
FIM DO PRAZO

Em segunda votação, contas do ex-prefeito, 
Uil Maia, são reprovadas por unanimidade

Cassado em 2018, o ex-prefeito rafardense teve as contas de 2017 reprovadas 
pelo Tribunal de Contas do Estado e pela Câmara Municipal. Página 6

Feira do 
Comércio e 
Indústrias 

começa 
nesta 

sexta-feira

RAFARD

Flávia Marques 
vence maratona no 
deserto do Saara

DESTAQUE

‘Capifardense’ tem desempenho impecável em 
percurso de 42 km. Página 12

Vereadores votam contra a 
terceirização da água

Em sessão da Câmara de Rafard, na última terça-feira (26), o projeto que visa terceirizar a concessão 
de tratamento de água e esgoto com a SANASA teve derrota unânime. Página 9

FIM DA POLÊMICA

Moradores de Capivari, Rafard e 
Mombuca têm até esta sexta-feira 

(29) para cadastrar biometria
Mais de 10 mil eleitores ainda não realizaram a atualização e podem ter o 

título cancelado. Cartório e SIAM realizam cadastramento. Página 22

Prefeitura realiza tapa-
-buracos em diversos 

pontos da cidade

RAFARD

Placas de trânsito também foram trocadas pela 
Divisão Municipal de Trânsito. Página 4

Organizada pelos 
comerciantes de 
Rafard, feira vai 

contar com barracas 
gastronômicas, 

vestuário, estética, 
entre outras opções. 

Página 5
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FilosoFanDo L�������� V��������
é professor de Filosofi a,  Éti ca e História

Bíblia sem preconceito 44
Deus criou o homem 

para viver eternamente sob 
a condição de obedecê-Lo. 
O Senhor orientou: vocês 
podem comer os frutos de 
todas as árvores, mas não 
comam o fruto da árvore 
que está no meio do jar-
dim, porque no dia que co-
merem morrerão (ver Gn 
3:2-3). O Diabo disse-lhes 
que não morreriam, seriam 
até mais sábios, conhecen-
do o bem e o mal (Gn 33:4-
5). Como Eva acreditou no 
Diabo, comeram, morre-
ram e a sentença de morte 
passou para sua posterida-
de. Portanto, todos somos 
mortais. A poluição, os 
vícios, a genética, os emba-
tes, os crimes, e muitas ou-
tras adversidades podem 
abreviar ou interromper a 
vida, ou, a morte virá pela 
degenerescência gerônti-
ca. Porém o ser humano 
nunca se conformou com 
a morte, nem Deus Se con-
forma. Jesus chorou diante 
do funeral de Lázaro (João 
11:35). O homem sempre 
procurou postergar, evitar 
o seu � m e buscar a vida 
sempiterna. Diz uma len-
da que três amigos estavam 
conversando, quando, re-
pente, a Morte surgiu com 
uma foice no ombro. Ela 
marcou para cada um, dia 
e hora que viria buscá-los. 
No horário combinado, 
sem atraso, ela levou aos 
dois primeiros. Dez horas 

antes do momento apra-
zado para levar o terceiro, 
este arriou o cavalo e fugiu 
para outra cidade. No mo-
mento acertado a morte 
lhe apareceu. 

_Como você me achou? 
Perguntou o fugitivo trê-
mulo. A Morte lhe respon-
deu:

_Você esqueceu? Foi 
aqui que eu marquei o en-
contro com você! 

No século X, o imaginá-
rio europeu, cheio de fan-
tasias e desejo de riqueza, 
sexo livre, e vida fácil, con-
cebeu lendas, confundindo 
com o real. Dispunham-se 
à viagens longínquas e en-
frentar os monocalis (gi-
gantes com 1 olho na testa 
e outro na nuca), antípo-
das, cinocéfalos, acéfalos, 
trogloditas, os exércitos de 
Gog e Magog (inimigos do 
povo de Deus (Ez 38:1-4) a 
� m de encontrar o Paraíso 
com a água da vida eterna; 
rios cujos leitos continham 
veios auríferos inesgotá-
veis. É conhecido o epi-
sódio das expedições épi-
cas, mandadas pelo rei D. 
João 2º (séc. 15) para fazer 
aliança com o reino imagi-
nário de Preste João contra 
os árabes e judeus, inimi-
gos do catolicismo. O per-
sonagem Rabelai se casaria 
com a � lha de Preste João. 
Os padres interessaram-
-se nesse empreendimento 
pela opulência e cristiani-

zação. Os europeus ima-
ginavam enriquecerem-se 
sem trabalhar; a ociosida-
de era sinal das bênçãos e 
o trabalho castigo divino 
por não se catolicizar. No 
Oriente estava o Éden com 
seus rios: o Nilo era o edê-
nico Gion (Gn 2:13) visita-
do por Dinis Fernandes em 
1445 e por um veneziano 
às expensas do Infante D. 
Henrique. Baseados no re-
lato bíblico (Gn 2:8-15) e 
comentário de Flávio Jose-
fo diziam que os rios Nilo, 
Ganges e Tigre uniam-se 
no subterrâneo. O Papa Ni-
colau 5º declarou pela bula 
“Romanus Pontifex, que o 
outro braço era o Senegal. 
Como as águas do rio da 
vida, no Éden, produz vida 
eterna, saúde e juventude 
(Ap 22:1-3) a carta do len-
dário Preste João diz que 
essa mesma fonte � ca à 3 
dias do jardim donde Adão 
foi expulso, e quem, em 
jejum, bebesse por 3 vezes 
de suas águas seria curado 
de qualquer enfermidade 
e viveria como se tivesse 
32 anos (Visão do Paraí-
so, 24). Segundo relatos, 
outras fontes da juventude 
foram localizadas alhures. 
Pedro Mártir de Aghie-
ra revela que um homem, 
com muitas doenças pró-
prias da velhice, provou da 
água da Fonte, voltou in-
teiramente rejuvenescido, 
casou-se novamente e teve 

vários � lhos. Aghiera levou 
as boas novas ao Papa Leão 
10.

Ao descobrirem as ter-
ras da América do Sul, 
acharam que o Paraíso se-
ria aqui, pois o seu mapa 
tem o formato do coração. 
Os rios Madalena, o Ama-
zonas e Orenoco eram os 
rios edênicos. Mais tarde 
o Brasil tornou-se o Éden. 
Os portugueses diziam es-
tar aqui o “Jardim”, onde 
ao chegar e comer o “fru-
to”, os doentes saravam. Os 
viajantes comiam carne es-
tragada durante sua vinda, 
adquiriam escorbutos, as 
gengivas muito inchadas e 
ao chupar laranjas, ou, aba-
caxis eram restaurados, por 
isto estas frutas foram con-
sideradas “fruto da árvore 
da vida”. Notaram também 
que não havia índios do-
entes, eles eram longevos, 
vivendo até “mais de 132 
anos”. Pero Vaz de Cami-
nha escreveu: “A terra em 
si é de muito bons ares... 
águas in� ndas, é gracio-
sa... dar-se-á nela tudo... 
Gandavo e outros padres 
noticiavam, aqui não faz 
frio nem calor extremos”. 
Como não havia doentes, 
seria mau negócio médicos 
virem morar no Brasil. Só 
� cariam doentes os dados à 
bestialidade.

OpiniÃo
A prudência 

venceu
Na maioria das vezes é decepcionante saber 

que o futuro da comunidade em que vivemos 
está nas ‘mãos’ de políticos despreparados, 
que visam interesses particulares e benefícios 
próprios.

Mais triste ainda, é ver que muitos deles não 
mantém uma opinião própria e são facilmente 
manipulados por pessoas, grupos e até mesmo 
pela opinião pública.

Ainda bem que, nos dias de hoje, a agilida-
de das redes sociais facilita a discussão de as-
suntos importantes para o bem da sociedade 
em geral. Esse debate força uma análise mais 
profunda dos assuntos e ‘força’ os políticos a 
tomarem decisões mais ‘racionais’.

Foi o que aconteceu esta semana com o 
polêmico tema da terceirização da água em 
Rafard. Um projeto do Executivo, que sem 
qualquer discussão com a população, acabou 
nascendo ‘morto’. E se, em algum momento 
recebeu apoio dos vereadores, se perdeu nos 
últimos dias.

Na terça-feira (26), o superintendente do 
SAAE Capivari, José Luiz Cabral, esteve no 
plenário da Câmara de Rafard e orientou que 
a privatização não é a melhor escolha para 
o município. Ele também ‘cantou a bola’ que 
é a hora do município conquistar recursos na 
FEHIDRO é agora.

Resumindo, Cabral deixou claro que para 
avançar no setor, é preciso separar a gestão 
da água da política, criando uma autarquia 
que pense exclusivamente no que é necessário, 
planejando, buscando recursos e executando 
as obras necessárias.

Logo mais à noite, a Comissão de Finanças e 
Orçamento do Legislativo, colocou em votação 
o parecer contrário ao projeto da Prefeitura 
de terceirizar a água. A votação foi unânime, 
contra a privatização.

Assuntos como este, de tamanha importân-
cia, merecem sempre maior atenção da popu-
lação, que no fi nal das contas, é quem paga o 
‘pato’.

É necessário frisar que, a não votação do 
projeto, também não desobriga os vereado-
res a cobrarem ações emergenciais, para que 
o governo municipal faça o que é necessário 
para melhorar a qualidade no fornecimento 
de água no município, bem como o tratamento 
do esgoto.

Não é tão difícil assim, é só querer!
Que tal deixar o orgulho de lado e aceitar a 

ajuda de quem já fez muito pelo setor na vizi-
nha Capivari? O SAAE está de portas abertas 
para contribuir, caso contrário, não dispensa-
ria tempo para um bate papo tão esclarecedor 
com autoridades e com a população, como o 
da última terça-feira.

Editorial

Já demonstrado em 
outros artigos, Mahatma 
Gandhi foi um sábio india-
no que deixou em sua pas-
sagem pelo planeta Terra, 
através da palavra falada, 
escrita e pelos exemplos 
em seus procedimentos, 
grandes lições que estamos 
transcrevendo, colaboran-
do para os conhecimentos 
intelectuais evolutivos, dos 
nossos prezados leitores.

Tudo sobre o jejum
A primeira pergunta 

que intrigou muitos foi a 
respeito da Voz de Deus. 
Que era ela? Que ouvi eu? 
Alguma pessoa foi vista? Se 
não, como chegou a mim a 
Voz? Essas foram pergun-
tas sobre o caso. Para mim 
a Voz de Deus, da Consci-
ência, da Verdade, sua Voz 
Interna ou a pequena “Voz 
Silenciosa” exprimem uma 
e a mesma coisa. Não vi 
formas. Nunca investiguei, 
porque sempre acreditei 
que Deus é sem-forma, 
mas o que ouvi era como 

uma Voz de muito longe, 
porém, bem próxima. Era 
tão inconfundível como 
qualquer voz humana ex-
plicitamente e irresistivel-
mente falando a mim. Eu 
não estava sonhando na 
hora em que ouvi a Voz. A 
audição da Voz foi prece-
dida de terrível luta dentro 
de mim. Repentinamente 
a Voz chegou a mim e tive 
certeza de que era a Voz, e 
a luta cessou deixando-me 
calmo. A resolução foi to-
mada em consequência, a 
data e a hora do jejum fo-
ram � xadas dando-me ale-
gria e sentindo-me refres-
cado, começando a escrever 
a nota a respeito dele, que o 
leitor deve ter entendido.

Poderia eu dar alguma 
comprovação mais, do que 
era verdadeiramente a Voz 
que ouvi, e não um eco da 
minha própria imaginação 
exaltada? Não tenho pro-
vas outras para convencer 
um cético, pois ele é livre 
para dizer que era tudo 
auto ilusão ou alucinação, 

mas posso dizer que nem 
mesmo o veredito unâni-
me do mundo inteiro po-
derá abalar minha convic-
ção de que, o que ouvi, era 
a verdadeira Voz de Deus.

Todavia acreditam al-
guns, que Deus é uma cria-
ção da nossa própria ima-
ginação. Se essa opinião 
se con� rmar, nada é real, 
tudo é pura imaginação 
nossa. Enquanto isso, en-
quanto minha imaginação 
me domina, só posso agir 
sob esse fascínio. As coisas 
mais reais o são apenas re-
lativamente. Para mim, a 
Voz era mais real que mi-
nha própria existência. Ela 
nunca me enganou e, neste 
assunto, a ninguém mais.

E quem quiser, pode 
ouvir a Voz. Ela está den-
tro de cada um, mas como 
qualquer outra coisa, re-
quer prévia e de� nida 
preparação. É a seguin-
te pergunta que intrigou 
muita gente: se um jejum 
um exército de médicos 
observa e guia o jejuador 

– como indubitavelmente 
e com extraordinário cui-
dado que me observaram e 
guiaram, como o jejuador 
foi mimado de muitas ou-
tras maneiras como eu fui 
– pode se designado como 
um jejum em resposta ao 
chamado da Voz Interna. 
Assim colocada, a objeção 
parece válida. (Segue)

Cidadania
Na próxima semana, 

daremos início a uma 
“campanha cívica” para o 
bem comum, em defesa da 
água e benefício da popu-
lação rafardense, com in-
formações úteis e esclare-
cedoras sobre como usar e 
preservar o precioso líqui-
do, sem o qual não haveria 
nem haverá qualquer tipo 
de vida neste, e em outros 
planetas. Na esperança 
de que os dignos leitores 
entendam e apliquem as 
orientações, colaborando 
com o nosso Município, 
antecipamos nossa grati-
dão. É isso.

ArTiGo
Sabedoria de Gandhi VI

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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Bateria Bom Princípio e diversas 
atrações agitam encerramento da 
Semana da Consciência Negra

Cultura  | Atividades aconteceram na Fazenda São Bernardo, em Rafard

No último domin-
go (24), a Fazenda São 
Bernardo recebeu diver-
sas atrações que marca-
ram o encerramento da 
Semana da Consciência 
Negra em Rafard. Com 
organização da Famí-
lia Bom Princípio (que 
levou sua bateria para 
apresentação), e apoio 

do Governo Municipal, 
o evento reuniu um óti-
mo público.

Se apresentaram, 
os garotos do Projeto 
Bate Lata (do Quintal 
da Dona Marta), Pro-
jeto Mãos Que Batu-
cam (Turma da Barca), 
a Peça teatral “O Grito 
da Liberdade”, Roda de 

capoeira, apresentações 
de samba rock, batuque 
de umbigada e Bateria 
Bom Princípio, além da 
roda de conversa com 
o tema “Todos Juntos 
Pela Igualdade Racial”. 
Ainda houve um jogo 
de futebol da “Igualda-
de Racial” e um almoço 
gratuito. 

Rotatória da Pracinha Fábio foi um dos locais contemplados com o tapa-buracos na cidade (Foto: Divulgação/PMR)

Prefeitura realiza tapa-buracos 
em diversos pontos da cidade

Rafard  |  Placas de trânsito também foram trocadas pela DITRAN

Na semana, a Prefei-
tura de Rafard realizou 
a operação tapa-bura-
cos em diversos pontos 
do município. Entre os 
locais reparados, a rota-
tória da Pracinha Fábio, 
que passou por obras re-
centemente.

Além do local, outros 

bairros, como Popular e 
Centro também recebe-
ram a operação, que visa 
dar maior segurança e 
comodidade aos condu-
tores.

A divisão de Trânsi-
to de Rafard (DITRAN) 
também fez a colocação 
de placas de trânsito em 

diversos pontos da cida-
de. 

O objetivo das subs-
tituições das placas an-
tigas, de acordo com 
o chefe do DITRAN, 
Rogério Rodrigues, é 
facilitar o visual para 
os motoristas, evitando 
possíveis acidentes.

Rancho Capivari organiza 
passeio solidário de Natal
No dia 15 de dezem-

bro, o Rancho Capivari 
organiza passeio soli-
dário com cavaleiros 
da região, em prol das 
crianças carentes. Para 
participar, a organi-
zação do evento soli-
cita a doação de pelo 
menos um brinquedo, 
cujo ponto de coleta é 
situado na loja Agro-

pet do Batata, no bairro 
Estação, e também no 
Empório Rural, no Re-
sidencial Santa Rita. 

O evento terá a sua 
concentração inicial às 
9h, em frente da antiga 
Estação, onde o trajeto 
será iniciado. O térmi-
no acontecerá no Ran-
cho do Maé, apoiador 
do evento e local onde 

a festividade terá sua 
sequência, com venda 
de refeições, bebidas e 
porções. 

A entrada para parti-
cipar dessa festa é gra-
tuita, onde será possível 
prestigiar o encontro de 
violeiros assim como 
participar do sorteio de 
brindes ao público pre-
sente.

AÇÃO SOCIAL
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Turma da Barca organiza 
concurso de redação

Literatura  |  Com o nome “Transformar Brincando” concurso reunirá 
participantes de 7 a 18 anos de Capivari e Rafard

A iniciativa do G.R.C 
Bloco Carnavalesco Tur-
ma da Barca, tem como 
principal objetivo incen-
tivar o fomento da leitura 
e escrita, oportunizando o 
reconhecimento de talen-
tos da comunidade local. 
O período para inscrições 
na competição será entre o 
dia 16 e 26 de dezembro.

Como particularidades 
do evento, a redação a ser 
produzida pelos candida-
tos tem o tema “nós po-
demos mudar o mundo”, 
onde o texto obrigatoria-
mente deverá ter caráter 
dissertativo, podendo ser 
digitado ou manuscrito 
contendo a extensão de 15 
a 20 linhas. Além disso, 
vão existir duas divisões 
entre os participantes para 
avaliação e julgamento; 
uma contará com alunos 
de 7 até 13 anos enquanto 
a outra com participantes 
de 14 a 18.

As inscrições terão que 
ser efetuadas pessoalmen-
te na casa da criança, lo-
calizada na rua da Glória, 
45, bairro São Luis, em 
Capivari. Essa ação social 
pode receber participantes 
tanto da cidade de Rafard 
quanto de Capivari. Mes-
mo que o texto seja elabo-
rado em grupo, o cadastro 

no torneio deverá ser efe-
tuado em nome de apenas 
uma pessoa.

A comissão julgadora 
será composta por três ju-
rados, entre eles poetas e 
professores, para a seleção 
das melhores redações. 
A premiação será distri-
buída para aos dois mais 
bem colocados de cada 

categoria, com quatro cur-
sos profissionalizantes na 
escola CETEC, sendo um 
por ganhador, além de 
um passeio na cidade de 
Piracicaba, com visita ao 
McDonald´s e direito a 
comes e bebes a vontade, 
com a data a escolha dos 
respectivos ganhadores do 
torneio.

Feira do Comércio e Indústrias 
começa nesta sexta-feira

Rafard recebe du-
rante os dias 29 e 30 de 
novembro (sexta-feira 
e sábado), e 01 de de-
zembro (domingo), a 
1ª Feira do Comércio 
e Indústrias, evento 
que ocorrerá no Cen-
tro Esportivo Reinaldo 
Fontolan e terá entrada 
franca. 

Organizada pelos 
comerciantes de Ra-
fard, com apoio do 
Governo Municipal, a 
Feira vai contar com 
barracas gastronômi-
cas, vestuário, estéti-
ca, entre outras opções 
para o público de toda 
a região. Além do co-
mércio, pra animar o 

público, haverá shows 
ao vivo. 

Confira os dias e 
horários da Feira: sex-
ta-feira (29/11), das 15 
às 22h, sábado (30/11), 
das 9h às 22h, e domin-
go, 01/12, das 9h às 

16h.
O Centro Esportivo 

Reinaldo Fontolan fica 
situado na avenida São 
Bernardo, nº 1251, no 
bairro Popular. Haverá 
estacionamento no lo-
cal.

RAFARD

Federação divulga tabela 
do campeonato Paulista

Futebol Profissional  |  Capivariano inicia sua caminhada no terceiro nível 
do futebol estadual, no dia 26 de janeiro; equipe tem novo técnico

A Federação Paulista 
de Futebol (FPF) divul-
gou na segunda-feira 
(25) a tabela do Paulis-
tão Série A3, onde o Ca-
pivariano FC disputará 
o acesso para a segunda 
divisão estadual pelo 
terceiro ano consecuti-
vo. O torneio, onde 16 
equipes disputarão duas 
vagas de acesso, terá a 
sua primeira rodada na 
última semana do mês 
de janeiro.

O Leão da Sorocaba-
na estreia no campeonato 
contra o Esporte Clube 
Primavera, de Indaiatu-
ba, fora de casa, no dia 
26 de janeiro de 2020, 
iniciando assim uma ca-
minhada de 15 jogos. As 
oito melhores equipes 
se classificarão para as 
quartas de finais, inician-
do assim a fase de ma-
ta-mata da competição, 
onde apenas os dois fina-
listas conseguirão suces-
so no objetivo de dispu-
tar a série A2 em 2021.

A edição de 2019 traz 
lembranças amargas ao 

torcedor capivariano. 
Após obter excelente 
campanha no primeiro 
turno, finalizando a pri-
meira metade do torneio 
com 29 pontos, uma do-
lorosa derrota por 2 a 0, 
em casa, diante do Atlé-
tico Monte Azul no jogo 
de volta das quartas de fi-
nais, colocou ponto final 
nas esperanças de acesso 
do time vermelho e bran-
co, naquela ocasião.

Todavia, tentando 
deixar as más lembran-
ças no passado, o Leão 
faz sua estreia diante de 
seu torcedor no dia 29 
de janeiro, contra a equi-

pe do Batatais, na Arena 
Capivari. Da última vez 
que essas equipes se en-
frentaram, durante essa 
mesma competição no 
ano passado, o Capiva-
riano acabou triunfando 
fora de casa, com um 
surpreendente placar de 
5 a 0.

Desde o rebaixamen-
to da elite do futebol 
estadual, em 2016, o Ca-
pivariano Futebol Clube 
ainda não comemorou 
nenhum acesso ou título 
desde então. Uma boa 
sequência é fundamental 
para trazer novamente a 
boa fase ao time.

Ricardo Costa, novo técnico do Leão da Sorocabana (Foto: Yuri Rossi)

Lar lança campanha de Natal
O lar dos velhinhos São 

Vicente de Paulo de Capi-
vari através de suas redes 
sociais deu início a cam-
panha de arrecadação de 
itens para o natal de 2019. 
Sempre aberta a doações 
de diversas naturezas, a 
casa de repouso localizada 
na Vila Cardoso divulgou 
a lista necessidades para o 
período que se aproxima.

Neste ano, a instituição 
informou que não envia-
rão cartas às residências 
como de costume, apelan-
do diretamente aos doado-
res que espalhem a notícia 
dessa empreitada aos ami-
gos e conhecidos para que 
assim os objetivos possam 
ser alcançados.

A entidade também con-
vida os doadores a visitarem 

os idosos que lá habitam 
para que posam prestigiar 
o empenho dos 32 funcio-
nários do Lar dos Velhinhos 
nessa importante função so-
cial. Sem fins lucrativos, o 
local fundado em 1943 pos-
sui o mesmo nome até os 
dias de hoje, se mantendo 
predominantemente graças 
a doações de pessoas físicas 
e jurídicas, garantindo as-
sim a melhor qualidade de 
vida e de moradia possível 
aos internos que também 
contribuem com 70% de 
seus benefícios.

Dos objetos descritos na 
lista, alimentos e itens de 
limpeza são os que mais ne-
cessitados, já que são itens 
imprescindíveis para o dia 
a dia dos moradores, ainda 
mais em período de festas. 

Além disso, guardanapos 
de papel, copos descartá-
veis e luvas de procedimen-
to também estão sendo soli-
citadas pela instituição.

A entrega dos itens 
pode ser efetuada na pró-
pria instituição, localiza-
da na Avenida do Carmo, 
120, na Vila Cardoso, 
durante o seu horário de 
funcionamento, segunda a 
sexta das 8h às 12h e das 
13h às 18h e também aos 
sábados das 8h às 12h.

Caso queira entrar em 
contato, é possível conta-
tá-los através do número 
(19) 3491-1647, What-
sApp (19) 98972-1087, 
e-mail administracao@
larvelhinhoscapivari.org.br 
ou através das redes sociais 
Facebook e Instagram.

CAPIVARI
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Operação da Polícia Militar 
fiscaliza transporte clandestino

Na manhã de quin-
ta-feira (28), a Polícia 
Militar de Capivari, 
sob o comando do Te-
nente Buso, realizou 
uma operação em vá-
rios pontos da cidade 
para fiscalizar vans de 
transporte em desacor-
do com a legislação. 

Segundo a polícia, 
vários veículos foram 
abordados, sendo cons-
tatadas irregularidades 
em alguns deles, como 
a ausência de autori-
zação para transporte 
escolar e falta de licen-
ciamento para veículos 
de aluguel. 

Os policiais milita-
res elaboraram as me-
didas administrativas 
pertinentes nos veícu-
los que estavam em 
desacordo com a Lei, 
sendo os condutores 
conduzidos para averi-
guação até a delegacia 
de polícia.

CAPIVARI

Proprietários de veículos com irregularidades foram encaminhados para a delegacia (Foto: Divulgação/Polícia)

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

Valor: R$ 132,00 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Em segunda votação, contas do ex-prefeito, 
Uil Maia, são reprovadas por unanimidade

Política  |  Cassado em 2018, o ex-prefeito rafardense teve as contas do ano de 2017 reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado e pela Câmara Municipal

Na sessão ordinária 
da câmara de vereado-
res da última terça-feira 
(26), a reprovação de 
contas do ano fiscal de 
2017 da Prefeitura de 
Rafard, do então prefei-
to, Ilson Donizete Maia, 
foi novamente trazida à 
mesa para votação entre 
os parlamentares. Por 
decisão unânime e em 
segunda votação, eles 
seguiram o Tribunal de 
Contas do Estado de São 
Paulo (TCE-SP), que em 
maio deste ano, deu pa-
recer contrário à aprova-
ção.

Uil Maia teve o man-
dato cassado em setem-
bro de 2018, após de-
núncias de propinas e 
crime ambiental, mesmo 
assim, não escapou da 
apuração do tribunal. 
Após o ocorrido, o en-
tão vice-prefeito, Carlos 
Roberto Bueno, assumiu 
o posto de prefeito.

Entre os principais 
itens apontados pelo 
TCE-SP, que culminou 
na reprovação das con-
tas, estão: falta de verifi-

cação da efetividade das 
políticas públicas; falta 
de estrutura para a reali-
zação do planejamento, 
bem como os servidores 
que realizam essa ati-
vidade não se dedicam 
exclusivamente a ela; os 
demais servidores não 
recebem treinamento 
sobre o assunto, dificul-
tando substituições; fal-
ta de acompanhamento 
da execução do plane-
jamento, em razão da 

falta de conhecimento 
prévio pelos setores da 
previsão da receita cabí-
vel para elaborarem suas 
dotações; os depósitos 
relativos ao FGTS dos 
funcionários temporá-
rios não foram efetuados 
no exercício de 2017, 
ensejando parcelamento 
junto à Caixa Econô-
mica Federal no ano de 
2018; cargos em comis-
são desprovidos das ca-
racterísticas de chefia, 

direção e assessoramen-
to; entre outros.

Defesa
Maia não compareceu 

à sessão para utilizar o 
direito de defesa em tri-
buna livre. Ela foi feita 
através de ofício, onde 
o ex-prefeito disse não 
esperar outro posicio-
namento dos vereado-
res. “Mesmo os senho-
res tendo aprovado a lei 
1825/2018, que autoriza 
o poder Executivo a fir-
mar termo de confissão 
de dívida e compromis-
so de pagamento para 
o FGTS. Tão logo tive 
conhecimento da dívida 
tomei as medidas para 
dar solução ao problema 
que se arrastava a anos, 
visando a mais breve so-
lução a fim de evitar que 
o município perdesse 
sua capacidade recepto-
ra de recursos federais e 
estaduais”, relatou.

Para o vereador, Feli-
pe Diez Marchioretto, a 
defesa do ex-prefeito foi 
muito fraca e se baseou 
apenas no FGTS, uma 
das inúmeras causas que 
culminaram na reprova-
ção das contas. “Falta de 
aviso também não foi. 
Os alertas do Tribunal 
eram constantes, eram 
ditos aqui em tribuna, 
o excesso de pessoal 
em cargo comissionado 
ultrapassava e muito o 
limite prudencial. Isso 
tudo foi dito aqui e nun-
ca foi feito nada a res-
peito, eu vejo essa defe-
sa muito fraca”.

A íntegra do relatório 
emitido pelo TCE-SP 
está disponível no site 
www.jornalosemanario.
com.br.

Uil Maia teve contas de 2017 rejeitadas pelo Tribunal de Contas e também pelos 
vereadores da Câmara Municipal (Foto: Arquivo/O Semanário)
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Faculdade de Tecnologia Porto das Monções 
atende 600 alunos em cursos presenciais

Educação  |  Instituição localizada em Porto Feliz disponibiliza diversos cursos a alunos da região; próximo vestibular acontece no dia 12 de dezembro

Fundada em mar-
ço de 2011, a Faculda-
de de Tecnologia Porto 
das Monções aposta em 
sua ótima estrutura para 
atrair alunos da região às 
instalações da institui-
ção. Oferecendo cursos 
presenciais em Adminis-
tração, Análise e Desen-
volvimento de Sistemas, 
Ciências Contábeis, 
Engenharia Civil, En-
genharia de Produção, 
Logística, Marketing, 
Pedagogia, Processos 
Gerenciais e Recursos 
Humanos, a faculdade 
também é polo do cen-
tro universitário UNI-
FACCAMP, oferecendo 
desta forma 20 cursos a 
distância. 

Romeu Castelucci 
Neto, sócio proprietá-
rio da FAMO, explicou 
quais os principais di-
ferenciais da faculdade 
em sua área de atuação. 
“Possuímos amplo acer-
vo bibliográfico, além 
de laboratórios de infor-
mática, química, física e 
de engenharia”, afirma.

Quando o assunto é 
certificações, a FAMO 
possui boas avaliações 
na escala de ensino do 
ministério da educação, 
onde grande parte dos 

cursos possuem nota 4 
(em escala de 1 a 5) com 
os cursos de Ciências 
Contábeis e Logística 
atingindo esse patamar 
recentemente. 

Popular entre os es-
tudantes de Porto Feliz, 
a instituição tem como 
proposta conquistar 
mais estudantes que re-
sidem nas cidades cir-
cunvizinhas, como Boi-
tuva, Rafard, Capivari 
e Mombuca, afirma Ro-
meu.

Além da qualidade do 
ensino, algo fundamen-
tal na hora de escolher a 
sua instituição de estu-
dos, a FAMO aposta em 
suas acessíveis mensali-
dades como um método 
para atrair mais alunos 
sedentos em ampliar 
suas capacitações profis-
sionais. 

Para 2020, os alu-
nos ingressantes terão 
20% de desconto nas 
mensalidades do pri-
meiro semestre. Caso 
residam fora de Porto 
Feliz, também obterão 
outros descontos, além 
de possíveis financia-
mentos através do FIES 
e do Pravaler e bolsas de 
estudos estaduais e fede-
rais.

Compromissos 
Segundo Castelucci, a 

FAMO trabalha forte na 
promoção e busca cons-
tante da excelência no 
ensino, extensão e pes-
quisa para a formação 
de profissionais com-
petentes, habilitados ao 
pleno desempenho de 
suas funções, contri-
buindo para o desenvol-
vimento do ser humano, 
da sociedade, facultando 
o diálogo regional, na-
cional, a promoção dos 
direitos humanos, a pre-
servação ambiental, a 
inclusão social, a igual-
dade étnica e o respeito 
à diversidade de gênero. 
“Esta é a grande missão 
da FAMO”, frisa.

 
Tecnólogos
O sócio proprietário 

da instituição também 
falou sobre a importân-
cia de se oferecer cursos 
tecnólogos de ensino 
superior para os estu-
dantes da microrregião. 
Para Romeu, os Cursos 
Superiores Tecnólogos 
como Gestão em Recur-
sos Humanos, Logística, 
Processos Gerenciais 
e Análise e Desenvol-
vimento de Sistemas 

possuem grade curricu-
lar com duração de 2 a 
2 anos e meio, ou seja, 
metade do tempo de um 
curso de Bacharelado. 

“Para aqueles que 
querem se formar o 
quanto antes, este tipo 
de curso é o mais indica-
do. Já os cursos Bacha-
relados de Engenharia 
de Produção e Civil são 
muito procurados ten-
do em vista ao aumento 
crescente de vagas nes-
tes setores na região”, 
explica. 

Por que escolher 
a FAMO?
São vários os bene-

fícios de escolher uma 
faculdade próxima de 
você. A FAMO é bem 
localizada; possui o me-
lhor corpo docente da 
região; facilita e enca-
minha o estudante ao es-
tágio (conveniada com 
CIEE e com a NUBE); 
mensalidades acessíveis 
e com os melhores des-
contos; estreito relacio-
namento aluno/profes-
sor/faculdade/empresa. 
“Tudo isso reflete na 
excelência em aprendi-
zagem e acesso fácil às 
vagas de estágio e em-
prego”, completa Cas-

telucci. 
A FAMO possui cor-

po docente qualificado. 
“Nossos professores são 
Mestres e Doutores, dos 
quais todos possuem 
vasta experiência no 
Magistério Superior e 
também no setor corpo-
rativo. Dentre eles, po-
demos citar o professor 
Mestre Luis Donisete 
Campaci, ex-prefeito de 
Capivari”, acrescenta.

Avanços
Para Romeu, em épo-

ca de insegurança econô-
mica, quem é graduado 
no ensino superior, será 
beneficiado. “Nos últi-
mos anos, Porto Feliz se 
desenvolveu muito em 
razão da instalação de 
várias indústrias multi-
nacionais. Muitas vagas 

de emprego foram ofe-
recidas, porém, as me-
lhores possuíam como 
pré-requisito o Ensino 
Superior dentre outras 
exigências”, alerta.

Vestibular
Os vestibulares para 

ingresso na FAMO fo-
ram iniciados no último 
dia 21 de novembro, 
entretanto, segundo Ro-
meu, o próximo proces-
so seletivo será no dia 
12 de dezembro, com 
promoções e descontos. 

As inscrições pode-
rão ser realizadas atra-
vés do site: www.famo.
com.br/novo/vestibular/
inscricao/ ou pelo tele-
fone: (15) 3261-4549, 
ou também através do 
WhatsApp: (15) 99140-
8093.  

Romeu Castelucci Neto, sócio-proprietário da FAMO (Foto: Arquivo pessoal)
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Carreta de Barretos realiza exames 
gratuitos em Rafard e Capivari

Saúde  |  90 vagas foram oferecidas para cada cidade, mas adesão ficou abaixo do esperado

Na terça-feira (26), a 
Carreta de Barretos este-
ve em Rafard, em frente 
ao Paço Municipal, para 
atendimento gratuito, 
realizando exames de 
Papanicolau e PSA. A 
população, mediante ca-
dastro prévio, foi atendi-
da e orientada pelos pro-
fissionais do Hospital de 
Câncer de Barretos.

Segundo a prefeitura, 
foram 59 agendamentos 
e mais 11 pessoas aten-
didas na hora, totali-
zando 70 atendimentos. 
Mesmo com toda divul-
gação, as 90 vagas não 
foram totalmente preen-
chidas.

A vinda da Carreta 
foi intermediada pelo 
empresário Jacques For-
naziero, e faz parte do 
plano de ação do “No-
vembro Azul”, dando 
ainda, extensão ao tra-
balho feito no “Outubro 
Rosa”, meses de preven-
ção à saúde do homem 
e da mulher, respectiva-
mente. 

Capivari também 
foi contemplada com 
a passagem da carreta 
do Hospital de Amor. 
Os agendamentos fo-
ram feitos previamente 
nas unidades de saúde e 

compareceram 25 mu-
lheres e 28 homens para 
os exames respectivos, 
totalizando 53 atendi-
mentos. Número bem 
abaixo das 90 vagas ofe-
recidas pelo programa.

“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 secretaria 
de Saúde de Capivari.
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Vereadores votam contra a terceirização 
do sistema de água e esgoto em Rafard

Água  |  Em sessão da Câmara nesta terça-feira (26) o projeto que visa terceirizar a concessão de tratamento de água com a SANASA teve derrota unânime

Os vereadores de Ra-
fard votaram na terça-
-feira (26) o projeto que 
tinha a intenção de pri-
vatizar a concessão do 
sistema de água e esgo-
to da cidade. O parecer 
contrário da Comissão 
de Finanças e Orçamen-
tos foi aprovado por 
unanimidade. 

A justificativa apre-
sentada pela Prefeitura 
de Rafard para o proje-
to, foi a insuficiência do 
faturamento mensal para 
manter o serviço sendo 
executado normalmente.

O desencadear da 
história teve início na 
sessão ordinária do dia 
12 de novembro, onde a 
propositura, que previa a 
concessão de saneamen-
to de água e esgoto para 
a empresa SANASA 
Campinas pelos próxi-
mos 30 anos, foi apre-
sentado pelo Executivo.

A apresentação logo 
dividiu opiniões dos ve-
readores, sendo Fábio 
dos Santos o mais enfá-
tico em suas opiniões, 
posteriormente receben-
do apoio do parlamen-
tar Mario Severino da 
Silva. “Espero que as 
audiências públicas que 
serão realizadas, não 

sejam apenas para cum-
prir etapas de um plano 
de terceirização, e sim, 
que sejam uma forma de 
nortear qual direciona-
mento devemos seguir” 
disse Fábio em entrevis-
ta nas rádios Raízes FM 
e R FM.

Em declarações an-
teriores, o prefeito de 
Rafard, Carlos Roberto 
Bueno, comunicou ter 
debatido ferrenhamente 
o assunto com os vere-
adores e quando ques-
tionado, relatou a atual 
situação da rede de sane-
amento da cidade. “Com 
a atual situação da rede 
de água, a canalização 
tem se demonstrado de-
teriorada pela ação do 
tempo, demandando al-
tos custos para reparos, 
danificações asfálticas 
e paralisações indeseja-
das no fornecimento de 
água, acarretando trans-
tornos à população e 
ainda impede uma maior 
capacidade em atrair 
novos investidores que 
queiram instalar empre-
sas na cidade”

No dia 26, pouco an-
tes do parecer ser vota-
do em sessão plenária, o 
superintendente do Ser-
viço Autônomo de Água 

de Capivari (Saae), José 
Luiz Cabral, participou 
de uma reunião aberta 
ao público, no plenário 
da Câmara, com a finali-
dade de debater o futuro 
do saneamento em Ra-
fard, esclarecendo sobre 
a privatização de siste-
mas de água e esgoto. 

Cabral não hesitou 
em se posicionar contra 
a privatização. Ele uti-
lizou argumentos para 
justificar o déficit alega-
do pela prefeitura para 
a criação do projeto. 
“Quando todos pagam, 
todos pagam menos”, 
afirmou.

A sugestão do gestor 
foi a criação de uma au-
tarquia. “A criação de 
uma autarquia seria o 
ponto inicial, isso é im-
portante porque muda 
o prefeito, mas o foco 
continua. Não tem inter-
ferência política”, expli-
cou Cabral.

Ele também foi enfá-
tico em dizer: “depois 
que privatizar você (mo-
rador) passa a falar com 
o 0800”.

A reunião foi o em-
purrão necessário para 
que o projeto, já impo-
pular, fosse rejeitado pe-
los vereadores.

José Luiz Cabral se posicionou contra a privatização e abriu as portas para ajudar Rafard (Foto: Túlio Darros/O Semanário)

Saae disponibiliza guia de serviços com 
orientações e descrições de suas atividades

O Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto 
de Capivari (Saae) de-
senvolveu o Guia de 
Serviços para orientar 
os clientes sobre o tra-
balho desenvolvido, 
explicando com clare-
za o que significa cada 
um deles, porque eles 
são necessários, onde, 
quando e como solici-
tá-los.

O manual está dis-
ponível para download 
no site oficial da autar-

quia – www.saaecapi-
vari.com.br - e também 
para consulta física no 
setor de Atendimento, 
na rua Bento Dias, 483, 
Centro.

Segundo o supe-
rintendente, José Luiz 
Cabral, “entender o 
funcionamento de uma 
autarquia com mais de 
49 anos de existência 
e que vem se expan-
dindo a cada ano, é 
fundamental para con-
tinuarmos garantindo 

a transparência do nos-
so trabalho e atuarmos 
de forma competente”, 
afirma.

No manual, o clien-
te encontra informa-
ções sobre os sistemas 
de coleta, tratamento e 
distribuição da água, os 
procedimentos e inves-
timentos para a coleta e 
o tratamento do esgoto, 
os direitos e deveres do 
cliente e a descrição de 
todos os serviços ofere-
cidos pelo Saae.

CAPIVARI
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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

22/11 – Neusa Dias dos Santos – 73 anos
22/11 – Luiza Mendes Correa – 82 anos
27/11 – Benedito de Campos – 83 anos
28/11 – Maria Gomes Cardoso – 93 anos

Ótica XV
Um carinho especial 

a seus olhos

Rua XV de Novembro, 784

Fone/Fax: (19) 3491-4451
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Dia 29/11
Caroline T. Martelleto
Bruna dos Santos Camargo
Clodivaldo Fornazin
Aparecida Cavalcante
Danilo Borges
Renan Vicentin

Dia 30/11
Luan Fernando Garcia
Milton Carlos Bueno
Mônika M. Estanislau Barboza
Fernando Nalesso
Leonardo de Campos
Rafaela Ferrari Bedendi
Yuri Correa Augusto
Nathan Santos
Vado Quagliato

Dia 01/12
Osmarina Ap. Samblas de Oliveira
Lásara Benedita Valencio Alves
Rosângela Cavaccni Marretto
José Gilberto Colombo
Vera Lúcia de Campos Silva
Diego Ricardo Ramos Marçola
Zilda Barratela
Reinaldo Flausino
Cintia Tavares
Leticia Amaro
Flavio Rossi

Dia 02/12
Fernanda Maschietto Armelin
Rebeca Taís Sterde
Therezinha de Moraes Ricomini
Rudy Quagliato de Almeida
Ótilia Valarini Volpatto

Álvaro Tadeu Lourençon
Mauro Vieira
Stefan Aasmann
Angela Quagliato Ribeiro
Juliano Pompeu
Wilson Garcia
Paulo Henrique Almeida
Maria Roque
Daniela Rocha

Dia 03/12
Célio Ap. Conti
Fernandes Fornaziero
Sidnei Ap. Franco
Marcos Paviotti
Ivanilda Moreira Marinho
João Luis Cavallari
Cristiane Pellegrini
Mariana Mader de Mello

Dia 04/12
Eliane Tonin Rossi
Valquiria de Cassia de Menezes
Nadine Fornazin
Rodrigo Silveira
Tiago Padovani
Luis Claudio Pinarde
Marco Campanholi

Dia 05/12
Vladimir José Fávaro
Natalina Albiero
Nívea do Carmo Pereira Gatti
Almir Brunheroto
Liliane Doriguello
Ana Elisa Marcolino
Michaela Jordão
Rosinaldo Toledo

Áries – De 21/03 a 20/04: A Lua Nova da semana pede de você discernimento e consciên-
cia sobre como deve atuar com os investimentos e a carreira. A ansiedade está depositada em 
recursos compartilhados e na administração dos próprios recursos financeiros. O ingresso de 
Vênus em Capricórnio lhe dá a possibilidade de mostrar o seu valor para autoridades e pessoas 
importantes para a sua experiência profissional. É importante entender que você está passan-
do por um novo ciclo profissional e existe o desejo de obter maior autonomia e independência 
financeira. A Lua Nova pede de você habilidades para lidar com documentos e deixar os trâmites 
legais organizados. A ética é um fator essencial para obter bons resultados. É uma semana posi-
tiva para ancorar as metas em comum e promover planos mais elaborados para o futuro. O céu 
também favorece viagens e você verá a pessoa amada mais animada e confiante. É uma semana 
ótima para crescer e prosperar. O céu colabora com reconhecimento e promoções. Esteja aberto 
às oportunidades e continue se esforçando ao máximo.

Touro – De 21/04 a 20/05: A Lua Nova pede discernimento para lidar com parcerias, sócios 
ou o próprio casamento. É importante analisar quem é essa figura em sua vida. No casamento, 
ambos estão sendo impactados pelo planeta Urano, o que pode gerar incômodos e reajustes 
sobre a liberdade e a autonomia do casal. O ingresso de Vênus em Capricórnio colabora para o 
seu desenvolvimento pessoal, ampliando o seu campo de visão sobre crenças, viagens e estu-
dos. Você precisa estudar, ler e conversar com pessoas novas para interagir com as mudanças 
que batem à sua porta. No caso de sociedades, é uma fase nova e os velhos padrões e com-
portamentos não funcionam mais neste novo ciclo. A porta está aberta e você está disposto a 
mudar o curso e a seguir com maior autonomia para desenvolver as suas ideias e projetos. O 
seu maior desafio é desapegar de situações que não devem mais ser mantidas. Use a ética e o 
discernimento para tomar decisões com sabedoria. Ambos estão passando por uma nova fase, o 
que implica em decisões significativas para a relação. Se estiverem numa mesma frequência, os 
dois terão excelentes resultados, caso contrário os conflitos podem gerar cortes e afastamentos. 
A semana traz decisões importantes para delinear o seu futuro e a sua carreira. Busque entender 
os impactos que você vem recebendo de uma pessoa significativa e compreenda se os dois 
estão dispostos a caminhar na mesma frequência.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: A Lua Nova pede de você discernimento para avaliar como 
deve se relacionar com pessoas, principalmente do ambiente de trabalho ou que interferem em 
sua rotina. O céu aponta que a pessoa tocada passa por uma fase nova, e isso pede um novo 
olhar que vise a ética, a justiça e assuntos legais. Você está ansioso para tomar decisões no 
trabalho e precisa analisar as consequências de suas posturas. O ingresso de Vênus em Capri-
córnio traz a você aberturas para investir e receber patrocínios financeiros. Você está aberto para 
ajustar pendências financeiras para seguir com a vida material mais organizada. Se estiver numa 
relação, provavelmente os dois podem estar sintonizados para realizar um trabalho em parceria, 
e isso é positivo para o seu desenvolvimento, entretanto o céu pede uma conversa franca sobre 
as necessidades desta fase. É nítido que o cônjuge passa por uma nova fase, então se não hou-
ver sintonia isso pode trazer reflexão da parte dele(a) sobre como deseja atuar na relação. É uma 
semana em que é preciso se colocar no lugar do outro. O relacionamento passa por mudanças 
significativas e o mesmo vai ser sentido em relação ao cônjuge. É importante entender as situa-
ções que o cercam. O céu aponta o cônjuge no vazio, querendo mudanças, o que pede um olhar 
diferente da sua parte. Você está numa fase profissional ótima e precisa analisar o quanto está 
disposto a mudar e a seguir os novos caminhos que se apresentam a você.

Câncer – De 21/06 a 20/07: A Lua Nova pede discernimento e análise sobre como deseja 
atuar no trabalho e em sua rotina. Novos hábitos devem ser instalados na sua estrutura de vida, 
e isso pode impactar as relações de trabalho, os colaboradores, os prestadores de serviço e uma 
produtividade mais funcional. É preciso também prestar atenção à saúde, principalmente em 
relação a hábitos que não promovem a qualidade de vida. O ingresso de Vênus em Capricórnio 
colabora com as parcerias comerciais e com um olhar para as necessidades de afetivas. A re-
lações merecem uma atenção especial, principalmente para promover mudanças a ambos. As 
suas necessidades afetivas ficam em destaque e o planeta Marte pede uma atuação diferente 
em relação a amigos, filhos e desenvolvimento em grupo. É importante analisar a necessidade 
do novo e desenvolver os seus interesses com coragem e ação. É uma semana ótima para o 
relacionamento. Você vai perceber o cônjuge mais animado e aberto a trocar com as pessoas à 
sua volta. É uma semana ótima para impulsionar os interesses em comum com confiança. Bus-
que entender como é possível atuar no trabalho. Você está com dificuldade de perceber a sua 
rotina e como pode produzir de uma forma satisfatória. O céu colabora com convites e parcerias.

Leão – De 21/07 a 22/08: A Lua Nova pede discernimento para ancorar os seus interesses 
pessoais, com foco no namoro e no seu bem-estar. Se tiver filhos, você será levado a olhar para o 
desenvolvimento deles com uma atuação diferente e com propostas congruentes ao seu momen-
to. O planeta Marte em Escorpião impulsiona decisões importantes em família ou para o imóvel. É 
imprescindível lidar com os conflitos e com tudo o que move as mudanças em sua vida e para o 
futuro. O ingresso de Vênus em Capricórnio traz destaque no trabalho e colabora com promoções 
e reconhecimento. Mas a necessidade de reconhecimento deve ser guiada com sabedoria para 
não haver atropelos em suas decisões. É essencial avaliar o cenário para que o foco esteja nas 
prioridades e para obter resultados satisfatórios no trabalho. A vida vem pedindo um olhar mais 
sincero sobre as suas necessidades de afeto. O céu traz decisões importantes para promover a 
relação ou para definir o que não está bom. Esteja aberto a expor o que sente e pensa sobre a 
relação. É uma semana ótima para focar em seu desenvolvimento profissional. O céu pede uma 
atuação mais firme no trabalho e os resultados começam a surgir.

Virgem – De 23/08 a 22/09: A Lua Nova pede discernimento para lidar com questões fami-
liares e para promover mudanças em sua casa ou no imóvel. É importante avaliar as nuances, 
levando em consideração as possibilidades deste momento. Você vai sentir a necessidade de se 
comunicar com as pessoas do seu convívio, e aqui também entram em destaque os parentes. A 
comunicação pode trazer impulsionar encerramentos e afastamentos de atividades. A forma de 
se comunicar será um ponto importante para obter a autonomia esperada. Use bem as palavras 
e dê atenção redobrada ao trânsito. O ingresso de Vênus em Capricórnio lhe traz lucidez sobre 
suas escolhas e traz prioridade para o seu bem-estar. Os seus talentos ficam em destaque e 
você será reconhecido. É uma semana ótima para criar novos movimentos para o namoro. Se 
estiver sozinho, é uma semana ótima para se divertir e conhecer uma pessoa especial. Aproveite 
a semana para viajar e ativar a relação de uma forma mais promissora. Esteja atento a convites 
e a uma nova forma de atuar no trabalho. Você está cheio de ideias que precisam ser colocadas 
em prática, além de estar em vias de ser reconhecido, portanto é momento de produzir e acreditar 
nos seus talentos.

Libra – De 23/09 a 22/10: A Lua Nova pede discernimento para lidar com parentes e pes-
soas do seu convívio. Pode ser que você tome posse de informações importantes que precisam 
ser transmitidas ou guardadas. Avalie como é possível lidar com a situação de uma forma ética e 
justa. O céu também aponta cursos, viagens e deslocamentos que devem ser avaliados para que 
sejam feitas boas escolhas. O planeta Marte pede decisões importantes para realizar investimen-
tos, então é preciso avaliar os impulsos e os imprevistos. O ingresso de Vênus em Capricórnio 
acentua eventos em família e lhe dá a possibilidade de atuar de uma forma harmônica com as 
pessoas queridas e também de organizar projetos elaborados para o imóvel e para a casa. Os 
investimentos devem ser realizados em bases sólidas e consciência do esforço que deverá ser 
empregado. A pessoa amada está focada no crescimento profissional e tomada de atividades 
que devem ser organizadas para o final de ano. A semana é favorável para ampliar os projetos 
em família e para ter um estreitamento maior a dois. Você está numa semana produtiva e em que 
há bons resultados, mas será importante analisar como deve atuar com informações, reuniões e 
contatos com pessoas próximas que precisam de um posicionamento seu.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: A Lua Nova pede discernimento para lidar com investimentos 
e para tomar decisões importantes para o campo profissional. A vida exige de você uma postura 
ética e justa para equilibrar os rendimentos e avaliar a melhor forma para administrar o seu 
dinheiro. Você está em condições de tomar decisões significativas com uma pessoa importante 
para o seu desenvolvimento, principalmente o cônjuge, sócios e parceiros. As decisões devem 
ser alinhadas para promover inovações à relação, mas é preciso dar atenção a ansiedades, bri-
gas e conflitos para chegar num formato interessante para ambos. Se uma das partes não estiver 
aberta às mudanças, os conflitos também podem gerar cortes ou afastamentos. O ingresso de 
Vênus em Capricórnio colabora com cursos, viagens e contato com pessoas que contribuem para 
o seu desenvolvimento e bem-estar. É uma fase ótima para cuidar mais de si mesmo e de seus 
interesses pessoais. A relação passa por mudanças significativas e ambos precisam expor as 
suas ideias e anseios para que o novo se instale. Pode ser que você sinta o cônjuge um pouco 
mais distante, mas é uma boa fase para criar um estreitamento, principalmente para promover 
os projetos em comum. Você está numa semana ótima para liderar os planos e o seu trabalho. 
Você está no caminho certo, mas é testado em suas posturas e decisões. Todos percebem o seu 
crescimento e compactuam com as suas escolhas.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: A Lua Nova mexe muito com você e pede novas posturas 
para guiar os seus interesses e focar em seu desenvolvimento. Você será testado em seu discer-
nimento por meio da ética e da forma de lidar com regras importantes para seguir um caminho 
reto e justo. O planeta Marte afeta o seu estado emocional e o deixa mais ansioso e avaliativo 
para tomar decisões, entretanto também gera urgência para criar mudanças e inovações no 
seu trabalho. É preciso ter coragem e fazer planos mais ousados para movimentar a sua vida 
profissional. O ingresso de Vênus em Capricórnio colabora com a entrada de dinheiro e de novas 
possibilidades para obter crescimento financeiro. O céu colabora com investimentos e com um 
olhar mais equilibrado para o seu valor e a sua vocação. O relacionamento não está da forma 
como você gostaria que estivesse. É uma semana em que é preciso levar em consideração as 
suas necessidades na relação. O cônjuge está distante e pode sentir dificuldades para expressar 
o que sente e pensa. É uma semana para inovar e ousar. A fase é nova e pede de você uma pos-
tura dinâmica e congruente com as suas intenções. A coragem é uma condição para promover o 
novo. A prosperidade bate à sua porta.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: A Lua Nova pede discernimento para julgar situações 
que vêm sendo acumuladas em seu emocional e até mesmo depositadas em seu inconsciente. 
Tudo aquilo que nos gera um incômodo tem uma relação direta conosco! Você está numa fase 
importante para tomar decisões, mas o medo e os bloqueios podem ficar maiores e prejudicá-lo. 
É um período para cuidar do autoconhecimento e das necessidades da alma. Busque terapias e 
uma fé que possa ajudá-lo espiritualmente. Por outro lado, a semana é ótima para tomar decisões 
e promover os projetos, entretanto é preciso avaliar as relações com amigos e filhos. O ingresso 
de Vênus em seu signo lhe deixa mais harmônico e equilibrado para olhar para as suas necessi-
dades, tanto de afetos quanto financeiras. Você está numa excelente fase de desenvolvimento e 
as portas estão abertas para ser feliz e olhar para vida de uma forma mais bela. Você está aflito 
para interagir com as experiências que se sobrepõem ao relacionamento. Você passa por uma 
nova fase, mas precisa averiguar o que vem sendo processado pelos seus medos e bloqueios. 
O cônjuge pode estar mais reflexivo nesta semana. É uma semana ótima e produtiva. O céu 
colabora com ações e movimentos para atuar em grupo e liderar projetos que estão sob os seus 
cuidados. Haverá a oportunidade de mostrar o seu valor.

Aquário – De 21/01 a 19/02: A Lua Nova pede de você discernimento para avaliar quem 
são os seus amigos e como é possível interagir de forma a entender o seu papel neste grupo 
de pessoas. Aqui também estão depositados os seus projetos e as pessoas que se relacionam 
com eles. É importante ter uma ação ética e justa para elaborar as suas ideias. A vida pede de 
você decisões firmes para liderar a sua carreira e também direcionar a sua vida como um todo. 
A experiência causa mudanças significativas em família e para a casa. O ingresso de Vênus em 
Capricórnio vai ajudá-lo a olhar para as suas necessidades afetivas e para o seu valor de uma 
forma mais terapêutica e curativa. A posição também indica relações que tocam o seu emocional 
ou que precisam ser analisadas em silêncio. Avalie os assuntos do coração com discrição e bus-
que entender o que o priva de ser livre e feliz da forma como gostaria. É momento de entender 
tudo isso com mais clareza. É uma semana para analisar se vocês estão na mesma sintonia 
e se os planos estão sendo guiados da mesma forma para alcançar os mesmos resultados. A 
semana promete reflexões profundas e é preciso avaliar a situação com entendimento de suas 
necessidades. A semana vem com decisões importantes para mudar o futuro e assumir um cargo 
condizente com a sua atuação, mas é importante levar em consideração a forma como você deve 
atuar com os seus projetos e com um grupo de pessoas.

Peixes – De 20/02 a 20/03: A Lua Nova pede discernimento para guiar as metas futuras e a 
sua carreira. A vida vem pedindo mais de você, principalmente para ampliar o seu campo de visão 
sobre as possibilidades existentes em seu caminho profissional. Você é testado em sua fé e em 
ações éticas e justas. Esteja atento à forma como vem lidando com documentos e com normas 
que são importantes para o seu desenvolvimento. Existem boas decisões para divulgar ideias e 
para promover contatos interessantes para o seu crescimento, O céu amplia as ideias e ajuda 
com viagens e cursos, mas é preciso avaliar as relações próximas e ter cuidado para transmitir 
informações pertinentes aos seus interesses. O ingresso de Vênus em Capricórnio colabora com 
eventos e com atividades em grupo. Você está numa excelente fase para desenvolver as suas 
ideias e atuar em conjunto com equipes e pessoas que estão na mesma sintonia. O cônjuge vem 
amadurecendo muito as suas ideias e transformando os seus projetos de uma forma significativa 
e importante para o seu desenvolvimento também. É você quem precisa analisar como vem en-
xergando as possibilidades e o futuro da relação. Você precisa refletir sobre como deve atuar com 
chefia e com autoridades. Se for chefe, busque analisar como vem lidando com a sua imagem e 
como pode atuar de uma forma diferente e construtiva com os colaboradores.

Horóscopo
NOVELAS

Amor de Mãe - Globo - 21h – sexta-feira: 
Kátia diz a Lurdes que Domênico está morto. 
Magno e os irmãos consolam Lurdes. Vitória 
conhece Tiago e se emociona. Lurdes acredi-
ta que Domênico está vivo, e Magno se preo-
cupa. Érica pede demissão, e Raul se impres-
siona. Betina garante a Magno que descobrirá 
o que aconteceu com Genilson. Danilo discu-
te com Thelma. Lídia sofre por não conseguir 
se entender com Raul. Raul decide contrariar 
o conselho do engenheiro e se tornar sócio de 
Álvaro. Thelma assume para Lurdes que não 
contou a Danilo sobre sua doença. Thelma 
aconselha Lurdes a seguir procurando Domê-
nico. Sinésio sofre um acidente. Érica e Raul 
saem juntos. Raul pede o divórcio, e Lídia tem 
uma crise. Betina beija Magno. Magno con-
fessa a Lurdes sua paixão por Betina.

Bom Sucesso – Globo - 17h – sexta-feira: 
Vera confessa a Alberto que percebeu ter 
usado o empresário para esquecer o ex-ma-
rido. Mário mostra a Alberto seu novo livro de 
poemas. Na terapia, Nana insinua que não 
quer mais ficar com Diogo. Marcos e Paloma 
declaram seu amor. Gabriela conta a Patrick 
que Vicente a procurou pedindo para os dois 
manterem a amizade. Lulu se oferece para 
ajudar Waguinho a voltar para a escola. Alber-
to passa mal e não percebe que Diogo pega 
sua bengala, deixando o empresário cair pro-
positalmente.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: Max 
se machuca, e Guga se sente culpado. Filipe 
e Rita fazem as pazes. Joaquim e Lara falam 
mal de Rita, e Lígia contemporiza. Tatoo con-
fessa que se apaixonou por Anjinha, e Cléber 
desfaz sua amizade com o rapaz. Nanda beija 
Cléber, e Anjinha vê. Marco anuncia a Peixoto 
que conseguiu ser transferido para a área ad-
ministrativa da polícia. Anjinha e Cléber discu-
tem. Nanda lamenta suas atitudes impulsivas, 
e Raíssa apoia a amiga. Lara provoca Rita. 
Nanda incentiva Cléber a fazer as pazes com 
Anjinha. Marco surpreende Carla e a pede em 
casamento. Guga sofre por causa de Max, e 
Serginho e Meg o apoiam. Meg comenta com 
Filipe que pensa em voltar para a casa de sua 
família. Lara pede que Leila separe Rita de Fi-
lipe. Rita conversa com Rui e seu advogado.

Ouro Verde - Band - 20h20 – sexta-feira: 
Henrique pega um táxi e pede para ser levado 
até a gafieira. Hadja e Jéssica são avisados 
sobre a presença da criança no estabeleci-
mento. Ao se encontrarem com Henrique, 
ficam sabendo do acontecimento. Bia expulsa 
Jorge do hospital, afirmando não querer vê-
-lo nunca mais. Antônio diz a Miguel que vai 
entregar ao Ministério Público todos os do-
cumentos que o comprometem, o que quase 
gera uma briga entre os dois no hospital.

As Aventuras de Poliana - SBT - 20h50 – 
sexta-feira: Ester volta para casa de Pendle-
ton, e ele a proíbe de sair sem sua permissão. 
Marcelo conversa com sua mãe sobre sua 
situação com Luisa. Após encontrá-lo, João 
começa a lembrar de alguns momentos que 
passou na roça com seu pai e teme que ele 
o leve se volta. Durante o jantar, Pendleton 
insiste na ideia de que a partir de agora ele, 
Luisa, Ester e Poliana são uma família. Iure 
tenta dar conselhos a Eric sobre como lidar 
com seu pai. Pendleton decide matricular Es-
ter na Ruth Goulart. João conta a Marcelo que 
viu seu pai andando na rua. Brenda conta a 
Jeff sobre sua relação com seus amigos, e 
eles brigam. Sophie vai até a casa de Pen-
dleton para perguntar sobre a manutenção de 
seu braço. Fernanda avisa a família que irá se 
mudar. Com medo de encontrar seu pai, João 
pede para Marcelo deixá-lo faltar na escola.

Meu Coração É Teu - SBT - sexta-feira: 
Fernando diz a Ana que tem algo muito im-
portante para lhe dizer. Feliz, ela acredita que 
Fernando a pedirá em casamento. Ao ouvir 
Fernando dizer que se casará com Isabela, 
Ana sente tamanha dor que sai em dispara-
da, não dando a Fernando a oportunidade de 
explicar o motivo pelo qual ele se casará com 
a megera Isabela. Ana anda, desolada, pelas 
ruas, chorando. Fernando chega à mansão e 
dá a seus filhos a notícia de seu casamento 
com Isabela. As crianças reagem muito mal, 
pois também tinham esperança de que o pai 
se casaria com Ana. Nando diz a Fernando 
que esteve ligando para ele durante todo o 
dia, precisamente para dizer que Ana acre-
ditava que ele a pediria em casamento. As 
crianças estão chateadas porque não querem 
Isabela como madrasta. Amanhece e Fer-
nando fica desesperado ao descobrir que os 
gêmeos e Luz saíram de casa. Fernando liga 
para Ana e pede que o ajude a procurar as 
crianças. Todos procuram desesperadamente 
pelas crianças, até que Ana se une ao grupo 
de busca, e encontra as crianças no jardim, 
dormindo. Ana e Fernando alertam as crian-
ças para que não voltem mais a fazer isso. 
Isabela diz a Ana sobre o filho que espera, 
e isso faz com que Ana entenda a posição e 
atitude de Fernando. Jennifer recebe os resul-
tados de seus exames fica muito mal quando 
o médico informa que ela possui um linfoma, 
porém que isso não significa que seja um 
câncer, mas é recomendável que faça uma 
biopsia.

Abismo de Paixão - SBT - 18:45 – sexta-fei-
ra: Carmem diz a Damião e Elisa que ambos 
são filhos de Rogério Arango, Elisa não acre-
dita na tia e Damião pede provas. Augusto diz 
que há algum tempo, fez um exame de DNA 
e o resultado foi positivo. Elisa diz a Dolores 
que não pode ver Damião como irmão porque 
o deseja como homem, que ele é o amor de 
sua vida. Augusto se desculpa com Elisa e 
ela chorando diz ao pai que preferia que ele 
tivesse dito a verdade. Ramona conta que 
antes de morrer, Estefânia  disse que “tinha 
que detê-los”, e naquele momento ela não 
entendeu, mas agora tudo está muito claro, e 
quando ela está prestes a dizer, Elisa aparece 
e exige que Augusto vá embora, pois não tem 
o direito de estar ali. Damião pergunta a Alme-
rinda desde quando seu pai e a mãe de Elisa 
tinham uma relação e a questiona se existe a 
possibilidade de que Elisa seja sua irmã. In-
grid diz a Carmem que está já sabe de toda 
a verdade sobre ela e Rogério Arango, e quer 
favores em troca de seu silêncio. Carmem diz 
a Horácio que quer as passagens de avião 

que estão com Ramiro. Almerinda responde 
que o fará quando Florência lhe dê um neto. 
Paulo se apaixona por Sabrina. Almerinda diz 
a Carmem que foi muito inteligente a mentira 
que ela disse a Damião e a Elisa e quer saber 
por que ela o fez. Carmen responde que não 
é mentira, Almerinda responde que ambas sa-
bem que isso é uma grande mentira, pois do 
contrário Rogério haveria reconhecido Elisa. 
Florência culpa Elisa de tudo de mal que tem 
ocorrido em sua vida e afirma que a tirará Da-
mião, como sua mãe fez com Almerinda. Elisa 
a esbofeteia. Florência chora desesperada, já 
que sabe que nunca poderá ter filhos.  Padre 
Lupe diz a Carmem que se ela não esclarecer 
a mentira que disse a Elisa e Damião, gritará 
a todo mundo que era ela a amante de Rogé-
rio, Carmem lembra que  revelou seu segredo 
em confissão, mas o padre garante estar dis-
posto a tudo, pois a última coisa que deseja é 
seguir sendo seu “cúmplice”.  Edmundo diz a 
Augusto que Carmem tentou suborná-lo para 
que alterasse o resultado da paternidade de 
Elisa, mas que ele não o fez. Carmem, astu-
ta, diz a Augusto que talvez ela esteja erra-
da e Elisa realmente seja sua filha, Augusto 
a questiona do porquê da dúvida sendo que 
tantas vezes repetiu com certeza que Elisa 
era filha de Rogério Arango.

Cúmplices de um Resgate - SBT - 21h30 – 
sexta-feira: Isabela decide cabular aula para 
ir para a cidade. A jovem entra no ônibus sem 
pagar, escondida e reclama que não nasceu 
para ficar sem dinheiro. Regina vai falar com 
Arthur e se oferece para ser a assessora de 
imprensa da banda Cúmplices de Um Resga-
te. Frederico vai falar com Safira, pois tomas 
cortou pela metade o orçamento apenas das 
marcas que ele é o estilista. O rapaz garante 
que isso é perseguição. Safira explica que 
não pode interferir no trabalho do diretor fi-
nanceiro. Isabela chega na cidade e Ofélio 
busca a menina. Joel leva Omar para a igreja 
para que o garoto passe a trabalhar no local 
como coroinha, para que aprenda a obedecer 
ao pai. Ofélio usa um cesto de roupa suja para 
levar Isabela até a mansão para que troquem 
de lugar com Manuela. Na hora de sair, Ofélio 
se atrapalha e derruba escada abaixo o car-
rinho onde está Manuela. Regina aparece. 
Enquanto isso, no vilarejo, a banda «Manuela 
e Seus Amigos» já fazem os preparativos fi-
nais para o show. Marta reza após saber que 
Manuela havia sido sequestrada e que voltou 
parecendo ser outra menina. «Será que isso 
tem alguma coisa a ver com a irmã gêmea 
roubada», se questiona Marta. Joaquim diz 
para André que pensa em se declarar para 
Manuela. Enquanto isso, Ofélio leva Manuela 
de carro para o vilarejo. A menina recebe uma 
mensagem de texto dizendo que já estão no 
coreto esperando a pequena. 

Topíssima - Record - 19h45 – sexta-feira: 
Sophia sai do quarto e se depara com Pedro. 
Ele a faz refém. Revoltado, Pedro manda 
Edevaldo amarrar Andrea. Inês chega no lo-
cal e também é ameaçada pelo policial. An-
dré chega com Airton em um terreno baldio. 
Graça liga para Edevaldo e fica desconfiada. 
Pedro troca tiros com o marido de Inês e foge. 
Sophia liga para Graça e avisa que Pedro 
já sabe de tudo. Antonio persegue Pedro. O 
vilão tenta atropelar o taxista e foge. Pedro 
tenta ligar para Taylor, mas não consegue. O 
Mendigo vê um cartaz oferecendo recompen-
sa por Trombada e decide levá-lo para sua 
casa. Sophia reencontra Antonio. Beatriz vai 
até a delegacia para falar com Paulo Roberto. 
Mão de Vaca vai buscar Minha Flor no hospi-
tal e revela a verdade sobre seu pai. Pedro 
chega a um hangar e mostra seu distintivo. 
Ele exige um helicóptero.

O Rico e Lázaro - Record - 20h45 – sexta-
-feira: Nicolau fica nervoso diante da pressão 
feita por Elga, mas diz não saber de nada 
sobre o assassinato de Chaim. Rabe-Sáris 
avisa a Zac que Shag-Shag foi inocentada. 
Zelfa tenta acalmar Elga. Zac se recorda da 
infância ao lado de Asher. Elga discute com 
Talita e Samira. Zadoque sugere que Ravina 
converse com Matias. Beroso lamenta por 
Daniel não ter morrido. Zac convida Joana 
para um passeio. Sammu se declara para 
Nebuzaradã. Beroso comemora ao saber que 
a obra da estátua do rei está prestes a ficar 
pronta. Os sábios hebreus cuidam de Daniel. 
Em conversa com Joaquim, Evil-Merodaque 
diz desconfiar de Beroso. Nabucodonosor diz 
que Daniel pode ter sido atacado. Nebuzara-
dã finge estar preocupado com o governador. 
Neusta se mostra ansiosa com a chegada da 
pretendente de Joaquim. Os sábios hebreus 
cuidam de Daniel. Em conversa com Zac, Jo-
ana diz acreditar na inocência de Shag-Shag 
e eles discutem. Abednego pede para Matias 
saber como Lia e Naomi estão. Gadise pede 
para falar com ele. Arioque diz estar satisfeito 
com a absolvição de Shag-Shag. Zabaia pede 
para Hurzabum voltar ao trabalho. Beroso en-
contra o rei e avisa que a estátua está quase 
pronta. Dalila e Raquel conversam com os sá-
bios hebreus sobre o ataque sofrido por Da-
niel. Larsa dá em cima de Naomi. Nitócris dis-
cute com Nabonido. Joana se desculpa com 
Zac. Shag-Shag beija Arioque. Zac lamenta 
por não terem encontrado o culpado pela mor-
te de Chaim. Gadise revela para Matias que 
está grávida. Nabucodonosor fica preocupado 
com o estado de saúde de Daniel. 

FILMES

Sexta-Feira Muito Louca - Globo - 15h18 – 
sexta-feira: Tess e Anna são mãe e filha que 
vivem às turras. Decididas a acabar com as 
brigas, elas repentinamente trocam de cor-
pos. Agora, cada uma precisa aprender a lidar 
com a vida da outra, com as confusões cres-
cendo ainda mais pelo fato de Tess estar de 
casamento marcado.

Nas Profundezas do Mar Sem Fim – Globo 
- 2h23 – sexta-feira: Mulher tem um de seus 
filhos desaparecido durante uma festa. Mes-
mo sofrendo, ela, com a ajuda do marido, ten-
ta se reestruturar e seguir criando sua família. 
Nove anos depois, passa a desconfiar de que 
o adolescente que está cortando a grama de 
sua casa pode ser o seu filho perdido. Basea-
do no romance de Jacquelyne Mitchard.

Novelas e Filmes
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Flávia Marques vence 
maratona no deserto do 
Saara, em Marrocos

Destaque  |  ‘Capifardense’ tem desempenho impecável em percurso de 42 km

A ‘capifardense’, Flá-
via da Silva Marques, de 
45 anos, participou no 
último fim de semana 
de uma árdua maratona, 
disputada em pleno de-
serto do Saara, no Mar-
rocos. Com mais de 9 
milhões de quilômetros 
quadrados, o descampa-
do localizado no norte 
do continente africano é 
notoriamente conhecido 
devido as altas tempera-
turas, que chegam até 50 
graus celsius durante o 
dia, e os longos períodos 
sem chuva que a região 
passa.

O evento disputado 
em território marroqui-
no, viu Flávia não só 
vencer a competição 
entre as mulheres, mas 
também finalizar o re-

sultado geral na segunda 
posição entre todos os 
competidores. 

Disputando marato-
nas desde 2015, ela pas-
sou por uma jornada de 
nove horas de voo até 
chegar no local de reali-
zação da prova.

Como deve-se imagi-
nar, para atingir um re-
sultado tão satisfatório, 
foi necessária muita pre-
paração. “Treinei mui-
to no sol, semanas com 
rodagem de 90 quilôme-
tros, trabalho de muscu-
lação para resistência. 
Terreno não foi possível 
reproduzir, pois a areia 
é muito fina. Tudo com 
orientações do profes-
sor Rui Sanches, do qual 
tive grande incentivo e 
apoio”, conta a atleta.

Como é de se imagi-
nar, o deserto tem uma 
particularidade rara, a 
areia fina no solo. Quan-
do perguntada sobre o 
período do trajeto onde 
encontrou maiores di-
ficuldades, Flávia não 
teve dúvidas, “foram os 
10 últimos quilômetros 
nas dunas de Erg Chee-
bi, areia fina, dunas com 
200 metros de subida”, 
descreveu.

No futuro, a atleta de-
seja novos desafios. Flá-
via contou estar prestes 
a iniciar os treinamen-
tos no triathlon (corri-
da, natação e ciclismo) 
e possivelmente iniciar 
a preparação para com-
petições de Ironman – 
maior circuito de tria-
thlon  do mundo.
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Dia D da Vacinação 
contra o Sarampo 

acontece neste sábado 
em Rafard

SAÚDE

A diretoria de Saúde 
de Rafard realiza neste 
sábado (30), a segunda 
etapa da Campanha de 
Vacinação Contra o Sa-
rampo, chamada de Dia 
D.

O atendimento acon-
tece na Unidade Básica 
de Saúde (UBS), das 8h 
às 17h e será direciona-
do à adultos, com faixa 

etária de 20 a 29 anos.
Segundo a diretoria 

de Saúde, durante a se-
mana, de segunda a sex-
ta-feira, das 7h às 11h e 
das 12h às 16h, também 
é possível atualizar as 
demais vacinas do ca-
lendário nacional. “Bas-
ta ir até a pediatria com 
a caderneta de vacinas”, 
finaliza a nota.

Confira os resultados 
do Campeonato 

Regional de Futebol

RAFARD

No último fim de se-
mana, a diretoria de Es-
portes de Rafard reali-
zou a 7ª e 8ª rodada do 
Campeonato Regional 
de Futebol Amador no 
município. Confira:

Grupos B e C
Palmeirinha 1 x 1 

MDC; Rio Pedrense 9 
x 0 Atlético Guerreiros; 
Deportivo 3 x 0 MDR; 
Audax 5 x 3 Atlético 
Mombuca.

Próximos jogos
01/12 – 9ª rodada 

- grupo A (campo CE-
PAR); 8h30 – São Luis 
x Aliança Braga; 10h30 
– Boca da Onça x Vila 
Zildinha.

O Campeonato Regio-
nal de Futebol Amador de 
Rafard é uma realização 
da diretoria de Esportes 
e tem apoio da FB Carre-
gadores, Celso Refrigera-
ção, Baresi Transportes e 
Geraldo Mineiro.

Formaturas das escolas 
municipais acontecem 

na próxima semana

EDUCAÇÃO

Nos dias 4, 5 e 6 de 
dezembro, a diretoria de 
Educação de Rafard re-
aliza as formaturas dos 
alunos do Pré-II das es-
colas da rede municipal  
de ensino. EMEI Enzo 
Vieira, professor Auré-
lio Sotto, professor Luis 
Grellet e professora Jo-
sefina Chiarini Borghesi 
prometem lindas festas 
para os pais e forman-
dos.

Todas formaturas se-

rão realizadas no plená-
rio da Câmara Munici-
pal,  sempre às 19h.

Na quarta-feira (4), 
a EMEI Enzo e a esco-
la municipal Josefina 
Chiarini Borghesi abrem 
as comemorações. Na 
quinta-feira (5),  será a 
vez da escola Luis Grel-
let. 

O encerramentos das 
formaturas acontece na 
sexta-feira (6), com os 
alunos do Aurélio Sotto.
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Moradores de Capivari, Rafard e Mombuca têm 
até esta sexta-feira (29) para cadastrar biometria

Biometria  |  Mais de 10 mil eleitores ainda não realizaram a atualização e podem ter o título cancelado; Cartório Eleitoral e SIAM realizam cadastramento

Moradores de Capi-
vari, Rafard e Mombuca 
devem se atentar ao pra-
zo para cadastramento 
biométrico, que se encer-
ra nesta sexta-feira (29). 
Nesses três municípios, 
cerca de 20% dos eleito-
res ainda não atualizaram 
o cadastro e correm risco 
de terem o título de elei-
tor cancelado.

Segundo dados do 
Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo 
(TRE-SP), somando os 
três municípios, 10.181 
eleitores ainda não regu-
larizaram o título.

Sem ele em dia, os 
moradores ficam impe-

didos de votar, solicitar 
passaporte, se inscrever 
em concursos públicos, 
pedir empréstimo em 
banco público ou reno-
var/fazer matrícula em 
instituições públicas de 
ensino.

Dessas cidades, a 
com maior número de 
eleitores é Capivari, que 
também tem o maior ín-
dice de cadastro entre as 
três obrigatórias. Faltam 
ainda 20,7%, ou seja, 
7.918 eleitores, cadas-
trarem a biometria. Em 
Rafard, 1.548 eleitores 
ainda não atualizaram 
o cadastro (20,70%) e 
Mombuca, 715 títulos 

dependem da biometria 
(22,08%).

Como não há cartório 
em Mombuca e Rafard 
– que se incluem no pra-
zo de sexta – é preciso 
ir ao Fórum de Capiva-
ri para o procedimento, 
até as 18h desta sexta-
-feira (29), ou também 
no SIAM, das 8h30 às 
16h30.

Como cadastrar 
a biometria?
Para ser atendido, é 

preciso levar documento 
oficial com foto, com-
provante de residên-
cia recente e o título de 
eleitor, caso já tenha. A 

recomendação é que os 
eleitores também façam 
o agendamento pelo site 
do Tribunal Regional 

Eleitoral de São Paulo 
(TRE-SP).

O telefone da Central 
de Atendimento ao Elei-

tor é o 148. O número 
não pode ser usado para 
agendamento da biome-
tria.
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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
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ArTiGo
A������ D��� R�������� �� C������, bacharel em Direito 
com especialização em dependência química na USP/SP/GREA

Frases que tocam...
Alguns pensadores e � lósofos são capazes de sin-

tetizar pensamentos profundos em poucas palavras 
e isso toca a todos nós. Aqui tentei reunir alguns que 
me agradam e busquei diversi� cá-los para a emoção 
se elevar.

A transformação de uma única pessoa, voltando-
-se para o bem de todos, produz um efeito cascata 
que movimenta o nosso mundo material e espiritual: 

“O mundo não está interessado nos temporais que 
você encontrou. Ele quer saber se você trouxe o navio.” 
William McFee

“A primeira e melhor vitória é conquistar a si mes-
mo.” Platão

“A justiça de Deus, sendo in� nita, leva em conta ri-
gorosa o bem e o mal. Não há uma única má ação, um 
único mau pensamento que não tenha consequências 
fatais. Não há uma única boa ação, um único bom 
movimento de alma, o menor mérito, que se perca, 
mesmo entre os mais perversos, porque é um começo 
de progresso.” Allan Kardec 

“Talento é mais barato que sal. O que separa a pes-
soa talentosa da bem-sucedida é muito trabalho duro.” 
Stephen King

“Perder tempo em aprender coisas que não interes-
sam priva-nos de descobrir coisas interessantes.” Car-
los Drummond de Andrade

“De que serve ao homem conquistar o mundo intei-
ro se perder a alma?” Jesus Cristo

“Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer 
novos erros.” Confúcio

“Quem se aceita como é, doando de si à vida o me-
lhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz 
como espera ser.” Chico Xavier

“Para ter um negócio de sucesso, alguém, algum 
dia, teve que tomar uma atitude de coragem.” Peter 
Drucker

“A dúvida é o princípio da sabedoria.” Aristóteles

“Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho 
mais certo de vencer é tentar mais uma vez.” � omas 
Edison

“Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais in-
teligente, mas o que melhor se adapta às mudanças.” 
Leon C. Megginson

“Não faças da tua vida um rascunho. Poderás não 
ter tempo de passá-la a limpo.” Mario Quintana

O nosso homenageado, Reinaldo Fontolan, nasceu 
no Cascavel, zona rural de Rafard, que � cava perto da 
Fazenda Saltinho, no dia 9 de junho de 1920, � lho de 
Antônio Fontolan e Maria Angelina Pelegrini Fontolan, 

No ano de 1943, casou-se com Dona Lídia Albiero, 
com quem teve seus quatro � lhos, que são Reinaldo Fon-
tolan Junior, José Roberto Fontolan, Dora Lúcia Fonto-
lan e Antonio Fontolan Neto. Hoje todos eles, pessoas 
honradas, seguindo o exemplo deixado pelo pai. 

“Nardo” como era carinhosamente chamado pelos 
amigos, sempre foi um rafardense comprometido com 
as causas emancipacionistas e muito contribuiu para que 
Rafard se tornasse município, pois sendo nessa época  
um desportista de destaque nos meios futebolísticos, ti-
nha forte in� uência também nos meios político e social 
da pequena Villa Rafard daquele tempo.

Posteriormente, tornou-se técnico do esquadrão 
União Rafard Futebol Clube, que teve uma trajetória bri-
lhante ganhando muitos troféus nas competições daque-
la época, conforme se vê na foto acima. 

O Sr. Reinaldo Fontolan, foi por muito tempo agente 
de assinaturas do ainda conhecido Jornal O Estado de 
S. Paulo (Estadão), tendo inclusive recebido troféus de 
excelência em vendas, prêmio conferido na época aos 
agentes pelo alto volume de assinaturas na cidade na qual 
era representante.

Foi ainda, por muitos anos Juiz de Paz em nossa ci-
dade, além de membro do juizado de menores, e presi-
dente da fanfarra de Allan Rollin Barbosa, foi tesoureiro 
da ASAS, sempre ativo na sociedade rafardense, numa 
época em que essa dedicação não tinha outro propósito, 
senão o de alcançar o bem comum, buscando melhorias 
para todos, notadamente para aqueles menos favoreci-
dos, nem que para isso tivesse que muitas vezes, usar re-
cursos do próprio bolso.

Conheci Nardo, quando ele já tinha uma boa idade, 
mas lembro que foi dele a iniciativa de montar uma loja 
de material de construção em nossa cidade, que mais tar-
de veio a ser adquirida pelos empresários Quagliatto & 
Rossini.

Nessa pequena loja, o entregador que era eu, que fazia 
a pedido de Nardo, as entregas nas horas que não tinha 
clientes na barbearia do meu pai. E lá íamos nós com a 
Kombi verde fazer a entrega de materiais nas constru-
ções, sempre com a ajuda do meu amigo de longa data 
Valdo dos Santos, o popular “Baiano”.

Nosso homenageado, foi um homem íntegro, respei-
tável, e que soube educar seus � lhos, de maneira tal que 
hoje todos são bons pais de família, e também exemplo 
para os netos deste que merece todo nosso respeito e ad-
miração pelo que foi para sua família e para os amigos de 
um modo geral.

Caro leitor, grato por nos prestigiar com sua leitura. 
Abraço fraterno.

Reinaldo Fontolan,
um cidadão exemplar

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

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
J. R. G����� �� O�������, ensaísta, biógrafo e historiador

Variações sobre o poema 
“O Futuro sem Presente”
Surpreende-me, sobremaneira, a � gura de Ronei 

Bossolan, pelo que produz, quer de literatura, quer de 
música, quer de seu trabalho como professor de inglês. 
Isto sem contar com os meus laços de parentescos para 
como esta expressiva � gura de Capivari.

O seu poema “O Futuro sem Presente” nos repor-
ta ao caminho que deveríamos trilhar para a nossa tão 
efêmera passagem na Terra. Eis, pois, o que ele nos diz 
nestes seus versos:

“Vivemos em busca de uma plataforma invisível... / 
Um momento no futuro, com tudo resolvido... / Como 
um passo mágico.... uma vida sem dor / Mas sem o 
amor... é  como viver anestesiado. / As sensações e as 
abstrações de uma realidade virtual / A mente tem seu 
aconchego da lareira vazia e apagada da vida / Falta 
acendê-la com a força do amor... doa abraços... / A for-
ça dos olhares que cruzam... / Falta a fé... na solidão dos 
dias vazios / As pessoas parecem tão distantes / A pre-
sença é espelho da ausência / O presente é um embru-
lho do nada... / Só as chamas ardentes do amor podem 
aquecer / Mas na palavra amor tem ardor... tem dor... /  
Emulado no labor do presente / Para alento do futuro 
construído tijolo a tijolo no presente da vida...”

Assim, em síntese, o poema nos revela uma verdade 
inso� smável sobre o que somos, o que pretendemos e o 
que teremos na colheita, após o semear. Não há verdade 
concreta, quando se ilude e sem uma base alicerçada, 
o corpo, a alma, o tudo o mais, se prende num espaço 
inútil tomado por uma qualquer � gura que nada repre-
senta, nada faz, nada produz, nada deixa à posteridade.

O poema é uma chamada clara e evidente para uma 
retomada de caminho onde a paz, o amor e a irman-
dade entre todos deveria ser não só um emblema, mas 
um norte, como uma agulha da bússola.

Contudo, não é bem assim. As coisas se complicam, 
se embaralham e se anotam em montes de artimanhas 
desconexas, imperfeitas e imprecisas. Tudo cheia mal 
e não se concretiza; pelo contrário, se dissolve ante a 
qualquer vento quer venha do sul ou do norte. 

O grito que Ronei Bossolan apresenta é o da cons-
tância que realmente seria um basta ao individualismo 
e o deixar para lá, sem qualquer viço de unidade in-
dissolúvel. E, como todas as coisas que não se susten-
tam, tende a apodrecer na história e, o que é mais triste, 
nunca ser lembrado como coisa de utilidade plausível 
ao humano.

Portanto, vejo o poema como um alerta a todos, 
para que tenhamos um momento sublime de re� exão 
sobre o nosso comportamento terreno e o que pode-
mos realmente apresentar de utilidade e não de inuti-
lidade. Aliás, nesta última, parece sobrepor a anterior.

Pagamos para ver as mudanças tão necessárias no 
nosso comportamento bipartido.


