
Confira o gabarito e resultado preliminar do 
Concurso Público da Prefeitura de Rafard

A Prefeitura de Ra-
fard divulgou na manhã 
de quinta-feira (5), o ga-
barito e resultado preli-
minar da prova objetiva 
do Concurso Público, 
realizado no último do-
mingo (1). São 34 cargos 

em disputa, entre eles, 
merendeira, professor, 
guarda municipal, moto-
rista, veterinário etc. 

O prazo para recurso 
se encerra nesta sexta-
-feira (6), às 17h, e de-
verá ser realizado ex-

clusivamente pelo site 
do IGECS (Instituto de 
Gestão de Cidades), res-
ponsável pela realização 
do concurso. Confira o 
gabarito e o resultado 
preliminar da prova das 
páginas 13 à 19

Alex do PT conquista 
mais de R$ 200 mil 
para a Santa Casa

RECURSOS

Vão faltar 28: CDHU entregará mais 
26 unidades nesta sexta-feira (6)

Rancho 
do Cowboy 

realiza 
último 
passeio 
do ano

Página 8

RAFARD

Duas pessoas são 
presas por suspeita de 
receptação de açúcar

CAPIVARI

Ação mobilizou polícia civil, polícia militar e 
guarda civil municipal de Capivari. 

Empresário e motorista de transportadora 
da cidade foram presos. Página 5

EMPREENDEDORISMO

Feira do Comércio e Indústrias de Rafard 
e Região supera em sua primeira edição

Segunda edição da feira já está sendo programada para o mês de maio de 2020. 
Comerciantes ficaram satisfeitos com resultado. Página 4

RAFARDNo dia 29 de novembro, 
16 unidades foram 
entregues a seus 
proprietários. 

Com a entrega de 
hoje, sexta-feira (6), 

vão faltar apenas 
28 casas. 
Página 7

Vereador também anunciou meio milhão de reais 
para Rafard em 2020. Página 8

16º Encontro 
de Motos 

acontece em 
Capivari 

neste fim de 
semana

Página 12

DIVERSÃO

Bandeira 
da conta 

de luz será 
amarela, em 
dezembro, 

afirma 
ANEEL

Página 6

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

Bíblia sem preconceito 45
Como vimos, os ho-

mens sacrifi cam-se para 
obter juventude, saúde e 
vida eterna, desde que seja 
pela magia, ainda que seja 
irrazoável. Difícil é seguir 
o mais racional: alimen-
tação natural, 2,5 litros de 
água diariamente, exercí-
cios físicos, tomar sol nos 
horários adequados, tem-
perança, repouso, ar puro 
e confi ança em Deus. O ser 
humano está mais disposto 
a assimilar crendices do que 
praticar as recomendações 
médicas e bíblicas. Deus é 
a Inteligência Universal, o 
Criador dos céus e da Terra, 
de tudo o que neles existe, 
animais, vegetais e mine-
rais (redundando) e dos ho-
mens. Davi exalta o Criador 
dizendo que Ele o fez no 
ventre materno, assombro-
samente maravilhoso (Sl 
139:14). Todos os comple-
xos sistema muscular, ós-
seo, digestivo, respiratório, 
nervoso são obras do Todo 
Poderoso, Onisciente Jeo-
vá. Que maravilhoso com-
putador é o nosso cérebro 
foge à compreensão dos 
especialistas, neurocirur-
giões e geneticistas! Todo 
o conhecimento dos maio-
res gênios da humanidade 
vem de Deus, seus cérebros 
têm a origem na mente di-
vina; Ele os fez! O Criador 
é perfeito, portanto, tudo o 
que faz é perfeito, todas as 
ciências (não a pseudociên-

cia) são coerentes e coesas 
com a Palavra de Deus, em 
nada se contradizem, uma 
vez que têm a mesma Fonte. 
“... único Soberano, Rei dos 
reis, e Senhor dos senhores, 
o único que possui imorta-
lidade... A Ele honra e po-
der eterno! Amém!” (1Tim. 
6:15-16). Friso, somente 
Deus é imortal.

Na França, no séc 18, 
surgiu o iluminismo, movi-
mento de fi lósofos e outros 
intelectuais, em repulsa aos 
abusos e prepotência dos 
reis e do clero Católico. Os 
iluministas criaram teo-
rias e doutrinas, e foi tanta 
a sanha contra a religião e 
contra os absolutistas que 
se tornaram dogmáticos, 
absolutistas, e até crude-
líssimos. Defendiam ceti-
cismo, deísmo, materialis-
mo, racionalismo, ateísmo 
(Deus não existe). Ray-
mond Kurzweil, inventor, 
premiado várias vezes por 
pesquisas científi cas, enge-
nheiro da computação da 
Google, escritor e pensador, 
diz que Deus existirá só em 
2020, quando a tecnologia 
permitir que a Inteligência 
Artifi cial se equipare ao ho-
mem, ou, em 2045, quando 
os robôs superarem os hu-
manos; então vamos trans-
cender nossas limitações e 
não haverá mais morte. Ele 
fundou a Universidade da 
Singularidade (cujo objeti-
vo é a busca da eternização 

do homem com saúde e 
acelerar os avanços tecno-
lógicos) patrocinada pela 
Google. Para ele Deus é a 
tecnologia. E defende: “O 
melhor da humanidade ain-
da está por vir”. Entretanto, 
Kurzweil é obsessivo na sua 
dieta, recomendando: hábi-
to alimentar saudável, tera-
pia antienvelhecimento, 8 
copos diários de chá verde 
adoçado com estévia, 1 taça 
de vinho diária, vitaminas 
injetáveis na veia, resvera-
trol da semente de uva - ele 
chega a tomar 230 cápsulas 
por dia em clínica especia-
lizada. “Nestes 20 anos, en-
velheci 2”, disse o cientista 
(Veja, 15/06/2011, p. 148).  
Nietzsche escreveu “Deus 
morreu”. O racionalismo é 
o que mais se opõe ao cris-
tianismo. Os iluministas 
humanizaram Deus e divi-
nizaram o homem (Huma-
nismo). A razão é um deus 
no homem, capacitando-o 
a resolver todos os proble-
mas, a acabar com as guer-
ras, a elucidar todas as ques-
tões pendentes das ciências. 
O homem se desenvolverá 
sempre, inclusive, encon-
trará o “elixir da longa vida”, 
e, solucionará o grande pro-
blema da morte, fi ndando 
esse tormento para a felici-
dade de todos. Neste caso, 
o “homem divinizado”, não 
necessita de Deus. 

O conhecimento médico 
e científi co auxilia muito na 

manutenção do corpo hu-
mano e sua longura vital, 
contudo, nada adianta sem 
alimentação adequada, to-
mar água, higiene, luz solar, 
domínio próprio, ar puro, 
exercício físico, repouso e 
paz. Deus nos responsabi-
liza, como mordomos, pela 
conservação de nossa saúde 
física, mental, moral, emo-
cional, e nos pedirá conta 
(1Cor 3:16-17). “Portanto, 
quer comais, quer bebais ou 
façais qualquer outra coisa, 
fazei tudo para a glória de 
Deus” (1 Cor 10:31). As-
sim, com sabedoria, esfor-
ça por ter saúde; terá mais 
disposição, alegria, menos 
sofrimento e longa vida. No 
entanto a longevidade não 
é eterna. A imortalidade 
pertence a Deus. Nosso Pai 
Celeste deseja que tenha-
mos saúde (3 S. João 2), e 
vivamos longamente; “Eu 
vim para que tenham vida 
e a tenham em abundân-
cia” (João 10:10). A morte 
é inimiga do homem e de 
Deus, mas será derrotada 
(1Cor 15:52-57) quando Ele 
voltar (1 Co. 15:13-18). Não 
quero ser imortalizado pe-
las minhas obras, mas sim 
não morrendo”, disse kur-
zweil. Jesus Cristo morreu 
na cruz, para que vivamos 
eternamente, único remé-
dio. Ele o ama.

OpiniÃo
Quem disse 
que não dá?

No último fi m de semana, os comerciantes 
de Rafard mostraram que, unindo forças, é 
possível movimentar a economia local e ge-
rar renda, oportunidades e novos negócios. A 
primeira edição da Feira do Comércio e Indús-
trias de Rafard e Região reuniu empreendedo-
res que já estão no mercado há um bom tempo 
e também aspirantes, que buscam seu espaço.

Vale ressaltar que a ausência de diversos 
comércios mais antigos da cidade também foi 
notada. Estes, poderiam fazer parte do evento, 
incentivando e dando brilho ainda maior. Com 
certeza, alguns com medo de arriscar, outros, 
esperando o resultado da feira. 

Enfi m, foi estimulante! Ficou provado que 
tendo espaço e querendo fazer, as coisas acon-
tecem. Com certeza, a próxima edição arras-
tará mais comerciantes para mostrar os seus 
produtos e serviços.

Até lá, fi ca aqui uma refl exão direcionada 
à população rafardense, que muitas vezes, 
reclama que “aqui nada acontece”, e quando 
eventos assim estão ali, do lado de casa, não 
comparecem para prestigiar.

Tem também aquelas pessoas de má fé, que 
tem a coragem de tentar manchar o brilho do 
evento com atos de vandalismo. Isso é direcio-
nado aos que espalharam o lixo no Centro Es-
portivo Reinaldo Fontolan, logo após o evento.

Cabe aqui parabenizar os organizadores, os 
comerciantes, o governo municipal e as pesso-
as que prestigiaram. Que esse seja o primeiro 
de muitas feiras realizadas na cidade coração.

Editorial

Quando alguém diz 
que é não violento. Supõe-
-se que não se zangue com 
quem o injuria; que não 
lhe deseje mal, mas que lhe 
deseje bem, que não o xin-
ga nem lhe causa qualquer 
dano físico: põe de lado 
toda a injúria que lhe pos-
sa vir do malfeitor. Assim, 
a não violência é a ausência 
total de má vontade con-
tra o que vive. E por isso 
abarca também a vida sub-
-humana, não excluindo os 
insetos nocivos e as feras: 
eles não foram creados para 
alimentar nossos instintos 
destrutivos. Se ao menos 
conhecêssemos a inten-
ção do Creador ao cria-los, 
descobriríamos a intenção 
deles em Sua creação. Por 
isso, a não violência é, em 
sua forma ativa, boa von-
tade em relação a qualquer 
vida: é puro amor. Leio isto 
nas Escrituras, na Bíblia e 
no Alcorão.

Não violência é em esta-
do perfeito, o objetivo para 
o qual toda a humanidade 
caminha naturalmente, em-
bora inconscientemente. O 

homem não pode tornar-
-se divino enquanto per-
sonifi ca a ingenuidade em 
si mesmo, mas quando se 
torna homem de fato. Em 
nosso estado presente, so-
mos parcialmente homens, 
parcialmente animais e, em 
nossa ignorância e até em 
nossa arrogância dizemos 
que realmente realizamos 
a fi nalidade de nossa espé-
cie, quando do retribuímos, 
golpe por golpe e demons-
tramos medida da raiva exi-
gida pela ocasião. 

Pretendemos crer que 
a vingança é a lei do nosso 
ser, quando em todas as Es-
crituras encontramos que a 
vingança nunca é obrigató-
ria, mas só permissível. O 
autocontrole é que é obri-
gatório. Vingança é indul-
gência que requer esmerada 
regulamentação. Autocon-
trole é a lei do nosso ser, 
pois a mais alta perfeição é 
intangível sem o mais per-
feito autocontrole.

O sofrimento, assim, é o 
distintivo da raça humana. O 
objetivo sempre nos escapa. 
Quanto maior o progresso, 

mais profundo o reconheci-
mento de nossa indignidade. 
A satisfação reside no esfor-
ço, não na obtenção. Esforço 
total é vitória total.

Vegetarianismo
Um correspondente nas-

cido em família carnívora 
resistiu, com êxito, a pres-
são de seus pais para voltar 
às peixadas e me escreveu: 
”Em livro que tenho diante 
de mim, leio, a opinião de 
Swami Vivekananda sobre 
o assunto e sinto forte sacu-
didela em minha crença. O 
Swami garante que para os 
indianos no estado atual, é 
de necessidade a dieta car-
nívora e diz aos seus amigos 
que comam carne livremen-
te, chegando a afi rmar que 
se comerem algum peca-
do com isso, lance-o sobre 
mim, eu me responsabilizo”.

A crença cega em uma 
autoridade é sinal de fra-
queza mental. Se o corres-
pondente tem a convicção 
fi rmada de que não é direi-
to comer carne por que se 
impressionaria por opinião 
contrária do mundo todo? 

Devemos ser lentos ao to-
mar uma resolução, mas 
uma vez tomada, deve ser 
defendida contra as mais 
pesadas disputas. (segue)

Cidadania
Cumprindo promessa, 

iniciamos uma “Cartilha” 
de como contribuir com 
a economia da água - um 
compromisso da população 
- para que não venha a fal-
tar, como está ameaçada.

Todos sabem que o re-
ajuste da água não é feito 
aqui há muitos anos e, mui-
tas “caras de pau”, safados 
não pagam embora costu-
me diariamente, inclusive 
lavando calçadas e até o 
asfalto. Os honestos pagam 
por eles. De 2500 hidrôme-
tros ligados 1062 sonegam. 
Uma vergonha! Sempre é 
tempo de corrigir erros e 
assim: srs. devedores pa-
guem suas contas!

Em estudo, proposta na 
Câmara para multas e pos-
teriormente corte da água 
do caloteiro, ignorante da 
honestidade e da autodisci-
plina. É isso.

ArTiGo
Sabedoria de Gandhi VII

D������� F������, Cidadão Rafardense, ofi cial da FAB e professor de Educação 
Física e Desportos, colaborador desde a fundação do jornal O SemanárioO jovem que quer 

mudar o mundo

Transitar em paciência implica aceitar que 
a vida é isso: uma aprendizagem contínua. 
Quando uma pessoa é nova, julga que pode 
mudar o mundo; e isso está certo, tem de ser 
assim. Mas, depois, quando procura, descobre 
a lógica da paciência na própria vida e na dos 
outros. 

Transitar em paciência é assumir o tempo 
e deixar que os outros façam a sua vida. Um 
bom pai, tal como uma boa mãe, é aquele que 
vai intervindo na vida do fi lho o sufi ciente para 
lhe marcar as pautas de crescimento, para o 
ajudar, mas que depois sabe ser espectador 
dos fracassos próprios e alheios, e os supera.

Mensagem do Papa Francisco
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Feira do Comércio e Indústrias de Rafard 
e Região supera em sua primeira edição

Empreendedorismo  |  Segunda edição da feira já está sendo programada para o mês de maio de 2020; comerciantes ficaram satisfeitos com resultado

“Sucesso”, assim de-
finiram os organizados 
da 1ª Feira do Comércio 
e Indústrias de Rafard e 
Região. O evento acon-
teceu no último fim de 
semana, no Centro Es-
portivo Reinaldo Fon-
tolan, levando ótimo 
público e superando as 
expectativas dos comer-
ciantes.

Com entrada franca, 
o público pode conhe-
cer os produtos e servi-
ços que Rafard possui, 
em diversos segmentos, 
como artesanato, vestu-
ário e estética.

Na parte externa, foi 
montada uma praça de 
alimentação, que incluiu 
a barraca de cachorro-
-quente do Fundo So-
cial de Rafard. A Saúde 
esteve presente com a 
“mesa do DST”, que 
entregou informativos e 
preservativos. Também 
houve brinquedos para 
as crianças e sorteios de 
brindes para quem parti-
cipou pelo Facebook.

A abertura do evento 
aconteceu na sexta-feira 
(29), com show da du-
pla sertaneja rafardense, 
Gilson e Ricardo, que 
agitou o público com um 
repertório atual, abrin-
do ainda espaço para as 
canções mais pedidas.

O prefeito de Rafard, 
Carlos Roberto Bueno, 
esteve presente e visitou 
todos os estandes, para-
benizando os feirantes 
pelo trabalho. “A feira é 
algo inédito para o mu-

nicípio e poderá ser um 
passo fundamental para 
fomentar o comércio lo-
cal”, ressaltou.

Para o diretor de In-
dústria e Comércio, 
Emerson Ferreira, a re-
percussão foi positiva. 
“Estou orgulhoso em 
ver que tudo o que está 

acontecendo. A partir de 
inciativas dos comer-
ciantes, tivemos diver-
sas reuniões até chegar 
em um consenso do que 
seria melhor para eles. 
Hoje pudemos ver que a 
feira está incrível, com 
um ótimo público que 
está conhecendo aquilo 

que a cidade tem de me-
lhor. Parabéns a todos 
que colaboraram para 
este momento, em espe-
cial a Dani Aprígio, que 
foi uma das pessoas que 
tomou frente no projeto 
e fez acontecer”, disse.

“Gratidão, é o que 
define tudo. Fazer acon-

tecer não é fácil, mas 
tá muito longe do im-
possível quando temos 
pessoas do bem que nos 
apoiam. Quero deixar o 
meu agradecimento aos 
comerciantes que es-
tiveram nessa jornada 
comigo”, agradeceu Da-
niela Giovana Messias 

de Paula, uma das orga-
nizadoras do evento.

Ela também reconhe-
ceu o trabalho do vere-
ador, Fabio dos Santos, 
que abriu as portas para 
esta iniciativa e realiza-
ção da feira.

Expositores
Confecção Ever, 

DNA, Sobreloja Calle-
gari, Par Perfeito, Lolla 
Closet, KM Modas, 
Menina Garota, Brechó 
Brejô, Delekas, I9Clo-
set, Attractiva Fashion e  
Rock Wear.

Praça de 
Alimentação
Maria Tapioca, Vor-

nei Lanches, Bar Grande 
Cidão (Myrla), Patrícia 
(bolo de pote), Ramos 
Lanches, Ranchão Chur-
rasco, Nossa Senhora de 
Guadalupe, Chopp Kre-
mer (Denilson), Assis-
tência Social de Rafard, 
Let’s Isa Gelateria, Bar 
do Mineiro, Casal 20 e 
L&D Brinquedos.

Patrocínios
Dan’Car, Carrocerias 

Bachiega, Araújo Gás 
e Água, Monteiro Ad-
vogados, Bebidas For-
naziero, Padaria Carne-
lós, MPA Transportes,      
Buffet Araújo, Megacel, 
Bresciane Engenharia, 
Colnaghi Informática 
e Papelaria, Alexandre 
Juliani, Floricultura Pe-
queno Bosque, Estilo 
Nobre, Cleiton Marretto 
e Sacco Produções.
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Capivari é uma das cidades 
sede da Copa São Paulo de 
Futebol Júnior 2020

Copinha  |  Ao todo, a competição reúne 128 equipes em 32 cidades e mais de 
2.800 atletas; campeonato é considerado a maior vitrine do futebol paulista

Capivari está entre 
as cidades sede da Copa 
São Paulo Júnior em 
2020. Ao todo, a compe-
tição reunirá 128 equipes 
em 32 cidades e mais de 
2.800 atletas. O campeo-
nato é um dos mais tradi-
cionais das categorias de 
base do Brasil.

Além da equipe da 
casa, o Capivariano Fute-
bol Clube, outros três ti-
mes ficarão no município 
– S.C. Internacional (RS), 

Confiança E.C. (PB) e 
C.A. Linense (SP).

Os jogos estão previs-
tos para começar no dia 
2 de janeiro de 2020, na 
Arena Capivari. Já a fi-
nal está marcada para o 
dia 25 de janeiro, con-
forme todos os anos, em 
comemoração ao aniver-
sário da cidade de São 
Paulo.

Para o secretário 
de Juventude, Espor-
te e Lazer, José Murilo 

Castellani, a Copa São 
Paulo de Futebol Júnior 
é um evento de grande 
importância, visto que 
revela muitos atletas e 
gera inúmeras oportuni-
dades.

“A Copa São Paulo 
é um campeonato com 
muitas oportunidades, 
onde pode garantir um 
brilhante futuro para 
esses jovens de 15 a 18 
anos”, afirma o secretá-
rio.

Duas pessoas são presas em Capivari 
por suspeita de receptação de açúcar

Polícia  |  Ação mobilizou polícia civil, polícia militar e guarda municipal de Capivari; empresário e motorista de transportadora da cidade foram presos

Um empresário e um 
motorista, foram presos 
em Capivari, na segun-
da-feira (2), suspeitos de 
roubo de carga de açú-
car. A carga, avaliada em 
R$ 55 mil, foi roubada 
por três indivíduos ainda 
não identificados.

A empresa que moni-
torava o veículo notou o 
desvio de rota no litoral e 
acionou a Polícia Militar, 
que encontrou o veículo 
no interior de uma trans-
portadora em Capivari. A 
cabine foi encontrada em 
Santos. As sacas de açú-
car estavam divididas em 
dois caminhões, poste-

riormente, identificados.
A ação mobilizou a 

Polícia Civil, Polícia 
Militar e Guarda Civil 
Municipal de Capivari.

Além do crime de 
receptação, a empresa 
também foi autuada e 
interditada pela Vigi-
lância Sanitária, já que 
no local, havia produtos 
de consumo armazena-
dos de forma incorreta, 
como: amendoim, cas-
tanhas e outros gêneros 
alimentícios.

Segundo informações 
da polícia, na empresa, 
havia maquinário pró-
prio para realização de 

costuras de embalagens 
e os rótulos com as mar-
cas das empresas eram 
suprimidos. Posterior-
mente, os produtos eram 
vendidos como puros 
para consumo.

Os indivíduos foram 
apresentados na Dele-
gacia de Polícia Central 
de Capivari, onde rece-
beram voz de prisão da 
delegada Maria Luisa 
Dalla Bernardina Rigo-
lin. Os veículos foram 
apreendidos, bem como, 
aparelhos celulares e ob-
jetos usados na prática 
criminosa. Os acusados 
responderão por associa-

ção criminosa armada, 
receptação qualificada e 
crimes contra a relação 

de consumo. Eles foram 
encaminhados ao Centro 
de Detenção Provisória 

de Piracicaba.
As informações são da 

Polícia Civil de Capivari.

Ação aconteceu na última segunda-feira (2), em Capivari; dois foram presos pela polícia (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Meninos do Capivariano Futebol Clube também participarão da competição (Foto: Divulgação/Prefeitura de Capivari)

Pedala Bikers representa 
cidade no Pedal Anchieta

Rumo à Santos  |  34 atletas de Capivari participaram do evento

Trinta e quatro ci-
clistas do grupo capi-
variano, Pedala Bikers, 
participaram no último 
domingo (1), do Pedal 
Anchieta 2019, organi-
zado pelo Governo de 
São Paulo.

O percurso deste ano 

foi diferente. A descida 
da serra foi pela Rodovia 
Sul da Imigrantes, com 
mais túneis do que o pas-
seio do ano passado.

Os ciclistas saíram 
às 6h de São Bernardo 
do Campo pela Rodovia 
Anchieta, em São Paulo, 

rumo à cidade de Santos.
Foram aproximada-

mente 65 km de percurso 
e mais de 40 mil bikes, 
segundo a organização. 
O número de participan-
tes coloca o evento entre 
um dos maiores do mun-
do no ciclismo.
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M.M. COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL RAFARD

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

Entregas em domicílio

Av. São Bernardo, nº 53 - Centro - RAFARD

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

GCM de Capivari aplica 
curso de requalifi cação 
para guardas de Rafard

SEGURANÇA

A Guarda Civil de Ca-
pivari, a partir de convê-
nio fi rmado entre as Pre-
feituras de Capivari e de 
Rafard, iniciou no dia 25 
de novembro, um curso 
de requalifi cação para 
a equipe da GCM de 
Rafard. As aulas acon-
tecem na sede da GCM 
Capivari e se encerram 
nesta sexta-feira (6). 

A grade curricular a 
ser seguida no curso foi 
disponibilizada pela Se-
cretaria Nacional de Se-
gurança. Todos os sete 
agentes de Rafard estão 
na prática deste curso, 
que conta com diversas 
instruções, como por 
exemplo: Direito Penal, 
Táticas e Técnicas Ope-
racionais, Direito Admi-
nistrativo, entre outros.

A ação segue a Lei 
10826/03 que determina 
que todas as guardas ci-
vis realizem o curso de 
requalifi cação todo ano, 

tendo uma carga horária 
de 80h/anuais. 

Segundo o Coman-
dante Aldrumont, o cur-
so auxilia os guardas a 
terem uma preparação 
maior para todo tipo de 
situação. “O curso tem a 
intenção de aprimorar as 
técnicas e conhecimen-
tos dos Guardas, sendo 
assim pode-se ter mais 
controle sobre determi-
nadas situações que po-
dem acontecer”, diz Al-
drumont.

Para o secretário de 
Segurança Pública, Ga-
maliel Lourenço de Sou-
za, essa proximidade en-
tre as equipes da Guarda 
aumentam a segurança 
da região. “Trabalhamos 
com as equipes mais en-
trosadas, mesmo estando 
cada uma na sua área de 
cobertura, afi nal há esse 
intercâmbio de informa-
ções para determinadas 
situações”, acrescenta.

Prefeitura inicia 
campanha “Escorpião, 

na minha casa, não

SAÚDE PÚBLICA

A Secretaria de Saú-
de de Capivari iniciou a 
Campanha “Escorpião, 
na minha casa, não”, com 
a fi nalidade de conscien-
tizar a população com a 
prevenção e cuidados de 
vedação nas residências, 
a fi m de diminuir a pro-
liferação dos escorpiões 
no município.

Deve-se fazer lim-
pezas nos quintais, evi-
tando o acúmulo de 
folhagens, arbustos, tre-
padeiras e afi ns; fechar 
bem os latões de lixo, 
vedar soleiras de por-
tas e frestas em janelas, 
dentre outros cuidados. 
Também está disponível 
na Santa Casa de Mise-
ricórdia de Capivari o 
soro antiescorpiônico, 
para caso ocorra algum 
tipo de acidente, e a con-
duta médica indique a 
mesma para tratamento.

Para a secretária de 
Saúde, Alessandra Fu-
miko Yatabe de Campos, 
é de extrema importân-
cia a divulgação desse 
tipo de campanha, afi nal 
pode-se evitar diversos 
casos de acidentes com 

tais animais e a prolife-
ração dos mesmos.

“Devemos sempre nos 
precaver e cuidar para não 
criarmos ambientes pro-
pícios ao seu aparecimen-
to, mantendo terrenos e 
casas limpas, sem entu-
lhos e restos de podas de 
árvores. Devemos evitar 
que ocorram problemas 
em relação aos escorpi-
ões”, diz Alessandra.

Como evitar
Manter terrenos lim-

pos, assim como quin-
tais, sótãos, jardins, ga-
ragens, depósitos e etc. 
Sempre examinar os 
calçados e roupas antes 
de vesti-los, assim como 
berços e afi ns. Usar te-
las de proteção em ralos, 
pias ou tanques, evitan-
do a entrada de baratas 
que servem de alimento 
para os escorpiões. Mais 
informações pelo telefo-
ne: (19) 3492-7368.

Abertura do Natal Luz 
acontece neste sábado 

(7) em Capivari

PROGRAME-SE

O “Natal Luz” está 
chegando! A abertura 
acontece neste sábado 
(7), na antiga Estação, 
a partir das 19h30, com 
a Banda Bamadós. O 
evento é organizado pela 
Secretaria de Cultura e 
Turismo de Capivari. 

Serão 16 dias com 
muitas apresentações no 
palco de Natal. O encer-
ramento acontece no dia 
22 de dezembro. 

Confi ra a programa-
ção completa: 7/12 - Ban-
da Bamadós (Abertura); 
8/12 - Coral “Criança 
Encanto” (Hortolândia); 
9/12 - Apresentações da 
EMEIEF Prof. José Be-
nedito Pinto Antunes; 
10/12 - Coral “Sementes 
do Futuro” da EICAP 
Prof. Aldo Silveira e 
apresentações da EICAP 
Prof. Teresinha de Jesus 
Macluf; 11/12 - Grupo 

de canto do espaço da 
arte e cultura e, apresen-
tações da EICAP Prof. 
Dirceu Hortolani Stein; 
12/12 - Escola de músi-
ca J. Bueno e apresen-
tações da EICAP Prof. 
Lúcia Rosário; 13/12 - 
Coral “Canto da Terra” 
e “Coral Vozes Afro” 
(Salto); 14/12 - Banda 
G13 (Gospel); 15/12 - 
Orquestra de Violeiros 
de Capivari; 16/12 - 
Éder de Luca e Zé Grillo 
(Acústico); 17/12 - “Na-
tal todo dia” Coral em 
Libras IFSP Capivari / 
Alunos das ofi cinas de 
violão (Espaço arte); 
18/12 - Seresteiros de 
Capivari; 19/12 - Es-
pecial Roberto Carlos; 
20/12 - Ildo Bitti Show; 
21/12 - Coral Natal de 
Lourdes; 22/12 - Banda 
Euclides Colaneri (En-
cerramento).

Bela decoração natalina foi preparada para visitantes (Foto: Divulgação/PMC)

Quartas de fi nal do 
Amador de Futebol 

acontecem neste domingo

RAFARD

No último domin-
go (1), foi realizada a 
9ª e última rodada da 
primeira fase do Cam-
peonato de Futebol 
Amador de Rafard. 
Os jogos do grupo A 
aconteceram campo 
do Centro Esportivo 
Reinaldo Fontolan, no 
bairro Popular.

A equipe do São 
Luiz venceu o Aliança 
Braga por 3 a 1. Na ou-
tra partida, a Vila Zildi-
nha 5 goleou o Boca da 
Onça por 5 a 2.

Os jogos defi niram 
os classifi cados para a 
etapa quartas de fi nal. 
As disputam aconte-
cem neste domingo 
(8), com os seguintes 

jogos:
8h30 – Boca da 

Onça x MDR;
10h30 – Audax x 

Vila Zildinha;
13h45 – Palmeiri-

nha x São Luiz;
15h30 – Atlético 

Riopedrense x Depor-
tivo.

Boca da Onça, Au-
dax, Palmeirinha e 
Atlétio Riopedrense 
jogam pelo empate por 
ter melhor campanha.

A competição é or-
ganizada pela diretoria 
de Esportes da Prefei-
tura de Rafard e tem 
apoio de FB Carrega-
dores, Celso Refrigera-
ção, Baresi Transportes 
e Geraldo Mineiro.

ne: (19) 3492-7368.

Caravana de Natal 
da Coca Cola estará 

em Porto Feliz

NATAL NA PRAÇA

Na próxima terça-
-feira (10), a cidade de 
Porto Feliz receberá a 
Caravana de Natal da 
Coca Cola. O desfi le 
dos caminhões deco-
rados com motivos na-
talinos proporcionará à 
população, momentos 
de pura magia e ale-
gria, que contagiam a 
todos nesta época do 
ano.

O início do evento 
está marcado para às 
20h, com o itinerário 

começando na aveni-
da Capitão Joaquim 
Floriano de Toledo, 
seguindo para as ruas 
Campos Salles, Luiz 
Antônio de Carvalho, 
Cardoso Pimentel e 
José Bonifácio, pas-
sando para a rotatória 
e subindo a avenida 
Monsenhor Seckler.

Após a passagem 
pela Praça da Matriz, 
haverá apresentação do 
Coro Municipal Romá-
rio Antônio Barbosa.

Noite de terça-feira (10) será iluminada em Porto Feliz (Foto: Divulgação)

Bandeira da conta de luz 
será amarela, em dezembro

RAFARD

A conta de luz fi cará 
mais barata, em dezem-
bro. A Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica, 
a Aneel, informa que a 
bandeira tarifária cairá 
de vermelha, no nível 1, 
para amarela. Ou seja, 
ainda haverá a cobrança 
de taxa extra. Mas ela 
passará de mais de qua-
tro reais, por cada 100 
quilowatts-hora, pra um 
real e 34 centavos.

Tudo porque a previ-
são é que dezembro seja 
um mês mais chuvoso. 
Com isso, o nível dos 
reservatórios das hidrelé-
tricas tende a aumentar.

O que reduz a depen-

dência das usinas térmi-
cas, que produzem uma 
energia mais cara e mais 
poluente.

Neste ano, foram cin-
co meses de bandeira 
verde, sem a cobrança 
de taxa extra, quatro de 
bandeira amarela e três 
de bandeira vermelha ní-
vel 1.

Situação bem melhor 
que a de 2018, quando 
o consumidor brasilei-
ro encarou cinco meses 
com a bandeira verme-
lha no nível 2, o mais 
alto. O que representou 
a cobrança extra de cinco 
reais pra cada 100 qui-
lowatts-hora.
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Vão faltar 28: CDHU entregará mais 26 
unidades em Rafard nesta sexta-feira (6)

Evoluindo  |  No dia 29 de novembro, 16 unidades foram entregues a seus proprietários; com a entrega de hoje, vão faltar apenas 28 casas

A Companhia de De-
senvolvimento Habita-
cional e Urbano (CDHU) 
entregou na última sexta-
-feira (29) mais 16 mo-
radias do Conjunto Ha-
bitacional Lurdes Abel 
Ribeiro Guimarães (Ra-
fard B) para famílias de 
Rafard. O diretor técni-
co da CDHU, Aguinal-
do Quintana, o prefeito 
municipal, Carlos Ro-
berto Bueno e o diretor 
de Habitação, Emerson 
Ferreira, participaram do 
evento.

Os moradores con-
templados receberam as 
chaves, sendo seis casas 
da Quadra F e outras 10 
da Quadra H. O Gover-
no do Estado está inves-
tindo R$ 19,3 milhões 
no empreendimento, que 
contará com 146 casas 
no total. As primeiras 
76 unidades foram en-
tregues em agosto des-
te ano. As 54 unidades 
restantes estão em cons-
trução e têm previsão de 
entrega ainda este ano.

Logo após a entrega 
e assinatura do termo de 
posse das chaves, os mo-
radores já adentraram em 
suas residências. Ainda 
hoje serão feitas as vis-

torias, mesmo procedi-
mento que ocorreu com 
as primeiras 76 casas.

“Sabemos o quão difí-
cil foi chegar a este mo-
mento, mas com muita 
luta e trabalho, pudemos 
realizar mais 16 sonhos, 
com as famílias sen-
do contempladas com 
suas moradias próprias. 
Tenho certeza que será 
um fim de ano muito 
especial, repleto de paz 
e amor, com as 70 famí-
lias restantes festejando 
essa grande conquista!”, 
disse Bueno.

Os imóveis têm 56,67 
m², com dois dormi-
tórios, sala, banheiro, 
cozinha, áreas de circu-
lação e de serviço. As 
moradias incorporam 
melhorias estabelecidas 
como padrão de quali-
dade pela CDHU, como 
piso cerâmico, rodapé e 
laje em todos os cômo-
dos, azulejos no banhei-
ro e cozinha, estrutura 
metálica no telhado, es-
quadrias de alumínio, 
aquecimento de água 
do chuveiro através de 
aquecedor solar.

O conjunto, localiza-
do na Rua Eugênio Te-
zotto, s/nº (esquina com 

avenida São Bernardo), 
Bairro Tereza Aprilante 
Gimenes, possui redes 
de água, de esgoto e elé-
trica, drenagem, passeio 
público, pavimentação, 
muretas de divisa entre 
as casas, muros de arri-
mo e paisagismo.

As famílias benefi-
ciadas terão prazo de até 
300 meses para quitar 
o financiamento habi-

tacional. As prestações 
são subsidiadas pelo Go-
verno do Estado e cal-
culadas de acordo com 
a renda familiar. Quem 
ganha até três salários 
mínimos vai desembol-
sar 15% dos rendimen-
tos. Em Rafard, 93% das 
famílias que receberão 
as chaves dos imóveis 
estão nessa faixa. O va-
lor da menor prestação é 

de R$ 149,70.
Em Rafard, foram en-

tregues, contabilizando 
as 16 unidades de sex-
ta-feira, 213 moradias. 
O programa de regulari-
zação fundiária Cidade 
Legal, responsável pela 
entrega de títulos de pro-
priedade em bairros de 
interesse social até então 
irregulares, tem quatro 
núcleos inscritos na ci-

dade, com 240 imóveis 
pleiteando regularização.

Segundo a Prefeitura 
de Rafard, nesta sexta-
-feira (6), às 10h, serão 
entregues mais 27 unida-
des, dando continuidade 
ao que foi acordado pela 
CDHU e a empreiteira 
responsável pela obra, 
que prometeram a entre-
ga total até o dia 18 de 
dezembro).
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Maria Aparecida e sua filha Paulina  (Foto: Arquivo pessoal)

Mãe de Capivari organiza campanha de 
arrecadação de fraldas para deficientes

Solidariedade  |  Maria Aparecida Ferreira organiza arrecadação para beneficiar jovens deficientes

Inspirada pelo belo 
trabalho social desen-
volvido por Sele Rosa-
da na Apae de Capivari, 
Maria Aparecida Ferrei-
ra, que é mãe de uma 
jovem de 19 anos, com 
paralisia cerebral grave, 
teve iniciativa de ini-
ciar uma campanha de 
arrecadação a todos os 
jovens em situações se-
melhantes à de sua filha.

Devido ao custo ele-
vado do item de higie-
ne, a campanha mostra 
um excelente propósito 
e tenta cativar pessoas a 
colaborarem nessa cau-
sa social. “Gostaria de 
fazer uma campanha de 
fraldas, P tamanho ju-

venil e M, G, GG e XG 
para adultos”, explica 
Maria. 

Os pontos de entrega 
para doações são: Podó-
loga e Manicure Angéli-
ca Souza, localizada na 
rua Marechal Deodoro 
da Fonseca (ao lado do 
Bar do Sanguino) no 
centro de Rafard, e na 
sede do jornal O Sema-
nário, localizada na rua 
Domingos Ruzza, 147, 
bairro Jardim Ana, tam-
bém em Rafard, ou na 
rua Portugal, 47, bairro 
Santo Antônio, em Ca-
pivari.

Sua participação é 
importante! Toda ajuda 
é bem-vinda.

Rancho do Cowboy realiza 
último passeio do ano

RAFARD

O Rancho do Cowboy 
realiza no domingo (8), o 
último passeio de cava-
leiros do ano, que desfila-
rá pelas ruas de Rafard. A 
concentração tem início 
às 9h e o desfile parte da 
Praça do Almoxarifado, 
no Centro, com destino 
ao Centro Esportivo Rei-
naldo Fontolan, no bairro 
Popular (em frente ao ce-
mitério municipal).

Com direito a música 
ao vivo e participação da 
banda Jeito Caipira, a en-
trada é franca, no entan-
to, a organização pede a 
doação de alimentos não 
perecíveis, que posterior-
mente, serão destinados à 
entidades assistenciais.

É proibido a entrada 
com bebidas e churras-

queira. No local, será 
vendido cerveja, refrige-
rante, água e churrasco, 
segundo a organização, 
com valores acessíveis.

O evento promete reu-
nir comitivas de toda a 
região. Nos últimos anos, 
centenas de cavaleiros 
participaram do encontro, 
que tem como principais 
marcas o resgate da cul-
tura interiorana, interação 
e a descontração entre os 
participantes. “Buscamos, 
através desse evento, pro-
porcionar um dia de ale-
gria com base em nossas 
tradições. A boa música 
caipira e o desfile com 
os cavalos resgatam bem 
essa ideia”, destaca o ide-
alizador do evento, Luis 
Ferreira Brito (Doca).
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Alex do PT conquista mais de 
R$ 200 mil para a Santa Casa 
com deputado Vicentinho

Política  |  Vereador também anunciou meio milhão de reais para 2020

Na última terça-feira 
(3), o prefeito de Capi-
vari, Rodrigo Proença, 
recebeu em seu gabine-
te, o vereador rafarden-
se, Alex Sandro Santos, 
mais conhecido como 
Alex do PT.

A visita teve objeti-
vo de anunciar o rece-
bimento do recurso no 
valor de R$ 207 mil, 
destinado para a compra 
de materiais, medica-
mentos e pagamento da 
folha dos funcionários 
da Santa Casa de Mise-
ricórdia de Capivari.

O recurso foi inter-
mediado por Alex do 
PT, que é conselheiro 
de mandato do deputa-
do Federal, Vicentinho 
(PT). O vereador tam-
bém se comprometeu 
em enviar mais recursos 

no próximo ano, para a 
compra de ambulâncias 
para a Santa Casa.

Alex ressaltou que, 
em 2019, trouxe mais R$ 
1,1 milhão em recursos 
para Rafard, utilizados 
para a compra de dois 
micro-ônibus e vários 
carros para o setor da 
Saúde. “Já tenho confir-

mado cerca de meio mi-
lhão de reais para 2020 – 
R$ 235 mil da deputada 
Bebel (PT), para asfaltar 
uma rua do bairro Sete 
Fogões e para custeio 
na Saúde e R$ 200 mil 
do deputado Vicentinho, 
para compra de veículos 
para a guarda munici-
pal”, prometeu.

Vereadro Alex Sandro Santos esteve no gabinete do prefeito de Capivari, 
Rodrigo Proença, na última terça-feira (3) (Foto: Arquivo pessoal)

Bateria da Turma da Barca 
inicia ensaios para o Carnaval

Fique ligado  |  Escola anuncia o cronograma dos ensaios em Capivari

A bateria da escola de 
samba Turma da Barca 
já iniciou os preparati-
vos para o Carnaval do 
próximo ano. Em comu-
nicado oficial, a bateria 
do grupo capivariano 
realizará ensaios todas 
as quartas, sextas e do-
mingos.

A festividade aconte-
cerá na própria sede da 
Turma da Barca, locali-
zada próximo ao ginásio 
Ronaldo Zaidan Pelle-

grini (Ronaldão), na an-
tiga sede do Sindicato 
dos Empregados do Co-
mércio de Capivari. 

Os ensaios aconte-

cem às 20hs nas quartas 
e sextas, e às 19h aos do-
mingos, sendo aberta ao 
público disposto a pres-
tigiar.
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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

28/11 – Maria Gomes Cardoso – 93 anos
28/11 – José Manoel Tebom – 60 anos
28/11 – Celso Aparecido Fiorani – 62 anos
28/11 – Roaldo Fernandes – 51 anos
29/11 – Guido Caproni – 82 anos
30/11 – Odracir Sica – 78 anos
30/11 – Thereza Daniel Forti – 92 anos
30/11 – Aires Neto de Souza – 61 anos
01/12 – Amauri Leme da Costa – 45 anos
01/12 – Rosa Vieira de Araujo – 92 anos
01/12 – João Luiz Ferreira – 89 anos
02/12 – Emilia Fontolan Padovani – 94 anos
04/12 – Marcilio Rossi – 87 anos
05/12 – Maria Benedita de Souza Monteiro – 91 anos

ANUNCIE
19 3496-1747
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Dia 06/12
Daniel Servija
Sueli Groppo Vieira
Luis Henrique Angelin
Aline Andreto Delghingaro
Lara Rafaela Bueno Coelho
Bárbara de Pontes Campos
Maria Conceição Parizoto Fabrício
Bárbara Giolo Scomparim
Ângelo R. Stenico

Dia 07/12
Benedito Arruda
Fábio Adriano Pavan
Wesley Henrique Teodoro do Santos
Maria Antonia de Paula Salles
Rita de Cássia Munhoz Montis
Beatriz Stenico
Sueli Rezendo
Silvio Favero
Cristiane Ferraz

Dia 08/12
Meire Minçon
Rodrigo Volpini
Lucas Donizete Duarte Bettin
Daniel Pellegrini Binatto
Cássia Rafaela B. Machado
Cristiani Machado

Dia 09/12
Silvana Ap. Batista dos Santos Miguel
Marcelo Nunes Bossolan
Reginaldo Bernardo
Jeferson Gimenes
Daniel Hessel
Magali Palhardi

Dia 10/12
Karina Formis
Stefani Venâncio Berganton
José Quirino de Sá
Hélio Marino Carillo Neto
Bruno Andreto Delghingaro
Silmara Marin Garcez Rocha
Claudio Armelin
Ricardo Pellegrini
Mailon Pedroso
Graziele Caluini
Adriana Bragion
Thomas Augusto
Elen Cristina

Dia 11/12
Fernanda Anacleto
Alaíde da Cruz Carillo
Francisco Anacleto
Giovana Ap. Pavan
Ezequiel Barboza de Campos
Sandra Anacleto
Tatiane Castro
Luis Henrique Santos
Natalia Monick Sousa
Maria Ap. Pavioti
Luciana Rossi
Lucas Nedrotti

Dia 12/12
Rosana Maria Conti Favero
Danilo Braggion
Márcio Jacob Hessel
Apolônia Fontolan Salles
Mario Antonio da Silva Fontolan
José Roberto Guedes de Oliveira
Rafael Piccinin

Áries – De 21/03 a 20/04: Nesta semana, a Lua Crescente coloca em destaque as decisões 
para promover as suas metas e a carreira, entretanto é importante executar os movimentos com 
reserva e segurança. É a sua maturidade emocional e a sua força espiritual que o ajudarão a 
conduzir os planos com a estrutura que se pede. O céu colabora com as decisões e o ajuda a lidar 
com os recursos compartilhados, portanto favorece heranças, partilhas, aposentadoria, pagamento 
de contas, empréstimos e financiamento. É importante ter consciência das mudanças e adotar uma 
postura desprendida para liderar o futuro e o rumo dos objetivos. Há favorecimento para receber 
promoções e tomar decisões baseadas no seu valor. Busque cuidar da sua espiritualidade e de 
situações que não estão totalmente sob o seu controle. Seja sábio para discernir e se desapegar. 
Há reparos e acertos de contas no relacionamento, e isso gera cura e ressignificação para trilhar 
uma jornada madura e consciente. Os dois estão despertos a vivenciar uma experiência com foco 
nas responsabilidades. É uma semana de prosperidade e crescimento profissional. O seu esforço 
é recompensado, mas a vida vem pedindo ética e esforço. Os sacrifícios devem ser encarados 
como uma forma de reparar erros do passado, inclusive dos antepassados.

Touro – De 20/04 a 20/05: A Lua Crescente lhe traz excelentes oportunidades para liderar 
projetos e uma atuação consciente das necessidades com um grupo de pessoas. Você está mais 
sensível e sentindo empatia para avaliar as amizades e pensar em como pode agregar às suas 
ideias de uma forma curativa e contemplativa. Existe uma figura importante para a sua ascensão 
e para o seu desenvolvimento pessoal. É com certeza uma semana movimentada e os contatos 
devem ser encarados com o objetivo de despertar e identificar o seu valor. O seu conhecimento é 
visto por todos. Se você não estiver alinhado com nenhum movimento filosófico ou acadêmico, é 
preciso promover tais ações em prol do seu desenvolvimento. O céu também favorece viagens e 
contato com pessoas que estão distantes ou em outras cidades. Esteja aberto e flexível a vivenciar 
novas experiências, mas não desconsidere as responsabilidades envolvidas. O cônjuge segue 
agitado e com diversas decisões que tomam a atenção dele(a) nesta semana. Os projetos são 
direcionados e fornecem boas decisões para a relação. É uma semana de presença e movimento 
para ambos. É uma semana de oportunidades, e isso gera progresso para o futuro. Tenha atenção 
com a ansiedade e com a forma como você vem encarando as mudanças. Seja leve e flexível.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: A Lua Crescente abre a sua carreira e os seus planos futuros. É 
uma semana em que você deve encarar os objetivos com total comprometimento para realizar os 
seus sonhos. A sua realização deve estar baseada em propósitos elevados para garantir estrutura 
e solidez a outras pessoas. É exatamente por isso que você deve avaliar o modo como vem lidando 
com relações que são importantes para o seu desenvolvimento. A pessoa envolvida em seus proje-
tos pode ser o cônjuge, sócios, parceiros ou outras pessoas. É preciso avaliar a forma como você 
vem administrando os recursos compartilhados e como pode obter maiores rendimentos daqui 
para frente. O céu colabora com investimentos mais elaborados e com acertos de contas. É uma 
semana ótima para tomar decisões no trabalho ou com os colaboradores. As mudanças acontecem 
a partir do momento que você tem consciência das transformações da sua vida. A mudança é 
inevitável, portanto, seja estratégico e flexível. É uma semana desafiadora para o cônjuge, prin-
cipalmente para encaminhar os projetos profissionais e focar em tarefas necessárias para o seu 
próprio desenvolvimento. É necessário se colocar no lugar do outro para interagir de uma forma 
saudável à relação. Você está numa fase de crescimento e de realização de sonhos, entretanto 
deve se desprender do passado e de relações que privam o seu desenvolvimento. Solte o passado 
e não crie expectativas. Desta forma terá êxito e progresso.

Câncer – De 21/06 a 20/07: A Lua Crescente amplia a visão filosófica, religiosa, acadêmica, 
cultural e questões mais profundas a respeito de como vem percebendo as suas necessidades 
atuais. Você vai sentir mudanças significativas na forma de se relacionar e de interagir com experi-
ências afetivas. Se você ainda não parou para refletir sobre novas possibilidades que englobam as 
relações sociais, desperte agora mesmo para isso. A vida vem pedindo de você maturidade para se 
relacionar com qualidade e, concomitante, com os seus interesses pessoais. Não descarte os seus 
interesses. A fé deve ser fortalecida para interagir com uma nova forma de pensar e associar os 
seus interesses com o casamento ou com uma sociedade. As reflexões também são direcionadas 
ao seu trabalho e à forma como deseja lidar com a sua rotina. Pense sobre os seus interesses 
em conjunto com uma pessoa significativa. É uma semana ótima para assumir compromissos 
com a pessoa amada. Se estiverem maduros, a relação toma rumos satisfatórios para obterem a 
estrutura que desejam. O momento está ótimo para viajar e fazer planos a dois mais elaborados. 
A vida vem pedindo uma postura madura e individualista para promover os seus propósitos. A vida 
pede decisões assertivas, o que pode gerar cortes e afastamentos, principalmente sobre crenças 
que bloqueiam o seu progresso.

Leão – De 21/07 a 22/08: A Lua Crescente traz resoluções significativas para investir e admi-
nistrar os recursos materiais. O desprendimento é essencial para tomar decisões assertivas para 
a família e para o imóvel. Você é levado a tomar decisões maduras com um olhar para o futuro, 
e isso implica em avaliar os investimentos, os recursos compartilhados, os acertos de contas, 
além de aposentadoria e empréstimos. As prioridades para organizar a rotina e o trabalho também 
entram nestas decisões. Os aspectos favorecem o seu crescimento e lhe dão condições de “ar-
rumar a casa”. Os investimentos e o trabalho precisam de atenção para seguirem de uma forma 
harmônica com o novo ciclo. O maior exercício nesta semana é selecionar e desapegar de uma 
rotina já desgastada e, em seguida, reconstruir novas bases e estruturas de trabalho. Não deixe 
a ansiedade e a irritação tomarem conta. Faça o que tem que fazer no seu tempo. Nesta semana 
você vai se sentir mais ansioso para definir situações na relação. Você deseja vivenciar situações 
novas e o cônjuge pode entrar em conflito com as suas necessidades e posturas. É uma semana 
para avaliar as suas decisões e refletir sobre os impactos que você vai sentir num futuro próximo. 
A fase é de progresso e de excelentes oportunidades, porém você deve permitir que as mudanças 
aconteçam. É natural haver cortes e afastamentos neste novo ciclo. Apesar do desconforto que 
toda a mudança causa num primeiro momento, você está num ciclo próspero.

Virgem – De 23/08 a 22/09: A Lua Crescente ativa o relacionamento e as suas necessidades 
afetivas. É uma semana para se colocar no lugar do outro e para entender as nuances da relação 
e de como vocês podem, juntos, caminhar numa vibração mais harmônica. Se estiver sozinho, 
é importante avaliar os sentimentos do passado que ainda permanecem, mas que precisam de 
cura e de ressignificação. A relação com filhos também é mexida e precisa de uma conexão mais 
próxima por meio da empatia e de uma compreensão mais sensível. Com toda certeza você será 
levado a olhar para as suas necessidades de afeto e, com isso, fazer escolhas congruentes para o 
novo momento. Você se sente ótimo para expressar os sentimentos e o campo afetivo fica aberto 
para que você possa vivenciar uma vida plena de amor e reconhecimento. Todas essas reflexões 
lhe trazem maturidade e consciência do que é essencial em sua vida. É uma semana para avaliar 
a interferência do passado em suas decisões presentes. Situações mal resolvidas podem voltar 
como uma experiência que ainda não foi encerrada ou que ainda paira no ar por causa de culpas, 
ressentimentos e mágoas. A falta de foco e de aspectos emocionais pode tirar o seu foco. Analise 
as prioridades e as transformações pelas quais você vem passando, além de refletir sobre quem 
você se tornou neste novo ciclo. Reconhecer-se é uma condição para que consiga trilhar uma 
jornada de trabalho mais positiva e gratificante.

Libra – De 23/09 a 22/10: A Lua Crescente traz decisões importantes para o trabalho e para a 
qualidade da rotina. É uma semana produtiva e com boas decisões para investir e ampliar as pos-
sibilidades de ganhos. O seu foco também está no desenvolvimento familiar, então você coloca a 
sua atenção nas necessidades da família ou no imóvel. O céu também colabora com investimentos 
para a casa, principalmente naqueles que mexem com a estrutura do imóvel. Além das responsa-
bilidades que vêm sendo assumidas, é preciso avaliar as relações de trabalho e ter um olhar mais 
atento às informações que devem ser transmitidas para colaboradores, funcionários e prestadores 
de serviço. As suas decisões seguem favoráveis, mas é preciso manter os pés no chão para lidar 
com os compromissos e com todas as responsabilidades financeiras. O desenvolvimento da rela-
ção se dá por meio dos compromissos financeiros e de tudo o que engloba investimentos significa-
tivos para a relação. São as responsabilidades e a maturidade para guiar os compromissos a dois 
que fortalecem o casal. Você está numa fase de crescimento e de boas decisões no trabalho. O 
seu maior desafio é lidar com a falta de foco e com as expectativas que podem estar sendo nutridas 
com pessoas próximas. Um abalo emocional ou desafios na relação com algumas pessoas podem 
bloquear o seu desenvolvimento. Reflita sobre como pode ser produtivo.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: É uma semana excelente para desenvolver os seus interesses 
pessoais e dar um olhar especial para os filhos e para o campo amoroso. A Lua Crescente traz 
boas decisões para promover contatos que ampliam o lazer e o bem-estar. As suas posturas vêm 
lhe proporcionando uma visão madura para interagir com pessoas do seu convívio, principalmente 
os irmãos. A maturidade o leva a fazer escolhas positivas envolvendo estudos, viagens e contatos 
interessantes para o seu desenvolvimento. É certamente uma semana maravilhosa para assumir 
uma postura dinâmica que vise o bem-estar pessoal e de pessoas queridas. Se tiver filhos, a 
previsão estende-se a eles, com a intenção de organizar os planos futuros, principalmente para 
avaliar as necessidades emocionais e financeiras. O reconhecimento financeiro também é um fator 
que vem mexendo muito com você, entretanto é imprescindível analisar as condições atuais e fu-
turas para tomar as decisões cabíveis. Tenha atenção com a ansiedade. O cônjuge passa por um 
crescimento significativo, e isso impacta o formato da relação. É uma semana de novidades e de 
boas resoluções, principalmente para explorar as necessidades do casal. É recomendável avaliar 
as expectativas financeiras. A coragem, em conjunto com a vontade, é um atributo necessário para 
agir com assertividade e, dessa forma, obter o progresso que almeja. É uma semana produtiva, 
mas é preciso levar em consideração as expectativas financeiras.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: Nesta semana, a Lua Crescente afeta as relações familiares, 
trazendo à tona percepções emocionais e, consequentemente, decisões que podem gerar an-
siedade e expectativas. Com certeza você vem passando por diversas percepções sobre o que 
esperar de pessoas queridas e sobre como é possível lidar com questões relacionadas à casa ou 
a algum imóvel que pode ser a sua prioridade nesta semana. O céu favorece tais decisões, mas 
é importante priorizar as contas e investir com planejamento. A vida já vem pedindo de você uma 
postura madura e comprometida para investir. Nesta semana, as decisões começam a tomar for-
ma, e isso pode mexer muito com os seus medos e expectativas, mas o céu apoia a sua decisão 
e colabora com o seu desenvolvimento financeiro. Somente as suas posturas é que podem dar a 
tônica necessária para obter o crescimento que almeja em família e para o imóvel. É uma semana 
positiva para guiar os planos em comum. O cônjuge ainda está introspectivo, mas também flexível 
para expressar as suas fragilidades e os seus medos. Você também não está cem por cento e 
precisa analisar as expectativas e os ressentimentos do passado. É uma semana de progresso e 
de crescimento no trabalho. O desafio é lidar com a ansiedade que pode afetar a sua saúde e o 
seu bem-estar. Tenha atenção com a vulnerabilidade em relação a situações e pessoas, porque 
isso pode atrapalhar o seu foco profissional.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: A Lua Crescente movimenta as relações próximas, prin-
cipalmente com parentes. Nesta semana, haverá a possibilidade de perceber as necessidades 
de pessoas do seu convívio, que de alguma forma exigem a sua presença e participação. Esteja 
atento a informações que chegam, além de contatos, reuniões e da necessidade de expressar o 
que pensa sobre determinadas pessoas e situações. O cenário é positivo, mas é preciso levar 
em consideração os seus anseios emocionais e o modo como você pode lidar com situações que 
não estão sob o seu controle, mas que geram expectativas e bloqueios. A experiência pede de 
você organização, disciplina e responsabilidades eficazes para o momento. É uma semana para 
expressar tudo o que sente e, dessa forma, não deixar margem para distorções. Você está mais 
consciente do que é prioridade em sua vida e sente-se apto a agir da forma que acredita ser viável 
na relação. É uma semana de posturas firmes e de aprendizado para falar o que sente verdadei-
ramente. É somente por meio de suas posturas que conquistará o sucesso e o crescimento que 
almeja e merece. Se você já está sintonizado numa frequência de esforço e dedicação, que há 
tempos venho mencionando, nesta semana vai colher os frutos!

Aquário – De 21/01 a 19/02: A Lua Crescente toca os investimentos e a forma de administrar 
os seus recursos financeiros. Apesar da vulnerabilidade emocional em relação a questões práticas, 
é uma semana ótima para entender os sacrifícios pelos quais vem passando e dar direção ao cam-
po profissional com foco em resultados financeiros. O amadurecimento emocional o ajuda a tomar 
decisões consistentes para ancorar as responsabilidades futuras, mas será imprescindível avaliar 
os projetos, com foco nos excessos, desperdícios e na promoção de ações éticas para conquistar 
resultados consistentes, portanto é uma semana ótima para organizar o setor financeiro e avaliar 
possíveis investimentos com foco no futuro e nos compromissos. Você e o cônjuge passam por 
conflitos emocionais sobre como administrar as contas e possíveis investimentos. É necessário ter 
discernimento, ética e sabedoria para avaliar como podem prosseguir com as decisões materiais. 
É uma semana para colocar toda a energia em suas metas para obter os resultados que almeja. 
Haverá resultados positivos se criar os movimentos adequados para o seu momento. Tenha aten-
ção com as expectativas e com dependências emocionais.

Peixes – De 20/02 a 20/03: A Lua Crescente dá destaque aos seus interesses pessoais e 
mexe com as suas posturas. É uma semana para olhar mais para as suas necessidades e para to-
mar decisões importantes. É preciso dar atenção à vulnerabilidade e a sentimentos que você vem 
reprimindo, mas que nesta semana devem ser explorados com entendimento e autoconhecimento. 
As decisões são direcionadas a viagens, cursos, divulgação de informações e contato com pesso-
as que estão distantes física ou emocionalmente. Você terá êxito em suas decisões, principalmente 
para desenvolver projetos nos quais esteja inserido, mas é importante levar em consideração os 
compromissos e as responsabilidades. O céu lhe traz êxito e crescimento profissional, entretanto 
você é levado a olhar para o futuro e a se posicionar com ética e sabedoria. O cônjuge interfere em 
seus sistemas de crenças, o que lhe faz promover reflexões profundas sobre como deseja atuar 
na relação e no contexto geral da sua vida. Você está sensível a ponto de entender aspectos mais 
sensíveis em relação ao passado e ao momento atual. Falta de foco ou dependências emocionais 
no âmbito profissional devem ser descartadas para que você obtenha o crescimento que almeja. 
É uma semana produtiva para explorar as suas ideias com um grupo de pessoas ou com projetos 
nos quais esteja inserido.

Horóscopo
NOVELAS

Amor de Mãe - Globo - 21h – sexta-feira: Lur-
des interfere na discussão de Vitória e Thelma, 
que afirma à advogada que não desistirá de 
seu restaurante. Betina expulsa Vicente de sua 
casa. Lurdes questiona Vitória sobre Álvaro. 
Vitória aconselha Lurdes a convencer Thelma 
a vender o restaurante. Magno se preocupa 
com a ausência de Betina no hospital. Vicente 
procura Álvaro, e Amanda registra. Álvaro hu-
milha Vicente. Vitória apresenta Lucas a Lur-
des, e afirma que o advogado cuidará do caso 
de Sandro. Betina desiste de prestar queixa 
contra Vicente, e Magno se preocupa. Eunice 
repreende Camila por sua atitude com Loyane. 
Davi conta para Miguel que terá um bebê com 
Vitória. Lídia e Raul se divorciam. Durval reco-
nhece Thelma, e os dois se aproximam. Davi 
pede Vitória em namoro. Sandro pede que Lur-
des faça uma entrega para Marconi.

Bom Sucesso - Globo- 17h – sexta-feira: 
Nana e Alberto ficam chocados com as reve-
lações de Gisele e a expulsam da mansão. 
William volta para o Rio para desmascarar 
Diogo. Tonho ameaça sair de casa, quando 
Lulu avisa ao marido que Waguinho irá morar 
com eles. Gisele e William revelam a Fábio que 
Diogo é o responsável pela morte de Felipe. 
Gisele se disponibiliza para desmascarar Dio-
go. Marcos demite Diogo. Diogo marca um en-
contro com Gisele, sem saber que ela se uniu a 
William e Fábio para desmascará-lo.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: Rita 
insinua que, se Joaquim não falar a verdade 
para Lígia, ela contará. Celso elogia o texto de 
Jaqueline sobre a morte de Zé Carlos. Marco 
e Carla planejam sua festa de casamento. 
Max decide escrever sobre Guga em suas 
redes sociais. Serginho aconselha Rita a não 
se envolver com a traição de Joaquim. Jaque-
line, Milena e César avaliam a repercussão 
do texto sobre Zé Carlos. Guga fica desolado 
com a raiva de Max, e Serginho tenta confor-
tá-lo. Marquinhos confronta Celso pelo artigo 
de Jaqueline sobre Zé Carlos. Carla e Marco 
combinam a mudança dele e Anjinha para a 
casa dela. Celso e Neide se preocupam com 
a repercussão do texto, e Jaqueline se sente 
culpada. Cléber pensa em se juntar à família 
na Bahia. Lúcia confidencia a Jaqueline que 
Zé Carlos deixou anotações anônimas. Osório 
reclama com Regina e Max sobre o post de 
Guga. Joaquim confessa seu caso com Aline 
e pede o divórcio a Lígia.

Ouro Verde - Band - 20h20 – sexta-feira: 
Hadja pede a Tiago que entregue o pendrive 
com as declarações de Henique à polícia e ele 
o faz, dando o objeto a Lúcio. Bia vê uma no-
tícia no jornal com a imagem de Jorge e Vera. 
Desorientada, ela o procura e exige explica-
ções. Ele conta a Bia que Vera teve um filho 
dele e estão juntos na foto porque estavam 
buscando pistas sobre a criança. Jorge admi-
te que só soube sobre o filho agora, mas não 
pode ignorar sua existência.

As Aventuras de Poliana - SBT - 20h50 - sex-
ta-feira: Mirela chega na festa secreta na es-
cola e recebe elogios pela organização. Glória 
pede que Roger coloque Pendleton de volta 
a O11O. Jerry aparece para tocar com sua 
banda na festa do colégio. Com a festa bom-
bando, Gabi faz uma denúncia anônima para 
Ruth. Marcelo e Roger brigam feio durante o 
jantar na casa da mãe. Ruth aparece no colé-
gio e acaba com a festa dos alunos. O grêmio 
é acusado de ter organizado a festa secreta e 
Mirela é afastada de sua posição. Alterado com 
a discussão entre Roger, Marcelo acaba baten-
do no carro de Débora. Mirela desconfia que 
Gabriela tenha sido a responsável pela festa 
secreta. Ester se prepara para seu primeiro dia 
de aula na escola. Luigi conta para os pais que 
está escondendo Eric em casa.

Meu Coração É Teu - SBT – sexta-feira: 
Fanny está triste por Ana e comenta a situa-
ção com o avô. Nicolas conta que Diego está 
interessado em Ana. Manuela não consegue 
controlar as crianças. Nando comenta com a 
irmã que Helena tem reações muito estranhas 
e Fanny pede que tenha cuidado com ela. O 
médico diz a Jennifer que precisam realizar 
a cirurgia e que afirma que ela jamais poderá 
ter filhos. Johnny deve seis meses de aluguel. 
Ana descobre que Sebastião está dançando 
com outros garotos na rua, e pede que evite se 
juntar a eles por questões de segurança. Se-
bastião se nega a obedecer. Bruno conta a Ma-
nuela que teve pesadelos com Isabela. Diego 
surpreende Ana tomando um café na bibliote-
ca, Fernando chega em seguida e com ciúmes, 
briga com o irmão, a família toda ouve a briga. 
Diego sai da mansão chorando e Ana tenta fa-
lar com ele, Diego conta a Ana de seu amor 
pela ex-esposa de Fernando e como este ele 
roubou seu amor. Diego diz a Ana que também 
prometeu à falecida que perdoaria Fernando. 
Fernando conversa com Bruno e diz que gos-
taria de resolver de uma vez por todas seus 
problemas com Diego. Fanny e Nando conver-
sam. Jennifer termina sua relação com Nicolas. 
Ela mente sobre o real motivo e diz que já tem 
um namorado mais jovem e atraente que ele.

Abismo de Paixão - SBT - 18:45 – sexta-
-feira: Ramona diz a Augusto que no dia do 
acidente em que morreu Estefânia e Rogério, 
quem ia fugir com ele era Carmem, e que Es-
tefânia tentava impedi-la. Na casa de Carmem, 
ela diz a Ramiro que ele só serve para estar na 
cama, e para cumprir as ordens de Almerinda e 
Ingrid, que ele é um “frouxo”. Ramiro se zanga 
e aponta a arma para Carmem, Carmem diz 
para que ele a dispare. Ramona diz a Augusto 
que Carmem já estava grávida quando se ca-
sou com ele. Sabrina comenta com Paulo que 
eles precisam se casar, pois ela está grávida. 
Henrique se mostra contrário à relação da irmã 
com Paulo, mas Betânia diz que a ele não deve 
se meter se na vida de sua irmã. Ramiro exige 
que Carmem confesse que foi ela quem matou 
Kênia. Augusto discute com Edmundo por ele 
não ter lhe contado que Carmem já estava grá-
vida antes do casamento. Florência e Damião 
pedem ao Padre Lupe que os case, o Padre 
responde que se eles estão seguros do amor 
que sentem, ele os apoiará. Padre Lupe per-
gunta a Elisa porque ela ainda não esclareceu 
com Damião que eles não são meio irmãos. 
Elisa responde que quando foi dizer, encontrou 

Damião na cama com Florência. Damião diz à 
sua mãe que decidiu se casar com Florência e 
depois vão viver na capital. Augusto se lembra 
de quando Ramiro disse que o filho de Car-
mem não era seu.

Cúmplices de um Resgate - SBT - 21h30 – 
sexta-feira: Safira vai embora antes do jantar 
ser servido, mas o suficiente para Priscila ficar 
feliz em passar bons momentos ao lado da 
mãe. A adolescente posta na internet que teve 
um dos melhores dias de sua vida. Rebeca faz 
uma oração para Manuela, que na verdade é 
Isabela. Regina coloca grades na sacada do 
quarto de Isabela. Lurdinha recebe um buquê 
de flores, mas sem envelope. Frederico apare-
ce e diz que ele que enviou para elas e decidiu 
falar pessoalmente o que gostaria de escrever: 
«Esse é o meu pedido de desculpa». Ela diz 
para ele voltar para a mesa dele e levar as 
flores junto. Safira pede para Otávio aumento 
no salário de Tomas. Omar começa a trabalhar 
como coroinha da Igreja Católica. O Padre ex-
plica que ele precisa ser cuidadoso com tudo. 
Sabrina também decide ficar na igreja para fi-
car próxima de Omar. Joaquim vai conversar 
com Manuela, mas fica na dúvida se faz a de-
claração ou não. Manuela conta que abraçou 
Téo no vilarejo e que disse o quanto o amigo é 
especial. Joaquim entende errado e desiste de 
se declarar. Todos vão para a igreja. O Padre 
Lutero dedica à missa para a recuperação de 
Fiorina. Arthur interrompe o ensaio da C1R e 
anuncia que a gravadora possui uma nova as-
sessora de imprensa, Regina. Omar tropeça e 
se suja de vinho durante a missa. Revoltado, 
o garoto sai da igreja e o Padre vai atrás dele.

Topíssima - Record - 19h45 – sexta-feira: 
Inês curte a fama de herói de Edevaldo. O 
restaurante de Marinha vai retomando a rotina 
normal. Os estudantes organizam um casa-
mento coletivo e convidam Dagoberto para pa-
drinho. Paulo Roberto tenta subornar o diretor 
do presídio, mas é humilhado. Pedro ameaça 
os outros presos. Com a cabeça raspada, Pau-
lo Roberto é levado para a cela. O reitor troca 
socos e ofensas com Pedro. Em outra cela, 
Lima lamenta diante de Bruno. Pedro e Paulo 
Roberto lutam até desmaiarem. Carlos recebe 
uma ligação e é avisado que Sophia apanhou 
na prisão. Antonio desabafa com Rafael. So-
phia é atendida na enfermaria do presídio. Vitor 
sai da prisão e recebe o perdão de Fernando. 
Thaís abre mão da guarda de Jade e a menina 
volta para André. Sete meses se passam. An-
tonio lamenta o afastamento de Sophia. Ama-
mentando o bebê, a herdeira do Grupo Alen-
car avisa que é melhor contar a verdade para 
Antonio. Ela pede para Carlos, Clementina e 
Andrea cuidarem da criança. Os estudantes se 
preparam para o casamento coletivo. Mariinha 
se emociona ao ver Gabriela vestida de noiva. 
Bruno deixa a prisão. A perícia do celular de 
Sophia é concluída. André mostra o papel para 
Graça e Edevaldo verem quem matou Lara.

O Rico e Lázaro - Record - 20h45 – sexta-
-feira: Neusta finge não ouvir o aviso de Jo-
aquim e Yasha. Zac presenteia Zelfa e Elga. 
Shag-Shag avisa que procurará clientes no 
palácio. Yasha agradece a sinceridade de Jo-
aquim. Neusta inicia as preparações para a 
festa de casamento do filho. Nebuzaradã dá 
em cima de Joana e Sammu fica enciumada. 
Fassur discute com Zadoque. Neusta e Irom 
confabulam contra a Babilônia. Shag-shag 
sente ciúmes ao ver Arioque conversando com 
Namnu. Hurzabum trata Rebeca com carinho. 
Fassur diz que fará de tudo para destruir Jo-
ana. Triste, Shag-Shag retorna para a Casa 
da Lua. Raquel e Dalila parabenizam Gadise 
pela gravidez. Nitócris ameaça Sammu-Ra-
mat. Os sábios hebreus lamentam a presença 
de Nabonido. Joaquim avisa que não se casará 
com Yasha e pede apoio a Evil-Merodaque e 
Shamiran. Lia se apresenta à Amitis. Abedne-
go visita Naomi. Daniel agradece a ajuda de 
Deus. Em conversa com um feitor do Campo 
de Dura, Asher prova que é bom de arco-e-fle-
cha. Ezequiel parabeniza a fé de Joana. Zac 
visita sua noiva e lhe presenteia com uma joia. 
Matias apresenta Gadise aos familiares. Ra-
be-Sáris se despede de Nebuzaradã e segue 
para a Casa da Lua. Nabucodonosor anuncia 
a partida para o Campo de Dura. Yasha apro-
veita a ocasião e avisa que não se casará com 
Joaquim. Neusta desmaia com a notícia.

FILMES

Roubo nas Alturas – Globo - 15h14 – sex-
ta-feira: Josh Kovacs era um funcionário 
exemplar de um dos prédios mais badalados 
de Nova York, conhecido como A Torre. Lá, ele 
é uma espécie de chefe de uma equipe de pro-
fissionais “mais ou menos” qualificados, como 
Lester, Cole Howard, Odessa e Rick, entre ou-
tros. A vida de todos vira de cabeça para baixo 
quando Arthur Shaw, o bilionário ocupante da 
cobertura, é preso pelo FBI por ter cometido 
uma fraude, transformando o fundo de pensão 
de toda a equipe em pó. Disposto a recuperar 
a grana deles, Josh convida um vizinho para 
ajudá-lo a descobrir aonde foi parar esse di-
nheiro para pegá-lo de volta e fazer justiça, 
tendo em vista que nem o FBI sabe do destino 
da fortuna.

Bonitinha, Mas Ordinária – Globo - 3h10 – 
sexta-feira: Edgard trabalha como subalterno 
na empresa do milionário Werneck e é apai-
xonado por Ritinha, uma mulher simples que 
trabalha como professora para sustentar a 
mãe e suas três irmãs. Um dia, Peixoto, genro 
e funcionário de Werneck, lhe faz uma propos-
ta para que se case com Maria Cecília, filha 
do patrão. O motivo é que Maria Cecília foi 
currada e agora precisa de um noivo, mesmo 
que seja comprado. Edgard hesita, mas aceita 
a proposta. A partir de então ele entra em uma 
grande dúvida: deve depositar o cheque e se 
casar com Maria Cecília ou ficar com Ritinha, 
seu grande amor?

Atrás das Linhas Inimigas 4: Missão África 
– Globo - 4h39 – sexta-feira: Em uma mis-
são não sancionada na África, uma equipe dos 
Seals é enviada para localizar uma operação 
secreta de mineração e impedir a venda de 
urânio para terroristas internacionais.

Novelas e Filmes
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Evento acontece na Praça Central de Capivari (Foto: Arquivo/O Semanário)

16º Encontro de Motos 
acontece em Capivari 
neste fim de semana

Como tem se torna-
do tradição, a edição de 
2019 do Encontro de 
Motociclistas de Capiva-
ri, tem seu pontapé ini-
cial nesta sexta-feira (6), 
na praça Cesário Motta. 

Além das atrações 
musicais, o evento ofe-
recerá áreas de barracas 
e acessórios, praça de 
alimentação com diver-
sos tipos de culinárias 
que estarão disponíveis 
ao público.

Além disso, a festivi-
dade oferecerá troféus 
aos moto-clubes, que 
comparecem em peso 
ao evento todos os anos. 
Com covers de bandas 
como Pearl Jam, Iron 
Maiden e Pink Floyd, 

o cronograma é reple-
to com bandas de Ca-
pivari e região, confira 
a programação: Sexta 
06/12: 19h - Aerobillys; 
20h30 - AfterCross; 22h 
- Edição Extra. Sábado 
07/12: 13h - Alma Del-
ta; 14h30 - H2Álcool; 
16h - Black Sirens (Pe-
arl Jam Tributo); 17h30 
- Knalhas; 20h - Chiri-
kawa; 21h30 - Big Ugly 
(Homenagem ao Japa); 
23h - Phantom Of The 
Beast (Iron Maiden co-
ver). Domingo 08/12: 
11h30 - Old Sun (Pink 
Floyd Tributo); 13h30 - 
Akohai; 15h - Gâmbia; 
17h - BigFoot Rocks; 
19h - Elvis - Dalízio; 
20h - Roberto Seixas.

DIVERSÃO

Centro de Saúde Dr. Mário Dias de Aguiar (Foto: Divulgação/PMC)

Posto de Saúde Central 
é reinaugurado

A Prefeitura de Capi-
vari reinaugurou na sex-
ta-feira (29) o posto de 
saúde central - Centro de 
Saúde Dr. Mário Dias de 
Aguiar. Autoridades es-
tiveram presentes, assim 
como munícipes e órgãos 
de imprensa para presti-
giar e conhecer as novas 
instalações da unidade 
de saúde. 

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$ 1.964,50). A refor-
ma incluiu: restauro de 
piso, adequações da sala 
da farmácia e da sala de 
transporte, substituição e 
colocação de luminárias 
e portas, pintura interna 
e externa do prédio e re-
formas do telhado, de ba-
nheiros e da cozinha.

Segundo a Secretaria 
de Saúde, o posto central 

manterá os atendimentos 
já realizados antes da re-
forma, de oftalmologia 
e clínico geral. “Serão 
levados para a unida-
de atendimentos de pe-
diatria e ginecologia, 
que sairão do CEAMC 
(Centro Especializado 
de Atendimento à Mu-
lher e à Criança). Tam-
bém serão realizados no 
Posto Central os exames 
de ultrassonografia, ele-
trocardiograma e eco-
cardiograma. Em breve, 
também será oferecido 
exame de Raio-X no lo-
cal”, informou.

Ainda na unidade, es-
tará disponível à popula-
ção, a farmácia munici-
pal e a sala de vacinas. 
O Centro de Saúde Dr. 
Mário Dias de Aguiar 
fica na rua Padre Harol-
do, 553, e o horário de 
funcionamento é das 7h 
às 16h30. Mais informa-
ções pelo telefone: (19) 
3492-8201.

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

dependência química na USP/SP/GREA

Como deixar de feder
Em relação ao corpo, 

só temos duas alternati-
vas: tomar banho e me-
lhorar a alimentação; ou-
tros recursos de fora para 
dentro são os desodoran-
tes e perfumes.

Em relação aos vícios, 
é necessário mudanças de 
atitude. E ter boa vontade 
com isso. Como deixar 
de fumar, por exemplo? 
Algumas coisas são boas 
e auxiliam, por exemplo: 
começar com atividades 
físicas ou esportivas, dor-
mir o sufi ciente e melho-
rar a alimentação, cortar 
bebidas alcoólicas (elas 
são uma ponte que liga ao 
cigarro); em suas ativida-
des, aja com equilíbrio e 
também com determina-
ção.

Se você quer uma vida 
melhor, cuidado ao ad-
quirir hábitos não saudá-
veis, pois alguns são infe-
lizes e causam muita dor 
física e moral, além de 
ser difícil se libertar dele. 
Por exemplo: o doutor 
Dráuzio Varella, cancero-
logista, confessa em de-
poimento de um viciado 
arrependido que fumou 
por 19 anos, e se lamenta, 
agora com 20 anos sem o 
cigarro: “Por que eu de-
morei tanto tempo para 
parar de fumar?”.

Porque a síndrome de 

abstinência não permite. 
O hábito virou um vício e 
uma doença, a da depen-
dência química.

As pessoas, além do 
desejo de parar e da boa 
vontade, também preci-
sam de acompanhamento 
psicológico e médico, al-
gumas vezes.

Nenhum vício é fácil 
de mudar ou deixar. Mas 
nenhum é impossível.

Lembro-me do depoi-
mento de outro médico 
que fumava e só tinha 
fi lhas mulheres. Uma de-
las, adolescente, estava 
com uma mania de subir 
ou ajustar a calcinha em 
público.

Num domingo no al-
moço, estavam indo da 
sala para a cozinha. O pai 
e a jovem se levantaram 
do sofá, e a menina re-
gulou a roupa. O pai, que 
não aprovava o “hábito” 
da jovem, não se exaspe-
rou, mas, creio que no de-
sejo de mostrar que não 
era legal esse comporta-
mento, disse-lhe:

– Minha fi lha, você 
precisa mudar esse cos-
tume de acertar a lingerie 
em público, isso é feio.

Ao que a garota res-
pondeu na “lata”:

– O seu hábito de fu-
mar também é feio, e ain-
da fede.

Numa situação cons-
trangedora diante da es-
posa e fi lhas, o médico 
se penitenciou e disse: 
“Desculpe, minha fi lha, a 
partir de hoje não fumo 
mais. E espero que você 
mude sua atitude”.

Ele cumpriu a pro-
messa, apesar de a espo-
sa continuar a fumar. (A 
mulher não tinha entrado 
na conversa.)

Mahatma Gandhi di-
fundiu os princípios da 
não violência e da busca 
da verdade, defendeu os 
direitos das mulheres e 
as relações inter-religio-
sas, e também é lembrado 
como sendo o autor dessa 
tese de que estamos todos 
evoluindo em fi la india-
na. 

Nessa fi la evolutiva, 
as pessoas estão em ní-
veis evolutivos desiguais, 
cada qual carregando 
duas mochilas: na frente, 
a de suas virtudes e qua-
lidades, e atrás a mochi-
la de suas imperfeições 
e vícios. Então somos 
assim, esquecidos do en-
sinamento de Jesus, que 
nos recomenda: “Não jul-
gueis”. Vendo os defeitos 
alheios, estamos a cobrá-
-los, esquecidos de que 
não conseguimos ainda 
perceber os nossos, que 
muitas vezes fedem.
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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

R. Maurício Allain, 119
Fone: (19) 3496-1187

Panificadora 
Pantojo

O melhor pão da cidade.
Aceitamos encomendas de

pão, bolos, doces e salgados.
“O mundo maravilhoso das malhas”

R. Regente Feijó, 902 - Capivari
 3491.1246

Confecções Soreli Ltda-ME

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

Disse o poeta Fernan-
do Pessoa, que a vida é, 
em geral, alegre, e o que 
nos torna injustos em 
relação a ela é que a ale-
gria não é relembrada, ao 
contrário da inquietude, 
que permanece.

Se você, caro leitor 
amigo, comunga da mes-
ma opinião dos nossos 
amigos da foto, vamos 
também relembrar os 
momentos alegres de 
nossas vidas, ainda que 
tenham ficado lá, num 
passado longínquo, afi-
nal de contas, se recorda-
mos momentos alegres, 
estamos revivendo aque-
les momentos, isso nos 
faz felizes. 

Quem nunca, ao sentir 
um certo perfume, rever 
alguém especial, ou ouvir 
uma música antiga, não 
fechou os olhos para ver 
os melhores momentos 
que marcaram sua vida 
passarem em sua mente, 
como num filme?

São nessas lembranças 
do passado, e nos mo-
mentos vividos, que con-
seguimos enxergar todo 
o nosso crescimento pes-
soal e conseguimos filtrar 
o que realmente valeu a 
pena em nossas vidas, as 
pessoas com quem rela-
cionamos, os lugares que 
conhecemos, amizades 
que firmamos e as músi-
cas que juntos ouvimos...

Celebrar a vida é reen-
contrar amigos de infân-
cia, de colégio, é recordar 

dos bons momentos que 
juntos vivemos. 

Celebrar a vida é falar 
sobre o presente e o pas-
sado ao mesmo tempo.

Celebrar a vida é rir, e 
se emocionar, é resgatar e 
recordar com saudades a 
infância alegre que tive-
mos juntos.

Celebrar a vida é viver!
Como é bom e praze-

roso, recordar um passa-
do que nos deixou gran-
des lembranças, e viver 
o presente intensamente 
fortalecendo os laços da 
amizade para sempre. 

Penso que não pre-
cisamos de muito para 
sermos felizes, para ter-
mos bons momentos, o 
que precisamos, é de boa 
companhia e bom papo.

Recordar é viver, e 
reencontrar amigos e re-
lembrar o passado, e os 
bons tempos, nos faz rea-
tar os laços das verdadei-
ras amizades que ficaram 
para trás, e ainda assim 
não se perderam...

Nada melhor que colo-
car em dia todas as histó-
rias ainda não contadas, a 
ansiedade de recuperar o 

tempo perdido, a disposi-
ção de tratar o passado de 
forma divertida e nostál-
gica, compreendendo que 
um é parte indissociável 
da vida do outro, mesmo 
distante.

Recordar, é fazer saber 
que a gente se importa, 
é dar risada e continuar 
a conversa de anos atrás 
como se tivéssemos in-
terrompido ontem, sa-
bendo que muita coisa 
mudou, mas, que a velha 
mágica ainda está lá nos 
esperando...

Recordar, é enfim, 
resgatar nossa essência 
como pessoa, como ser 
humano falível na verda-
de, mas sentimental, que 
ri, que chora, se emocio-
na, mas acima de tudo, 
que vive a plenitude da 
vida, enquanto tem o so-
pro da vida dentro de si...

Recordar é viver, e re-
cordar bons momentos, é 
ser feliz duplamente.

Grato por nos pres-
tigiar com sua leitura. 
Abraço fraterno.

Vamos celebrar a vida

O resultado a qual-
quer custo. Sem critério, 
sem convicção. E com 
muita paixão. Sempre, 
muita paixão...as últimas 
horas no Palmeiras ras-
garam qualquer manual 
de boa gestão esportiva. 
No domingo passado, 
antes do jogo contra o 
Grêmio, ouvi do dire-
tor de futebol, Alexan-
dre Mattos, quais jovens 
jogadores estariam no 
time de cima para se-
rem comandados pelo 
técnico Mano Menezes 
em 2020. Eis que uma 
semana depois ouvi do 
presidente Maurício Ga-
liotti que não só Mano 
como o próprio Mat-
tos estavam demitidos. 
Qual a coerência? Qual 
a lógica? As três derrotas 
que vieram na sequência 
(Grêmio, Fluminense e 
Flamengo) são maiores 
do que a crença de que 
o trabalho estava sendo 
bem feito e que havia 
margem de evolução no 
médio prazo?! Pelo jeito 
sim...

Quero deixar claro 
que considero que o tra-
balho de Mano Menezes 
não foi bom nesses vinte 

jogos no Palmeiras. Ele 
não conseguiu imple-
mentar ideias elaboradas 
tanto ofensivas como 
defensivas na equipe. Se 
compararmos os princí-
pios de jogo do Verdão 
com o que apresentam 
os dois primeiros co-
locados do Brasileirão 
- Flamengo e Santos 
- vemos um abismo gi-
gantesco. Não que Jorge 
Jesus e Jorge Sampaoli 
sejam os melhores técni-
cos do mundo. Mas pelo 
menos os dois estrangei-
ros conseguiram aplicar 
conceitos muito claros, 
principalmente na parte 
ofensiva. Já Mano Mene-
zes pouco rompeu com a 
ideia defensivista que o 
seu antecessor Luiz Fe-
lipe Scolari tinha como 
marca.

Eu também demitiria 
Alexandre Mattos. Ele já 
apresentava um desgas-
te natural. O período de 
cinco anos no comando 
de um departamento de 
futebol gigantesco como 
esse gera naturalmen-
te pequenos atritos que 
vão contaminando o 
dia a dia. Mas que fique 
bem claro: o saldo dele 

é positivo. Foram três 
conquistas nacionais e 
o resgate da auto estima 
do torcedor palmeiren-
se. Claro que ele errou 
em várias contratações 
e não deu respaldo aos 
treinadores quando eles 
mais precisaram. Mas no 
balanço geral o trabalho 
dele foi muito bem feito. 
Porém mudanças sem-
pre são necessárias para 
um clube continuar sen-
do vencedor.

Perceba que eu, assim 
como Galioti, dispen-
saria Mano e Mattos. A 
minha crítica, porém, 
é a maneira com que 
tudo aconteceu. Demi-
tir profissionais estraté-
gicos como esses ainda 
nos vestiários, no calor 
de uma derrota como a 
que foi para o Flamengo, 
é de um amadorismo in-
crível. Ainda mais sendo 
declarado publicamente 
que os dois planejavam 
a temporada seguinte. 
O Palmeiras pode ter o 
melhor estádio, o me-
lhor projeto de sócios, 
o maior patrocinador, 
enfim, toda a estrutura 
e os recursos possíveis. 
Entretanto, de nada vai 
adiantar, se quem estiver 
no comando agir com o 
coração, com a paixão, 
simplesmente cedendo 
a pressão para dar uma 
resposta a torcida.

Palmeiras rasga o 
manual da boa gestão

Ótica XV
Um carinho especial 

a seus olhos

Rua XV de Novembro, 784

Fone/Fax: (19) 3491-4451


