
Prefeitura de Rafard 
convoca 54 aprovados 
do Concurso Público

CHAMADA

A Prefeitura do Mu-
nicípio de Rafard di-
vulgou na manhã desta 
terça-feira (7) a convo-
cação de 54 candidatos 
aprovados no Concur-
so Público 01/2019. Os 
convocados deverão 
preencher vagas de pro-
fessor (PEB I), professor 
adjunto, professor de ar-
tes, professor de educa-

ção física, professor de 
informática, professor 
de inglês, professor de 
música, merendeira, ins-
petor de aluno, pajem, 
serviços gerais, fiscal de 
postura, leiturista de hi-
drômetro e operador de 
bomba de recalque. Eles 
deverão comparecer na 
prefeitura, localizada na 
Praça da Independência, 

100, Centro, até sexta-
-feira, 10 de janeiro de 
2020, das 13h30 às 16h, 
para ciência e convoca-
ção dos cargos relacio-
nados. O não compare-
cimento dentro do prazo 
estipulado, implicará na 
desistência do concursa-
do. 

Confira nas páginas 
4 e 7

Câmara Municipal devolve R$ 182 mil 
para a Prefeitura de Rafard

Valor economizado em 2019 pelo Legislativo retornou aos cofres públicos do Executivo ainda no fim do ano. Página 5

ECONOMIA

A partir do dia 15 de fevereiro, estará proibido o uso de canudos plásticos 
em todos os comércios, hotéis, clubes noturnos, salões de dança e eventos 
musicais, padarias, restaurantes, bares e estabelecimentos comerciais de 

todo Estado de São Paulo, inclusive em Capivari. Página 12

CDHU abre inscrições para 
o sorteio de 197 moradias

Inscrições vão até o dia 13 de janeiro de 2020 e devem ser feitas pelo site da 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). Página 12

PORTO FELIZ

Uso de canudos 
plásticos será proibido 

em todo Estado

É LEI

Emendas para Rafard foram enviadas pelos deputados Thame e Izar Jr. 
Em Capivari, convênio de R$ 1 milhão foi assinado para pavimentação 

de ruas, emenda do deputado Carlos Sampaio. Página 9

Bueno e Proença assinam 
convênios para recape que 
somam mais de R$ 1,2 mi

INFRAESTRUTURA
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Bíblia sem preconceito 48
A tecnologia e os avanços 

cientí� cos têm interagido 
e favorecido aos médicos. 
Biólogos da Califórnia des-
cobriram a mutação daf-2 
capaz de duplicar a vida do 
verme nematoda; o biólogo 
Matt Kaeberlein descobriu a 
rapamicina extraída de uma 
bactéria capaz de aumentar 
o tempo de vida de células, 
evitar tétano, controlar o 
stress, frear o Alzheimer e o 
desenvolvimento de cânce-
res. Há, pelo mundo perto 
de 2.000 estudos sobre esse 
medicamento. Em 2017 
inventaram um sensor em 
forma de comprimido para 
emitir informações do in-
terior do paciente; em 2019 
lançaram medicamentos ca-
pazes de matar células enve-
lhecidas. Sem dúvida as má-
quinas computadorizadas, 
as descobertas farmacêuti-
cas e de outras ciências têm 
aumentado a expectativa de 
vida e a esperança de eterni-
dade. Porém, nem sempre 
o querer é poder e o entu-
siasmo é sucesso. Como já 
disse, a morte é um proble-
ma espiritual transcendente 
às possibilidades humanas, 
mas para a felicidade huma-
na, Deus já solucionou este 
problema: aquele que crê 
em Jesus tem a vida eterna 
(João 3:36), e deixou claro 
nas Suas Palavras sobre os 
mortos.

A ideia da dicotomia 

humana, corpo e alma, nas 
igrejas é baseada nos ensi-
nos dos gregos, principal-
mente Platão e Aristóteles 
– ver o Mito da Caverna de 
Platão, mas é antibíblico.

O tema “morte e res-
surreição” são fundamen-
tais para o pensamento 
judaico antigo. Muitos se 
enganam, contaminados 
pelo pensamento hindu e 
grego, crendo e ensinan-
do, que os mortos santos 
vão ao céu, os maus para 
inferno e aqueles não tão 
perfeitos, para o purgató-
rio. O Prof. israelita, Dr. 
Nicholas J. Schaser diz que 
“céu (shamayim no he-
braico e ouranos no grego) 
é onde Deus vive, e sheol 
(hebraico), hades (no gre-
go) o lugar para onde os 
mortos (bons e maus) vão. 
“Em vez de descrever uma 
vida após a morte no céu, 
a Bíblia se refere ao ‘Sheol 
’como reino intermediário 
no qual o falecido espera 
pela ressurreição física. 
Quando Jacó pensa que 
José morreu, exclama: Eu 
irei ao Sheol, para meu � -
lho” (Gênesis 37:35), she-
ol signi� ca sepultura. A 
oração de Hannah a� rma 
que os que estão no Sheol 
serão, um dia, ressuscita-
dos para uma nova vida: 
“O Senhor traz a morte e 
torna vivo (mehayeveh); 
ele desce ao Sheol e levan-

ta” (1 Sm 2: 6).” A Bíblia 
enfatiza a ressurreição dos 
mortos: “Multidões que 
dormem no pó da terra 
ressuscitarão, uns para a 
vida eterna e outros para 
a vergonha e horror” (Dn 
12:2). Jesus disse: “Não vos 
maravilheis disto, porque 
vem a hora em que todos 
os que se acham nos tú-
mulos ouvirão a Sua voz e 
sairão, os que tiverem feito 
o bem, para a ... vida, e os 
que praticaram o mal para 
a ressurreição do juízo” 
(João 5:28-29). Segundo a 
Mishnah, “os que nascem 
estão destinados a mor-
rer, e os que morrem estão 
destinados à ressurreição” 
( m. Avot 4:22). Os judeus 
antigos aguardavam uma 
ressurreição física univer-
sal, na qual todos, justos e 
iníquos - se apresentarão 
diante de Deus. “Porque 
eu sei que meu Redentor 
vive e por � m Se levanta-
rá sobre a Terra. Depois, 
revestido este meu corpo 
da minha pele, em minha 
carne verei a Deus. Vê-Lo-
-ei por mim mesmo, os 
meus olhos O verão, e não 
outros; de saudades o co-
ração desfalece dentro de 
mim (Jó 19:25-27). Para os 
judeus sheol é o lugar onde 
os mortos aguardam a res-
surreição. “A intenção de 
Deus é restaurar vidas do 
sheol através da ressurrei-

ção (Sl 6:4-5)”.
No sheol, lugar escuro, 

caótico (Jó 10:21)  e silen-
cioso (Sl 94:17) os mortos 
estão inconscientes, não 
têm amor, ódio, sabedoria, 
inveja, nem participam 
de coisa alguma do mun-
do dos vivos (Ecl 9:6); o 
que acontece aos animais, 
acontece aos homens, uma 
vez mortos, vão para o 
mesmo lugar. Na sepultura 
não fazem coisa alguma, 
nem participam de proje-
tos (9:10). O profeta Isaías 
também se alegrava aguar-
dando essa esperança: Os 
vossos mortos, e também 
o meu cadáver viverão e 
ressuscitarão, despertai e 
exultai, os que habitais no 
pó, porque o Teu orvalho, 
ó Deus, será como o orva-
lho da vida, e a terra dará 
à luz os seus mortos. (Is 
26:19). O Salmista cantou 
“Alegra-se o meu coração 
e o meu espírito se exul-
ta; o meu corpo repousará 
seguro. Pois não deixarás 
a minha alma na morte, 
nem permitirás que o Teu 
santo veja a corrupção” (Sl 
16:9-10). A ideia de morte 
na Bíblia é de sono, des-
canso, inatividade, insen-
sibilidade, e total esqueci-
mento (1Re 2:10). 

OpiniÃo
Hora de decolar
Apertem os cintos, 2020 começou e promete 

muita agitação, afi nal, é ano de eleições muni-
cipais. E nós, cá estamos de novo! Depois de um 
merecido período de descanso para organizar as 
ideias e prospectar novas maneiras de sobrevi-
vência, retornamos às atividades normais na re-
dação do seu periódico semanal.

No ano em que O Semanário comemora 29 
anos de existência, nos resta renovar o compro-
misso que sempre nos foi característico com a 
ética, a liberdade de expressão e a independência 
editorial e continuar trabalhando para informar 
e contribuir com o aprimoramento da democra-
cia.

Desejamos a todos um ano de muito trabalho, 
saúde, conquistas e sucesso!

Que 2020 nos traga força e serenidade para os 
muitos dias que estão por vir.

Todo início traz a sensação de que as coisas po-
dem ser diferentes, logo, para melhor. Para so-
breviver neste “mundão” capitalista, a população 
quer e precisa de mais renda, pois os impostos 
não param de subir. Com o começo do novo ano, 
começam as cobranças do IPTU, IPVA, renova-
ção de seguros, planos médicos e por aí vai de-
pendendo das condições e privilégios de cada um.

Contribuição que deveriam, no mínimo, ga-
rantir uma qualidade de vida melhor à popula-
ção, mas que em alguns casos, senão na maioria, 
nem pagando se tem.

Sem perder a esperança, é hora de renovar os 
desejos de mais segurança, saúde, educação, ha-
bitação, cultura, esporte, lazer etc., etc., etc...

Com paciência, é hora de acreditar que a polí-
tica ainda pode ser praticada como ciência e com 
consciência, acabando com as defi ciências dos 
poderes públicos. Filosofi a? Não, desejo de um 
povo cansado de sofrer!

Não importa onde você parou, em que momen-
to da vida cansou, o que importa é que sempre 
é possível e necessário recomeçar. “Embora nin-
guém possa voltar atrás e fazer um novo come-
ço, qualquer um pode começar agora e fazer um 
novo fi m.” – Chico Xavier.

Feliz Ano Novo!

Editorial

Mais uma fase que con-
cluída, dará lugar para 
mudarmos o calendário e 
mantermos nossas espe-
ranças de que, o ano inicia-
do seja melhor que o � ndo.

Novos empreendimen-
tos, iniciativas, o nosso pen-
samento voltado para uma 
bela imagem de um mundo 
melhor, onde os homens, 
evoluindo espiritualmente 
entendam e apliquem o bá-
sico, dos sábios ensinamen-
tos e exemplos deixados 
pelo Divino Mestre Jesus 
“Amai a Deus sobre todas as 
coisas e ao vosso semelhan-
te como a vos mesmos”, evi-
tem lutas fratricidas como 
esta ocorrendo.

O ser humano deve se 
conscientizar de que, sua 
rápida passagem por este 
planeta de sofrimentos e 
provações, é, cumprin-
do as sagradas, perfeitas 
e imutáveis Leis de Deus, 
destina-se a sua evolução 
espiritual e a consequen-
te pequena, mas constan-
te, aproximação da Luz 

Maior.
Consta na Oração atri-

buída a São Francisco de 
Assis: “Senhor, fazei de 
mim um instrumento da 
vossa Paz. Onde houver 
ódio que eu leve o amor....”. 
Obedecendo a Lei da Cau-
sa e Efeito, tudo quanto 
pensarmos e ou praticar-
mos para os nossos seme-
lhantes, estaremos rece-
bendo, além da prática do 
Livre Arbítrio, tudo quan-
to “plantarmos iremos co-
lher”.

Nos recém-iniciados 
365 dias de vida neste agi-
tado mundo em que vive-
mos, ocorrerão por certo, 
obedecendo a Lei Univer-
sal fazendo também, jus 
ao nosso entendimento, 
fatos agradáveis e desa-
gradáveis, bem como o 
polêmico “certo ou erra-
do”, dependendo do en-
tendimento de cada um, 
tornando-os bons ou maus 
como diz o ditado:” Faze 
da tua vida um céu se tu 
puderes e faze dela, um in-

ferno se quiseres”.
Fica na consciência de 

cada um, o correto proce-
dimento diante de Deus e 
a justiça dos homens, pro-
cedimento que um dia, em 
algum lugar iremos “pres-
tar contas” e nos julgar-
mos.

Mesmo considerando 
ser este tipo de � loso� a um 
tanto quanto difícil de ser 
entendido, prosseguire-
mos gerando dúvidas para 
despertarmos nas pessoas 
interesse em fazê-lo.

Cidadania
Ironizando, chegamos a 

pensar haver passado a ser 
uma ritualística de � m de 
ano (?), o volumoso lixo 
que se vê, em quase todas 
as ruas deste município, 
dando enorme trabalho 
aos funcionários encar-
regados de recolhendo, 
transportá-lo. Aproveitan-
do a oportunidade parabe-
nizamos esses dedicados 
trabalhadores que cuidam 
da limpeza urbana, melho-

rando-lhe a imagem.
No mais, os veículos 

continuam ultrapassando 
impunemente a velocida-
de e diuturnamente con-
trariando também o RT, 
rodando na contramão. 
Talvez aguardando um 
acidente fatal para que as 
autoridades tomem provi-
dências, fazendo cumprir 
a lei e punindo os infrato-
res.

O respeito ao nosso 
semelhante não é favor é 
dever, prova de boa edu-
cação. Os responsáveis por 
festejos em salões junto a 
residências devem obede-
cer a Lei do Silêncio, a� nal 
há idosos e doentes que 
precisam repousar, princi-
palmente a noite. Deu pra 
entender? É isso. 

Desejando que tenham 
desfrutado de Boas Festas 
Natalinas, com fraternal 
abraço aos nossos preza-
dos leitores amigos, reno-
vamos os sinceros votos 
de que tenham um ótimo 
Ano 2020.

ArTiGo
Adeus ano velho, bem-vindo ano novo

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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Câmara de Rafard devolve 
R$ 182 mil para a Prefeitura

Economia  |  Valor economizado pelo Legislativo retornou aos cofres públicos do Executivo no fim do ano

No fim do ano, o ve-
reador Marco Antônio 
Brigati, atual presidente 
da Câmara de Rafard, 
devolveu R$ 182.926,55 
para a prefeitura. A en-
trega do valor economi-
zado pelo Legislativo 
aconteceu no gabinete 
do prefeito, Carlos Ro-
berto Bueno, no dia 23 
de dezembro de 2019.

Para Bueno, o orça-
mento do Legislativo foi 
pautado ‘pelos critérios 
de economicidade’, que 
sempre devem orientar 
toda a administração pú-
blica. “Tivemos a devo-
lução de mais de 180 mil 
reais para o caixa único da 
prefeitura. Essa economia 
é fruto de uma boa gestão 
da mesa diretora, funcio-
nários e os vereadores. 
Agradeço e parabenizo 
o presidente Brigati por 
ajudar no desenvolvi-

mento de Rafard”, finali-
zou o prefeito.

De acordo com o pre-
sidente da Casa de Lei, 
a devolução é resultado 
do compromisso com a 
austeridade e a eficiên-
cia na gestão. “Planeja-
mos isso e conseguimos 

economizar. Não é se-
gredo para ninguém que 
o momento econômico 
do país continua exigin-
do adequações. Assim, 
tomamos medidas como 
redução de cargos co-
missionados. Trata-se 
de uma questão de zelo 

com o dinheiro do con-
tribuinte e de adminis-
trar com responsabilida-
de”, destacou Brigati.

Questionado sobre a 
aplicação do recurso, o 
governo municipal disse 
que ainda estuda a desti-
nação.

Como poderá o ano novo ser 
feliz se os homens que promovem 
as infelicidades continuarem sendo 
os mesmos? 

A Terra, esse pequenino e ino-
cente planeta, cumpriu a sua mis-
são de girar e girou na sua trans-
lação ao redor do Sol ou na sua 
revolução ao redor de si mesma, o 
que mantém essa pequenina par-
cela do cosmos em equilíbrio com 
o próprio universo. 

Os homens nasceram os ho-
mens morreram, os homens se 
ajoelharam para plantar sementes, 
se ajoelharam para falar com as 
crianças, se ajoelharam para pedir 
perdão e se ajoelharam para sua 
própria execução.

Os homens mataram e rouba-
ram, mentiram e juraram e a maio-
ria dos homens ficou falando de 
sua verdade particular, individual, 
do seu interesse próprio, mesqui-
nho.

A verdade está acima do ho-
mem que dirige e do homem diri-
gido, está acima do homem que 
sabe e do homem que não sabe. A 
verdade está acima da mulher que 
gera filhos e da mulher que mata a 
possibilidade de vida dentro de si. 
A verdade está acima dos interes-
ses individuais.

A verdade é una, indivisível, é 
porque é.

O que não é plenamente ver-
dadeiro não é meia verdade. O que 
não é plenamente verdadeiro é 
plenamente falso, mas os homens 
continuaram enganando-se, e con-
tinuaram mentindo, e continuaram 
prometendo.

Ah! Esses homens! Mataram 
crianças dizendo que defendiam a 
liberdade e o direito de vida.

Eles chegaram, em determina-
dos momentos, em alguns lugares 
do mundo, ao crime maior de dar 
força ao corruptor para corromper.

Eles aperfeiçoaram máquinas, 
inventaram, parlamentaram, guer-
rearam para garantir energia para 
a geração futura que eles mesmos 
estão matando no ventre materno.

Pelo temor do presente mata-
ram adultos, e pelo temor do futuro 
matam aqueles que deveriam nas-
cer.

Gastaram fortunas e fortunas 
para aperfeiçoar uma pílula para 
matar filhos de quem pode com-
prar, e investiram para fazer nas-
cer no tubo o ser que destroem 
na mãe, mas não tiveram dinheiro 
para matar a fome das crianças 
pele e osso, que nas esquinas do 
mundo gritam para todos os lados: 
- “Eu só quero viver, eu só quero 
comer, eu só quero vestir, eu só 
quero ter o direito de chorar, eu só 
quero sorrir...”

Como poderá o ano novo ser 
feliz se os homens promotores de 
injustiças continuarem sendo os 
mesmos?

Dois mil anos, três mil, quatro 
mil, cinco mil em termos de tempo 
cósmico, universal, esse tempo 
não é nada. Nosso tempo é muito 
curto, muito rápido, vertiginoso, ve-
loz, ele passa... e passou.

E nós não temos ainda plena 
ciência do que somos, de onde 
viemos e para onde estamos cami-
nhando.

Nós sabemos algumas coisas 
pelos recados inteligentes, filosó-
ficos, humanos e divinos deixados 
por Jesus Cristo que, acalmando 
as intranquilidades, dizia: “Não vos 
inquieteis pelo dia de amanhã. A 
cada dia já basta o seu mal”.

E que propondo coisas mais 
além, dizia: “Na casa de meu pai 
existem muitas moradas” e muitas 
moradas deverão existir porque 
esta vida aqui embaixo, do jeito que 
está sendo vivida, seria totalmente 
absurda. Um nascer, um crescer, 
um sofrer, um se esmagar, um não 
se completar e morrer, assim por 

tão pouco, assim, por quase nada.
Como poderá o ano novo ser 

bom se os homens promotores de 
infelicidade continuarem agindo da 
mesma maneira?

A distinção única, maior, supe-
rior, que nos faz diferentes dos ou-
tros animais, é a nossa capacidade 
de raciocínio, e só há uma forma 
de entendimento universal:

É que se sentem na mesma 
mesa os homens certos para dialo-
gar, para discutir, parlamentar, sem 
guerrear e dizer: “O que fazer para 
melhorar o mundo para as pesso-
as, para garantir comida para todos 
os seres que estão aqui embaixo?”

Porque há uma inversão total 
de posição, as coisas do mundo 
vão muito bem obrigado, e neste 
ano que acaba, elas tiveram mo-
mentos felicíssimos, as coisas, to-
das as coisas.

Mas seja verdadeiro, realista, 
acredite você no que acreditar, vá 
fazer uma pesquisa na Rússia, 
nos Estados Unidos, na França, 
no Japão, na China, no Brasil e 
você sentirá uma angústia den-
tro de cada ser humano, que está 
cada vez menos humano, cada vez 
menos indivíduo, cada vez menos 
gente.

Porque, nos parece, que os 
homens que criaram sistemas po-
líticos, perderam-se no meio do 
caminho.

E o que é preciso, em termos 
de mundo, (e este grito é inútil e 
provavelmente se perderá no va-
zio), é recolocar o homem como 
meta prioritária.

A lágrima da criança oriental é 
igual à lágrima da criança ociden-
tal, pois, as lágrimas das duas são 
iguais a todas as lágrimas de todas 
as crianças do mundo porque são 
salgadas. E sangue é vermelho no 
mundo inteiro.

Então o que é preciso para 
melhorar o amanhã de todas as 
pessoas, é cuidar do presente das 
crianças de hoje.

Mas, como poderá o ano novo 
ser melhor? Feliz Ano Novo? Como 
o Ano Novo poderá ser melhor?

Não se iluda, se os homens 
promotores de infelicidades conti-
nuarem agindo da mesma maneira!

Ah! Mas há uma chance. Há 
uma possibilidade? Uma...é você, 
no seu círculo, na sua própria vida, 
no seu pequeno mundo (porque 
você tem um limite de ação, você 
mora em um lugar determinado, 
trabalha em outro), se diverte nou-
tro.

Você vai e volta, e você tem um 
círculo, pequeno, médio ou grande, 
de amizades e este é o seu mundo 
verdadeiro, de fato.

Se você conseguir melhorar as 
condições de relacionamento nes-
te seu pequeno mundo, neste mun-
do (família, trabalho, diversões, 
amizades), o mundo inteiro ficará 
menos ruim, consequentemente, 
obviamente ficará melhor.

Porque você o melhorou no 
seu pequeno ou no seu grande cír-
culo de relações.

Experimente, tente. Afinal de 
contas essa vida é sua, é minha, é 
nossa, e ela passa tão rapidamen-
te, tão veloz, de repente você não 
está mais, de repente você quer 
abrir os olhos e não abre mais!

E você não fez nada, e você 
não viu nada, você não sentiu 
nada, você não melhorou nada.

Como poderá o ano novo ser 
feliz se você não for feliz, e como 
poderá o ano novo ser melhor se 
você não for melhor?

Que Deus nos ajude a todos 
para que possamos ter realmente 
sentido quando lhes disseram uns 
aos outros Feliz Ano Novo! Feliz 
Ano Novo! Feliz Ano Novo!

(Conforme improviso de Hélio 
Ribeiro aos microfones da Rádio 
Bandeirantes em 31-12-75)

Feliz Ano Novo!

Vereador Marco Brigati esteve no gabinete do prefeito Carlão para realizar entrega (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)
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ASSINE OU ANUNCIE 19 3496-1747 ArTiGo A������ D��� R�������� �� C������, 
bacharel em Direito com especialização em 

dependência química na USP/SP/GREA

Prefeitos, lei para se cumprir
O tempo não para. Chega-

mos em 2020 e no Brasil 5.570 
municípios, nesse ano que co-
meça, elegerão um prefeito. 
Essas eleições municipais vão 
apresentar muitas mudanças, 
como alterações no código elei-
toral em relação às coligações 
partidárias, ao fi nanciamento de 
campanhas, às propagandas, 
entre outras mudanças.

A função de administrar um 
município é de imensa respon-
sabilidade. O prefeito é o chefe 
do poder executivo do municí-
pio. Eleito junto com seu vice, 
de 4 em 4 anos, por voto majo-
ritário, com o direito de se reele-
ger uma vez.

Diante dessa enorme res-
ponsabilidade, apresentamos 
algumas funções: arrecadar, 
administrar e aplicar os impos-
tos da cidade; manutenção do 
patrimônio histórico cultural do 
município; gerenciar o transpor-
te público e a organização do 
trânsito; pavimentar ruas, pre-
servar e construir espaços pú-
blicos; obter convênios, bene-
fícios e auxílios para a cidade; 
sancionar, vetar e apresentar 
projetos de lei à Câmara Muni-
cipal; zelar pelo meio ambiente, 
limpeza e saneamento básico 
da cidade; construir e manter, 
em boas condições de funcio-

namento, postos de saúde, 
escolas e creches municipais, 
além de assumir o transporte 
escolar das crianças.

As responsabilidades dos 
prefeitos estão previstas na 
Constituição Federal. A ques-
tão que há tempo se coloca é a 
dos prefeitos que não cumprem 
a lei, fazem a “administração” a 
seu modo e se complicam junto 
à Justiça.

Em nosso município temos 
diversos prefeitos respondendo 
a processos, porque não res-
peitaram a lei. No município de 
Rafard, um foi afastado da ad-
ministração; em Capivari, o pre-
feito se defende em recurso de 
segunda instância.

Alegam que estavam fazen-
do o melhor para o município. 
Mas lei é lei, e uma autoridade 
constituída não pode alegar que 
estava “buscando o melhor” 
para descumprir uma lei, ou ale-
gar que a desconhecia.

Autoridade, poder, mando, 
interesse, vaidade, satisfação, 
bondade, desejo de servir e 
amor ao próximo? A que você 
renuncia para demonstrar que 
está servindo e não sendo ser-
vido? Hoje se sabe que poder e 
fama, assim como a corrupção, 
são muitas vezes estágios ob-
sessivos e compulsivos da indi-

vidualidade, muito semelhante 
à dependência de álcool, outras 
drogas e remédios. 

O sistema de eleição coloca 
no cargo uma pessoa que nun-
ca administrou cinco pessoas 
para administrar mais de mil e 
lidar com milhões de reais. Um 
vereador que não conhece nem 
de longe o mecanismo do legis-
lativo para aprovar leis.

A espiritualidade diz: “Não 
condene o companheiro guin-
dado à autoridade. É provável 
seja ele mero devedor da mul-
tidão”. (1)

E o próprio Chico Xavier, 
quando indagado sobre política, 
assim expressou, com ternura, 
sua experiência com os irmãos 
que ocupam cargos públicos: 
“Devemos orar pelos políticos, 
pelos administradores da vida 
pública. A tentação do poder é 
muito grande. Eu não gostaria 
de estar no lugar de nenhum 
deles. A omissão de quem pode 
e não auxilia o povo é compa-
rável a um crime que se prati-
ca contra a comunidade inteira. 
Tenho visto muitos espíritos dos 
que foram homens públicos na 
Terra em lastimável situação na 
Vida Espiritual”.

(1) Agenda cristã, FEB, An-
dré Luiz (Chico Xavier).
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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

‘Vamos Correr’ 
retoma

atividades 
no dia 13

Na próxima segun-
da-feira (13), o projeto 
“Vamos Correr” volta às 
atividades. O projeto é re-
alizado pela Prefeitura de 
Capivari, através da Se-
cretaria de Juventude, Es-
porte e Lazer, com o apoio 
do Sicoob Cooplivre.

Os treinos acontecem 
às segundas e quartas-fei-
ras, a partir das 19h, na 
Praça Central, e vez ou 
outra o local se altera com 
o intuito de variar o trei-
no de maneira específica. 
Para participar do grupo, 
basta comparecer nos dias 
de treino; o aluno(a) pre-
enche uma ficha cadastral 
e está apto a iniciar as ati-
vidades.    

O professor formado 
em Educação Física pela 
PUC-Campinas, com es-
pecialização em Ciências 
do Desporto, Rui Sanches, 
é o criador do grupo, que 
teve início em 2013, a par-
tir de uma ideia de com-
partilhar sua experiência 
em corridas de rua. Rui é 
atleta amador e participa 
de provas há 17 anos.

CAPIVARI

Ruas do conjunto 
habitacional Lurdes Abel 
receberão novas placas

A Prefeitura de Ra-
fard anunciou que es-
tará trocando as placas 
com nomes de ruas no 
conjunto habitacional 
Lurdes Abel Guima-
rães (casas populares), 
por novas, mais moder-
nas e informativas. 

O trabalho será re-
alizado pela Divisão 
de Trânsito Municipal 
(Ditran).

Confira os nomes 
das ruas que recebe-
rão as placas: Antônio 
Rossi; Antônio Albie-
ro Sobrinho; Sebastião 
Benedito Rogatto; Os-

valdo Botinhão; Gui-
lherme Souza;  Carlos 
Castelo; Paulo Brag-
gion e Ênio Fornaziero.

As 146 casas do 
novo bairro de Rafard 

foram entregues duran-
te 2019 pela CDHU. 
Metades das famílias 
só receberam as unida-
des nas últimas sema-
nas do ano.

TRÂNSITO

Todas as ruas receberão novas placas (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

Defesa Civil recebe kit 
para ‘Operação Verão’

Chuvas  |  Rafard recebeu equipamentos para atuar em situações de risco

O coordenador da 
Defesa Civil de Rafard, 
Rogério Rodrigues, re-
cebeu no dia 23 de de-
zembro de 2019, kit com 
materiais para a ‘Opera-
ção Verão’, com objeti-
vo de preservar vidas e 
reduzir danos materiais 
durante a temporada de 
chuvas. A entrega foi 

feita no gabinete do pre-
feito de Rafard, Carlos 
Roberto Bueno.

O kit é composto por 
capa de chuva, luva de 
raspa, fita de isolamen-
to, lona plástica, pluvi-
ômetro manual, colete e 
boné COMDEC, colete 

e boné Agente, e botas. 
A Operação Verão da 

Defesa Civil é realiza-
da todos os anos, entre 
1º de dezembro a 31 de 
março, período de maior 
incidência de chuvas, 
podendo ser prorrogada 
em caso de necessidade. 

Prefeito Carlão Bueno e coordenador da Defesa Civil Municipal, Rogério Rodrigues (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)
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Atlético Riopedrense é campeão 
do regional de futebol em Rafard

Esporte  |  Final aconteceu no estádio municipal Jair Forti, em Rafard; equipe de Rio das Pedras venceu a Vila Izildinha (Capivari) por 3 a 1

No dia 22 de dezem-
bro de 2019, o estádio 
municipal Jair Forti, 
aconteceu a final do 
Campeonato Regional 
de Futebol Amador de 
Rafard. Vila Izildinha 
e Atlético Riopedrense 
se enfrentaram em jogo 
único, com vitória da 
equipe de Rio das Pe-
dras, por 3 a 1.

O atleta da decisão foi 
o atacante Jonathan Ro-
binho, que marcou dois 
gols, sendo eleito, o me-
lhor em campo na final. 
Além da premiação aos 
vencedores, foram entre-
gues homenagens a per-
sonalidades importantes 
do esporte de Rafard. 

Cuco Marreto, Adal-
berto Abel e José Mar-

tins receberam troféus, 
entregues pelo prefeito 
de Rafard, Carlos Ro-
berto Bueno.

O campeonato foi 
organizado pela direto-
ria de Esportes e con-
tou com o apoio da FB 
Carregadores, Celso 
Refrigeração, Baresi 
Transportes e Geraldo 
Mineiro.

Equipe do Atlético Riopedrense, campeã do regional de futebol (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard) Vila Izildinha, equipe de Capivari que ficou com o segundo lugar na competição (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)



10 DE JANEIRO DE 2020 9O Semanário

Bueno assina mais dois 
convênios para recapes

Política  |  Emendas foram enviadas pelos deputados Thame e Izar Jr.

Na última semana de 
dezembro de 2019, o 
prefeito de Rafard, Car-
los Roberto Bueno, assi-
nou mais dois convênios 
para o recape de ruas, na 
Gerência de Governo na 
Caixa Federal, em Cam-
pinas. Os convênios são 
provenientes de duas 
emendas parlamentares 
dos deputados federais, 
Mendes Thame e Ricar-
do Izar Jr., que juntas so-
mam R$ 238 mil.

Segundo a prefeitura, 
Rafard terá, em breve, o 

asfaltamento e recapea-
mento de diversas ruas 
e trechos, entre elas, a 
rua Eugênio Tezotto, no 
bairro Popular.

“Terminamos o ano 
com uma grande notícia. 
Obrigado a todos que 
ajudaram nesse proces-
so, em especial os depu-
tados Mendes Thame e 
Ricardo Izar, que sem-
pre demonstram muito 
carinho por Rafard. Te-
nho certeza que 2020 
será um grande ano, re-
pleto de conquistas para 

a nossa querida Rafard”, 
destaca Bueno.

Carlão Bueno assinou convênios em Campinas, na Caixa Federal (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

Proença também assinou 
R$ 1 milhão para obras de
pavimentação em Capivari

Infraestrutura  |  Obras devem ter início no primeiro trimestre deste ano

Acompanhado do pre-
sidente da Câmara de Ca-
pivari, vereador Flávio 
Carvalho, o prefeito Ro-
drigo Proença esteve na 
sexta-feira (3), na Caixa 
Econômica Federal de 
Campinas, onde assinou 
um convênio de R$ 1 mi-
lhão, que será destinado 
para o recape de diversas 
ruas da cidade. 

Segundo o governo 
municipal, o recurso é da 
União e foi intermediado 
pelo deputado Federal, 
Carlos Sampaio. A emen-
da foi anunciada no dia 26 
de dezembro de 2019 pelo 
prefeito e pelo deputado, 
através das redes sociais. 

De acordo com Proen-
ça, este convênio melho-
rará ainda mais a infra-
estrutura da cidade. “Já 

investimos em mais de 
300 mil metros quadra-
dos de asfalto/ recape. Fi-
zemos o maior programa 
de recapeamento da his-
tória de Capivari e con-
tinuaremos investindo 
até o último dia do nos-
so mandato”, registrou o 
prefeito, que se disse sur-
preso com a agilidade da 
documentação.

“O Carlão sempre 
nos surpreende com seu 
interesse e dedicação à 
Capivari. No dia 26 de 
dezembro fomos presen-
teados com a notícia des-
sa emenda e em menos de 
10 dias assinamos o con-
vênio”, enfatizou.

Os próximos passos 
agora, segundo o chefe 
do Executivo, são licita-
ção, contratação da em-

presa que fará o recape e 
execução das obras.

Carvalho também 
ressaltou a importância 
dos bons relacionamen-
tos políticos para que as 
conquistas possam  efeti-
vamente chegar com agi-
lidade à cidade. “O de-
putado Carlos Sampaio é 
um parlamentar de muita 
influência e bastante pre-
sente em Capivari. São 
muitos os recursos trazi-
dos por ele. Agradeço por 
essa parceria de sempre a 
qual tem feito a diferença 
na infraestrutura de nossa 
cidade”, disse.

O prefeito afirmou  
que estudos estão sendo 
realizados e que, em bre-
ve, anunciará os trechos 
da cidade que  receberão 
as melhorias.

Tanecy, Fernando, Celso, Proença e Carvalho durante assinatura do convênio (Foto: Divulgação/Prefeitura de Capivari)
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EDITAL DE PROCLAMAS
Rosane Mila Peixoto, Ofi cial do Cartório do Registro Civil e Notas do 
Município de Rafard, Comarca de Capivari, Estado de São Paulo. Faz 
saber que pretendem se casar:

ADRIANO DA SILVA e LARISSA SANTOS MARIA, sendo o preten-
dente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, aos 15/12/1987, profi ssão: 
engrupador, estado civil: solteiro, domiciliado e residente em Rafard-SP, 
Rua Pedro Fontolan, 230, bairro: São Carlos, fi lho de José Vanderlei da 
Silva e Dirce Almeida da Silva; e a pretendente: natural de Capivari-SP, 
onde nasceu, aos 23/03/1994, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
domiciliada e residente em Rafard-SP, Rua Pedro Fontolan, 230, bairro: 
São Carlos, fi lha de Josias Alberto Maria e Angelita dos Santos Maria.

Rafard, 27 de dezembro de 2019.

TIAGO DOS SANTOS ARAUJO e NATALÍ RAQUEL ALVES, sendo 
o pretendente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, aos 20/08/1985, 
profi ssão: operador de produção, estado civil: divorciado, domiciliado e 
residente em Capivari-SP, Rua João Dias da Silva, 193, bairro: Porto 
Alegre, fi lho de José Maria de Araujo e de Delicia Aparecida Ferreira dos 
Santos Araujo; e a pretendente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, 
aos 28/09/1992, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, domiciliada e 
residente em Rafard-SP, Rua Luis Soncin, 410, bairro: Popular, fi lha de 
Odair Alves e Solange Aparecida Sampaio Alves.

Rafard, 08 de janeiro de 2020.

Rosane Mila Peixoto - Ofi cial e Tabeliã

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 banheiros, 
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.

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

IDEA 2015
Vendo, 1.4, completo, preto, R$ 
34.900. 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

SONATA 2013
Vendo, prata, R$ 55.900 mil. Tratar 
pelo fone: 3491-3114. MV - 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

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

PRISMA LTZ 2015
Vendo, prata, automático, R$ 42 mil. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - 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

ETIOS XS 2018
Vendo, prata, automático, R$ 46 mil. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

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

PALIO ATTRACTIVE 2016
Vendo, 1.0, branco, R$ 32 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

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

HB20 SEDAN 2017
Vendo, 1.0, turbo, branco, R$ 39.800. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

NEW FIESTA S 2015
Vendo, completo, 1.5, branco, 
completo, R$ 33.500. Tratar pelo 
fone: (19) 3492-5543. PV - Indeterminado

IDEA ADVENTURE 2010
Vendo, verde, R$ 25.800. Tratar pelo 
fone: (19) 3492-5543. PV - Indeterminado

CORSA HATCH 2012
Vendo, 1.4, completo, prata, R$ 
23.500. Tratar pelo fone: (19) 3492-
5543. PV - Indeterminado

CELTA 2014
Vendo, completo, menos ar, preto, 
R$ 21.800. Tratar pelo fone: (19) 
3492-5543. PV - Indeterminado

SAVEIRO 2014
Vendo, cabine estendida, completa, 
prata, R$ 33 mil. Tratar pelo fone: 
(19) 3492-5543. PV - Indeterminado

GOL 2019
Vendo, completo, 1.0, 13 mil km, 
branco, R$ 39.800. Tratar pelo fone: 
(19) 3492-5543. PV - Indeterminado

SAVEIRO CROSS 2014
Vendo, cabine estendida, branca, R$ 
41.500. Tratar pelo fone: (19) 3492-
5543. PV - Indeterminado

JEEP TRAILHAWK 2017
Vendo, diesel, preto, R$ 119 mil. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

SAVEIRO TRENDLINE 2016
Vendo, cabine simples, 23 mil km, 
branca, R$ 42 mil. Tratar pelo fone: 
(19) 3492-5543. PV - Indeterminado

ONIX LT 2015
Vendo, 1.4, branco, R$ 34.800. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

PALIO ATTRACTIVE 2016
Vendo, completo, branco, 1.0, R$ 31 
mil. Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

ARGO 2018
Vendo, automático, 1.8, completo, 
prata, R$ 45 mil. Tratar pelo fone: 
(19) 3492-5543. PV - Indeterminado

CIVIC EXS 2012
Vendo, 1.8, completo, automático, 
cinza, R$ 49 mil. Tratar pelo fone: 
3491-3114. MV - indeterminado

COROLLA XEI 2013
Vendo, 2.0, completo, automático, 
preto, R$ 51.900. Tratar pelo fone: 
3491-3114. MV - indeterminado

WRV 2018
Vendo, 1.5, automático, fl ex, preto, 
R$ 69 mil. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV - indeterminado

Veículos

CLASSIFICADOS

01/01/2020 – Carlito José dos Santos – 76 anos
01/01/2020 – Ruth Maria J. Bortolasso Servelin – 80 anos
02/01/2020 – José Reinaldo dos Santos – 60 anos
02/01/2020 – José Mauricio da Silva – 80 anos
03/01/2020 – Francisco de Paula Conceição – 74 anos
03/01/2020 – Oraildes Pires de Camargo – 88 anos
03/01/2020 – Licinio Dias Pacheco – 78 anos
05/01/2020 – Orlando Candido – 84 anos
05/01/2020 – Lucy de Macedo Conforti – 89 anos
06/01/2020 – José Ferreira da Silva – 74 anos
07/01/2020 – Benedita Dalva de Souza – 71 anos
07/01/2020 – Osmar Menezes – 73 anos
07/01/2020 – Helio Balan – 78 anos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE CAPIVARI/SP - 2ª VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO: 
PROCESSO DIGITAL nº. 1002023-56.2016.8.26.0125
AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE - PRAZO DE 20 DIAS

O Dr. ANDRÉ LUIZ MARCONDES PONTES, MM Juiz de Direito da 2ª Vara 
Judicial da Comarca de Capivari/SP, na forma da Lei, etc..

Pelo presente edital expedido nos autos da Ação Monitória, que AUTO POSTO 
RAFARD LTDA move em desfavor a ELIS REGINA GROPPO, (RGSSP/SP nº 
223.850.748-50), FAZ SABER, a todos quantos virem ou dela tiverem conheci-
mento, que neste juízo corre o processo em que é ré, onde é pleiteada a ação 
supramencionada, e como encontra-se o mesmo em lugar incerto e não sabido, 
não sendo possível citá-la pessoalmente, cita-a e intima-a pelo presente para 
promover sua defesa nos termos da lei, e ser notifi cado dos ulteriores termos do 
processo, a que deverá fazer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos 
é passado o presente edital, cuja 2ª via fi ca afi xada no local de costume. Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Capivari/SP, em 07/10/2019. 

ANDRÉ LUIZ MARCONDES PONTES
JUIZ DE DIREITOAGRADECIMENTO

Em nome da família de Licínio Dias Pacheco, agrade-
cemos a toda equipe Unimed Capivari, representada pelo 
presidente, Dr. Bereta, aos médicos, Dr. Claúdio Fávaro, 
Dr. Fernando Fávaro, Dr. Reginaldo, Dr. Fábio Guidetti, 
Dr. Aníbal, ao corpo de enfermagem e a todos os funcio-
nários e técnicos, por estes 22 dias que passamos juntos 
ao lado de papai e fomos muito bem acolhidos tecnica-
mente e emocionalmente. Que Deus abençoe a todos e 
nosso muito obrigado. 

Marlize de Campos A. Pacheco e família

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

ZEZINHOZEZINHO
T I J O L O S

Av. José Annicchino, 37
Centro - CAPIVARI/SP

2146-0898
Telefones: (19)

Ótica XV
Um carinho especial 

a seus olhos

Rua XV de Novembro, 784

Fone/Fax: (19) 3491-4451
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Dia 10/01
Giulia Vitória Armelin
Caio Falsirolli Piai
Regina do Carmo Vilalta Betim
Jorge José Elias
Daniela Naiara de Souza
Regina C. Oliveira Reis
Gilda Berganton Stucchi
Ralph Moraes
Pedro Henrique
Mariana Sanches

Dia 11/01
Luis Antônio Salles
Janaina Ap. S. Moraes
Alessandra Correa Callegaro
Reginaldo Vilalta
Matheus Barratella
Nadir Antonio Ramos
Anderson Machado Monteiro
Rayane Relli
Giovana Piai
José Luis Bizon Garcia
Mauricio Camargo
Gisele Armelin
Heveli Barbosa Manrique

Dia 12/01
Sofia Vitória Ventura
Carolina Abel
Emanuela Graciele Barbosa
Augusto Proença do Prado
Andreia Grassi Cuan
José Paulo Manoel
Gilmar Reis
Leonildes Belfante

Dia 13/01
Priscila Isaura Gonçalves Fornazin
Elaine Neres dos Santos
Célia Tonin
Michele Tadei
Francisco Ribeiro Junior (Bokka)
Suzinei Silva
Antonio Mattar Jr.

Cristiane Bressan
Haline Morato

Dia 14/01
Matheus Dante de Paula
Adriana Cibim Fabro
Alírio de Oliveira
Benedito Aparecido Franco
Tiago Scomparim
Benedita Claudio Machado
Débora Aparecida Bernardo
João Flausino
Marcelo Moraes
Guilherme Quagliato
Daniel Parazzi
Daniela Tempesta
Leandro Cavallari

Dia 15/01
Nara Fernanda de Campos
Alex Sandro de Lima
Valdemir Antonio Bueno
Paulo Sérgio Teixeira Nardi
Helvio Cerezer
Carlos André Barboza
Carlos Roberto Fontolan
Daniela Dias Motta Mobiolli
Thaís F. A. Padovani Kerche
Thiago de Souza Oliveira
Izaura Ap. Ferreira Brito
Mateus Callegaro
Luz Antonio Mil Gomes
José Murilo Castellani
Francine Servelin
Janete Silva

Dia 16/01
Lorena Feliciano
Antonio Garcia
Aparecido Oliveira Lucas
Mirela Moreira Belsani
Fernanda Amancio
Carolina Trindade Balan
Talita Ferreira
Flavio Carvalho

Áries – De 21/03 a 20/04: Nesta semana, o eclipse lunar mexe com a família, com os assuntos 
domésticos e com o imóvel. Você será levado a analisar as relações com pais, sogros, além de 
possíveis relações que exigem de você uma postura madura e construtiva. É importante encarar os 
encerramentos de experiências, entendendo a entrada de um novo ciclo que toca o seu futuro e o 
rumo de sua vida. O autoconhecimento é fundamental para dar passos congruentes. O esforço emo-
cional também é um fator que deve ser exercitado nos próximos meses. O seu regente, Marte, amplia 
o seu campo de visão sobre as coisas e promove curas emocionais significativas. O cônjuge está em 
busca do seu próprio valor e, apesar de estar muito próximo, está avaliando os projetos ou sentindo 
que está num vazio para interagir com amigos e pessoas. A relação passa por transformações signi-
ficativas por meio das mudanças em família. O eclipse lunar traz definições importantes para o rumo 
profissional. É preciso manter o foco e desapegar de velhos comportamentos e de elos emocionais 
com pessoas que atuavam em conjunto com você. Um novo ciclo se inicia, então você precisa lidar 
com ele com maturidade.

Touro – De 21/04 a 20/05: O eclipse lunar toca os seus pensamentos e movimenta as suas 
ideias. A comunicação estende-se aos parentes e a pessoas do seu convívio. Busque desenvolver 
uma escuta mais apurada sobre informações que chegam e também tenha cuidado sobre como vai 
transmitir as suas ideias. As pessoas estão mais sensíveis e passando por um processo importante 
de amadurecimento, o que é ótimo para avaliar também as suas crenças e o modo como pode fazer 
contatos interessantes. Tenha atenção redobrada no trânsito e com responsabilidades que impedem 
possíveis deslocamentos ou viagens. Respeite este momento! O seu regente, Vênus, pede um olhar 
mais apurado sobre encontrar ou despertar o “seu lugar” profissional. Você está numa fase de cres-
cimento, entretanto existem desencaixes, e isso deve ser levado em consideração. O cônjuge está 
passando por um processo transformador e deseja mudar as coisas à sua volta. As finanças ficam em 
destaque nesta semana. Por outro lado, você está no vazio, esperando as coisas acontecerem para 
fazer as suas escolhas. A semana traz um vazio e a necessidade de refletir sobre as suas escolhas. A 
autoestima e o autovalor são essenciais para que você possa seguir de uma forma mais equilibrada 
para ajustar os seus interesses. Pode ser que você encontre a necessidade de espera ou dificuldades 
para enxergar resultados.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: O eclipse lunar pede maior empenho e maturidade para lidar com 
investimentos e pagamentos de dívidas. É necessário manter os pés no chão e construir uma base 
financeira mais sólida. Não é um bom momento para se comprometer com investimentos altos e de 
longa data, além de vínculos materiais com outras pessoas, mas é indicado fazer planejamentos para 
concluir acertos de contas e dívidas. Analise os apegos e os laços familiares que estão inseridos em 
seus recursos. O céu recomenda um desapego para que seja possível construir as suas próprias ba-
ses financeiras. O seu regente, Mercúrio, lhe dá condições de desapegar de recursos compartilhados 
de uma forma madura e consciente. O desapego vai ajudá-lo a realizar os seus sonhos e a curar as-
pectos cármicos na forma de obter ganhos materiais. O cônjuge deseja tomar decisões, mas existem 
conflitos que devem ser expostos para desenvolver uma conversa franca e objetiva. Você precisa 
ampliar o seu campo de visão sobre as suas necessidades e interesses pessoais. É uma semana para 
expor as ideias e avaliar as possibilidades. Os seus caminhos estão abertos, mas você precisa mudar 
a sua atuação no campo financeiro. O seu crescimento só acontece se você tirar da frente qualquer 
tipo de dependência material. Avalie o cenário e seja ético em todas as suas decisões.

Câncer – De 21/06 a 20/07: O eclipse lunar pede de você posturas maduras em relação a uma 
outra pessoa. Você está em destaque neste eclipse, então é levado a olhar para as suas necessidades 
emocionais e pessoais, principalmente no relacionamento ou em relações comerciais. A maturidade e 
o esforço para entender os comportamentos da pessoa são necessários para que você também possa 
amadurecer as suas próprias decisões. O seu regente, a Lua, pede uma avaliação a respeito de suas 
crenças e de sua filosofia de vida. É preciso ter fé para lidar com as mudanças e as posturas que a 
vida vem exigindo de você. Todo esse processo vem lhe trazendo o que é essencial para o novo ciclo 
que se aproxima. Cuide de suas posturas e do seu físico! O eclipse lunar deixa você em destaque para 
avaliar a relação e tomar decisões significativas para os próximos meses. O céu aponta conflitos de 
ideias, além de exigir de você uma postura curativa e uma troca madura. Há conflitos e desafios para 
tomar decisões profissionais. O céu pede de você avaliação para desenvolver parcerias e sociedades. 
É preciso ser maduro e justo em suas escolhas.

Leão – De 21/07 a 22/08: O eclipse lunar traz a necessidade do silêncio e da reflexão sobre os 
seus medos e sobre tudo aquilo que vem bloqueando os seus movimentos. É preciso ter maturidade 
para lidar com situações que não estão sob o seu controle e que tocam o trabalho, a rotina e a saúde. 
É recomendável promover o autoconhecimento, além de terapia ou práticas espirituais para lidar com 
os seus medos e tudo o que vem lhe afligindo. É importante também desapegar e soltar tudo aquilo 
que não deve mais ser mantido. O seu regente, o Sol, pede de você maturidade e maior esforço para 
lidar com o trabalho, os colaboradores, os hábitos e o estilo de sua rotina. Cuide da sua saúde com 
carinho e dedicação. Há desafios e conflitos para interagir com os assuntos do coração. O cônjuge 
mostra-se no vazio e com dificuldades de desenvolver uma troca saudável. O céu recomenda um 
olhar mais atento às necessidades de afeto, ciúme e baixa autoestima que desafiam a relação. O 
eclipse lunar pede de você uma mudança de postura no trabalho. As relações de trabalho são movi-
mentadas e pedem maturidade para que seja possível guiar os planos com autocontrole. Reflita sobre 
os medos e sobre situações que bloqueiam a sua atuação.

Virgem – De 23/08 a 22/09: O eclipse lunar toca os seus projetos e as relações de amizades. 
Nesta semana é importante analisar a sua atuação com um grupo de pessoas, levando em consi-
deração as suas ideias em relação ao coletivo. Pode ser que existam alguns conflitos, então você 
precisará analisar as suas posturas nos próximos meses, com foco também na autoestima, na relação 
com os filhos e no campo amoroso. É preciso também ter uma postura curativa, para se liberar de 
culpas, ressentimentos e mágoas do passado. O seu regente, Mercúrio, exige de você maturidade 
para desenvolver a autoestima e uma postura congruente para o novo ciclo. É momento de focar em 
seu desenvolvimento pessoal e os seus talentos. Tenha atenção com a confusão e com distorções de 
sentimentos que podem dificultar a troca afetiva. Ambos precisam encarar as expectativas para que 
as decisões sejam tomadas com maturidade e comprometimento. Se tiver filhos, é necessário dar 
prioridades às necessidades emocionais deles. É preciso fazer escolhas congruentes para o momento 
e encontrar o seu lugar na forma de produzir e desenvolver as relações de trabalho. O reconhecimento 
e uma atividade que promova bem-estar são fundamentais para o seu crescimento profissional.

Libra – De 23/09 a 22/10: O eclipse lunar sensibiliza as suas decisões profissionais e as suas 
responsabilidades. Os compromissos são experiências que devem ser desenvolvidas com empenho e 
esforço. É preciso colocar as suas metas em movimento, e para isso será preciso avaliar as condições 
que precisam de curas e ressignificação, principalmente em família. O eclipse pede que você encare o 
futuro com realidade e crie movimentos maduros para construir bases ainda mais sólidas. Podem ser 
acionadas experiências significativas envolvendo pais, sogros e autoridades. O seu regente, Vênus, 
pede de você um olhar mais atento às suas necessidades de afeto e carinho. É preciso desenvolver 
a autoestima para permitir a entrada de coisas novas. O cônjuge deseja expressar os sentimentos 
e as ideias de uma forma mais aberta e transparente. Mas para você fica a tarefa de desenvolver a 
autoestima e acreditar no amor. Ser feliz é um estado que deve partir de você, não somente da pessoa 
amada. Vejo dificuldades para fazer escolhas para os assuntos do coração. O eclipse lunar mexe com 
as suas decisões profissionais e com uma postura comprometida. Você está numa fase nova, então 
precisa avaliar o cenário para promover as suas metas nos próximos meses.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: O eclipse lunar pede de você um novo olhar para as suas crenças 
e vai mexer com acesso a outras culturas, mudanças de cidade, estudo e campo filosófico/religioso. 
Os próximos meses serão significativos para que você perceba a vida de uma nova forma. O contato 
com as pessoas, tanto próximas quanto distantes, é importante para o seu desenvolvimento. Tenha 
atenção com os conflitos de ideias e com a forma como você expressa o que pensa sobre as situações 
que o cercam. É preciso ter maturidade para transmitir recados e ouvir o que as pessoas têm a dizer. O 
seu regente, Plutão, vem exigindo de você transformações na forma de pensar e de se relacionar com 
as pessoas do convívio, entretanto a maturidade é essencial para obter êxito. O cônjuge mostra-se 
mais afastado e distante. Busque entender as mudanças e os desafetos em família, porque eles de-
vem ser encarados de uma forma mais desapegada e reconstrutiva. É uma semana desafiadora para 
interagir com a pessoa amada. É uma semana em que você precisa analisar as condições financeiras, 
além de possíveis investimentos. É essencial expor as suas ideias com clareza para as pessoas que 
estão envolvidas em sua rotina de trabalho.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: O eclipse lunar pede atenção com a forma como você vem enca-
rando os compromissos financeiros, principalmente em se tratando de sócios, parceiros e acertos de 
contas. O ciclo pede maturidade para criar mudanças e resolver pendências com pensões, heranças, 
aposentadoria e empréstimos. Os recursos compartilhados devem ser administrados com justiça e sa-
bedoria. O céu traz uma oportunidade para curar e ressignificar experiências familiares ou do passa-
do. O seu regente, Júpiter, exige de você sabedoria para tomar decisões baseadas na ética e, assim, 
administrar os recursos materiais com responsabilidades. Os assuntos financeiros ficam em destaque 
nesta semana. A relação é movida pelas decisões materiais. Busque entender este momento e analise 
como ambos podem lidar com os fatores práticos que afetam a relação de uma forma significativa. A 
maturidade financeira é essencial para iniciar a semana. Você está num ciclo de renovação na forma 
de trabalhar, mas infelizmente ainda não existe um solo estável. É preciso criar os movimentos para 
promover hábitos saudáveis e uma rotina mais produtiva.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: O eclipse lunar ativo experiências importantes no relaciona-
mento amoroso ou comercial. É preciso agir com justiça e sabedoria para se colocar no lugar da 
pessoa e também avaliar as suas necessidades nesta troca. A cooperação e o compartilhamento das 
experiências a dois devem ser realizados com equilíbrio, ética e consciência do momento atual. A 
pessoa tocada neste período passa por um momento significativo de amadurecimento, então podem 
surgir conflitos que devem ser sanados nos próximos meses. É importante promover curas para res-
significar o passado e seguir mais leve. O seu regente, Saturno, exige de você um novo comportamen-
to, porque os velhos padrões não funcionam mais. O eclipse desta semana mexe consideravelmente 
com o relacionamento. É preciso ter maturidade para tomar decisões que definem os próximos meses. 
Esteja consciente e maduro! Busque se colocar no lugar da pessoa amada. É necessário identificar o 
seu valor para se encaixar com a profissão ou com uma atividade mais plausível para o seu desenvol-
vimento. Avalie as condições financeiras e as posturas com chefes ou clientes.

Aquário – De 21/01 a 19/02: O eclipse lunar ativo experiências no trabalho, a necessidade de 
ser produtivo, além de mudanças significativas em sua rotina e em seus cuidados com a saúde. A 
maturidade emocional é essencial para tomar decisões congruentes nos próximos meses. É preciso 
ter uma postura diferente e levar em consideração os medos ou as situações que bloqueiam a sua 
atuação profissional. Os hábitos também devem ser transformados para que você alcance as suas 
metas. O céu também fala sobre o desapego e sobre sacrifícios financeiros neste período, portanto 
encare as dificuldades como uma forma de reparar carmas e encontrar uma conexão maior com a 
sua essência e a sua vocação. O seu regente, Urano, pede adaptação para lidar com as mudanças 
em família. Existem medos e bloqueios emocionais que afetam a relação. A semana pede de você 
compreensão e autoconhecimento para interagir com a pessoa amada. Existe a sensação de prisão e 
de fatores que devem ser explorados para que seja possível transmutar e curar. O eclipse lunar exige 
de você uma nova postura para ancorar as metas nos próximos meses. É preciso avaliar os hábitos 
e a produtividade. Busque entender os aspectos emocionais envolvidos em suas decisões e o quanto 
você está disposto a mudar.

Peixes – De 20/02 a 20/03: O eclipse lunar toca a sua autoestima, o campo amoroso, o de-
senvolvimento de seus interesses pessoais, as relações e o desenvolvimento dos filhos. É preciso 
analisar o quanto você está feliz e de acordo com as suas necessidades nos próximos meses. O 
céu pede curas e ressignificação com experiências afetivas do passado que ainda exigem reparos 
emocionais. O desenvolvimento dos seus talentos também é um fator que deve ser desenvolvido 
se quiser alcançar uma conexão com o momento atual. A maturidade e o esforço para interagir com 
um grupo de pessoas são importantes para crescer e evoluir. Os projetos devem ser alinhados com 
comprometimento e responsabilidade. O seu regente, Netuno, exige de você maturidade emocional, 
como autoconhecimento, processos terapêuticos e perdão para seguir mais leve. Evite o julgamento e 
o vitimismo, porque é momento de diluir todos os ressentimentos. Os projetos a dois são combustíveis 
para que os dois possam seguir mais fortes, entretanto o céu pede que você examine as suas neces-
sidades de afetos ou assuntos relacionados a filhos. É preciso ter maturidade para guiar a relação. 
Você deseja promover decisões para o campo profissional, e isso é ótimo, entretanto os resultados 
serão vistos somente se você agir com ética, portanto o discernimento é essencial para conquistar 
resultados. As atividades com um grupo de pessoas exige mais de você.

Horóscopo
NOVELAS

Amor de Mãe - Globo - 21h – sexta-feira: Thel-
ma se surpreende ao encontrar Jane, e agrade-
ce a Durval. Thelma revela a Jane que tem um 
aneurisma. Raul exige que Vitória não vá mais 
à sua casa. Érica indica Lurdes para ser babá 
do filho de Verena e Álvaro. Jane e Thelma se 
reconciliam. Davi e Vitória ficam juntos. Magno 
pede que Betina não se envolva com as inves-
tigações de Vicente. Jane vê Lídia com Tales e 
reconhece o golpista. Lurdes começa a traba-
lhar na casa de Verena. Farula e Belizário fazem 
um acordo contra Marconi. Vinícius se encontra 
com Amanda, que revela ao rapaz sobre a so-
ciedade de Raul com Álvaro. Jane reencontra 
Matias no hospital. Começa um tiroteio na co-
munidade e Camila é atingida.

Bom Sucesso – Globo - 17h – sexta-feira: 
Yuri não gosta de saber que Gisele cogita se 
envolver com Diogo para ajudar Marcos. Léo 
avisa a Marie que Toshi é a mulher de sua vida. 
Marie volta para Paris. Sofia combina com Al-
berto como será a despedida do avô. O teste de 
DNA comprova a sabotagem de Diogo no desfile 
para matar Alberto. Gisele aceita ajudar Marcos, 
e Yuri termina com ela. Diogo sabota o corrimão 
da escada, com o intuito de fazer Nana perder 
o bebê. Mário e Silvana descobrem que serão 
pais de gêmeos. Nana se acidenta na escada 
da Editora.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: Guga 
e Serginho pedem que Rita e Filipe se enten-
dam para poder ajudá-los. Serginho diz a Max 
que aceita retirar o processo contra Aloísio. Rui 
contrata Tatoo para trabalhar no bar. Diana ga-
rante a Marquinhos que não inventará mentiras 
contra Celso. Nanda revela sua situação para 
Neide. Peixoto organiza uma proteção policial 
para Marco. Rafa insiste que Cléber se declare 
para Anjinha. Guga, Rita e Filipe registram as 
ofensas de Aloísio a Serginho. Rafa arma para 
aproximar Cléber de Anjinha. Filipe e Rita se 
beijam.

Ouro Verde - Band - 20h20 – sexta-feira: Jo-
aquim pergunta a Laurentino se Jorge não se 
apresentou como Zé Maria na fazenda. Jorge e 
Bia vão a uma cabana nos fundos da fazenda. 
Lúcio recebe uma chamada de Brito dizendo 
que o carro de Miguel está a caminho da Es-
panha.

As Aventuras de Poliana - SBT - 20h50 – 
sexta-feira: Luisa desconfia de que Pendleton 
possa ter alterado os resultados dos exames de 
DNA de Poliana. Arlete fica deslumbrada com a 
nova vida na mansão. Luisa confronta Pendle-
ton quanto a relação dele com Alice. Mosquito 
pede para Jeff dar a ele uma chance de provar 
que mudou de verdade. Gael, Benício e Lorena 
tentam convencer Mário de que Ester é uma 
robô. Chateada, Yasmin se tranca dentro do 
quarto. Waldisney tenta conquistar a aprovação 
de Branca para namorar sua neta. João vê a 
foto de Poliana e Luigi e estranha a situação. 
Leticia diz a Ruth e Helô que a própria Dark 
Lady pediu para que a menina entregasse as 
maças podres na escola. Falcão e Zóio entram 
na casa de Gleyce a procura de Mosquito, mas 
ela o encobre. As crianças do Clubinho contam 
para Poliana sobre o laboratório de Pendleton e 
a menina faz uma busca na casa.

Meu Coração É Teu – SBT – sexta-feira: Fer-
nando critica Isabela pelo que fez a Sebastião e 
ela chora quando ele diz que se arrepende de 
ter se casado com ela. Manuela pergunta a Bru-
no por que ele tem tanto medo de ter intimida-
de com ela, ele confessa ser virgem. Fernando 
confessa a Bruno que nada anda bem em sua 
vida. Ana leva Fanny a uma conselheira voca-
cional. Isabela telefona para Henrique, mas ele 
está com Linda e não a atende. Fernando repre-
ende Ana por não ter lhe contado o que acon-
teceu entre Isabela e Sebastião. Os meninos 
choram porque Fernando diz que se voltarem 
a se portar mal buscará uma nova babá para 
eles. Fernando confessa a Ana que não quer 
que ela vá embora e está a ponto de beijá-la. 
Nicolas garante a Ana que Fernando não tolera 
mentiras. Fernando repreende Nando por ter 
reprovado em uma matéria e o proíbe de voltar 
a ver Helena. Fanny discute com Isabela. Edna 
diz a Johnny que não quer um namorado e sim 
um amigo. Isabela se oferece para comprar um 
novo guarda roupas para Alicia. Nando conta 
uma história a seus irmãos. Henrique contrata 
um homem para fazer uma montagem de uma 
fotografia de Ana. Nicolas e Jennifer veem os 
convites do casamento. Ana questiona Yolanda 
e diz que já sabe que ela não é sua mãe.

Abismo de Paixão - SBT - 18:45 – sexta-feira: 
Sabrina chama Florência e Elisa para contar o 
que Paulo lhe disse na cadeia. Elisa se nega 
a ouvi-la e Florência responde que o dito por 
Sabrina é mentira. Edmundo e Henrique estão 
felizes porque Sabrina voltou ao povoado. Ra-
miro se nega a voltar ao centro de saúde e vai 
para fazenda. Almerinda procura novamente 
Ingrid na fazenda de Ramiro, mas ele diz que 
Ingrid foi embora do povoado. Ramiro propõe 
entregar as passagens de avião de Rogério e 
Carmem a Almerinda, mas em troca de metade 
das ações da processadora. Almerinda diz que 
jamais o tornaria acionista de sua processado-
ra. Ramiro procura Carmem na fazenda para 
entregar o dinheiro, referente a “Céu Aberto”, 
mas Elisa pede que ele se retire. Antes de seu 
casamento com Gael, Ramona entrega a Elisa 
seu amuleto que a une a Damião. Padre Lupe 
se despede de Damião e Florência, e lhe en-
trega o amuleto que o une a Elisa. Damião não 
entende o que estão planejando. Elisa já está 

pronta para seu casamento com Gael, Dolores e 
Lucio a acompanham, Carmem fica só na fazen-
da, já que não foi convidada. Ramiro chega à fa-
zenda para ver Carmem, ela pergunta por Ingrid 
e ele afirma que a matou porque foi traído. Na 
fazenda Arango, Damião, Almerinda e Florência 
se surpreendem com a chegada de Paulo. Al-
merinda pede que vá embora dali assim que ter-
mine o casamento. Paulo chantageia Florência, 
pedindo dinheiro em troca de seguir guardando 
o segredo quanto a sua gravidez. Florência con-
fessa a Damião que não está grávida, diz que 
deve buscar sua felicidade ao lado de Elisa, e 
entrega a ele uma carta e a ata de divórcio, já 
assinada por ela. Damião sobe em seu cavalo e 
vai atrás Elisa. Almerinda não consegue acre-
ditar no que está vendo e expulsa Florência da 
fazenda. Gael e Elisa estão se casando quan-
do Damião chega para impedi-los, ele ameaça 
Gael com um revólver e ordena Elisa que suba 
no cavalo. Elisa obedece e eles partem. Gael, 
desesperado, procura por Elisa e Damião em 
todo povoado.

Cúmplices de um Resgate - SBT - 21h30 – 
sexta-feira: Fortunato vai até a empresa On-
-Enterprise saber como Safira deixa Priscila 
ficar próxima de Geraldo. Safira pede para o pai 
sair da empresa e Fortunato diz que ela não é 
muito diferente de Geraldo. Arthur explica para a 
banda que não sabia que Regina havia armado 
nas redes sociais para que Priscila e Joaquim 
parecessem namorados. Ele explica que é ape-
nas para ajudar a banda fazer ainda mais su-
cesso. Frederico continua se comunicando com 
Lurdinha como estilista apaixonado secreto. Um 
repórter vai até a gravadora para fazer uma en-
trevista com a banda Cúmplices de Um Resgate. 
O repórter pergunta se Joaquim e Priscila são 
um casal e Priscila sai na frente para responder 
que sim. A fotógrafa faz imagens dos dois juntos 
para a matéria. Joaquim explica para Manuela 
que o namoro não é de verdade. Manuela diz 
que os dois formam um casal bonito. Regina e 
Raul almoçam juntos. Regina instrui Raul a não 
procurar Marina. No vilarejo, Isabela diz para 
Marta que sabe que possui uma irmã gêmea e 
que foi separada em seu nascimento. Os capan-
gas de Regina aparecem e, com medo, Marta 
foge. Helena vai ao restaurante com Fausto e 
vê Otávio conversando com Regina. Raul havia 
ido ao banheiro. Helena pensa que Otávio es-
tava se encontrando com outra mulher. Bira e 
Letícia finalmente se beijam. Sabrina tenta fazer 
‘Manuela’ sair com Omar. Raul procura uma foto 
de Isabela para mostrar para Otávio e Regina se 
preocupa. Fortunato vai até a empresa On-En-
terprise saber como Safira deixa Priscila ficar 
próxima de Geraldo. Safira pede para o pai sair 
da empresa e Fortunato diz que ela não é muito 
diferente de Geraldo. Arthur explica para a ban-
da que não sabia que Regina havia armado nas 
redes sociais para que Priscila e Joaquim pare-
cessem namorados. Ele explica que é apenas 
para ajudar a banda fazer ainda mais sucesso. 
Frederico continua se comunicando com Lurdi-
nha como estilista apaixonado secreto. Um re-
pórter vai até a gravadora para fazer uma entre-
vista com a banda Cúmplices de Um Resgate. 
O repórter pergunta se Joaquim e Priscila são 
um casal e Priscila sai na frente para responder 
que sim. A fotógrafa faz imagens dos dois juntos 
para a matéria. Joaquim explica para Manuela 
que o namoro não é de verdade. Manuela diz 
que os dois formam um casal bonito. Regina e 
Raul almoçam juntos. Regina instrui Raul a não 
procurar Marina. No vilarejo, Isabela diz para 
Marta que sabe que possui uma irmã gêmea e 
que foi separada em seu nascimento. Os capan-
gas de Regina aparecem e, com medo, Marta 
foge. Helena vai ao restaurante com Fausto e 
vê Otávio conversando com Regina. Raul havia 
ido ao banheiro. Helena pensa que Otávio es-
tava se encontrando com outra mulher. Bira e 
Letícia finalmente se beijam. Sabrina tenta fazer 
‘Manuela’ sair com Omar. 

FILMES

A Montanha Enfeitiçada – Globo - 15h10 – 
sexta-feira: Para proteger dois adolescentes 
que possuem poderes sobrenaturais, um taxista 
de Las Vegas entra na busca pela montanha en-
feitiçada. A lenda diz que a montanha tem pro-
priedades mágicas e fica localizada no meio do 
deserto de Nevada, nos Estados Unidos. Mas, 
além de encontrar o lugar, eles terão que enfren-
tar uma organização secreta e salvar o mundo.

Zapped – SBT - 23h15 – sexta-feira: A rotina 
tranquila e organizada de Zoey, uma adolescen-
te que adora dançar, muda quando sua mãe se 
casa novamente. Com o padrasto, ela ganha 
três irmãos bagunceiros e barulhentos, além de 
um cão descontrolado. Justamente por causa 
desse cachorro, ela descobre um App que faz o 
animal obedecer aos seus comandos de voz. De 
repente ela descobre que o App também funcio-
na para controlar os meninos.

O Homem Que Mudou o Jogo – Globo - 2h08 
– sexta-feira: Billy Beane é o gerente do time de 
baseball Oakland Athletics. Com pouco dinheiro 
em caixa e a ajuda de Peter Brand, ele desen-
volveu um sofisticado programa de estatísticas 
para o clube, que fez com que ficasse entre as 
principais equipes do esporte nos anos 80.

O Vizinho – Globo - 3h28 – sexta-feira: Mudar 
para uma casa dos sonhos em uma pacata rua 
sem saída no Sul da Califórnia se transforma em 
uma experiência dramática, que muda a vida de 
um casal.

Novelas e Filmes

Aristides Gropo completou 89 anos de vida no dia 26 de dezembro. 
“Amor da minha vida, que Deus te abençoe grandemente, te amo de todo 
o coração. Que você seja muito feliz e que esta data seja recordada por 
muitos anos”. São os votos da esposa Maria de Lourdes e familiares.

Francisco Ribeiro Junior, vulgo 
Bokka Jr. - 13 de janeiro
Hoje é seu aniversario, por isso 
quero lhe deixar alguns conselhos: 
sorria enquanto você tem dentes, 
se alguém chamar você de velho, 
bata nele com sua bengala. Se ele 
começar a correr, atire sua den-
tadura nele! Brincadeiras a parte, 
estou muito feliz por poder festejar 
com você. Amizade e cumplicidade 
são coisas que a gente não compra, 
mas se conquistam com uma boa 
convivência, dividindo bons e maus 
momentos. Um grande abraço, 
amigo! São os votos do seu sócio, 
amigo, compadre e irmão, Túlio 
Darros. Receba também os desejos 
de paz, saúde e sucesso, da comadre 
Deise, da esposa Vanessa, da filhota 
Lívia, familiares, amigos e clientes da Syna Publicidade. Todos aguardam 
aquela churrascada prometida, regada de um bom chopp gelado!

Quem também apaga velinhas 
na próxima quinta-feira, 16 de 
janeiro, é o cantor, apresentador 
e presidente da Câmara de 
Capivari, vereador 
Flávio Carvalho. Os colegas do 
Legislativo, familiares e amigos, 
desejam que esta data seja repleta 
de muita luz, paz, saúde e sucesso. 
Parabéns!
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Eric Vieira e Dr. Cássio Prado (Foto: Divulgação/Prefeitura de Porto Feliz)

CDHU abre inscrições 
para o sorteio de 

197 moradias

A Companhia de 
Desenvolvimento Ha-
bitacional e Urbano 
(CDHU) abriu na última 
quarta-feira (8), as ins-
crições para o sorteio de 
197 moradias que serão 
construídas em Porto 
Feliz.

O processo de inscri-
ção vai até o dia 13 de 
janeiro e será totalmente 
online, por meio do site 
cdhu.sp.gov.br ou pelo 
aplicativo de celular da 
CDHU, disponível nas 
plataformas Android e 
IOS.

O anúncio foi fei-
to ainda em dezembro, 
durante reunião entre 
o Gerente Regional da 
CDHU, Eric Rodrigues 
Vieira, e o prefeito de 
Porto Feliz, Dr. Cássio 
Habice Prado.

“Esta é uma grande 
notícia neste fim de ano, 
pois o sonho da casa 
própria de muitos porto-
felicenses está prestes a 
se tornar realidade. Esta-
mos desde 2018, quando 
doamos o terreno para 
a CDHU, alinhando e 
acertando os detalhes 

para o início das obras 
dessas moradias”, desta-
cou o prefeito. 

A CDHU alerta que 
para ter direito a partici-
par do sorteio, uma série 
de requisitos devem ser 
respeitados, como não 
possuir casa própria. O 
edital completo deve ser 
consultado no site da 
companhia.

Quem não tiver aces-
so à internet poderá fa-
zer a inscrição utilizan-
do o Acessa Porto Feliz, 
na Praça 13 de Maio ou 
na Casa do Empreende-
dor, localizada ao lado 
do Paço Municipal. Se 
a inscrição for via apli-
cativo, o munícipe tam-
bém poderá se inscrever 
utilizando o acesso gra-
tuito de internet na Pra-
ça da Matriz ou na Nova 
Ponte do Jardim Vante.

As 197 unidades de 
Porto Feliz serão cons-
truídas em terreno doa-
do pela prefeitura no ano 
de 2018. A construção 
foi liberada apenas este 
ano, após parceria entre 
CDHU e Caixa Econô-
mica Federal.

PORTO FELIZ

Uso de canudos 
plásticos será proibido 

em todo Estado

A partir do dia 15 de 
fevereiro, estará proi-
bido o uso de canudos 
plásticos em todos os co-
mércios, hotéis, clubes 
noturnos, salões de dan-
ça e eventos musicais, 
padarias, restaurantes, 
bares e estabelecimentos 
comerciais de Capivari. 

Segundo a prefeitura, 
em atendimento ao dis-
posto na Lei Estadual nº 
17.110/2019 e Decreto 
nº 64.527/2019, esta-
rão proibidos do forne-
cimento e a utilização 
de canudos de material 
plástico, que deverão ser 
substituídos por canudos 
de papel reciclável, ma-
terial comestível ou bio-
degradável, embalados 
individualmente em en-
velopes hermeticamente 
fechados feitos do mes-

mo material. 
O não cumprimen-

to implicará em multa 
que poderá chegar a 200 
UFESP’s, ou seja, mais 
de R$ 5 mil.

Por que não utilizar
Canudos plásticos 

podem levar cerca de 
centenas de anos para 
se decompor na natu-
reza, se transformando 
em micropartículas, que 
acabam contaminando 
mares e oceanos, e aca-
bam sendo digeridos por 
animais, os levando à 
morte muitas vezes. 

Pensando no meio 
ambiente e na saúde 
dos seres vivos, adotar 
o canudo biodegradável 
ou de papel é a escolha 
mais inteligente para o 
planeta.

CAPIVARI

Meio Ambiente de 
Capivari lança o 
‘Disque Árvore’

A Diretoria de Meio 
Ambiente de Capivari 
está realizando o ‘Dis-
que Árvore’, que consis-
te em plantar árvores nas 
calçadas dos munícipes 
interessados e dos pré-
dios públicos. Para par-
ticipar, basta entrar em 
contato com a diretoria e 
solicitar o plantio. 

O ‘Disque Árvore’ 
atenderá pelos telefones 
(19) 3491-9305 ou (19) 
3491-9306. A prefeitura 
envia um responsável 
até o endereço solicitado 
para fazer uma avaliação 
de qual será a melhor es-
pécie a ser plantada no 
local. Após a averigua-
ção, é feito o corte da 
calçada da residência, 
e em seguida, o plantio 
da muda. O proprietário 
deve apenas fazer a ma-
nutenção da mesma. 

Outras ações
O governo municipal 

também anunciou outras 
ações ambientais, como 
a plantação de um po-
mar urbano no Parque 
Ecológico; plantação de 
palmeiras na Av. Pio XII 
e realização das calça-
das ecológicas (plantan-
do árvores e fazendo o 
espaço árvore).

Nas escolas da cida-
de, além do plantio, é 
trabalhada a educação 
ambiental e discute-se 
sobre resíduos sólidos 
e outros dejetos, bem 
como palestras sobre ar-
borização urbana e resí-
duos.

O Viveiro Municipal 
está realizando a doação 
de mudas de diversas ár-
vores, para adquirir as 
mesmas, basta compare-
cer na sede da Diretoria 
de Meio Ambiente, loca-
lizada no Siam, com RG 
em mãos e pedir a auto-
rização para retirada das 
mudas no Viveiro.

CONSCIENTIZAÇÃO

Cerimônia de posse 
dos membros do 

Conselho Tutelar de 
Capivari acontece 
nesta sexta-feira

O Conselho Muni-
cipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescen-
te de Capivari realiza 
nesta sexta-feira (10), 
às 10h, no plenário da 
Prefeitura de Capivari, a 
cerimônia de posse dos 
membros do Conselho 
Tutelar para o quadriê-
nio de 2020-2023.

A diplomação e posse 
dos conselheiros tutela-
res será aberta ao públi-
co. Os cinco candidatos 
mais votados serão no-
meados e empossados 
pelo prefeito Rodrigo 
Proença, e os demais 

candidatos seguintes se-
rão considerados suplen-
tes, seguindo-se a ordem 
decrescente de votação.

O que é
O Conselho Tutelar é 

resultado de intensa mo-
bilização da sociedade 
brasileira no contexto 
de luta pela democracia 
participativa, que busca 
efetivar a consolidação 
do Sistema de Garantia 
dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente e a 
implementação das polí-
ticas públicas no Muni-
cípio.

CMDCA


