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Cerca de 
500 pessoas 
participam 
do Encontro 
dos Ranchos
Cavaleiros, charreteiros e 
muladeiros percorreram 
as ruas de Capivari no 
1º de Maio; Clube dos 
Cavaleiros recebeu 
amantes da tradição 
para almoço. 
Página 5

Valéria Bolsonaro e 
Mário Frias cumprem 
agenda na região

Ex-secretário especial do Ministério da Cultura visitou espaços culturais, falou 
com empresários e ouviu demandas dos municípios.  Página 19

Estão abertas vagas para auxiliar, monitor, motorista, ofi cineiro e para 
professores; salários variam de R$ 1.690,50 à R$ 3.662,50.  Página 13

Prefeitura abre 
Concurso Público 
com 20 vagas

RAFARD

Treinos serão 
ministrados pelo 
professor Danilo Bueno 
Borges.  Página 18

Projeto 
oferece 
treinamento 
gratuito para 
aprender 
corrida de rua

Rafard faz carreata para 
apresentar frota de veículos 
novos conquistados

Governo municipal adquiriu 11 veículos zero quilômetro nos 16 primeiros 
meses de gestão; carreata acontece no Dia do Trabalhador.  Página 16

Wanderley Alves

reporteresemacao.com.br

Ônibus 
escolares 
são alvo de 
vandalismo
Secretaria de Educação 
de Capivari esclarece 
motivo de eventuais 
atrasos nas linhas 
de ônibus escolares; 
veículos sofreram 
avarias.  Página 5

EDUCAÇÃO?

Casa Nossa 
Mãe promove 
evento de 
conscien-
tização ao 
Autismo
O encontro contou 
com café da manhã 
e três palestras, onde 
foram compartilhados 
conhecimentos sobre o 
espectro autista. 
Página 5

ESPORTES

Representantes do 
Kickboxing e do Karatê 
conquistaram ótimas 
colocações.  
Páginas 8 e 11

Atletas de 
Capivari são 
medalhistas 
no Arnold 
South 
América
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Como já vimos, a maior 
parte do Velho Testamen-
to (V.T.) foi escrita em he-
braico antigo, que é bem 
diferente do hebraico mo-
derno, chamado hebraico 
mishnaico. A língua he-
braica antiga era falada na 
Mesopotâmia pelos sírios 
e palestinos. Estes povos 
e os hebreus, ou judeus, 
eram ramos da grande 
família semita, descen-
dentes de Sem, filho de 
Noé. (Gn 5:32) A usada na 
era cristã, pelos rabis do 
tempo de Cristo e falada 
atualmente em Israel é o 
hebraico mishnaico. Este 
foi usado no livro apócrifo 
“Levíticus”, escrito em 132 
a.D. e também pelo histo-
riador Flávio Josefo, do 
primeiro século de nossa 
era cristã. Lucas empre-
gou a língua aramaica em 
alguns versículos de Atos 
dos Apóstolos, comum 
entre os povos cananitas, 
vizinhos de Israel. (SDA-
BC, v 1. 25)

A maioria dos escritores 
do Velho Testamento era 
muito culta e muitas vezes 
escrevem de forma poéti-
ca, o que difere bastante 
da escrita em prosa, em 
inglês há diversidade en-
tre a tradução King James 
(em prosa) e a RSV (Versão 
Padronizada e Revisada), 
em poesia. 

É claro que a nossa lín-
gua não consegue traduzir 
os sentimentos e expres-
sões da hebraica, pois o 
hebraico possui palavras 

que não encontram tra-
dução corretamente cor-
respondente na língua 
inglesa e na portuguesa 
e mesmo a inglesa con-
tém termos sem tradução 
adequada na nossa língua. 
A Bíblia revela em Juízes 
12:5-6, que entre as tribos 
judaicas havia termos de 
difícil pronúncia e enten-
dimento. No entanto, a es-
crita do Velho Testamento 
tem uma uniformidade 
impressionante, ainda que 
tenha sido escrita por pes-
soas de séculos diferentes 
e haja alguns versículos 
grafados em aramaico.

Por volta do ano 500 
d.C., especialistas chama-
dos  massoretas eram os 
responsáveis por manter o 
texto bíblico conforme sua 
originalidade. Eles adicio-
naram as vogais, sinais e 
acentos simplificando a 
leitura e entendimento. 
Sugeriram em reverência 
ao Criador e obediência 
ao terceiro mandamento 
da Lei de Deus, substituir 
o uso da palavra “YHWH” 
(Yahweh), (Deus) por 
Adonai (Senhor). Porém, 
para manter a originali-
dade fundiram as vogais 
de Adonai no tetragrama, 
ficando assim: “YeHoWah” 
(Jeová – de pronúncia in-
certa, significando Senhor 
Deus). Estabeleceram re-
gras exatas e detalhadas 
para a produção de novas 
cópias bíblicas.

Os manuscritos mais 
antigos, além dos rolos 

do Mar Morto, é a cópia 
do Pentateuco (cinco pri-
meiros livros), feita pelos 
massoretas do século 9 
a.C., encontrada hoje, no 
Museu Britânico. 

O zelo extremo dos es-
cribas judeus para manter 
a pureza do Velho Testa-
mento é-nos uma garan-
tia de sua veracidade. As 
descobertas das cópias e 
a exposição do seu con-
teúdo são mais antigas do 
que as mais velhas cópias 
da Bíblia Hebraica de mi-
lhares de anos. 

Descobertas arqueoló-
gicas no Egito têm escla-
recido a história, a língua, 
arte, religião, ferramen-
tas, armas, aparência e a 
vida cotidiana, tanto dos 
egípcios quanto dos ca-
naneus, hititas e hebreus, 
e principalmente a his-
tória do Velho Testamen-
to. Foi revelada a fuga de 
um oficial da corte pelos 
mesmos caminhos feito 
por Moisés poucos sécu-
los antes. Ele descreveu os 
cananeus um século antes 
da migração de Abraão, e 
que a região era dominada 
pelos amoritas, o que con-
firma Gn 14:13 e 15:16. Há 
relato, incrustado na pare-
de do templo de Karnak, 
relatando que faraó levava 
nas campanhas militares 
listas e mapas de cidades 
palestinas que ele subju-
gara, o que nos ajuda a 
entender a geografia do 
tempo de Josué. Do século 
14 a.C. existe uma coleção 

de documentos oficiais 
que os vassalos sírios e 
palestinos levaram ao rei 
Amenhotep 3 e 4.  

Os rolos descobertos 
nas cavernas de Qumran, 
nas proximidades do Mar 
Morto, por volta de 1947 
e 1956, datam do período, 
segundo estudiosos, de 
135 a.C. e 70 d.C.  Foram 
encontradas uma cópia 
inteira e uma fragmenta-
da do livro de Isaías, có-
pias parciais de todos os 
livros do Velho Testamen-
to, com exceção do livro 
de Ester e Neemias, além 
de alguns livros apócrifos. 
Ainda faltam muitos livros 
para serem traduzidos, 
contudo, o estudo dos já 
analisados, produziram 
novos ramos da ciência e 
resultaram em muitos ar-
tigos e livros. Os eruditos 
na língua hebraica antiga, 
arqueólogos e outros da 
“Revue of Qumran” (Re-
vista de Qumran), dedi-
cam-se aos estudos desses 
rolos bíblicos. Seus traba-
lhos e a comparação feita 
entre os relatos bíblicos 
das cavernas de Qumran 
com a Bíblia atual, apenas 
demonstram não haver 
incoerência alguma. 

Se existem fartos docu-
mentos equivalentes aos 
relatos do Velho Testa-
mento, cuja veracidade é 
comprovada pelos erudi-
tos, então o V.T. é fato his-
tórico veraz e indubitável.
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Nasce uma criança. Eu 
renasço no parto para a 
vida terrena, que é uma 
viagem, onde todos esta-
mos de passagem. Nas-
cerá um mundo novo, ou 
continuaremos atrelados 
ao nosso passado cheio de 
preconceitos, vícios e de-
feitos morais? Ou iremos 
construir um edifício de 
sabedoria, amor e paz?

Acredito que controla-
mos boa parte da nossa 
vida, vamos dizer 50%, e 
os restantes (a metade) são 
determinados pelo nosso 
destino e pelas leis sábias 
e justas da Direção Divina, 
também fruto de nossas 
existências passadas. 

Sempre há a possibili-
dade de um novo roteiro. 
Roguemos ao Senhor, Sá-
bio dos Sábios, que colore 
com tintas vibrantes tanto 
o amanhecer como o pôr 
do sol, que afaste de nós o 
comodismo, a preguiça, a 
depressão, o medo, a in-

segurança e a dúvida nas 
lutas da vida, fortalecen-
do nossa fé e concedendo 
energia física e espiritual 
nessa caminhada.

Tenhamos a convicção 
de que Deus nos conhece, 
Ele vê nossas motivações 
e desejos e, ainda que não 
percebamos essa presen-
ça, por certo, o Pai nos 
guia e nos guarda quando 
nos envolvemos no cam-
po do bem e da fraterni-
dade aos semelhantes em 
cada dia.

Do nosso coração nas-
cem os pensamentos que 
se transformam em pa-
lavras e seguem como os 
voos dos pássaros na dire-
ção de nossas realizações. 
Que eles sejam de luz, 
amor e sabedoria.

O neurocirurgião Paulo 
Niemeyer Filho, em entre-
vista à revista Poder, ao ser 
indagado sobre o que fa-
zer para melhorar o cére-
bro, responde que “nós te-

mos de tratar do espírito. 
Precisa estar feliz, de bem 
com a vida, fazer exercí-
cio. Se está deprimido, 
reclamando de tudo, com 
a autoestima baixa, a pri-
meira coisa que acontece 
é a memória ir embora; 
90% das queixas de falta 
de memória são por de-
pressão, desencanto, de-
sestímulo. Para o cérebro 
funcionar melhor, você 
tem de ter alegria. Acor-
dar de manhã e ter desejo 
de fazer alguma coisa, ter 
prazer no que está fazen-
do e ter a autoestima no 
ponto”.

O médico Dráuzio Va-
rella comenta e inda-
ga a um especialista em 
dependência química: 
“Quem está de fora dificil-
mente entende o compor-
tamento do adicto (escra-
vo do vício). ‘Esse cara, em 
vez de estar namorando, 
indo ao cinema, estudan-
do, fica cheirando cocaína 

ou fumando crack’, é o que 
normalmente todos pen-
sam. Isso dá a sensação de 
que o outro é fraco, com 
comportamento abjeto, 
digno de desprezo. Quem 
está passando por isso, vê 
a realidade de forma dife-
rente?”

O doutor Ronaldo La-
ranjeira (psiquiatra e pro-
fessor da UFSP) esclarece: 
“Na verdade, essa pessoa 
está doente. Seu cérebro 
está doente, com a sen-
sação de que não existe 
outro prazer além da dro-
ga. Isso acontece também 
com o cigarro, uma fonte 
preciosa de prazer para 
os fumantes que adiam a 
decisão de parar de fumar 
por medo de perdê-la”. 

De fato, 30% dos fu-
mantes, logo depois que 
se afastam da nicotina, 
apresentam sintomas ex-
pressivos de depressão e 
precisam ser medicados 
com antidepressivos.

Seus impulsos definem a zona mental em que você prefere se movimentar. Seus pensamentos revelam suas 
companhias espirituais. Suas leituras definem os seus sentimentos. André Luiz (Chico Xavier) – Agenda Cristã - FEB

Comemorações do 1º de 
Maio na Vila Raffard

O Dia 1º de maio, feriado que passou, e que comu-
mente chamamos de Dia do Trabalho, é o dia que na 
verdade, se comemora os direitos conquistados através 
de muita luta, pelos trabalhadores de todo o mundo.

Então, as festas realizadas nesse dia, sempre foram 
em comemoração aos trabalhadores, e é celebrada 
anualmente no dia 1º de maio, em quase todos os paí-
ses do mundo, sendo feriado em muitos deles.

No Brasil, as comemorações tiveram início, logo 
após a República ser proclamada e instituída, quando 
acontecia um processo acentuado do desenvolvimen-
to da indústria nacional, quando começaram a for-
mar-se os movimentos de trabalhadores organizados, 
sobretudo em São Paulo e no Rio de janeiro.

Somente em 1917, quando na cidade de São Paulo, 
os trabalhadores protagonizaram uma das maiores 
greves gerais já registradas, é que o movimento dos 
trabalhadores ganhou tamanha força, que no ano de 
1924, o então presidente Arthur Bernardes, resolveu 
reservar o dia 1º de maio como Dia do Trabalhador, 
passando dessa forma a ser feriado nacional.

Antigamente o feriado do Dia Primeiro de Maio no 
tempo de Villa Raffard, quando os franceses comanda-
vam a usina, os festejos do Dia do Trabalhador come-
çavam logo ao nascer do sol, com a fanfarra de Allan 
Rollin Barbosa descendo em direção à Maurice Allain, 
ao toque da “Alvorada”, acordando os moradores, que 
se levantavam e saiam às ruas...

Depois a fanfarra, percorria outras ruas de Vila Ra-
ffard, executando várias marchas, acompanhada dos 
moradores que acordavam logo cedo para participar 
de toda a programação de festejos para aquele dia.

As festividades do Primeiro de Maio, duravam o dia 
todo, com jogos de futebol, gincanas, brincadeiras 
para as crianças e a principal atração que era ver quem 
conseguia pegar o porco lambuzado de graxa, que era 
solto no campo do RCA, cujo prêmio ao vencedor era 
o próprio animal, que era levado para casa.

Todos os moradores de Villa Raffard, e os operários 
da usina que moravam nas fazendas ou até mesmo 
em outras cidades, participavam, lotando a Maurice 
Allain, o campo e a quadra do R. C. A., onde se concen-
trava a maior parte dos eventos, e onde a premiação 
era feita pelos franceses, que incentivavam a prática 
de esportes e eventos em todos os feriados.

Na foto vemos num determinado ano uma gincana, 
realizada na Rua Maurice Allain, enquanto ao mes-
mo tempo, no campo do RCA, eram realizadas outras 
gincanas, como corrida com ovo na colher, corrida 
no saco, sendo todas elas patrocinadas pelos france-
ses, dirigentes da usina de Rafard, que premiavam os 
vencedores e concorrentes.

No campo do RCA, além de várias disputas de times 
de futebol locais e da região, que duravam o dia todo, 
tínhamos outras disputas para descontrair o povo, que 
era o jogo de futebol dos “gordos contra os magros” ou 
ainda de homens trajando vestidos de mulher.

Foi uma época de ouro de nossa querida Villa Raf-
fard, segundo nos conta um de nossos colaboradores 
mais antigos, como o desportista e meu particular 
amigo “Dorne” (Donel Jose Bevevino), que diz passar 
como num filme tudo isso em sua mente, pois essas 
imagens, ficaram guardadas em sua memória.

Eventos iguais a esses, realizados nas datas do 1º de 
maio, assim como outros feriados, igualmente memo-
ráveis, comemorados em Villa Raffard, para aqueles 
que viveram, presenciaram e participaram, ficarão 
para sempre em nossa memória como um tesouro 
guardado, pois, somente nos resta as recordações de 
um tempo de ouro de nossas vidas.
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Prefeito Fabinho visitou obra na última semana
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Moreira fica entre os cinco melhores 
em torneio de motovelocidade

O instrutor e piloto de 
motovelocidade capi-
variano, Márcio Morei-
ra, conquistou o 5° lugar 
na segunda etapa do 
TEM (Torneio Esporti-
vo de Motovelocidade). 
O evento aconteceu no 
Autódromo de Interla-
gos, em São Paulo, nos 
dias 8 e 9 de abril. 

Segundo Moreira, 
esse é o primeiro tro-
féu que ele conquis-
ta na modalidade de 
motovelocidade. Ele 
competiu na catego-
ria 1000C em um grid 
de largada que contou 
com 18 motos de 1000 

cilindradas. 
Nas pistas, Márcio 

Moreira é conhecido 
como Moreira Loko. Ele 
é patrocinado pela em-
presa Chama de Ouro 

Bem Estar.
A terceira etapa do 

torneio está prevista 
para os dias 7 e 8 de 
maio, também no Au-
tódromo de Interlagos.

À direita, Márcio Moreira, ou, nas pistas, ‘Moreira Loko’

Arquivo pessoal

Ônibus escolares são alvo de vandalismo
IRRESPONSABILIDADE  |  Secretaria de Educação esclarece motivo de eventuais atrasos nas linhas de ônibus escolares; veículos sofreram avarias

A Secretaria Municipal 
de Educação de Capivari 
emitiu uma nota nesta 
semana, para esclarecer 
o motivo dos eventuais 
atrasos nas linhas de ôni-
bus escolares, que trans-
portam adolescentes de 
seus respectivos bairros 
até a unidade escolar.

Segundo a secretaria, 
os veículos vêm sendo 
alvo de vandalismo e 
muitas vezes impossibi-
litados de rodar com se-
gurança. Nesta semana, 
quatro desses veículos 
ficaram fora de circula-
ção, pois estão passando 

por manutenção. 
“Ressaltamos que fun-

cionários já foram agre-
didos e ameaçados por 
adolescentes, o que tem 
tornado o trabalho des-
ses profissionais cada 
dia mais difícil. Além de 
causar atraso nas linhas, 
prejudicar os alunos que 
realmente querem estu-
dar e gerar traumas aos 
funcionários, o vandalis-
mo ainda custa para os 
cofres públicos munici-
pais”, diz a nota. 

O governo municipal 
conscientiza que toda 
vez que um desses ôni-

bus é alvo de vandalis-
mo, a conta chega aos 
cidadãos de bem. Di-
nheiro esse que poderia 
ser melhor utilizado, mas 
acaba sendo usado para 
pagar a irresponsabilida-
de daqueles que faltam 
com educação, zelo e 
cordialidade dentro do 
transporte público. 

“Pedimos aos pais 
que conversem com 
seus filhos, orientem 
sobre condutas corre-
tas e enfatizem sobre 
a importância das de-
núncias serem feitas à 
Ouvidoria da Prefeitura 

através do site www.ca-
pivari.sp.gov.br ou pelo 
0800 771 3365, para que 
possamos identificar e 
punir os responsáveis. 
O sigilo do denunciante 
é garantido”, orienta a 
Secretaria de Educação. 

Os responsáveis pela 
pasta garantiram que es-
tão buscando soluções 
para combater esse tipo 
de ato, como a implan-
tação de câmeras dentro 
dos veículos, dentre outras 
ações. “Porém, é neces-
sário que toda a comuni-
dade envolvida colabore”, 
finalizam os gestores.

Secretaria da Educação divulgou fotos que mostram a 
depredação nos ônibus escolares de Capivari

Prefeitura de Capivari
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Arquivo pessoal

Fontolan e Doca 
buscam recursos 
em São Paulo

O presidente da Câ-
mara de Rafard, verea-
dor Alexandre Ferraz 
Fontolan e o vereador 
Luiz Ferreira Brito 
(Doca), estiveram em 
São Paulo na manhã 
desta quarta-feira (4).

Na oportunidade, 
eles se reuniram com 
o deputado estadual 
Rogério Nogueira, 
para agradecer pes-
soalmente o recurso 
de R$ 200 mil enviado 
para investimentos na 
saúde do município.

Durante o encontro, 
Fontolan e Doca solici-
taram apoio do deputa-
do para novas emendas 
parlamentares. O pedi-
do contempla R$ 200 
mil para investimen-
tos em infraestrutura 
e academias ao ar livre.

“Agradecemos o de-
putado Rogério No-
gueira, grande parceiro 
do município, e saímos 
de lá confiantes que 
novas conquistas vi-
rão”, disse Alexandre 
Fontolan.

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

Doca, Rogério Nogueira e Alexandre Fontolan

Casa Nossa Mãe promove evento 
de conscientização ao Autismo

No último sábado, 30 
de abril, a Casa Nos-
sa Mãe abriu as portas 
do seu centro de apoio 
ao autismo (CAA) para 
o público. O encontro 
contou com café da 
manhã e três palestras, 
onde foram comparti-
lhados conhecimentos 
sobre o espectro autis-
ta.

Uma das palestras foi 
ministrada pela psico-
pedagoga Lucélia Mar-
chioreto. Ela explicou o 
que é o autismo e a im-
portância de se ter um 
acompanhamento te-
rapêutico para melho-

rar o desenvolvimento 
e a qualidade de vida 
das pessoas.

“É muito importante 
que sejamos observa-
dores, para entender 
o comportamento de 
cada pessoa. Cada caso 
é único, mas através da 
observação é possível 
compreender melhor 
cada pessoa e conse-
quentemente como 
ajudá-lo, principal-
mente, a se incluir em 
grupos”, disse Lucélia.

Os participantes 
também ouviram a 
palestra da advogada 
Roberta Annichino. 

Ela explanou sobre os 
direitos, muitas vezes 
desconhecidos, que os 
autistas possuem e os 
benefícios existentes, 
como as oportunidades 
no mercado de traba-
lho.

Por fim, a neurolo-
gista Natália Ortolani 
fez um bate papo com 
o público, esclarecen-
do dúvidas sobre o es-
pectro autista e alguns 
mitos que cercam o 
autismo.

“Foi uma oportuni-
dade do público, não 
só conhecer mais sobre 
o espectro autista, mas 

também o trabalho rea-
lizado pela Casa Nossa 
Mãe, que em 2019 ini-
ciou esse novo projeto, 
do CAA, em paralelo 
ao que já era realizado 
pela instituição ante-
riormente.

Um dia especial para 
nós, todos os colabora-
dores e participantes 
do nosso projeto, só 
podemos agradecer a 
cada um e dizer que 
juntos seguimos nes-
sa luta, cada vez mais 
fortes”, disse Nina Fran-
chi, presidente da Casa 
Nossa Mãe Centro de 
Apoio ao Autismo.

Casa Nossa Mãe
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Direito
Felipe Diez Marchioretto, advogado no escritório 
Bresciani Advocacia, pós-graduado em Direito 
Previdenciário pela Ebradi

O achatamento do valor 
da aposentadoria em 

relação ao salário mínimo
Uma dúvida muito recorrente no universo previdenciá-

rio, que inclusive, move muitos aposentados a buscarem 
uma análise técnica mais aprofundada sobre o valor atual 
de seus benefícios, bem como, a possibilidade de requerer 
junto ao INSS uma revisão, diz respeito ao achatamento 
do valor da aposentadoria em relação ao salário mínimo.

Em uma definição bastante breve, entendemos como 
achatamento, a diminuição da diferença entre o benefício 
previdenciário recebido e o salário mínimo vigente.

Como advogado atuante na área previdenciária, 
falo com certa propriedade, que essa questão é mais 
comum do que parece, e não são poucos os casos de 
aposentados que se queixam, por exemplo, de há al-
guns anos terem se aposentado com renda de 5 sa-
lários, mas que atualmente recebem somente 2 ou 3.
Isso ocorre pelo fato de que, tanto os benefícios previden-
ciários, no caso a aposentadoria, quanto o salário mínimo, 
sofrem a incidência do mesmo índice de reajuste anual, 
que é o INPC, a fim de que seja reparada, minimamente, a 
perda inflacionária no período.

Contudo, no que diz respeito ao salário mínimo, é pos-
sível também, que o governo, por meio de políticas eco-
nômicas, conceda um acréscimo extra, visando garantir 
um aumento salarial real aos trabalhadores, como ocorreu 
entre 2016 e 2019, quando foi acrescido ao INPC, um plus 
referente ao percentual de crescimento do PIB, o que é 
vedado, em se tratando dos benefícios pagos pela Previ-
dência Social.

Somente a título de curiosidade, nos últimos 10 anos, 
o salário mínimo cresceu aproximadamente 16% a mais 
que os benefícios pagos pelo INSS, o que tem justificado, 
portanto, o referido achatamento.

Mas a pergunta que não quer calar é: Posso então pe-
dir a revisão do meu benefício para buscar a equiparação 
salarial?

A resposta para esta pergunta, infelizmente, é não.
Isto porque a Constituição federal, em seu art. 7º, inc. 

IV, deixa claro que é vedada a vinculação do salário mí-
nimo para qualquer fim, o que comporta, neste caso, a 
possibilidade de utilizá-lo como parâmetro de atualização 
monetária.

Convém ressaltar, no entanto, que a vedação de revisão 
que citamos acima, se dá somente nos casos tratados nesta 
matéria, ou seja, em que o benefício previdenciário perde 
seu valor diante do salário mínimo, de modo, que outros 
tipos de revisão de benefício podem ser possíveis, como 
no caso de erro do INSS na análise e concessão do direi-
to, desconsideração indevida de tempo de contribuição, 
dentre outros motivos que são perfeitamente revisáveis, 
desde que dentro do prazo decadencial para a revisão, que 
é de 10 anos.

Logo, caso você entenda que o seu benefício foi conce-
dido com algum erro que não guarde relação com o “acha-
tamento” do valor nos moldes propostos, mas que afeta a 
renda mensal recebida, saiba que, a depender do caso, a 
revisão é possível, devendo, inclusive, ser procedida com 
brevidade, a fim de garantir o máximo de parcelas atrasa-
das, e de preferência, por um profissional especializado na 
área previdenciária. 

Até a próxima.

Ligue ou chame

19 3496.1747

ANUNCIE / ASSINE O SEMANÁRIO
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Valor: R$ 305,235 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Valor: R$ 305,235 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Atletas capivarianos de 
Kickboxing são campeões 
no Arnold South América

No último final de 
semana aconteceu a 
renomada competição 
Arnold South Ameri-
ca 2022, maior even-
to multiesportivo do 
mundo que teve a sua 
edição sul-americana 
na cidade de São Paulo. 
Contando com atrações 
em diversos segmen-
tos, Capivari foi bem 
representada também 
no kickboxing, esporte 
que teve dois campeões 
capivarianos.

O atleta Alexandre 
Camargo triunfou na 
modalidade “K1 rules” 
para esportistas de até 
60 kg, enquanto Ve-
nâncio Morais Mondo 
conseguiu reinar na 
categoria “kick light” 
para atletas de até 52 
kg. Além dos dois cam-
peões em suas respec-
tivas categorias, outro 
atleta de Capivari que 
obteve destaque foi o 
professor Adenilson 
Santos que foi uma das 
atrações da luta princi-
pal do evento, valendo 
o cinturão profissional, 

porém acabou saindo 
derrotado devido a um 
nocaute técnico.

Além dos atletas, 
Capivari teve profis-
sionais trabalhando 
no suporte ao evento 
como preparadores fí-
sicos. O professor Hé-

lio Rodrigues e Milso 
Gomes da academia 
“Box Strong” estavam 
na equipe dos atletas 
e também tiveram pa-
pel importantíssimo no 
resultado satisfatório 
obtido nesta edição do 
evento.

Atletas capivarianos foram medalhistas no Kickboxing

Prefeitura de Capivari
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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

28/04/2022 – Cirene de Campos Melo – 79 anos
30/04/2022 – Benice Santana de Oliveira – 77 anos
01/05/2022 – Eva Maria de Lima Gonçalves – 66 anos
02/05/2022 – Adeildo Soares da Silva – 86 anos
03/05/2022 – José Bachiega – 81 anos 
03/05/2022 – Carlos Aparecido de Campos – 77 anos
04/05/2022 – Joana Gropo – 88 anos
04/05/2022 – Wilson Galbier – 58 anos
04/05/2022 – Maria Jacinta Defavari Lamari – 61 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:

 EVERTON OLIVEIRA DE SOUSA e CLAUDENIZE IRACE-
MA DA ROCHA, sendo o pretendente: natural de Capivari-SP, 
onde nasceu, aos 19/08/1990, profi ssão: operador de laminação, 
estado civil: divorciado, domiciliado e residente em Rafard-SP, 
Rua Agnoral Quadros Ruzza, 335, Popular, filho de Aldeniço 
Oliveira de Sousa e Marcia Aparecida de Oliveira; e a preten-
dente: natural de Inajá-PE, onde nasceu, aos 30/05/1993, pro-
fi ssão: costureira, estado civil: solteira, domiciliada e residente 
em Rafard-SP, Rua Agnoral Quadros Ruzza, 335, Popular, fi lha 
de José Aquinalda Dantas da Rocha e Maria Iracema da Silva. 
 Rafard, 28 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

Valor: R$ 152,25 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Valor: R$ 152,25 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Valor: R$ 152,25 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)
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NOVELAS

Pantanal – Globo – 21h – sexta-feira: 
Gustavo conversa com Nayara sobre Ma-
deleine. Juma se declara para Jove. José 
Leôncio enfrenta Jove, e Juma sai em sua 
defesa. Guta critica José Leôncio, e Filó fi ca 
incomodada. Tibério convence Jove a se 
despedir de Juma e voltar para a fazenda. 
Tenório discute com Guta. Maria gosta dos 
elogios que recebe de Alcides. Jove briga 
com José Leôncio. Muda pensa em cumprir 
sua vingança. Jove leva Juma com ele para 
o Rio de Janeiro. José Leôncio se desespe-
ra ao saber que Juma foi embora com Jove.

Quanto Mais Vida, Melhor! – Globo – 19h 
– sexta-feira: Neném e Tigrão salvam Tina. 
Flávia grava o clipe com a banda de Murilo. 
Guilherme faz várias operações no hospital 
público. Paula espiona Carmem. Guilherme 
assina a procuração para Daniel e Celina. 
Neném vai tirar satisfação com Roni. Cora 
paga seus capangas. Joana e Marcelo rea-
tam. Paula arma um plano contra Carmem. 
Chega o dia do aniversário de Tigrão. Celina 
implica com Joana e os funcionários da clí-
nica. Paula explica seu plano para Marcelo. 
Rose volta para o Brasil e procura Neném.

Além da Ilusão – Globo – 18h – sexta-fei-
ra: Eugênio se esconde para observar Viole-
ta e Isadora na supervisão do carregamento 
dos tecidos. Matias volta para casa e Heloísa 
implica com ele. Eugênio se revela ao ver 
Natan e Mércia embarcando no caminhão. 
Isadora fl agra Eugênio e Violeta aos beijos. 
Matias afi rma a Heloísa que sabe onde está 
sua fi lha. Violeta fi ca triste ao saber que Isa-
dora viajou sem falar com ela. Olívia embar-
ca com Mércia e Natan para Belém. Lorenzo 
chega em casa e Giovanna se emociona. Fá-
tima chora com a partida de Olívia. Lorenzo 
conta para Abílio e Letícia que Bento morreu 
e mantém a promessa de manter segredo 
sobre o paradeiro do amigo. Matias engana 
Violeta. Davi pede a ajuda de Arthur para en-
contrar o pai de Toninho.

Carinha de Anjo – SBT – 20h30 – sexta-
-feira: Haydee inventa para o fi lho que o 
homem é na verdade um eletricista que 
foi trocar as lâmpadas por algumas mais 
econômicas. A pedido de Zé Felipe, Dulce 
Maria vai conversar com Emílio para que 
os dois meninos façam as pazes. Cecília 
vê algumas fotos na internet do evento de 
relançamento do produto da Rey Café. Ce-
cília confessa para Rosana que sentiu um 
pouco de ciúmes do marido ao lado de ou-
tras mulheres. Cecília conversa com Gusta-
vo enciumada. O empresário diz que sentiu 
falta da esposa, entende o ciúme, mas quer 
que ela saiba que é a única mulher de sua 
vida. Cassandra inventa para Rogério que 
Vitor está com problema fi nanceiro e mes-
mo Estefânia sendo rica não ajuda nada em 
casa e por isso não está indo para a terapia. 
Rogério acredita em Cassandra, quase dá 
um selinho no rapaz e diz que não irá de-
cepcioná-lo.

Poliana Moça – SBT – 20h30 – sexta-fei-
ra: Davi vai para a delegacia para prestar 
depoimento e fazer exame de corpo de 
delito. O médico retorna para casa. Ro-
ger manda Violeta voltar ao trabalho. Ruth 
pergunta para Glória se pode fazer uma 
exposição na galeria dela. E Glória aprovei-
ta e convida Ruth para ir jantar na casa de 
Marcelo, com Luísa e ela. Nas gravações da 
websérie, João fi ca com ciúmes de Poliana 
com Éric e Poliana de João com Helena. 
Marcelo chama Renato para jantar em sua 
casa. Tânia volta de viagem, tenta falar com 
Otto, Sara complica o acesso. A namorada 
de Otto mata a saudades do namorado e 
oferece um presente para ele usar no labo-
ratório. Zezinho tem o resultado da entre-
vista de emprego. Raquel ajuda André nas 
entregas da padaria.

Se Nos Deixam – SBT – 18h30 – sexta-fei-
ra: Fernanda sugere a Alice que siga sua 
mãe para saber em que ela usa o dinheiro 
que tem subtraído. Ariana pega o celular 
que Nicole jogou no lixo. Alice, Fernanda e 
Rebeca seguem Eva, que vai até a casa de 
penhora e depois entra no cassino. Iara diz 
a Paulo que está esperando um fi lho seu. 
Paulo pede a Iara que não se case com 
Moisés e ela confessa que só aceitou se ca-
sar para que ele em troca consiga sua liber-
dade. Marilú e Fagundes assistem o vídeo 
onde Mojica se aproxima de Simão, pega 
um pacote e guarda. Alice acusa a mãe de 
roubar seu dinheiro e as joias de Fernanda 
para ir ao cassino. Iara vai até o escritório de 
Moisés e o fl agra se insinuando para Greta. 
Sérgio pergunta a Tiago se é verdade que 
Alice e Martin terminaram o relacionamen-
to. Ele responde que sim e afi rma que a 
decisão foi de Alice. Sérgio diz a Fábio que 
sua relação com Julieta já terminou e vai se 
livrar dela para recuperar Alice.

FILMES

TV Brasil - 14h00 - Uma Viagem Extraor-
dinária – sexta-feira: T.S. Spivet é um ga-
roto superdotado que mora com os pais e a 
irmã em Montana. Ao ganhar um importan-
te prêmio científi co por um projeto enviado 

a um museu, Spivet decide abandonar sua 
família e viajar para a cerimônia de entrega 
em Washington.

Globo - 15h30 - A Luta por um Ideal – sex-
ta-feira: Inconformadas com a situação 
precária da escola de seus fi lhos, uma pro-
fessora e uma mãe unem forças para lutar 
por um futuro melhor para as crianças de 
sua comunidade.

Sesc TV - 16h30 - Caminho dos Gigantes 
– sexta-feira: A história de Oquirá, uma 
menina indígena de seis anos que desafi a o 
seu destino e tenta entender o ciclo da vida. 
Uma busca poética pela razão e propósito 
de viver.

Sesc TV - 16h45 - Lipe, Vovô e o Monstro 
– sexta-feira: Um menino vai passar o fi nal 
de semana no sítio dos avós. Durante uma 
pescaria, ele conhece um segredo de seu 
avô, e acaba fazendo uma nova e inusitada 
amizade.

TV Aparecida - 21h15 - Uma Amizade Ver-
dadeira – sexta-feira: Finn é um garoto de 
12 anos que é constantemente intimidado 
na escola, porém sua vida começa a mudar 
no dia em que ele encontra um labrador 
chamado Marshall, que está vivendo em 
condições terríveis e precisa de cuidados 
médicos.

TV Brasil - 22h30 - Álbum de Família – 
sexta-feira: As irmãs Barbara, Ivy e Karen 
precisam voltar para casa para cuidar da 
mãe Violet, que está com câncer. Mas o 
reencontro gera uma série de confl itos 
entre todos e grandes segredos são reve-
lados.

Sesc TV - 23h00 - Dê Lembranças a Todos 
– sexta-feira: Em 94 anos de vida, Dorival 
Caymmi cantou, compôs, escreveu e pen-
sou a Bahia, mesmo quando longe dela. 
Junto com Jorge Amado, ele é considerado 
um dos responsáveis pelo imaginário baia-
no. Entes queridos e profi ssionais que en-
traram em contato com ele relembram sua 
vida e a construção da sua trajetória como 
um ícone da cultura brasileira.

Futura - 23h00 - Rey, Ciência em Defesa 
da Vida – sexta-feira: Acompanhe a tra-
jetória do parasitologista Luis Rey, que se 
apaixonou pelo estudo e enfrentamento 
das doenças da pobreza quando ainda era 
estudante de medicina. Rey foi cassado 
pela ditadura por sua militância pelo Parti-
do Comunista e, no exílio, ganhou projeção 
internacional ao promover, a serviço da 
Organização Mundial da Saúde, o controle 
da esquistossomose na Tunísia. De volta 
ao Brasil, dedicou-se até o fi m da carreira 
à Fiocruz.

TV Senado - 00h00 - Baré, Povo do Rio – 
sexta-feira: Um retrato do povo Baré, que 
vive ao longo do Rio Xié e do Rio Negro, na 
Amazônia. Afetados profundamente pela 
violência cultural e exploração do homem 
branco, eles perderam até mesmo sua lín-
gua de origem. Porém, eles se esforçam 
para preservar a cultura de seus antepas-
sados, mantendo cerimônias e rituais reli-
giosos, instrumentos sagrados e as práticas 
agrícolas como maneira de subsistência.

Globo - 01h40 - Ano Um – sexta-feira: Zed 
(Jack Black) é um caçador e Oh (Michael 
Cera) tem como tarefa colher frutas. Eles 
vivem na era pré-histórica e são grandes 
amigos. Um dia, Zed resolve comer um fru-
to da árvore da sabedoria e acaba banido 
de sua tribo. Oh resolve acompanhá-lo.

Globo - 03h15 - Vai que Dá Certo 2 – sex-
ta-feira: Depois de tentar enriquecer com 
um plano mirabolante onde nada acon-
teceu como esperado, Amaral, Rodrigo e 
Tonico precisam de dinheiro mais do que 
nunca. A crise aumenta quando Jaqueline 
aceita casar com um deles, mas um DVD 
com cenas comprometedoras, que pode 
ter um grande valor, cai nas mãos de Da-
nilo, empurrando os amigos para uma nova 
e inesperada aventura que pode virar esse 
jogo.

TV Brasil - 03h45 - Álbum de Família – 
sexta-feira: As irmãs Barbara, Ivy e Karen 
precisam voltar para casa para cuidar da 
mãe Violet, que está com câncer. Mas o 
reencontro gera uma série de confl itos 
entre todos e grandes segredos são reve-
lados.

Band - 03h45 - O Conto dos Contos – sex-
ta-feira: No reino de Longtrellis, o rei e a 
rainha estão frustrados porque não podem 
ter fi lhos. Para solucionar esse problema, 
eles procuram um mago, que lhes entrega 
uma receita muito peculiar e lhes dá um 
aviso medonho. Em outro reino, o rei está 
obcecado por uma mulher que viu na jane-
la, mas não sabe que ela é idosa. E, em um 
terceiro reino, o monarca descobre uma 
mosca que, alimentada com seu sangue, 
não para mais de crescer.

Áries - De 21/03 a 20/04: A semana te convida a reconquistar vitalidade, força e au-
toestima. Vênus, entrando no seu signo, favorecerá seus talentos e sua popularidade. Sai-
ba agir com humildade, mas sem perder a consciência do seu valor. Algum hobby pode 
começar, dando mais sentido à sua vida e deixando a sua rotina mais prazerosa. No geral, 
mesmo que cansativa, sua semana pode ser equilibrada com regeneração, o que trará a 
você mais vitalidade. A vida amorosa pode estar nova em folha, reconstruída. Existe uma 
energia de recomeço muito boa chegando para quem já está há algum tempo junto e 
precisava de um frescor na relação. Muita amizade e cumplicidade estão presentes. Vo-
cês podem viver mais perto dos amigos ou fazer novos amigos. Para quem está solteiro, 
existem novidades ou uma relação está de fato sendo iniciada. Seu lado racional pode 
estar equilibrado e você pode estar focado no que precisa ser feito, portanto pode ser uma 
semana muito produtiva no trabalho. Além disso, você pode ser convidado a assumir uma 
nova tarefa ou desenvolver criativamente um novo projeto. Mesmo que pareça desafi ador 
(e será), acredite no seu potencial: você pode conquistar muito sucesso se souber ser dedi-
cado. O esforço valerá a pena. Existe possibilidade de um novo trabalho também. 

Touro - De 21/04 a 20/05: A semana pode trazer muita sensibilidade e intuição. Quan-
to mais aberto mental e emocionalmente estiver, melhor, pos poderá ser surpreendido 
com boas novas e ainda ganhar popularidade. Existe dinamismo, portanto, se não tiver 
fl exibilidade, poderá enfrentar caos e ter mais difi culdade para alcançar seus objetivos. 
O amor pode ser o grande foco da semana: romance, aventuras e expansão do coração, 
levando os taurinos a uma relação cheia de confi ança e amizade. Mas é preciso manter a 
confi ança e a entrega, senão o contrário é verdadeiro: você pode acabar querendo con-
trolar demais o outro e não deixar a relação fl uir. Quanto mais seguro estiver dentro da 
relação, melhor. A semana colocará sua autoestima à prova. Cuide-se bem, tanto quanto 
cuida dos outros. Pode ser uma semana cheia de abundância e bons negócios se souber 
ser organizado e não se perder no caos de atividades que surgirão. Algum amigo ou uma 
pessoa desconhecida pode ofertar ajuda. Seu lado social cresce e você consegue manter 
boa comunicação com as pessoas, mas tome cuidado com o excesso de rebeldia e a difi -
culdade de ceder, de ter mais tolerância.

Gêmeos - De 21/05 a 20/06: A Pode ser uma semana de ideias criativas, mas algumas 
podem ser pouco práticas. Tente manter o raciocínio mais equilibrado. Você pode estar 
muito idealista, sonhador ou até enveredando por caminhos sociais ou políticos. Existe 
agito e uma boa conexão com as pessoas. Novos amigos podem chegar na sua vida. É 
importante conseguir compartilhar ideias e sentimentos. Seu lado heróico e protetor está 
forte. Você pode propor aventuras novas para dar uma renovada na sua relação. Algum 
amigo pode começar a chamar sua atenção, se for solteiro. Tome cuidado com disputas 
ou situações ilusórias. Não vale a pena viver fantasiando, então coloque os pés no chão. 
Quanto mais iniciativa tiver, além de capacidade de ser organizado e disciplinado, mais 
suas tarefas fl uem positivamente nesta semana. Ainda que exista criatividade e uma boa 
interação entre você e as pessoas, não faça as coisas sem calma e sem refl etir. Não é uma 
boa semana para assumir dívidas, mas sim para se organizar fi nanceiramente.

Câncer - De 21/06 a 20/07 - Você pode sentir muita sensibilidade nesta semana, bem 
como uma sensação de vazio ou tristeza. Se conseguir se livrar desse desânimo, pode 
conseguir descansar mais: exilar-se um pouco pode fazer bem, porque você pode estar 
precisando de dias sem perturbação. Uma decisão importante após muita refl exão pode 
ser tomada. Tome cuidado com o desamor, afi nal você pode estar desistindo de uma re-
lação nesta semana por causa de incompatibilidades. Então pode haver um afastamento 
defi nitivo ou temporário. Seu lado mental pode estar lúcido, então é preciso dialogar para 
conseguir compreender os acontecimentos. Existem contrariedades. Tome cuidado com 
mágoas. O trabalho é o ponto alto da semana, que acontece com muita realização e orga-
nização. Existe caos, mas sua vontade de se ocupar e fi nalizar situações ou iniciar projetos é 
grande. Além disso, você pode conseguir administrar suas tarefas com maestria e ter muita 
capacidade de fazer bons negócios.

Leão - De 21/07 a 22/08: Nesta semana, mudanças inesperadas podem acontecer, 
deixando você um tanto quanto impotente frente ao acontecimento. É importante se rein-
ventar e ter capacidade de se adaptar ao novo. Uma viagem pode ser cancelada ou pode 
se mostrar um fracasso. É importante se distanciar emocionalmente das situações para 
conseguir ter clareza mental. O bom desta semana é a sua capacidade de se comunicar 
bem e ter mais isenção e imparcialidade, buscando um pensamento mais justo. Você pode 
iniciar um curso que será positivo. Tome cuidado com a difi culdade de compartilhar senti-
mentos, porque você pode fi car muito racional ou superfi cial e ser acusado de ser mesqui-
nho ou egoísta. Vale a pena tentar estar mais presente, porque sua mente pode divagar o 
tempo todo, criando um distanciamento emocional que o seu par pode sentir. Quanto mais 
buscar aprender coisas novas e se reinventar, melhor sua carreira ou seu trabalho fi carão: 
você renderá mais se conseguir fazer pausas e ler ou estudar sobre novos assuntos que 
enriquecerão suas tarefas. Tome cuidado com preocupações em excesso. Pode ser uma 
semana caótica e pouco produtiva se você não conseguir organizar os pensamentos. 

Virgem - De 23/08 a 22/09: A semana pede um pouco mais de leveza e menos au-
toritarismo. Tome cuidado com preocupações excessivas, porque isso pode fazer mal para 
sua saúde. Você pode estar lidando com bloqueios da sua energia criativa, então existe uma 
necessidade de descansar mais e de evitar excessos. Pode ser preciso lidar com atrasos. 
Além disso, fi que atento à difi culdade de abrir mão e ser generoso. Tome cuidado com pos-
sessividade ou com a postura de assumir a frente em todas as decisões na relação, porque 
isso pode acabar deixando seu par desconfortável. A necessidade de segurança ou de de-
monstração de amor e romantismo o tempo todo pode desgastar, então cuidado com o 
excesso de cobranças: deixe a relação fl uir com confi ança. Quem está solteiro pode estar 
fechado demais para encontrar alguém: vale a pena deixar as decepções do passado no 
passado e viver o hoje com mais leveza. Muito trabalho existe nesta semana e seu foco pode 
ir e vir, então busque manter o seu equilíbrio emocional. Suas preocupações podem até ter 
fundamento, mas não vale fi car vibrando nesse estado de medo ou de insegurança. Pode 
existir uma estagnação profi ssional ou uma insatisfação. Evite gastos e seja precavido.

Libra - De 23/09 a 22/10: Tome cuidado com as interferências que você pode sofrer 
em suas iniciativas, portanto mantenha em segredo seus projetos. Será exigida de você 
muita coragem para romper com estagnação ou inércia, bem como com medos. Não fi que 
esperando dos outros. Coloque o foco em si mesmo. Pode ser uma ótima semana para 
sociedades e contratos. Pode ser uma semana mais racional e voltada ao trabalho, mas 
quanto mais elevar sua vibração e colocar suas ações a serviço do bem, mais pode ser uma 
semana cheia de encontros positivos com amigos. Nas relações amorosas, tome cuidado 
com o desinteresse: saiba trazer a relação para um lugar de renovação e transformações 
positivas: proponha um passeio ou viagem, pois isso pode fazer muito bem aos dois. A an-
siedade ou o medo de fracassar podem ser seus grandes obstáculos. Quanto mais confi ar 
em si e no que quer alcançar, mais sucesso terá. Não dê ouvidos aos críticos ou a pessoas 
negativas; seja maior que isso. Calúnias ou abusos psicológicos podem surgir. Vale a pena 
procurar a justiça caso alguma situação dessa natureza surgir.

Escorpião - De 23/10 a 21/11: A semana pode trazer acontecimentos inesperados: 
convites ou revelações estão a caminho. Agir com discrição e diplomacia é indicado. Você 
também pode estar planejando ou organizando um projeto pessoal; mantenha sigilo até que 
se realize de fato. Tome cuidado com a perda de foco ou com tagarelices que consomem 
seu tempo. Para que sua relação amorosa fl ua, é importante que existam concordância de 
pontos de vista, senão algumas brigas ou aborrecimentos podem surgir. Para os solteiros, o 
foco está mais no trabalho, mas não está descartado acontecer um interesse especial por 
um colega de trabalho. Saiba ser discreto e avaliar a situação com os pés no chão. Quanto 
mais conseguir se manter organizado e ágil, mais conseguirá adiantar suas tarefas. Você tem 
conseguido se manter bem econômico, o que é importante. Tome cuidado com erros bobos, 
que podem causar desconforto e críticas, abalando sua autoconfi ança.

Sagitário - De 22/11 a 21/12: Você pode estar com muito magnetismo nesta semana, 
então aproveite a popularidade. O momento é ótimo para negócios e amor. Tome cuidado 
com competições, porque isso pode ser negativo. Fique atento também para não cair em si-
tuações que podem trazer prejuízos. Pessoas falsas ou invejosas surgem, então se mantenha 
positivo para afastar essa energia. Quanto mais tiver confi ança em si mesmo, melhor serão 
suas relações nesta semana. Você pode estar se sentindo muito criativo e com grande senso 
de liberdade. É importante que seu par te acompanhe nas aventuras e loucuras. Uma viagem 
pode ser planejada — e será um boa pedida para a relação. Tome cuidado com o controle 
exagerado sobre tudo. Por mais que esteja com popularidade e energia de liderança, suas 
ideias precisam ser compartilhadas sem apego e sem vaidade. O reconhecimento que es-
pera pode não chegar ainda. Tenha paciência e mantenha seu foco, mas tome cuidado com 
ambição desmedida. Cuide bem dos seus ganhos para não desequilibrar as fi nanças. 

Capricórnio - De 22/12 a 20/01: A semana vai te trazer desafi os para sair da zona de 
conforto. É importante ampliar seu mundo e sair um pouco do senso comum, portanto 
aguarde mudanças. Quanto mais aproveitar e aprender com as situações, mais você tende 
a avançar. Seu lado racional e estratégico está ativado. Cooperação e a generosidade são 
indicadas. Você pode acabar se protegendo mais do que o necessário: saiba se abrir um 
pouco, confi ando mais nas pessoas. Você pode fazer novos amigos ou conhecer alguém 
que tentará te conquistar. Tome cuidado com ciúmes ou rancores. Deixe o passado de 
lado para aproveitar mais a vida que chega. Quanto mais iniciativa tiver, mais suas ideias 
podem ser ouvidas. Mantenha a diplomacia, pois isso pode ser importante. Tome cuidado 
com julgamentos e apontamentos, porque você pode cometer um erro e depois terá que 
se justifi car. A saúde pode precisar de um tratamento mais alternativo, porque remédios 
convencionais podem ser pouco efi cazes.

Aquário - De 21/01 a 19/02: A semana será agitada, cheia de movimento e de comu-
nicação. Sua capacidade de se manter ocupado e útil será excelente, mas tome cuidado 
com a estafa de apenas trabalhar. Cuide também da sua saúde e do seu bem-estar. Além 
disso, tome cuidado com as resistências e a falta de foco. É importante ter fl exibilidade e 
ser multitarefa, mas sem se perder o caminho. Existe um impulso para mudanças e novida-
des, então aproveite. Suas relações estão potentes nesta semana — tanto o amor quanto 
os amigos podem estar presentes. Eles podem ser muito solícitos e ajudar bastante. Saiba 
dividir sua atenção. Existe possibilidade de novas pessoas chegando na sua vida, trazendo 
mais ânimo. Quanto mais se manter ativo e equilibrado, mais sucesso conquistará. Tome 
cuidado para não deixar as tarefas se acumularem devido ao excesso de atividades que 
podem aparecer de última hora. Pode acontecer uma mudança inesperada no seu am-
biente de trabalho. Saiba lidar com atrasos de forma prática.

Peixes - De 20/02 a 20/03: Pode acontecer o fechamento de um ciclo e o início de um 
novo. Portas podem se abrir para você; ainda que pareça não ser uma boa oportunidade, 
não se engane, será fantástico no porvir, afi nal você pode estar passando por alguma situa-
ção desconfortável e convém explorar novos horizontes, perdendo o medo de enfrentar 
desafi os. Você pode ter uma relação já bem estável. Se esse for o seu caso, a semana será 
elevada, sem grandes problemas ou novidades. A família fi ca mais potencializada e seu 
poder de mimar o ser amado também. Caso sua relação não esteja bem fi rmada, você 
pode fi car abalado, o que vai causar tristezas, mas a frustração não vai durar muito tempo. 
Quanto mais autocontrole você tiver, mais a semana fl uirá e o seu foco se manterá. Pode 
ser que você precise correr para entregar tarefas no prazo, o que tira um pouco sua paz, 
mas você conseguirá fi nalizar tudo, tendo sucesso e obtendo vantagens. Cuide mais da sua 
saúde e dos nervos. Tome cuidado com irritações constantes.

HoróscopoNovelas e Filmes
Feliz

Aniversário
Seu nome não está na lista?

Ligue pra gente! 3496.1747

Dia 06/05
Erica Martelleto Portella
Davilson Roggieri
Milena Viana C. Sousa
Maria Lima
Daiane Ribeiro Campos
Gabriel Chiarion
Erika Almeida
Marcos Aparecido Lourenço
Aline Fernandes
Rosangela Cássia Minçon
Marcos Frasseto
Maria Antonieta Castellini
Laércio Bertoldo
Luana Rodrigues
Maria do Carmo Barbieri Vieira
Guilherme Albiero
Rita de Cássia Abel
Ana Graziela Menegon Forti

Dia 07/05
Héllen Florentino
Ana Carolina Padovani
Alexandre Almeida
Marcia Casares
Maria Do Socorro Moura
Claudemir Abreu
Fatima Fogaça
Ramom Fernando da Silva
Fernando Rossi
Cristiana Castro Anézio
Paulo Juliana Amaral
Loreta Fontolan Bitteler
Mariane Rezendo Dos Santos
Cristiane Codo
Carlos Eduardo Bizin
Tiago Daroz Bicudo
Marcia Regina de Rissio
Paula Zilá Pellegrini Binatto
Josué Felipe Teodoro
Claudinei Apdo. Bidóia
Idelson Favaro
Marcio Demenis
Tiago Ribeiro

Dia 08/05
Roberta Codo dos Santos
Vylma Souza Dias
Henrique Aparecido de Souza
Thamara B. Santos
José Luis Claudio
Daniela Savagin
Roseli Fustinoni Silverio
Antonio Carlos Zechim
Senza Peli
Dinah Cardoso
Jacqueline Ferreira
Erika Maisa Diez
Fabiana Bulgraen
Mariliza Fontolan
Emeline Lucca
Benedito Garcia Neto
Conrado Relli Júnior
Renata Rosa Bastazin
Gislaine Tavares Câmara Bernardo
Roderval Campanholi
Diego Graciano

Dia 09/05
Ines Manoel
Perla Correa
Zilda Marangoni Nunes
Jakeline Ramos
Elisa Pedro Groppo
Luana Elisa
Nilce Helena Nacarato
João Luis Tonin
Luis Carlos Barboza
Tania Magali Rossi Piai
Rui Falsirolli Piai
Danilo Rossi
Daniel Januário
Murilo Quagliato

Carlos Barboza
Rosana Pissaia Luca

Dia 10/05
Melissa Ortolani Jeronymo
Pabla Laureano
Michele Villalta
Debora Gomes Correa
Andréa Palhardi Bombonatti Iaucci
Samantha Machado
Renata Godoy Fernandes
Maria Eduarda Ferraz
Thayná Dias
Bruna Carvalho
Jane Oliveira
Marco Vilalta João Paulo
Flávio Alberto Ferrari
Tiago Moreira da Silva
Enzo Pagotto Morete
Valesca de Oliveira
Nelson de Sousa Soares
Antonio José Callegaro
Catarina Heloisa Piai
João Pedro Brunheroto
Leonardo Bento Antunes
Luís Fernando Marretto
Cíntia de Lourdes Assalin Armelin
Ana Helena Tadei Ramos
Augusto Soares
Mauro Vieira Junior
Thatyane Bueno

Dia 11/05
Tânia Betin
Larisse Pacheco
Hamiltyon da Silva
Heloisa Alves
Daniel Bresciani
Nadia Almeida
Viviane Lerci Silva
Bruno Forti
Nathalia P. Lourenço
Nezio Batista
Igor Guadagnini Modesto
Andressa Buzeto
Heloisa Vilares de Oliveira
Hermes Bisin Junior
Isadora U. Bisin
Túlio Fontolan Alves
Tadeu Barratela
Cristiano Galvão
Cristiana M. V. Sanguino
Luiz Olimpio

Dia 12/05
Sonia Maria Godoy Cerezer
Simone Vitória
Rosangela Soares
Cidinha Prates Lucas
Alonso Caetano
Edna Angélica Cardoso
João Pedro Conti Forti
Daniel Menegon
Fabricio Lima Ferracioli
Bruno Araujo
Bruno Ulizka
Marcia Santos
Débora Fabiana de Souza
André Luis de Paula Garcia
Edina Miano Fontolan
Flávia Cristina Bassani Bidóia
Rosângela Soares
Ianca Maiara Ap. de Jesus Leite
João C. Oliveira
Tatiane Andrello Bernaldo
Wagner Aparecido Feliciano
João Custódio de Oliveira
Thalita Ap. Chiarini
Antonio Moretti Neto
Juliana Macedo
Marcelo Cassaniga
Fabio Munaro
Osmir Pedroso
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Carateca capivariano, Edison Zuin, é medalhista 
de prata no Arnold South America 2022

No último final de sema-
na aconteceu a renomada 
competição Arnold South 
America 2022, maior 
evento multiesportivo 
do mundo que teve a sua 
edição sul-americana na 
cidade de São Paulo. 

O evento contou com 
atrações de vários seg-
mentos, mas foi nas lutas 
que o atleta capivariano, 
Edison Zuin teve destaque, 
conquistando a medalha 
de prata no torneio de Ka-
ratê, modalidade kata.

“Hoje conquistei a tão 
sonhada medalha no 

campeonato Arnold South 
America 2022. Compe-
tir neste torneio era um 
sonho e estou extrema-
mente feliz pelo meu de-
sempenho. Gostaria de 
agradecer a Deus, meus 
patrocinadores e a Prefei-
tura de Capivari pois sem 
eles nada disso teria sido 
possível”, afirmou Edison.

O secretário de Juventu-
de, Esporte e Lazer, Ama-
rildo Bortoleto Júnior, 
destacou a importância 
de ter um atleta como Edi-
son Zuin em nossa cidade. 
“Gostaria de parabenizar 

o sensei Edison por mais 
uma conquista impor-
tante, sempre servindo 
de exemplo ao público 
jovem de nossa cidade, 
ensinando sobre respeito, 
perseverança e compro-
metimento. A Secretaria 
de Juventude, Esporte e 
Lazer sempre estará dis-
ponível para ajudar no 
que for possível”, disse.

A Secretaria de Juven-
tude, Esporte e Lazer 
(SEJEL), parabeniza o 
atleta Edison Zuin por 
essa grande conquista e 
realização desse sonho, 

e também agradece mais 
uma vez o karateka por 
todo o trabalho desem-
penhado no município 
com as crianças da EI-
CAP “José Annicchino Fu 
Paulo” no bairro São João, 
da Escola “José Benedito 
Pinto Antunes” localiza-
da na região central, na 
Escola “Prof. Aldo Silvei-
ra” do bairro Moreto e na 
EICAP “Dirceu Ortolano 
Stein” situada no bairro 
Castelani. A conquista da 
medalha garante Edison 
no Campeonato Brasileiro 
Zonal. Edison Zuin foi vice-campeão no Kata (apresentação)

Prefeitura de Capivari
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Prefeitura de Capivari abre Concurso 
Público com 20 vagas para a Educação

OPORTUNIDADE  |  Estão abertas vagas para auxiliar, monitor, motorista, oficineiro e para professores; salários variam de R$ 1.690,50 à R$ 3.662,50

A Prefeitura de Capi-
vari está com inscrições 
abertas para o Concurso 
Público 01/2022, para 
seleção de profissionais 

que atuarão na área da 
Educação. 

As inscrições seguem 
até o dia 26 de maio de 
2022. Os salários ofere-
cidos variam entre R$ 
1.690,50 a R$ 3.662,50.

As oportunidades são 
para os cargos de Auxi-
liar de Desenvolvimen-
to Infantil (ADI) (10 va-
gas); Monitor de Apoio e 
Transporte Escolar (3 va-
gas); Oficineiro de Dança 
(1 vaga); Oficineiro de 
Musicalização (1 vaga); 

Professor de Educação 
Básica II – Língua Portu-
guesa (1 vaga); Professor 
de Educação Básica II 
– Matemática (1 vaga); 
Professor Substituto II – 
Inglês (1 vaga); Professor 
Substituto II – Música (1 
vaga) e Psicopedagogo 
(1 vaga).

Inscrições
Os interessados em 

concorrer a uma das 
vagas, poderão se ins-
crever exclusivamente 

no endereço eletrônico 
http://www.ibam-con-
cursos.org.br. 

A taxa de inscrição é 
de R$ 49,00 para Monitor 
de Apoio e Transporte 
Escolar, R$ 65,00 para 
Auxiliar de Desenvolvi-
mento Infantil e Ofici-
neiro (todos) e R$ 84,00 
para Professores (todos) 
e Psicopedagogo.

Provas
Os candidatos ao con-

curso passarão por pro-

vas objetivas e prova de 
títulos. Prova escrita ob-
jetiva: múltipla escolha, 
prevista para ser reali-
zada no dia 26 de junho 
de 2022.Os candidatos 
que não obtiverem, no 
mínimo, 50% de pontos, 
serão automaticamente 
eliminados do Concurso 
Público. Prova de títulos: 
será feita com caráter 
classificatório para to-
dos os candidatos habi-
litados na prova escrita 
objetiva para todos os 

cargos de professor.
O local e horário da 

realização da prova se-
rão publicados no dia 14 
de junho de 2022, no site 
do IBAM www.ibamsp-
-concursos.org.br e/ou 
da Prefeitura de Capivari 
www.capivari.sp.gov.br.

O Edital de Abertura 
de Inscrições está dis-
ponível no Diário Oficial 
Eletrônico do Município, 
Edição 597, que pode ser 
encontrado no site ofi-
cial da prefeitura.
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Secretaria de Cultura e Turismo promove 
evento em homenagem às mães nesta sexta

No próximo domin-
go, 8 de maio, é cele-
brado o Dia das Mães. 
Pensando nisso, a Pre-
feitura de Capivari, 
através da Secretaria 
de Cultura e Turismo 
organiza um evento 
nesta sexta-feira (6), em 
homenagem as mães 
capivarianas. 

O evento, denomina-
do “Mães que Encan-
tam”, acontece na ave-
nida Cândido Motta, 
bairro Estação, próxi-
mo a sede da secretaria, 
a partir das 19h.

Uma das atrações 

que o evento vai ofe-
recer à população, é o 
lançamento do coral 
“Musicalizando Capi-
vari”, que é formado 
por alunos da Escola 
Municipal “José An-
nicchino Fu Paulo”, do 
bairro São João. O pro-
jeto foi possível atra-
vés de parceria entre a 
Secretaria de Cultura e 
Turismo e o professor 
Rafael Singh que traba-
lha neste projeto.

As atrações não param 
por aí, a banda “Alma 
Delta” da cidade de Ca-
pivari e os “Violeiros 

Regionais” da cidade de 
Salto também se apre-
sentam para abrilhantar 
o público presente. 

“Não deixe de pres-
tigiar a esta atração 

com toda a sua família 
e iniciar as comemora-
ções do Dia das Mães 
da maneira mais alegre 
possível”, convida o se-
cretário Edmilson Baía.

Prefeitura de Capivari
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Documentário “Memória Viva 
de Rafard” já está disponível 
nas plataformas digitais

HISTÓRIA  |  Material retrata economia, política e cultura de Rafard

Para os amantes de 
história, pesquisas e re-
latos, o Documentário 
“Memória Viva de Ra-
fard”, agora está dispo-
nível nas plataformas 
digitais da Prefeitura de 
Rafard. O conteúdo foi 
disponibilizado no You-
tube, no site oficial do 
município e no portal 
do jornal O Semanário.

O documentário re-
lembra o surgimento da 
cidade, a emancipação 
político-administrativa 
de Rafard, seus persona-
gens, bem como os pri-
meiros bailes, festivais, 
competições de futebol, o 
desenvolvimento da eco-
nomia local, do Museu 
“Major Pires de Campos” 
e de nomes importantes 
do município como o da 
artista Tarsila do Amaral. 

O DVD foi lançado 
pela Prefeitura de Ra-

fard e pela Diretoria de 
Cultura, Esporte e Tu-
rismo, em 21 de março, 
data em que o município 
completou 57 anos, com 
exibição no plenário da 
Câmara Municipal. O 
material foi produzido 
pela Royter Produções.

Para assistir o docu-
mentário, acesse www.
rafard.sp.gov.br ou o ca-
nal oficial da Prefeitura 
de Rafard no Youtube. 
No portal www.jornalo-
semanario.com.br, você 
também conseguirá ter 
acesso ao material.

Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia abre as portas para população 
conhecer a unidade em Capivari

O Câmpus Capiva-
ri do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e 
Tecnologia de São Pau-
lo (IFSP), realiza de 11 a 
13 de maio, a primeira 
edição do “IFSP Câm-
pus Capivari de portas 
abertas”.

Segundo a institui-
ção, o intuito é receber 
alunos de instituições 
de ensino, públicas e 
privadas, bem como os 
munícipes e circunvizi-
nhos, com objetivo de 

aproximar a sociedade 
do IFSP, apresentar sua 
estrutura e funciona-
mento. “Tudo isso com 
uma linguagem sim-
ples e acessível, visan-
do contribuir para a 
formação da cidadania 
de jovens, adolescentes 
e adultos”, diz a nota.

Durante a visitação, 
serão apresentados os 
cursos ofertados pelo 
Câmpus Capivari e vi-
sita aos laboratórios e 
instalações, que deve 

incluir um bate papo 
com alunos e profes-
sores do curso técnico 
em química.

“Venha conhecer o 
nosso trabalho e nos-
sos cursos! Inscreva 
sua escola, empresa, 
indique para amigos 
e familiares, para uma 
visita guiada!”, convida 
os organizadores.

A inscrição deve ser 
feita através do link: 
cpv.ifsp.edu.br/ulti-
mas-noticias/2795
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Prefeitura faz carreata para apresentar 
frota de veículos novos conquistados

RAFARD  |  Governo municipal adquiriu 11 veículos zero quilômetro nos 16 primeiros meses de gestão; carreata acontece no Dia do Trabalhador

O prefeito de Rafard, 
Fabio dos Santos, esco-
lheu o Dia do Trabalha-
dor, comemorado no 
último domingo, 1º de 
maio, para apresentar as 
conquistas do governo 
municipal junto às es-
feras estadual e federal.

A nova frota de veícu-
los adquiridos, ao todo 
11, desfilou pelas ruas 
da cidade e terminou 
no bairro Popular, onde 
a Prefeitura de Rafard 
montou um espaço de 
lazer com brinquedos 
infláveis, pipoca, algo-
dão doce e corte de ca-
belo gratuito.

A carreata contou com 
duas vans, duas ambu-
lâncias, uma pá carre-
gadeira, um trator com 
implementos agrícolas, 
um caminhão bascu-
lante, duas viaturas da 
Guarda Civil Municipal, 

um carro do Conselho 
Tutelar e o trator utili-
zado no corte da grama 
dos campos de futebol.

“Hoje saímos às ruas 
de nossa Rafard para 
apresentarmos os fru-
tos de um trabalho sério 
e voltado para resulta-
dos. Em 16 meses de 
Governo, renovamos 
nossa frota de veículos. 
E o trabalho não para 
por aí. Aqui é rodinha 
no pé, trabalho forte e 
realizações para o povo”, 
discursou Fabinho.

Saúde
No dia 29 de abril, o 

chefe do Executivo re-
tirou, em Piracicaba, 
mais três veículos zero 
quilômetro para a área 
da Saúde, são 2 ambu-
lâncias e uma van. 

“O município de Ra-
fard tem vivido momen-

tos de muitas conquistas 
nos últimos meses e isso 
tem se tornado possí-
vel, porque Executivo e 
Legislativo têm lutado 

por um mesmo ideal, 
o desenvolvimento de 
Rafard. O sentimento 
é de dever cumprido. 
Gratidão ao Governo 

do Estado de São Paulo 
e a todos os vereadores 
que estiveram conosco 
em mais essa conquista. 
Juntos estamos lutando 

e conquistando melho-
rias para nossa cidade 
coração!”, finalizou o 
prefeito de Rafard, Fabio 
dos Santos.

Carreata partiu do paço municipal, passou por diversas ruas de Rafard e terminou no bairro Popular

Wanderley Alves
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Rafard lança projeto 
que oferece treinamento 
para corrida de rua

ESPORTE  |  Treinos serão ministrados pelo professor Danilo Bueno Borges

O professor de edu-
cação física e atleta de 
pedestrianismo, Dani-
lo Bueno Borges, será o 
responsável pelo projeto 
‘Corrida de Rua Estradão 
49’ em Rafard. A inicia-
tiva tem apoio da Dire-
toria de Cultura, Esporte 
e Turismo e do governo 
municipal.

Segundo a Prefeitura 
de Rafard, o objetivo é 
oferecer gratuitamente 
para a população uma 
oportunidade de apren-
dizagem e treinamento 
na modalidade corrida 
de rua.

“O projeto faz com 
que ocorra a implanta-
ção de uma cultura do 
esporte na cidade e um 
aumento expressivo na 
procura de atividade físi-
ca, proporcionando saú-
de, qualidade de vida, 
lazer e interação social 
aos moradores”, reforça 
o diretor de Esportes, 
Luis Henrique.

Para o responsável 
pelo projeto, Danilo 
Borges, é a oportunidade 
de criar experiências aos 
participantes e alunos 
visando a participação 
em provas de competi-
ção e promovendo uma 
experiência maior a to-
dos e uma visibilidade 

para a cidade e apoia-
dores que acreditam no 
projeto.

As aulas serão minis-
tradas por Borges, com 
saída no pátio da Prefei-
tura de Rafard, todas as 
quintas-feiras, das 19h 
às 20h e aos domingos, 
das 7h às 8h.

Os interessados de-
vem realizar a inscrição 
no Centro Cultural Júlio 
Henrique Raffard, loca-
lizado na avenida São 
Bernardo, de segunda 
à sexta-feira, das 8h às 
17h, ou no local dos trei-

nos, nos dias e horários 
citados.

Corrida
O diretor de Cultura, 

Esporte e Turismo de 
Rafard, Luis Henrique 
Garcia, revelou para a 
reportagem d’O Sema-
nário, que o governo 
municipal já se prepara 
para realizar, em parce-
ria com a SicoobCoopli-
vre, uma corrida de rua 
no município.

A projeção é de rece-
ber cerca de 400 compe-
tidores no mês de junho.

Ligue ou chame 19 3496.1747
ANUNCIE / ASSINE O SEMANÁRIO
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Deputada Valéria Bolsonaro e Mário 
Frias cumprem agenda na região

POLÍTICA  |  Ex-secretário especial do Ministério da Cultura visitou espaços culturais, falou com empresários e ouviu demandas dos municípios

A deputada estadual 
Valéria Bolsonaro (PL) 
promoveu na noite de 
terça-feira (3), um en-
contro com apoiadores 
do presidente Jair Bol-
sonaro, em Capivari. Ela 
esteve acompanhada do 
ex-secretário especial do 
Ministério da Cultura, 
Mário Frias (PL). 

O encontro aconteceu 
no Aeroclube de Capiva-
ri, com a participação da 
imprensa, empresários e 
convidados.

Juntos, eles têm cum-
prido agenda na região 
para defender o atual 
governo do presidente 
Bolsonaro e a importân-
cia da continuidade para 
um projeto político de 
futuro no país.

“Estão tentando aca-
bar com o núcleo mais 
forte, que é a família. 
A sociedade depende 
da família, então, não 
podemos ceder”, de-

fendeu Frias, sobre os 
políticos que tentam 
desestruturar as famí-
lias, a religião e a edu-
cação no Brasil.

A deputada Valéria 
Bolsonaro também de-
fendeu a importância 
desses encontros para 
mostrar a verdade sobre 

Bolsonaro e as mudan-
ças que ele tem implan-
tado no país, já que as 
grandes mídias não o 
fazem e tentam a todo 
momento difamar o seu 
governo.

A agenda na região 
contou com uma visita 
à empresa Microsal. Eles 

também estiveram em 
Rio das Pedras, onde se 
encontraram com auto-
ridades e conheceram o 
teatro municipal.

Ainda em Capivari, na 
manhã de quarta-feira 
(4), Valéria e Frias parti-
ciparam de entrevista no 
programa Primeira Pági-

na, da rádio Raízes FM. 
Às 10h30, eles visitaram 
o Casarão do Lembo, 
único patrimônio tom-
bado da região.

No mesmo dia, ao 
meio-dia, eles concede-
ram entrevista ao locutor 
Chico Rebete, na rádio R 
FM, em Rafard.

Ainda na Cidade Co-
ração, na manhã de 
quinta-feira (5), Frias 
e Valéria se reuniram 
com o prefeito de Ra-
fard, Fabio dos Santos. 
Junto ao vice-prefeito, 
Wagner Bragalda, o di-
retor de Cultura, Esporte 
e Turismo, Luis Henri-
que Garcia e o vereador 
Rodolfo Minçon, eles 
discutiram demandas e 
projetos culturais para o 
município.

A comitiva ainda se 
encontrou com profis-
sionais, pais e alunos 
dos projetos culturais 
da cidade, no Centro 
Cultural Júlio Henrique 
Raffard.

Mário Frias ficou du-
rante 1 ano e 9 meses na 
secretaria especial da 
Cultura e pediu desli-
gamento para ser pré-
-candidato à deputado 
federal pelo Partido Li-
beral.

Encontro com apoiadores do presidente Jair Bolsonaro aconteceu no Aeroclube Capivari, na terça-feira (3)

Túlio Darros
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Cerca de 500 pessoas participam do Encontro 
dos Ranchos, que contou com desfile e terminou 
com almoço sertanejo no Clube dos Cavaleiros

TRADIÇÃO  |  Cavaleiros, charreteiros e muladeiros percorreram as ruas de Capivari no 1º de Maio; Clube dos Cavaleiros recebeu amantes da tradição para almoço

O 2º Encontro dos 
Ranchos de Capivari 
superou as expectati-
vas dos organizadores. 
Cerca de 30 comitivas de 
cavaleiros, muladeiros 
e charreteiros, partici-
param do desfile, que 
percorreu as ruas de 
Capivari no domingo, 
1º de maio.

Os amantes desta tra-
dição, que faz parte da 
cultura regional, se con-
centraram logo pela ma-
nhã em frente à Canacap, 
no bairro Coriolano. Ao 
meio-dia, eles partiram 
para o desfile, que pas-
sou pela ponte Santoro; 
rua Tirantes, igreja Ma-
triz de São João Batista; 
rua João Vaz, bairro Raia; 
avenida Itália com des-
tino ao bairro Castelani 
e chegada no Clube dos 
Cavaleiros de Capivari.

Outra surpresa para 
os organizadores, foi o 
número de pessoas que 
participaram do almoço 
sertanejo, servido logo 
após a chegada dos ca-
valeiros. Foram cerca de 
500 pessoas, que se de-
liciaram com churrasco, 
arroz, feijão gordo, fa-
rofa e salada, tudo com 
aquele gostinho caipira. 
Eles também acompa-

nharam o show da dupla 
Breno & Léo. 

Na oportunidade, os 
organizadores do en-
contro homenagearam 
os cavaleiros Ricardo, 
Elias e Gabriel, do Ran-
cho Charmoli. Juntos, 
eles organizaram rifas 
e investiram recursos 
próprios para restaurar a 
Capela no bairro Barroca 
Funda, local que abrigou 
o primeiro Encontro dos 
Ranchos, em 2019.

Para os organizadores, 
o evento atingiu o seu 
principal objetivo, que 
é o resgate da cultura 
interiorana, a interação 
e descontração entre os 
participantes. “Foi um 
dia para proporcionar 
alegria com base em nos-
sas tradições e relembrar 
os tempos marcantes, 
onde Capivari sempre 
foi destaque nos desfiles 
e rodeios”, contam.

Os organizadores do 
2º Encontro dos Ranchos 
também destacaram o 
apoio do prefeito de Ca-
pivari, Vitor Hugo Ric-
comini, e do vice, Bruno 
Barnabé, da Secretaria de 
Cultura, em especial da 
Guarda Civil e da SEMU-
TRANSP, que auxiliaram 
durante todo desfile.

reporteresemacao.com.br




