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Disse Deus a Abraão: 
Olha para os céus e con-
ta as estrelas, se é que as 
pode contar. (Gen. 15:5). 
As estrelas são incontá-
veis, cada uma com seu 
colorido, brilho, som e 
grandeza específicos. Di-
ziam os antigos: “O céu é 
um tapete cheio de dia-
mantes no reinado do 
Sol e da Lua”. É tão lindo 
que o poeta Davi compôs: 
Quando vejo os céus obra 
dos Teus dedos, a Lua e 
as estrelas que preparas-
te, que é o homem mor-
tal para que dele Te lem-
bres e o filho do homem 
para que o visites (Sal. 
8:3-4)? Devido à proximi-
dade, imaginava-se o Sol 
a maior entre as estrelas 
com alguns milhares de 
astros. Atualmente os as-
trônomos creem haver 
trilhões desses diamantes 
em cada uma das bilhões 
de constelações.

A Terra, um planeta sem 
luz própria tem 12 756 km 
de diâmetro, parece uma 
bolinha de pouco mais 
de um milímetro perto 
do gigante Sol com seus 
quase 1,400 milhão de 
quilômetros de diâmetro. 
Porém o Sol é um ponti-
nho minúsculo perto da 
estrela VY Canis Majoris 
com seus magnificentes 
3,400 bilhões km de diâ-
metro, tida como a maior 
do firmamento. Alguém 
pode imaginar uma bola 
com esse tamanho?

Abismados ficaram os 
que assim pensavam ao 
descobrirem o astro UY 
Scut, na constelação Scu-
tum, cujo diâmetro atinge 
os espantosos 6,960 tri-
lhões de km.

Pensam que ela é a 
maior estrela? Pois não é. 
Os cientistas, com a nova 
tecnologia, descobriram 
um corpo celeste muito 
maior e mais brilhante, a 
Stephenson 2-18 com um 
diâmetro mega gigante de 
quase 3 quatrilhões de km. 
E os experts dizem que há 
muito mais por descobri-
rem. Nada é tão grande 
quanto a maior estrela! 
Puro engano! Ainda que 
encontrem outras mui-
to maiores, o espaço que 
contém essas inumeráveis 
e “megasupergigantes” es-
trelas será maior. 

Deus colocou o Sol, a 
enorme bola de fogo, dis-
tante 149,6 milhões de km 
da Terra. Fosse mais perto 
morreríamos torrados, se 
mais longe, enregelados. 
Como a Canis Majoris é 
maior e mais quente, Deus 
a colocou a 1,3464 bilhão 
de km; a Scut, a 48,346 tri-
lhões de km e a Stephen-
son, a 17,9 sextilhões de 
km. Porém maior do que o 
espaço e do que qualquer 
criatura é o Criador dessas 
grandiosidades. 

O DNA humano tem 
0,001 mm de compri-
mento, no entanto con-
tém um cordão com 74,4 

trilhões de km (66 vezes 
a distância até o Sol). São 
os cromossomos (46 no 
ser humano, nos animais 
o número varia de acor-
do com a espécie) cheios 
de 5 bilhões de nucleotí-
deos e estes possuindo 20 
bilhões de bits ou infor-
mações para a formação 
do embrião. São essas 
informações que formam 
o soma, (isto é o corpo – 
altura, cor, cabelo, olhos, 
órgãos...). 

Segundo o médico Dr. 
Enéas Carneiro, esses 20 
bilhões de bits dariam 
para formar 550 milhões 
de palavras com as quais 
se fariam 4 mil livros de 
500 páginas. Não é de  
admirar que cada ser hu-
mano é singular, único, 
mesmo os gêmeos mo-
nozigóticos têm alguma 
particularidade específi-
ca, além dos traços digi-
tais. As possibilidades de 
haver diversidades são in-
finitas. Esta singularidade 
e infinidade são encontra-
das em todos os animais e 
vegetais.

Isto tudo revela que as 
criaturas não podem ser 
obras do acaso, mas de um 
Deus único todo podero-
so, e Onisciente. Por esse 
motivo o Salmista Davi se 
empolgou e cantou:

“Tu conheces o meu 
assentar e o meu levan-
tar, de longe entendes o 
meu pensamento.” Sal. 
139:2) “Eu Te louvo por-

que de um modo terrível 
e maravilhoso fui forma-
do; maravilhosas são as 
Tuas obras.” (Sal. 139:14) 
O apóstolo Paulo, o mais 
intelectual do Novo Tes-
tamento afirma, pelo Es-
pírito Santo, que todas as 
coisas que há nos céus e 
na Terra, visíveis e invi-
síveis, foram criadas por 
Jesus Cristo e para Ele e 
todas as coisas subsistem 
por meio d’Ele. 

As aves canoras que nos 
encantam, os matizes das 
flores, os coloridos e sa-
borosos frutos, o aroma e 
utilidade da vegetação, o 
frescor dos riachos a ru-
morejar nos levam a reve-
renciar o Deus Criador dos 
céus e da Terra e de tudo o 
que neles há. A vaca preta 
come capim verde, mi-
lho amarelo, ração cinza 
e produz leite branco. Na 
terra preta com esterco fé-
tido, as sementes brancas 
produzem rabanete, be-
terraba, nabo, pimentão, 
berinjela, alface, rúcula, 
amor-perfeito, rosas, com 
formas, cores, perfumes, 
sabores e vitaminas para 
a vida humana e dos ani-
mais. O eucalipto, a cane-
leira e outras árvores são 
aromatizantes e remédios. 
O Senhor sustém todas as 
criaturas, e a nós, peca-
dores e até os descrentes. 
Que Deus maravilhoso! 
Deus seja exaltado!
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Só por hoje, um dia de 
cada vez, vai funcionar na 
sua vida, se acrescentar 
a oração e o amor como 
antídoto contra a incom-
preensão e o não perdão. 
Errar é humano, é apren-
dizado, mas tem conse-
quências. Perdoar é divi-
no. Uma composição diz 
assim: “É preciso amor pra 
poder pulsar, é preciso paz 
pra poder sorrir”. Segundo 
pesquisas médicas, sorrir 
é mais econômico fisica-
mente e emocionalmente 
do que estar amuado ou 
ressentido.

O espírito Cáritas es-
creveu uma linda prece, 
que começa assim: “Deus, 
nosso Pai, que sois todo 
Poder e Bondade, dai for-
ça àqueles que passam 
pela provação, dai luz 
àquele que procura a ver-
dade, ponde no coração 

do homem a compaixão e 
a caridade”. Porque o mais 
importante não é vencer 
todos os dias, mas estar de 
alma reconhecida à vida 
e à bondade divina, por 
podermos lutar mais um 
dia para nosso amadure-
cimento. (1)

Precisamos refletir, 
quando retornamos ao 
corpo físico após uma 
noite de refazimento de 
nossas forças, quais são 
os nossos primeiros pen-
samentos para mais uma 
experiência. Não tenha-
mos medo, nem insegu-
rança, guardemos a fé, a 
gratidão e a esperança de 
que sempre será melhor o 
nosso aprendizado por-
que já acumulamos expe-
riências de outros dias.

A maior obra que pode-
mos conquistar e desfru-
tar é o nosso desenvolvi-

mento moral e espiritual, 
cumprindo nossos deve-
res, com o esforço neces-
sário.

Não nascemos para vi-
ver sós, mesmo com a op-
ção de ficar solteiros ou 
solitários, dependemos 
uns dos outros nesta vida 
moderna. O casamento 
é fator de saúde e longe-
vidade para as pessoas. 
Nesse sentido, precisamos 
pensar como estamos ali-
mentando nossa vida a 
dois.

Sim, porque tudo que 
eu alimento cresce e for-
talece. Em relação ao 
casamento, apliquemos 
esta norma: eu não sou 
perfeito, por certo a ou-
tra pessoa também não o 
é. Às vezes, podemos nos 
decepcionar e devemos 
estar preparados para en-
tender e buscar a solução. 

Não esperemos encontrar 
alguém sem defeitos.

Primeiramente, conver-
semos um com o outro. 
Enquanto um fala, o ou-
tro escuta, e aceita o que 
é louvável e discute aquilo 
que não aceita.

Não devemos nunca ir 
para cama brigados. Pro-
curemos falar sobre o que 
não está legal. Saibamos 
ouvir. Falemos sobre os 
problemas quando tudo 
estiver bem.

Faça do bom humor 
uma ferramenta a favor 
da paz no lar.

Incluamos o cônjuge 
em todos os planos do 
casal. Façamos uma lista 
de interesses em comum. 
Criemos tempo juntos e 
não esqueçamos de fazer 
elogios. 

“Somos todos visitantes deste tempo, deste lugar. Estamos só de passagem. 
O nosso objetivo é observar, crescer, amar. E depois vamos para casa.” Provérbio aborígene

1) Agenda Chico Xavier 2022 – 
Editora EME.

Francisco Luiz Gonzaga 
– Jornalista, Poeta, Advo-
gado e Editor. Natural de 
Itaboraí, no estado do Rio 
de Janeiro, nasceu em 21 
de junho de 1866, filho de 
Francisco Rodrigues Pinto 
e de Francisca Carolina do 
Amor Divino.

Advogado provisio-
nado, promotor público 
interino, poeta, jornalis-
ta e orador, teve grande 
influência em Capivari, 
onde foi proprietário da Gazeta de Capivari. 

Foi um dos fundadores do Partido Democrático e um 
dos fundadores do Teatro Politeama, o lindo coreto do 
Jardim Público. Em 1919, ideou e fundou em Capivari 
o Serviço Telefônico. 

Trabalhou na instalação da energia elétrica na ci-
dade. Lutou pela candidatura a Deputado Estadual do 
escritor Amadeu Amaral, bem como colaborou intensa-
mente para a fundação da Santa Casa de Misericórdia. 

Foi nomeado, em 1904, como 1º. Suplente de Promo-
tor Público e Curador de Órfãos, designado pelo presi-
dente da República Dr. Rodrigues Alves. 

Ocupou, ainda, o cargo de advogado da Câmara Mu-
nicipal de Capivari e da Usina Sucrerie de Rafard. Tam-
bém foi agente e correspondente em nossa cidade do 
jornal O Estado de S. Paulo durante mais de meio século. 

Autor de inúmeras poesias e conferências, deixou 
editado um opúsculo, em 1939, com o título de Velhice 
e Mocidade, que foi proferida no Centro de Ciências e 
Letras de Campinas, onde era sócio.

Casado com sua conterrânea Carlota Luiza de Azeve-
do Gonzaga (de 14/10/1868 a 20/06/1944), o casal teve 
os filhos Sylvia, Licínio, Erício e Francisco. 

Faleceu em Capivari, no dia 15 de fevereiro de 1955, 
recebendo as bênçãos cristãs e a despedida pelas pala-
vras sentidas de Silveira Rocha, do popular Duilio Datti 
e o Dr. Erício Gonzaga, filho do extinto. 

Batalhador incansável das causas de Capivari, fez 
do jornal Gazeta de Capivari, do qual foi seu Diretor e 
Redator, por mais de 14 anos, a sua cátedra em defesa 
do progresso da cidade. 

(Fonte: A Ronda das Ruas, Correio de Capivari e O Organizador)

Figuras Ilustres 
da Região
J. R. Guedes de Oliveira, ensaísta, biógrafo e historiador

Francisco Luiz Gonzaga

Educação 
em Foco
Elizete Cristina Aguiar - Profa. Pedagoga e Pós Graduada em AEE

A Educação Ambiental ainda é um grande desafio no 
nosso mundo de hoje. A sua importância ultrapassa os 
muros da escola e precisa da participação de profissio-
nais qualificados que juntamente com a sociedade de-
vem se debruçar na elaboração de um plano que envol-
vam projetos de pesquisa, formação de ideias, debates, 
diálogos assim como o levantamento de indicadores 
quanti e qualitativos, que norteiam os planos e ações 
com maior sucesso. Primeiramente do seu entorno, do 
seu município, país e finalmente do seu planeta.

Todos os dias nos deparamos com grandes “falas” so-
bre como devemos “tratar” o meio ambiente, entretanto 
pouco temos avançado no desenvolvimento sustentá-
vel. Em se tratando do nosso país, milhões de brasileiros 
ainda não têm saneamento básico, sem água tratada e 
o nosso lixo é jogado impiedosamente nos rios, ruas e 
não há projetos competentes de reciclagem.  A escassez 
da água já se torna um dos principais desafios da hu-
manidade no século 21.

Diante desse triste cenário, se faz necessário a cria-
ção de uma cultura de respeito com uma valorização 
do meio ambiente, envolvendo ações de educação que 
permita a cidadania e o uso responsável. Respeitar as 
diferenças culturais e questões transversais. Uma mis-
são grandiosa para a humanidade, quiçá pelas escolas.

A capacitação dos profissionais, a troca de experiên-
cias e o estabelecimento de parcerias são pontos cru-
ciais para uma escola tornar-se sustentável.

Escolas sustentáveis
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19 de Novembro - Dia da Bandeira

Todo dia, durante minha 
caminhada matinal, ao pas-
sar em frente as casas dos 
moradores antigos de nossa 
cidade, me vem à memória 
as pessoas que lá moravam e 
que por questões óbvias, não 
fazem mais parte do cotidia-
no dos vivos.

E um desses ilustres per-
sonagens, é o Tenente De-
nizart Fonseca, que as vezes 
me ligava para fazer-lhe uma 
visita e bater um bom papo. 
Eu prontamente marcava um 
horário para ir à sua casa, 
onde por horas ele discor-
ria sobre como era a Raffard 
(isso mesmo! Com dois “efes” 
– diria ele) de seu tempo de 
aluno do Grupo Escolar de 
nossa cidade.

Dizia o meu interlocutor 
que os alunos ficavam em 
fila, e cantavam o hino à 
Bandeira, enquanto os pro-
fessores faziam o hastea-
mento de nossa Bandeira, e 
imediatamente eu comenta-
va que também eu tive esse 
privilégio de vivenciar tudo 
isso, quando estudei na Es-
cola Luís Grellet. Lembro que 
tínhamos os hinos nacionais 
na ponta da língua, ensaia-
dos pela inesquecível dona 
Rosinha, nossa professora 
de música.  

Para aqueles que gostam 
de conhecer um pouco mais, 
sobre nossos símbolos nacio-
nais, eis algumas curiosida-
des sobre a nossa Bandeira:

Com a Proclamação da 
República, os governantes 
da época, entenderam ser 
necessária a substituição 
dos símbolos nacionais que 
remetiam à monarquia, e no 
dia 19 de novembro, qua-
tro dias após a proclama-
ção, uma nova bandeira foi 

apresentada e, oficialmente, 
adotada como bandeira na-
cional.

A figura do losango ama-
relo em meio a um quadro 
verde já fazia parte da ban-
deira do Império e tinha sido 
definido pelo pintor francês 
Jean-Baptiste Debret, então, 
algumas transformações 
pontuais deveriam ser fei-
tas. Diante disso, o losango 
amarelo, por exemplo, foi 
redimensionado, e o símbo-
lo de Armas do Império foi 
substituído por uma esfera 
republicana da cor azul, e no 
seu interior, foi acrescenta-
do o lema “Ordem e Progres-
so”, em letras verdes dentro 
de uma faixa branca onde 
foram adicionadas estrelas, 
representando os estados 
brasileiros.

A posição de cada estrela, 
em representação aos Esta-
dos Brasileiros, foi definida 
por lei e corresponde à estrita 
posição das estrelas do céu 
do Rio de Janeiro - observa-
do no dia 15 de novembro 
de 1889 às 8:30h, e só em 11 
de maio de 1992, foram adi-
cionadas novas estrelas, que 
correspondem aos estados 
do Amapá, Roraima, Rondô-
nia e Tocantins.

As cores apresentadas na 
bandeira, têm cada qual um 
significado, e a escolha des-
sas cores remonta a fatores 
relacionados com a história 
dos nossos descobridores, 
quais sejam:

Verde: faz menção a povos 
que habitavam Portugal há 
mais de dois mil anos, e tor-
nou-se símbolo da luta dos 
portugueses pela liberda-
de, passando a ser utilizado 
como cor nacional.

Amarelo: utilizado no 

brasão de armas de Portugal 
logo após a conquista de Al-
garve em 1250, faz menção 
também à cor da Casa dos 
Habsburgo - da qual fazia 
parte D. Leopoldina, esposa 
de D. Pedro I.

Azul e Branco: O azul e o 
branco popularizaram-se no 
Brasil após terem sido ado-
tados como as cores de algu-
mas Capitanias Hereditárias.

A frase que consta na ban-
deira, “Ordem e Progresso”, 
foi inspirada em uma frase 
do positivista Augusto Com-
te, cuja frase completa era: 
“O amor por princípio e a 
ordem por base, o progresso 
por fim”.

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

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

Ao serem hasteadas várias 
bandeiras juntas, a Bandei-
ra Nacional tem prevalên-
cia, sendo esta, a primeira a 
subir e a última a descer do 
mastro.

E assim caro leitor ami-
go, ficaste com algum co-
nhecimento a mais sobre os 
símbolos do nosso país, des-
pertando-nos o patriotismo 
para a ajuda na formação de 
bons cidadãos.

Rafard prepara ações 
especiais de conscientização 
ao câncer de próstata

A Diretoria de Saúde 
de Rafard preparou uma 
programação especial 
destinada aos homens 
neste mês de novem-
bro. O objetivo, segundo 
o governo municipal, é 
reforçar a importância 
da conscientização e 
prevenção ao câncer de 
próstata.

No sábado, 27 de no-
vembro, um médico uro-
logista realizará atendi-
mento de 40 homens, 
previamente agendados, 
entre eles, os pacientes 
que já aguardam consulta 
com esta especialidade.

Os homens deverão 
procurar a Unidade Bá-
sica de Saúde (UBS), 

localizada na rua IV 
Centenário, 560, Centro, 
(antigo PACS), e realizar 
o agendamento até o dia 
25 de novembro.

Uma manhã especial 
está sendo preparada 
para os participantes, 
como explicações sobre 
a prevenção e um café 
da manhã.

Exame de PSA
Os homens que forem 

passar pela consulta no 
dia 27, já poderão retirar 
o pedido do exame de 
PSA. Este exame deve ser 
realizado no laboratório 
até o dia 24 de novem-
bro, para que o resultado 
seja apresentado no dia 
da consulta.

Futsal Azul
Uma partida de futsal 

também está progra-
mada para o dia 26 de 
novembro, às 19h, no 
ginásio municipal Ola-
vo de Campos Borghesi. 
Participam da partida, 
servidores públicos mu-
nicipais da Prefeitura de 
Rafard.
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Rafard realiza mutirão de vacinação 
contra a Covid-19 neste sábado

CORONAVÍRUS  |  Diretoria de Saúde convoca moradores que ainda não tomaram a segunda dose da vacina para receber o imunizante no município

A Diretoria de Saúde de 
Rafard realiza neste sábado 
(20), feriado da Consciên-
cia Negra, um mutirão de 
vacinação contra a Co-
vid-19. O imunizante será 
aplicado das 7h30 às 16h, 
na escola Benedita Vendra-
mim, em moradores que 
agendaram a segunda dose 
desde o mês de setembro 
e ainda não conseguiram 
completar o ciclo vacinal. 

Segundo o governo mu-
nicipal, recentemente, 
houve a redução de tem-
po para receber a segunda 
dose do imunizante da Pfi-
zer, portanto, moradores 
com 18 anos ou mais, com 
21 dias do recebimento da 
primeira dose, já podem 
receber a segunda dose. 

A diretoria de Saúde ex-
plica que, para os menores 
de 18 anos, também houve 
a redução do tempo entre a 
primeira e a segunda dose, 
para 56 dias. Os munícipes 

que estão dentro destes pe-
ríodos devem procurar o 
posto de vacinação para 
receber o imunizante.

Já os rafardenses que 
aguardam para receber a 
segunda dose da Astraze-
nica, Pfizer e Coronavac, 
devem procurar o posto 
de vacinação neste sábado. 

Para ser imunizado, é 
necessário levar compro-
vante de endereço, do-
cumento com foto, CPF, 
cartão SUS do município 
e comprovante de vaci-
nação. Não é necessário 
agendamento, nem chegar 
antes do horário. 

A Vigilância Epidemio-
lógica orienta as pessoas 
a utilizarem máscara no 
posto de vacinação, man-
terem o distanciamento 
social e não levar animais 
de estimação. 

Mais informações po-
dem ser obtidas pelo tele-
fone 3496-1038.

Dose adicional
O Governador João Do-

ria anunciou, na quar-
ta-feira (17), que toda a 
população adulta pode-
rá se vacinar com a dose 
adicional da Covid-19. A 
nova orientação do Plano 
Estadual de Imunização 
(PEI) segue a diretriz do 
Programa Nacional de 
Imunização (PNI) e vale 
para todas as pessoas que 
tomaram as duas doses há 
pelo menos cinco meses, 
ou seja, quem completou 
seu ciclo de vacinação até 
o mês de junho. 

A dose adicional era re-
comendada apenas a quem 
tinha mais de 60 anos de 
idade, aos profissionais 
da saúde e imunossupri-
midos, com um intervalo 
de seis meses. Com a mu-
dança, 710 mil pessoas em 
todo o estado já estão aptas 
a receber a dose adicional 
do imunizante. 

Até o momento, segun-
do o Governo do Estado de 
SP, 3,6 milhões de pessoas 
já tomaram a dose adicio-
nal e outras 2,4 milhões 
com esquema completo 
já podem receber a dose 
de reforço. 

“Importante destacar 
que os imunizantes dis-
poníveis na rede pública 
de saúde são seguros, efi-
cazes e podem ser utiliza-

dos nesta estratégia vaci-
nal. Assim, em São Paulo 
o imunizante para a dose 
de reforço será aquele que 
estiver disponível no posto 
de saúde: Pfizer, Coronavac 
e até mesmo Astrazeneca”, 
destaca Regiane de Paula, 
Coordenadora do PEI.

De acordo com o Go-
verno Federal, quem 
tomou a dose única da 
vacina da Janssen deverá 

tomar uma segunda dose 
após oito semanas e, após 
cinco meses de completar 
o ciclo vacinal, já poderá 
receber a dose de reforço. 
O Estado de São Paulo, 
porém, não conta com es-
toque deste imunizante e 
aguarda o envio de doses 
do Ministério da Saúde 
para definir a adesão às 
novas diretrizes com re-
lação a esta vacina.

Freepik

Moradores que ainda não receberam a segunda dose da vacina devem ir até o posto de vacinação

Triturador é instalado no EcoPonto Castelani
CAPIVARI  |  Equipamento estava há mais de um ano parado; agora, depois de reformado, atenderá moradores no descarte de podas no município

A Secretaria de De-
senvolvimento Urbano 
colocou em funciona-
mento na última quarta-

-feira (17), uma máquina 
trituradora de galhos. O 
equipamento está ins-
talado no EcoPonto do 

bairro Castelani e pro-
mete agilizar o serviço, 
dando mais eficiência 
ao trabalho de restos de 
poda.

Segundo o governo 
municipal, a máquina 
estava parada há cerca 
de um ano e foi con-
sertada com recursos 
próprios da Prefeitura 
de Capivari. Ela tem a 
capacidade de reduzir 
o volume de galhos e, 
consequentemente, 
diminuir o material 
que será transportado 
para o descarte final, 
podendo ser utilizado 
até mesmo para com-
postagem.

“Esse é mais um avan-
ço para tornar o serviço 
da nossa equipe mais 
ágil. Estamos fazendo o 
possível para consertar 
o maquinário que está 
parado na Secretaria 
e até mesmo adquirir 
novos equipamentos. A 
nossa meta é fazer com 

que os funcionários te-
nham as melhores con-
dições possíveis para 
trabalhar, o que resul-
tará em um serviço de 
excelência para a nos-
sa população. Estamos 
batalhando para isso 
e para contribuir com 
o avanço de Capivari”, 

disse Ricardo Bagnato, 
secretário de Desenvol-
vimento Urbano.

O EcoPonto do bairro 
Castelani está localizado 
na avenida José Duppret, 
375, e fica aberto de se-
gunda a sexta-feira, das 
7h às 16h30 e, aos sába-
dos, das 8h às 15h.

Divulgação/Prefeitura de Capivari

Triturador de galhos deve agilizar serviços no ecoponto
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NOVELAS

Pega Pega – Globo – 19h - sexta-fei-
ra: A polí cia intercepta o aviã o de Athaí -
de e Lí gia. Sabine é  surpreendida pela 
polí cia e presa pelo sequestro de Dom. 
Lí gia confessa que planejava matar Sa-
bine, e nã o Mirella. Jú lio, Sandra Helena, 
Agnaldo e Malagueta recebem a sen-
tenç a pelo roubo do hotel. Lí gia conta a 
Sabine que tentou matá-la por ciú mes 
de Pedrinho. Passam-se alguns meses. 
Jú lio deixa a prisão e pede que Eric o 
contrate novamente como garç om no 
Carioca Palace. Bebeth presenteia Ma-
ria Pia com um boneco feito por ela, e 
as duas fazem as pazes. Um ano e seis 
meses depois de Júlio deixar a cadeia, 
Agnaldo pede Sandra Helena em ca-
samento. Anos depois, Malagueta fi nal-
mente conta a Maria Pia como conse-
guiu esconder seus dó lares, e os dois 
vivem felizes administrando um hotel 
em Búzios. Antô nia e Jú lio se casam.

Nos Tempos do Imperador – Globo – 
18h - sexta-feira: Tonico e Bernardinho 
conseguem interromper a marcha pela 
abolição. Augusto percebe o envolvi-
mento de Pedro com Luísa. Prisca e 
Hilário temem que Vitória também os 
abandone e pedem à tia para procurar 
Quinzinho. Luísa ouve quando Augusto 
comenta com Dumas sobre sua relação 
com Pedro. Solano Lopez declara guer-
ra ao Brasil. 

Malhação – Globo – 17h30 - sexta-
-feira: Cobra fi ca tentado com a pro-
posta de Lobão. Marcelo explica seus 
sonhos para Pedro, que apoia o pai. 
Duca tenta se recuperar para a fi nal do 
Warriors. Heideguer diz a Gael que está 
reunindo provas contra Lobão. Cobra 
conta para Jade que entregará a fi nal 
em troca de dinheiro, e a menina avisa 
que, fazendo isso, ele a perderá tam-
bém. Karina consegue tirar sua bota de 
gesso sem que Lobão perceba. Pelo te-
lefone, Karina implora para que Ernesto 
denuncie Lobão, mas o enfermeiro afi r-
ma que teme por sua vida. Cobra avisa 
a Lobão que decidiu lutar para vencer o 
campeonato.

Nazaré – Band – 20h25 - sexta-feira: 
Bárbara recupera um contrato impor-
tante da Atlântida. Dolores discute com 
ela por não concordar com a mentira da 
gravidez. Emerlinda consegue o laudo 
ambiental para tentar impedir a constru-
ção do hotel. João entrega o documento 
do estudo para Isabel. Verônica recebe 
encomenda e fi ca assustada. Heitor rea-
parece e visita Carol, porém o segredo 
dura pouco tempo, já que Sofi a encontra 
os óculos dele dentro de casa e a fi lha 
acaba contando que ele está vivo. Luiz 
aceita fugir com Erica e Iara. Nazaré sen-
te ciúmes de Toni. Nuno entra em de-
pressão e se tranca no quarto do hotel.

Te Dou a Vida – SBT - sexta-feira: An-
dréia diz a Horácio que não teve tempo 
de pensar no divórcio. Horácio perce-
be que ela está de saída e teme que 
Andréia seja enganada. Modesto, na 
condição de esposo, exige que Rosa o 
acompanhe. Gina aconselha que consi-
ga provas para denunciá-lo. Rosa conta 
a Gina que Helena e Ester vão se en-
contrar no parque e decide ir atrás.

Carinha de Anjo  – SBT - 21h - sexta-
-feira: Gustavo e Dr. André tentam ajudar 
Cecília a encontrar uma casa para que a 
irmã da noviça tenha onde morar. Vitor 
convida todos para a festa de inaugura-
ção de sua nova casa. Dulce Maria sonha 
com a mãe, Tereza, que conversa com 
ela. Solange começa a trabalhar na casa 
de Vitor. Flávio rouba computadores de 
um colégio para vender e conseguir di-
nheiro de maneira fácil. Gustavo diz que 
quer conversar com Nicole assim que 
ela voltar. O médico Jairo com quem 
Nicole estava tendo um caso descobre 
que ela está noiva e não quer mais vê-la. 
Nicole telefona para Gustavo e pede um 
alto valor em dinheiro para pagar o hos-
pital. A polícia investiga quem roubou os 
computadores do colégio.

A Usurpadora – SBT - 21h15 - sexta-
-feira: Paola dá ordens a Manuel para 
que sequestre Paulina. Paulina diz a 
Manuel que se ele acredita que agindo 
assim vai conquistar o amor de Paola 
está muito enganado. Carlos diz a Na-
vas que Paulina desapareceu. Navas 
desconfi a que Paola está por trás disso. 
Montse diz a Navas que Paulina ia se 
encontrar com Wilson porque ele disse 
que ia lhe entregar uma carta de sua 
mãe. Navas fi ca feliz ao encontrar Pau-
lina. Ela diz que Paola foi assassinada. 
Paola, se fazendo passar por Paulina, é 
recebida por todos. Montse diz que es-
tava muito preocupada com ela. Arlete 
diz a Paola que não pode tirar a peruca 
e tem que agir com Paulina para que 
ninguém suspeite de nada. Ivan diz a 
Navas que no dia do atentado Paola e 
Gonçalo viajaram para a Itália, mas Pao-
la decidiu voltar para o México e desde 
esse dia não voltou a ver Gonçalo. Ele 
conta também que ela deixou uma 
arma em seu avião. Montse descobre 
que Paulina na realidade é Paola.

Coração Indomável – SBT – 18h - sex-
ta-feira: Carmela oferece ajuda a Carol 
para fazer da vida de Maricruz na cadeia 
um inferno. Cira oferece a sua amizade 
a Maricruz. Otávio diz a Doris que irá 
embora com ela, Lupita e Miguelzinho 
se Maricruz for julgada culpada. Doris 
visita Maricruz fi ngindo que quer a aju-
dar e lhe diz que pagará todos os hono-
rários do advogado Navarro. Doris, de 
fora da cadeia, vê Otávio chegar e diz 
esperar que Maricruz não aceite vê-lo. 
O doutor Guerra diz a Esther que, em 
consequência do golpe sofrido, José 
Antonio pode fi car em uma cadeira de 
rodas. No refeitório da cadeia, tentam 
provocar Maricruz. Dominga aconse-
lha Maricruz que se cuide, pois Carol 
tem autoridade entre as demais de-
tentas. Nilda, Mudinha e Pedro visitam 
Maricruz. Esther diz a Simone que não 
deixará José Antonio caso ele fi que in-
válido, pois será um castigo para ele. O 
advogado Navarro diz a Otávio que a 
pena menos severa que Maricruz de-
verá pegar é de 10 anos de reclusão. 
Na sala de visitas, Maricruz informa ao 
advogado que já não quer mais a sua 
defesa. Otávio se convence que Mari-
cruz não é assassina e decide seguir a 
visitando mesmo contra sua vontade.

FILMES

Mib – Homens De Preto 2 - Globo - 15h 
- sexta-feira: Quatro anos se passaram 
desde que os agentes caçadores de 
extraterrestres Kay e Jay evitaram um 
desastre interplanetário. Kay retorna à 
tranquilidade da vida civil e Jay perma-
nece trabalhando para a MIB, agência 
secreta do governo responsável pela 
monitoração de atividades alienígenas. 
Ao investigar um crime de rotina, Jay 
desvenda um diabólico plano armado 
por Serleena, monstruosa alienígena 
que está no planeta.

Jesse Stone – Tempo De Despertar - 
Globo - 2h - sexta-feira: Jesse Stone 
é um ex-policial que, para escapar de 
seus fantasmas do passado, se refugia 
em uma pequena cidade. Ele reabre 
um caso de homicídio não solucionado, 
encontrando pistas em um velho túmu-
lo. Mas o passado de Stone também é 
desenterrado e passa ser o centro de 
uma investigação que trará incríveis re-
velações.

O Homem Do Ano - Globo - 3h15 - sex-
ta-feira: Uma ingênua aposta entre 
amigos transforma Máiquel, um ho-
mem comum, em assassino e herói de 
toda uma cidade. Deixando-se levar pe-
los acontecimentos, Máiquel torna-se 
respeitado por bandidos e pela polícia, 
sendo também amado por duas mulhe-
res. Até que comete seu primeiro erro e 
é obrigado a tomar de volta o controle 
do seu destino.

Áries - De 21/03 a 20/04: Esse eclipse vai mexer com sua vida como um todo, 
principalmente com as questões de trabalho e dinheiro. Pode acontecer um golpe 
de sorte que trará renovação e sucesso, mas é preciso acreditar em si e se valorizar, 
saindo da zona de conforto e acreditando numa mudança que trará evolução. Via-
gens podem acontecer. Ciúme, cobranças e todas essas emoções negativas podem 
ser destrutivas para a sua relação amorosa. Para as relações em geral, a semana 
pede calma, carinho e segurança. Levar conforto e um pouco de romantismo ao 
seu par fará bem aos dois. Novas oportunidades de trabalho estão chegando, então 
saiba aproveitar as chances e não se deixe levar por medos e apegos. Cuidado com 
o mau uso do dinheiro. A semana traz abertura e expansão. Você pode começar um 
novo empreendimento ou começar a se dedicar a novos sonhos.

Touro - De 21/04 a 20/05: O eclipse mexerá muito com você, afi nal é no seu 
signo que acontecerá a Lua Cheia. Você pode fi car indeciso ou paralisado por dú-
vidas, medos e emoções intensas que podem surgir: vale a pena buscar aproveitar 
a riqueza deste momento para mergulhar mais em si e se conhecer melhor. Esta 
semana não favorece decisões defi nitivas, então refl etir é o melhor a ser feito. As 
relações podem entrar em choque neste eclipse. Tome cuidado com dúvidas sobre 
o que realmente quer em relação ao amor e à sua atual relação. Você pode fi car 
com as emoções mais intensas do que o normal e reagir a tudo exageradamente. 
Tome cuidado com essa tendência que pode gerar brigas. Quem está solteiro pode 
viver novos amores e paixões. Pode ser preciso desenvolver uma grande fl exibilida-
de para lidar com os desafi os de trabalho e as tarefas do dia a dia. Pessoas próximas 
podem ajudar se você se abrir a receber ajuda. Os diálogos serão imprescindíveis 
e você pode conseguir realizar bons negócios e até pode ter um golpe de sorte 
repentino, envolvendo ganhos ou novos contratos

Gêmeos - De 21/05 a 20/06: A semana pode ser intensa e trazer inúmeras si-
tuações para serem resolvidas, inclusive algumas inesperadas. Você pode fi car as-
soberbado do início ao fi m, sentindo estresse ou estafa, por isso é bem importante 
olhar com carinho para a sua saúde e saber fazer pausas ou deixar as coisas fl uírem. 
Com isso, algumas tarefas vão fi car para depois, pois será impossível fazer tudo. Se-
mana em que o amor e a compaixão podem fazer muita diferença. Seu lado altruís-
ta e utilitário pode surgir fortemente, e isso traz para seu convívio calor e alegrias. 
Tome cuidado apenas com a tendência a carregar as responsabilidades do seu par 
nas costas, porque isso pode trazer angústia e sobrecarga. Saiba ajudar, mas saiba 
também impor limites. Muito trabalho nesta semana e muita necessidade de organi-
zação para não se perder em meio ao caos. Tome cuidado com a procrastinação ou 
a distração, que podem te levar ao erro ou a acumular tarefas. Você pode também 
começar muitas coisas e não terminar nenhuma, então é importante se manter foca-
do em uma tarefa por vez e se manter calmo, sem pressa, e isso pode ser o desafi o.

Câncer - De 21/06 a 20/07: A semana pode trazer desafi os em relação aos 
seus objetivos e sair completamente do que você planejou inicialmente. Portanto 
é uma semana cheia de diálogos e situações inusitadas e que traz a necessidade 
de ser fl exível e se abrir ao novo que chega com tudo na sua vida com o eclipse da 
Lua Cheia. Os amigos podem ser uma alegria ou uma decepção. Tome cuidado com 
a difi culdade de se abrir ao novo e à vida que chega, o que pode levar você a aca-
bar se isolando, porque existirão convites e possibilidades de diversão e romances 
novos, mas é importante ter autoestima para aceitar os desafi os de se expor. Para 
quem já está numa relação estável, é importante fortalecer os laços para evitar a 
dissolução deles, pois o eclipse pode mexer com seus desejos pessoais. Sua criati-
vidade pode não estar alta nesta semana, assim como sua autoconfi ança. Cuidado 
com a atitude derrotista e desanimada de levar seus objetivos em frente e acabar 
não fazendo as coisas essenciais. Fora isso, a semana favorece um bom planeja-
mento e pesquisas. Você pode aproveitar melhor seu trabalho se receber ajuda ou 
se trabalhar em equipe.

Leão - De 21/07 a 22/08: A semana pode trazer muita ação e também cansaço. 
Tome cuidado para não se render à preguiça e à letargia, que podem ser grandes. Se 
puder descansar, ótimo, senão tome cuidado com a autossabotagem, que te leva a 
não realizar o que deve ser feito. Pode ter uma semana de muitos contatos e muitos 
afazeres, e isso acaba gerando irritação. Manter a calma é importante. A família pode 
estar em destaque nesta semana, então saiba se abrir para ajudar e também saiba 
pedir ajuda. Carregar o mundo nas costas pode trazer desânimo e insatisfação. Os 
amores não estarão muito românticos nesta semana, mas você pode ter momentos 
de abertura das suas emoções mais íntimas com boas conversas. A semana pode 
trazer desafi os de carreira e também potencialidades de crescer, se você souber 
lidar com eles. Pode ter muito o que fazer, mas mais do mesmo pode não trazer 
resultados satisfatórios e você pode ser cobrado por inovação, portanto deixar vir 
inspiração e criatividade pode te ajudar nos momentos mais desafi adores. Sair da 
zona de conforto é indicado.

Virgem - De 23/08 a 22/09: A semana pode trazer atrasos ou mudanças súbitas 
em cima da hora. É importante buscar refl etir sobre seus objetivos e metas. Pode ser 
uma semana na qual seus pensamentos fi cam confusos ou você pode insistir em tei-
mosia ou paranoias. Tome cuidado com os julgamentos e com decisões por impulso. 
Você pode conseguir encontrar saídas inteligentes para os problemas se ousar fazer 
o novo. O amor pede diálogo e aventuras. O tédio ou a falta de comunicação po-
dem prejudicar muito os relacionamentos em geral, principalmente os mais íntimos. 
Passeios ou uma saída da rotina são indicados. Brigas por divergência de opinião 
podem fi car fora de controle, então mantenha a capacidade de compreender a visão 
do outro. O trabalho pode trazer dinamismo e agitação. As preocupações a respeito 
das tarefas a serem feitas podem povoar a sua mente, então tome cuidado com a 
ansiedade. É importante usar sua capacidade de orientar e ensinar, assim como se 
abrir para aprender coisas novas. É uma semana de novos aprendizados no trabalho.

Libra - De 23/09 a 22/10: A semana pode trazer um renascimento emocional 
grande, como se algo difícil passasse, ou seja, semana de dar a volta por cima após 
uma situação difícil, mas isso requer muito desapego. Pode ser que esse momento 
difícil aconteça nesta semana para trazer até você uma nova consciência e uma 
mudança radical em alguma área da vida. As relações podem trazer muito carinho, 
prazer e conforto. Bons momentos a dois caso as emoções não estejam muito re-
mexidas, senão você pode querer fi car mais sozinho do que dividir sua companhia. 
Tome cuidado com ciúme, medos e paranoias, que podem levar vocês a brigarem. 
Para quem está solteiro, paqueras podem virar algo mais sério. Muito trabalho a ser 
feito. É indicado que você tenha disciplina e saiba aceitar as novas atribuições que 
podem chegar até você. Tome cuidado com o mau uso do seu dinheiro. Você pode 
estar preocupado com dívidas e seria interessante buscar saldá-las a partir de uma 
negociação.

Escorpião - De 23/10 a 21/11: A semana pode trazer intensidade e radicalis-
mos. É importante refl etir antes de agir e não se deixar levar por desejos urgentes 
e aleatórios, que surgem ardente e inesperadamente. A paz precisa ser seu mote, 
além de conseguir dialogar com diplomacia e calma. Golpes de sorte podem surgir. 
As relações serão o foco desta semana, que tem a Lua Cheia com eclipse em Touro. 
Muitas conversas podem acontecer, trazendo uma luz para a relação. Vocês podem 
decidir abrir um negócio juntos, por exemplo. As relações de amor podem se mistu-
rar com trabalho ou uma paixão pode surgir no ambiente de trabalho. Pode ser uma 
boa semana nos negócios, com lucros e novas parcerias. Antes de aceitar ou assinar 
contratos, porém, é importante refl etir e dialogar com outras pessoas para não fi car 
com dúvidas. Investigar as coisas a fundo é indicado. As pesquisas e a perseverança 
farão a diferença no seu trabalho. Saiba ter coragem para assumir suas responsabi-
lidades e não fuja das tarefas. Conclua.

Sagitário - De 22/11 a 21/12: A semana pede foco na sua saúde e no movimen-
to, portanto é indicado conseguir conciliar suas atividades diárias com a prática de 
atividades que podem trazer bem-estar e leveza. Direcionar sua atenção às coisas 
boas pode ser o desafi o, então tome cuidado com o foco apenas no negativo e nas 
preocupações, porque isso pode deixar sua semana muito pesada. Você pode rece-
ber ajuda das suas relações nesta semana, mas é importante saber pedir essa ajuda. 
O excesso de orgulho ou de críticas pode afastar os outros: lembre-se de que nin-
guém tem bola de cristal e esperar que as pessoas façam o que você está pensando 
é um modo complicado de levar suas relações nesta semana, pois trará implicâncias 
e irritações de ambos os lados. A semana pode trazer novas oportunidades de tra-
balho, mas é preciso refl etir antes de se comprometer. Organizar-se para não viver 
uma semana de caos é importante. Respirar é uma forma simples de trazer leveza 
e saúde mental, pois você pode fi car muito perdido no meio das situações. Buscar 
orientação pode ser útil.

Capricórnio - De 22/12 a 20/01: As relações estão em foco nesta semana. Você 
vai interagir com muitas pessoas diferentes, e isso pode ser positivo, porque vai 
exercitar a fl exibilidade mental e a capacidade de se relacionar com pessoas di-
versas. Tome cuidado com uma postura infl exível, que pode trazer desafi os. O amor 
pode ser o ponto alto desta semana. A Lua Cheia pode trazer renascimento afetivo 
ou novas paixões. Saiba se abrir ao amor e viver com alegria, pois seu magnetismo 
pode ser grande. O desafi o é estar com a autoestima e o amor-próprio em dia, caso 
contrário você pode se colocar numa postura extremamente passiva. Pode ser pos-
sível resolver os problemas com uma boa dose de charme e criatividade. Saiba usar 
seus dons de forma positiva. Novos projetos podem surgir para serem colocados 
em prática, e isso trazer renovação. Alegrias no trabalho estão a caminho, mas saiba 
desapegar de tarefas cansativas e insatisfatórias.

Aquário - De 21/01 a 19/02: A semana pode trazer movimento e mudanças, 
inclusive mudanças reais de casa ou na rotina doméstica. Saiba dialogar! Ficar guar-
dando as emoções pode ser prejudicial. Ao mesmo tempo, evite irritações ou agres-
sividade, porque manter o equilíbrio é indicado. A semana também está trazendo 
estudos e organizações. A família pode ser o desafi o e, ao mesmo tempo, o ponto 
alto. Saiba se doar um pouco e trazer renovação ao seu lar. Bons momentos afetivos 
com pessoas do seu convívio. Você pode receber pessoas em casa ou receber con-
vites para festas e eventos que podem agitar a semana. A semana pode trazer uma 
mudança radical na sua carreira. Aproveite o momento para buscar novas oportu-
nidades ou propor as mudanças que deseja, trazendo alívio ao excesso de trabalho 
atual. O diálogo e a comunicação estão ativados. É uma boa semana para estudar ou 
resolver coisas a partir do seu lado dinâmico.

Peixes - De 20/02 a 20/03: A semana pode trazer desafi os com relação aos pro-
cessos em andamento ou ter muitos impedimentos e interrupções, trazendo a ne-
cessidade de ter muita paciência. Saiba ouvir, agir e observar mais do que falar; essa 
pode ser uma dica valiosa. Pode ser uma semana intensa e cheia de atividade, em 
que haverá a necessidade de conseguir fazer pausas para evitar o estresse. Pode ser 
preciso apoiar as ações do seu par ou adotar uma postura mais segura emocional-
mente, para evitar brigas causadas por inseguranças. Você pode ter pouco tempo 
para lazer e romantismo, mas poderá conseguir fazer um passeio interessante ao 
lado de quem ama, e isso será muito benéfi co, inclusive trazendo bem-estar e um 
descanso merecido a você. Muitas tarefas a serem realizadas, mas nem todas vão 
fl uir com facilidade, trazendo a necessidade de não apenas ter paciência, mas de 
exercitar sua inteligência e sua fl exibilidade. Você pode conseguir muita populari-
dade graças à sua gentileza e à sua amorosidade ao lidar com as pessoas. Tome 
cuidado com a raiva e a difi culdade de entender as situações. Não use a força e a 
agressividade, que vão complicar mais do que ajudar.

Dia 19/11
Keli Cristina Marini
Luís Emilio Vendramim
Domenica Morato
Mayara Alves de Souza
Rose Vigorito
Luís Antônio Albiero
Sérgio Ivan H. D. Pacheco
Marcus Vinicius O. Silva
Luis Antonio Franco
Sâmela Caliandra Betim
Alexandra dos Santos
Cecília Franco
Nardinho Bortoletto

Dia 20/11
Sirlei Toledo
Ronaldo Fernanda Clemonesi
Camila Toaliari
Rafael Carneiro
Mirian Marcia
Regina Angelini Ferreira
Luciana Groninger
Joyce Bertoldo
José Luiz Cabral

Dia 21/11
Grasiela Farias
Eduardo Ruiz
Angela Siqueira Franco
Tânia Tempesta
Daniela Bresciani Ferrari
Soraia Antonelli da Costa
Aline Estanislau Fornaziero
Beatriz Monteiro
Maria de Fátima S. de Souza
Emili Cristiane de Souza
Lucimara Vidal Cremonese
Francisco Tonin Junior
Mariane Ap. Quibáo
Monise Quirino

Dia 22/11
Bruna Costa Berganton
Jenefer Elen
Tais Fernanda Cassiano
Andréa Tabai 
Charles Oliveira
Clóvis Antonio dos Santos
Leonardo Tadei Lima
Eduarda Beatriz Carillo
Giovanna Ricomini
Daniel Aghazarian de Oliveira

Dia 23/11
Edivaldo B. Mano
Raquel dos Santos

Fabiana Pagotto
André Dantas
Daniel Araújo do Nascimento
Cristiane Piazentim
Gisleine Barbosa
Jéssica Melo
Raquel Barsalo
Telma Andrade
Ester Sgariboldi
Eliana Ramos
Rafael Santos Ferrari
Kelen David
Tereza Bertoli
Lucas Antonio Pereira da Silva
Rafael Santos Ferrari
Marcelo Rodrigo Martins
Renato Galdino Nascimento
Rodolfo Urbano
Ariane Moura

Dia 24/11
Leandro Augusto Franco
Renata Sampaio
Leandro de Paula
Paulinha Silva
Lú Souza
Laio Campachi
Hélio Forti Talassi
Antonio de Almeida
Cleber Alex Thomazini
Bruno Wilson Brugnerotto
Silvio Alves Moreira
Mariana Proença
Marli Antonia Giatti Callegaro
Onivaldo Cuan

Dia 25/11
Natália Engel Rodrigues
Maria Helena Ambrósio
Luciana Assad
Alexandra Brito
Rafael Faccina
Anderson Pansserini
Denise Cremoneze Martins
Rosangela Silva
Elisabete Carillo
Marcia F. S. Santos de Oliveira
Lívia Melikardi Toaliari
Grazy Camargo
Cristiane Silva dos Santos
Ailton Jose da Silva
Daniele Ramos Lucas Gomes
Ademilson Clayton Berganton
Eslaldo D. M. Almeida
Juraci Tezotto Orlandim
Maria Cleusa Oliveira Rocha
Vlamir Ap. Fornazin

HoróscopoNovelas e Filmes
Feliz

Aniversário
Seu nome não está na lista?

Ligue pra gente! 3496.1747

06

Parabéns e felicidades ao diretor da rádio Raízes FM, Carlos Al-
berto Maschietto, que na próxima quinta-feira (18), comemora 
mais um ano de vida. Receba os votos de paz, saúde e sucesso, 
da esposa Bete, dos fi lhos, familiares, amigos, e em especial, de 
toda equipe da Raízes FM.
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“Eletrônico não é lixo”: saiba como descartar 
corretamente eletroeletrônicos e pilhas

RAFARD  |  Campanha segue até o dia 25 de novembro; moradores podem realizar o descarte no Departamento Municipal de Água e Esgoto

O debate sobre o descar-
te correto e a necessidade 
da reciclagem de lixo ele-
trônico tem ganhado força 
nas últimas semanas em 
diferentes localidades do 
país, impulsionado pelo 
Dia Internacional do Lixo 
Eletrônico - celebrado no 
dia 14 de outubro. 

A data visa promover a 
conscientização da popu-
lação sobre a necessidade 
de que geradores elétricos, 
como pilhas e baterias, e 
aparelhos eletrônicos dos 
mais diversos tipos e tama-
nhos sejam descartados de 
forma adequada. 

Dentre os riscos causa-
dos pela exposição exces-
siva a lixos eletrônicos não 
descartados, guardados in-
devidamente no ambiente 
doméstico, estão a possi-
bilidade de contaminação 
por metais pesados que 
compõem estes objetos.

Nesse sentido, a Divisão 
de Meio Ambiente da Pre-
feitura de Rafard, em par-
ceria com a Green Eletron 
iniciaram no município, na 
última segunda-feira (16), 
a Campanha “Eletrônico 
não é lixo”. 

Os moradores que dese-
jarem realizar o descarte 
correto de resíduos ele-
troeletrônicos e pilhas - 
exceto linha branca, como 
geladeira, fogão, máquina 
de lavar e microondas – po-
dem realizar o descarte no 
Departamento Municipal 
de Água e Esgoto, locali-

zado na rua Allan Rolim 
Barbosa, 248, no bairro 
Popular.

A campanha segue até 
o dia 25 de novembro e os 
materiais enjeitados serão 
recebidos de segunda à 
sexta-feira, das 9h às 16h.

“Cuidar do meio am-
biente é dever de todos 
e pequenos gestos como 
este, fazem toda a diferen-
ça para uma Rafard melhor 
e mais limpa”, destaca Na-
tália Sampaio dos Santos, 
chefe do Departamento 
Municipal de Meio Am-
biente e Aterro Sanitário.

O que pode ser 
descartado
Serão recebidos no pon-

to de coleta: notebooks, 
impressoras, eletrônicos 

de escritório, eletrônicos 
de pequeno porte, tablets 
e celulares, acessórios de 
informática, câmeras, ca-
bos e carregadores, ele-
troportáteis, ferramentas 
Elétricas e muitos outros.

No site da Green Eletron, 
você encontra a lista com-
pleta dos produtos que po-
dem ser descartados: ht-
tps://www.greeneletron.
org.br/lista-completa.

Parceira
A Green Eletron é uma 

gestora para logística rever-
sa de eletrônicos. Ela auxi-
lia as empresas no aten-
dimento à lei 12.305/2010 
(Política Nacional de Resí-
duos Sólidos).

O objetivo da empresa é 
operacionalizar a logística 

reversa de pilhas, baterias 
e eletrônicos.

Todas as empresas fa-
bricantes, importadores, 
distribuidores e comércios 
têm a obrigatoriedade le-
gal de disponibilizar pon-
tos de entrega voluntária 
para que seus consumi-
dores possam descartar o 
lixo eletrônico da forma 
adequada.

“Por meio de grandes 
parcerias consolidadas, 
conseguimos fornecer 
para sociedade um mun-
do com cada vez menos 
extração de recursos natu-
rais, promovendo assim o 
reaproveitamento de ma-
térias-primas com uma 
economia mais circular”, 
diz o texto de apresentação 
no site da Green Eletron.

Reprodução/Internet

Eletroeletrônicos e pilhas não podem ser descartados com o lixo comum

Inscrições prorrogadas 
para cursos técnicos 
gratuitos do IFSP Capivari

O prazo de inscrição 
no Processo Seletivo dos 
cursos técnicos do Insti-
tuto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de São 
Paulo (IFSP) foi prorrogado 
até 24 de novembro. O IFSP 
oferece 544 vagas para cur-
sos técnicos nos câmpus 
Campinas, Capivari, Hor-
tolândia e Piracicaba. Em 
todo o estado de São Pau-
lo, são ofertadas 6.080 va-
gas em 36 câmpus para o 
primeiro semestre de 2022.  

Podem se inscrever estu-
dantes do Ensino Médio ou 
que estão cursando o 9º ano 
do Ensino Fundamental. 
Candidatos que já concluí-
ram o Ensino Médio podem 
se inscrever nos cursos da 
modalidade concomitan-
te/subsequente. São três as 
modalidades de ensino.

No curso Técnico inte-
grado ao Ensino Médio, 
o estudante cursou inte-
gralmente o Ensino Mé-
dio e técnico no IFSP. Na 
modalidade concomitan-
te, o aluno cursa o ensino 
técnico no IFSP e o Ensino 
Médio em outra instituição 
de ensino. A modalidade 
subsequente é destinada 
a estudantes que já con-
cluíram o Ensino Médio e 
cursam apenas o Ensino 
técnico no IFSP. 

Todos os cursos são gra-
tuitos, sem cobrança de 
mensalidade. Para realizar 
a inscrição, os interessados 
devem ler atentamente o 
Edital nº 400/2021, reali-

zar o cadastro e preencher 
o formulário eletrônico de 
inscrição e o questionário so-
cioeconômico no Portal do 
Candidato, por meio do site 
processoseletivo.ifsp.edu.br.  

A taxa de inscrição é de 
R$ 60, para os cursos téc-
nicos integrados, ou de R$ 
30, para os técnicos conco-
mitantes ou subsequentes 
ao Ensino Médio.

Neste ano, devido a uma 
determinação judicial, o 
IFSP voltou a adotar a se-
leção por meio de provas. O 
processo seletivo abordará 
as disciplinas de Português 
e Matemática e será apli-
cado, de forma presencial, 
no dia 19 de dezembro, na 
mesma cidade, ou muni-
cípio da mesma região, da 
localização do câmpus es-
colhido pelo candidato no 
momento da inscrição.  

Em Capivari, são 80 va-
gas ofertadas para o Téc-
nico integrado ao Ensino 
Médio: Informática (40 
vagas - período integral) e 
Química (40 vagas - perío-
do integral).

O IFSP reserva 50% de 
suas vagas a estudantes 
que tenham cursado inte-
gralmente o ensino funda-
mental em escolas públi-
cas. Também têm direito 
às vagas reservadas candi-
datos em situação de vul-
nerabilidade econômica e 
social, pretos, pardos ou 
indígenas, e pessoas com 
deficiência.  Mais informa-
ções em www.ifsp.edu.br.
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Conselho Tutelar
está de casa nova

O Departamento de 
Assistência Social da 
Prefeitura de Rafard 
inaugurou na última 
quinta-feira (18), a nova 
sede do Conselho Tutelar 
Municipal. Agora, a nova 
sede está localizada na 
rua Marechal Deodoro da 
Fonseca, 184, no Centro 
da cidade.

O Conselho Tutelar é 
um órgão permanente 
e autônomo, não juris-
dicional, encarregado 
pela sociedade de zelar 
pelo cumprimento dos 
direitos da criança e do 
adolescente. Resumida-
mente, os conselheiros 
tutelares são os articula-
dores. Recebem a denún-
cia, ouvem a criança e o 
adolescente, e fazem os 
encaminhamentos. Ele 
são o coração do Sistema 
de Garantia de Direitos e 

um pronto-socorro para 
as crianças e adolescen-
tes.

“A nova sede permite 
que os atendimentos se-
jam feitos de forma mais 
eficiente, já que se trata 
de um trabalho que, na 
maioria das vezes, exige 
segurança e sigilo, sen-
do silencioso, porém, de 
extrema importância na 
defesa e no atendimento 
às crianças e adolescen-
tes do município”, explica 
a diretora da Assistência 
Social, Helena Francisco 
da Silva.

Atualmente, cinco pes-
soas compõem o Con-
selho Tutelar de Rafard: 
Angelica Garcia Rossi, 
Maria Helena da Cruz, 
Katia Febbo, Magali Pa-
lhardi e Jonas Barbosa.

O prefeito municipal, 
Fábio dos Santos, e seu 

vice, Wagner Bragalda, 
participaram da inaugu-
ração da nova sede e rea-
firmaram o compromisso 
em defesa da melhoria da 
qualidade de vida na ci-
dade. “O objetivo da nova 
unidade é aproximar e 
tornar mais fácil o aces-
so aos serviços prestados 
pelos conselhos tutelares. 
Creio que a cidade só tem 
a ganhar com a implanta-
ção desse novo espaço”, 
disse Fabinho.

Atendimento
O Conselho Tutelar de 

Rafard atende presencial-
mente na nova sede, de 
segunda à sexta-feira, 
das 8h às 17h, ou pelo 
telefone: 3496-1815. Após 
às 17h, ao sábados, do-
mingos e feriados, o aten-
dimento acontece pelo 
telefone: 99873-2650.

Autoridades municipais e conselheiros tutelares na inauguração da nova sede

Caminhão desgovernado 
bate em muro de casa na 
avenida São Bernardo

ACIDENTES  | Semana agitada com ocorrências em ruas de Rafard e rodovia

Na manhã da última 
terça-feira (16), um ca-
minhão perdeu o freio e 
bateu na lateral de uma 
casa na avenida São Ber-
nardo.

Segundo a Guarda 
Municipal, no caminhão 
estava apenas o moto-
rista e na casa tinham 
os moradores, mas nin-
guém ficou ferido. O 
muro do imóvel, porém, 
ficou destruído.

De acordo com nota 
divulgada na manhã de 
quarta-feira (17), pela rá-
dio Raízes FM, a empre-
sa vai se responsabilizar 
pelos danos causados, 
arcando com os custos.

Esse não é o primei-
ro acidente no local. 
Outros casos já foram 
registrados com cami-
nhões, principalmente 
por falhas mecânicas 
nos freios.

Acidente na
IV Centenário
Logo pela manhã, por 

volta das 6h de quinta-
-feira (18), outro aciden-
te foi registrado na rua 
IV Centenário, em frente 
à Câmara Municipal de 
Rafard.

Segundo informações, 
uma mulher que con-
duzia o veículo Corsa, 
perdeu o controle após 
o volante do carro travar. 
O veículo invadiu a cal-
çada, arrancou lixeiras e 
só parou após bater no 
portão de uma residên-
cia.

Não houve vítimas, 
apenas danos materiais. 
A ocorrência foi atendida 
pelo Corpo de Bombei-
ros, que confirmou que 
a condutora não sofreu 
ferimentos.

Capotamento na
SP-101
Um capotamento de 

veículo foi registrado na 
quinta-feira (18), no km 
35 da  Rodovia Jornalista 
Francisco Aguirre Proen-
ça (SP-101), em Capivari. 

De acordo com infor-
mações, o carro era con-

duzido por um homem, 
que seguia sozinho no 
veículo. Ele não se feriu.

O motorista contou 
que seguia  para Rafard,  
e perdeu o controle da 
direção quando entrou 
na curva. Chovia na hora 
do acidente, que ocorreu 
por volta das 7h55.

Divulgação/Prefeitura de Rafard

Reprodução/GCM Rafard

Caminhão bateu na lateral de residência na São Bernardo
Wanderley Alves

Veículo derrubou lixeiras e só parou após bater em portão

Capotamento no km 35 da rodovia Francisco Aguirre Proença

Reprodução/Raízes FM
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Capivari renova decreto que 
proíbe desperdício de água

ESTIAGEM  | Município já reduziu o consumo em aproximadamente 57 milhões de litros de água, desde a implantação do decreto vigente

O período de estiagem 
vem castigando a Repre-
sa Milhã, responsável por 
50% do abastecimento hí-
drico de Capivari.

Na primeira quinzena 
de outubro, o Serviço Au-
tônomo de Água e Esgoto 
(SAAE) tomou uma medida 
para tentar conter o des-
perdício de água. O decreto 
determinou, desde o dia 
14 de outubro, a proibi-
ção de lavagem de frente 
de imóveis, ruas, encher 
ou esvaziar piscinas, lavar 
quintais, telhados, pa-
redes, calhas, garagens, 
veículos ou despejar água 
tratada na rede pluvial ou 
rede de esgoto.

Segundo a autarquia, 

durante o primeiro mês do 
decreto em vigor, a eco-
nomia estimada é de cer-
ca de 57 milhões de litros 
de água. Esse número é o 
equivalente à cerca de cin-
co dias de abastecimento 
hídrico para toda a cidade 
de Capivari. A quantia tam-
bém é correspondente a 
uma caixa de água de 1.000 
litros para mais de 56 mil 
pessoas.

No entanto, mesmo 
com a medida de racio-
namento, a situação é 
preocupante. “O decreto 
que proíbe o desperdício 
vem ajudando bastante, 
porém a falta de chuvas 
ainda prejudica muito. A 
situação segue preocu-

pante, as bombas hidráu-
licas estão funcionando 
24 horas por dia e mesmo 
assim o nível do reserva-
tório segue baixando, por 
isso mais do que nunca, 
precisamos que a popula-
ção contenha o desperdí-
cio”, alerta o superinten-
dente do Saae Capivari, 
Rogério Oliveira.

O decreto, baseado na 
lei 4.568/2014, determina 
aplicação de penalidade no 
valor de R$ 72,40 na conta 
de água do morador que 
for pego desperdiçando. 
Em caso de reincidência, o 
valor da multa passa a ser 
de R$ 144,80, além do corte 
total do fornecimento de 
água por três dias. 

Na sexta-feira, dia 12, 
o prefeito de Capivari, Vi-
tor Riccomini, assinou a 
prorrogação da medida de 
racionamento por mais 30 
dias.

A fiscalização é realizada 
pelos servidores públicos 
efetivos do Saae, responsá-

veis pelo auto de infração 
e a multa. De acordo com 
a lei, a Guarda Civil pode 
auxiliar na fiscalização, en-
caminhando a ocorrência 
à autarquia para que seja 
lavrada a multa. 

Segundo o governo mu-
nicipal, a lavagem de veí-

culos em postos de com-
bustíveis que forneçam 
a “ducha grátis” também 
está proibida na cidade. 

Em caso de dúvidas e 
denúncias, o Saae Capivari 
atende pelo telefone 0800-
1900-123, 24 horas por dia, 
sete dias por semana.

Divulgação/Saae Capivari

Represa Milhã, responsável por 50% do abastecimento hídrico da cidade está sofrendo com estiagem
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CLASSIC LS 2012
Vendo, prata, flex, R$ 23.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

MERCEDES C280 1995
Vendo, prata, gasolina, R$ 27 mil. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

GOL CITY 2015
Vendo, 2015, prata, fl ex, R$ 32.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

CORCEL I 1977
Vendo, marron, gasolina, R$ 35 mil. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

TUCSON GLS 2013
Vendo, preta, flex, automática, R$ 
45.900,00. Tratar pelo fone: 3491-3114. 
MV – indeterminado

ETIOS XS 2018
Vendo, branco, 1.5, fl ex, automático, R$ 
59.900,00. Tratar pelo fone: 3491-3114. 
MV – indeterminado

IX35 B 2015
Vendo, prata, flex, R$ 74.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

COROLLA GLI 2017
Vendo, prata, fl ex, R$ 82 mil. Tratar pelo 
fone: 3491-3114. MV – indeterminado

COROLLA GLI 2017
Vendo, branco, flex, R$ 83.500,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

RANGER LIMITED 2019
Vendo, 3.2, 4x4, cinza, diesel, R$ 
204.900,00. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV – indeterminado

ECOSPORT FLS 2011
Vendo, 1.6, fl ex, preto, R$ 35.500,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

FOX CL 2018
Vendo, fl ex, 1.6, prata, R$ 50.500,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

SAVEIRO CROSS 2014
Vendo, fl ex, preto, R$ 52 mil. Tratar pelo 
fone: 3492-5543. PV – indeterminado

RENEGADE LONGITUDE 2016
Vendo, automático, fl ex, preto, R$ 76 
mil. Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

ÔNIX PREMIER 2020
Vendo, fl ex, turbo, automático, preto, 
R$ 82 mil. Tratar pelo fone: 3492-5543. 
PV – indeterminado

RAV4 2015
Vendo, 4x4, 2.0, gasolina, preto, R$ 
110 mil. Tratar pelo fone: 3492-5543. 
PV – indeterminado

FOX PLUS 2010
Vendo, fl ex, prata, R$ 27 mil. Tratar pelo 
fone: 3492-5543. PV – indeterminado

SAVEIRO CS 2011
Vendo, 1.6, fl ex, prata, R$ 29.900,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

COBALT LT 2012
Vendo, 1.4, flex, branco, R$ 34 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

GOL ROCK IN RIO 2016
Vendo, flex, preto, R$ 40.900,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

COMPASS LIMITED 2019
Vendo, flex, cinza, R$ 139.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

FIESTA 2013
Vendo, vermelho, flex, R$26 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

PALIO ATTRACT 2014
Vendo, flex, branco, 1.0, R$ 34 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

MONTANA LS 2012
Vendo, fl ex, branca, R$34 mil. Tratar pelo 
fone: 3492-5543. PV – indeterminado

SAVEIRO CE 2012
Vendo, f lex, branca, R$ 36 mil . 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

SAVEIRO STARTLINE 2015
Vendo, fl ex, branca, 1.6, R$ 39.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

MOBI LIKE 2018
Vendo, flex, branco, R$ 40.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

CITY LX 2012
Vendo, flex, cinza, R$ 46.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

RENEGADE SPORT 2016
Vendo, flex, automático, branco, R$ 
95.800,00. Tratar pelo fone: 3492-5543. 
PV – indeterminado

HONDA HR-V EXL 2020
Vendo, cinza, flex, R$ 126.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

ÔNIX PLUS PREMIUM 2022
Vendo, fl ex, preto, R$ 97 mil. Tratar pelo 
fone: 3492-5543. PV – indeterminado

TORO FREEDOM 2019
Vendo, cinza, diesel, automática, R$ 
131 mil. Tratar pelo fone: 3492-5543. 
PV – indeterminado

SIENA EL 2015
Vendo, cinza, fl ex, 1.4, R$38.500,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

C3 TENDANCE 2015
Vendo, flex, vermelho, R$ 39 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

SIENA ESSENCE 2014
Vendo, f lex,  1.6,  vermelho,  R$ 
41.900,00. Tratar pelo fone: 3492-5543. 
PV – indeterminado

ÔNIX LS 2016
Vendo, 1.0, flex, branco, R$ 44 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

SAVEIRO TL 2018
Vendo, fl ex, prata, 1.6, R$ 56.500,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

STRADA HD WK 2019
Vendo, flex, branca, R$ 56.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

CITY EXL 2015
Vendo, f lex, marrom, R$ 67 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

320i ACTIVE 2015
Vendo, flex, prata, R$ 109.900,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

SPORTAGE EX2 2017
Vendo, branco, fl ex, R$ 124.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

HILUX CD 2018
Vendo, prata, diesel, R$ 205 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

FORD KA GL 2001
Vendo, 1.0, prata, fl ex, R$ 10.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV - 
indeterminado

AGILE LTZ 2011
Vendo, 1.4, branco, fl ex, R$ 31.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV - 
indeterminado

SPACEFOX SPORTLINE 2011
Vendo, fl ex, 1.6, preto, R$ 36.500,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV - 
indeterminado

GOL CITY 2014
Vendo, fl ex, 1.6, branco, R$ 36.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

MOBI LIKE 2017
Vendo, 1.0, branco, fl ex, R$ 41.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

PRISMA LT 2015
Vendo, 1.0, preto, fl ex, R$ 45.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

HONDA CITY SPORT 2014
Vendo, preto, fl ex, 1.5, R$ 51.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

ETIOS XS 2018
Vendo, automático, 1.5, fl ex, branco, R$ 
59.900,00. Tratar pelo fone: 3491-3114. 
MV – indeterminado

MONTANA LS 2020
Vendo, branca, 1.4, fl ex, R$ 62.500,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

HB20 PREMIUN 2018
Vendo, 1.6, fl ex, branco, R$ 71.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

CRUZE SEDAN LTZ 2017
Vendo, fl ex, preto, 1.4, R$ 90.500,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

TORO FREEDOM 2017
Vendo, vermelha,  1.8,  f lex,  R$ 
92.900,00. Tratar pelo fone: 3491-3114. 
MV – indeterminado

VAGA RECEPCIONISTA 
Sexo feminino, ensino médio completo, 
ser comunicativa, conhecimento em 
Excel, fi nanceiro. Trabalho em escala 
12x36 diurno e noturno. Salário 
compatível, V.T, V.R cesta básica. 
Experiência será um diferencial. 
Interessados enviar currículo para 
e-mail recrutecapivari@gmail.com.

VAGA CAMAREIRA 
Sexo feminino, comunicativa, ensino 
fundamental completo, trabalho em 
escala 12x36. Salário compatível, V.T, 
V.R, cesta básica. Experiência será um 
diferencial. Interessados enviar currículo 
para e-mail recrutecapivari@gmail.com.

LANCHONETE MONTADA
Vendo lanchonete montada no Centro 
de Rafard, com 16 anos de atividade, 
ótimo ponto. Tratar com Neuza ou Tadeu 
pelos telefones: (19) 99536-4083 ou 
3496-1117. Ed. 1531 à 1534

Empregos

ANUNCIE: (19) 3496.1747
osemanario@osemanario.com.br

IMÓVEIS  |  VEÍCULOS  |  EMPREGOS

NEGÓCIOS & OPORTUNIDADES

Veículos

Classificados

12/11 – Eliza Ferraretto Madeira – 95 anos
12/11 – José de Oliveira Filho – 75 anos
12/11 – Marlene Giraldi – 63 anos
15/11 – Maria Nizabete de Almeida Ferreira – 72 anos
15/11 – Shirlei Roseli de Oliveira Campos – 53 anos
15/11 – Beatriz Lopes Garcia – 98 anos
16/11 – João Baptista – 67 anos
16/11 – José Maria Colombo – 73 anos
17/11 – Josephina Sgarbi – 86 anos

“O mundo maravilhoso das malhas”

R. Regente Feijó, 902 - Capivari
 3491.1246

Confecções Soreli Ltda-ME

R. Maurício Allain, 201, Centro
F.: 3496-1254 | C.: 99250-5630

Pani� cadora 
Pantojo

O melhor pão da cidade.
Aceitamos encomendas de

pão, bolos, doces e salgados.

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

Ótica XV
Um carinho especial 

a seus olhos

Rua XV de Novembro, 784

Fone/Fax: (19) 3491-4451

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:

 REGINALDO CHIARINI JÚNIOR e LUANA MARIELE 
CAMPOS MACHADO, sendo o pretendente: natural de Capi-
vari-SP, onde nasceu, aos 28/03/2001, profissão: estudante, 
estado civil: solteiro, domiciliado e residente em Rafard-SP, Rua 
Mauricio Allain, 161, Centro, fi lho de Reginaldo Chiarini e Mirian 
Raquel Pires; e a pretendente: natural de Capivari-SP, onde nas-
ceu, aos 11/09/1999, profi ssão: assistente desenvolvimento jr., 
estado civil: solteira, domiciliada e residente em Capivari-SP, 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2159, Villa Di Capri, fi lha de Luís 
Carlos Machado e Dulcelene Cristina de Campos Machado.
 Rafard, 12 de novembro de 2021.

 ANDRÉ LUÍS CHIARINI e TATIANE GATTIS, sendo o pre-
tendente: natural de Rafard-SP, onde nasceu, aos 20/07/1976, 
profissão: mecânico, estado civil: divorciado, domiciliado e 
residente em Rafard-SP, Rua Mauricio Allain, 86, Centro, filho 
de Claudemir Chiarini e Olga Teixeira Chiarini; e a pretenden-
te: natural de Barra Bonita-SP, onde nasceu, aos 23/08/1982, 
profissão: cabeleireira, estado civil: divorciada, domiciliada e 
residente em Rafard-SP, Rua Mauricio Allain, 86, Centro, fi lha de 
Antonio Aparecido Gattis e Maria de Lourdes Rodrigues Gattis. 
 Rafard, 17 de novembro de 2021.

Rosane Mila Peixoto - Ofi cial e Tabeliã

Diversos

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

Oração em Agradecimento à Nossa Senhora
Aqui estou minha Mãe Querida, diante de Ti, para agradecer Tua 
presença em minha vida. Agradecer Tua intercessão junto a Deus e 
ao Teu Santíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo, pela proteção a 
minha família, pelas graças e bençãos a nós concedidas. Mesmo nos 
momentos mais difíceis de minha vida nunca me imagino sozinho, pois 
sinto Tua presença quando em Tua infi nita misericórdia e bondade 
guia os meus pés, mãos e mente pelo caminho certo, no momento 
certo e aos aliados certos. Imensamente grato sou  minha Mãe, por 
Vossa proteção, por Vosso carinho e cuidado, por Vosso infi nito amor. 
Amém! T.R.D.S.



19 DE NOVEMBRO DE 2021 O SEMANÁRIO 11

Direito
Felipe Diez Marchioretto, advogado no escritório 
Bresciani Advocacia, pós graduando em Direito 
Previdenciário pela Ebradi

Revisão do FGTS! Será que 
tenho direito? E se tiver, 

devo ingressar com a ação?
Estas são perguntas que milhões de brasileiros devem es-

tar se fazendo, já que o STF prorrogou (novamente) o julga-
mento do tema 1112, que trata da revisão do FGTS, e que até 
o momento, ainda não tem nova data para ocorrer.

Mas do que se trata essa revisão? Para entendermos o caso, 
antes é necessário saber que o FGTS (Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço) é um direito social previsto na Constitui-
ção Federal, destinado, via de regra, a socorrer trabalhadores 
urbanos e rurais em situação de desemprego involuntário, 
servindo como uma espécie de poupança obrigatória.

Esse fundo é recolhido mensalmente em favor do traba-
lhador no percentual equivalente a 8% do salário, ficando sob 
custódia da Caixa Econômica Federal, sendo esta também, a 
responsável pela aplicação das devidas correções monetária 
aos saldos, de modo a salvaguardar os valores lá depositados 
dos impactos negativos da inflação.

Pois o problema se dá justamente no fato de que a corre-
ção do FGTS, por força de lei, é feita com base na TR (Taxa 
Referencial), índice este, que até 1999, vinha combatendo 
com relativa igualdade as perdas econômicas advindas da 
inflação.

Contudo, com o passar dos anos, esse índice foi sofrendo 
reajustes, perdendo assim o seu poder reparador, chegando a 
praticamente zerar, ficando, portanto, muito abaixo da infla-
ção, de modo que sua incidência não mais se prestava como 
meio de correção capaz de conservar o poder econômico dos 
saldos constantes no FGTS.

Por não cumprir com a sua função de corrigir, a tese de 
que a TR, após janeiro de 1999 não serviria mais como base 
de atualização monetária foi ganhando força, pois, de fato, 
estaria muito aquém de outros sistemas de atualização no 
mesmo período, fazendo-se necessária a instituição de um 
novo índice mais adequado para tal finalidade, como é o caso 
do INPC ou IPCA, que acompanhavam a curva inflacionária.

Assim, nasceu a tese da revisão do FGTS, sendo que todos 
aqueles que mantêm saldo em Fundo de Garantia a partir de 
1999, podem ter direito a este tipo de revisão, mesmo que os 
valores constantes do fundo já tenham sido sacados, uma 
vez que toda a questão recai sobre a correção aplicada no 
período.

Para saber se compensa ingressar com a ação visando a 
revisão, é salutar a realização de um cálculo prévio sobre o ex-
trato do FGTS do cliente, a fim de apurar, aproximadamente, 
qual valor a que teria direito, observando que, quanto maior 
o período de abrangência e tempo de saldo na conta, a partir 
de 1999, maior deverá ser a diferença na correção.

Portanto, caso você possua o direito à revisão, é impor-
tante que busque seus direitos rapidamente, isto porque a 
tendência é de que os efeitos advindos da decisão do STF 
sejam modulados, garantindo o direito somente àqueles que 
ingressaram com a ação até a data do julgamento do tema, 
o que ainda não foi definida, porém, não convém deixar tal 
providência para última hora.

Agora que você já sabe um pouco mais sobre a Revisão do 
FGTS, agarre esta dica e exerça seus direitos.

Autoridades pedem apoio ao DAEE para 
desassoreamento do Rio Capivari

Na quarta-feira, 17, por 
iniciativa do vereador José 
Eduardo de Campos Pa-
checo (PL) e com apoio do 
deputado estadual Rafa 
Zimbaldi (PL), autoridades 
de Capivari, Rafard e Mon-
te Mor estiveram na sede 
do DAEE (Departamento 
de Águas e Energia Elétri-
ca), em São Paulo, reuni-
das com o superintendente 
Francisco Eduardo Loducca 
para tratar de medidas que 
resolvam o problema das 
enchentes nos municípios.

Após exporem a situa-
ção ao superintendente 
Loducca, foi solicitado ao 
DAEE o envio de equipa-
mentos para a realização 
do desassoreamento do rio 
Capivari. “Foi uma reunião 
importante para tratarmos 
da situação do rio Capiva-
ri e o sério problema com 

as enchentes que atinge 
Capivari, Rafard e Monte 
Mor todos os anos. Além do 
desassoreamento, outras 
ações foram discutidas e 
tenho a certeza de que em 
breve teremos boas novida-

des”, explica Pacheco.
Além do vereador e de 

Zimbaldi, participaram 
do encontro o prefeito de 
Capivari, Vitor Riccomini, 
o secretário municipal de 
Segurança Pública e de 

Mobilidade Urbana, Mauro 
Júnior, o prefeito de Rafard, 
Fábio Santos, o prefeito de 
Monte Mor, Edivaldo Bris-
chi, e o secretário executivo 
do Consórcio PCJ, Francis-
co Lahoz.

Refis 2021 é prorrogado 
até o dia 10 de dezembro

A Secretaria de Finan-
ças de Capivari anunciou 
na quinta-feira (18), a 
prorrogação do progra-
ma de Recuperação Fis-
cal (Refis). O prazo para 
adesão, que se encerraria 
nesta sexta-feira (19), foi 
prorrogado até 10 de de-
zembro, sendo a última 
extensão de data plane-
jada para o programa.

O Refis Capivari 2021 
teve inicio no dia 19 de 
maio. Segundo a Secre-
taria de Finanças, até a 
última quarta-feira (17), 
2.569 pessoas renegocia-
ram suas dívidas com o 
município, seja através 
de visita presencial ou 
e-mail, gerando cerca 
de R$ 8,3 milhões em 
refinanciamentos, com 
aproximadamente R$ 2,4 
milhões já em caixa  nos 
cofres públicos.

A secretaria reforça 
que é possível negociar 
débitos gerados até 31 

de dezembro de 2020, e 
também estar em dia com 
os impostos de 2021. O 
pagamento dos débitos 
poderá ser negociado à 
vista ou parcelado em até 
60 meses, com opção de 
parcelamento no cartão 
de crédito em até 48 vezes, 
mediante pagamento de 
taxa. Para quem pagar à 
vista o desconto é de 100% 
em juros e multa. A par-
cela mínima é de R$ 35.

Para aderir ao progra-
ma, é necessário estar 
com o imposto de 2021 
em dia, além de efetuar 
o agendamento no site 
www.capivari.sp.gov.br, 
e comparecer a Prefei-
tura de Capivari no ho-
rário agendado, situada 
na rua XV de Novembro, 
639, ou enviar um e-mail 
para refis2021@capivari.
sp.gov.br com a solicita-
ção, informando nome 
completo, CPF e inscri-
ção municipal.

Reprodução/SeuJornal

Encontro reuniu lideranças municipais para discutir problemas das enchentes

Capivari encerra 
atividades do EcoPonto 
da Demétrio Girardi

O prefeito de Capivari, 
Vitor Riccomini, e o vice, 
Bruno Barnabé, anun-
ciaram o encerramento 
das atividades do Eco-
Ponto Demétrio Girardi. 
O local passou por lim-
peza e encerrou as ati-
vidades na terça-feira 
(16). Agora, os descar-
tes deverão ser feitos no 
EcoPonto Castelani, que 
já recebeu a manutenção 
necessária e conta com 
uma novidade, que é o 
triturador de galhos.

O atendimento será 
feito de forma mais com-
pacta e terá uma melhor 
separação dos materiais, 
que ficarão padroni-
zadas. O objetivo é de 
orientar a população so-
bre o que realmente é um 
EcoPonto e como fazer 
a destinação correta de 
cada material.

A Secretaria de De-

senvolvimento Urbano 
pede a conscientização 
de toda a população para 
que não descartem mais 
nada no EcoPonto De-
métrio Girardi e conta 
com o apoio dos mora-
dores da região do Eco-
Ponto para que orientem 
munícipes a não descar-
tarem.

“Bruno e eu em cam-
panha, fizemos a pro-
messa de encerrar as 
atividades no EcoPonto 
Demétrio Girardi, pois 
recebíamos muitas rei-
vindicações dos mora-
dores dessa região. Hoje, 
estamos cumprindo com 
o que prometemos e 
muito em breve vamos 
anunciar muitas outras 
novidades”, disse Ricco-
mini.

Nos próximos dias, 
novas regras para des-
carte serão anunciadas.
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‘Bracistas’ lotam Capivari na disputa 
pelo título brasileiro de Luta de Braço

ESPORTES DE FORÇA  |  Mais de 300 atletas estiveram na cidade no último fim de semana; evento serviu como seletiva para o Arnald Classic 2022

Quem não se lembra 
do clássico da “Sessão 
da Tarde” onde Sylves-
ter Stallone interpreta o 
caminhoneiro Lincoln 
Falcão? Uma máquina 
na queda de braço capaz 
de vencer qualquer ad-
versário depois de virar 
o seu boné para trás.

Muita gente pode não 
saber, mas o filme dos 
idos de 1987 retratava 
um esporte que também 
existe há bastante tempo 
aqui no Brasil, inclusive, 
com grandes nomes no 
cenário nacional e inter-
nacional.

No último fim de se-
mana, dias 13 e 14 de no-
vembro, Capivari sediou 
a 42ª edição do Campeo-
nato Brasileiro Interclu-
bes de Luta de Braço. O 
evento estava programa-
do para ser realizado em 

2020, mas foi prorrogado 
por conta da pandemia 
da Covid-19. 

Após pesagem dos 
atletas, no sábado (13), 
a competição aconte-
ceu no domingo (14), 
no Siam de Capivari, 
com mais de 300 atletas 
de alto nível, incluindo 
campeões regionais, 
brasileiros e até mun-
diais.

Segundo Márcio Mo-
reira, presidente da Con-
federação Brasileira de 
Luta de Braço e Halte-
rofilismo, o evento supe-
rou a expectativas, com 
a realização de mais de 
860 lutas em apenas um 
dia de competição. “Foi 
uma surpresa o número 
de atletas inscritos Es-
perávamos um número 
menor de participan-
tes devido à pandemia. 

Estamos felizes com o 
crescimento do esporte 
em todo país e com o re-
sultado de um trabalho 
realizado pela CBLBH 
para divulgar a modali-
dade”, disse.

Na somatória geral 
dos pontos, a equipe de 
Indaiatuba foi campeã, 
seguida pelas equipes 
Sulmatogrossense (2º 
lugar); Renovação Pie-
dadense (3º), Força Físi-
ca Capivari (4º) e Falcão 
Jacareí (5º).

Ao todo, 27 equipes, 
de vários estados do 
Brasil participaram da 
competição, são elas: 
Arm Strong; Águias de 
Aço Mogi Mirim; APLB 
(Associação Paulista de 
Luta de Braço); Braços 
de Ouro Minas Gerais; 
Cordeirópolis; Sparta; 
Thor; Falcão Jacareí; Fe-

deração Gaúcha; FMLB 
Maranhão; Força Física 
Capivari (A e B); Garra 
de Acero; Indaiatuba (A e 
B); Luta de Braço Monte 
Mor; Paraná; Piauí; Pla-
neta Corpo; Portuguesa 
Santista; Renovação Pie-
dadense; Rio de Janeiro; 
São José dos Campos; 
Sulmatrogrossense; Ti-
tãs; Tribo de Judá; UAF 
Team.

Inspirados ou não pelo 
personagem das telonas, 
os atletas agora miram as 
atenções para outro fa-
moso ator de Hollywood: 
Arnold Schwarzenegger. 
Isso porque o eterno ex-
terminador do futuro e 
fisiculturista austríaco é 

quem dá nome ao próxi-
mo torneio a ser dispu-
tado pelos vencedores. O 
Campeonato Brasileiro 
de Luta de Braço serviu 
como seletiva para o Ar-
nold Classic 2022, que 
acontece em São Paulo, 
no ano que vem.

Evento reuniu diversos campeões mundiais de luta de braço

Túlio Darros

Representantes dos estados participantes da competição
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Disse Deus a Abraão: 
Olha para os céus e con-
ta as estrelas, se é que as 
pode contar. (Gen. 15:5). 
As estrelas são incontá-
veis, cada uma com seu 
colorido, brilho, som e 
grandeza específicos. Di-
ziam os antigos: “O céu é 
um tapete cheio de dia-
mantes no reinado do 
Sol e da Lua”. É tão lindo 
que o poeta Davi compôs: 
Quando vejo os céus obra 
dos Teus dedos, a Lua e 
as estrelas que preparas-
te, que é o homem mor-
tal para que dele Te lem-
bres e o filho do homem 
para que o visites (Sal. 
8:3-4)? Devido à proximi-
dade, imaginava-se o Sol 
a maior entre as estrelas 
com alguns milhares de 
astros. Atualmente os as-
trônomos creem haver 
trilhões desses diamantes 
em cada uma das bilhões 
de constelações.

A Terra, um planeta sem 
luz própria tem 12 756 km 
de diâmetro, parece uma 
bolinha de pouco mais 
de um milímetro perto 
do gigante Sol com seus 
quase 1,400 milhão de 
quilômetros de diâmetro. 
Porém o Sol é um ponti-
nho minúsculo perto da 
estrela VY Canis Majoris 
com seus magnificentes 
3,400 bilhões km de diâ-
metro, tida como a maior 
do firmamento. Alguém 
pode imaginar uma bola 
com esse tamanho?

Abismados ficaram os 
que assim pensavam ao 
descobrirem o astro UY 
Scut, na constelação Scu-
tum, cujo diâmetro atinge 
os espantosos 6,960 tri-
lhões de km.

Pensam que ela é a 
maior estrela? Pois não é. 
Os cientistas, com a nova 
tecnologia, descobriram 
um corpo celeste muito 
maior e mais brilhante, a 
Stephenson 2-18 com um 
diâmetro mega gigante de 
quase 3 quatrilhões de km. 
E os experts dizem que há 
muito mais por descobri-
rem. Nada é tão grande 
quanto a maior estrela! 
Puro engano! Ainda que 
encontrem outras mui-
to maiores, o espaço que 
contém essas inumeráveis 
e “megasupergigantes” es-
trelas será maior. 

Deus colocou o Sol, a 
enorme bola de fogo, dis-
tante 149,6 milhões de km 
da Terra. Fosse mais perto 
morreríamos torrados, se 
mais longe, enregelados. 
Como a Canis Majoris é 
maior e mais quente, Deus 
a colocou a 1,3464 bilhão 
de km; a Scut, a 48,346 tri-
lhões de km e a Stephen-
son, a 17,9 sextilhões de 
km. Porém maior do que o 
espaço e do que qualquer 
criatura é o Criador dessas 
grandiosidades. 

O DNA humano tem 
0,001 mm de compri-
mento, no entanto con-
tém um cordão com 74,4 

trilhões de km (66 vezes 
a distância até o Sol). São 
os cromossomos (46 no 
ser humano, nos animais 
o número varia de acor-
do com a espécie) cheios 
de 5 bilhões de nucleotí-
deos e estes possuindo 20 
bilhões de bits ou infor-
mações para a formação 
do embrião. São essas 
informações que formam 
o soma, (isto é o corpo – 
altura, cor, cabelo, olhos, 
órgãos...). 

Segundo o médico Dr. 
Enéas Carneiro, esses 20 
bilhões de bits dariam 
para formar 550 milhões 
de palavras com as quais 
se fariam 4 mil livros de 
500 páginas. Não é de  
admirar que cada ser hu-
mano é singular, único, 
mesmo os gêmeos mo-
nozigóticos têm alguma 
particularidade específi-
ca, além dos traços digi-
tais. As possibilidades de 
haver diversidades são in-
finitas. Esta singularidade 
e infinidade são encontra-
das em todos os animais e 
vegetais.

Isto tudo revela que as 
criaturas não podem ser 
obras do acaso, mas de um 
Deus único todo podero-
so, e Onisciente. Por esse 
motivo o Salmista Davi se 
empolgou e cantou:

“Tu conheces o meu 
assentar e o meu levan-
tar, de longe entendes o 
meu pensamento.” Sal. 
139:2) “Eu Te louvo por-

que de um modo terrível 
e maravilhoso fui forma-
do; maravilhosas são as 
Tuas obras.” (Sal. 139:14) 
O apóstolo Paulo, o mais 
intelectual do Novo Tes-
tamento afirma, pelo Es-
pírito Santo, que todas as 
coisas que há nos céus e 
na Terra, visíveis e invi-
síveis, foram criadas por 
Jesus Cristo e para Ele e 
todas as coisas subsistem 
por meio d’Ele. 

As aves canoras que nos 
encantam, os matizes das 
flores, os coloridos e sa-
borosos frutos, o aroma e 
utilidade da vegetação, o 
frescor dos riachos a ru-
morejar nos levam a reve-
renciar o Deus Criador dos 
céus e da Terra e de tudo o 
que neles há. A vaca preta 
come capim verde, mi-
lho amarelo, ração cinza 
e produz leite branco. Na 
terra preta com esterco fé-
tido, as sementes brancas 
produzem rabanete, be-
terraba, nabo, pimentão, 
berinjela, alface, rúcula, 
amor-perfeito, rosas, com 
formas, cores, perfumes, 
sabores e vitaminas para 
a vida humana e dos ani-
mais. O eucalipto, a cane-
leira e outras árvores são 
aromatizantes e remédios. 
O Senhor sustém todas as 
criaturas, e a nós, peca-
dores e até os descrentes. 
Que Deus maravilhoso! 
Deus seja exaltado!
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Só por hoje, um dia de 
cada vez, vai funcionar na 
sua vida, se acrescentar 
a oração e o amor como 
antídoto contra a incom-
preensão e o não perdão. 
Errar é humano, é apren-
dizado, mas tem conse-
quências. Perdoar é divi-
no. Uma composição diz 
assim: “É preciso amor pra 
poder pulsar, é preciso paz 
pra poder sorrir”. Segundo 
pesquisas médicas, sorrir 
é mais econômico fisica-
mente e emocionalmente 
do que estar amuado ou 
ressentido.

O espírito Cáritas es-
creveu uma linda prece, 
que começa assim: “Deus, 
nosso Pai, que sois todo 
Poder e Bondade, dai for-
ça àqueles que passam 
pela provação, dai luz 
àquele que procura a ver-
dade, ponde no coração 

do homem a compaixão e 
a caridade”. Porque o mais 
importante não é vencer 
todos os dias, mas estar de 
alma reconhecida à vida 
e à bondade divina, por 
podermos lutar mais um 
dia para nosso amadure-
cimento. (1)

Precisamos refletir, 
quando retornamos ao 
corpo físico após uma 
noite de refazimento de 
nossas forças, quais são 
os nossos primeiros pen-
samentos para mais uma 
experiência. Não tenha-
mos medo, nem insegu-
rança, guardemos a fé, a 
gratidão e a esperança de 
que sempre será melhor o 
nosso aprendizado por-
que já acumulamos expe-
riências de outros dias.

A maior obra que pode-
mos conquistar e desfru-
tar é o nosso desenvolvi-

mento moral e espiritual, 
cumprindo nossos deve-
res, com o esforço neces-
sário.

Não nascemos para vi-
ver sós, mesmo com a op-
ção de ficar solteiros ou 
solitários, dependemos 
uns dos outros nesta vida 
moderna. O casamento 
é fator de saúde e longe-
vidade para as pessoas. 
Nesse sentido, precisamos 
pensar como estamos ali-
mentando nossa vida a 
dois.

Sim, porque tudo que 
eu alimento cresce e for-
talece. Em relação ao 
casamento, apliquemos 
esta norma: eu não sou 
perfeito, por certo a ou-
tra pessoa também não o 
é. Às vezes, podemos nos 
decepcionar e devemos 
estar preparados para en-
tender e buscar a solução. 

Não esperemos encontrar 
alguém sem defeitos.

Primeiramente, conver-
semos um com o outro. 
Enquanto um fala, o ou-
tro escuta, e aceita o que 
é louvável e discute aquilo 
que não aceita.

Não devemos nunca ir 
para cama brigados. Pro-
curemos falar sobre o que 
não está legal. Saibamos 
ouvir. Falemos sobre os 
problemas quando tudo 
estiver bem.

Faça do bom humor 
uma ferramenta a favor 
da paz no lar.

Incluamos o cônjuge 
em todos os planos do 
casal. Façamos uma lista 
de interesses em comum. 
Criemos tempo juntos e 
não esqueçamos de fazer 
elogios. 

“Somos todos visitantes deste tempo, deste lugar. Estamos só de passagem. 
O nosso objetivo é observar, crescer, amar. E depois vamos para casa.” Provérbio aborígene

1) Agenda Chico Xavier 2022 – 
Editora EME.

Francisco Luiz Gonzaga 
– Jornalista, Poeta, Advo-
gado e Editor. Natural de 
Itaboraí, no estado do Rio 
de Janeiro, nasceu em 21 
de junho de 1866, filho de 
Francisco Rodrigues Pinto 
e de Francisca Carolina do 
Amor Divino.

Advogado provisio-
nado, promotor público 
interino, poeta, jornalis-
ta e orador, teve grande 
influência em Capivari, 
onde foi proprietário da Gazeta de Capivari. 

Foi um dos fundadores do Partido Democrático e um 
dos fundadores do Teatro Politeama, o lindo coreto do 
Jardim Público. Em 1919, ideou e fundou em Capivari 
o Serviço Telefônico. 

Trabalhou na instalação da energia elétrica na ci-
dade. Lutou pela candidatura a Deputado Estadual do 
escritor Amadeu Amaral, bem como colaborou intensa-
mente para a fundação da Santa Casa de Misericórdia. 

Foi nomeado, em 1904, como 1º. Suplente de Promo-
tor Público e Curador de Órfãos, designado pelo presi-
dente da República Dr. Rodrigues Alves. 

Ocupou, ainda, o cargo de advogado da Câmara Mu-
nicipal de Capivari e da Usina Sucrerie de Rafard. Tam-
bém foi agente e correspondente em nossa cidade do 
jornal O Estado de S. Paulo durante mais de meio século. 

Autor de inúmeras poesias e conferências, deixou 
editado um opúsculo, em 1939, com o título de Velhice 
e Mocidade, que foi proferida no Centro de Ciências e 
Letras de Campinas, onde era sócio.

Casado com sua conterrânea Carlota Luiza de Azeve-
do Gonzaga (de 14/10/1868 a 20/06/1944), o casal teve 
os filhos Sylvia, Licínio, Erício e Francisco. 

Faleceu em Capivari, no dia 15 de fevereiro de 1955, 
recebendo as bênçãos cristãs e a despedida pelas pala-
vras sentidas de Silveira Rocha, do popular Duilio Datti 
e o Dr. Erício Gonzaga, filho do extinto. 

Batalhador incansável das causas de Capivari, fez 
do jornal Gazeta de Capivari, do qual foi seu Diretor e 
Redator, por mais de 14 anos, a sua cátedra em defesa 
do progresso da cidade. 

(Fonte: A Ronda das Ruas, Correio de Capivari e O Organizador)

Figuras Ilustres 
da Região
J. R. Guedes de Oliveira, ensaísta, biógrafo e historiador

Francisco Luiz Gonzaga

Educação 
em Foco
Elizete Cristina Aguiar - Profa. Pedagoga e Pós Graduada em AEE

A Educação Ambiental ainda é um grande desafio no 
nosso mundo de hoje. A sua importância ultrapassa os 
muros da escola e precisa da participação de profissio-
nais qualificados que juntamente com a sociedade de-
vem se debruçar na elaboração de um plano que envol-
vam projetos de pesquisa, formação de ideias, debates, 
diálogos assim como o levantamento de indicadores 
quanti e qualitativos, que norteiam os planos e ações 
com maior sucesso. Primeiramente do seu entorno, do 
seu município, país e finalmente do seu planeta.

Todos os dias nos deparamos com grandes “falas” so-
bre como devemos “tratar” o meio ambiente, entretanto 
pouco temos avançado no desenvolvimento sustentá-
vel. Em se tratando do nosso país, milhões de brasileiros 
ainda não têm saneamento básico, sem água tratada e 
o nosso lixo é jogado impiedosamente nos rios, ruas e 
não há projetos competentes de reciclagem.  A escassez 
da água já se torna um dos principais desafios da hu-
manidade no século 21.

Diante desse triste cenário, se faz necessário a cria-
ção de uma cultura de respeito com uma valorização 
do meio ambiente, envolvendo ações de educação que 
permita a cidadania e o uso responsável. Respeitar as 
diferenças culturais e questões transversais. Uma mis-
são grandiosa para a humanidade, quiçá pelas escolas.

A capacitação dos profissionais, a troca de experiên-
cias e o estabelecimento de parcerias são pontos cru-
ciais para uma escola tornar-se sustentável.

Escolas sustentáveis
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19 de Novembro - Dia da Bandeira

Todo dia, durante minha 
caminhada matinal, ao pas-
sar em frente as casas dos 
moradores antigos de nossa 
cidade, me vem à memória 
as pessoas que lá moravam e 
que por questões óbvias, não 
fazem mais parte do cotidia-
no dos vivos.

E um desses ilustres per-
sonagens, é o Tenente De-
nizart Fonseca, que as vezes 
me ligava para fazer-lhe uma 
visita e bater um bom papo. 
Eu prontamente marcava um 
horário para ir à sua casa, 
onde por horas ele discor-
ria sobre como era a Raffard 
(isso mesmo! Com dois “efes” 
– diria ele) de seu tempo de 
aluno do Grupo Escolar de 
nossa cidade.

Dizia o meu interlocutor 
que os alunos ficavam em 
fila, e cantavam o hino à 
Bandeira, enquanto os pro-
fessores faziam o hastea-
mento de nossa Bandeira, e 
imediatamente eu comenta-
va que também eu tive esse 
privilégio de vivenciar tudo 
isso, quando estudei na Es-
cola Luís Grellet. Lembro que 
tínhamos os hinos nacionais 
na ponta da língua, ensaia-
dos pela inesquecível dona 
Rosinha, nossa professora 
de música.

Para aqueles que gostam 
de conhecer um pouco mais, 
sobre nossos símbolos nacio-
nais, eis algumas curiosida-
des sobre a nossa Bandeira:

Com a Proclamação da 
República, os governantes 
da época, entenderam ser 
necessária a substituição 
dos símbolos nacionais que 
remetiam à monarquia, e no 
dia 19 de novembro, qua-
tro dias após a proclama-
ção, uma nova bandeira foi 

apresentada e, oficialmente, 
adotada como bandeira na-
cional.

A figura do losango ama-
relo em meio a um quadro 
verde já fazia parte da ban-
deira do Império e tinha sido 
definido pelo pintor francês 
Jean-Baptiste Debret, então, 
algumas transformações 
pontuais deveriam ser fei-
tas. Diante disso, o losango 
amarelo, por exemplo, foi 
redimensionado, e o símbo-
lo de Armas do Império foi 
substituído por uma esfera 
republicana da cor azul, e no 
seu interior, foi acrescenta-
do o lema “Ordem e Progres-
so”, em letras verdes dentro 
de uma faixa branca onde 
foram adicionadas estrelas, 
representando os estados 
brasileiros.

A posição de cada estrela, 
em representação aos Esta-
dos Brasileiros, foi definida 
por lei e corresponde à estrita 
posição das estrelas do céu 
do Rio de Janeiro - observa-
do no dia 15 de novembro 
de 1889 às 8:30h, e só em 11 
de maio de 1992, foram adi-
cionadas novas estrelas, que 
correspondem aos estados 
do Amapá, Roraima, Rondô-
nia e Tocantins.

As cores apresentadas na 
bandeira, têm cada qual um 
significado, e a escolha des-
sas cores remonta a fatores 
relacionados com a história 
dos nossos descobridores, 
quais sejam:

Verde: faz menção a povos 
que habitavam Portugal há 
mais de dois mil anos, e tor-
nou-se símbolo da luta dos 
portugueses pela liberda-
de, passando a ser utilizado 
como cor nacional.

Amarelo: utilizado no 

brasão de armas de Portugal 
logo após a conquista de Al-
garve em 1250, faz menção 
também à cor da Casa dos 
Habsburgo - da qual fazia 
parte D. Leopoldina, esposa 
de D. Pedro I.

Azul e Branco: O azul e o 
branco popularizaram-se no 
Brasil após terem sido ado-
tados como as cores de algu-
mas Capitanias Hereditárias.

A frase que consta na ban-
deira, “Ordem e Progresso”, 
foi inspirada em uma frase 
do positivista Augusto Com-
te, cuja frase completa era: 
“O amor por princípio e a 
ordem por base, o progresso 
por fim”.

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

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

Ao serem hasteadas várias 
bandeiras juntas, a Bandei-
ra Nacional tem prevalên-
cia, sendo esta, a primeira a 
subir e a última a descer do 
mastro.

E assim caro leitor ami-
go, ficaste com algum co-
nhecimento a mais sobre os 
símbolos do nosso país, des-
pertando-nos o patriotismo 
para a ajuda na formação de 
bons cidadãos.

Rafard prepara ações 
especiais de conscientização 
ao câncer de próstata

A Diretoria de Saúde 
de Rafard preparou uma 
programação especial 
destinada aos homens 
neste mês de novem-
bro. O objetivo, segundo 
o governo municipal, é 
reforçar a importância 
da conscientização e 
prevenção ao câncer de 
próstata.

No sábado, 27 de no-
vembro, um médico uro-
logista realizará atendi-
mento de 40 homens, 
previamente agendados, 
entre eles, os pacientes 
que já aguardam consulta 
com esta especialidade.

Os homens deverão 
procurar a Unidade Bá-
sica de Saúde (UBS), 

localizada na rua IV 
Centenário, 560, Centro, 
(antigo PACS), e realizar 
o agendamento até o dia 
25 de novembro.

Uma manhã especial 
está sendo preparada 
para os participantes, 
como explicações sobre 
a prevenção e um café 
da manhã.

Exame de PSA
Os homens que forem 

passar pela consulta no 
dia 27, já poderão retirar 
o pedido do exame de 
PSA. Este exame deve ser 
realizado no laboratório 
até o dia 24 de novem-
bro, para que o resultado 
seja apresentado no dia 
da consulta.

Futsal Azul
Uma partida de futsal 

também está progra-
mada para o dia 26 de 
novembro, às 19h, no 
ginásio municipal Ola-
vo de Campos Borghesi. 
Participam da partida, 
servidores públicos mu-
nicipais da Prefeitura de 
Rafard.
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Rafard realiza mutirão de vacinação 
contra a Covid-19 neste sábado

CORONAVÍRUS  |  Diretoria de Saúde convoca moradores que ainda não tomaram a segunda dose da vacina para receber o imunizante no município

A Diretoria de Saúde de 
Rafard realiza neste sábado 
(20), feriado da Consciên-
cia Negra, um mutirão de 
vacinação contra a Co-
vid-19. O imunizante será 
aplicado das 7h30 às 16h, 
na escola Benedita Vendra-
mim, em moradores que 
agendaram a segunda dose 
desde o mês de setembro 
e ainda não conseguiram 
completar o ciclo vacinal. 

Segundo o governo mu-
nicipal, recentemente, 
houve a redução de tem-
po para receber a segunda 
dose do imunizante da Pfi-
zer, portanto, moradores 
com 18 anos ou mais, com 
21 dias do recebimento da 
primeira dose, já podem 
receber a segunda dose. 

A diretoria de Saúde ex-
plica que, para os menores 
de 18 anos, também houve 
a redução do tempo entre a 
primeira e a segunda dose, 
para 56 dias. Os munícipes 

que estão dentro destes pe-
ríodos devem procurar o 
posto de vacinação para 
receber o imunizante.

Já os rafardenses que 
aguardam para receber a 
segunda dose da Astraze-
nica, Pfizer e Coronavac, 
devem procurar o posto 
de vacinação neste sábado. 

Para ser imunizado, é 
necessário levar compro-
vante de endereço, do-
cumento com foto, CPF, 
cartão SUS do município 
e comprovante de vaci-
nação. Não é necessário 
agendamento, nem chegar 
antes do horário. 

A Vigilância Epidemio-
lógica orienta as pessoas 
a utilizarem máscara no 
posto de vacinação, man-
terem o distanciamento 
social e não levar animais 
de estimação. 

Mais informações po-
dem ser obtidas pelo tele-
fone 3496-1038.

Dose adicional
O Governador João Do-

ria anunciou, na quar-
ta-feira (17), que toda a 
população adulta pode-
rá se vacinar com a dose 
adicional da Covid-19. A 
nova orientação do Plano 
Estadual de Imunização 
(PEI) segue a diretriz do 
Programa Nacional de 
Imunização (PNI) e vale 
para todas as pessoas que 
tomaram as duas doses há 
pelo menos cinco meses, 
ou seja, quem completou 
seu ciclo de vacinação até 
o mês de junho. 

A dose adicional era re-
comendada apenas a quem 
tinha mais de 60 anos de 
idade, aos profissionais 
da saúde e imunossupri-
midos, com um intervalo 
de seis meses. Com a mu-
dança, 710 mil pessoas em 
todo o estado já estão aptas 
a receber a dose adicional 
do imunizante. 

Até o momento, segun-
do o Governo do Estado de 
SP, 3,6 milhões de pessoas 
já tomaram a dose adicio-
nal e outras 2,4 milhões 
com esquema completo 
já podem receber a dose 
de reforço. 

“Importante destacar 
que os imunizantes dis-
poníveis na rede pública 
de saúde são seguros, efi-
cazes e podem ser utiliza-

dos nesta estratégia vaci-
nal. Assim, em São Paulo 
o imunizante para a dose 
de reforço será aquele que 
estiver disponível no posto 
de saúde: Pfizer, Coronavac 
e até mesmo Astrazeneca”, 
destaca Regiane de Paula, 
Coordenadora do PEI.

De acordo com o Go-
verno Federal, quem 
tomou a dose única da 
vacina da Janssen deverá 

tomar uma segunda dose 
após oito semanas e, após 
cinco meses de completar 
o ciclo vacinal, já poderá 
receber a dose de reforço. 
O Estado de São Paulo, 
porém, não conta com es-
toque deste imunizante e 
aguarda o envio de doses 
do Ministério da Saúde 
para definir a adesão às 
novas diretrizes com re-
lação a esta vacina.

Freepik

Moradores que ainda não receberam a segunda dose da vacina devem ir até o posto de vacinação

Triturador é instalado no EcoPonto Castelani
CAPIVARI  |  Equipamento estava há mais de um ano parado; agora, depois de reformado, atenderá moradores no descarte de podas no município

A Secretaria de De-
senvolvimento Urbano 
colocou em funciona-
mento na última quarta-

-feira (17), uma máquina 
trituradora de galhos. O 
equipamento está ins-
talado no EcoPonto do 

bairro Castelani e pro-
mete agilizar o serviço, 
dando mais eficiência 
ao trabalho de restos de 
poda.

Segundo o governo 
municipal, a máquina 
estava parada há cerca 
de um ano e foi con-
sertada com recursos 
próprios da Prefeitura 
de Capivari. Ela tem a 
capacidade de reduzir 
o volume de galhos e, 
consequentemente, 
diminuir o material 
que será transportado 
para o descarte final, 
podendo ser utilizado 
até mesmo para com-
postagem.

“Esse é mais um avan-
ço para tornar o serviço 
da nossa equipe mais 
ágil. Estamos fazendo o 
possível para consertar 
o maquinário que está 
parado na Secretaria 
e até mesmo adquirir 
novos equipamentos. A 
nossa meta é fazer com 

que os funcionários te-
nham as melhores con-
dições possíveis para 
trabalhar, o que resul-
tará em um serviço de 
excelência para a nos-
sa população. Estamos 
batalhando para isso 
e para contribuir com 
o avanço de Capivari”, 

disse Ricardo Bagnato, 
secretário de Desenvol-
vimento Urbano.

O EcoPonto do bairro 
Castelani está localizado 
na avenida José Duppret, 
375, e fica aberto de se-
gunda a sexta-feira, das 
7h às 16h30 e, aos sába-
dos, das 8h às 15h.

Divulgação/Prefeitura de Capivari

Triturador de galhos deve agilizar serviços no ecoponto
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Pega Pega – Globo – 19h - sexta-fei-
ra: A polí cia intercepta o aviã o de Athaí -
de e Lí gia. Sabine é  surpreendida pela 
polí cia e presa pelo sequestro de Dom. 
Lí gia confessa que planejava matar Sa-
bine, e nã o Mirella. Jú lio, Sandra Helena, 
Agnaldo e Malagueta recebem a sen-
tenç a pelo roubo do hotel. Lí gia conta a 
Sabine que tentou matá-la por ciú mes 
de Pedrinho. Passam-se alguns meses. 
Jú lio deixa a prisão e pede que Eric o 
contrate novamente como garç om no 
Carioca Palace. Bebeth presenteia Ma-
ria Pia com um boneco feito por ela, e 
as duas fazem as pazes. Um ano e seis 
meses depois de Júlio deixar a cadeia, 
Agnaldo pede Sandra Helena em ca-
samento. Anos depois, Malagueta fi nal-
mente conta a Maria Pia como conse-
guiu esconder seus dó lares, e os dois 
vivem felizes administrando um hotel 
em Búzios. Antô nia e Jú lio se casam.

Nos Tempos do Imperador – Globo – 
18h - sexta-feira: Tonico e Bernardinho 
conseguem interromper a marcha pela 
abolição. Augusto percebe o envolvi-
mento de Pedro com Luísa. Prisca e 
Hilário temem que Vitória também os 
abandone e pedem à tia para procurar 
Quinzinho. Luísa ouve quando Augusto 
comenta com Dumas sobre sua relação 
com Pedro. Solano Lopez declara guer-
ra ao Brasil. 

Malhação – Globo – 17h30 - sexta-
-feira: Cobra fi ca tentado com a pro-
posta de Lobão. Marcelo explica seus 
sonhos para Pedro, que apoia o pai. 
Duca tenta se recuperar para a fi nal do 
Warriors. Heideguer diz a Gael que está 
reunindo provas contra Lobão. Cobra 
conta para Jade que entregará a fi nal 
em troca de dinheiro, e a menina avisa 
que, fazendo isso, ele a perderá tam-
bém. Karina consegue tirar sua bota de 
gesso sem que Lobão perceba. Pelo te-
lefone, Karina implora para que Ernesto 
denuncie Lobão, mas o enfermeiro afi r-
ma que teme por sua vida. Cobra avisa 
a Lobão que decidiu lutar para vencer o 
campeonato.

Nazaré – Band – 20h25 - sexta-feira: 
Bárbara recupera um contrato impor-
tante da Atlântida. Dolores discute com 
ela por não concordar com a mentira da 
gravidez. Emerlinda consegue o laudo 
ambiental para tentar impedir a constru-
ção do hotel. João entrega o documento 
do estudo para Isabel. Verônica recebe 
encomenda e fi ca assustada. Heitor rea-
parece e visita Carol, porém o segredo 
dura pouco tempo, já que Sofi a encontra 
os óculos dele dentro de casa e a fi lha 
acaba contando que ele está vivo. Luiz 
aceita fugir com Erica e Iara. Nazaré sen-
te ciúmes de Toni. Nuno entra em de-
pressão e se tranca no quarto do hotel.

Te Dou a Vida – SBT - sexta-feira: An-
dréia diz a Horácio que não teve tempo 
de pensar no divórcio. Horácio perce-
be que ela está de saída e teme que 
Andréia seja enganada. Modesto, na 
condição de esposo, exige que Rosa o 
acompanhe. Gina aconselha que consi-
ga provas para denunciá-lo. Rosa conta 
a Gina que Helena e Ester vão se en-
contrar no parque e decide ir atrás.

Carinha de Anjo  – SBT - 21h - sexta-
-feira: Gustavo e Dr. André tentam ajudar 
Cecília a encontrar uma casa para que a 
irmã da noviça tenha onde morar. Vitor 
convida todos para a festa de inaugura-
ção de sua nova casa. Dulce Maria sonha 
com a mãe, Tereza, que conversa com 
ela. Solange começa a trabalhar na casa 
de Vitor. Flávio rouba computadores de 
um colégio para vender e conseguir di-
nheiro de maneira fácil. Gustavo diz que 
quer conversar com Nicole assim que 
ela voltar. O médico Jairo com quem 
Nicole estava tendo um caso descobre 
que ela está noiva e não quer mais vê-la. 
Nicole telefona para Gustavo e pede um 
alto valor em dinheiro para pagar o hos-
pital. A polícia investiga quem roubou os 
computadores do colégio.

A Usurpadora – SBT - 21h15 - sexta-
-feira: Paola dá ordens a Manuel para 
que sequestre Paulina. Paulina diz a 
Manuel que se ele acredita que agindo 
assim vai conquistar o amor de Paola 
está muito enganado. Carlos diz a Na-
vas que Paulina desapareceu. Navas 
desconfi a que Paola está por trás disso. 
Montse diz a Navas que Paulina ia se 
encontrar com Wilson porque ele disse 
que ia lhe entregar uma carta de sua 
mãe. Navas fi ca feliz ao encontrar Pau-
lina. Ela diz que Paola foi assassinada. 
Paola, se fazendo passar por Paulina, é 
recebida por todos. Montse diz que es-
tava muito preocupada com ela. Arlete 
diz a Paola que não pode tirar a peruca 
e tem que agir com Paulina para que 
ninguém suspeite de nada. Ivan diz a 
Navas que no dia do atentado Paola e 
Gonçalo viajaram para a Itália, mas Pao-
la decidiu voltar para o México e desde 
esse dia não voltou a ver Gonçalo. Ele 
conta também que ela deixou uma 
arma em seu avião. Montse descobre 
que Paulina na realidade é Paola.

Coração Indomável – SBT – 18h - sex-
ta-feira: Carmela oferece ajuda a Carol 
para fazer da vida de Maricruz na cadeia 
um inferno. Cira oferece a sua amizade 
a Maricruz. Otávio diz a Doris que irá 
embora com ela, Lupita e Miguelzinho 
se Maricruz for julgada culpada. Doris 
visita Maricruz fi ngindo que quer a aju-
dar e lhe diz que pagará todos os hono-
rários do advogado Navarro. Doris, de 
fora da cadeia, vê Otávio chegar e diz 
esperar que Maricruz não aceite vê-lo. 
O doutor Guerra diz a Esther que, em 
consequência do golpe sofrido, José 
Antonio pode fi car em uma cadeira de 
rodas. No refeitório da cadeia, tentam 
provocar Maricruz. Dominga aconse-
lha Maricruz que se cuide, pois Carol 
tem autoridade entre as demais de-
tentas. Nilda, Mudinha e Pedro visitam 
Maricruz. Esther diz a Simone que não 
deixará José Antonio caso ele fi que in-
válido, pois será um castigo para ele. O 
advogado Navarro diz a Otávio que a 
pena menos severa que Maricruz de-
verá pegar é de 10 anos de reclusão. 
Na sala de visitas, Maricruz informa ao 
advogado que já não quer mais a sua 
defesa. Otávio se convence que Mari-
cruz não é assassina e decide seguir a 
visitando mesmo contra sua vontade.

FILMES

Mib – Homens De Preto 2 - Globo - 15h 
- sexta-feira: Quatro anos se passaram 
desde que os agentes caçadores de 
extraterrestres Kay e Jay evitaram um 
desastre interplanetário. Kay retorna à 
tranquilidade da vida civil e Jay perma-
nece trabalhando para a MIB, agência 
secreta do governo responsável pela 
monitoração de atividades alienígenas. 
Ao investigar um crime de rotina, Jay 
desvenda um diabólico plano armado 
por Serleena, monstruosa alienígena 
que está no planeta.

Jesse Stone – Tempo De Despertar - 
Globo - 2h - sexta-feira: Jesse Stone 
é um ex-policial que, para escapar de 
seus fantasmas do passado, se refugia 
em uma pequena cidade. Ele reabre 
um caso de homicídio não solucionado, 
encontrando pistas em um velho túmu-
lo. Mas o passado de Stone também é 
desenterrado e passa ser o centro de 
uma investigação que trará incríveis re-
velações.

O Homem Do Ano - Globo - 3h15 - sex-
ta-feira: Uma ingênua aposta entre 
amigos transforma Máiquel, um ho-
mem comum, em assassino e herói de 
toda uma cidade. Deixando-se levar pe-
los acontecimentos, Máiquel torna-se 
respeitado por bandidos e pela polícia, 
sendo também amado por duas mulhe-
res. Até que comete seu primeiro erro e 
é obrigado a tomar de volta o controle 
do seu destino.

Áries - De 21/03 a 20/04: Esse eclipse vai mexer com sua vida como um todo, 
principalmente com as questões de trabalho e dinheiro. Pode acontecer um golpe 
de sorte que trará renovação e sucesso, mas é preciso acreditar em si e se valorizar, 
saindo da zona de conforto e acreditando numa mudança que trará evolução. Via-
gens podem acontecer. Ciúme, cobranças e todas essas emoções negativas podem 
ser destrutivas para a sua relação amorosa. Para as relações em geral, a semana 
pede calma, carinho e segurança. Levar conforto e um pouco de romantismo ao 
seu par fará bem aos dois. Novas oportunidades de trabalho estão chegando, então 
saiba aproveitar as chances e não se deixe levar por medos e apegos. Cuidado com 
o mau uso do dinheiro. A semana traz abertura e expansão. Você pode começar um 
novo empreendimento ou começar a se dedicar a novos sonhos.

Touro - De 21/04 a 20/05: O eclipse mexerá muito com você, afi nal é no seu 
signo que acontecerá a Lua Cheia. Você pode fi car indeciso ou paralisado por dú-
vidas, medos e emoções intensas que podem surgir: vale a pena buscar aproveitar 
a riqueza deste momento para mergulhar mais em si e se conhecer melhor. Esta 
semana não favorece decisões defi nitivas, então refl etir é o melhor a ser feito. As 
relações podem entrar em choque neste eclipse. Tome cuidado com dúvidas sobre 
o que realmente quer em relação ao amor e à sua atual relação. Você pode fi car 
com as emoções mais intensas do que o normal e reagir a tudo exageradamente. 
Tome cuidado com essa tendência que pode gerar brigas. Quem está solteiro pode 
viver novos amores e paixões. Pode ser preciso desenvolver uma grande fl exibilida-
de para lidar com os desafi os de trabalho e as tarefas do dia a dia. Pessoas próximas 
podem ajudar se você se abrir a receber ajuda. Os diálogos serão imprescindíveis 
e você pode conseguir realizar bons negócios e até pode ter um golpe de sorte 
repentino, envolvendo ganhos ou novos contratos

Gêmeos - De 21/05 a 20/06: A semana pode ser intensa e trazer inúmeras si-
tuações para serem resolvidas, inclusive algumas inesperadas. Você pode fi car as-
soberbado do início ao fi m, sentindo estresse ou estafa, por isso é bem importante 
olhar com carinho para a sua saúde e saber fazer pausas ou deixar as coisas fl uírem. 
Com isso, algumas tarefas vão fi car para depois, pois será impossível fazer tudo. Se-
mana em que o amor e a compaixão podem fazer muita diferença. Seu lado altruís-
ta e utilitário pode surgir fortemente, e isso traz para seu convívio calor e alegrias. 
Tome cuidado apenas com a tendência a carregar as responsabilidades do seu par 
nas costas, porque isso pode trazer angústia e sobrecarga. Saiba ajudar, mas saiba 
também impor limites. Muito trabalho nesta semana e muita necessidade de organi-
zação para não se perder em meio ao caos. Tome cuidado com a procrastinação ou 
a distração, que podem te levar ao erro ou a acumular tarefas. Você pode também 
começar muitas coisas e não terminar nenhuma, então é importante se manter foca-
do em uma tarefa por vez e se manter calmo, sem pressa, e isso pode ser o desafi o.

Câncer - De 21/06 a 20/07: A semana pode trazer desafi os em relação aos 
seus objetivos e sair completamente do que você planejou inicialmente. Portanto 
é uma semana cheia de diálogos e situações inusitadas e que traz a necessidade 
de ser fl exível e se abrir ao novo que chega com tudo na sua vida com o eclipse da 
Lua Cheia. Os amigos podem ser uma alegria ou uma decepção. Tome cuidado com 
a difi culdade de se abrir ao novo e à vida que chega, o que pode levar você a aca-
bar se isolando, porque existirão convites e possibilidades de diversão e romances 
novos, mas é importante ter autoestima para aceitar os desafi os de se expor. Para 
quem já está numa relação estável, é importante fortalecer os laços para evitar a 
dissolução deles, pois o eclipse pode mexer com seus desejos pessoais. Sua criati-
vidade pode não estar alta nesta semana, assim como sua autoconfi ança. Cuidado 
com a atitude derrotista e desanimada de levar seus objetivos em frente e acabar 
não fazendo as coisas essenciais. Fora isso, a semana favorece um bom planeja-
mento e pesquisas. Você pode aproveitar melhor seu trabalho se receber ajuda ou 
se trabalhar em equipe.

Leão - De 21/07 a 22/08: A semana pode trazer muita ação e também cansaço. 
Tome cuidado para não se render à preguiça e à letargia, que podem ser grandes. Se 
puder descansar, ótimo, senão tome cuidado com a autossabotagem, que te leva a 
não realizar o que deve ser feito. Pode ter uma semana de muitos contatos e muitos 
afazeres, e isso acaba gerando irritação. Manter a calma é importante. A família pode 
estar em destaque nesta semana, então saiba se abrir para ajudar e também saiba 
pedir ajuda. Carregar o mundo nas costas pode trazer desânimo e insatisfação. Os 
amores não estarão muito românticos nesta semana, mas você pode ter momentos 
de abertura das suas emoções mais íntimas com boas conversas. A semana pode 
trazer desafi os de carreira e também potencialidades de crescer, se você souber 
lidar com eles. Pode ter muito o que fazer, mas mais do mesmo pode não trazer 
resultados satisfatórios e você pode ser cobrado por inovação, portanto deixar vir 
inspiração e criatividade pode te ajudar nos momentos mais desafi adores. Sair da 
zona de conforto é indicado.

Virgem - De 23/08 a 22/09: A semana pode trazer atrasos ou mudanças súbitas 
em cima da hora. É importante buscar refl etir sobre seus objetivos e metas. Pode ser 
uma semana na qual seus pensamentos fi cam confusos ou você pode insistir em tei-
mosia ou paranoias. Tome cuidado com os julgamentos e com decisões por impulso. 
Você pode conseguir encontrar saídas inteligentes para os problemas se ousar fazer 
o novo. O amor pede diálogo e aventuras. O tédio ou a falta de comunicação po-
dem prejudicar muito os relacionamentos em geral, principalmente os mais íntimos. 
Passeios ou uma saída da rotina são indicados. Brigas por divergência de opinião 
podem fi car fora de controle, então mantenha a capacidade de compreender a visão 
do outro. O trabalho pode trazer dinamismo e agitação. As preocupações a respeito 
das tarefas a serem feitas podem povoar a sua mente, então tome cuidado com a 
ansiedade. É importante usar sua capacidade de orientar e ensinar, assim como se 
abrir para aprender coisas novas. É uma semana de novos aprendizados no trabalho.

Libra - De 23/09 a 22/10: A semana pode trazer um renascimento emocional 
grande, como se algo difícil passasse, ou seja, semana de dar a volta por cima após 
uma situação difícil, mas isso requer muito desapego. Pode ser que esse momento 
difícil aconteça nesta semana para trazer até você uma nova consciência e uma 
mudança radical em alguma área da vida. As relações podem trazer muito carinho, 
prazer e conforto. Bons momentos a dois caso as emoções não estejam muito re-
mexidas, senão você pode querer fi car mais sozinho do que dividir sua companhia. 
Tome cuidado com ciúme, medos e paranoias, que podem levar vocês a brigarem. 
Para quem está solteiro, paqueras podem virar algo mais sério. Muito trabalho a ser 
feito. É indicado que você tenha disciplina e saiba aceitar as novas atribuições que 
podem chegar até você. Tome cuidado com o mau uso do seu dinheiro. Você pode 
estar preocupado com dívidas e seria interessante buscar saldá-las a partir de uma 
negociação.

Escorpião - De 23/10 a 21/11: A semana pode trazer intensidade e radicalis-
mos. É importante refl etir antes de agir e não se deixar levar por desejos urgentes 
e aleatórios, que surgem ardente e inesperadamente. A paz precisa ser seu mote, 
além de conseguir dialogar com diplomacia e calma. Golpes de sorte podem surgir. 
As relações serão o foco desta semana, que tem a Lua Cheia com eclipse em Touro. 
Muitas conversas podem acontecer, trazendo uma luz para a relação. Vocês podem 
decidir abrir um negócio juntos, por exemplo. As relações de amor podem se mistu-
rar com trabalho ou uma paixão pode surgir no ambiente de trabalho. Pode ser uma 
boa semana nos negócios, com lucros e novas parcerias. Antes de aceitar ou assinar 
contratos, porém, é importante refl etir e dialogar com outras pessoas para não fi car 
com dúvidas. Investigar as coisas a fundo é indicado. As pesquisas e a perseverança 
farão a diferença no seu trabalho. Saiba ter coragem para assumir suas responsabi-
lidades e não fuja das tarefas. Conclua.

Sagitário - De 22/11 a 21/12: A semana pede foco na sua saúde e no movimen-
to, portanto é indicado conseguir conciliar suas atividades diárias com a prática de 
atividades que podem trazer bem-estar e leveza. Direcionar sua atenção às coisas 
boas pode ser o desafi o, então tome cuidado com o foco apenas no negativo e nas 
preocupações, porque isso pode deixar sua semana muito pesada. Você pode rece-
ber ajuda das suas relações nesta semana, mas é importante saber pedir essa ajuda. 
O excesso de orgulho ou de críticas pode afastar os outros: lembre-se de que nin-
guém tem bola de cristal e esperar que as pessoas façam o que você está pensando 
é um modo complicado de levar suas relações nesta semana, pois trará implicâncias 
e irritações de ambos os lados. A semana pode trazer novas oportunidades de tra-
balho, mas é preciso refl etir antes de se comprometer. Organizar-se para não viver 
uma semana de caos é importante. Respirar é uma forma simples de trazer leveza 
e saúde mental, pois você pode fi car muito perdido no meio das situações. Buscar 
orientação pode ser útil.

Capricórnio - De 22/12 a 20/01: As relações estão em foco nesta semana. Você 
vai interagir com muitas pessoas diferentes, e isso pode ser positivo, porque vai 
exercitar a fl exibilidade mental e a capacidade de se relacionar com pessoas di-
versas. Tome cuidado com uma postura infl exível, que pode trazer desafi os. O amor 
pode ser o ponto alto desta semana. A Lua Cheia pode trazer renascimento afetivo 
ou novas paixões. Saiba se abrir ao amor e viver com alegria, pois seu magnetismo 
pode ser grande. O desafi o é estar com a autoestima e o amor-próprio em dia, caso 
contrário você pode se colocar numa postura extremamente passiva. Pode ser pos-
sível resolver os problemas com uma boa dose de charme e criatividade. Saiba usar 
seus dons de forma positiva. Novos projetos podem surgir para serem colocados 
em prática, e isso trazer renovação. Alegrias no trabalho estão a caminho, mas saiba 
desapegar de tarefas cansativas e insatisfatórias.

Aquário - De 21/01 a 19/02: A semana pode trazer movimento e mudanças, 
inclusive mudanças reais de casa ou na rotina doméstica. Saiba dialogar! Ficar guar-
dando as emoções pode ser prejudicial. Ao mesmo tempo, evite irritações ou agres-
sividade, porque manter o equilíbrio é indicado. A semana também está trazendo 
estudos e organizações. A família pode ser o desafi o e, ao mesmo tempo, o ponto 
alto. Saiba se doar um pouco e trazer renovação ao seu lar. Bons momentos afetivos 
com pessoas do seu convívio. Você pode receber pessoas em casa ou receber con-
vites para festas e eventos que podem agitar a semana. A semana pode trazer uma 
mudança radical na sua carreira. Aproveite o momento para buscar novas oportu-
nidades ou propor as mudanças que deseja, trazendo alívio ao excesso de trabalho 
atual. O diálogo e a comunicação estão ativados. É uma boa semana para estudar ou 
resolver coisas a partir do seu lado dinâmico.

Peixes - De 20/02 a 20/03: A semana pode trazer desafi os com relação aos pro-
cessos em andamento ou ter muitos impedimentos e interrupções, trazendo a ne-
cessidade de ter muita paciência. Saiba ouvir, agir e observar mais do que falar; essa 
pode ser uma dica valiosa. Pode ser uma semana intensa e cheia de atividade, em 
que haverá a necessidade de conseguir fazer pausas para evitar o estresse. Pode ser 
preciso apoiar as ações do seu par ou adotar uma postura mais segura emocional-
mente, para evitar brigas causadas por inseguranças. Você pode ter pouco tempo 
para lazer e romantismo, mas poderá conseguir fazer um passeio interessante ao 
lado de quem ama, e isso será muito benéfi co, inclusive trazendo bem-estar e um 
descanso merecido a você. Muitas tarefas a serem realizadas, mas nem todas vão 
fl uir com facilidade, trazendo a necessidade de não apenas ter paciência, mas de 
exercitar sua inteligência e sua fl exibilidade. Você pode conseguir muita populari-
dade graças à sua gentileza e à sua amorosidade ao lidar com as pessoas. Tome 
cuidado com a raiva e a difi culdade de entender as situações. Não use a força e a 
agressividade, que vão complicar mais do que ajudar.

Dia 19/11
Keli Cristina Marini
Luís Emilio Vendramim
Domenica Morato
Mayara Alves de Souza
Rose Vigorito
Luís Antônio Albiero
Sérgio Ivan H. D. Pacheco
Marcus Vinicius O. Silva
Luis Antonio Franco
Sâmela Caliandra Betim
Alexandra dos Santos
Cecília Franco
Nardinho Bortoletto

Dia 20/11
Sirlei Toledo
Ronaldo Fernanda Clemonesi
Camila Toaliari
Rafael Carneiro
Mirian Marcia
Regina Angelini Ferreira
Luciana Groninger
Joyce Bertoldo
José Luiz Cabral

Dia 21/11
Grasiela Farias
Eduardo Ruiz
Angela Siqueira Franco
Tânia Tempesta
Daniela Bresciani Ferrari
Soraia Antonelli da Costa
Aline Estanislau Fornaziero
Beatriz Monteiro
Maria de Fátima S. de Souza
Emili Cristiane de Souza
Lucimara Vidal Cremonese
Francisco Tonin Junior
Mariane Ap. Quibáo
Monise Quirino

Dia 22/11
Bruna Costa Berganton
Jenefer Elen
Tais Fernanda Cassiano
Andréa Tabai 
Charles Oliveira
Clóvis Antonio dos Santos
Leonardo Tadei Lima
Eduarda Beatriz Carillo
Giovanna Ricomini
Daniel Aghazarian de Oliveira

Dia 23/11
Edivaldo B. Mano
Raquel dos Santos

Fabiana Pagotto
André Dantas
Daniel Araújo do Nascimento
Cristiane Piazentim
Gisleine Barbosa
Jéssica Melo
Raquel Barsalo
Telma Andrade
Ester Sgariboldi
Eliana Ramos
Rafael Santos Ferrari
Kelen David
Tereza Bertoli
Lucas Antonio Pereira da Silva
Rafael Santos Ferrari
Marcelo Rodrigo Martins
Renato Galdino Nascimento
Rodolfo Urbano
Ariane Moura

Dia 24/11
Leandro Augusto Franco
Renata Sampaio
Leandro de Paula
Paulinha Silva
Lú Souza
Laio Campachi
Hélio Forti Talassi
Antonio de Almeida
Cleber Alex Thomazini
Bruno Wilson Brugnerotto
Silvio Alves Moreira
Mariana Proença
Marli Antonia Giatti Callegaro
Onivaldo Cuan

Dia 25/11
Natália Engel Rodrigues
Maria Helena Ambrósio
Luciana Assad
Alexandra Brito
Rafael Faccina
Anderson Pansserini
Denise Cremoneze Martins
Rosangela Silva
Elisabete Carillo
Marcia F. S. Santos de Oliveira
Lívia Melikardi Toaliari
Grazy Camargo
Cristiane Silva dos Santos
Ailton Jose da Silva
Daniele Ramos Lucas Gomes
Ademilson Clayton Berganton
Eslaldo D. M. Almeida
Juraci Tezotto Orlandim
Maria Cleusa Oliveira Rocha
Vlamir Ap. Fornazin

HoróscopoNovelas e Filmes
Feliz

Aniversário
Seu nome não está na lista?

Ligue pra gente! 3496.1747

06

Parabéns e felicidades ao diretor da rádio Raízes FM, Carlos Al-
berto Maschietto, que na próxima quinta-feira (18), comemora 
mais um ano de vida. Receba os votos de paz, saúde e sucesso, 
da esposa Bete, dos fi lhos, familiares, amigos, e em especial, de 
toda equipe da Raízes FM.
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“Eletrônico não é lixo”: saiba como descartar 
corretamente eletroeletrônicos e pilhas

RAFARD  |  Campanha segue até o dia 25 de novembro; moradores podem realizar o descarte no Departamento Municipal de Água e Esgoto

O debate sobre o descar-
te correto e a necessidade 
da reciclagem de lixo ele-
trônico tem ganhado força 
nas últimas semanas em 
diferentes localidades do 
país, impulsionado pelo 
Dia Internacional do Lixo 
Eletrônico - celebrado no 
dia 14 de outubro. 

A data visa promover a 
conscientização da popu-
lação sobre a necessidade 
de que geradores elétricos, 
como pilhas e baterias, e 
aparelhos eletrônicos dos 
mais diversos tipos e tama-
nhos sejam descartados de 
forma adequada. 

Dentre os riscos causa-
dos pela exposição exces-
siva a lixos eletrônicos não 
descartados, guardados in-
devidamente no ambiente 
doméstico, estão a possi-
bilidade de contaminação 
por metais pesados que 
compõem estes objetos.

Nesse sentido, a Divisão 
de Meio Ambiente da Pre-
feitura de Rafard, em par-
ceria com a Green Eletron 
iniciaram no município, na 
última segunda-feira (16), 
a Campanha “Eletrônico 
não é lixo”. 

Os moradores que dese-
jarem realizar o descarte 
correto de resíduos ele-
troeletrônicos e pilhas - 
exceto linha branca, como 
geladeira, fogão, máquina 
de lavar e microondas – po-
dem realizar o descarte no 
Departamento Municipal 
de Água e Esgoto, locali-

zado na rua Allan Rolim 
Barbosa, 248, no bairro 
Popular.

A campanha segue até 
o dia 25 de novembro e os 
materiais enjeitados serão 
recebidos de segunda à 
sexta-feira, das 9h às 16h.

“Cuidar do meio am-
biente é dever de todos 
e pequenos gestos como 
este, fazem toda a diferen-
ça para uma Rafard melhor 
e mais limpa”, destaca Na-
tália Sampaio dos Santos, 
chefe do Departamento 
Municipal de Meio Am-
biente e Aterro Sanitário.

O que pode ser 
descartado
Serão recebidos no pon-

to de coleta: notebooks, 
impressoras, eletrônicos 

de escritório, eletrônicos 
de pequeno porte, tablets 
e celulares, acessórios de 
informática, câmeras, ca-
bos e carregadores, ele-
troportáteis, ferramentas 
Elétricas e muitos outros.

No site da Green Eletron, 
você encontra a lista com-
pleta dos produtos que po-
dem ser descartados: ht-
tps://www.greeneletron.
org.br/lista-completa.

Parceira
A Green Eletron é uma 

gestora para logística rever-
sa de eletrônicos. Ela auxi-
lia as empresas no aten-
dimento à lei 12.305/2010 
(Política Nacional de Resí-
duos Sólidos).

O objetivo da empresa é 
operacionalizar a logística 

reversa de pilhas, baterias 
e eletrônicos.

Todas as empresas fa-
bricantes, importadores, 
distribuidores e comércios 
têm a obrigatoriedade le-
gal de disponibilizar pon-
tos de entrega voluntária 
para que seus consumi-
dores possam descartar o 
lixo eletrônico da forma 
adequada.

“Por meio de grandes 
parcerias consolidadas, 
conseguimos fornecer 
para sociedade um mun-
do com cada vez menos 
extração de recursos natu-
rais, promovendo assim o 
reaproveitamento de ma-
térias-primas com uma 
economia mais circular”, 
diz o texto de apresentação 
no site da Green Eletron.

Reprodução/Internet

Eletroeletrônicos e pilhas não podem ser descartados com o lixo comum

Inscrições prorrogadas 
para cursos técnicos 
gratuitos do IFSP Capivari

O prazo de inscrição 
no Processo Seletivo dos 
cursos técnicos do Insti-
tuto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de São 
Paulo (IFSP) foi prorrogado 
até 24 de novembro. O IFSP 
oferece 544 vagas para cur-
sos técnicos nos câmpus 
Campinas, Capivari, Hor-
tolândia e Piracicaba. Em 
todo o estado de São Pau-
lo, são ofertadas 6.080 va-
gas em 36 câmpus para o 
primeiro semestre de 2022.  

Podem se inscrever estu-
dantes do Ensino Médio ou 
que estão cursando o 9º ano 
do Ensino Fundamental. 
Candidatos que já concluí-
ram o Ensino Médio podem 
se inscrever nos cursos da 
modalidade concomitan-
te/subsequente. São três as 
modalidades de ensino.

No curso Técnico inte-
grado ao Ensino Médio, 
o estudante cursou inte-
gralmente o Ensino Mé-
dio e técnico no IFSP. Na 
modalidade concomitan-
te, o aluno cursa o ensino 
técnico no IFSP e o Ensino 
Médio em outra instituição 
de ensino. A modalidade 
subsequente é destinada 
a estudantes que já con-
cluíram o Ensino Médio e 
cursam apenas o Ensino 
técnico no IFSP. 

Todos os cursos são gra-
tuitos, sem cobrança de 
mensalidade. Para realizar 
a inscrição, os interessados 
devem ler atentamente o 
Edital nº 400/2021, reali-

zar o cadastro e preencher 
o formulário eletrônico de 
inscrição e o questionário so-
cioeconômico no Portal do 
Candidato, por meio do site 
processoseletivo.ifsp.edu.br.  

A taxa de inscrição é de 
R$ 60, para os cursos téc-
nicos integrados, ou de R$ 
30, para os técnicos conco-
mitantes ou subsequentes 
ao Ensino Médio.

Neste ano, devido a uma 
determinação judicial, o 
IFSP voltou a adotar a se-
leção por meio de provas. O 
processo seletivo abordará 
as disciplinas de Português 
e Matemática e será apli-
cado, de forma presencial, 
no dia 19 de dezembro, na 
mesma cidade, ou muni-
cípio da mesma região, da 
localização do câmpus es-
colhido pelo candidato no 
momento da inscrição.  

Em Capivari, são 80 va-
gas ofertadas para o Téc-
nico integrado ao Ensino 
Médio: Informática (40 
vagas - período integral) e 
Química (40 vagas - perío-
do integral).

O IFSP reserva 50% de 
suas vagas a estudantes 
que tenham cursado inte-
gralmente o ensino funda-
mental em escolas públi-
cas. Também têm direito 
às vagas reservadas candi-
datos em situação de vul-
nerabilidade econômica e 
social, pretos, pardos ou 
indígenas, e pessoas com 
deficiência.  Mais informa-
ções em www.ifsp.edu.br.
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Conselho Tutelar
está de casa nova

O Departamento de 
Assistência Social da 
Prefeitura de Rafard 
inaugurou na última 
quinta-feira (18), a nova 
sede do Conselho Tutelar 
Municipal. Agora, a nova 
sede está localizada na 
rua Marechal Deodoro da 
Fonseca, 184, no Centro 
da cidade.

O Conselho Tutelar é 
um órgão permanente 
e autônomo, não juris-
dicional, encarregado 
pela sociedade de zelar 
pelo cumprimento dos 
direitos da criança e do 
adolescente. Resumida-
mente, os conselheiros 
tutelares são os articula-
dores. Recebem a denún-
cia, ouvem a criança e o 
adolescente, e fazem os 
encaminhamentos. Ele 
são o coração do Sistema 
de Garantia de Direitos e 

um pronto-socorro para 
as crianças e adolescen-
tes.

“A nova sede permite 
que os atendimentos se-
jam feitos de forma mais 
eficiente, já que se trata 
de um trabalho que, na 
maioria das vezes, exige 
segurança e sigilo, sen-
do silencioso, porém, de 
extrema importância na 
defesa e no atendimento 
às crianças e adolescen-
tes do município”, explica 
a diretora da Assistência 
Social, Helena Francisco 
da Silva.

Atualmente, cinco pes-
soas compõem o Con-
selho Tutelar de Rafard: 
Angelica Garcia Rossi, 
Maria Helena da Cruz, 
Katia Febbo, Magali Pa-
lhardi e Jonas Barbosa.

O prefeito municipal, 
Fábio dos Santos, e seu 

vice, Wagner Bragalda, 
participaram da inaugu-
ração da nova sede e rea-
firmaram o compromisso 
em defesa da melhoria da 
qualidade de vida na ci-
dade. “O objetivo da nova 
unidade é aproximar e 
tornar mais fácil o aces-
so aos serviços prestados 
pelos conselhos tutelares. 
Creio que a cidade só tem 
a ganhar com a implanta-
ção desse novo espaço”, 
disse Fabinho.

Atendimento
O Conselho Tutelar de 

Rafard atende presencial-
mente na nova sede, de 
segunda à sexta-feira, 
das 8h às 17h, ou pelo 
telefone: 3496-1815. Após 
às 17h, ao sábados, do-
mingos e feriados, o aten-
dimento acontece pelo 
telefone: 99873-2650.

Autoridades municipais e conselheiros tutelares na inauguração da nova sede

Caminhão desgovernado 
bate em muro de casa na 
avenida São Bernardo

ACIDENTES  | Semana agitada com ocorrências em ruas de Rafard e rodovia

Na manhã da última 
terça-feira (16), um ca-
minhão perdeu o freio e 
bateu na lateral de uma 
casa na avenida São Ber-
nardo.

Segundo a Guarda 
Municipal, no caminhão 
estava apenas o moto-
rista e na casa tinham 
os moradores, mas nin-
guém ficou ferido. O 
muro do imóvel, porém, 
ficou destruído.

De acordo com nota 
divulgada na manhã de 
quarta-feira (17), pela rá-
dio Raízes FM, a empre-
sa vai se responsabilizar 
pelos danos causados, 
arcando com os custos.

Esse não é o primei-
ro acidente no local. 
Outros casos já foram 
registrados com cami-
nhões, principalmente 
por falhas mecânicas 
nos freios.

Acidente na
IV Centenário
Logo pela manhã, por 

volta das 6h de quinta-
-feira (18), outro aciden-
te foi registrado na rua 
IV Centenário, em frente 
à Câmara Municipal de 
Rafard.

Segundo informações, 
uma mulher que con-
duzia o veículo Corsa, 
perdeu o controle após 
o volante do carro travar. 
O veículo invadiu a cal-
çada, arrancou lixeiras e 
só parou após bater no 
portão de uma residên-
cia.

Não houve vítimas, 
apenas danos materiais. 
A ocorrência foi atendida 
pelo Corpo de Bombei-
ros, que confirmou que 
a condutora não sofreu 
ferimentos.

Capotamento na
SP-101
Um capotamento de 

veículo foi registrado na 
quinta-feira (18), no km 
35 da  Rodovia Jornalista 
Francisco Aguirre Proen-
ça (SP-101), em Capivari. 

De acordo com infor-
mações, o carro era con-

duzido por um homem, 
que seguia sozinho no 
veículo. Ele não se feriu.

O motorista contou 
que seguia  para Rafard,  
e perdeu o controle da 
direção quando entrou 
na curva. Chovia na hora 
do acidente, que ocorreu 
por volta das 7h55.

Divulgação/Prefeitura de Rafard

Reprodução/GCM Rafard

Caminhão bateu na lateral de residência na São Bernardo
Wanderley Alves

Veículo derrubou lixeiras e só parou após bater em portão

Capotamento no km 35 da rodovia Francisco Aguirre Proença

Reprodução/Raízes FM
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Capivari renova decreto que 
proíbe desperdício de água

ESTIAGEM  | Município já reduziu o consumo em aproximadamente 57 milhões de litros de água, desde a implantação do decreto vigente

O período de estiagem 
vem castigando a Repre-
sa Milhã, responsável por 
50% do abastecimento hí-
drico de Capivari.

Na primeira quinzena 
de outubro, o Serviço Au-
tônomo de Água e Esgoto 
(SAAE) tomou uma medida 
para tentar conter o des-
perdício de água. O decreto 
determinou, desde o dia 
14 de outubro, a proibi-
ção de lavagem de frente 
de imóveis, ruas, encher 
ou esvaziar piscinas, lavar 
quintais, telhados, pa-
redes, calhas, garagens, 
veículos ou despejar água 
tratada na rede pluvial ou 
rede de esgoto.

Segundo a autarquia, 

durante o primeiro mês do 
decreto em vigor, a eco-
nomia estimada é de cer-
ca de 57 milhões de litros 
de água. Esse número é o 
equivalente à cerca de cin-
co dias de abastecimento 
hídrico para toda a cidade 
de Capivari. A quantia tam-
bém é correspondente a 
uma caixa de água de 1.000 
litros para mais de 56 mil 
pessoas.

No entanto, mesmo 
com a medida de racio-
namento, a situação é 
preocupante. “O decreto 
que proíbe o desperdício 
vem ajudando bastante, 
porém a falta de chuvas 
ainda prejudica muito. A 
situação segue preocu-

pante, as bombas hidráu-
licas estão funcionando 
24 horas por dia e mesmo 
assim o nível do reserva-
tório segue baixando, por 
isso mais do que nunca, 
precisamos que a popula-
ção contenha o desperdí-
cio”, alerta o superinten-
dente do Saae Capivari, 
Rogério Oliveira.

O decreto, baseado na 
lei 4.568/2014, determina 
aplicação de penalidade no 
valor de R$ 72,40 na conta 
de água do morador que 
for pego desperdiçando. 
Em caso de reincidência, o 
valor da multa passa a ser 
de R$ 144,80, além do corte 
total do fornecimento de 
água por três dias. 

Na sexta-feira, dia 12, 
o prefeito de Capivari, Vi-
tor Riccomini, assinou a 
prorrogação da medida de 
racionamento por mais 30 
dias.

A fiscalização é realizada 
pelos servidores públicos 
efetivos do Saae, responsá-

veis pelo auto de infração 
e a multa. De acordo com 
a lei, a Guarda Civil pode 
auxiliar na fiscalização, en-
caminhando a ocorrência 
à autarquia para que seja 
lavrada a multa. 

Segundo o governo mu-
nicipal, a lavagem de veí-

culos em postos de com-
bustíveis que forneçam 
a “ducha grátis” também 
está proibida na cidade. 

Em caso de dúvidas e 
denúncias, o Saae Capivari 
atende pelo telefone 0800-
1900-123, 24 horas por dia, 
sete dias por semana.

Divulgação/Saae Capivari

Represa Milhã, responsável por 50% do abastecimento hídrico da cidade está sofrendo com estiagem
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CLASSIC LS 2012
Vendo, prata, flex, R$ 23.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

MERCEDES C280 1995
Vendo, prata, gasolina, R$ 27 mil. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

GOL CITY 2015
Vendo, 2015, prata, fl ex, R$ 32.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

CORCEL I 1977
Vendo, marron, gasolina, R$ 35 mil. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

TUCSON GLS 2013
Vendo, preta, flex, automática, R$ 
45.900,00. Tratar pelo fone: 3491-3114. 
MV – indeterminado

ETIOS XS 2018
Vendo, branco, 1.5, fl ex, automático, R$ 
59.900,00. Tratar pelo fone: 3491-3114. 
MV – indeterminado

IX35 B 2015
Vendo, prata, flex, R$ 74.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

COROLLA GLI 2017
Vendo, prata, fl ex, R$ 82 mil. Tratar pelo 
fone: 3491-3114. MV – indeterminado

COROLLA GLI 2017
Vendo, branco, flex, R$ 83.500,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

RANGER LIMITED 2019
Vendo, 3.2, 4x4, cinza, diesel, R$ 
204.900,00. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV – indeterminado

ECOSPORT FLS 2011
Vendo, 1.6, fl ex, preto, R$ 35.500,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

FOX CL 2018
Vendo, fl ex, 1.6, prata, R$ 50.500,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

SAVEIRO CROSS 2014
Vendo, fl ex, preto, R$ 52 mil. Tratar pelo 
fone: 3492-5543. PV – indeterminado

RENEGADE LONGITUDE 2016
Vendo, automático, fl ex, preto, R$ 76 
mil. Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

ÔNIX PREMIER 2020
Vendo, fl ex, turbo, automático, preto, 
R$ 82 mil. Tratar pelo fone: 3492-5543. 
PV – indeterminado

RAV4 2015
Vendo, 4x4, 2.0, gasolina, preto, R$ 
110 mil. Tratar pelo fone: 3492-5543. 
PV – indeterminado

FOX PLUS 2010
Vendo, fl ex, prata, R$ 27 mil. Tratar pelo 
fone: 3492-5543. PV – indeterminado

SAVEIRO CS 2011
Vendo, 1.6, fl ex, prata, R$ 29.900,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

COBALT LT 2012
Vendo, 1.4, flex, branco, R$ 34 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

GOL ROCK IN RIO 2016
Vendo, flex, preto, R$ 40.900,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

COMPASS LIMITED 2019
Vendo, flex, cinza, R$ 139.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

FIESTA 2013
Vendo, vermelho, flex, R$26 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

PALIO ATTRACT 2014
Vendo, flex, branco, 1.0, R$ 34 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

MONTANA LS 2012
Vendo, fl ex, branca, R$34 mil. Tratar pelo 
fone: 3492-5543. PV – indeterminado

SAVEIRO CE 2012
Vendo, f lex, branca, R$ 36 mil . 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

SAVEIRO STARTLINE 2015
Vendo, fl ex, branca, 1.6, R$ 39.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

MOBI LIKE 2018
Vendo, flex, branco, R$ 40.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

CITY LX 2012
Vendo, flex, cinza, R$ 46.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

RENEGADE SPORT 2016
Vendo, flex, automático, branco, R$ 
95.800,00. Tratar pelo fone: 3492-5543. 
PV – indeterminado

HONDA HR-V EXL 2020
Vendo, cinza, flex, R$ 126.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

ÔNIX PLUS PREMIUM 2022
Vendo, fl ex, preto, R$ 97 mil. Tratar pelo 
fone: 3492-5543. PV – indeterminado

TORO FREEDOM 2019
Vendo, cinza, diesel, automática, R$ 
131 mil. Tratar pelo fone: 3492-5543. 
PV – indeterminado

SIENA EL 2015
Vendo, cinza, fl ex, 1.4, R$38.500,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

C3 TENDANCE 2015
Vendo, flex, vermelho, R$ 39 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

SIENA ESSENCE 2014
Vendo, f lex,  1.6,  vermelho,  R$ 
41.900,00. Tratar pelo fone: 3492-5543. 
PV – indeterminado

ÔNIX LS 2016
Vendo, 1.0, flex, branco, R$ 44 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

SAVEIRO TL 2018
Vendo, fl ex, prata, 1.6, R$ 56.500,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

STRADA HD WK 2019
Vendo, flex, branca, R$ 56.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

CITY EXL 2015
Vendo, f lex, marrom, R$ 67 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

320i ACTIVE 2015
Vendo, flex, prata, R$ 109.900,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

SPORTAGE EX2 2017
Vendo, branco, fl ex, R$ 124.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

HILUX CD 2018
Vendo, prata, diesel, R$ 205 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

FORD KA GL 2001
Vendo, 1.0, prata, fl ex, R$ 10.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV - 
indeterminado

AGILE LTZ 2011
Vendo, 1.4, branco, fl ex, R$ 31.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV - 
indeterminado

SPACEFOX SPORTLINE 2011
Vendo, fl ex, 1.6, preto, R$ 36.500,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV - 
indeterminado

GOL CITY 2014
Vendo, fl ex, 1.6, branco, R$ 36.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

MOBI LIKE 2017
Vendo, 1.0, branco, fl ex, R$ 41.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

PRISMA LT 2015
Vendo, 1.0, preto, fl ex, R$ 45.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

HONDA CITY SPORT 2014
Vendo, preto, fl ex, 1.5, R$ 51.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

ETIOS XS 2018
Vendo, automático, 1.5, fl ex, branco, R$ 
59.900,00. Tratar pelo fone: 3491-3114. 
MV – indeterminado

MONTANA LS 2020
Vendo, branca, 1.4, fl ex, R$ 62.500,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

HB20 PREMIUN 2018
Vendo, 1.6, fl ex, branco, R$ 71.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

CRUZE SEDAN LTZ 2017
Vendo, fl ex, preto, 1.4, R$ 90.500,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

TORO FREEDOM 2017
Vendo, vermelha,  1.8,  f lex,  R$ 
92.900,00. Tratar pelo fone: 3491-3114. 
MV – indeterminado

VAGA RECEPCIONISTA 
Sexo feminino, ensino médio completo, 
ser comunicativa, conhecimento em 
Excel, fi nanceiro. Trabalho em escala 
12x36 diurno e noturno. Salário 
compatível, V.T, V.R cesta básica. 
Experiência será um diferencial. 
Interessados enviar currículo para 
e-mail recrutecapivari@gmail.com.

VAGA CAMAREIRA 
Sexo feminino, comunicativa, ensino 
fundamental completo, trabalho em 
escala 12x36. Salário compatível, V.T, 
V.R, cesta básica. Experiência será um 
diferencial. Interessados enviar currículo 
para e-mail recrutecapivari@gmail.com.

LANCHONETE MONTADA
Vendo lanchonete montada no Centro 
de Rafard, com 16 anos de atividade, 
ótimo ponto. Tratar com Neuza ou Tadeu 
pelos telefones: (19) 99536-4083 ou 
3496-1117. Ed. 1531 à 1534

Empregos

ANUNCIE: (19) 3496.1747
osemanario@osemanario.com.br

IMÓVEIS  |  VEÍCULOS  |  EMPREGOS

NEGÓCIOS & OPORTUNIDADES

Veículos

Classificados

12/11 – Eliza Ferraretto Madeira – 95 anos
12/11 – José de Oliveira Filho – 75 anos
12/11 – Marlene Giraldi – 63 anos
15/11 – Maria Nizabete de Almeida Ferreira – 72 anos
15/11 – Shirlei Roseli de Oliveira Campos – 53 anos
15/11 – Beatriz Lopes Garcia – 98 anos
16/11 – João Baptista – 67 anos
16/11 – José Maria Colombo – 73 anos
17/11 – Josephina Sgarbi – 86 anos

“O mundo maravilhoso das malhas”

R. Regente Feijó, 902 - Capivari
 3491.1246

Confecções Soreli Ltda-ME

R. Maurício Allain, 201, Centro
F.: 3496-1254 | C.: 99250-5630

Pani� cadora 
Pantojo

O melhor pão da cidade.
Aceitamos encomendas de

pão, bolos, doces e salgados.

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

Ótica XV
Um carinho especial 

a seus olhos

Rua XV de Novembro, 784

Fone/Fax: (19) 3491-4451

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:

 REGINALDO CHIARINI JÚNIOR e LUANA MARIELE 
CAMPOS MACHADO, sendo o pretendente: natural de Capi-
vari-SP, onde nasceu, aos 28/03/2001, profissão: estudante, 
estado civil: solteiro, domiciliado e residente em Rafard-SP, Rua 
Mauricio Allain, 161, Centro, fi lho de Reginaldo Chiarini e Mirian 
Raquel Pires; e a pretendente: natural de Capivari-SP, onde nas-
ceu, aos 11/09/1999, profi ssão: assistente desenvolvimento jr., 
estado civil: solteira, domiciliada e residente em Capivari-SP, 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2159, Villa Di Capri, fi lha de Luís 
Carlos Machado e Dulcelene Cristina de Campos Machado.
 Rafard, 12 de novembro de 2021.

 ANDRÉ LUÍS CHIARINI e TATIANE GATTIS, sendo o pre-
tendente: natural de Rafard-SP, onde nasceu, aos 20/07/1976, 
profissão: mecânico, estado civil: divorciado, domiciliado e 
residente em Rafard-SP, Rua Mauricio Allain, 86, Centro, filho 
de Claudemir Chiarini e Olga Teixeira Chiarini; e a pretenden-
te: natural de Barra Bonita-SP, onde nasceu, aos 23/08/1982, 
profissão: cabeleireira, estado civil: divorciada, domiciliada e 
residente em Rafard-SP, Rua Mauricio Allain, 86, Centro, fi lha de 
Antonio Aparecido Gattis e Maria de Lourdes Rodrigues Gattis. 
 Rafard, 17 de novembro de 2021.

Rosane Mila Peixoto - Ofi cial e Tabeliã

Diversos

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

Oração em Agradecimento à Nossa Senhora
Aqui estou minha Mãe Querida, diante de Ti, para agradecer Tua 
presença em minha vida. Agradecer Tua intercessão junto a Deus e 
ao Teu Santíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo, pela proteção a 
minha família, pelas graças e bençãos a nós concedidas. Mesmo nos 
momentos mais difíceis de minha vida nunca me imagino sozinho, pois 
sinto Tua presença quando em Tua infi nita misericórdia e bondade 
guia os meus pés, mãos e mente pelo caminho certo, no momento 
certo e aos aliados certos. Imensamente grato sou  minha Mãe, por 
Vossa proteção, por Vosso carinho e cuidado, por Vosso infi nito amor. 
Amém! T.R.D.S.
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Direito
Felipe Diez Marchioretto, advogado no escritório 
Bresciani Advocacia, pós graduando em Direito 
Previdenciário pela Ebradi

Revisão do FGTS! Será que 
tenho direito? E se tiver, 

devo ingressar com a ação?
Estas são perguntas que milhões de brasileiros devem es-

tar se fazendo, já que o STF prorrogou (novamente) o julga-
mento do tema 1112, que trata da revisão do FGTS, e que até 
o momento, ainda não tem nova data para ocorrer.

Mas do que se trata essa revisão? Para entendermos o caso, 
antes é necessário saber que o FGTS (Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço) é um direito social previsto na Constitui-
ção Federal, destinado, via de regra, a socorrer trabalhadores 
urbanos e rurais em situação de desemprego involuntário, 
servindo como uma espécie de poupança obrigatória.

Esse fundo é recolhido mensalmente em favor do traba-
lhador no percentual equivalente a 8% do salário, ficando sob 
custódia da Caixa Econômica Federal, sendo esta também, a 
responsável pela aplicação das devidas correções monetária 
aos saldos, de modo a salvaguardar os valores lá depositados 
dos impactos negativos da inflação.

Pois o problema se dá justamente no fato de que a corre-
ção do FGTS, por força de lei, é feita com base na TR (Taxa 
Referencial), índice este, que até 1999, vinha combatendo 
com relativa igualdade as perdas econômicas advindas da 
inflação.

Contudo, com o passar dos anos, esse índice foi sofrendo 
reajustes, perdendo assim o seu poder reparador, chegando a 
praticamente zerar, ficando, portanto, muito abaixo da infla-
ção, de modo que sua incidência não mais se prestava como 
meio de correção capaz de conservar o poder econômico dos 
saldos constantes no FGTS.

Por não cumprir com a sua função de corrigir, a tese de 
que a TR, após janeiro de 1999 não serviria mais como base 
de atualização monetária foi ganhando força, pois, de fato, 
estaria muito aquém de outros sistemas de atualização no 
mesmo período, fazendo-se necessária a instituição de um 
novo índice mais adequado para tal finalidade, como é o caso 
do INPC ou IPCA, que acompanhavam a curva inflacionária.

Assim, nasceu a tese da revisão do FGTS, sendo que todos 
aqueles que mantêm saldo em Fundo de Garantia a partir de 
1999, podem ter direito a este tipo de revisão, mesmo que os 
valores constantes do fundo já tenham sido sacados, uma 
vez que toda a questão recai sobre a correção aplicada no 
período.

Para saber se compensa ingressar com a ação visando a 
revisão, é salutar a realização de um cálculo prévio sobre o ex-
trato do FGTS do cliente, a fim de apurar, aproximadamente, 
qual valor a que teria direito, observando que, quanto maior 
o período de abrangência e tempo de saldo na conta, a partir 
de 1999, maior deverá ser a diferença na correção.

Portanto, caso você possua o direito à revisão, é impor-
tante que busque seus direitos rapidamente, isto porque a 
tendência é de que os efeitos advindos da decisão do STF 
sejam modulados, garantindo o direito somente àqueles que 
ingressaram com a ação até a data do julgamento do tema, 
o que ainda não foi definida, porém, não convém deixar tal 
providência para última hora.

Agora que você já sabe um pouco mais sobre a Revisão do 
FGTS, agarre esta dica e exerça seus direitos.

Autoridades pedem apoio ao DAEE para 
desassoreamento do Rio Capivari

Na quarta-feira, 17, por 
iniciativa do vereador José 
Eduardo de Campos Pa-
checo (PL) e com apoio do 
deputado estadual Rafa 
Zimbaldi (PL), autoridades 
de Capivari, Rafard e Mon-
te Mor estiveram na sede 
do DAEE (Departamento 
de Águas e Energia Elétri-
ca), em São Paulo, reuni-
das com o superintendente 
Francisco Eduardo Loducca 
para tratar de medidas que 
resolvam o problema das 
enchentes nos municípios.

Após exporem a situa-
ção ao superintendente 
Loducca, foi solicitado ao 
DAEE o envio de equipa-
mentos para a realização 
do desassoreamento do rio 
Capivari. “Foi uma reunião 
importante para tratarmos 
da situação do rio Capiva-
ri e o sério problema com 

as enchentes que atinge 
Capivari, Rafard e Monte 
Mor todos os anos. Além do 
desassoreamento, outras 
ações foram discutidas e 
tenho a certeza de que em 
breve teremos boas novida-

des”, explica Pacheco.
Além do vereador e de 

Zimbaldi, participaram 
do encontro o prefeito de 
Capivari, Vitor Riccomini, 
o secretário municipal de 
Segurança Pública e de 

Mobilidade Urbana, Mauro 
Júnior, o prefeito de Rafard, 
Fábio Santos, o prefeito de 
Monte Mor, Edivaldo Bris-
chi, e o secretário executivo 
do Consórcio PCJ, Francis-
co Lahoz.

Refis 2021 é prorrogado 
até o dia 10 de dezembro

A Secretaria de Finan-
ças de Capivari anunciou 
na quinta-feira (18), a 
prorrogação do progra-
ma de Recuperação Fis-
cal (Refis). O prazo para 
adesão, que se encerraria 
nesta sexta-feira (19), foi 
prorrogado até 10 de de-
zembro, sendo a última 
extensão de data plane-
jada para o programa.

O Refis Capivari 2021 
teve inicio no dia 19 de 
maio. Segundo a Secre-
taria de Finanças, até a 
última quarta-feira (17), 
2.569 pessoas renegocia-
ram suas dívidas com o 
município, seja através 
de visita presencial ou 
e-mail, gerando cerca 
de R$ 8,3 milhões em 
refinanciamentos, com 
aproximadamente R$ 2,4 
milhões já em caixa  nos 
cofres públicos.

A secretaria reforça 
que é possível negociar 
débitos gerados até 31 

de dezembro de 2020, e 
também estar em dia com 
os impostos de 2021. O 
pagamento dos débitos 
poderá ser negociado à 
vista ou parcelado em até 
60 meses, com opção de 
parcelamento no cartão 
de crédito em até 48 vezes, 
mediante pagamento de 
taxa. Para quem pagar à 
vista o desconto é de 100% 
em juros e multa. A par-
cela mínima é de R$ 35.

Para aderir ao progra-
ma, é necessário estar 
com o imposto de 2021 
em dia, além de efetuar 
o agendamento no site 
www.capivari.sp.gov.br, 
e comparecer a Prefei-
tura de Capivari no ho-
rário agendado, situada 
na rua XV de Novembro, 
639, ou enviar um e-mail 
para refis2021@capivari.
sp.gov.br com a solicita-
ção, informando nome 
completo, CPF e inscri-
ção municipal.

Reprodução/SeuJornal

Encontro reuniu lideranças municipais para discutir problemas das enchentes

Capivari encerra 
atividades do EcoPonto 
da Demétrio Girardi

O prefeito de Capivari, 
Vitor Riccomini, e o vice, 
Bruno Barnabé, anun-
ciaram o encerramento 
das atividades do Eco-
Ponto Demétrio Girardi. 
O local passou por lim-
peza e encerrou as ati-
vidades na terça-feira 
(16). Agora, os descar-
tes deverão ser feitos no 
EcoPonto Castelani, que 
já recebeu a manutenção 
necessária e conta com 
uma novidade, que é o 
triturador de galhos.

O atendimento será 
feito de forma mais com-
pacta e terá uma melhor 
separação dos materiais, 
que ficarão padroni-
zadas. O objetivo é de 
orientar a população so-
bre o que realmente é um 
EcoPonto e como fazer 
a destinação correta de 
cada material.

A Secretaria de De-

senvolvimento Urbano 
pede a conscientização 
de toda a população para 
que não descartem mais 
nada no EcoPonto De-
métrio Girardi e conta 
com o apoio dos mora-
dores da região do Eco-
Ponto para que orientem 
munícipes a não descar-
tarem.

“Bruno e eu em cam-
panha, fizemos a pro-
messa de encerrar as 
atividades no EcoPonto 
Demétrio Girardi, pois 
recebíamos muitas rei-
vindicações dos mora-
dores dessa região. Hoje, 
estamos cumprindo com 
o que prometemos e 
muito em breve vamos 
anunciar muitas outras 
novidades”, disse Ricco-
mini.

Nos próximos dias, 
novas regras para des-
carte serão anunciadas.
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‘Bracistas’ lotam Capivari na disputa 
pelo título brasileiro de Luta de Braço

ESPORTES DE FORÇA  |  Mais de 300 atletas estiveram na cidade no último fim de semana; evento serviu como seletiva para o Arnald Classic 2022

Quem não se lembra 
do clássico da “Sessão 
da Tarde” onde Sylves-
ter Stallone interpreta o 
caminhoneiro Lincoln 
Falcão? Uma máquina 
na queda de braço capaz 
de vencer qualquer ad-
versário depois de virar 
o seu boné para trás.

Muita gente pode não 
saber, mas o filme dos 
idos de 1987 retratava 
um esporte que também 
existe há bastante tempo 
aqui no Brasil, inclusive, 
com grandes nomes no 
cenário nacional e inter-
nacional.

No último fim de se-
mana, dias 13 e 14 de no-
vembro, Capivari sediou 
a 42ª edição do Campeo-
nato Brasileiro Interclu-
bes de Luta de Braço. O 
evento estava programa-
do para ser realizado em 

2020, mas foi prorrogado 
por conta da pandemia 
da Covid-19. 

Após pesagem dos 
atletas, no sábado (13), 
a competição aconte-
ceu no domingo (14), 
no Siam de Capivari, 
com mais de 300 atletas 
de alto nível, incluindo 
campeões regionais, 
brasileiros e até mun-
diais.

Segundo Márcio Mo-
reira, presidente da Con-
federação Brasileira de 
Luta de Braço e Halte-
rofilismo, o evento supe-
rou a expectativas, com 
a realização de mais de 
860 lutas em apenas um 
dia de competição. “Foi 
uma surpresa o número 
de atletas inscritos Es-
perávamos um número 
menor de participan-
tes devido à pandemia. 

Estamos felizes com o 
crescimento do esporte 
em todo país e com o re-
sultado de um trabalho 
realizado pela CBLBH 
para divulgar a modali-
dade”, disse.

Na somatória geral 
dos pontos, a equipe de 
Indaiatuba foi campeã, 
seguida pelas equipes 
Sulmatogrossense (2º 
lugar); Renovação Pie-
dadense (3º), Força Físi-
ca Capivari (4º) e Falcão 
Jacareí (5º).

Ao todo, 27 equipes, 
de vários estados do 
Brasil participaram da 
competição, são elas: 
Arm Strong; Águias de 
Aço Mogi Mirim; APLB 
(Associação Paulista de 
Luta de Braço); Braços 
de Ouro Minas Gerais; 
Cordeirópolis; Sparta; 
Thor; Falcão Jacareí; Fe-

deração Gaúcha; FMLB 
Maranhão; Força Física 
Capivari (A e B); Garra 
de Acero; Indaiatuba (A e 
B); Luta de Braço Monte 
Mor; Paraná; Piauí; Pla-
neta Corpo; Portuguesa 
Santista; Renovação Pie-
dadense; Rio de Janeiro; 
São José dos Campos; 
Sulmatrogrossense; Ti-
tãs; Tribo de Judá; UAF 
Team.

Inspirados ou não pelo 
personagem das telonas, 
os atletas agora miram as 
atenções para outro fa-
moso ator de Hollywood: 
Arnold Schwarzenegger. 
Isso porque o eterno ex-
terminador do futuro e 
fisiculturista austríaco é 

quem dá nome ao próxi-
mo torneio a ser dispu-
tado pelos vencedores. O 
Campeonato Brasileiro 
de Luta de Braço serviu 
como seletiva para o Ar-
nold Classic 2022, que 
acontece em São Paulo, 
no ano que vem.

Evento reuniu diversos campeões mundiais de luta de braço

Túlio Darros

Representantes dos estados participantes da competição




