
sio de esportes Olavo de 
Campos Borghesi.

Na partida prelimi-
nar, o time feminino de 
Rafard encarou Rio das 
Pedras, em jogo amis-
toso, conseguindo mais 
uma vitória. Na sequên-
cia, houve a disputa do 
terceiro lugar do cam-
peonato, onde o XV@ 
venceu o Panorama por 
8 a 4.

As duas equipes de 
Elias Fausto estavam 
invictas na competição, 

com 100% de aproveita-
mento até então. O Me-
ninos da Vila mostrou-se 
melhor durante todo o 
jogo, e com muito entro-
samento e lindos gols, 
venceu em grande estilo, 
sem dar qualquer chance 
para o adversário.

Ao final da partida, 
além das premiações in-
dividuais, foram entre-
gues três homenagens. 
O prefeito de Rafard, 
Carlos Roberto Bueno, 
o presidente da Câmara, 
Marco Brigati, e o dire-
tor de Esportes, Ramon 
Bisin, entregaram uma 
placa de agradecimento 
aos serviços prestados 
ao esporte rafardense, 
para as famílias de Zuin 
e Paraíba.

O árbitro Mineiro, 
que apitou a decisão 
deste ano, também foi 
homenageado.

“Foi um lindo tor-
neio, muito bem orga-
nizado e jogado, o que 
realça a qualidade dos 

eventos esportivos em 
Rafard. Parabéns aos en-
volvidos, em especial ao 
Ramon Bisin e ao pro-
fessor de futsal, José Al-
ves, sempre muito res-
peitado no meio, por ser 
um grande profissional 
e amar o que faz”, disse 
Bueno. 

Futebol de campo
Em paralelo, a di-

retoria de Esportes de 
Rafard realiza o Campe-
onato de Futebol Regio-
nal de Campo. Confira 
os resultados da 5ª e 6ª 
rodadas, em jogos reali-
zados no Jair Forti:

Grupos A e B: MDR 
(Rio das Pedras) 6 x 2 
Atlético Mombuca; De-
portivo (Rafard) 1 x 1 

Audax (Rio das Pedras); 
Aliança Braga (Capi-
vari) 3 x 1 Vila Zildi-
nha (Capivari); Boca da 
onça (Capivari) 2 x 0 
São Luiz (Capivari).

Próximos jogos: 
24/11 – 7ª e 8ª rodada 
para os grupos B e C 
(campo Jair Forti); 8h30 
– Palmeirinha x MDC; 
10h30 – Atlético Rio Pe-
drense x Atlético Guer-
reiros; 13h45 – MDR 
x Deportivo; 15h30 – 
Atlético Mombuca x 
Audax.

O Campeonato Re-
gional de Futebol de 
Rafard tem apoio de 
FB Carregadores, Cel-
so Refrigeração, Baresi 
Transportes e Geraldo 
Mineiro.

Esportes  |  Final do futsal aconteceu no feriado de sexta-feira (15); já o campeonato de futebol de campo continua com rodadas neste fim de semana

Capitão do Meninos da Vila recebendo troféu de campeão das mãos do prefeito 
Carlos Bueno; ao lado, Marco Brigati e Ramon Bisin (Foto: Divulgação/PMR)
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R. Maurício Allain, 119
Fone: (19) 3496-1187

Panifi cadora 
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

ArTiGo
A������ D��� R�������� �� C������, bacharel em Direito 
com especialização em dependência química na USP/SP/GREA

Álcool, mulheres e 
prejuízos

Muitos pedem a Deus para livrá-los das tenta-
ções. E se esquecem de se vigiar, porque o inimigo 
mais perigoso que podemos encontrar será sempre 
nós mesmos, as nossas tendências, imperfeições e 
defeitos de caráter.

Ninguém nasce perfeito. O que há é uma escala-
da evolutiva para a perfeição. Se alguém diz: “Mas 
Jesus era perfeito”, sim, porque ele fez a escalada em 
milênios de épocas passadas, em outros mundos; ele 
era um ser extraterrestre para nós. Somos seres ain-
da imperfeitos, com a condição de perfectibilidade 
estabelecida por Deus, cujo desígnio é a felicidade 
de todos.

Uma pesquisa feita pela psiquiatria do Hospital 
das Clínicas de São Paulo fez um alerta: as mulhe-
res estão bebendo mais do que os homens ou tanto 
quanto os homens.

Reportagem da TV Record sobre a questão do 
álcool mostrou mulheres, tanto sozinhas quanto 
acompanhadas de parceiros ou amigas, dizendo que 
o que as deixa à vontade, desinibidas e relaxadas, é 
a bebida alcoólica. Várias delas declarando que pre-
ferem bebidas mais fortes (caipirinhas, vodca, mas 
também chopes e cervejas), e defendendo direitos 
iguais para homens e mulheres.

As mulheres antigamente cozinhavam e costura-
vam igual à mãe. Agora, estão bebendo e fumando 
igual ao pai. Por outro lado, também estão mais li-
bertas das amarras das opressões sociais. Estão sen-
do mais felizes?

Pesquisas de décadas anteriores apontavam que 
para cada 7 homens que bebiam encontrava-se uma 
mulher que bebia; hoje a média está em torno de 1,5 
homens para 1 mulher.

O que muitas dessas mulheres talvez estejam ig-
norando é o que o alcoolismo causa. Talvez elas não 
saibam, por exemplo, que beber demais causa enve-
lhecimento precoce. Quanto a conhecer mais ou me-
nos: o que a pesquisa mostrou é quanto maior o grau 
de instrução, mais o consumo de bebida alcoólica...

Hipócrates (460 a.C.–377 a.C.), considerado o pai 
da Medicina, o mais célebre médico da Antiguidade 
e o iniciador da observação clínica, afi rmava: “Antes 
de curar alguém, pergunte-lhe se está disposto a de-
sistir das coisas que o fi zeram adoecer”.

Para cada dez pessoas que consomem álcool, um 
vai se tornar dependente químico dele. Claro que, 
quanto uma sociedade como um todo abusa, mais 
esse número cresce. A dependência química é uma 
doença que é física (a compulsão no organismo e a 
síndrome de abstinência) e também é psíquica (a 
ideação de uso, ou seja, a obsessão pelo consumo). E 
é muito triste quando a pessoa fi ca com apenas uma 
ideia na cabeça – a ideia de beber, porque nada mais 
dá prazer.

A obsessão mais difícil de ser tratada é a da fasci-
nação, motivo pelo qual o médico grego manda per-
guntar se a pessoa deseja se curar. 

Muitos desconhecem os efeitos nocivos do álcool 
no organismo e na mente, tanto é que há psicólogos, 
médicos e professores recebendo tratamento clínico, 
que, mesmo sabendo, não acreditavam nos perigos 
do alcoolismo.

Cientistas italianos descobriram mais este efeito 
negativo do consumo excessivo de álcool: o envelhe-
cimento precoce. De acordo com os pesquisadores 
da Universidade de Milão, a bebida acelera o proces-
so natural de envelhecimento das células – e pode 
também aumentar as chances de desenvolvimento 
de câncer. A pesquisa foi apresentada na conferên-
cia anual da Associação Americana de Pesquisa do 
Câncer.
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Saae realiza conserto de calçadas de segunda à sexta-feira
Capivari  |  Veja dicas e informações das ações realizadas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Capivari durante a última semana

Quando o Saae reali-
za um reparo no ramal 
domiciliar e a calçada, 
guia ou sarjeta é danifi-
cada, automaticamente 
o sistema gera uma Or-
dem de Serviço para que 
o conserto seja realizado 
no prazo de 15 dias.

A empresa terceiri-
zada, Empreiteira CED 
– EM, realiza os reparos 
de segunda à sexta-feira, 
e os materiais variam en-
tre calçadas de concre-
to, pedras portuguesas 
e pedras diversas. Vale 
ressaltar que conforme 
a instabilidade do tempo 
e a disponibilidade dos 
materiais, o cronograma 
pode ser alterado. 

Qualquer solicitação, 
informação, reclama-
ção, sugestão ou denún-
cias pertinentes ao Saae 
devem ser registradas na 
Central de Atendimento 

ao Cliente pelo telefone 
0800 8787874.

Tapa buracos
Nesta semana, a ope-

ração tapa buracos será 
intensificada e as equi-
pes trabalharão por três 
dias consecutivos, para 
recuperar as vias que 
sofreram reparos em vir-
tude de rompimentos e 
manutenções nas redes 
de água e esgoto.

As equipes percor-
rerão os bairros, Cen-
tro, Jardim Elisa, Vila 
Souza, Engenho Velho, 
Porto Alegre, São Mar-
cos, Vila Clemente, Vila 
Cardoso, Jardim do Bos-
que, Jardim Branyl e nas 
avenidas Ênio Pires de 
Camargo e Josefina Gio-
vanna Rossi. 

O Saae orienta os mo-
toristas que redobrem a 
atenção nos trechos que 

estão sob sinalização 
para receberem a massa 
asfáltica.

Desobstrução
Na segunda-feira, 

(18), o caminhão hidro-
jato foi acionado para de-

sentupir e limpar alguns 
pontos que estão com a 
rede coletora de esgoto 
sobrecarregada. O crono-
grama de atividades é re-
alizado de acordo com a 
demanda necessária, pois 
o caminhão é contratado 

pelo Saae.
O hidrojateamento 

é uma forma de fazer a 
limpeza e desobstrução 
dos encanamentos, utili-
zando uma combinação 
de água com equipa-
mentos de pressuriza-

ção. Quando inserido na 
tubulação lança um jato 
de água em todas as dire-
ções, que bate contra as 
paredes internas fazendo 
a limpeza e a retirada de 
objetos que obstruem a 
tubulação.
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ZEZINHOZEZINHO
T I J O L O S

Av. José Annicchino, 37
Centro - CAPIVARI/SP

2146-0898
Telefones: (19)

Teo 
Modas

R. Maurício Allain, 142
Centro - Rafard-SP

Aberta aos sábados até às 16h

Fone: 3496-2423

Vigilância Sanitária 
vacina cães e gatos na 
zona rural de Rafard

RAIVA

A Vigilância Sanitá-
ria de Rafard está per-
correndo sítios da área 
rural do município para 
ministrar a vacina contra 

a raiva em cães e gatos. 
A vacina deve ser soli-
citada pelo proprietário 
do animal, pelo telefone 
(19) 3496-2168.

Proprietário pede o 
prédio e biblioteca 
municipal vai para 

o antigo ASAS

CAPIVARI

A Secretaria de Cultu-
ra e Turismo de Capiva-
ri divulgou uma nota na 
quinta-feira (21), infor-
mando que a Biblioteca 
Municipal está alocada 
na rua Madre Valéria, 
287, no antigo prédio do 
ASAS.

Questionada sobre a 
mudança, a assessoria 

da Prefeitura de Capi-
vari se limitou a dizer 
que “a mudança foi feita 
após o proprietário pedir 
a entrega do prédio”. 

As pessoas que pre-
cisam devolver algum 
livro, devem se dirigir  
diretamente no novo en-
dereço da biblioteca mu-
nicipal.

Dia D da Segurança com 
Eletricidade contará 

com palestra no dia 27

CAPIVARI

A Prefeitura de Ca-
pivari, o CEREST Pira-
cicaba e o MPT da 15ª. 
Região vão realizar no 
dia 27 de novembro uma 
palestra sobre o Dia D da 
Segurança com Eletrici-
dade, visando à preven-
ção de acidentes de tra-
balho no setor elétrico, a 
partir da observação do 
grande número de aci-
dentes de trabalho gra-

ves e fatais com traba-
lhadores na proximidade 
da rede elétrica, como 
pintores, pedreiros, ca-
lheiros, operadores de 
telecomunicações, entre 
outros.

A palestra é aberta ao 
público e terá início às 
14h, no Plenário da Pre-
feitura, localizada na rua 
XV de Novembro, 639, 
no Centro.
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MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

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

Al. Faustina Franchi 
Annicchino, 755 - Capivari-SP

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

R. Cons. Gavião Peixoto, 617 - RAFARD

Fone: (19) 3496-1691

Pães - Doces - Bolos
Sorvetes - Café Espresso

Um dia desses, durante 
minha caminhada matinal, 
ao passar em frente à Es-
cola Augusto Castanho de 
Capivari, os alunos em fila 
faziam o hasteamento da 
Bandeira, e imediatamente 
lembrei com saudades de 
quando estudei na Escola 
Luís Grellet e nós alunos, 
cantando o hino, também 
fazíamos o hasteamento da 
nossa Bandeira. 

Para aqueles que gostam 
de aprender sobre nossos 
símbolos nacionais, eis al-
gumas curiosidades sobre 
a nossa Bandeira:

Com a Proclamação da 
República, os governantes 
da época, entenderam ser 
necessária a substituição 
dos símbolos nacionais que 
remetiam à monarquia, e 
no dia 19 de novembro, 
quatro dias após a procla-
mação, uma nova bandeira 
foi apresentada e, oficial-
mente, adotada como ban-
deira nacional.

A figura do losango 
amarelo em meio a um 
quadro verde já fazia par-
te da bandeira do Império 
e tinha sido definido pelo 
pintor francês Jean-Baptis-
te Debret, então, algumas 
transformações pontuais 
deveriam ser feitas. Dian-
te disso, o losango amare-
lo, por exemplo, foi redi-
mensionado, e o símbolo 
de Armas do Império foi 
substituído por uma esfera 
republicana da cor azul, e 
no seu interior, foi acres-
centado o lema “Ordem e 
Progresso”, em letras verdes 
dentro de uma faixa branca 
onde foram adicionadas 
estrelas, representando os 
estados brasileiros.

A posição de cada es-
trela, em representação aos 
Estados Brasileiros, foi de-
finida por lei e correspon-
de à posição das estrelas 
do céu do Rio de Janeiro, 
observado no dia 15 de no-
vembro de 1889 às 8:30h, e 
só em 11 de maio de 1992, 
foram adicionadas novas 
estrelas, que correspondem 
aos estados do Amapá, Ro-
raima, Rondônia e Tocan-
tins.

As cores apresentadas 
na bandeira, têm cada qual 
um significado, e escolha 
dessas cores remonta a fa-
tores relacionados com a 
história dos nossos desco-

bridores, quais sejam:
Verde: faz menção a 

povos que habitavam Por-
tugal há mais de dois mil 
anos, e tornou-se símbo-
lo da luta dos portugueses 
pela liberdade, passando a 
ser utilizado como cor na-
cional, durante as guerras 
destes, contra os mouros.

Amarelo: utilizado no 
brasão de armas de Portu-
gal logo após a conquista 
de Algarve em 1250, faz 
menção também à cor da 
Casa dos Habsburgo - Lo-
rena, dinastia da qual fazia 
parte D. Leopoldina, espo-
sa de D. Pedro I.

Azul e Branco: O azul e 
o branco popularizaram-se 
no Brasil após terem sido 
adotados como as cores de 
algumas Capitanias Here-
ditárias.

A frase que consta na 
bandeira, “Ordem e Pro-
gresso”, foi inspirada em 
uma frase do positivista 
Augusto Comte, cuja frase 
completa era: “O amor por 
princípio e a ordem por 
base, o progresso por fim”.

Diferente do que muitos 
pensam, o Dia da Bandei-
ra não é feriado nacional, 
a legislação brasileira, ape-
nas prevê que, no dia 19 de 
novembro, seja realizada 
uma cerimônia para inci-
neração de bandeiras que 
estejam em más condições, 
sendo vedada por lei sua 
utilização como roupagem.

Além da Bandeira Na-
cional, outros três símbo-
los nacionais são: Hino 
Nacional, criado por Ola-
vo Bilac e apresentado em 
1906, as Armas Nacionais e 
Selo Nacional.

A Bandeira Nacional é 
hasteada de maneira per-
manente na Praça dos Três 
Poderes em Brasília, sendo 
que, no primeiro domingo 
de cada mês, é realizada 
uma cerimônia de troca da 
bandeira.

Ao serem hasteadas 
várias bandeiras juntas, 
a Bandeira Nacional tem 
prevalência, sendo esta, a 
primeira a subir e a última 
a descer do mastro.

E assim caro leitor ami-
go, ficaste com algum co-
nhecimento a mais sobre 
os símbolos do nosso país, 
despertando-nos o patrio-
tismo para a ajuda na for-
mação de bons cidadãos.

19 de Novembro
Dia da Bandeira brasileira
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30 de novembro é o Dia D contra o Sarampo
Saúde  |  No último dia da Campanha Nacional, a vacinação em Capivari será realizada das 8h às 12h; é preciso levar a caderneta de vacinas na unidade

O Ministério da Saú-
de e a Secretaria de Vi-
gilância em Saúde estão 
realizando a Campanha 
Nacional de Vacinação 
contra o Sarampo, que 
está sendo dividida em 
duas etapas.

O Dia D de mobili-
zação nacional para a 
segunda etapa está mar-
cado para 30 de novem-
bro, e em Capivari acon-
tecerá nas UBS do Porto 
Alegre, Padovani e Cas-
telani, e na sala de vaci-
nas do Posto Central (ao 
lado do museu) das 8h 
às 12h. A  UBS do Enge-
nho Velho e o CEAMC 
não estarão vacinando. 
A segunda etapa é dire-
cionada a vacinação de 
adultos jovens não vaci-
nados na faixa etária de 
20 a 29 anos de idade, 
mas todos podem e de-
vem atualizar a caderne-
ta de vacinação contra o 
Sarampo.

A campanha
No período de 7 a 25 

de outubro foram rea-

lizadas a vacinação das 
crianças não vacinadas 
de seis meses a menores 
de cinco anos de idade 
(4 anos, 11 meses e 29 
dias). O dia D de mobi-
lização nacional aconte-
ceu no dia 19 de outubro.

Vacinação em 
Capivari
A Secretaria de Saúde 

de Capivari está orien-
tando a população a 
atualizar a caderneta de 
vacinação, e se imuni-
zar contra o Sarampo, 
tomando a vacina que é 
a única maneira de com-
bate ao contágio pela 
doença.

A vacina é aplicada 
por meio de injeção sub-
cutânea, e não deve ser 
tomada por gestantes e 
pessoas com a imunida-
de reduzida ou compro-
metida. Quem teve caso 
diagnosticado de Saram-
po, com total certeza do 
diagnóstico, não precisa 
tomar a vacina. Todo 
caso suspeito de Saram-
po precisa ser avaliado 

por um médico e noti-
ficado imediatamente à 
Vigilância Epidemioló-
gica.

“É fundamental to-
mar a vacina, não so-
mente esta contra o Sa-
rampo, mas estar sempre 
em dia com todas as va-
cinas, pois muitas do-
enças que já estavam 
erradicadas só voltam a 
circular no meio de nós 
devido a estas falhas na 
imunização, de pesso-
as que não procuram o 
atendimento e fazem o 
vírus circular”, diz Si-
moni Pacheco, diretora 
de Vigilância em Saúde. 

Onde vacinar
A vacina é gratuita e 

está disponível nas uni-
dades de saúde e na sala 
de vacinas do Posto Cen-
tral, ao lado do museu. O 
atendimento está sendo 
realizado durante a se-
mana das 8h às 16h e o 
munícipe deve procurar 
o posto de saúde mais 
próximo com a carteira 
de vacinação em mãos. 

Em Rafard
A Diretoria de Saú-

de de Rafard iniciou na 
segunda-feira (18), a 
segunda etapa da Cam-
panha de Vacinação 
Contra o Sarampo. Até o 
próximo dia 30, adultos 
deverão ir até a Unidade 
Básica de Saúde (UBS) 
para receber a dose.

O Dia D da campanha 
acontece no sábado (30), 
das 8h às 17h, também 
na UBS de Rafard.

Durante toda a sema-
na, de segunda a sexta-
-feira, das 7h às 11h e 
das 12h às 16h, também 
é possível atualizar as 
demais vacinas do calen-
dário nacional, bastando 
ir até a pediatria com a 
caderneta de vacinas.

A doença
O Sarampo é transmi-

tido por vírus, uma do-
ença infecciosa aguda e 
contagiosa, que pode ser 

transmitida por meio de 
secreções que são expe-
lidas ao tossir, espirrar 
ou até mesmo falar.

Estão entre os pri-
meiros sintomas: febre 
acima de 38,5, manchas 
avermelhadas pela pele, 
que começam pelo rosto 
e atrás da orelha e em se-
guida, se espalham pelo 
corpo. Em média os pri-
meiros sintomas apare-
cem após 10 ou 12 dias 
do contato com o vírus.


