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“Essas brigas todas só dividem, nós 
precisamos somar neste momento”, 
diz Sergio Moro em visita a Capivari

Wanderley Alves

Capivari passa a ter CEP por 
rua a partir de maio Página 7

Declaração foi dada durante visita à Capivari na tarde de quinta-feira (28). 
Sergio Moro estava acompanhado do deputado Junior Bozzella. Eles foram 
recepcionados por autoridades na Prefeitura Municipal.  Página 15

A tradição não 
pode morrer: 
domingo tem 
2º Encontro 
dos Ranchos
Página 13

HISTÓRIA

Autoridades atuais e 
da época, professores, 
alunos e população 
compareceu para 
abertura.  Página 5

22 anos 
depois, 
cápsula do 
tempo é 
aberta em 
Capivari e 
revela objetos 
e cartas dos 
anos 2000

Atletas invadem Rafard e 
fazem bonito na 6ª Maratona 
Açaí Mil & Ross de MTB

Centenas de atletas de mountain bike estiveram em Rafard no último 
domingo, 24, para o 6º Desafio Açaí Mil & Ross de MTB.  Página 12

Wanderley Alves
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Assim como Deus é In-
finito, Seus saberes e Sua 
Palavra são infinitos. Es-
tudo a Bíblia há 48 anos 
e posso afirmar, como 
Sócrates: Eu só sei que 
não sei. Se crermos em 
Cristo como nosso Salva-
dor, vamos passar a eter-
nidade estudando sobre 
os conhecimentos e so-
bre o amor de Deus, que 
são inesgotáveis, nunca O 
igualaremos. Deus o Cria-
dor de todas as coisas, no 
céu e na Terra, criou os an-
jos que cumprem as Suas 
ordens e obedecem à Sua 
voz. (Sl 103:20). Nós, seres 
humanos, somos também 
criaturas de Deus, porém 
feitos “menores do que os 
anjos”. (Sl. 8:5 e Heb. 2:7); 
se os anjos admiraram ao 
verem Cristo morrer na 
cruz, por nós, ingratos pe-
cadores, como compreen-
der Seu amor?

Não se pode estudar e 
entender a Bíblia como 
se fosse jornal. Embora a 
Santa Escritura possa ser 
entendida pelas pessoas 
mais simples, ela tem uma 
profundeza de conheci-
mento, que os mais sábios 
não atingirão. Como a Pa-
lavra de Deus foi inspirada 
pelo Espírito Santo (2 Ped. 
1:21), deve-se, a Ele pedir 
que nos auxilie a assimilar 
e a praticar seus ensinos. 
Lembrem-se, leitores, os 
escritores abordam temas 
conforme as ideias e pa-
lavras de sua época apli-
cam primeiramente àque-
le povo, e então, poderão 

empregar para si mesmo, 
para seu tempo e lugar. Se 
puder, é bom ter um dicio-
nário, chave bíblica, mapa 
e comentário bíblico.

A Palavra de Deus é viva, 
eficaz e como uma espada 
penetra o íntimo, discer-
nindo os pensamentos 
e as intenções do leitor. 
(Heb. 4:12) O objetivo di-
vino é, que os estudantes, 
sejam corrigidos, instruí-
dos em justiça, a fim de se-
rem preparados para toda 
boa obra. (2 Tim. 3:16-17). 
Ou seja, o aprendiz neces-
sita ser, progressivamen-
te, melhor cidadão, me-
lhor esposo(a), melhores 
pais e filhos, um exemplo 
para a sociedade. Preci-
sa abandonar os vícios e 
atitudes maléficos à sua 
saúde ou que prejudique 
ao próximo. Esse desen-
volvimento precisa ser 
contínuo; neste quesito 
não há estagnação. Não 
quero dizer que o cristão 
não tenha erros, contudo, 
precisa reconhecer buscar 
o perdão e reiniciar o ca-
minho ascendente.

A própria Bíblia reco-
menda estudá-la, compa-
rando um trecho com ou-
tro a fim de obter maiores 
esclarecimentos dos pon-
tos mais difíceis (Is. 28:10 
e 13). Há Bíblias que con-
tém uma correspondência 
de versículos que tratam 
do mesmo tema. O Novo 
Testamento é um comen-
tário do Antigo, as cartas 
paulinas são bons exem-
plos. O Mestre Jesus, o 

maior conhecedor do Ve-
lho Testamento, recomen-
dou o estudo da Escritura, 
porque elas testemunham 
d’Ele e contém a vida eter-
na (João 5:39 e 6:68). 

A obediência às San-
tas Escrituras faz do ser 
humano mais amoroso 
para com seus familiares, 
para os necessitados, e ter 
amor fraternal verdadeiro, 
pois essa obediência rege-
nera e torna-o imitador do 
caráter de Cristo, pois ela 
é eternamente incorrup-
tível. (1 Ped. 1:22-23) A 
Bíblia é a verdade, e tem o 
poder de Deus que liber-
ta o homem dos vícios e 
da maldade. (João 17:17) 
O “cristão” que não me-
lhora progressivamente a 
sua conduta moral e es-
piritual, não se sujeita à 
lei de Deus é Seu inimigo 
(Ro. 8:7), nega sua fé, não 
é justificado por Jesus (Ro. 
2:13). Portanto, o cristão 
que maltrata a esposa, é 
irascível com seus filhos, 
áspero com os vizinhos 
não lê, ou se lê, não prá-
tica e assim torna inútil a 
leitura, o nome de cristão 
é vituperado. O cristão só 
é conhecido na sua inti-
midade, na sua família, 
no seu palavreado, no re-
lacionamento pessoal e 
comercial. 

O estudante da Bíblia 
não é perfeito, mas se 
aperfeiçoa dia a dia, como 
Paulo disse: Não que já te-
nha alcançado, ou que seja 
perfeito, mas prossigo para 
alcançar o aperfeiçoamen-

to a que fui chamado (Fil. 
3:12-14). Pois somos cria-
dos por Jesus para as boas 
obras e andarmos por elas. 
(Ef. 2:10) Assim, o cristão 
pode ter maus desejos e 
pensamentos, porém cabe 
a ele dominá-los, pois se 
proceder bem será aceito 
por Deus, mas se proceder 
mau, o pecado o condena-
rá. (Gen. 4:7) Deus teste-
munhou a respeito de Jó: 
“Este homem era íntegro e 
reto, temente a Deus e se 
desviava do mal”. (Jó1:1) 
Um bom exemplo para 
nós. 

E porque as Santas 
Escrituras são a Palavra 
inspirada por Deus, não 
falha, suas profecias cum-
prem-se fidedignamente. 
(Is. 34:16) Felizes aqueles 
que leem, escutam e pra-
ticam os seus ensinos (Ap. 
1:3), porque são como fa-
rol que ilumina o futuro 
a fim de que seus leito-
res e cumpridores sejam 
orientados para que sejam 
bons cidadãos, tenham o 
lar feliz. (2Pe. 1:19) É Je-
sus quem confirma que 
Suas palavras são fiéis e 
verdadeiras. (Ap. 21:5) 
Elas são completas e são 
como água fresca para o 
sedento do bem, motivo 
pelo qual Deus adverte 
que se alguém lhe acres-
centar alguma coisa, Deus 
acrescentará sobre ele as 
pragas contidas nelas, ou 
delas tirar alguma coisa 
lhes tirará a vida eterna.
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Um iniciante no estudo 
do espiritismo questiona: 
“Alguém pode me respon-
der, já li muito sobre isso, 
que para ser espírita ou 
médium não pode fumar, 
beber, comer carne de ne-
nhum tipo, nem ter vícios 
em doces, café etc. E aí?”.

Para dizer “eu sou espí-
rita” não precisa esperar 
ser puro. O que precisa 
é a pessoa acreditar nos 
princípios básicos do es-
piritismo: Deus, Espírito, 
Imortalidade e sua indivi-
dualidade, Reencarnação, 
Pluralidade de mundos 
habitados, Comunicação 
entre vivos e mortos, Lei 
de causa e efeito. 

As religiões não salvam, 
mas, sim a prática da cari-
dade – “Fora da Caridade 
não há salvação”. 

Em O Evangelho se-
gundo o Espiritismo afir-
ma-se que: “Reconhece-se 
o verdadeiro espírita por 

sua formação moral, e pe-
los esforços que faz para 
dominar suas más incli-
nações. Enquanto um se 
compraz em seu horizon-
te limitado, o verdadeiro 
espírita compreende algo 
a mais, faz esforços para 
desapegar-se desse limite 
– e consegue, quando tem 
uma vontade firme”.

Para os espíritas e mé-
diuns, a recomendação é 
que se abstenham de fu-
mar, beber ou usar drogas. 
Quanto à alimentação de 
carne e a bebida de café 
ou chá, não há contraindi-
cações, a não ser usar mo-
deradamente. Tanto Chi-
co Xavier quanto Divaldo 
faziam uso disso. É claro 
que aquele que consegue 
viver com a dieta sem ex-
cessos é muito mais sau-
dável, não resta dúvida, e 
é um passo para se tornar 
melhor, mas a comida ou 
o fato de beber café não 

santifica ninguém. Tanto 
que Hitler era vegetariano.

O mentor de Chico Xa-
vier, espírito Emmanuel, 
ditou uma frase que é 
muito divulgada no mo-
vimento espírita: “A maior 
caridade que podemos fa-
zer pela doutrina espírita 
é a sua divulgação”. E a 
melhor maneira de educar 
é pelo exemplo, não falan-
do o que deve ser feito.

Sobre a preparação para 
a vida espiritual, aprende-
mos que vamos encontrar 
uma vida muito parecida 
com a da Terra, mas tudo 
mais sublimado, mas, ain-
da existe a necessidade de 
tomarmos banho, de nós 
alimentarmos e de dor-
mirmos.

O espírito Humberto 
de Campos escreveu uma 
carta intitulada treino 
para a morte, onde especi-
fica alguns abusos que te-
mos que abandonar: “Co-

mece a renovação de seus 
costumes pelo prato de 
cada dia. Diminua grada-
tivamente a volúpia de co-
mer a carne dos animais. 
O cemitério na barriga é 
um tormento, depois da 
grande transição. 

“Os excitantes larga-
mente ingeridos cons-
tituem outra perigosa 
obsessão. Tenho visto 
muitas almas de origem 
aparentemente primo-
rosa dispostas a trocar o 
próprio Céu pelo uísque 
aristocrático ou pela nos-
sa cachaça brasileira. Tan-
to quanto lhe seja possível, 
evite os abusos do fumo. 
Infunde pena a angústia 
dos desencarnados aman-
tes da nicotina”. (1)

Conselho não se ven-
de, se dá. O sábio procu-
ra aplicá-lo primeiro a si 
mesmo.

Não olvideis, assim, que, além da morte, a vida nos aguarda em perpetuidade de grandeza e de luz, e que, 
nessas mesmas dimensões de glorificação e beleza, a memória imperecível é sempre o espelho que nos retrata 

o passado... Emmanuel (Chico Xavier) - Religião dos espíritos - FEB

(1) Irmão X – Chico Xavier – Cartas 
e crônicas – FEB.

1958 - “O ano que 
não devia acabar”

Esta publicação deve ser lida, ambientada ao som das 
músicas dos anos 50, 60, já que o ano sobre o qual escre-
vo é o ano de 1958, quando Raffard era ainda uma Vila, e 
o prefeito de Capivari naquela época era Miguel Simão 
Neto, cujo mandato iniciou no dia 01 de janeiro de 1955 e 
terminou em 01 de janeiro de 1959.

A rua Abolição, nesse tempo era de terra, e nessa rua, 
existiam algumas casas, que ficavam em cima de barrancos 
muitos altos. Para que possa ter uma ideia, um dos lados 
da rua Duque de Caxias, era uma grande plantação de eu-
caliptos de propriedade de Pedro Capellari (avô de Palão).

Na casa da rua Abolição, esquina com a IV Centenário, 
bem em frente a chácara de Rino Pellegrine, morava dona 
Benedita, seu marido e 7 filhos. Na verdade, seis filhos, pois 
um deles trabalhava em São Paulo e vinha esporadicamen-
te visitar seus pais.

Dona Benedita, que está grávida, começa a sentir as 
dores, e pede para uma de suas filhas que chame Aninha 
(Ana Carravero Alves - mãe de Maelmo), que era vizinha, 
para ficar com ela, e quando ela chega, pede que fale para 
o esposo dela, ir chamar a parteira Dona Maria Vicentin 
(avó de Maria Emilia), que as dores aumentaram.

Ao chegar, de bicicleta na casa de dona Maria Vicentin, 
ela o atende e já sabia de antemão, do que se tratava. O 
marido de Dona Benedita diz: - Contratei o taxista Carlo 
Puche para levar a senhora até minha casa, e ele já está aí 
na frente esperando. Dona Maria, pega uma bolsa grande 
com tudo o que necessitava para o seu trabalho, entra no 
taxi que segue veloz para a rua Abolição.  

Lá chegando, encontra dona Gabriela (esposa do Inácio 
Arruda), que mora fazendo fundos com dona Benedita, e 
que havia chegado depois de Aninha: - Ela está com muitas 
dores? Dona Gabriela, que já havia colocado água para 
ferver, responde que sim. Aninha está no quarto, ao lado 
da cama, segurando as mãos de dona Benedita para lhe 
dar apoio.  

O marido de dona Benedita chega logo em seguida, e 
diz para as crianças dele irem brincar lá fora, e não fica-
rem dentro da casa, e nisso dona Gabriela entra no quarto 
com um caldeirão e despeja toda água quente numa bacia 
grande e pega as toalhas e coloca-as em cima da cama, e 
fecha a porta. Começa o trabalho da parteira...

Era o dia 27 de abril, um domingo, que já dava sinais de 
que a temperatura vai começar a cair, e, às 15 horas e 20 
minutos, irrompe no quarto, um choro de recém-nascido, 
que ecoa na casa toda. Nasceu! E, nasceu perfeito e com 
muita saúde! Comemora, dona Maria Vicentin ao cumpri-
mentar o pai da criança: - É um menino! Diz ela ao pai, que 
festeja com todos da casa.     

Dois meses depois, mais precisamente no dia 29 de ju-
nho, a lendária seleção brasileira, composta por Pelé, Gar-
rincha, Zito, Fellini e Zagallo, vence na Suécia, a Primeira 
Copa do Mundo. 

Na música, João Gilberto lança seu disco “Chega de Sau-
dade” que dá início à bossa nova, e é aplaudido por críticos 
e fãs do mundo todo. 

A revista Manchete na sua última edição, traz belas fo-
tos da “colunata” do Palácio da Alvorada, idealizadas pelo 
arquiteto Niemeyer, que causa espanto internacional ao 
mostrar a construção de Brasília, o audacioso projeto do 
presidente Juscelino Kubitscheck, é mesmo uma realidade, 
e não mais uma lenda brasileira como muitos pensavam. 

O Brasil, começa a se industrializar, e a promessa de 
“cinquenta anos, em cinco” se torna realidade. O Fusca 
ganha as ruas como nosso primeiro carro popular, e faz 
nascer um orgulho no brasileiro nunca antes visto. 

Acompanhando essas conquistas, os meios de comuni-
cação se desenvolvem, tanto através de veículos impressos, 
como pelo surgimento dos primeiros canais de televisão, 
apontando um novo rumo trilhado pela sociedade daquela 
época, com apresentação de programas ao vivo. Nos co-
merciais, a funcionalidade e dos benefícios de produtos, 
passam a fazer parte do cotidiano das famílias brasileiras. 
A Brinquedos Estrela traz ao Brasil o bambolê, que era um 
verdadeiro frisson nos Estados Unidos. E as crianças pas-
sam a ter uma programação infantil na TV que se utilizava 
do formato circense para promover o entretenimento.

Vive-se nesse ano de 1958, para muitos, parte dos cha-
mados anos dourados brasileiros, e há grande entusiasmo 
nas famílias, na população. 

E, assim o ano que nasci, passa a ser chamado pelos 
brasileiros de – “ O ano que não devia acabar”.
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Prefeito Fabinho visitou obra na última semana

Valor: R$ 352,32 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Valor: R$ 352,32 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

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
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22 anos depois, cápsula do tempo é aberta em 
Capivari e revela objetos e cartas dos anos 2000

HISTÓRIA  |  Autoridades atuais e da época, professores, alunos e população em geral compareceu para conferir abertura da cápsula do tempo na Praça Central

Você já pensou em 
escrever uma carta para 
que você mesmo lesse 
apenas daqui 20 anos? 
Quais objetivos você 
esperaria ter cumprido 
até lá? Qual seria a sen-
sação ao ler essa carta? 
Esse foi o sentimento 
que os estudantes da 
rede municipal de ensi-
no de Capivari tiveram 
recentemente.

O monumento foi 
instalado em 22 de 
abril, dia em que com-
pletou-se 500 anos do 
descobrimento.

De volta ao 
passado
A Cápsula do Tempo 

foi criada pelos estu-
dantes nos anos 2000, 
e guardou consigo não 
apenas cartas, mas tam-

bém objetos da época 
como fotos e moedas. 
A previsão era para a 
abertura ter aconteci-
do em 2020, o que não 
aconteceu por conta da 
pandemia. Mas agora, 
em 2022, eles voltaram 
ao passado e relembra-
ram tudo que deposita-
ram em suas cápsulas 
do tempo. 

“Nós guardamos na 
época recortes de jor-
nais, fotografias do 
que a gente viveu, tem 
CDs aí dentro, tem uma 
carta minha contando 
quantos alunos a gente 
tinha na época”, conta 
Valéria Pacheco, ex-se-
cretária de educação. 

Coincidências
A criação da cápsu-

la do tempo também 

marcou outro aconte-
cimento: a municipa-
lização do ensino em 
Capivari, que foi quan-
do a prefeitura assumiu 
o ensino fundamental. 
Para a ex-secretária de 
educação, esse foi um 
‘pontapé’ para o cres-
cimento da rede de en-
sino na cidade. 

A abertura da cápsula 
do tempo aconteceu na 
última sexta-feira, 22 de 
abril, na Praça Central 
de Capivari. 

Seu Antônio Darvi-
no Costa, pedreiro que 
instalou a cápsula do 
tempo nos anos 2000, 
também foi o respon-
sável pela sua abertu-
ra agora em 2022. “É 
muito emocionante, 
porque na época eu tra-
balhava como funcio-
nário público. Eu lem-
bro do evento muito 
bem até hoje... Houve 
uma emoção de falar 
‘daqui a 20 anos se eu 
tiver vivo, aí eu gostaria 
de abrir a cápsula do 
tempo’”, contou emo-
cionado. 

Planejando o futuro
São cartas, objetos, 

jornais e revistas da 
época, tudo isso foi 
redescoberto 22 anos 

depois e, agora, deve 
passar por um proces-
so de separação, trata-
mento e arquivamento 
pela prefeitura. Os ob-
jetos também devem 
entrar para o acervo 
do museu de Capivari, 
além de participarem 
de uma exposição na 
Praça Central, seguida 
da formação de uma 
nova cápsula do tem-
po com cartas e obje-
tos para serem redes-
cobertos daqui 20 anos 
novamente, quando a 
cidade completa 210 
anos.

Segundo a técnica 
em museologia Ga-

briela Fiuza, antes de 
tudo os objetos devem 
ser tratados e copia-
dos. “Ele [acervo] vai 
ser copiado para uma 
exposição aqui no dia 
3 de julho, que vai ser 

também a formação da 
nova cápsula para mais 
20 anos”, explicou. 

E você, se pudesse 
mandar um recado 
para o seu ‘eu’ do futu-
ro, qual seria?

Cápsula do tempo revela objetos e cartas dos anos 2000 em Capivari

Prefeitura de Capivari

Pedreiro que enterrou cápsula do tempo há 22 anos 
em Capivari, foi o mesmo que abriu Objetos encontrados em cápsula do tempo
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Mais de 7.500 títulos de eleitores serão 
cancelados em Rafard, Capivari e 
Mombuca por falta de biometria

ELEIÇÕES 2022  |  Região tem 99 mil eleitores com título cancelado por falta de biometria; veja como regularizar

Quatorze cidades da 
região de Piracicaba têm 
99 mil moradores com o 
título de eleitor cance-
lado por falta de biome-
tria. Nas cidades em que 
a revisão biométrica foi 
concluída até 2019, quem 
não fez o procedimento 
deve regularizar a situa-
ção para votar em 2022.

Na região, as cidades 
que têm biometria obri-
gatória são: Águas de São 
Pedro, Capivari, Cordeiró-
polis, Cosmópolis, Elias 
Fausto, Engenheiro Coe-
lho, Ipeúna, Iracemápo-
lis, Limeira, Mombuca, 
Nova Odessa, Rafard, 
Santa Bárbara d’Oeste e 
São Pedro.

Em Capivari, 5.858 tí-
tulos serão cancelados. Já 
em Rafard, 1.098 eleitores 
perderão o direito de vo-
tar. Mombuca também 
registra o cancelamento 
de 497 títulos por falta de 
biometria.

Eleitores desses muni-
cípios que não compa-
receram ao cartório para 
cadastrar a biometria no 
prazo, tiveram o título can-
celado. O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) suspendeu 
temporariamente todos os 
cancelamentos para as elei-
ções municipais de 2020 
em razão da pandemia da 
Covid-19, mas eles passam 
a valer para 2022.

O eleitor que está em 
dúvida deve consultar a 
situação eleitoral no site 
do TSE. Na região, ape-
nas quatro cidades ain-
da não tiveram a revisão 
biométrica obrigatória: 
Charqueada, Piracicaba, 
Rio das Pedras e Saltinho. 
Nesses casos, nenhum 
título foi cancelado por 
falta de biometria.

Segundo o Tribunal 
Regional Eleitoral, o ca-
dastramento biométrico 
está suspenso devido à 
pandemia, então a regu-
larização pode ser feita 
online. Quem teve o título 
cancelado por esse mo-
tivo precisa regularizar a 
situação para poder votar 
em 2022.

Aqueles que estão com 
o título em dia e querem 
apenas cadastrar a bio-
metria, no caso de ci-
dades onde ainda não é 
obrigatório, não precisam 
buscar atendimento por 

enquanto, diz o TRE.
Quem não regularizar 

a situação com a Justiça 
Eleitoral, além de não 
poder votar, não poderá 
obter passaporte ou car-
teira de identidade, par-
ticipar de concursos pú-
blicos, renovar matrícula 
em unidade de ensino do 
governo, entre outros im-
pedimentos.

Como regularizar 
O prazo para resolver 

pendências eleitorais vai 
até o dia 4 de maio. A re-
gularização pode ser feita 
pelo sistema Título Net, 
no site do TSE. Antes de 
iniciar o pedido, a pessoa 
deve consultar se tem al-
gum débito com a Justiça 
Eleitoral.

Havendo pendências, 
basta fazer o pagamento 
da multa por boleto, PIX 
ou cartão de crédito. Os 
que estão com o título ir-
regular por causa de faltas 

em eleições devem pagar 
R$ 3,51 por turno faltante. 
Depois, é só preencher os 
dados solicitados e anexar 
os seguintes documentos: 
frente e verso de um do-
cumento oficial de iden-
tidade; foto segurando o 
documento ao lado do 
rosto; comprovante atual 
de endereço; comprovan-
te de quitação do serviço 
militar (para pessoas do 
sexo masculino que soli-
citarem atendimento no 
ano em que completam 
19 anos).

Após o pagamento, 
que leva até 48h para ser 
processado, e o preen-
chimento, é necessário 
requerer a revisão dos 
dados.

Além do serviço à dis-
tância, também é possível 
regularizar o documento 
em postos de atendimen-
to do município, como 
Cartório Eleitoral ou Pou-
patempo, todos por meio 
de agendamento.

Eleições 2022
As eleições estão mar-

cadas para 2 de outubro, 
data em que os brasileiros 
vão eleger presidente da 
República, governadores, 
senadores e deputados 
federais, estaduais e dis-
tritais. Eventual segundo 
turno será realizado no 
dia 30 de outubro. 
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Prefeitura de Capivari

Valor: R$ 149,736 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Valor: R$ 224,604 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Capivari passa a ter CEP 
por rua a partir de maio

MUDANÇA  |  Orientação para a população é entrar em contato com os 
remetentes e empresas que possuem cadastro para que sejam atualizados

Capivari passa a ter 
Código de Endereça-
mento Postal (CEP) por 
logradouro a partir de 
2 de maio, segundo os 
Correios. Cada quadra, 
rua, alameda, viela, ave-
nida e travessa passará 
a ter CEP individual. A 
área rural também con-
tará com CEP específico.

Recomenda-se que 
a população entre em 
contato com seus reme-
tentes e empresas onde 
possuam cadastro para 
que este seja atualizado 
e passe a utilizar o CEP 

específico do seu ende-
reço. No caso de novos 
cadastros, será necessá-
rio fornecer o novo CEP.

Sistemas de bancos e 
empresas que trabalham 
conectados ao banco de 
dados dos Correios serão 
atualizados automatica-
mente com o CEP por 
logradouro.

Segundo os Correios, 
a nova codificação faci-
lita a localização de en-
dereços, beneficiando 
moradores e empresas 
que prestam serviços na 
cidade. O sistema ainda 

permite que o CEP seja 
usado como referência 
de garantia de confirma-
ção de endereço.

O CEP geral de Capi-
vari será mantido em 
13360-000. No entanto, 
as faixas vão variar de 
13360-000 a 13369-999 
para ruas e avenidas da 
área urbana. O CEP na 
área rural será 13369-
899.

Para consultar o CEP 
de cada logradouro, bas-
ta acessar, a partir de 2 
de maio, o site dos Cor-
reios/Busca CEP.

Agência do Correios localizada na rua Padre Fabiano, no Centro de Capivari

Morre aos 75 anos Mendes Thame, 
ex-prefeito de Piracicaba, fundador 
do PSDB e criador do MEI

Morreu na manhã de 
quinta-feira (28), aos 75 
anos, o ex-prefeito de Pi-
racicaba e deputado fe-
deral Mendes Thame. Ele 
estava internado na Uni-
med. A causa da morte 
ainda não foi confirmada.

Thame governou Pira-
cicaba entre 01 de janeiro 
de 1993 e 01 de janeiro de 
1997. Antes, participou 
da Assembleia Nacio-
nal Constituinte (1987-

1988). Neste período, 
criou o projeto de lei do 
Microempreendedor In-
dividual (MEI).

Mendes Thame tam-
bém foi secretário de Re-
cursos Hídricos, Sanea-
mento e Obras do estado 
de São Paulo durante os 
governos Mário Covas/
Geraldo Alckmin entre 
1999 e 2002.

Foi o primeiro presi-
dente do Comitê das Ba-
cias Hidrográficas Pira-
cicaba, Capivari, Jundiaí 
(PCJ), em 1993.

Thame também foi 
fundador do PSDB em 
junho de 1988. Seu pri-
meiro mandato como 

deputado federal foi em 
1986 (ainda pelo PMDB). 
Já em 1990, já no PSDB, 
foi reeleito em 1998, 2002, 
2006 e 2010.

Em 2014, foi eleito su-
plente de deputado fede-
ral. No mesmo ano, dei-
xou o PSDB e ingressou 
ao Partido Verde (PV).

Em agosto de 2017, 
Thame votou a favor do 
processo em que se pedia 
abertura de investigação 
do então presidente Mi-
chel Temer.

Ele era casado com 
Nancy Thame, ex-verea-
dora e atual secretária do 
governo Almeida (União 
Brasil), em Piracicaba.
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GOL CITY 2003
Vendo, cinza, gasolina, R$ 13.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114 – MV 
indeterminado

UNO WAY 2014
Vendo, branco,  1.0,  f lex,  R$ 
37.900,00. Tratar pelo fone: 3491-
3114 – MV indeterminado

STRADA WORKING 2014
Vendo, cinza, 1.4, fl ex, R$ 45.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114 – MV 
indeterminado

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

FORD KA SE 2018
Vendo, branco,  1.0,  f lex,  R$ 
49.500,00. Tratar pelo fone: 3491-
3114 – MV indeterminado

MOBI LIKE 2020
Vendo, preto, flex, R$ 49.500,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114 – MV 
indeterminado

SPIN LTZ 2013
Vendo, cinza, fl ex, 1.4, R$ 53.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114 – MV 
indeterminado

PRISMA LT 2015
Vendo, prata, 1.4, fl ex, R$ 53.500,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114 – MV 
indeterminado

PRISMA LT 2014
Vendo, prata, 1.4, automática, fl ex, 
R$ 54.500,00. Tratar pelo fone: 3491-
3114 – MV indeterminado

SENTRA SL 2014
Vendo, prata, fl ex, 2.0 R$ 58.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114 – MV 
indeterminado

HB20 SEDAN TURBO STYLE 2017
Vendo, prata, fl ex, 1.0, R$ 62.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114 – MV 
indeterminado

GOL 2021
Vendo, cinza, flex, R$ 63.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114 – MV 
indeterminado

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

HONDA CITY LX 2015
Vendo, preto, fl ex, 1.5, R$ 67.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114 – MV 
indeterminado

ÔNIX LTZ 2018
Vendo,  branco,  1 .4 ,  f lex  R$ 
67.900,00. Tratar pelo fone: 3491-
3114 – MV indeterminado

ECOSPORT FSL 2017
Vendo, 1.6,  branca,  f lex,  R$ 
68.900,00. Tratar pelo fone: 3491-
3114 - MV interminado

TORO VOLCANO 4X4 2018
Vendo, preto, diesel,  2.0, R$ 
138.900,00. Tratar pelo fone: 3491-
3114 – MV indeterminado

S10 LTZ 4X4 2017
Vendo,  azul ,  d iesel ,  2 .8,  R$ 
179.900,00. Tratar pelo fone: 3491-
3114 – MV indeterminado

PALIO ELX 2008
Vendo, fl ex, cinza, 1.4, R$ 23.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

ECOSPORT XLS 2006
Vendo, fl ex, prata, 1.6, R$ 27 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

GOL POWER XLS 2011
Vendo, fl ex, prata, 1.6, R$ 33 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

ECOSPORT FLS 2011
Vendo, fl ex, 1.6, preto, R$ 36.600,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

SAVEIRO CE 2012
Vendo, fl ex, prata, 1.6, R$ 37.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

SIENA ATTRAC 2016
Vendo, fl ex, prata, 1.4, R$ 39.500,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

VOYAGE TL 2015
Vendo, fl ex, 1.6, prata, R$ 43.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

SPACECROSS GII 2013
Vendo, flex, cinza, R$ 44 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

ÔNIX JOY 2017
Vendo, flex, preta, R$ 49 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

HB20 COMFORT 2015
Vendo, fl ex, branco, 1.6, R$ 49 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

GOL 2019
Vendo, fl ex, 1.6, branco, R$ 53 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

ASX 2011
Vendo, automática, gasolina, cinza, 
2.0, R$ 53 mil. Tratar pelo fone: 3492-
5543. PV – indeterminado

ÔNIX LT 2015
Vendo, f lex,  1.4,  branco,  R$ 
54.800,00. Tratar pelo fone: 3492-
5543. PV – indeterminado

UP CROSS 2016
Vendo, fl ex, branco, R$ 56.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

STRADA HD WK 2019
Vendo, flex, prata, R$ 60.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

CRUZE LT 2014
Vendo, fl ex, prata, 1.8, R$ 61 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

CRUZE LT 2014
Vendo, fl ex, prata, 1.8, R$ 61 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

CIVIC LXR 2014
Vendo, fl ex, preto, 2.0, automático, 
R$ 71 mil. Tratar pelo fone: 3492-
5543. PV – indeterminado

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

TORO FREEDOM 2017
Vendo, automático, fl ex, vermelho, 
R$ 93 mil. Tratar pelo fone: 3492-
5543. PV – indeterminado

CAPTUR INTENSE 2020
Vendo, fl ex, 1.6, branco, automático, 
R$ 95 mil. Tratar pelo fone: 3492-
5543. PV – indeterminado

HILUX CD 2010
Vendo, diesel, prata, 4x4, R$ 127 
mil. Tratar pelo fone: 3492-5543. PV 
– indeterminado

JEEP COMPASS LONGITUDE 2020
Vendo, automático, 2.0, branco, R$ 
130.500,00. Tratar pelo fone: 3492-
5543. PV – indeterminado

HILUX CD SRV 2018
Vendo, fl ex, preta, R$ 169.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

TOSADOR E BANHISTA
A Basso Clínica Veterinária está 
contratando Tosador(a) e Banhista. 
Interessados entrar em contato pelo 
telefone: 19 2146-0053.

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

ALUGA-SE
Um galpão com mezanino na rua 
Pedro Fontolan nº 459. Falar com 
Everaldo pelo fone: 3492-5968. 
Indeterminado

Empregos

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

IMÓVEIS  |  VEÍCULOS  |  EMPREGOS

NEGÓCIOS & OPORTUNIDADES

Veículos

Classificados

25/04/2022 – Maria Magalhães Bonifácio – 84 anos
26/04/2022 – Maria Benedita Leite – 73 anos
27/04/2022 – Marilisa Antoneli Guidolim – 52 anos

Diversos

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:

 DOUGLAS RIBEIRO GUILHERME e CAROLINE DE PROENÇA 
VIEIRA, sendo o pretendente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, 
aos 20/03/1988, profissão: representante comercial, estado civil: 
solteiro, domiciliado e residente em Rafard-SP, Rua Doutor Soares 
Hungria, 235, Centro, fi lho de Antonio Guilherme Filho e Joana D’arc 
Ribeiro Guilherme; e a pretendente: natural de Capivari-SP, onde 
nasceu, aos 10/04/1993, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, 
domiciliada e residente em Rafard-SP, Rua José de Almeida, 48, Jar-
dim Ana, fi lha de Antonio Vieira Filho e Leni Soares de Proença Vieira. 
 Rafard, 14 de abril de 2022.

 CARLOS JULIANO DO AMARAL e ANNE VIEIRA FERREI-
RA, sendo o pretendente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, 
aos 20/01/1992, profi ssão: micro empresário, estado civil: solteiro, 
domiciliado e residente em Rafard-SP, Rua Nossa Senhora de Lour-
des, 80, Centro, fi lho de José Carlos do Amaral e Suely Bocker do 
Amaral; e a pretendente: natural de São Paulo-SP, onde nasceu, aos 
02/05/1990, profi ssão: advogada, estado civil: solteira, domiciliada 
e residente em Rafard-SP, Rua José de Moraes Barros, 30, Centro, 
fi lha de Luis Carlos Ferreira e Teresa Cristina Almeida Vieira Ferreira. 
 Rafard, 26 de abril de 2022.

 MARCELO DA SILVA e ANGÉLICA DANIELA COLODETI, 
sendo o pretendente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, aos 
27/04/1991, profissão: analista P & D, estado civil: solteiro, domi-
ciliado e residente em Rafard-SP, Rua Dos Canaviais, 150, Centro, 
filho de Aparecido Batista da Silva e Silvana Maria Machado da 
Silva; e a pretendente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, aos 
08/06/1992, profi ssão: operador de caixa, estado civil: solteira, do-
miciliada e residente em Rafard-SP, Rua IV Centenário, 79, Centro, 
fi lha de Antonio Colodeti Neto e Margarida Maria dos Santos Colodeti. 
 Rafard, 27 de abril de 2022.

Rosane Mila Peixoto - Ofi cial e Tabeliã

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 
Fi lho 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 infinita 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.

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.

R. Cons. Gavião Peixoto, 617 - RAFARD

Fone: (19) 3496-1691

Pães - Doces - Bolos
Sorvetes - Café Espresso

“O mundo maravilhoso das malhas”

R. Regente Feijó, 902 - Capivari
 3491.1246

Confecções Soreli Ltda-ME 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

Ótica XV
Um carinho especial 

a seus olhos

Rua XV de Novembro, 784

Fone/Fax: (19) 3491-4451

Direito
Maiara Bresciani Molla, Advogada no escritório Bresciani 
Advocacia, Formada em Direito pela PUC-Campinas, 
Pós-Graduada em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de 
Direito Tributário-IBET, e Pós-Graduanda em Direito de Família e 
Sucessões pela Escola Brasileira de Direito-EBRADI

Dia do Trabalho
e a CLT

Neste próximo domingo, dia 1º de Maio, iremos 
comemorar o Dia do Trabalho no País inteiro, e em-
bora, tal data tenha sido escolhida como homenagem 
ao esforço de trabalhadores que neste mesmo dia, 
em 1886, nos Estados Unidos, foram às ruas de seu 
país para reivindicar direitos trabalhistas, também 
podemos dizer que o dia 1º de Maio tem significativa 
importância para os trabalhadores do Brasil.

A CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, foi 
instituída pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1º de Maio 
de 1943, e sancionado pelo então presidente Getúlio 
Vargas. A CLT unificou toda a legislação trabalhista, 
e incluiu, definitivamente, direitos trabalhistas na le-
gislação brasileira, e regulamentou de forma eficaz as 
relações individuais e coletivas de trabalho.

Além disto, importante pontuar, que as questões 
atinentes ao direito trabalhista e as relações de tra-
balho, são julgadas por uma justiça especializada, 
conhecida como Justiça do Trabalho.

Alguns direitos trabalhistas tão conhecidos hoje, 
e que foram positivados com a promulgação da CLT 
são: limitação da jornada de trabalho (oito horas diá-
rias e 44 horas semanais), pagamento de hora extra 
com respectivos adicionais, FGTS (Fundo de Garan-
tia por Tempo de Serviço), Décimo Terceiro Salário, 
Férias remuneradas a cada 12 meses trabalhados, e o 
respectivo adicional de férias, Licença maternidade 
e licença paternidade, Adicional de insalubridade e 
periculosidade, Aviso Prévio, Descanso semanal re-
munerado.

É interessante pontuar a extrema importância da 
Consolidação das Leis do Trabalho para todos os tra-
balhadores do nosso País, mas também para as em-
presas, pois todos os vínculos laborais se mantêm de 
forma transparente, já que ambos são conhecedores 
de seus direitos e deveres.

Isto por quê, muito embora tenhamos conheci-
mento de todos os direitos em favor dos trabalha-
dores estampados de forma clara na lei, também é 
importante saber que estes mesmos trabalhadores 
têm deveres perante a sua empregadora, como por 
exemplo: cumprir as regras, obedecer a hierarquia, 
pontualidade, prestar os serviços, colaboração, res-
peito aos superiores e aos colegas de trabalho, dever 
de diligência.

Portanto, a CLT regulou de forma ampla e crista-
lina todas as relações de trabalho, estipulando aos 
funcionários e empregadores direitos e deveres que 
precisam ser necessariamente cumpridos e obser-
vados, garantindo assim, total transparência tanto 
nas contratações, como naquilo que diz respeito ao 
papel do colaborar de cumprir dentro da empresa 
para a qual labora.

Por fim, interessante pontuar que as Convenções 
Coletivas das diversas categorias de profissionais 
também trazem previsões acerca das relações de 
trabalho, mas são específicas e destinadas aquelas 
classes específicas, tendo sido autorizadas pelo artigo 
611 da CLT.
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NOVELAS

TV Brasil - 14h00 - Peter Pan: A Procura 
do Livro do Nunca – sexta-feira: O terrí-
vel Capitão Gancho ataca mais uma vez 
e rouba o “Livro do Nunca”, um exemplar 
muito antigo que contém poderes má-
gicos. Ele deseja usá-lo para despertar 
terríveis criaturas na Terra do Nunca, 
destruir Peter Pan e seus amigos. Agora, 
Peter precisa salvar seu lar mais uma vez, 
sendo que a única forma de realizar esta 
tarefa é cumprindo com a profecia escri-
ta no poderoso livro.

Globo - 15h30 - Meu Amigo, o Dragão – 
sexta-feira: O pequeno órfão Pete é en-
contrado pelo dragão Elliot e os dois pas-
sam a viver na fl oresta. Seis anos depois, 
Pete é descoberto pela jovem Natalie.

Sesc TV - 16h30 - A Orelha de Van Gogh 
– sexta-feira: O fi lme conta a história de 
um proprietário de um armazém e seu fi -
lho, que acompanha de perto os planos 
mirabolantes inventados pelo pai para 
conseguir o perdão de uma grande dívi-
da, cujo credor é admirador incondicional 
do pintor Van Gogh.

Sesc TV - 16h45 - Até o Sol Raiá – sex-
ta-feira: Um conto de fantasia e cele-
bração ao imaginário nordestino. Perso-
nagens criados em barro por um artesão 
ganham vida e agitam uma pacata vila 
sertaneja numa noite de festa.

TV Aparecida - 21h15 - Coleção Bí-
blia Sagrada: Paulo de Tarso \ Paulo, o 
Apóstolo – sexta-feira: Veja a história de 
Saul de Tarso, perseguidor de cristãos 
que se tornou o apóstolo Paulo, depois 
que Jesus lhe apareceu em uma visão. 
Como um dos primeiros missionários 
cristãos, Paulo levava uma vida de perigo 
e aventuras. Foi aprisionado, torturado, 
apedrejado, afundaram seu barco, ataca-
do por bandidos e inimigos da fé. Apesar 
de suas difi culdades intermináveis, ele 
persistiu em sua luta contra a ignorância 
e intolerância.

TV Brasil - 22h30 - O Vencedor – sex-
ta-feira: Dicky Eklund teve seu auge 
ao enfrentar o campeão mundial Sugar 
Ray Leonard em uma luta de boxe, co-
locando a pequena cidade de Lowell 
no mapa. Até hoje ele vive desta fama, 
apesar de ter desperdiçado a carreira 
devido às drogas. Micky Ward, seu irmão, 
tenta agora a sorte no mundo do boxe. 
Sendo colocado sempre em segundo 
plano pela família em relação a Dicky, 
Micky começa a namorar Charlene Fle-
ming, que o incentiva a deixar a infl uência 
familiar e tratar a carreira de forma mais 
profi ssional.

Sesc TV - 23h00 - Siron. Tempo Sobre 
Tela – sexta-feira: O documentário da 
Pandora Filmes conta a história de Si-
ron Franco, considerado por intelectuais 
como um dos maiores pintores brasi-
leiros de todos os tempos. A produção 
acompanha o artista e traz seu arquivo 
pessoal inédito, revelando as cores que 
pintam a criação e a mente de Siron.

SBT - 23h15 - Encontro Explosivo – sex-
ta-feira: Sinopse. Roy Miller (Tom Cruise) 
é um agente que guarda consigo uma 
bateria especial, que jamais descarrega. 
O objeto é cobiçado pelo governo dos 
Estados Unidos, que enviou o agente Fit-
zgerald (Peter Sarsgaard) para obtê-lo, e 
Antonio (Jordi Mollà), um perigoso bandi-
do espanhol.

TV Senado - 00h30 - Muito Além do 
Peso – sexta-feira: No documentário, a 
cineasta Estela Renner analisa a qualida-
de da alimentação infantil e os efeitos da 
publicidade de alimentos.

Globo - 01h40 - Snatch: Porcos e Dia-
mantes – sexta-feira: Turkish e Tommy 
se juntam a um pugilista cigano chamado 
Mickey para lutas de boxe ilegais. Seus 
oponentes fazem apostas com um en-
volvido em um roubo de diamante, e para 
complicar, um detetive de Nova York en-
tra em cena.

Globo - 03h10 - Operação Fronteira – 
sexta-feira: Um agente americano da 
patrulha da fronteira entre o México e os 
Estados Unidos tenta evitar que soldados 
renegados das Forças Especiais façam o 
contrabando de um carregamento de 
heroína.

Band - 03h45 - DEBS: As Super Espiãs 
– sexta-feira: Amy, Max, Janet e Domi-
nique formam o esquadrão de espiãs ju-
venis escalado pelo governo americano 
para infi ltrar-se em uma escola secundá-
ria e descobrir o paradeiro de uma agen-

te que desapareceu após o confronto 
com a criminosa Lucy Diamond.

TV Brasil - 03h45 - O Vencedor – sexta-
-feira: Treinado pela família e sem obter 
sucesso em suas lutas, Micky terá que 
escolher entre seus familiares e a von-
tade de ser um verdadeiro campeão. O 
Vencedor é inspirado em uma emocio-
nante história real onde a maior luta de 
nossas vidas é a conquista dos nossos 
próprios sonhos.

FILMES

Pantanal – Globo – 21h – sexta-feira: 
Juma ataca o caçador, que foge deses-
perado. Jove e Tadeu veem um homem 
ser atacado por piranhas. Gustavo cozi-
nha para Madeleine e Nayara. Jove de-
fende Juma dos comentários dos peões. 
Muda tenta matar Juma. O Velho do Rio 
ajuda Jove a encontrar o caminho para a 
tapera de Juma. Zaquieu atrapalha uma 
live de Madeleine. Jove procura Juma.

Quanto Mais Vida, Melhor! – Globo – 
19h – sexta-feira: Guilherme pede para 
Flávia não revelar a verdade para Tigrão. 
Edson provoca Osvaldo na frente de Ne-
dda. Flávia convida Neném e Paula para 
serem padrinhos de seu casamento. Cora 
sugere que Roni use o salão de Nedda 
para lavar dinheiro. Guilherme conversa 
com Neném sobre Tigrão. Cora insiste 
para que Roni fale com Nedda. Celina se 
desespera ao saber que Guilherme e Flá-
via vão se casar. Celina conta para Daniel 
sobre o casamento de Guilherme.

Além da Ilusão – Globo – 18h – sexta-
-feira: Eugênio chega ao cassino com 
Úrsula e se mantém afastado de Violeta. 
Joaquim exige que Iolanda desmascare 
Rafael. Bento avisa a Lorenzo que não 
voltará para o Brasil. Davi cai na armação 
de Joaquim. Iolanda diz que Rafael é pai 
de Toninho. Silvana consola Bento. Davi 
conversa com Margô e Iolanda. Leônidas 
sugere uma nova forma de tratamento 
para Matias. Úrsula tenta convencer Isa-
dora a desistir de Rafael. Mariana exige 
ser locutora como Arminda. Davi procura 
Isadora. Isadora vai ao encontro de Iolan-
da.

Carinha de Anjo – SBT – 20h30 - sex-
ta-feira: Inácio resolve conversar para 
Diana a respeito dahs fotos. Cassandra 
coloca água fervento na orquídea de Es-
tefânia para matar a planta. Dulce Maria 
dá parabéns para Madre Superiora após 
Bárbara e Frida dizerem para ela que a 
religiosa está grávida. Madre Superiora 
desmaia. Estefânia fi ca chateada ao ver a 
maneira estranha e rápida com que sua 
orquídea murchou. Cassandra pede des-
culpa para Rogério e diz que foi grosseira 
com ele após cair no papo de Bruna. Mi-
guel hipnotiza Madre Superiora para con-
versar com Diana a respeito das fotos.

Poliana Moça – SBT – 21h – sexta-feira: 
Yuna entra na trama e revela ser a anôni-
ma que espia o Magabelo. Um fl ashback 
mostra todos os momentos que Yuna 
vigiava o clubinho. A novata faz uma exi-
gência para eles. Luca Tuber apresenta 
a empresa “LUC4TECH” para Brenda. 
Ruth e Marcelo continuam afl itos com o 
sumiço de João. Formiga encontra João, 
o convida para sua casa e liga para Ruth 
alertando do sobrinho; João percebe e 
foge. João vai até a casa de uma sábia 
amiga. Bento e Poliana aconselham Ruth.

Se Nos Deixam – SBT – 20h30 – sex-
ta-feira: Karina diz a Martin que está 
seguindo a pista de Trompeta. Sérgio 
diz a Yara que sente falta de sua mãe e 
ouve da fi lha que ele se comportou como 
um canalha ao levar Julieta para viver na 
mansão e como se não bastasse ainda 
ela está esperando um fi lho dele. Martin 
diz a Tiago que não quer perder Alice pois 
ela é o grande amor da sua vida. Gonçalo 
dirige o carro do amigo, que está bêbado, 
quando é parado pela polícia. Yara rece-
be uma ligação avisando que seu irmão 
está na delegacia. Mojica diz a Sérgio que 
seus amigos infl uentes desta vez não 
servirão de nada, pois Gonçalo foi pre-
so em fl agrante. Ao chegar no Ministério 
Público, Sérgio é abordado por jornalistas 
e sofre um desmaio quando lhe pergun-
tam se sabia que seu fi lho foi preso por 
consumo de drogas.

Reis – Record – 21h – sexta-feira: Iran 
evita um confronto com os inimigos. 
Naás encontra Luciér. O povo pede um 
rei a Samuel. Quis encontra com Saul.

Áries - De 21/03 a 20/04: A semana pede calma e refl exão. Privar-se de algumas 
coisas se faz necessário, então tome cuidado com desejos em excesso. É importante 
fazer pausas e cuidar mais da saúde e da alimentação, buscando fazer um detox nesta 
semana, o que seria muito bom para você. Alguma situação pode trazer aprendizados, 
mas a partir de alguma perda, provavelmente algum prejuízo material, caso você esteja 
muito apegado ou ansioso. Observe os sinais e saiba ouvir sua intuição. É importante 
não se deixar levar pelo orgulho e buscar se abrir para receber ajuda. AMORA semana 
pode trazer insegurança, dúvidas e até uma necessidade de se isolar um pouco mais 
para refl etir sobre tudo e sobre o que realmente deseja. Tome cuidado para não estragar 
alguma relação boa por causa de paranoias. Suas carências podem vir à tona, abra a sua 
vulnerabilidade e tente dialogar, mas não cobre tanto do outro o que nem você tem para 
oferecer. O eclipse vai mexer muito com seu trabalho e seu dinheiro. Saiba cuidar do que 
tem para não fi car sem. Não é momento de extravagâncias, por isso o ideal é agradecer 
tudo que possui e se abrir a novas ideias. Não se deixe levar por limitações, porém tenha 
calma consigo mesmo e com o momento. As coisas não mudarão tão rapidamente e não 
é uma boa semana para se colocar em risco. As coisas no trabalho podem não estar boas 
e um possível corte pode acontecer.

Touro - De 21/04 a 20/05: A semana vai trazer a consciência dos fechamentos de 
ciclos, portanto você pode sentir a necessidade de se libertar de algo ou de fi nalizar uma 
situação para que novas possibilidades se abram. Quanto mais livre for e mais desapega-
do, mais a semana fl uirá positivamente. Tome cuidado com a difi culdade de confi ar em 
si mesmo e nas pessoas. Vale a pena se manter equilibrado e em paz com as pessoas à 
sua volta, mas isso pode ser um grande desafi o. Tome cuidado com paixões ou situações 
extremas, que levarão você a escolhas perigosas, que não convém com o seu momento 
presente, portanto saiba manter os limites e a clareza de ideias e intenções. O eclipse 
solar parcial, no dia 30, que ocorre no seu signo, vai mexer com a parte de trabalho e 
fi nanças, portanto perceba os excessos e administre bem os seus ganhos: para prospe-
rar, pode ser necessário se arriscar um pouco mais e sair da estagnação e do medo de 
avançar ou de fazer algo novo. Tome cuidado com pessoas tóxicas e com a difi culdade 
de tomar providências na hora que as coisas acontecem. Não procrastine suas tarefas.

Gêmeos - De 21/05 a 20/06: Muita energia nesta semana, em que você pode come-
çar a mil, realizando muita coisa e seguindo rumo a uma natural diminuição do ritmo para 
preservar a sua saúde. Evite se desgastar demais e saiba fazer pausas. A saúde está boa, 
mas é bom não exagerar na alimentação. O eclipse vai ativar muito sua intuição, então 
saiba parar um pouco no dia 30 para se conectar com seu divino interior e com a sua 
fé.Você pode estar com a cabeça a mil nesta semana, então romance pode ser a última 
coisa na qual você pensa, portanto não se cobre tanto, mas também não passe por cima 
dos sentimentos dos outros. Cuide da sua porção de empatia diária. Você pode ser de 
grande ajuda para as pessoas em geral, oferecendo ideias e ajudando de forma prática e 
útil, sem perder a empolgação. Aproveite a energia da invenção que pode estar presente 
na sua semana e use sua criatividade e sua espontaneidade para realizar até mais do que 
o necessário. Pode ser uma semana brilhante no trabalho, se você tiver discernimento 
de onde investir seu tempo. É importante também colocar alguns limites e exercer sua 
autoridade, mas sem ser arrogante ou cruel. 

Câncer - De 21/06 a 20/07: A semana pede conservação e manutenção de tudo: 
saúde, vida amorosa e trabalho. Momento de ser estável e realista. Quanto mais conse-
guir focar no aqui e agora, mais criativo e produtivo conseguirá ser. Tome cuidado com 
o excesso de pragmatismo, porque você pode se tornar muito duro ou teimoso. Novos 
projetos podem surgir, trazendo um caminho de alegrias e segurança fi nanceira. As suas 
relações de amizade estão mais potencializadas, mas isso não quer dizer que possa apro-
fundar uma relação amorosa; você contrário pode trazer a pessoa mais para o seu mundo 
social e apresentá-la aos seus amigos e vice-versa. Tome cuidado com ciúme e radicalis-
mos. Se estiver solteiro, a semana pode te conduzir para um caminho de conquistas e se-
duções. Quanto mais tiver autoconfi ança e ser fi el ao que deseja, mais poderá conseguir 
o que quer. A semana traz muito trabalho, de acordo com a sua rotina. Os planos devem 
seguir sem tantos obstáculos, mas é importante evitar ansiedades ou fazer mil coisas ao 
mesmo tempo, senão você perderá o foco. Administre bem suas fi nanças e aja com res-
ponsabilidade, mantendo sua aura de autoconfi ança. Dessa forma, você pode conquistar 
mais popularidade e se destacar no seu meio profi ssional.

Câncer - De 21/06 a 20/07: A semana pede conservação e manutenção de tudo: 
saúde, vida amorosa e trabalho. Momento de ser estável e realista. Quanto mais conse-
guir focar no aqui e agora, mais criativo e produtivo conseguirá ser. Tome cuidado com 
o excesso de pragmatismo, porque você pode se tornar muito duro ou teimoso. Novos 
projetos podem surgir, trazendo um caminho de alegrias e segurança fi nanceira. As suas 
relações de amizade estão mais potencializadas, mas isso não quer dizer que possa apro-
fundar uma relação amorosa; você contrário pode trazer a pessoa mais para o seu mundo 
social e apresentá-la aos seus amigos e vice-versa. Tome cuidado com ciúme e radicalis-
mos. Se estiver solteiro, a semana pode te conduzir para um caminho de conquistas e se-
duções. Quanto mais tiver autoconfi ança e ser fi el ao que deseja, mais poderá conseguir 
o que quer. A semana traz muito trabalho, de acordo com a sua rotina. Os planos devem 
seguir sem tantos obstáculos, mas é importante evitar ansiedades ou fazer mil coisas ao 
mesmo tempo, senão você perderá o foco. Administre bem suas fi nanças e aja com res-
ponsabilidade, mantendo sua aura de autoconfi ança. Dessa forma, você pode conquistar 
mais popularidade e se destacar no seu meio profi ssional.

Virgem - De 23/08 a 22/09: Quanto mais em paz tiver e não se deixar envolver por 
brigas bobas ou irritações, mais poderá ser uma semana positiva. É preciso ter foco e 
equilíbrio. Isso é um desafi o, mas, se você souber evitar certas situações, sairá vitorioso. 
Mantenha a vigilância e se preserve, senão vai viver rivalidades, disputas e obstáculos. 
Simplifi que sua rotina nesta semana. Tome cuidado com questões judiciais, porque não 
é um bom momento para começar uma briga jurídica. As relações estão em foco. Tome 
cuidado para não se isolar, ter uma atitude impulsiva e acabar se arrependendo depois. 
Mantenha a calma e saiba gerenciar as relações, cedendo e vendo o lado do outro, senão 
pode acabar cometendo uma injustiça. Você pode perceber pessoas falsas à sua volta. 
Cerque-se de amigos e busque sua paz. Quanto mais organizado e calmo for, melhor 
conseguirá refl etir e tomar decisões acertadas, senão poderá se perder em erros de jul-
gamento e ilusões. Abra o coração para ver a verdade, que nesta semana estará oculta, 
exigindo de você grande esforço. Sua mente pode dar sinais de cansaço, então tome 
cuidado com pensar demais e com a ansiedade. Saiba relaxar e dividir tarefas. 

Libra - De 23/09 a 22/10: A semana vai trazer um pouco de caos e uma necessidade 
de avançar lentamente, sem ansiedade, rumo a uma organização da sua rotina. Cuidar da 
saúde e manter a disciplina na alimentação é fundamental. Estabilidade e coragem serão 
trunfos, então não perca isso. Estabilidade na vida amorosa pode ser necessária para 
que você se sinta seguro. Caso não sinta confi ança, as coisas podem ser transformadas, 
por isso não estão descartadas brigas e situações de rompimento. A fi delidade pode ser 
questionada de ambos os lados. Cuide para não se perder em ilusões, refl ita e se man-
tenha na realidade. Assumir riscos e aventuras pode ser ruim. A rotina precisa ser vivida 
sem medo. A semana pede comprometimento e responsabilidade em projetos ou tarefas 
assumidas. Avance e fi nalize as pendências. Momento bom para cuidar de papeladas e 
contratos. Quanto mais estável for, mais confi ança pode receber de chefes e superiores. 
Momento de mostrar que você valoriza o serviço que faz e gosta de trabalhar de maneira 
obstinada e duradoura. Perceba que, se o trabalho não está te trazendo movimento e 
progressos, pode ser um bom momento para começar a procurar novas alternativas. A 
estagnação ou a zona de conforto podem ser alteradas.

Escorpião - 23/10 a 21/11: A semana favorece um julgamento equilibrado e profun-
do — e muito provavelmente isso vem das relações, das trocas e dos encontros. Pode 
ser uma semana muito rica em afeto, carinho, atenção e conselhos. Existem novidades 
e situações que surgem despertando uma vontade e uma ideia... enfi m, algo que estava 
adormecido. Vale a pena seguir a intuição. As relações estão em cheque: apenas tome 
cuidado com a difi culdade de ouvir e com grosserias. Tudo fora do equilíbrio pode ser 
ruim nesta semana, trazendo brigas, inclusive alguma violência. Só a paz e a calma po-
dem favorecer, pois tudo estará intenso. Tome cuidado com o controle excessivo sobre a 
vida do outro. Quanto mais for capaz de oferecer ideias e soluções, mais poderá crescer 
no seu trabalho. Lembre-se de conseguir usar sua capacidade de liderança e de com-
partilhar seus conhecimentos de uma forma livre, sem exigências. Brigas com chefes ou 
colegas de trabalho também podem acontecer. 

Sagitário - De 22/11 a 21/12: A semana pode trazer a necessidade de mais cuidado 
com a saúde: fi que atento a acidentes e situações arriscadas no dia a dia. Seja precavi-
do e organizado. Cuide bem de fi nanças e faça economia. Semana de atenção e foco, 
porque a dispersão e as ansiedades podem ser grandes. Se estiver sem foco, pode aca-
bar esquecendo compromissos e até mesmo perder documentos. Tome cuidado com 
a invasão sobre o espaço do outro, porque isso pode ser motivo de brigas. Mesmo que 
sua intenção seja ajudar, perceba se seu par quer mesmo ajuda ou até as pessoas da 
família. Respeitar os limites é indicado para não ter dissabores. Uma relação nova pode 
despontar para os solteiros ou pode existir uma nova tentativa de recomeçar com alguém 
do passado. Muito trabalho! Mas você não deve perder o foco nem exagerar. Além disso, 
você pode oscilar entre ter muita motivação e energia e um desânimo total, mas isso se 
deve mais ao efeito do eclipse, que pode te trazer uma necessidade de descansar mais e 
se alimentar melhor. Quanto mais se dedicar, mais conseguirá ter êxito nas tarefas.

Capricórnio - De 22/12 a 20/01: A semana será intensa e mexerá com seu ego: tome 
cuidado com intensidades e desejos em excesso: você pode fazer gastos ou ter atitudes 
exageradas. Algo pode ser esclarecido também, trazendo mais entendimento sobre uma 
situação do passado. Além disso, você pode depender mais dos outros do que gostaria. O 
amor está no ar nesta semana, mas tome cuidado com disputas e rivalidades. Mantenha 
sua autoconfi ança: uma relação nova pode surgir, trazendo alegrias. Aos relacionamentos 
estáveis, o ciúme pode ser motivo de brigas, afi nal você estará mais livre e popular, e isso 
pode gerar no outro inveja e inseguranças. Saiba dialogar. Negócios e tarefas dependem 
da sua capacidade de socializar e de ser fl exível. Se você se mantiver obstinado e teimo-
so, além de radical, o trabalho também não avançará muito. Abra-se a novas ideias. Seja 
simpático e a semana pode trazer oportunidades. Possibilidades de parcerias rápidas, 
mas intensas e cheias de aprendizados. 

Aquário - De 21/01 a 19/02: A semana trará sua garra e força de vontade para agir, 
solucionar e enfrentar o que for preciso. Apenas tome cuidado com o excesso de for-
ça, que pode até gerar brigas e desentendimentos. Você, sem dúvida, protegerá seus 
interesses. Apenas tome cuidado com atitudes egoístas. Saiba usar bem seu dinheiro. 
Excessos nessa área também podem ser ruins. Você pode receber algum parente ou 
amigo em casa. A família está potencializada, mas aproveite sua força e sua capacida-
de de resolver problemas para unir, ajudar e cooperar. O diálogo está favorecido, mas 
tome cuidado com instabilidades nervosas que podem fazer você falar ou agir de forma 
agressiva ou impulsiva. No mais, aos solteiros, o espírito de conquista pode falar mais alto. 
Sua vontade de realizar e viver uma novidade no âmbito amoroso é grande, mas saiba 
respeitar os limites do outro. Sua capacidade de empreender, ter iniciativa e expor suas 
ideias é grande, então se certifi que de que tudo foi previamente planejado e pensado. 
Evite riscos desnecessários ou atitudes irresponsáveis. As mentiras também virão à tona, 
então é melhor agir com base na verdade. Bom momento para iniciar um projeto e fazer 
uma mudança de carreira ou de emprego. 

Peixes - De 20/02 a 20/03: A semana traz notícias inesperadas. De qualquer for-
ma, você estará vivendo um momento de mudanças, viagens ou muita agitação. Tome 
cuidado com ilusões e com a difi culdade de dialogar. A saúde está boa, mas pode ser 
importante descansar psicologicamente no fi nal da semana, buscando atividades leves, 
que favoreçam a alegria e o bem estar. Promessas e seduções estão no ar, então tome 
cuidado com relacionamentos obscuros ou que são pura ilusão. Coloque os pés no chão. 
A semana pede mais autodomínio das suas emoções, bem como refl exão. Para quem já 
está numa relação estável, vale a pena dialogar e se reconectar, buscando sair da rotina. 
Você terá uma semana maluca, sem muita rotina. Lidar com impermanência será o desa-
fi o. Tenha jogo de cintura e fl exibilidade. As coisas podem ser incríveis, mas não vão ocor-
rer conforme o que você planejou. Abra-se para encarar medos, desafi os e para sair da 
zona de conforto. Pode ser difícil lidar com fi guras de poder ou até lidar com seu próprio 
poder pessoal, liderando pessoas ou sendo chamado a uma situação na qual você fi ca 
exposto, mas vale a pena acreditar em si mesmo e se manter tranquilo.
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Aniversário
Seu nome não está na lista?

Ligue pra gente! 3496.1747

Dia 29/04
Valter de Oliveira Alves
Leandro João Salles
Valdir Antonio Vitorino
Benedito da Cruz Pereira
Osmar Baldi
Larissa Sanguino Quibáo
Valdir Quagliato
Gabrieli Ap. dos Santos
Isabela Dal Fabro Frasseto
Silmara Cristina Lourenço
Leandro Castellini Anacleto
Angela Zacharias
Cintia Pingerno
Bruna Garcia
Silmara Lourenço
Delaine Fernandes
Ana Alice Martins
Fernanda Leite
Adrie Hellen Camillo de Lima
Sandro Silva Leite

Dia 30/04
Larissa Almeida
Leandro Soares Savagin
Amanda Paz Fiorani
Mirela Miguel Vaz
Angélica Camargo
Luciano R. de Goes
Juliana Colodete Padovani
Regina Amancio
Maria Benedita Martins Hessel
Juliana B. Baia de Oliveira
Natanael Silva Alves Ferreira
Florivaldo Dias Ferraz
Bruna Priscila Belline
Lidiani Cristina Munaro
Clóvis Lourenço
Derli Angelo Giacomini
Daniela Cristina Abel
João Roberto Costa
Gabriela de Cássia Braga
Nathali Lorena Serrano
Gustavo Conceição de Souza
Ernesto Fontolan Junior
Angelo Rodrigo Franco
Kevin Mora Pedroso

Dia 01/05
Melina Pereira
Carol Mendez
Cássia Gava
Eliane Proenca
Renata Jalmir Gimenes Menochelli
Andréa Aparecida Angeli Poli
Vivian Ui
Edina Lopes
Carlos Abel Barbosa
Mah Lopes
Almir Cassiano Assis
Nanda Máximo
Isac Rafael
Edison de Jesus Stênico
Tânia Ap. de Jesus Rodrigues
Celina Alves da Silva
Daniel Alexandre Feliciano
Carlos Alberto de Campos
Leonildes P. T. Carnelós
Andressa Santos
Valdecir Silva

Dia 02/05
Mariel Souza
Taís Castro Della Niesi
Julio Yamamoto
Gessica Alves
Celso Luis Rocha
Diego Ulerich

Luana Cardoso
Guilherme Risso da Silva
Franciele Anacleto Brunheroto
Lorival Bertagna Junior
Murilo Aparecido de Arruda
Rosa Maria Cruz
Rodinei Antonio Machado
Margarida Colombo Anacleto
Ademir Paschoal
Flávia Bit
Priscila Braggion

Dia 03/05
Caroline Bresciani
Cintia Ribeiro de Barros Martelleto
André Tavares
Jéssica Bonagúrio
Ana Paula dos Reis Santos
Marcio Bragante
Wellington Barros
Elisabete Cristina Foreze Bento
Célia Zani
Juliana Carvalho
Marinete de Sousa Soares
Andreza da Costa
Carlos Matheus da Costa
Elvira Pazzianatto Boccardo
Carlos Matheus da Costa
Adriana C. Paschoal
Kelli de Oliveira
Andreza da Costa
Claudia Mareto Dias
Caroline Bresciani

Dia 04/05
Maria Filomena Vieira
Maria Angela Antoniassi
Helen Cristiane Silva Moraes
Rúbia A. Silva
Patricia de Menezes
Cibele Diniz
Sergio Pavan
Andréia Balan
Thais Navarro
Marcos Santos
Mariana Vitória Felipe
Kauan Franco de Jesus
Luis Henrique Cerezer Zério
Matheus Roberto de Almeida
Gabriela de Oliveira Pedrina
Pablo Henrique Braggion
Guilherme Abel

Dia 05/05
Raquel Trindade
Agda Rossi
Jane Sampaio
Lucas Biaggio
Estela Moraes
Gabriela Carraveiro Colombo
Debora Lucatelli
Eduardo Santos
Jaqueline Toledo Bonifácio
Paula D. Pissocaro
Thalita Domenegheti
Angela Angeli de Sá
Daniel Santos
Silmara Correa Augusto
Maria Zilda Poli Servelin
Gabriel Felix de Melo
Rodrigo Scomparim
Claudineia Ribeiro
Roseli de Souza Oliveira
Margarete Pellegrini Gomes
Maria Ap. Forti
Rafaela Dal Fabbro
Newton Bagatello
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Atletas invadem 
Rafard e fazem bonito 
na 6ª Maratona Açaí 
Mil & Ross de MTB

Centenas de atletas 
de mountain bike esti-
veram em Rafard no úl-
timo domingo, 24, para 
o 6º Desafio Açaí Mil & 
Ross de MTB. Foram 
diversas categorias que 
receberam os amantes 
do esporte, vindos de 
toda região. O evento 

teve largada e chega-
da no Centro Esportivo 
Reinaldo Fontolan, no 
bairro Popular.

Todos os participan-
tes receberam meda-
lha de participação e os 
cinco melhores coloca-
dos troféus e brindes. 
As principais categorias 

também receberam 
premiação em dinhei-
ro, foram distribuídos 
mais de R$ 11 mil. 

O jornal O Semaná-
rio esteve presente e re-
gistrou o evento. A co-
bertura completa você 
confere no site jornalo-
semanario.com.br.
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A tradição não pode morrer: 
domingo tem 2º Encontro 
dos Ranchos em Capivari

DESFILE  |  Amantes do cavalo percorrerão as ruas da cidade no 1º de maio

Cerca de 30 comitivas 
de cavaleiros, muladei-
ros e charreteiros, já con-
firmaram presença no 2º 
Encontro dos Ranchos 
de Capivari, que acon-
tece neste domingo, 1º 
de maio.

Os amantes desta tra-
dição e cultura regional 
devem se concentrar 
em frente à Canacap, na 
avenida Dr. Marlene do 
Carmo Rossi, no bairro 
Cariolano. A saída do 
passeio está marcada 
para as 12h, com desfi-
le por diversas ruas da 
cidade.

Segundo Boto Rosa, 
um dos organizadores, 
o desfile deve seguir o 
seguinte trajeto: saída 
em frente à cooperati-
va; passagem pela pon-
te Santoro.; rua Tiran-
tes, passagem ao lado da 
igreja Matriz de São João 
Batista; rua João Vaz e 
segue até o bairro Raia; 
avenida Itália com des-
tino ao bairro Castelani 
e chegada no Clube dos 
Cavaleiros de Capivari.

No local, será servido 
um almoço sertanejo 
para os participantes 
que adquirirem a pul-
seira, com direito a show 
ao vivo com a dupla Bre-
no & Léo. É proibida a 

entrada com cooler no 
local da festa, que dis-
ponibilizará o bar para 
a venda de bebidas.

Para os organiza-
dores, o encontro tem 
como principal marca, 
o resgate da cultura in-
teriorana, a interação e 
descontração entre os 
participantes. “É um dia 
para proporcionar ale-
gria com base em nossas 
tradições e relembrar os 

tempos marcantes, onde 
Capivari sempre foi des-
taque nos desfiles e ro-
deios”, reforçam.

Serão vendidas entra-
das para o almoço serta-
nejo no local, pelo valor 
de R$ 50,00. No entanto, 
os convites são limita-
dos e podem ser adqui-
ridos com antecedência, 
através do telefone: 19 
98730-5075 (Feio). Ga-
ranta já o seu!
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Valéria Bolsonaro e Mário 
Frias estarão em Capivari 
na próxima semana

A deputada estadual 
Valéria Bolsonaro e o 
ex-Secretário Espe-
cial da Cultura, Má-
rio Frias, estarão em 
Capivari na próxima 
terça-feira, 3 de maio, 
para um encontro com 
apoiadores do PR e de 
Jair Bolsonaro.

O evento é apenas 
para convidados e será 
realizado no Aeroclube 
Capivari, às 18h.

Mário Frias foi ator, 
cantor e apresentador 
de televisão. Ele foi 
exonerado do cargo 

de Secretário Especial 
de Cultura e prepara 
sua candidatura a de-
putado federal por São 
Paulo.

Divulgação

Almoço de Santo 
Expedito com porco 
turbinado em Rafard

A família Fornaziero 
e a comunidade cató-
lica da igreja Matriz 
de Nossa Senhora de 
Lourdes, em Rafard, 
realizam no próximo 
dia 22 de maio, o tra-
dicional Almoço de 
Santo Expedito.

No entanto, nes-
te ano, a festa não 
acontecerá na capela 
de Santo Expedito. O 
evento será realizado 
no salão paroquial 
da igreja, com porco 
turbinado e de acom-

panhamentos: arroz, 
feijão gordo, farofa e 
vinagrete.

As portas estarão 
abertas a partir das 
11h30, com bar no lo-
cal e bebidas comer-
cializadas a parte.

Os convites são li-
mitados e estão sendo 
vendidos com antece-
dência pelo valor de 
R$ 40,00. Garanta já o 
seu com a comunida-
de católica. Mais infor-
mações pelo telefone: 
3496-1252.
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“Essas brigas todas só 
dividem, nós precisamos 
somar neste momento”, 
diz Sergio Moro em 
visita a Capivari

POLÍTICA  |  Declaração foi dada durante visita à Capivari; acompanhado do 
deputado Junior Bozzella, eles foram recepcionados na Prefeitura Municipal

O ex-juiz e ex-Ministro 
da Justiça, Sergio Moro 
(União Brasil), visitou 
Capivari na tarde de 
quinta-feira (28). Ele se 
encontrou com o prefei-
to Vitor Hugo Riccomini 
no Paço municipal, con-
versou com apoiadores 
e concedeu entrevista a 
jornalistas.

Já na chegada, Moro 
fez um discurso sobre o 
momento político: “essas 

brigas só nos dividem, 
nós precisamos somar 
neste momento”, disse.

A agenda em Capivari 
se deu através do depu-
tado federal e vice-pre-
sidente do União Brasil 
em São Paulo, Junior 
Bozzella, e teve como 
anfitrião o Secretário de 
Desenvolvimento Urba-
no Municipal, Ricardo 
Bagnato.

O ex-jurista, mundial-

mente conhecido pelo 
combate à corrupção na 
operação Lava Jato, foi 
recebido por autorida-
des de diversas cidades 
da região, entre eles, o 
vice-prefeito de Capi-
vari, Bruno Barnabé, o 
prefeito de Elias Fausto, 
Maurício Baroni, e di-
versos políticos de Tietê, 
Piracicaba, Charqueada, 
ente outros.  

Ricomini apresentou 

Capivari como a cida-
de onde nasceu Tarsila 
do Amaral e explicou 
para Moro que o tema 
ainda gera ‘brigas’ com 
Rafard. O chefe do Exe-
cutivo também frisou a 
importância das políti-
cas públicas em âmbito 
nacional e da luta para 
manter um bom atendi-
mento na Santa Casa de 
Misericórdia de Capiva-
ri, que também atende 
pacientes de municípios 
vizinhos.

“Para nós é uma hon-
ra muito grande receber 
políticos e pessoas tão 
influentes na sociedade. 
Sérgio Moro é uma refe-
rência no âmbito jurídi-
co e agora está migrando 
para o cenário político, o 
qual desejo toda a sorte. 
Já Júnior Bozzella sempre 
foi um grande parceiro, 
ajudando com envio 
de recursos e tendo um 
olhar especial para Ca-
pivari”, agradeceu Vitão.

Em Campinas, onde 
também cumpriu agen-
da, Moro falou sobre as 
eleições deste ano e diz 
que mantém o projeto 
político. “Tudo é possível 
[em relação a ficar fora 
das eleições] porque o 
projeto político tem que 
ser construído. Eu estou 
disposto a permanecer 
na vida política, alguém 
tem que falar no Brasil 
sobre combate à corrup-
ção, pararam de falar, 
pararam de falar até so-
bre combate a inflação, a 

gente só vê briga”, disse.
Desde o final de 2021, 

Sergio Moro vem cum-
prindo extensa agenda 
em todo o país, reunin-
do-se com lideranças po-
líticas, autoridades, em-
presários e apoiadores. 

Encabeçando a cha-
mada “terceira via”, o 
ex-juiz federal e ex-mi-
nistro da Justiça, ma-
gistrado que condenou 
Lula à prisão, é a alterna-
tiva ao antigo Presidente 
Lula da Silva e o atual Jair 
Bolsonaro.

Da esquerda para a direita, prefeito de Elias Fausto, Maurício Baroni, vice-prefeito de Capivari, Bruno 
Barnabé, Secretário de Desenvolvimento Urbano de Capivari, Ricardo Bagnato, deputado federal 

Junior Bozzella, prefeito de Capivari, Vitão Riccomini e ex-Ministro da Justiça, Sergio Moro

Tú
lio

 D
ar

ro
s

Diretor do jornal O Semanário, Túlio Darros esteve presente no 
encontro com Sergio Moro na Prefeitura de Capivari
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