
Prefeitura de Rafard convoca candidatos 
classificados no concurso público

Furto e vandalismo em poço 
artesiano afeta abastecimento 
de água em seis bairros
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Criminosos furtaram equipamento do poço 
que abastece o reservatório do bairro 
Castelani, em Capivari.  Página 5

O governo municipal está convocando candidatos classificados no Concurso Público 01/2019, para atuação em diversas áreas do poder público.  Página 6

Vitão e Bruno anunciam 
reajuste salarial dos 
servidores públicos

Reajuste será de 10,74% para os funcionários 
públicos de Capivari. Além disso, o governo 
municipal concedeu aumento no vale 
alimentação e no ticket dos motoristas. 
Página 12

CAPIVARI

Arquivo/O Semanário

Capivari cancela Carnaval 
de rua e todos os eventos 
culturais e esportivos

Em nota, a Prefeitura explica que a medida foi 
tomada devido ao aumento recente dos casos 
de Covid-19 e gripe no município. Página 5
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Freepik

Comunidade 
católica 
conhecerá 
novo pároco 
em fevereiro
Missa de posse acontece 
na Igreja Matriz Nossa 
Senhora de Lourdes.  
Página 4

Rafard convoca 
população para 
formar Conselho 
Municipal de 
Cultura
Membros da sociedade 
civil, artistas, fazedores 
culturais e interessados 
na área, poderão se 
candidatar. Página 2

Calendário de feriados e 
pontos facultativos em 2022
Capivari se antecipou e publicou decreto em 
dezembro de 2021. Rafard anunciou portaria 
no dia 3 de janeiro.  Página 4

Escolas recebem novas 
carteiras e armários

RAFARD

A volta às aulas dos alunos das escolas 
municipais de Rafard será diferente este ano. 
A Diretoria de Educação investiu na compra de 
novas carteiras e armários. Página 7
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Puxa! O tempo passou, 
nem vi! A folhinha mudou, 
eu nem percebi, passou 
mais um ano! O tempo é 
um sopro; uma fagulha de 
brasa levada pelo vento! 
Os “setentões” ou octoge-
nários, lembram-se dos 
seus dezoito aninhos? Foi 
ontem mesmo! Mas foi. 
Para consolo, dizem que a 
melhor idade é a velhice. 
Uma ova! Essa é a melhor 
idade para enriquecer os 
médicos, principalmen-
te os geriatras, farmácias, 
hospitais e encher a pa-
ciência dos outros com as 
rabugices. Ah, sim! É bom 
para ter preferência nas fi-
las bancárias. Mas, apesar 
de tudo, é bom estar na 
velhice, porque é sinal que 
não morreu, além do que, 
os jovens estão morren-
do em número crescente 
devido à sua idiotice de 
entrar para o mundo das 
drogas e marginalidade. 
Agradeça a Deus por ser 
velho, é parte do plano. Já 
disse o sábio Salomão: “é 
melhor o cão vivo do que 
um leão morto”. (Ecl. 9:4) 
melhor é ser velho e vivo 
do que jovem insensato. 
Os outros que nos aguen-
tem!

O ano 2021 nem enve-
lheceu, morreu novo, e o 
ano novo 2022 já se apre-
sentou. Contudo, antes de 
tudo, devemos nos per-
guntar: Qual foi a minha 
história, neste ano que 
passou para a eternidade? 
Que relatório os anjos fize-
ram deste meu tempo pas-
sado? É de suprema impor-

tância que demos tempo 
para uma introspecção 
tão séria e criteriosa como 
a que se apresenta. Ela 
pode ser o ponto de escla-
recimento para o rumo a 
tomar no novo tempo que 
Deus está nos conceden-
do. Deem-se prioridade 
às coisas urgentes e dura-
douras, dediquem-se mais 
a falar com Deus, a unir e 
amar os familiares e aju-
dar os semelhantes, ainda 
que seja com uma palavra 
de estímulo. Não duvide, 
logo, logo, Ele pedirá con-
tas do que se tem feito do 
tempo.

Esta é a ocasião para 
corrigirem-se os desacer-
tos que puderem, endirei-
tar as veredas tortuosas, 
confessarem os erros uns 
aos outros, principalmen-
te aos familiares. Buscar 
forças de Deus para ser 
melhor pai, mãe ou filho, 
mais bondoso e amoro-
so. Devem ser removidas 
toda mágoa, ira, amargura 
e malícia. A paciência, a 
bondade, a gentileza, en-
fim, o amor deve se apos-
sar da família, a começar 
dos pais. Iniciem bem o 
ano, sendo felizes e pro-
movendo a felicidade do 
seu cônjuge, filhos e vi-
zinhos e Jesus Cristo terá 
prazer em ser um hóspede 
no seu lar.  

Estes conselhos são uti-
lissimos para a felicidade 
pessoal e inundará o lar 
com a mesma ventura: a 
escritora Ellen G. White 
recomenda a todos culti-
var a graça e o modelo do 

caráter de Cristo. Não te-
nhamos, diz Paulo, qual-
quer raiz de amargura 
contaminando a outros. 
(Hb 12:15) Desfaça-se da 
ira, das palavras grossei-
ras, da paixão, da avareza. 
Como escolhido por Deus 
revista-se de amor, de bon-
dade, humildade, paciên-
cia, mansidão, e perdoem-
-se uns aos outros, assim 
como Cristo os perdoa e a 
paz de Deus dominará no 
seu lar. (Col. 3:5-15)

A palavra Janeiro vem de 
Janus, deus pagão romano, 
que tinha duas faces: uma 
olhando para o passado 
e outra para o futuro do-
minava os tempos, as de-
cisões e as mudanças. (Há 
moedas e joias homena-
geando-o, ainda hoje, com 
uma embarcação de um 
lado e as duas faces do ou-
tro). Este é um dos motivos 
pelo qual se faz promessas 
de mudar os hábitos nesse 
mês. Talvez sejam oportu-
nas as decisões de abolir 
os maus traços de caráter 
e ser pai mais presente e 
carinhoso, mãe mais amo-
rosa e previdente, ou filho 
mais obediente e tornarem 
a família mais feliz neste 
ano. 

Comecem o ano com 
total renúncia do próprio 
eu e peçam ao Deus que 
é real e os ama discerni-
mento para que em todas 
as ocasiões e em todos os 
lugares sejam exemplos 
de conduta, no trabalho, 
entre amigos, e principal-
mente entre os familiares.

Necessitam-se de ho-

mens e mulheres fidedig-
nos, firmes na educação 
dos filhos, honestos no 
trabalho, seja patrão, exe-
cutivo ou funcionário, 
honestos na política. Não 
sejam como aqueles que, 
como diz Ruy Barbosa: ao 
se acostumarem com a 
prática da nulidade e da 
maldade o homem chega 
a desanimar-se da virtu-
de, a rir-se da honra e a ter 
vergonha de ser honesto. O 
homem precisa ser impo-
luto como o lírio no meio 
da lama, então os filhos se-
guirão o exemplo e a famí-
lia será uma bênção para 
os demais. 

A mudança radical é jor-
nada difícil; ninguém con-
segue fazer uma caminha-
da de 3 km a não ser um 
passo de cada vez; não se 
consegue fazer 30 flexões 
se não fizer duas no pri-
meiro dia e progredir dili-
gentemente, ou deixar os 
vícios de fumar, beber sem 
renunciar constantemen-
te os maus desejos e até 
abdicar-se das más com-
panhias. Não se consegue 
mudar o palavreado chulo, 
a maldade e irascividade 
em bondade e mansidão 
sem praticar pertinazmen-
te as novas atitudes impo-
lutas.

Tornemos nosso lar 
mais feliz, lugar de refúgio 
e harmonioso, de tranqui-
lidade e repouso, onde seja 
sentida a presença de Jesus 
e todos gostem de estar.
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Um ano de mudanças e bênçãos

Artigo Arnaldo Divo Rodrigues de Camargo, bacharel em Direito 
com especialização em dependência química na USP/SP/GREA

Força e fé para 2022

, bacharel em Direito 
com especialização em dependência química na USP/SP/GREA
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O ano de 2021 não foi 
um ano perdido, foi um 
ano de aprendizado. Vi-
mos muitas pessoas preci-
pitadas diagnosticarem a 
covid-19 como uma gripe 
e ela se desenvolveu ra-
pidamente e fez uma de-
vastação em pessoas que-
ridas, sobretudo idosos, 
mas também outros ami-
gos adultos. Aprendizado 
porque em menos de dois 
anos se desenvolveu uma 
vacina capaz de diminuir 
seus efeitos destruidores, 
atenuando sua contami-
nação fatal.

Aprendizado da dor, do 
sofrimento da intubação, 
do isolamento, da morte, 
da escalada do desemprego 
e das frustrações dos negó-
cios, que estão nos prepa-
rando para o futuro. Tudo 
evolui e a covid-19 já de-
senvolveu novas cepas do 
vírus, exigindo novos cui-
dados e novas pesquisas.

Aprendemos a usar o 

álcool não como fonte de 
prazer e relaxamento, mas 
como protetor da dissemi-
nação do vírus.

Muitos ainda não to-
mam os cuidados preventi-
vos como máscara, distan-
ciamento, nem fazem uso 
da vacina, hoje disponível 
para todos.

Não é uma fé cega na 
eficácia da vacina, mas 
um meio de usar o recurso 
disponível mundialmente, 
sem analisar muito “a bula”, 
por se tratar de situação de 
emergência (também pela 
evidência dos resultados já 
obtidos e a seriedade das 
instituições envolvidas), e 
levando em conta as con-
traindicações – crianças, 
jovens, mulheres que dese-
jam engravidar e os idosos.

A fé só se concretiza 
com ação no bem. Deve-
mos caminhar, apesar da 
distância do objetivo que 
traçamos para nossa che-
gada. Para vencer um qui-

lômetro, comecemos com 
o primeiro metro. 

Criar expectativas gera 
ilusão. As expectativas são 
superadas com esforço 
próprio para alcançarmos 
o nosso sonho, esforço que 
é repetido diariamente, 
assim como tomar café e 
tomar banho, e com a fé, 
entregando a Deus aquilo 
que nos escapa ao contro-
le.

A oração pode muito 
com o poder de Deus. A 
oração é o contato com o 
Criador, e devemos manter 
este diálogo diariamente, 
não até que Deus nos es-
cute, mas até que possa-
mos ouvir a Deus. Se não 
podemos mudar o mundo, 
com a mudança de pensa-
mentos mudamos o nosso 
mundo. Pensamento posi-
tivo cria a vida que busca-
mos, mais amena e feliz. 

Clarice Lispector, nasci-
da na Ucrânia em 1920, um 
dos maiores nomes da lite-

ratura brasileira do século 
XX, faleceu em 1977 com 
câncer no útero; neste pen-
samento, ela nos conforta, 
dizendo que todos temos 
dores, maiores ou meno-
res, porém, não devemos 
com facilidade dizer não: 
“Um amigo me chamou 
para cuidar da dor dele... 
Guardei a minha no bolso 
e fui...”

Na vida vamos navegan-
do como se estivéssemos 
num barco e em cada por-
to encontrássemos mais 
alguém. Podemos seguir 
juntos ou escolher novos 
portos. E em cada porto 
temos novos partos e a fa-
mília vai aumentando. 

O nosso destino é a pri-
mavera, pois todos deseja-
mos ser felizes e o determi-
nismo divino é pela nossa 
perfeição. Por este moti-
vo, “Não exijas dos outros 
qualidades que ainda não 
possuis”, segundo o mé-
dium Chico Xavier.

“O controle de nossa vida não depende de sorte, mas sim de nós mesmos, deixamos de ser meras vítimas de 
nossos genes para nos tornarmos senhores de nosso destino!” Bruce H. Lipton – “Biologia da crença”

Rafard convoca 
artistas, fazedores 
e interessados em 
Cultura, para formar 
Conselho Municipal

Membro da socie-
dade civil, artistas, 
fazedores culturais e 
interessados na área, 
poderão se candidatar 
às vagas para formação 
do Conselho Municipal 
de Cultura de Rafard.

O diretor de Cultura, 
Esporte e Turismo de 
Rafard, Luís Henrique 
Garcia Santos, explica 
a importância da im-
plantação do conselho 
no munícipio. “Todas 
as nossas ações po-
derão ser fiscalizadas 
em conjunto com a so-
ciedade civil, visando 
cada vez mais trazer a 
população para perto 
de nossas atividades”.

A eleição está agen-
dada para o dia 10 de 
fevereiro, a partir das 
19h30, no centro cul-

tura Júlio Henrique 
Raffard. As inscrições 
tiveram início na últi-
ma segunda-feira (10) 
e seguem até o dia 10 
do próximo mês.

Segundo Luís Hen-
rique, o governo mu-
nicipal pretende rea-
lizar uma Conferência 
de Cultura com a po-
pulação, para maiores 
explicações e engaja-
mento na eleição, que 
poderá ser presencial 
ou online.

Os interessados 
em participar devem 
procurar a diretoria 
de Cultura, Esporte 
e Turismo. Para mais 
informações, a pasta 
atende pelo telefo-
ne 3496-1438 ou pelo 
e-mail cultura@rafard.
sp.gov.br.

Inácio Maria Dal Fab-
bro - Professor, escritor 
e pesquisador. Nascido 
em Capivari, no dia 14 
de setembro de 1944. 

Fez os estudos fun-
damentais no Grupo 
Escolar Augusto Casta-
nho e Ginasial e Cientí-
fico no Escola Padre Fa-
biano José Moreira de Camargo.  Possui graduação 
em Agronomia pela Escola Superior de Agricultu-
ra Luiz de Queiróz (1968), mestrado em máquinas 
agricolas pela Escola Superior de Agricultura Luiz 
de Queiróz (1970) e PhD em Engenharia Agrícola - 
Michigan State University (1979). 

Atualmente, é professor titular junto a Universi-
dade Estadual de Campinas e diretor executivo do 
Centro de Pesquisas Avançadas Wernher Von Braun 
em Campinas. 

Tem experiência em Engenharia Agrícola, com 
ênfase em Propriedades Mecânicas de Materiais 
Biológicos, atuando principalmente nos seguintes 
temas: linear and non linear elasticity and viscoe-
lasticity, mechanics of continuum media, finite 
element analysis, laser and moiré techniques and 
laser biospeackle.

(Fonte: CNPq – Curriculum Vitae)

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

Inácio Maria Dal 
Fabbro – Prof.
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Valor: R$ 449,208 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Comunidade católica 
conhecerá novo pároco 
no dia 6 de fevereiro

RAFARD  |  Missa de posse acontece na Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes

O novo pároco da Igre-
ja Matriz de Nossa Se-
nhora de Lourdes, em 
Rafard, será apresentado 
à comunidade católica 
em cerimônia agendada 
para o dia 6 de fevereiro. 
A posse do Padre Vicente 
Batista de Paiva aconte-
cerá em missa solene, às 
11h, na igreja matriz. 

Pe. Vicente foi apresen-
tado pelo diretor geral da 
Sociedade Joseleitos de 
Cristo, Pe. Dr. Júlio Cé-
sar, e acolhido pelo Bispo 
Diocesano de Piracicaba, 
Dom Devair Araújo. 

Paiva deixa a Paróquia 
São José, em São Pedro, 
para assumir em Rafard, 
no lugar do padre Regi-
naldo Ap. Brandão, que 
agora, atuará na Paró-
quia Nossa Senhora Apa-
recida, em Piracicaba.

A Sociedade Joseleitos 
de Cristo é uma Congre-
gação Religiosa que for-
ma padres para a Igreja. 
Eles têm como missão, 
seguir Jesus Cristo cas-
to, pobre e obediente do 
modo como viveu.

O seu carisma é amar, 
com desvelo as vocações 
e, principalmente, as 
mais pobres – incluso, 
aqui, especialmente, os 
jovens – e tudo fazer pela 

sua realização sem es-
quecer o amor à pupila 
dos olhos de Deus, a or-
fandade, vivendo o lema: 
ação, reação e oração e, 
tem como emblema o 
Menino Jesus aprenden-
do a trabalhar com São 
José na carpintaria de 
Nazaré sob o olhar ma-
terno da Virgem Maria.

O nome Joseleitos vem 
da junção de duas pala-
vras “José” mais “eleitos” 
que significa que somos 
eleitos (chamados) de 
Deus como São José. 
Junta-se a este a expres-
são “de Cristo”, porque o 
Joseleito é aquele eleito 

de Deus para o segui-
mento de Jesus Cristo 
assumindo o jeito de São 
José o homem justo, do 
silêncio, da pureza, da 
humildade e da dedica-
ção ao trabalho.

Capivari
Em outubro do ano 

passado, o Bispo Dioce-
sano também anunciou 
mudanças em Capivari. 
O padre Jucimar Biten-
court deve assumir a Pa-
róquia São João Batista 
(Igreja Matriz – Centro) 
e o Pe. Willian Martins, a 
Paróquia Nossa Senhora 
de Fátima ( Vila Fátima).

Padre Vicente assumirá paróquia Nossa Senhora de Lourdes

Reprodução/Internet

Rafard e Capivari divulgam 
calendário de feriados e 
pontos facultativos em 2022

No dia 3 de janeiro, a 
Prefeitura de Rafard divul-
gou a Portaria 004/2022, 
que dispõe sobre o calen-
dário oficial de feriados e 
pontos facultativos deste 
ano. Em Capivari, o gover-
no municipal se anteci-
pou e publicou o Decreto 
7230/2021, no dia 23 de 
dezembro.

Na Cidade Coração, 
as repartições públicas 
municipais seguirão os 
pontos facultativos dos 
dia 28 de fevereiro, 1 de 
março, 2 de março até 
às 12h, 22 de abril, 17 de 
junho, 28 de outubro, 14 
de novembro e de 26 a 30 
de dezembro.

No entanto, algumas 
repartições deverão 
trabalhar no sistema de 

plantão, são elas: Cemi-
tério Municipal, Guarda 
Civil, Serviço de Água e 
Esgoto, Serviço de Lim-
peza Pública e Serviço 
Municipal de Saúde e 
Farmácia Municipal.

Em Capivari, nos fe-
riados discriminados, de 
acordo com a legislação 
federal, estadual e muni-
cipal vigentes, não haverá 
expediente na Prefeitura e 
nem nas autarquias, con-
forme segue:

Feriados Nacionais -
21 de abril (Tiradentes); 
1º de maio (Dia do Tra-
balho); 7 de setembro 
(Independência do Bra-
sil); 12 de outubro (Nossa 
Senhora da Aparecida); 2 
de novembro (Finados); 
15 de novembro (Procla-

mação da República); 25 
de dezembro (Natal).

Feriado Estadual - 9 de 
julho (Dia da Revolução 
Constitucionalista).

Feriados Municipais 
- 15 de abril (Paixão de 
Cristo); 16 de junho 
(Corpus Christi); 24 de 
junho (Dia do Padroeiro, 
São João Batista); 20 de 
novembro (Dia da Cons-
ciência Negra).

Pontos Facultativos - 
28 de fevereiro (Carna-
val); 1º de março (Carna-
val); 2 de março (Cinzas)  
até às 13h; 28 de outubro 
(Dia do Funcionário Pú-
blico); 24 de dezembro 
(Véspera de Natal); 26 
a 30 de dezembro (Re-
cesso); 31 de dezembro 
(Véspera de Ano Novo).

Programe sua agenda! Fique atento aos pontos facultativos e feriados deste ano

Freepik
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Furto em poço artesiano 
afeta abastecimento de 
água em seis bairros

CAPIVARI  |  Criminosos furtaram equipamento do poço que abastece o 
reservatório do bairro Castelani; vários bairros poderão ser prejudicados

Na madrugada da úl-
tima quinta-feira (13), o 
poço artesiano instala-
do na região do Morro 
Amarelo, que abastece 
o reservatório do bairro 
Castelani e atende diver-
sos bairros da região, em 
Capivari, foi vandalizado 
e teve os equipamentos 
furtados. 

Em nota, o Serviço Au-
tônomo de Água e Esgo-
to (SAAE) informou que 
já registrou boletim de 
ocorrência e busca infor-
mações sobre o crime.

Segundo a autarquia, 
diversos materiais elé-
tricos foram furtados, 
deixando a unidade sem 
condições de funcionar. 
Devido a isso, o abasteci-
mento hídrico dos bair-
ros Castelani, Chácaras 
Pagotto, Morro Amarelo, 
Vila Izildinha, Nova Capi 
e Santo Antônio podem 
ser prejudicado nos pró-
ximos dias. 

“As equipes do SAAE já 
estão providenciando a 
manutenção, que pode 
levar até 20 dias para ter-

minar”, diz a nota.
O superintendente 

do SAAE, Rogério Oli-
veira, contou sobre as 
medidas que a autarquia 
está tomando para que o 
problema seja solucio-
nado. “Já registramos o 
boletim de ocorrência 
e esperamos conseguir 
mais informações sobre 
o ocorrido. Vamos pe-
dir novos equipamentos 
para que o poço artesia-
no volte a funcionar, pois 
tem crucial importância 

para o abastecimento hí-
drico das redondezas”, 
afirmou. 

Quem tiver informa-
ções sobre o furto pode 
ajudar fazendo denún-
cias de forma anônima 
pelo  telefone 153 da 
Guarda Civil. 

Em caso de dúvidas, 
reclamações ou su-
gestões, o SAAE aten-
de através do telefone 
0800-1900-123, 24 horas 
por dia, sete dias por se-
mana.

Bandidos furtaram equipamentos e vandalizaram local

Divulgação/Prefeitura de Capivari

Câmara devolve mais 
de R$ 1 milhão para a 
Prefeitura de Capivari

GESTÃO  |  Esse é o maior valor de duodécimo devolvido nos últimos 15 anos

Na última semana de 
dezembro de 2021, a Câ-
mara de Capivari devol-
veu à Prefeitura, a quan-
tia de R$ 1.180.248,71. O 
valor é parte do duodé-
cimo do Legislativo no 
exercício de 2021.

De acordo com o pre-
sidente da Casa de Leis, 
José Eduardo Bombo-
natti (Tambú), alguns 
investimentos não foram 

feitos devido ao período 
de incertezas causado 
pela pandemia da Co-
vid-19.

“Foi uma opção da 
Câmara Municipal em 
economizar esse valor 
de R$ 1 milhão e devol-
ver para a Prefeitura. Foi 
pensando nas dificulda-
des que o município en-
frenta, principalmente 
nas áreas da saúde e de 

infraestrutura. Pedimos 
apenas para que o pre-
feito, que é o gestor do 
dinheiro, faça bom uso 
desse recurso e aplique 
onde realmente precisa”, 
ressaltou Tambú.

Segundo a assesso-
ria da Câmara, esse é 
o maior valor de duo-
décimo devolvido ao 
governo municipal nos 
últimos 15 anos.

Presidente da Câmara, Dú Bombonatti, entrega cheque ilustrativo ao vice-prefeito, Bruno Barnabé

Divulgação/Câmara de Capivari

Capivari cancela Carnaval 
de rua e todos os eventos 
culturais e esportivos

A Secretaria de Cul-
tura e Turismo de Ca-
pivari cancelou todas 
as atividades culturais 
programadas para o 
mês de janeiro na ci-
dade. Em nota, a Prefei-
tura de Capivari explica 
que a medida foi toma-
da devido ao aumento 
recente dos casos de 
Covid-19 e gripe no 
município.

A ação se dá pelo 
mesmo motivo do can-
celamento das festivi-
dades de rua do Carna-
val 2022, uma medida 
para cessar o avanço 
de outras síndromes 
gripais na cidade.

A Santa Casa de Mi-
sericórdia iniciou o 
atendimento em uma 
ala especial para sus-
peitas de casos deste 
tipo, com funciona-

mento de segunda a 
sexta, das 7h às 19h.

Segundo o governo 
municipal, a admi-
nistração do hospital 
busca novos funcio-
nários para estender o 
horário de funciona-
mento também para 
os finais de semana. 
Por enquanto, caso 
procure atendimento 
no período noturno ou 
aos finais de semana, o 
usuário deve se dirigir 
à recepção do Pronto-
-Socorro.

Para mais informa-
ções, entre contato atra-
vés do telefone (19) 3492-
8200 ou fique atento as 
redes sociais da Prefei-
tura de Capivari.

Atletas do Futuro
A Secretaria de Ju-

ventude, Esporte e La-

zer (SEJEL) também 
optou pelo adiamento 
da retomada das mo-
dalidades do Atletas do 
Futuro, programa em 
parceria com o SESI.

“Estamos pensan-
do na vida dos nossos 
alunos e priorizando 
o bem-estar de todos, 
visto que os alunos 
menores de 12 anos de 
idade ainda não foram 
vacinados. Esperamos 
retornar o mais breve 
possível”, disse Ama-
rildo Bortoleto Júnior, 
secretário de Juventu-
de, Esporte e Lazer.

Segundo o governo 
municipal, assim que 
as condições de saúde 
melhorem no municí-
pio, a SEJEL estudará a 
melhor data para reto-
mada e divulgará uma 
nova nota.

Eventos culturais e esportivos estão cancelados em Capivari até segunda ordem

Freepik
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Meus saudosos 
tempos de escola

Passadas as festas, iniciado um novo ano, começam 
as atividades do nosso dia a dia, e não será diferente 
para os alunos que também logo iniciarão uma nova 
etapa de sua vida escolar com o início das aulas.

Sempre que toco nesse tema, me vem à mente os 
meus tempos de colégio, quando o reinício das au-
las era ansiosamente esperado para poder reencon-
trar os colegas, para ficar por dentro das novidades, 
quando depois do término de mais um dia de aula, 
a gente descia na Lanchonete Barracão de Chicão 
Rebete para bater um papo degustando um delicioso 
lanche feito na chapa.

Saudades desses dias e momentos, onde a simpli-
cidade imperava e não havia nenhuma maldade em 
nossos atos que de tão simples, beirava a ingenuida-
de, pois assim fomos ensinados pelos nossos pais e 
avós.

Não pensávamos nos problemas que nossos pais 
enfrentavam, tampouco o que nós enfrentaríamos 
no futuro, bastava estar vivendo o presente e sonhar 
sem medo com um futuro promissor.

Na verdade, todos estávamos vivendo aqueles be-
los momentos, sem nos dar conta que mais cedo ou 
mais tarde, tudo se acabaria, e acabou tão depressa, 
como começou, que hoje a saudade nos invade e é 
difícil segurar as lágrimas que insistem em querer 
rolar no rosto ao relembrar tudo isso...

Quem ao lembrar, não sente saudades daquele 
aluno bagunceiro que não deixava ninguém quieto, 
e da “primeira aluna da classe” que ocupava as pri-
meiras carteiras, frente ao professor, e também dos 
que eram por natureza dissimulados, que ficavam 
atirando bolinhas de papel nos colegas, e depois cul-
pava os outros? 

Quem não sente saudades do barulho do sinal para 
irmos ao recreio ou daquele anunciando o final das 
aulas para aquele dia, que soava como um alívio de-
pois de horas e horas preso na classe.

E lá íamos todos nós, uns andando, outros corren-
do pelas ruas despreocupados, sem que fosse preciso 
alguém da família vir buscar, pois eram tempos de 
paz, dias em que podíamos sair à rua sozinhos à noite 
para nossas atividades, sem o menor problema de 
violência.

Podes até não acreditar, mas até hoje, quando a 
gente sente algum perfume igual aqueles usados pe-
las professoras, nos vem à lembrança, e parece-nos 
que lá estamos nós, na classe em plena aula, sentindo 
o delicioso aroma, invadindo toda a sala. 

São coisas e momentos como esses que marcaram 
a nossa vida, e por isso nos faz saudosistas dessa épo-
ca eu que costumo chamar de “Anos Dourados” de 
nossa infância e juventude. Mente quem viveu tudo 
isso, e disser que não sente nem saudades e que daria 
tudo para voltar a viver esse tempo tão bom.

Inevitável que ao longo do tempo, muitos de nossos 
amigos foram para outras cidades e até outros países, 
em busca de seus sonhos, mas outros infelizmente, o 
destino se encarregou de os tirar do nosso convívio, 
fazendo-os descerem do trem antes de nós, e sua via-
gem aqui na Terra terminou, nos deixando apenas as 
lembranças de um tempo de ouro que juntos vivemos 
e compartilhamos, e estão guardados num cantinho 
do coração de cada um de nós.

Para finalizar, posso dizer que esses momentos me 
ensinaram muito além das matérias de matemática, 
português, história e geografia. Aprendi que é muito 
mais importante os sentimentos de sincera amizade 
que sentimos e conquistamos uns pelos outros, pois 
ao longo dos anos a gente se dá conta que a vida é fu-
gaz e muito breve, independente do que você seja ou 
possua, por isso mesmo viva e celebre a vida, enquan-
to pode. Pense nisso e até a próxima, se Deus deixar.

Cadastro de alunos 
para o auxílio 
transporte têm início 
no dia 17 em Rafard

A Diretoria de Edu-
cação de Rafard infor-
mou nesta semana, as 
datas para cadastra-
mento dos alunos be-
neficiados pelo auxílio 
transporte.

O cadastro tem início 
na segunda-feira (17) 
e segue até o dia 25 de 
fevereiro. Os alunos be-
neficiados pelo auxílio 
apresentar toda docu-
menta exigida na Dire-
toria de Educação, loca-
lizada na rua Dr. Soares 
Hungria, 181, Centro.

Segundo o governo 
municipal, o cadastro 
só será efetuado me-
diante apresentação de 
todos os documentos 
exigidos, são eles: cópia 
do atestado de matrícu-
la 2022; cópia do com-
provante de residência 
atual; cópias dos RG e 
CPF; preenchimento 
de requerimento da 
Diretoria de Educação; 
conta bancária na Cai-
xa Econômica Federal 
(Prefeitura do Municí-
pio de Rafard).

Prefeitura de Rafard 
convoca candidatos 
classificados no 
concurso público

A Prefeitura de Ra-
fard inicia a partir des-
ta semana, a convo-
cação de candidatos 
classificados no Con-
curso Público 01/2019, 
para atuação em di-
versas áreas do poder 
público.

Segundo informa-
ções, cerca de 45 pes-
soas serão convocadas 
nas próximas semanas. 
Na edição de hoje (sex-
ta-feira, 14), o governo 
municipal divulga o 
edital de convocação 

de 6 pessoas para o 
cargo de motorista e 1 
pessoa para o cargo de 
enfermeiro generalista 
(confira os nomes dos 
convocados na publi-
cação disponível nesta 
edição, na página 6).

Os convocados terão 
o prazo de 14 a 20 de ja-
neiro para comparecer 
na Prefeitura, das 8h 
às 17h. O não compa-
recimento dentro do 
prazo estipulado im-
plicará na desistência 
do mesmo.

CCZ apresenta 
balanço de doações e 
castrações em 2021

O Centro de Contro-
le de Zoonoses (CCZ) 
de Capivari apresen-
tou, nesta semana, um 
levantamento anual de 
2021, com dados po-
sitivos quanto a ado-
ção de cães e gatos, e 
castrações realizadas 
pelos profissionais da 
unidade e pela equipe 
terceirizada que aten-
deu nos mutirões.

Segundo o CCZ, ao 
longo do período, con-
tando visitas e feiras de 
adoção, foram doados 
128 animais (37 gatos e 
91 cães). Já os procedi-
mentos de castrações, 
totalizaram 264 aten-
dimentos.

De acordo com a 
secretária de Saúde, 
Vládia Guimarães, o 
serviço desempenha-
do pelo Centro de Con-
trole de Zoonoses em 
2021 foi satisfatório 
em diversos aspectos. 
“Gostaria de agradecer 
o empenho de todos os 
funcionários durante 
o ano, para que con-

seguíssemos atender 
melhor a população. 
Em 2021, fomos ca-
pazes de atender a 
demanda de diversas 
famílias que estavam 
solicitando o serviço 
de castração, além 
disso, também conse-
guimos organizar fei-
rinhas de adoção, que 
ajudou os amiguinhos 
que estavam à procura 
de um lar a encontra-
rem uma família aco-
lhedora”, destaca.

Atualmente, o CCZ 
possui 41 cachorros 
adultos para adoção, 
além de 35 gatos, sendo 
15 filhotes. Para adotar, 
basta fazer uma visita a 
unidade, localizada na 
Rodovia Kanela Forti. O 
local fica aberto de se-
gunda a sexta-feira, das 
7h às 12h e das 13h30 
às 16h30. 

O Centro de Zoono-
ses também continua 
com as castrações. 
Para saber, mais entre 
em contato pelo tele-
fone 3492-3303.

128 animais receberam novos lares em 2021

Divulgação/Prefeitura de Capivari

Capivari recebe duas 
vans para transporte 
de pacientes

No dia 7 deste mês, a 
Prefeitura de Capivari re-
cebeu duas novas vans 
destinadas ao transporte 
de pacientes, atenden-
do mais uma demanda 
da Secretaria de Saúde. 
Os veículos foram con-
quistados graças o in-
termédio dos deputados 
estaduais Alexandre Pe-
reira e Rogério Noguei-
ra, além dos vereadores 
Ruan Henrique e Viní-
cius Scarso.

As vans, do mode-
lo Renault Master, tem 
o intuito de viabilizar 
ainda mais o transpor-
te intermunicipal dos 
pacientes que possuem 
exames agendados em 
cidades vizinhas, sendo 
uma importante adição 
à frota municipal.

Na mesma semana, 
Capivari também rece-
beu duas ambulâncias. 

De acordo com o pre-

feito de Capivari, Vitão 
Riccomini, os novos 
veículos terão parte 
importante nas tarefas 
diárias da Diretoria de 
Transporte.

Para agendamento de 
transporte para outras 
cidades, a Diretoria de 
Transportes atende de 
segunda a sexta, das 8h30 
às 16h30 na avenida Pira-
tininga, 797, bairro Santa 
Terezinha. Para dúvidas, 
os telefones 3491-9058, 
3491-9063 e 3491-9355 
estão disponíveis para 
mais informações.

Além da van, Ruan 
e Vinícius anunciaram 
outras conquistas para 
a saúde, também por 
intermédio do deputa-
do Rogério Nogueira: R$ 
200 mil para a aquisição 
de equipamentos para 
a Santa Casa de Miseri-
córdia e R$ 100 mil para 
custeio do hospital.

Veículos atenderão setor da Saúde no transporte de pacientes

Divulgação/Prefeitura de Capivari

Vereadores Ruan Henrique e Vinícius Scarso
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Vereadora Paloma visita 
setor da merenda da 
Secretaria de Educação

No início desta se-
mana, a vereadora de 
Capivari, Paloma Ta-
tiane da Silva (PP) vi-
sitou o setor que cuida 
da merenda escolar da 
Secretaria Municipal 
de Educação. 

Acompanhada pela 
diretora Cristiane, a 
parlamentar conhe-
ceu um pouco do tra-
balho e da estrutura 
do setor, que além de 
ser responsável pela 
merenda das unidades 
municipais, também 
fornece alimentação 
para quatro escolas 
estaduais e para a As-
sociação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais 
(Apae).

Paloma verificou 
como é feito o armaze-
namento dos alimen-
tos e a produção de 
pães. “Observei que al-
gumas coisas precisam 
ser aprimoradas. O 
setor necessita de um 
local maior para me-
lhorar principalmente 
o armazenamento dos 
alimentos, e constatei 
a falta de uma câmara 
fria, que seria muito 
importante no local. 
Mas, de forma geral, 
toda a equipe está de 
parabéns pelo ótimo 
trabalho prestado e 
pelo cuidado que tem 
com os alunos”.

A vereadora adian-
ta que protocolará in-
dicações à Secretaria 
Municipal de Educa-
ção para que as melho-
rias sejam efetuadas 
no setor.

Falta de remédios 
Após ser procu-

rada por munícipes 
que relataram a falta 
de medicamentos na 
farmácia municipal, 
Paloma esteve no Pos-
to de Saúde Central e 
conversou sobre o 
problema com o res-
ponsável pelo depar-
tamento, Gustavo de 
Oliveira Possignholo.

“Ele me disse que, 
por conta desse surto 
de gripe, alguns remé-
dios receitados pelos 
médicos não fazem 
parte da lista de me-
dicamentos que a Se-
cretaria pode comprar. 
Então, é uma questão 
de conduta médica em 
receitar o medicamen-
to que faz parte da rede 
do SUS”, explica a par-
lamentar.

Paloma também 
protocolará indicação 
para que a Secretaria 
de Saúde tome pro-
vidências e reforce a 
orientação para que 
os médicos receitem 
os medicamentos que 
compõem a rede do 
SUS, já que, segundo 
Possignholo, todos os 
profissionais têm co-
nhecimento do con-
teúdo dessa lista.

Vereadora Paloma
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Prefeitura de Rafard arrecada 
mais de 3 toneladas de alimento 
com jogo Natal Solidário

SOLIDARIEDADE |  Jogo beneficente recebeu estrelas do futebol no dia 23 de dezembro

A Prefeitura Munici-
pal de Rafard realizou no 
dia 23 de dezembro, no 
estádio municipal Jair 
Forti, um jogo de fute-
bol beneficente, com 
a presença ilustre de 
ex- jogadores ídolos da 
seleção brasileira e de 
grandes clubes do Brasil 
e do mundo como Ama-
ral, Zenon, Marcos As-
sunção, Vampeta, Junior, 
Edilson Capetinha, Mile-
ne Domingues, Chicão, 
Viola, Flávio Conceição, 
Careca, André Luis, Pa-
vão, Miller e Sérgio.

O intuito do evento 
foi arrecadar alimentos 
não perecíveis, que serão 
destinados para famílias 
carentes do município.

Segundo o governo 
municipal, foram arre-
cadados aproximada-
mente 3 toneladas de 

alimentos entre macar-
rão, arroz, feijão, óleo e 
mais 1.500 litros de leite.

O jogo solidário teve 
um balanço positivo, que 
mobilizou várias pessoas 
da cidade e região. Para 
o prefeito Fábio Santos, 

esse foi um evento épico 
para a cidade de Rafard 
onde todos abraçaram a 
causa em prol das famí-
lias em vulnerabilidade 
do município. “Gratidão 
é a palavra para expres-
sar todo meu sentimento 

a todos que participaram 
de forma direta e indire-
ta desse evento maravi-
lhoso. O evento foi um 
sucesso e nosso objetivo 
foi concluído e devo a 
toda cidade de Rafard 
e região meu agradeci-
mento! Nosso objetivo 
de governo é sempre fa-
zer o melhor para nossa 
população”, disse.

A partida entre a equi-
pe formada por atletas 
rafardenses e convida-
dos, contra os ídolos 
do futebol brasileiro 
terminou em 5 a 2 para 
os craques. A vitória foi 
comandada por Amaral 
e Edilson Capetinha.

Diretor de Esporte, Luis Henrique, e prefeito Fábio Santos em meio aos alimentos arrecadados

Divulgação/Prefeitura de Rafard

Ídolos brasileiros do futebol que participaram do jogo beneficente em Rafard

Escolas recebem 
novas carteiras 
escolares e armários

 A volta às aulas dos 
alunos das escolas mu-
nicipais de Rafard será 
diferente este ano. A 
Diretoria de Educação 
investiu na compra de 
novas carteiras escolares 
e armários de aço para 
as escolas. São 440 con-
juntos, compostos por 
carteira e cadeira para 
a Educação Infantil e 
Ensino Fundamental, 
com investimento de R$ 
129.680,00, e 63 armários 
de aço, com investimen-
to de R$ 50.022,00.

Os novos mobiliários 
foram distribuídos nas 
escolas Enzo Henrique 
Vieira, Professora Jose-
fina Chiarini Borghesi, 
Professor Luis Grellet, 
Professor Aurélio Sot-
to e Creche Municipal 
Adriana Maria Quagliato.

Segundo o governo 
municipal, o mobiliário 

é entregue conforme a 
necessidade de cada uni-
dade escolar, de modo 
a repor os danificados e 
aumentando o número 
nas escolas, onde houve 
maior demanda de alu-
nos matriculados.

“O mobiliário trará 
mais conforto, ambien-
te agradável aos alunos 
e professores, propor-
cionado melhoria na 
qualidade de ensino. O 
mobiliário escolar é um 
elemento essencial e 
importante no proces-
so educacional, torna o 
ambiente educativo e fa-
vorável à aprendizagem. 
Toda criança, jovem e 
adulto precisa de um es-
paço seguro, confortável, 
adequado e alegre para o 
desenvolvimento, apren-
dizado e rendimento de 
qualidade”, ressaltou o 
prefeito Fabio Santos.

Prefeito Fabio Santos acompanhou entrega das carteiras
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Valor: R$ 145,332 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)Valor: R$ 94,50 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Valor: R$ 180,00 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000) Valor: R$ 176,16 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Alex conquista R$ 200 mil 
para a Saúde de Rafard

O prefeito de Rafard, 
Fabio Santos, recebeu 
a visita do ex-vereador, 
Alex Sandro Domin-
gues dos Santos, colega 
de Legislativo durante 
quatro anos. Na oca-
sião, Alex anunciou 
a conquista de uma 
emenda parlamentar, 
junto ao deputado fe-
deral Vicentinho, no 
valor de R$ 200 mil para 
a área da Saúde.

Com o valor, será 
comprado um veículo 
novo (pick up) no valor 
de R$ 170 mil. O valor 
restante, R$ 30 mil, será 
destinado para a com-
pra de diversos equipa-
mentos para o centro 
odontológico, entre 
eles: aparelho de raio 
x, mocho, autoclave, 
bomba de vácuo, desti-
lador de água, seladora, 
ultrassom odontológi-
co, ar-condicionado, 
fotopolimerizador de 
resinas e compressor 
odontológico.

A notícia foi muito 

bem recebida pelo pre-
feito, que destacou o 
setor da saúde como 
uma de suas priorida-
des de governo. “A saú-
de é uma das áreas que 
mais consome recursos 
no orçamento do mu-
nicípio, por isso, todo 
recurso adicional que 
conseguimos é muito 
importante para me-
lhorias na área da saú-
de, beneficiando toda 
população rafardense”, 
disse Fabio Santos.

Alex disse que o de-
putado Vicentinho des-

tinará, neste ano, mais 
R$ 200 mil para cus-
teio da área da Saúde. 
“Mesmo sem mandato 
é um prazer continuar 
ajudando a cidade de 
Rafard e contribuin-
do com o mandato 
do Fabinho e do Wag-
ner. Quero também 
agradecer a deputada 
Professora Bebel, que 
destinou R$ 60 mil 
para a compra de um 
compressor, também 
para a área da Saúde”, 
destaca o ex-vereador 
Alex Santos.

Alex Santos e deputado federal Vicentinho

Arquivo/O Semanário

Valéria Bolsonaro destina 
R$ 50 mil para compra 
de motos para GCM

O prefeito de Rafard, 
Fabio Santos, anunciou 
a conquista de uma 
emenda parlamentar, 
por intermédio da de-
putada Valéria Bolsona-
ro, no valor de R$ 50 mil.

Com contrapartida 
de R$ 40 mil do gover-
no municipal, serão 
compradas duas motos 
adaptadas e equipadas 
para a Guarda Muni-
cipal.

Segundo o chefe do 
Executivo, o objetivo 
do governo é dar total 
suporte e estrutura a 

segurança pública do 
município e a reestru-
turação da Guarda Mu-

nicipal é uma das me-
tas da administração.

“Quero agradecer a 
deputada Valéria Bol-
sonaro, sempre presen-
te e atuante, que des-
tinou os recursos para 
a compra das motoci-
cletas e equipamen-
tos. Melhores equipa-
mentos trazem mais 
eficiência ao trabalho. 
Precisamos fornecer 
as melhores condições 
para que nossa GM 
continue prestando 
um excelente serviço”, 
destaca Fabio Santos.

Deputada Valéria Bolsonaro e 
prefeito Fábio Santos
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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, flex, 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, flex, 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, fl ex, 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, fl ex, 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, fl ex, branco, 1.0, R$ 34 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

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

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

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

MOBI LIKE 2018
Vendo, fl ex, 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, fl ex, automático, branco, R$ 
95.800,00. Tratar pelo fone: 3492-
5543. PV – indeterminado

ÔNIX PLUS PREMIUM 2022
Vendo, flex, 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, fl ex, vermelho, R$ 39 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

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

ÔNIX LS 2016
Vendo, 1.0, fl ex, 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, fl ex, branca, R$ 56.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

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

320i ACTIVE 2015
Vendo, fl ex, 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

C3 GLX 2012
Vendo, prata, 1.4, fl ex, R$ 27.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

PUNTO ATTRACTIVE 2011
Vendo, 1.4, prata, fl ex, R$ 32.500,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

GOL CITY 2015
Vendo, prata, 1.0, fl ex, R$ 32.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

MARCH SV 2014
Vendo, 1.6, prata, fl ex, R$ 36.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114 – MV – 
indeterminado

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

CIVIC LXS 2009
Vendo, 1.8, prata, fl ex, R$ 46.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

TUCSON GLS 2013
Vendo, automático, fl ex, preto, R$ 
46.900,00. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV – indeterminado

PRISMA LT 2015
Vendo, fl ex, preto, 1.0, R$ 46.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

PALIO SPORTING 2015
Vendo, 1.6,  branco,  f lex,  R$ 
48.500,00. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV – indeterminado

STRADA ADVENTURE CD 2012
Vendo, vermelha, 1.8, flex, R$ 
49.900,00. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV – indeterminado

ECOSPORT FREESTYLE 2014
Vendo, 1.6, preto, fl ex, R$ 56.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

FOX CL 2018
Vendo, 1.6,  branco,  f lex,  R$ 
55.900,00. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV – indeterminado

MONTANA LS 2020
Vendo, branco,  1.4,  f lex,  R$ 
64.900,00. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV – indeterminado

TORO FREEDOM 2017
Vendo, 1.8, vermelha, flex, R$ 
93.900,00. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV – indeterminado

HILUX SR 2015
Vendo, prata, 4x2, flex, 2.7, R$ 
112.900,00. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV – indeterminado

JEEP COMPASS LIMITED 2019
Vendo ,  c inza ,  2 .0 ,  f l ex ,  R$ 
144.900,00. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV – indeterminado

VAGA RECEPCIONISTA 
Sexo feminino, ensino médio 
comple to ,  ser  comunica t iva , 
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 
env iar  cur r ícu lo  para  e-mai l 
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 
env iar  cur r ícu lo  para  e-mai l 
recrutecapivari@gmail.com.

Empregos

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

IMÓVEIS  |  VEÍCULOS  |  EMPREGOS

NEGÓCIOS & OPORTUNIDADES

Veículos

Classificados

09/01/2022 - Cecilia de Camargo Penteado Proença - 89 anos
09/01/2022 - Dorival Pinto de Souza - 53 anos
09/01/2022 - Maria Rosa Rodrigues da Silva - 81 anos
10/01/2022 - Narcizo Moreira da Silva - 87 anos
10/01/2022 - Sérgio Felix de Favari - 77 anos
11/01/2022 - Izilda Rosalina Minetto Clazzer - 67 anos
12/01/2022 - Valter de Oliveira - 62 anos
12/01/2022 - Otavio Pereira de Godoy – 87 anos
12/01/2022 - Haroldo Bueno - 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

CENTRO ESPÍRITA LÁZARO JOSÉ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O CENTRO ESPÍRITA LÁZARO JOSÉ, por seu Presidente, na forma 
como dispõe o Estatuto Social, CONVOCA os seus associados em 
pleno gozo dos direitos estatutários, para comporem a Assembléia Geral 
Ordinária, destinada à ELEIÇÃO E POSSE DOS NOVOS MEMBROS DA 
DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL, para um mandato de 3 anos, 
a ser realizada no dia 18 de fevereiro de 2.022, na sede da entidade, às 
19:30 horas. Os candidatos aos cargos eletivos deverão apresentar à 
Secretaria, até a véspera da data prevista para a realização da eleição, 
suas chapas completas, com Diretoria e Conselho Fiscal, indicando o 
nome de cada um dos membros e o cargo a que está se candidatando. 
A assembléia instalar-se-á em primeira convocação, com a presença de 
metade mais um dos associados no gozo de seus direitos estatutários 
e, em segunda convocação, (30) trinta minutos depois da primeira, com 
qualquer número de associados presentes.

E, para que todos tenham conhecimento, faz publicar este edital

Rafard, 13 de janeiro de 2.022.

SANDRO MORETE - Presidente
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NOVELAS

Um Lugar ao Sol – Globo – 21h - sex-
ta-feira: Joy humilha Ravi, que culpa 
Christian/Renato por sua separação. 
Rebeca reclama da indiferença de Tú-
lio. Breno fala sobre Cecília na terapia. 
Rebeca não consegue conversar com a 
fi lha. Joy reclama do lugar que está com 
Damón. Ruth busca Túlio na Reden-
tor com um carro novo. Damón pega 
o dinheiro de Joy. Inácia deixa Yasmin 
cuidando de Francisco. Túlio intimi-
da Christian/Renato. Noca prevê para 
Lara que uma pessoa do passado dela 
irá voltar para sua vida. Helena sugere 
que Nicole se separe de Paco, se quiser 
emagrecer. Christian/Renato descobre 
que Ravi abandonou Francisco. Ravi 
procura Lara.

Quanto Mais Vida, Melhor! – Globo 
– 19h - sexta-feira: Guilherme e Rose 
discutem. Neném sugere que Tina con-
vide Tigrão e os pais para um encontro 
com a família. Rose fl agra Guilherme 
com o delegado Nunes. Flávia se de-
clara para Gabriel. Chicão avisa a Ne-
ném que o time não quer que ele jogue. 
Guilherme vai ao hospital com Rose. 
O time não joga bem e Neném fi ca 
chateado. Celina se enfurece quando 
Guilherme diz que voltará a fi car bem 
com Rose. Ingrid conversa com Flávia 
sobre Murilo. Guilherme se aconselha 
com Daniel. Neném continua no banco 
e Paula se desespera. Odete reclama 
de Jandira para Prado. Carmem vê o 
vídeo de Flávia no celular de Gabriel e 
fi ca horrorizada. Guilherme e Rose se 
reconciliam. Neném entra em campo.

Nos Tempos do Imperador – Globo 
– 18h - sexta-feira: Lota e Lupita pro-
curam por Bernardinho. Olu afi rma a 
Cândida que tomará partido em nome 
de seu povo. Vitória descobre que foi 
Quinzinho quem roubou seus imóveis. 
Lota confronta Tonico e descobre que 
Bernardinho está a caminho da guerra. 
Vitória não consegue perdoar Quinzi-
nho. Guebo afi rma a Zayla que deseja 
estar ao lado de Justina. Pedro pressio-
na Tonico sobre uma carga de armas. 
Quinzinho se entrega para a polícia. 
Bernardinho afi rma a Caxias que dese-
ja permanecer na guerra. Pilar procura 
Samuel.

Malhação – Globo – 17h30 - sexta-
-feira: Nando pede para ler o contrato 
de venda e Josefi na o expulsa de seu 
escritório. Bianca liga para o número ca-
dastrado no celular de Nat como Duca 
e Lobão percebe que a menina está 
desconfi ada de sua armação. Joaquina 
ameaça contar o plano de Josefi na para 
Nando e a empresaria zomba da irmã. 
Nando implora perdão a Josefi na. Pedro 
faz uma confusão e acredita que Karina 
possa estar grávida. Lobão e Nat con-
seguem fazer com que Gael e Bianca 
fl agrem a lutadora com Duca em trajes 
íntimos.

Nazaré – Band – 20h25 - sexta-feira: 
Depois das chantagens de Joaquim, 
Isabel desiste de demolir a casa de re-
pouso e de construir o resort. Emerlinda 
pede Floriano em casamento outra vez. 
Bárbara tenta vender o sítio e Duarte fi ca 
furioso. Laura confessa para Gonçalo 
que incriminou Verônica de propósito. 
Nazaré encontra Cláudia e a leva para 
o hospital. Heitor tenta atirar em Matias, 
mas Sofi a reage e joga uma pedra na 
cabeça dele. Cláudia acorda e conta 
para Nazaré que foi Bárbara quem ati-
rou e matou Félix. Bárbara ouve tudo 
da porta do quarto do hospital e foge. 
Duarte, Erica, Bernardo e Nazaré relem-
bram cenas do dia da morte de Félix. A 
polícia conclui que a culpada é mesmo 
Bárbara. Heitor não resiste aos ferimen-
tos na cabeça e morre. A polícia revela 
para Laura que tem certeza que Verô-
nica é a mandante dos crimes no hotel 
e contra a fi lha, Ana. Duarte e Nazaré 
vão atrás de pistas sobre o paradeiro de 
Verônica. A empresária tenta fugir, mas 
não consegue. Laura avisa Nuno que 
Verônica foi presa. Gonçalo confessa 
para a família que matou o estuprador 
de Ana e se entrega para as autorida-
des. Nuno resgata Verônica da polícia e 
a leva para o alto mar. 

Mar de Amor – SBT - 14h15 - sexta-
-feira: Quando o povoado está unido 
e se manifestando contra Bracho para 
que ele volte a abrir a venda, alguém 
dispara e fere Tilico. Oswaldo o opera e 
consegue salvar o garoto. Ao saber que 
Tilico está ferido, Abril faz um grande 
esforço para ir vê-lo e começa a cami-
nhar. Santos responsabiliza Leon pelos 
problemas do povoado e, caso Tilico 
morra, garante que a culpa também 
será do crápula. Victor Manuel diz a 
Moharidas que está totalmente apaixo-
nado por Estrela, mas ela o traiu e des-
pedaçou seu coração. Helena desmaia 
e Trânsito fala com Oswaldo. O médi-

co diz que a jovem está grávida. Leon 
se envergonha das atitudes de Jorge. 
Jorge sai de sal casa e vai atrás de Luz, 
ainda que Lorenzo se oponha. Victor 
Manuel propõe a Moharidas, Antonio e 
Martin que inaugurem uma cooperativa 
pesqueira. Todos apoiam a ideia. Maura 
pede a Victor que vá atrás de Estrela. 
Helena está certa que Salvador vai se 
casar com ela, ainda que ele já tenha 
data de casamento marcada com Car-
mem.

Amanhã é Para Sempre – SBT – 17h30 
- sexta-feira: Graziela e Simão vão até 
a clínica para fazer Ciro assinar seu tes-
tamento deixando os dois como seus 
únicos herdeiros. Camilo fi ca sabendo 
que Augusto comprou o cavalo e, ime-
diatamente, telefona para Érika para 
dizer que seu pai presenteou Franco 
Santoro com um cavalo como agra-
decimento por estar com ela. Érika se 
defende e chama Camilo de parasita. 
Indignado, ele dá ordens a Jacinto para 
que faça um relatório detalhado de to-
dos os passos de Franco Santoro. Fer-
nanda recebe um telegrama de Eduar-
do Juarez com o número do telefone 
da paróquia, onde Padre Bosco diz a 
Fernanda que poderá ver Eduardo, indo 
até lá. O sacerdote diz a Eduardo que tal 
atitude vai contra seus princípios, mas 
que vai ajudá-lo, porque não quer fazer 
parte dessa vingança. Fernanda che-
ga na paróquia para se encontrar com 
Eduardo. Priscila diz a Aníbal que está 
grávida. Padre Bosco leva Fernanda 
até a cripta e diz que a última vontade 
de Eduardo foi que seus restos mortais 
descansassem junto de sua mãe. Ao 
receber a notícia da morte de Eduardo, 
Fernanda desmaia.

A Bíblia – Record - 21h - sexta-feira: 
José é provocado por Neferíades, mas 
a evita. Potifar começa a fi car descon-
fi ado, mas sua esposa mente e faz uma 
acusação cruel contra José.

FILMES

Bilhete De Loteria - Globo - 15h15 - 
sexta-feira: Kevin Carson ganha 370 
milhões de dólares na loteria e quer 
manter o fato em segredo. No entanto, 
as notícias se espalham rápido e Kevin 
tem que sobreviver ao fi m de semana 
com os vizinhos gananciosos que sa-
bem que ele tem o bilhete premiado.

Invasão Ao Serviço Secreto - Globo - 
22h35 - sexta-feira: Dedicado e sem-
pre focado em seu trabalho, o agente 
do serviço secreto Mike Banning vê sua 
vida mudar completamente da noite 
para o dia ao ser acusado de conspirar 
para o assassinato do presidente dos 
Estados Unidos. Quando percebe que 
todos estão atrás dele, Mike corre con-
tra o tempo para descobrir o que real-
mente aconteceu enquanto foge de 
outros agentes.

Os Croods - SBT - 23h15 - sexta-fei-
ra: Na pré-história, Grug mantem sua 
família segura e salva numa caverna 
escura. Quando Guy, um jovem sobre-
vivente da extinção, passa pela região e 
apresenta suas novas ideias, alguns se 
convencem que o mundo das cavernas 
já era. Grug reluta aceitar tantas novi-
dades, mas parece que não há outro 
caminho.

Linha De Ação - Globo - 2h05 - sexta-
-feira: Nicholas Hostetler é o prefeito 
de Nova York, um sujeito arrogante e 
ambicioso que se prepara para a ree-
leição dentro de alguns dias. Ele con-
trata Billy Taggart, um ex-policial que 
caiu em desgraça na corporação, para 
investigar quem é o amante de sua es-
posa. O político tem medo de que esta 
informação torne-se pública, sujando 
sua imagem e fazendo com que ele 
perca eleitores. Por mais que tenha an-
tigas discordâncias com o prefeito, res-
ponsável por sua saída da polícia, Billy 
aceita a tarefa pelo dinheiro prometido. 
Entretanto, logo ele descobre que Ni-
cholas tem outras intenções por trás da 
investigação encomendada.

Real – O Plano Por Trás Da História - 
Globo - 3h35 Brasil - sexta-feira: Arro-
gante e infl exível, Gustavo Franco é um 
crítico feroz da política econômica ado-
tada pelo governo brasileiro nos últimos 
anos, que resultou em um cenário de 
hiperinfl ação. Opositor de políticas de 
cunho social, ele é adepto de um cho-
que fi scal de forma que seja criada uma 
moeda forte, que devolva a dignidade 
aos cidadãos. Quando o presidente Ita-
mar Franco nomeia Fernando Henrique 
Cardoso como o novo ministro da Fa-
zenda, Gustavo é convidado a integrar 
uma verdadeira força-tarefa, cujo obje-
tivo é criar um novo plano econômico.

Áries - De 21/03 a 20/04: Manter os pés no chão e o coração leve pode ser 
bem desafi ador nesta semana intensa e caótica. Tome cuidado com a difi culdade 
de compreender o ponto de vista dos outros. Sua capacidade de contribuir para 
a resolução dos problemas é grande, mas se perder a paciência poderá mais criar 
caos do que levar a solução. As preocupações fi nanceiras podem ser um dos pontos 
que trazem mais ansiedade nesta semana. As relações precisam da sua força e da 
sua palavra-amiga. Tome cuidado com a raiva e com o excesso de controle sobre 
os outros. Ajudar não é ter que resolver o problema de todo mundo. Tome cuida-
do com a centralização, porque isso pode acabar trazendo problemas de saúde. 
É importante delegar, o que signifi ca confi ar. Semana extremamente desafi adora 
tanto nas relações de trabalho quanto na realização das tarefas em si. Você pode se 
desentender com pessoas de autoridade, como chefes, ou ter que tomar decisões 
difíceis envolvendo colegas. Mantenha a sua ética e busque focar no seu bem-estar. 
Evite também ter ambição exagerada, porque isso pode ser prejudicial.

Touro - De 21/04 a 20/05 - sexta-feira: A semana pode trazer atrasos, proble-
mas com papelada ou em viagens. Tome cuidado para não perder compromissos ou 
documentos importantes. Problemas com tecnologia também podem atrasar seus 
planos. Paciência é uma virtude essencial para a sanidade nesta semana. Os medos 
podem ser ativados e as relações podem sofrer abalos. Momento de interiorizar e 
tomar decisões. É importante compartilhar sonhos e a sua visão de mundo para que 
as relações fl uam, portanto pode ser uma semana de conversas importantes. Além 
disso, pode acontecer uma briga ou uma situação que apresente diferentes pontos 
de vista. Tome cuidado com atitudes radicais. Mercúrio retrógrado pode atrapalhar 
muito o andamento dos seus projetos profi ssionais. É momento de refl etir e planejar 
bem os próximos passos, evitando continuar da mesma forma. A vida pede inovação 
e comprometimento com novos valores e novas atitudes. Pode acontecer uma mu-
dança de parceria ou de contrato na área profi ssional.

Gêmeos - De 21/05 a 20/06: A semana pode trazer mudanças radicais em seus 
projetos e planos. Tanto a vida amorosa quanto a vida profi ssional estão sendo trans-
formadas. Notícias podem te abalar. É hora de liberar espaço para novas atitudes, 
hábitos ou novas pessoas na sua vida. Muitas refl exões e insights vão te acompanhar 
ao longo da semana. Sua relação pode ter uma grande renovação ou um grande 
abalo. Tome cuidado com difi culdades na hora de conversar sobre planos e pro-
jetos futuros. É importante manter a calma para saber lidar com situações difíceis. 
Passeios e atividades leves ao lado de quem ama podem trazer conforto para o 
coração. Conseguir se disciplinar e se organizar pode ser o desafi o da semana, mas 
vai valer a pena tentar manter os limites e se isolar um pouco para realizar ao menos 
o que é de fato importante. Tome cuidado com os excessos e a tentativa de fazer 
tudo, porque isso será impossível. Mantenha a leveza e a dedicação.

Câncer - De 21/06 a 20/07: Mercúrio vai trazer uma necessidade de mudanças 
profundas na sua vida. Portanto espere situações novas. A questão fi nanceira pode 
ser um fator de preocupação, mas é importante se manter aberto para buscar so-
luções novas para velhos problemas. Parcerias que não estão somando podem ser 
desfeitas, tanto profi ssionais quanto amorosas. Momento delicado, em que Urano 
ativa a sua capacidade de se permitir realizar seus sonhos, portanto tudo que te 
limite pode te enfurecer. Tome cuidado para não alimentar seus medos, em vez de 
alimentar seus sonhos. Surgem mudanças na sua vida profi ssional, inclusive você 
já pode estar vivendo essas mudanças, estando em pleno processo de adaptação. 
Seja como for, liberte-se e não tenha medo de viver o novo. Novas parcerias e novos 
projetos surgem. Busque se reinventar! É chegado o momento de viver seus sonhos 
ou de pôr em práticas antigos aprendizados.

Leão - De 21/07 a 22/08: A sua saúde pode estar precisando de atenção, por-
tanto tome cuidado com estresse e atividades em excesso. Ainda que seja uma 
semana de Lua Crescente, você pode estar no ápice da sua ansiedade de querer 
realizar, então é preciso ter equilíbrio e saber esperar o tempo certo de cada coisa. 
As relações serão extremamente importantes nesta semana, porque com certeza 
você precisará contar com a ajuda das pessoas à sua volta, principalmente do seu 
par, se for casado, porque a tendência a ter uma estafa é grande e você precisará 
compartilhar o peso das responsabilidades. Semana de ajustes e de mudanças a 
todo vapor na sua vida profi ssional. Podem acontecer muitas reuniões ou surgir mui-
ta necessidade de organizar suas ideias. Tome cuidado com dúvidas e pensamentos 
excessivos, esquecendo de colocar as coisas em prática também. Equilíbrio entre 
pensar e agir é indicado para que você não tenha uma semana caótica.

Virgem - De 23/08 a 22/09: Sua rotina pode ser invadida pelo caos. Tenha pa-
ciência, pois a tendência é que tudo demore e seja mais lento. Evite viajar ou pegar a 
estrada nesta semana, porque pode enfrentar caos, fi las e difi culdade de se manter 
conectado na internet, que tende a cair o tempo todo — pode até ser que os seus 
aparelhos eletrônicos pifem. Tome cuidado para não ser furtado. Seja precavido e 
esteja alerta. Você pode se manter mais distante e fechado emocionalmente das 
pessoas, mas incrivelmente estará mais sensível internamente. Tome cuidado com 
fugas das relações por medos e inseguranças. No mais, evite iniciar conversas ou 
assuntos que ainda não estejam bem elaborados por você, porque a conversa pode 
fi car sem pé nem cabeça, tornando-se motivo de brigas e discussões. Manter a or-
ganização pode ser um grande desafi o. A semana pode te levar a viver situações 
novas ou trazer velhos problemas à tona, exigindo resolução. Manter a serenidade e 
a calma fará bem, assim como se manter mais capaz de ajudar o outro.

Libra - 23/09 a 22/10: A semana pode trazer uma imensa necessidade de refl e-
xões e isolamento. Ideias antigas podem retornar para serem planejadas e executa-
das. Antigos amigos também podem ressurgir para retomar laços de afeto. Semana 
de limpeza de questões antigas para um novo futuro. As relações estão passando 
por um grande desafi o, mas, ao mesmo tempo, é momento de aprofundamento de 
laços. Novidades estão a caminho na relação. Você pode fazer planos para fi lhos ou 
surpresas podem surgir no seio familiar. Manter sua autoconfi ança e sua capacidade 
de sugerir novas ideias será importante para as suas realizações no âmbito profi s-
sional. Podem surgir convites para novos trabalhos, o que vai gerar dúvidas: escolha 
com consciência e sem pressa.

Escorpião - De - 23/10 a 21/11: A semana pode trazer refl exões e mudanças. A 
vida familiar pode ser remexida por novidades. Alterações na rotina ou mudança de 
casa podem ser cogitadas. Existe uma grande dúvida a ser vencida e nesta semana 
a solução se mostrará clara como um cristal. Tome cuidado com a tendência a deixar 
os outros decidirem por você. A vida familiar está ativada e está em foco. Receber 
pessoas em casa ou fazer mudanças na sua rotina melhorará sua relação com to-
dos. Conversas podem trazer entendimento, ainda que sejam desafi adoras. Tome 
cuidado com gastos excessivos. É momento de equilíbrio e uso consciente dos seus 
recursos. Relações de trabalho passarão por um pente fi no. Podem acontecer mu-
danças na sua empresa que possivelmente vão te atingir, como uma mudança de 
setor ou demissão. Seja como for, é momento de se precaver e buscar alternativas 
para não ser surpreendido por algo negativo.

Sagitário - De - 22/11 a 21/12: Sua semana pode ser lenta, morosa e pouco prática. 
Tudo pode ser difícil e complexo. Mercúrio está pegando sua casa social e de comuni-
cação, travando fl uxos, portanto não espere facilidades e fl uências nesta semana. Tenha 
paciência e saiba ser fl exível. Diálogos podem ser intensos e desafi adores, principalmente 
no âmbito familiar. Tomar decisões em conjunto pode tirar seu sono ou sua paciência. Ser 
fl exível e aceitar o processo democrático é importante. A maioria vai vencer, querendo ou 
não. Semana positiva para leituras e estudos. Sua capacidade de negociar ou de se expor 
pode fi car comprometida, mas existirão desafi os que farão com que você tenha que sair 
da sua zona de conforto. Busque a inovação e o bom humor como um caminho. Será 
sempre melhor rir de todos os percalços e viver a experiência, qualquer que seja.

Capricórnio - De 22/12 a 20/01: A semana pode trazer desafi os econômicos: 
seus ganhos podem ser menores ou pode surgir algum prejuízo inesperado. Tome 
cuidado com perdas ou atitudes impensadas. Não é uma boa semana para assina-
tura de contratos ou para gastos excessivos. Tome cuidado com inseguranças. A se-
mana pede calma e diálogo. Além disso, seja a pessoa da relação que leva seguran-
ça e conforto. Saiba reinventar a relação e se aproximar da pessoa que ama: tempo e 
presença sempre são os melhores presentes que existem. Não invente desculpas e 
esteja mais inteiro na relação. Você pode precisar dar um freio em tantas atividades 
de trabalho por causa da saúde ou das suas relações pessoais. Momento de se cui-
dar mais e de preservar o que é de fato importante. Refl exões importantes podem 
acontecer a respeito de valores e necessidades.

Aquário - De - 21/01 a 19/02: Mercúrio fi ca retrógrado no seu signo e traz sua 
mente para uma grande refl exão: planos e sonhos serão ativados e será um momento 
de reorganizar a vida para uma retomada ou uma transformação total. Escolhas estão 
sendo tomadas e redefi nirão o seu caminho e a sua jornada. As relações terão que 
mostrar que estão ao seu lado ou você poderá romper com elas, sejam amigos, seja 
um amor: você deixará claros suas intenções e seus desejos, esperando a mesma coi-
sa em troca. Conversas e defi nições. Relações que não avançam podem ser descarta-
das. É momento de se priorizar. Suas ambições estão sendo redefi nidas e seus sonhos 
estão aumentando, portanto toda limitação ou difi culdade pode estar te deixando de 
saco cheio e fará com que você faça novas escolhas. Momento de virada profi ssional. 
Crescimento de sonhos e novas realizações. Planeje-se e siga em frente.

Peixes - De - 20/02 a 20/03: A semana pode trazer caos, mas também inspira-
ção. Sonhos podem ressurgir, trazendo um frescor do passado que havia sido aban-
donado. Momento de fazer escolhas e realizar com garra e amor. Você pode conse-
guir investir mais tempo e dinheiro para conquistar o que deseja. As relações podem 
estar em segundo plano nesta semana, mas será essencial ter o apoio de pessoas 
próximas para avançar em suas tarefas e em seus planos. Os amigos podem ser 
mais presentes, inclusive em conversas esclarecedoras, trazendo sábios conselhos. 
Permita que seu par amoroso esteja presente neste momento como amigo também, 
porque isso fortalecerá a relação. Novos planos e projetos estão sendo defi nidos ou 
desejados por você, mas sem dedicação e persistência não serão realizados. Por-
tanto tenha em mente que você precisará de disciplina e foco para avançar. Tome 
cuidado com desvios e autossabotagens. Novos cursos ou novos aprendizados po-
dem trazer mais segurança na vida profi ssional.

HoróscopoNovelas e Filmes
Feliz

Aniversário
Seu nome não está na lista?

Ligue pra gente! 3496.1747

No próximo sábado (15), o 
Secretário de Desenvolvimento 
Econômico e Emprego de 
Capivari, José Murilo 
Castellani, apaga velinhas. 
A esposa Fernanda, 
familiares, amigos e toda 
equipe da Prefeitura de 
Capivari desejam tudo de 
melhor nesta data especial. 
Feliz Aniversário!

Dia 14/01
Matheus Dante de Paula
Adriana Cibim Fabro
Alírio de Oliveira
Benedito Aparecido Franco
Tiago Scomparim
Benedita Aparecida Bernardo 
Leandro Cavallari
Daniele Tempesta
Marcelo Soares
João Flausino
José Carlos Assalin
Fran Bete
Daniel Parazzi
Marcelo Soares

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

Dia 16/01
Lorena Feliciano
Catarina Cerezer Valle
Antônio Garcia
Aparecido Oliveira Lucas
Mirela Moreira Belsani
Isabel Hessel Anacleto
Carolina Trindade Balan
Flávio de Castro Carvalho
Fernanda Amancio
Talita Ferreira

Dia 17/01
Adriana Tadei

Ana Luiza Cerezer
Gislene Scomparim
Ângelo Carlos Tezotto
Pedro Reinaldo Rosa
Fábio Colombo
Maira Crippa

Dia 18/01
Carolina de Pontes Campos
Bioni Bispo do Santos de Jesus
Sara Bit Nunes
Bruno Fabrício
Isabela Rafael Lima
Mariângela Stenico
Dirceu Forti
Laura Rasera
Maria Cecilia Spada Tezotto

Dia 19/01
Vitória Coimbra Valarine
Mauricio Orlando Tadei
Ricardo Diogenes 
Alan Ap. Gonçalves Fornazin
Steve Lisboa
Alessandro Ribeiro
Newton T. Oliveira
Larissa Rissio 
Angela Ap. Pagotto Machado
Maridiana Campanholi
Juliana Ricci
José Claudio Gropo Sampaio
Matheus Angelini Bizin

Dia 20/01
Maria José Ferreira
Flávio Ortolani
Lorival da Rocha
Teresinha B. Juliane Moreira
Aline C. Carnelós
Caio Zani Rodrigues de Jesus
Higor Fernando Barboza
Karen C. Bortolucci
Jonathan Borba
Silmara Correa Teixeira
Sonia Maria Massani Bellini 
Tamires Vieira
Caroline Fávero 
Maiara Pastrello Camacho
Flávia Teodoro B. de Freitas

Parabéns e felicidades ao empresário Marcelo Soares, 
que nesta sexta-feira (14), comemora mais um ano de vida. 
Receba os votos de paz, saúde e sucesso, de todos os 
familiares, amigos e clientes da Padaria Ponto Z de Rafard.

Quem também comemora 
idade nova no próximo domingo 
(16), é o nosso amigo, cantor, 
radialista, compositor, poeta, 
Flávio Carvalho. Parabéns 
pela data e votos de muita paz, 
equilibrio e sabedoria em mais 
um ano. Felicidades!!!
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M.M. COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL RAFARD

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

Entregas em domicílio

Av. São Bernardo, nº 53 - Centro - RAFARD

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

Vitão e Bruno anunciam reajuste 
salarial dos servidores públicos

CAPIVARI  |  Além disso, o governo municipal concedeu aumento no vale alimentação e no ticket dos motoristas da Prefeitura; reajuste salarial foi de 10,74%

Em live nas redes logo 
no início de 2022, o pre-
feito de Capivari, Vitor 
Riccomini, anunciou 
melhorias para os ser-
vidores públicos munici-
pais. Um reajuste salarial 
de 10,74%, acompanha-
do de aumento de R$ 
47,00 no valor do vale 
alimentação e aumento 
de 100% no valor do tic-
ket dos motoristas, en-
trará em vigor a partir 
de fevereiro.

O valor do vale ali-
mentação dos funcioná-
rios atualmente é de R$ 
353,00, com a proposta 
de reajuste, a quantia 
recebida pelos servido-
res efetivos passará a 
ser R$ 400,00, represen-
tando um aumento de 
13,3% no benefício. Já os 
motoristas, foram con-
templados com um au-
mento significativo em 

seus tickets para viagens 
intermunicipais, saindo 
de R$ 25,00 para R$ 50,00 
após o reajuste.

Segundo o governo 
municipal, a ação foi 
possível graças a um es-
forço da administração 
em antecipar a data-ba-
se do reajuste, que estava 
programada apenas para 
março. A proposta será 
protocolada no Sindi-
cato dos Funcionários 
Públicos, que por sua 
vez deverá fazer uma 
assembleia antes de en-
viar o projeto à Câmara 
Municipal de Capivari 
para aprovação dos ve-
readores.

“Gostaria de agradecer 
a presidente do Sindi-
cato, Sandra Rosa, que 
também nos procurou 
no mês de dezembro, so-
licitando uma atenção 
especial com os servido-

res públicos e também 
o apoio dos vereadores 
Nelson Soares, José Pa-
checo, Thiago Braggion, 
Ruan Henrique, Sele Ro-
sada, Inês Félix, Marqui-
nhos Mineiro, Sandro 
Modas, Odésio Ferraz e 
Vinicius Scarso, que nos 
ajudaram nessa con-
quista para o funciona-
lismo”, disse Riccomini.

Durante o ano de 
2021, os servidores pú-
blicos contribuíram para 
que Capivari atingisse 
níveis de excelência em 
diversas áreas da gestão 
pública, sendo reconhe-
cida pelo Grupo Bandei-
rantes de Comunicação 
como a terceira melhor 
cidade do estado até 100 
mil habitantes, no quesi-
to “Desenvolvimento So-
cioeconômico e Ordem 
Pública”, além disso, a 
abertura da UTI após 10 

anos de inatividade foi 
uma grande conquista 
para a saúde pública 
municipal.

“O ano de 2021 foi 
muito difícil devido a 
pandemia e mesmo as-

sim os funcionários do 
município foram ca-
pazes de entregar um 
trabalho excelente, que 
contribuiu muito para o 
desenvolvimento de Ca-
pivari. Essa é a primeira 

das muitas medidas que 
Bruno e eu tomaremos 
para valorizar o funcio-
nalismo público den-
tro do nosso mandato”, 
concluiu o prefeito Vitão 
Riccomini.

Vitão Riccomini (direita) e Bruno Barnabé (esquerda), prefeito e vice de Capivari

Arquivo/O Semanário

Vereador Pacheco se reúne 
com secretários da Educação e 
Desenvolvimento Econômico

Na manhã de quar-
ta-feira (5), o verea-
dor capivariano, José 
Eduardo de Campos 
Pacheco (PL), se reu-
niu com os secretários 
municipais de Educa-
ção, Rafael Silveira, e 
de Desenvolvimento 
Econômico, José Mu-
rilo Castellani.

O assunto foi pos-
sível parceria e ações 
com foco na qualifica-
ção profissional, prin-
cipalmente dos jovens. 
“Em 2021, participei de 
várias reuniões com 
empresários e a fal-
ta de qualificação da 
mão de obra foi uma 
das principais recla-
mações abordadas. Já 

tinha adiantado com 
o José Murilo e agora 
levamos a ideia tam-
bém ao secretário Ra-
fael, para que a Rede 
Municipal de Ensino 
seja envolvida nesse 
trabalho. Acredito que 
algumas novidades 
serão anunciadas em 

breve”, relata Pacheco.
A implantação do 

novo Ensino Médio 
neste ano – com car-
ga horária maior e 
disponibilização de 
itinerários formativos 
– também foi pauta da 
conversa entre o verea-
dor e os secretários.

Rafael Silveira, José Eduardo Pacheco e José Murilo Castellani

Divulgação/Câmara de Capivari

IBGE prorroga inscrições para vagas do Censo; 
cidades da região registram pouca adesão

OPORTUNIDADE  |  São 46 vagas em Capivari, 3 em Mombuca, 45 em Porto Feliz, 15 em Elias Fausto e 8 em Rafard; salários variam de R$ 1.700 a R$ 2.100

As inscrições para con-
correr a 206.891 vagas tem-
porárias do Censo 2022 fo-
ram prorrogadas até 21 de 
janeiro. São 183.021 vagas 
de nível fundamental para 
recenseadores distribuí-
das em 5.297 municípios 
do país. 

Os recenseadores do 
IBGE atuarão diretamente 
na coleta das informações 
em mais de 70 milhões de 
domicílios. Como o salário 
do recenseador é por pro-
dução, é possível simular a 
remuneração. A Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) é a or-
ganizadora da seleção.

As provas serão realiza-
das em todos os municí-
pios onde houver vagas. O 
candidato poderá fazer a 
prova em local diferente 
do que ele selecionar para 
trabalhar no ato da inscri-
ção. O IBGE reforça que 
as inscrições para os pro-
cessos seletivos de 2020 e 
2021 não serão válidas para 
o Censo 2022. O pedido de 
reembolso dos processos 
cancelados pode ser feito 
clicando aqui.

Há ainda 18.420 vagas 
de agente censitário su-
pervisor (ACS) e 5.450 de 
agente censitário munici-
pal (ACM), ambas de nível 

médio. Os salários são de R$ 
1.700 e R$ 2.100, respectiva-
mente. O ACM gerencia o 
trabalho do posto de coleta, 
enquanto o ACS, subordi-
nado ao ACM, tem como 
principal função orientar 
os recenseadores durante 
a execução dos trabalhos 
de campo.

Como as vagas de agente 
censitário terão inscrição 
única, ao candidato com 
melhor classificação será 
oferecida a vaga de ACM. Os 
demais terão direito às va-
gas de ACS, de acordo com 
a ordem de classificação.

A taxa de inscrição para 
recenseador é de R$ 57,50, 
e de R$ 60,50 para agente 
censitário, e pode ser paga 
até 16 de fevereiro. Com a 
prorrogação dos prazos, 
as provas foram adiadas 
de 27 de março para 10 
de abril. Os candidatos 
podem concorrer aos dois 
processos seletivos, já que 
as provas dos recensea-
dores serão realizadas no 
turno da manhã e a dos 
agentes censitários na 
parte da tarde. 

As provas objetivas serão 
aplicadas presencialmen-
te seguindo os protocolos 
sanitários de prevenção 
da Covid-19 que constam 

em edital. O candidato que 
descumprir as medidas de 
proteção será eliminado do 
processo seletivo.

De acordo com o coor-
denador de Recursos Hu-
manos do IBGE, Bruno Ma-
lheiros, a prorrogação é um 
processo normal e espera-
do em processos seletivos 
deste porte. “Há o acrésci-
mo de ser um processo que 
foi aberto em um período 
de festas de final de ano, 
com a população viajando. 
Os alunos das universida-
des são um público que se 
interessa pelo trabalho de 
recenseador, e eles estão 
de férias neste momento. 
Além disso, muita gente 
está empregada com con-
tratos temporários que 
expiram agora no final de 
dezembro, e vai começar 
a buscar novas oportuni-
dades”.

Baixa adesão
Em Rafard, a adesão para 

participar do concurso tem 
sido baixa. Segundo o Coor-
denador da Subárea de Ca-
pivari, Thiago Bierrenbach 
Carreiro, até o momento, 
apenas 4 pessoas fizeram a 
inscrição para recenseador 
e 1 inscrito para ACM.

Carreiro explica que são 8 

vagas para recenseador e 1 
vaga para agente censitário, 
no entanto, são necessários 
pelo menos de 16 a 24 ins-

crições, por conta de faltas 
e desistências.

Segundo o coordenador, 
de modo geral, a adesão tem 

sido baixa em Capivari, que 
disponibiliza 46 vagas, em 
Mombuca (3), Porto Feliz 
(45) e Elias Fausto (15).




