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Rafard adquire 86 
computadores para 
escolas municipais

Equipamentos foram comprados com recursos 
do Fundeb e distribuídos nas escolas. Página 8

Mombuca 
abre Festa 
do Peão com 
Desfile de 
Cavaleiros 
neste 
domingo
Cavaleiros, charreteiros e 
muladeiros percorrerão 
as ruas da cidade neste 
domingo, 22 de maio. 
Página 9

Polícia Civil cumpre mandado 
de prisão de suspeito por 
estupro contra a própria filha

Prefeitura de Rafard

Homem de 49 anos foi preso em Monte Mor ela equipe comandada pela delegada titular da Polícia Civil, 
Maria Luísa Dalla Bernardina Rigolin.  Página 5

Inscrições têm início nesta sexta-feira (20) 
e seguem até 5 de junho. Salário é de R$ 
2.536,78 para jornada semanal de 30 horas.  
Páginas 12, 13, 14 e 15

Câmara abre 
Concurso Público; 
confira o edital

Santa Casa de 
Misericórdia 
de Capivari
recebe novos 
equipamentos
Página 16

INVERNO!?

A estação ainda não 
chegou, mas o frio já 
castiga região.
Página 5

Com previsão 
de frio intenso 
nos próximos 
dias, Capivari 
acolherá 
moradores 
no Ronaldão

Prefeitura inicia obras 
importantes de recape
Avenidas Demétrio 
Girardi e Marlene do 
Carmo Rossi estão em 
obras. Página 9

Prefeitura de Capivari

A Companhia Paulista de Força de Luz (CPFL Energia) comunicou na 
última terça-feira (17), que Rafard sofrerá uma interrupção momentânea 
no fornecimento de energia elétrica para manutenção.  Página 7

CPFL comunica ‘pisca’ 
para manutenção da rede
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O termo “apócrifo”, re-
cebido do grego, significa 
longe de ser escrita, ou 
oculto refere-se aos livros 
não reconhecidos pelo câ-
non, são: Tobias, Judite, I 
Macabeus, II Macabeus, 
Sabedoria, Eclesiástico, 
Baruc, os capítulos 13 e 
14 de Daniel e 15 de Ester. 
Jerônimo, tradutor da Sep-
tuaginta, esclareceu, até o 
capítulo 12 seguiu o texto 
de Daniel, mas o 13 e 14 fo-
ram tirados de Teodocião. 
(Bíblia Edição Claretiana, 
p. 1230). A estes livros os 
católicos chamam “Deu-
terocanônicos” (segundo o 
cânon), canonizados pela 
igreja, porém não pelos 
apóstolos e profetas. Eru-
ditos mostram que Tobias 
não é o autor desse livro, 
Macabeus não foi inspira-
do divinamente. No epílo-
go de 2 Macabeus, 15:38-
39, escreveu: “...finalizarei 
aqui minha narração, se ela 
está felizmente concebida  
e ordenada, era este o meu 
desejo, se ela está imper-
feita e medíocre, é que não 
pude fazer melhor”. Toda 
Escritura Bíblica é inspira-
da por Deus e escrita pelos 
homens Deus, inspirados 
pelo Espírito Santo (2 Pe 
1:20-21), não pode haver 
imperfeição. Lutero foi o 
primeiro a chamar tais li-
vros de apócrifos por ser 
de autoria desconhecida e 
não citados pelos escrito-
res dos 66 livros canônicos. 

O historiador e arqueó-
logo Prof. Rodrigo Silva, ci-

tado por Leandro Quadros, 
diz em seu livro “A Bíblia 
de Alef a Ômega” que ca-
tólicos de destaque como 
João Damasceno, Papa 
Gregório Magno, Walafrid 
e outros rejeitaram esses 
livros como inspirados, o 
próprio Jerônimo os tinha 
como não canônicos. Em 
1540 Andreas Carltadt, ao 
estudar o prólogo de Jerô-
nimo afirmou que esses 
livros apócrifos deveriam 
ser banidos da Bíblia. (De 
Canonics Scripturis Libel-
lus) Em 1546, o Concílio 
de Trento canonizou esses 
livros fazendo-os constar 
das Bíblias aprovadas pelo 
Papa. O Cardeal Caetano, 
opositor ferrenho de Lute-
ro declarou que esses livros 
apócrifos não foram inspi-
rados e muito menos cano-
nizados e não os incluiu no 
seu comentário do Antigo 
Testamento. (ver Post de 
Leandro Quadros: Série 
Catolicismo: livros Apócri-
fos). Nunca foram mencio-
nados por Jesus, nem por 
seus discípulos, apesar de 
terem citado os demais. 25

Há vários outros livros 
apócrifos, também conhe-
cidos como pseudocanôni-
cos, além dos 7 livros cons-
tantes nas Bíblias católicas. 
Um dos mais famosos é o 
Evangelho de Tomé, relata: 
ao atravessar uma aldeia, 
um menino correndo es-
barra no ombro de Jesus e 
Jesus fala: não continuará 
sua carreira, imediatamen-
te o menino caiu morto. 

Seus pais reclamaram 
com S. José, que repreen-
deu Jesus e logo Ele feriu 
de cegueira os reclamado-
res. Relato este, contrário 
às declarações de Cristo na 
cruz, orando a Deus para 
que perdoasse Seus algo-
zes “porque não sabem o 
que fazem”. (Lc 23:34).

Esses não foram aceitos 
pelo cânon Católico, não 
constam nas traduções Bí-
blicas católicas. 

O livro de Tobias, 12:9 
tem erro teológico crasso 
ao explicar que “a esmola 
livra da morte, apaga os 
pecados e faz encontrar 
a misericórdia”, está em 
desacordo com a Palavra 
de Deus. (ver At. 16:31). 
Traz o relato de feitiçaria e 
mentira do anjo de Deus. 
O anjo Rafael aparece a To-
bias, mente que é israelita 
chamado Azarias, filho de 
Ananias, à procura de tra-
balho; orienta-o a casar-se 
com uma viúva de sete ma-
ridos, ainda virgem. Ensi-
nou-o a pegar um enorme 
peixe, que ameaçava de-
vorá-lo, pelas guelras, ti-
rar-lhe o fígado, o coração 
e o fel, queimar o coração 
e o fígado, pois a fumaça 
espantava o demônio, en-
tão, esfregar o já escureci-
do fel nos olhos de seu pai, 
também Tobias, cego, para 
curá-lo. O anjo Lúcifer é o 
pai da mentira (João 8:44). 
Um anjo da parte de Deus 
jamais ensinaria a prática 
de feitiçaria – ver Ap. 21:8 
e Ap. 22:15.

Em Judite 8:4-6 há um 
exagerado relato de uma 
mulher riquíssima que je-
juou 3 anos e meio, todos 
os dias, menos aos sába-
dos, nos dias de lua nova e 
de festas israelitas. No mes-
mo livro, 9:2, fala que Deus 
deu a espada a Simeão 
para se vingar dos homens 
que violaram a sua irmã 
virgem, o que contraria a 
Bíblia (Gn 34:30 e 49:5-7): 
inspirado por Deus, Jacó, 
pai de Simeão e Levi disse 
que eles usaram a espada 
com violência, matando 
os homens e cortaram os 
nervos dos pés dos bois. E 
mais: “maldita seja a sua 
cólera, porque foi violenta, 
maldito o seu furor, porque 
foi cruel. Eu os dispersa-
rei...” (Gn. 49: 5-7 – Edição 
Claretiana) 

Tenho e consulto as tra-
duções Claretiana da Edi-
tora Ave Maria e a Catholic 
Press, aprovada pelo “Impri-
matur”, traduzida pelo Pe. 
Antônio P. Figueiredo, pois, 
os tradutores das edições 
católicas são exímios co-
nhecedores e de plena leal-
dade no seu trabalho para 
trazer a lume suas obras, 
porém, assim como o Padre 
Jerônimo, o Papa Gregório 
Magno e outros não criam 
serem os livros apócrifos 
inspirados, também não 
cremos. Contudo os temos 
como preciosos pelo valor 
histórico e literário. 
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A Bíblia e os livros apócrifos

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

Como entender o doente de 
Alzheimer e em coma?

, bacharel em Direito 
com especialização em dependência química na USP/SP/GREA
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Estava eu em casa quan-
do o celular tocou.

Era uma senhora que ti-
nha sido atendida por mim 
quando do tratamento de 
seu filho em dependência 
química, residindo agora 
em uma estância balneá-
ria. Arnaldo, você que é es-
pírita explique para mim, 
porque esse sofrimento 
do meu cunhado (casado 
com minha irmã), já estava 
debilitado com a doença 
de Alzheimer e agora em 
coma, com idade avança-
da e por meses no hospital.

O que refletir para nos-
so crescimento e de nos-
sa amiga, que depositou 
confiança em nós, ligando 
aflita, porque todos esta-
vam cansados e inclusive 
o paciente.

O sofrimento é o instru-
mento de muitas utilidades 
para nosso crescimento 
espiritual. Paciência, resig-
nação, submissão, tolerân-
cia e acima de tudo para 
desenvolver o amor por 

aqueles que Deus nos uniu.
Os espíritos dizem que 

existem três tipos de dores. 
A dor-provação, a dor-ex-
piação e a dor-auxilio.

Lancei um livro de um 
professor universitário 
que além das aulas na fa-
culdade, também promo-
via verdadeiras aulas em 
suas palestras espíritas. E 
agora idoso o Alzheimer o 
alcançou e tornou-se de-
pendente de tudo.

É uma doença influen-
ciada, em parte, pela carga 
genética.

Conforme aponta o es-
pecialista, geriatra Ricardo 
Komatsu, os principais fa-
tores de risco modificáveis 
da doença de Alzheimer 
são: hipertensão arterial, 
diabetes, obesidade, se-
dentarismo e inatividade 
intelectual, depressão, ta-
bagismo, baixa escolarida-
de, e alimentação quanti-
tativa e qualitativamente 
insatisfatória. E de acordo 
com o estudo de Rotter-

dam, a eliminação desses 
fatores de risco levaria à 
uma redução de 30% na 
incidência de demência. Já 
é um bom prognóstico. (1)

Para obter isso, é impor-
tante que se adote hábitos 
de vida saudáveis, como 
a prática regular de exer-
cícios físicos, dieta balan-
ceada, se manter social-
mente e intelectualmente 
ativo e ter o sono bem re-
gulado.

Mas, finalizando com a 
resposta para nossa ami-
ga, diz o Governador de 
uma Estância e Escola Es-
piritual, “Mansão da Paz”, 
de nome Druso - advo-
gado quando da sua últi-
ma encarnação, quanto à 
dor-auxílio: “Em muitas 
ocasiões, no decurso da 
luta humana, nossa alma 
adquire compromissos 
vultosos nesse ou naquele 
sentido”. 

... “É assim que, pela in-
tercessão de amigos devo-
tados à nossa felicidade e 

à nossa vitória, recebemos 
a bênção de prolongadas 
e dolorosas enfermidades 
no envoltório físico, seja 
para evitar-nos a queda no 
abismo da criminalidade, 
seja, mais frequentemente, 
para o serviço preparatório 
da desencarnação, a fim de 
que não sejamos colhidos 
por surpresas arrasadoras, 
na transição da morte”. 

E conclui que devemos 
agradecer a redenção 
através das enfermidades 
como: “O enfarte, a trom-
bose, a hemiplegia, o cân-
cer penosamente suporta-
do, a senilidade prematura 
e outras calamidades da 
vida orgânica constituem, 
por vezes, dores-auxílio, 
para que a alma se recu-
pere de certos enganos 
em que haja incorrido na 
existência do corpo denso, 
habilitando-se, através de 
longas reflexões e benéfi-
cas disciplinas, para o in-
gresso respeitável na Vida 
Espiritual”. 

O Senhor corrige: a ferida: com o bálsamo; a dor: com o sedativo; a doença: com o remédio; 
a sombra: com a luz. (...) Bezerra de Menezes (Chico Xavier) – Brilhe vossa luz – IDE

O Engenho e a primeira 
casa de Rafard

Como sempre, ao ler Silveira Rocha, por quem sempre tive 
grande admiração, e que aumenta a cada leitura mais atenta 
que faço de seu livro “Vida social e política de Rafard”, haja vis-
ta que uma coisa é a leitura “en passant” - como diria ele, pela 
afinidade que tinha com o idioma francês - outra coisa, é a 
leitura atenta, buscando nos registros históricos e nas estórias 
contadas pelos moradores mais antigos, novas informações 
para somar com as informações do livro.

Relata Silveira Rocha, que Henrique Raffard, depois de es-
tudar a geologia do solo daqui, e também estudar a necessi-
dade de corte de algumas árvores, passou a fazer a medição 
para abertura dos alicerces, e assim começar a edificação do 
que viria a ser o Engenho Central, o que obviamente exigiu a 
força braçal de homens dispostos, que numa conjugação de 
esforços, ajudou a tornar realidade e implantação do ambi-
cioso projeto de nosso fundador.

Confiados no futuro promissor que a construção do Enge-
nho traria, são iniciadas também, as primeiras construções de 
casas de moradia no entorno do Engenho, onde um dia, a cha-
miné cilíndrica faria o projeto de Henrique Raffard, ser uma 
realidade e fonte de trabalho para a subsistência das famílias.

E assim, a medida que a indústria de açúcar se desenvolvia, 
mostrando toda sua força, através dos resultados de boas safras, 
trazendo aos moradores, perspectiva de grande êxito, as cons-
truções de novas casas também iam desenvolvendo o povoado.

Segundo é relatado no livro, a primeira casa, construída na 
parte de cima por Paulino Galvão de Almeida França para sua 
residência, situava-se a poucas centenas de metros, acima do 
córrego São Francisco, onde anos depois, foi a chácara dos 
irmãos Moreira, e onde hoje está localizado o loteamento do 
bairro São Carlos.

O sítio de Paulino Galvão, que depois foi sendo dividido, 
confinava com as terras, próximas do “córrego do lava pés” – 
que possui esse nome em virtude de que ninguém conseguia 
passar pelo local, sem que molhasse os pés, no entanto, há ou-
tra versão de que naquela época os jovens que iam aos bailes, 
nas noitadas capivarianas, para não chegar com os calçados 
sujos de poeira ou barro em dias de chuva, iam descalços até o 
lava pés, e ali depois de lavarem os pés, colocavam os sapatos 
limpos que traziam numa sacola, e assim chegavam com os 
sapatos brilhando nos bailes.

Essa primeira casa construída em 1876, que foi residência 
de Paulino Galvão, relata Silveira Rocha, que além de muito 
bonita, era espaçosa, confortável e tinha uma “sacada” e exis-
tia na entrada degraus que davam acesso ao seu interior, tal e 
qual uma casa de fazenda. Nessa casa, segundo continua seu 
relato, eram promovidos bailes aos sábados, o que conferia 
fama e despertava a atenção dos jovens daquela época.

Anos depois, nessa mesma casa, morou Ângelo Andrello 
– popularmente conhecido por “Naneto” , que lá morou por 
volta do ano de 1930.

Quando se iniciou a construção da linha férrea, tivemos a 
construção também de agrupamentos de casas, inicialmen-
te na parte de baixo, e à margem da linha, que são datadas 
do ano de 1883 a 1886, onde nessa mesma época, tivemos a 
construção do prédio sobradado (foto) por henrique Raffard, 
que serviu para moradia de sua família.

São desses mesmos anos, as casas também em estilo de 
agrupamento, construídas na rua Tietê, que naquele tempo 
era conhecida por “Estrada de Tietê”. Quanto ao sítio denomi-
nado cascavel, que hoje não existe mais, também localizado 
ao lado dessa via, relata Rocha, que o mesmo recebeu esse 
nome por causa da existência de muitos ninhos de cobra des-
sa espécie no local.

Semana que vem, se Deus deixar, continuo a descrever 
mais sobre o que li no livro de Silveira Rocha, sobre nossa 
cidade Coração. Abraço
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Valor: R$ 88,08 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Rodovias do Tietê e Prefeitura 
realizam campanha ‘Maio Amarelo’

Nesta sexta-feira, 20 de 
maio, a concessionária 
Rodovias do Tietê, com 
apoio da Prefeitura de Ra-
fard, realiza a campanha 
de conscientização ‘Maio 
Amarelo’ no município.

O objetivo da campa-
nha é chamar a atenção 
da sociedade para o alto 
índice de mortos e feri-
dos no trânsito em todo 
o mundo.

Quem passar pela Pra-

ça Domingos Fontolan, 
das 14h às 15h30, será 
orientado sobre a impor-
tância dos cuidados com 
a saúde e a atenção com 
a segurança no trânsito. 

Serão oferecidos exa-
mes de saúde, como 
medição de temperatura 
aferição de pressão arte-
rial e teste de glicemia. 
Também haverá a distri-
buição de panfletos de 
segurança viária, além 

das orientações sobre 
saúde e direção segura.

Na avenida São Ber-
nardo, a concessionária 
realiza, às 16h, a ação 
‘Cavalo de Aço’, onde 
abordará motociclistas 
e oferecerá orientações 
e conscientização sobre 
os cuidados no trânsito, 
bem como, ressaltar a 
importância do uso dos 
equipamentos de segu-
rança.

Valor: R$ 123,312 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Conselho Tutelar orienta combate 
contra a violência e exploração 
sexual de crianças e adolescentes

CONSCIENTIZAÇÃO  |  Panfletos com orientações foram entregues aos alunos

Membros do Conselho 
Tutelar de Rafard estive-
ram na escola estadual Jeni 
Apprilante, na quarta-feira, 
18, onde distribuíram pan-
fletos com informações 
para conscientizar crian-
ças e adolescentes sobre o 
problema social de crime 
de violência e exploração 
sexual de crianças e ado-
lescentes.

A visita faz parte da cam-
panha de conscientização 
em alusão ao 18 de maio - 
Dia Nacional de Combate 
ao Abuso e à Exploração 
Sexual. 

“A vítima que passa por 
uma situação dessas leva 
isso para a vida e todos te-
mos o dever de proteção”, 
destacaram os conselhei-
ros. 

Neste sábado, 21, acon-
tece uma caminhada alu-
siva a data, às 8h30, com 
saída da praça Domingos 
Fontolan (bairro Popular), 
com chegada no Cras Es-
tação.

“Nós, enquanto Poder 
Público, temos que estar 
engajados, pois trata-se 
de um problema social. 

Quanto mais falarmos do 
assunto, mais pessoas irão 
se conscientizar e saber 
que existe uma rede que 
protege crianças e adoles-
centes. Precisamos acabar 
com esse crime. Juntos so-
mos mais fortes!”, disse o 
prefeito Fabio Santos, que 
também acompanhou a 
visita aos alunos.

Prefeitura de Rafard

Visita aconteceu na quarta-feira (18)
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Polícia Civil cumpre mandado de prisão de 
suspeito por estupro contra a própria filha

CAPIVARI  |  Homem de 49 anos foi preso pela equipe comandada pela delegada titular da Polícia Civil de Capivari, Maria Luísa Dalla Bernardina Rigolin

A Polícia Civil de Ca-
pivari prendeu na quar-
ta-feira (18), em cum-
primento a mandado 
de prisão temporária, 
por crime de estupro de 
vulnerável, um homem 
de 49 anos. A prisão foi 
realizada pela equipe de 
policiais civis de Capi-
vari comandados pela 
delegada titular, Maria 
Luísa Dalla Bernardina 
Rigolin.

Segunda a polícia, a 
vítima de 11 anos, que 
apresentava sinais de 
mutilação nos braços, é 
filha do suspeito e relatou 
os abusos para a mãe.

Atendida pela psicólo-
ga da Delegacia (DDM) 
em escuta especializada, 
a menina informou que 
sofria os abusos desde 
que ela tinha 05 anos de 
idade. Segundo a crian-
ça, a irmã também so-
freu abusos do pai.

Conforme as investi-
gações, o homem já res-
ponde outros processos 
pelo crime de violência 
sexual. Um deles con-
tra a enteada, na época, 
chegando a praticar a 
conjunção carnal.

Diante dos graves fa-
tos, a delegada titular 
Maria Luísa Dalla Ber-
nardina Rigolin repre-
sentou pelo mandado de 

prisão temporária do in-
vestigado, imediatamen-
te deferido pela Justiça. 
O preso foi localizado na 
cidade de Monte Mor e 
foi conduzido para a 
Delegacia de Defesa da 
Mulher de Capivari.

Maio Laranja
A ação, iniciada nas 

primeiras horas de quar-
ta-feira (18), tem por 
objetivo intensificar as 
ações de combate ao 
abuso e à exploração 
sexual de crianças e ado-
lescentes no Estado.

É uma operação que  
ocorreu em todo Brasil, 
em alusão ao dia 18 de 
maio, quando se come-
mora o Dia Nacional de 
Combate ao Abuso e à 
Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes.

De acordo com a de-
legada, a campanha 
nacional ‘Maio Laranja’ 
incentiva a realização 
de atividades para cons-
cientizar, prevenir, orien-
tar e combater o abuso 
e a exploração sexual de 
crianças e adolescentes.

Araceli
O dia escolhido faz 

alusão ao caso da me-
nina brasileira Araceli 
Cabrera Sánchez Cres-
po, assassinada em 18 de 

maio de 1973, aos 8 anos 
de idade, na cidade de 
Serra, no Espírito Santo.

O corpo da criança 
foi encontrado somen-
te seis dias após o crime, 
desfigurado por ácido e 
com marcas de violência 
e abuso sexual.

Os acusados pelo cri-
me foram absolvidos e o 
processo arquivado pela 
Justiça, fato que instituiu 
o Dia Nacional de Com-
bate ao Abuso e Explora-
ção Sexual de Crianças e 
Adolescentes.

Denuncie
Caso você presencie 

ou desconfie de caso 
de abuso ou exploração 
contra a criança e o ado-
lescente, não fique em 
silêncio.

É possível fazer de-
núncia anônima nos 
telefones: Disque De-
núncia Nacional 100; em 
caso de emergência 190; 
Conselho Tutelar (19) 
3492-3025 / 3492-6422; 
Guarda Civil  153 (fora 
do horário do Conselho 
Tutelar); CREAS  (19) 
3492-5805; Delegacia de 
Defesa da Mulher  (19) 
3491-4181 / 3491-2563; 
WhatsApp Denúncia 
(19) 9 8915-9948. E-mail: 
ddm.capivari@policiaci-
vil.sp.gov.br.

Polícia desencadeou operação ainda na madrugada; homem foi preso em Monte Mor

Polícia Civil de Capivari

Com previsão de frio 
intenso nos próximos 
dias, Capivari acolherá 
moradores no Ronaldão

INVERNO!?  |  A estação ainda não chegou, mas o frio já castiga região

A região registrou tem-
peratura de 7° e sensação 
térmica de 4° na manhã 
de quarta-feira (18). A 
‘friaca’ se repetiu na 
quinta-feira (19).

Com a previsão de frio 
intenso nos próximos 
dias, a Prefeitura de Ca-
pivari emitiu nota infor-
mando que a Secretaria 
de Desenvolvimento So-
cial acolherá os morado-
res de rua, até domingo 

(22), no Ginásio de Es-
portes “Ronaldo Zaidan 
Pellegrini” (Ronaldão), 
localizado na avenida 
José Annicchino.

Segundo o governo 
municipal, os morado-
res serão acolhidos para 
pernoite, das 21h às 8h. 
O café da manhã e a 
distribuição de cober-
tas serão realizadas no 
Creas, localizado na rua 
Fernando de Barros, 176, 

no Centro.
O Creas atende através 

dos números (19) 3491-
3088 e (19) 3492-5805 
(ambos são WhatsApp).

O almoço é oferecido 
pelo restaurante “Prato 
Carente”, para pessoas 
que não possuem condi-
ções financeiras. Ele está 
localizado na rua Osvaldo 
Cruz, 37, no bairro Juven-
tus. O horário de atendi-
mento é das 11h às 13h.

Prefeitura de Capivari

Ginásio Ronaldão vai abrigar moradores de rua até o domingo (22)
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Caratecas da Washi-Ki-O conquistam 
bons resultados em Americana

ARTES MARCIAIS  |  Copa de Karatê Araújo reuniu cerca de 500 atletas e contou pontos na 2ª etapa da ACAK

Quinze atletas da As-
sociação Washi-Ki-O 
Karatê-Do, de Capivari, 
participaram no últi-
mo domingo (15), da 1ª 
Copa de Karatê Araújo.

A competição aconte-
ceu em Americana, no 
Complexo Poliesportivo 
Milton Fenley Azenha, 
válido pela segunda eta-
pa da ACAK 2022 (Asso-
ciação Cooperativa das 
Academias de Karatê).

Segundo a organização, 
foram 493 atletas inscri-
tos, representandos 50 
associações de 31 cidades 
do Estado de São Paulo.

A Washi-Ki-O conquis-
tou o 5º lugar na classi-
ficação geral, trazendo 
para Capivari 6 meda-
lhas de ouro, 4 de prata 
e 7 de bronze.

No masculino, subiram 
no pódio: Aron Venancio 
de Andrade, 3º lugar no 
Kata (apresentação) e 
2º no Shiai (luta); Layon 

Rafael de Andrade, 1º no 
Kata e 3º no Shiai; Caique 
Dela Piazza, 2º Lugar no 
Kata e 3º no Shiai; Gus-
tavo Furlan, 3º no Kata; 
Everton Furlan, 1º no 
Kata e 1º no Shiai; Re-
nan Morbioli, 2º no Kata; 
Edison Zuin, 1º no Kata; 

Heitor L. Cavachini, 3º no 
Kata; Raul Viana Tezotto, 
3º no Kata.

As meninas também 
fizeram bonito e con-
quistaram ótimas colo-
cações: Helena Bozza 
Stein, 1ª no Kata e 1ª no 
Shiai; Nina Rosa Pagotto, 

2ª no Kata; Ana Julia Me-
negon, 3ª no Kata.

“Gostaria de agradecer 
aos patrocinadores, MM 
Souza e Capivari Clube 
que estão sempre nos 
apoiando!”, reconhece 
o sensei (professor) Edi-
son Zuin.

Washi-Ki-O

Equipe Washi-Ki-O ficou na 5ª colocação geral da competição em Americana

Câmara promove ato de conscientização ao 
Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

CAPIVARI  |  Até o final de maio, o Poder Legislativo sediará palestra com a equipe da Delegacia de Polícia

Na tarde de quar-
ta-feira, 18, a Câmara 
Municipal de Capivari 
realizou um ato em alu-
são ao Dia Nacional de 
Enfrentamento ao Abuso 
e Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes, 
com “plantio” simbólico 
da flor que representa a 
campanha no jardim da 
Casa de Leis.

Participaram da breve 
cerimônia o presidente 
Du Tambú (Republica-
nos), o secretário mu-
nicipal de Desenvolvi-
mento Social, Ramon 
Bisin, a delegada dra. 
Maria Luísa Dalla Ber-
nardina Rigolin, o con-
selheiro tutelar Denis 
Ribeiro, os vereadores 
Denilton Rocha (MDB), 
Inês Luísa Félix da Cos-
ta (União Brasil), Nel-
son Soares (PL), Ruan 
Henrique Pellegrini 
Braggion (Republica-
nos) e Vinícius Scarso 
(MDB), além dos ser-
vidores do Poder Legis-
lativo.

Dados do Ministério 
da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos 
indicam que em 2022 já 

foram registradas 4.486 
denúncias de violações 
de direitos humanos 
contra crianças e ado-
lescentes ligados a situa-
ções de violência sexual.

Vale ressaltar que, re-
centemente, foi aprova-
do na Câmara Municipal 
o projeto de lei, de au-
toria de Du Tambú, que 

cria a Semana Municipal 
de Prevenção e Combate 
à Violência Sexual contra 
Crianças e Adolescentes 
em Capivari.

Até o final de maio, o 
Poder Legislativo sedia-
rá uma palestra com a 
equipe da Delegacia de 
Polícia de Capivari so-
bre o tema. “O projeto de 

lei que apresentei pede 
que a data seja acrescen-
tada no Calendário de 
Eventos do município, 
para que mais ações de 
prevenção possam ser 
realizadas, a fim de com-
batermos esse crime que 
é cada vez mais frequen-
te no país”, explica Du 
Tambú.

Autoridades e servidores participaram de ato simbólico na Câmara Municipal de Capivari

Câmara de Capivari
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CPFL comunica interrupção 
de energia para manutenção 
da rede em Rafard

A Companhia Pau-
lista de Força de Luz 
(CPFL Energia) comu-
nicou na última terça-
-feira (17), que Rafard 
sofrerá uma interrup-
ção momentânea no 
fornecimento de ener-
gia elétrica para manu-
tenção.

A ação, chamada 
de “pisca”, está pro-
gramada para ocorrer 
em dois momentos da 
quinta-feira, 2 de ju-
nho, das 9h30 às 10h, 
e das 16h50 às 17h20.

Segundo a CPFL 
Energia, serão realiza-
das obras para manu-
tenção e melhoria da 
qualidade da energia 
no município e para 

realizar essas obras, 
o “pisca” é essencial 
para a segurança dos 
eletricistas e também 
de toda a população.

No entanto, a com-
panhia tranquiliza a 
população e esclarece 
que a interrupção no 
fornecimento de ener-
gia deve durar menos 
que 3 minutos.

“Uma dica, para pro-
teger os seus aparelhos 
elétricos de possíveis 
oscilações durante a 
manutenção da rede, 
tire-os da tomada. Fi-
que atento! A energia 
poderá voltar antes do 
horário final informa-
do.

Para a sua segurança 

considere que a rede 
está energizada e não 
realize nenhum tipo 
de serviço próximo a 
ela para evitar graves 
acidentes”, alerta o co-
municado.

A nota da CPFL Ener-
gia também ressalta 
que em caso de tempo-
rais e/ou emergências, 
esta manutenção po-
derá ter sua data alte-
rada ou até cancelada.

“Sabemos que tudo 
isso impacta a sua ro-
tina, mas é graças a seu 
apoio, que podemos 
trabalhar para entre-
gar a você uma em-
presa de energia cada 
vez melhor”, finaliza a 
empresa.

Freepik

Festival de Doces e 
Sobremesas de Capivari 
oferece 14 pratos especiais

GASTRONOMIA  |  Delícias serão servidas até o dia 29 de maio nos comércios

O 1º Festival de Doces 
e Sobremesas de Capi-
vari está movimentan-
do a região. O evento, 
que tem o objetivo de 
valorizar o comércio 
local, é o segundo do 
segmento alimentícios 
com participação ape-
nas de estabelecimen-
tos da cidade. 

Os 14 estabeleci-
mentos que estão par-
ticipando nessa edição 
são: Bendita Formiga, 
Bolo de Ló, Douce d’ 
Lety, Dum Dum, Elaine 
Confeitaria, Hamah, Im-
pério do Sabor, Na Gre-
lha, Ki Pudim, L’amour 
Café, Padaria Bresciani, 
Padaria Nutri, Padaria 
Pantojo e Spot.

Cada comércio pro-
duziu uma sobremesa 
especialmente para o 
festival e segue servindo 
em seu próprio estabele-
cimento até 29 de maio. 

Além disso, a organi-
zação preparou diversas 
ações de marketing para 
o período, como sorteios 
e brindes especiais. 

O festival conta com 

o patrocínio das empre-
sas, Açúcar Caravelas, 
Dum Dum, MM Souza, 
Prósper Hotel e Sicoob 
Cooplivre. Além da par-
ticipação de algumas 
influenciadoras digi-
tais: Larissa de Ávilla e 
Samanta Ponciano, e das 

mídias partners da TBP 
Propaganda e da rádio 
Raízes FM. 

Para ficar por dentro 
das informações, sor-
teios e detalhes das so-
bremesas, siga as redes 
sociais do evento: @fes-
tivalcapivari.

Atletas de Capivari 
são campeões 
de torneio de 
Kickboxing em 
Piracicaba

No último final de 
semana, aconteceu em 
Piracicaba, o Terceiro 
Desafio Nippon de 
Kickboxing, que reu-
niu atletas de 13 cida-
des do interior paulis-
ta para competir em 
diferentes categorias 
de peso. 

Capivari contou 
com a participação 
de quatro atletas, com 
dois deles se sagrando 
campeões em suas res-
pectivas faixas de peso.

Todos os capiva-

rianos competiram 
na modalidade “kick 
light”.

Camila Barbosa 
triunfou na categoria 
até 85 kg, assim como 
Iago Felipe, que foi 
campeão na categoria 
até 70 kg. 

Além deles, outros 
dois atletas competi-
ram, Wellington Re-
nan, vice-campeão 
entre os atletas até 55 
kg, e Caio Chirelli, vi-
ce-campeão na cate-
goria até 57 kg.

Prefeitura de Capivari

Equipe de Capivari que participou da competição
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Rafard investe em tecnologia 
e adquire 86 computadores 
para escolas municipais

EDUCAÇÃO  |  Equipamentos foram comprados com recursos do Fundeb e distribuídos nas escolas

A Diretoria de Educação 
da Prefeitura de Rafard 
adquiriu, com recursos do 
Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (Fundeb), 
computadores novos para 
as escolas do município.

Foram distribuídos 
86 computadores entre 
as escolas Enzo Henri-
que Vieira, Luis Grellet, 
Aurélio Sotto e Josefina 
Chiarini Borghesi. 

Segundo a diretora de 
Educação, Cristiane Pel-
legrini Rossi, os equipa-
mentos vão contribuir 
para efetivar e agilizar 
os trabalhos dentro das 
escolas, proporcionando 
um ensino melhor aos 
alunos.

Nesta semana, o pre-
feito Fabio Santos, esteve 
nas escolas conferindo a 
chegada dos equipamen-
tos e destacou a impor-
tância para a melhoria 
na estrutura de trabalho 

da administração. “Todos 
acreditamos que a Educa-
ção se faz com compro-
misso, investimento e de-
dicação. Por isso, a meta 
da prefeitura é elevar cada 
vez mais os avanços da 
tecnologia na Educação, 
visto que é importante os 
alunos terem contato di-
reto com a mesma”, disse.

Prefeitura de Rafard

Prefeito Fabinho visitou escolas municipais para acompanhar 
entrega dos 86 computadores
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Valor: R$ 305,235 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Mombuca abre Festa 
do Peão com Desfile de 
Cavaleiros neste domingo

De 26 a 28 de maio, 
Mombuca retorna com 
a tradicional Festa do 
Peão na cidade. João 
Bosco e Vinícius, Diego 
e Victor Hugo, e João 
Neto e Frederico esta-
rão entre as atrações.

Neste domingo, 22 
de maio, os organiza-
dores abrem a festa 
com o Desfile de Cava-
leiros. A concentração 
será no recinto da festa, 
próximo ao portal de 
entrada da cidade. A 
saída está programada 
para as 10h.

Segundo a organiza-
ção, o desfile contará 
com show sertanejo e 
praça de alimentação.

A rainha e princesas 
da Festa do Peão de 
Mombuca 2022 tam-
bém marcarão pre-
sença no desfile. Lídia 
Fernanda Fonseca foi 
eleita rainha do rodeio 
em evento aberto reali-
zado no dia 7 de maio, 
na praça da Igreja Ma-
triz de Mombuca. Ela 
terá a companhia da 
1ª Princesa, Luana An-

garten Dal Fabro e da 
2ª Princesa, Ghiovana 
Stefani Pires.

Os shows da Festa 
do Peão de Mombuca 
começam na quinta-
-feira (26), com a dupla 
sertaneja João Bosco 
e Vinícius. A entrada 
será dois quilos de ali-
mento.

Na sexta-feira (27), 
Diego e Victor Hugo se 
apresentam no palco da 
festa. João Neto e Frede-
rico encerram os shows 
no sábado (28). O valor 
dos convites e pontos 
de venda estão dispo-
níveis na página oficial 
do rodeio de Mombuca 

no Facebook.
Para os amantes do 

rodeio, a festa contará 
com montaria todas as 
noites.

A troca de alimentos 
para o convite solidá-
rio do dia 26 de maio 
já está liberada. Em 
Mombuca, nos Super-
mercados Guari e Al-
ves; em Capivari, nos 
Supermercados Arme-
lin da Vila Fátima e do 
Centro; e em Rafard, 
no Supermercado Ar-
melin.

Serão aceitos os se-
guintes alimentos: ar-
roz, feijão, açúcar, leite 
e óleo.

Prefeitura de Capivari

Prefeitura inicia obras 
importantes de recape

CAPIVARI  |  Avenidas Demétrio Girardi e Marlene do Carmo Rossi estão em obras

A Prefeitura de Capi-
vari iniciou na última 
quarta-feira (18), as 
obras de recape na ave-
nida Demétrio Girardi, 
no bairro Sgariboldi.

O prefeito Vitor Ric-
comini e o vice, Bruno 
Barnabé, anunciaram 
as melhorias em vídeo 
divulgados nas redes 
sociais.

A Demétrio Girardi é 
uma das rotas de liga-
ção até a rodovia SP-101 
e passará por recapea-
mento em toda a sua 
extensão.

A obra utilizará re-
curso federal e também 
investimentos próprios 
da Secretaria de Desen-
volvimento Urbano de 
Capivari, para limpeza 
e iluminação do local.

Serão 15.126,4 m² que 
devem resolver uma de-
manda antiga dos mora-

dores da região. 
“O recape da avenida 

Demétrio Girardi é uma 
grande conquista para 
a nossa cidade, Bruno e 
eu estamos empenhados 
em trazer mais melho-
rias para a população e 
certamente esta era uma 
de nossas prioridades”, 
disse Vitão.

Em abril, o gover-
no municipal concluiu 
obras de pavimentação 
em três ruas do bairro 
Vila Fátima - rua Romá-
rio de Andrade, avenida 
José P. de Carvalho Júnior 
e rua Anatólio Pelegrini.

Outra rota alternativa 
de ligação de bairros à 
rodovia SP-101, a ave-
nida Dra. Marlene do 
Carmo Rossi, será bene-
ficiada com a primeira 
fase de recape. A ação 
acontece simultanea-
mente as obras na ave-

nida Demétrio Girardi.
Segundo o governo 

municipal, essa obra 
está sendo realizada com 
verbas do Ministério de 
Desenvolvimento Regio-
nal do Governo Federal, 
contando com a inter-
mediação do deputado 
federal Carlos Sampaio 
e também de recursos 
do município.

Na etapa inicial dos 
trabalhos, o trecho con-
templado será entre a 
Cooperativa dos Planta-
dores de Cana da Região 
de Capivari e a rodovia 
SP-101. A obra deve co-
brir uma área total de 
6.457,2 m². 

“Gostaria de agradecer 
o deputado Carlos Sam-
paio pela ajuda neste 
importante recurso, as-
sim como os vereadores 
Sandro Modas e Odésio 
Ferraz”, destaca Vitão.

Ruas e avenidas contempladas fazem ligações com rodovia SP-101
Da esquerda para a direita: Ghiovana, Lídia e Luana

Prefeitura de Mombuca
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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

Diversos

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.

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:

 ELIEL NUNES e SUELI DE JESUS BERTOLDO, sen-
do o pretendente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, aos 
24/06/1983, profi ssão: padeiro, estado civil: solteiro, domiciliado 
e residente em Rafard-SP, Rua Nossa Senhora de Lourdes, 648, 
Centro, fi lho de José Nunes e Sara Bit Nunes; e a pretendente: 
natural de Porto Feliz-SP, onde nasceu, aos 06/02/1971, pro-
fi ssão: professora, estado civil: solteira, domiciliada e residente 
em Rafard-SP, Rua Nossa Senhora de Lourdes, 648, Centro, 
fi lha de Osvaldo Bertoldo e Joana Benedita de Anhaia Bertoldo. 

Rafard, 18 de maio de 2022.

Rosane Mila Peixoto - Ofi cial e Tabeliã

15/05/2022 – Santo Scenciatti – 88 anos
16/05/2022 – Tatiane Doris de Morais Soares – 37 anos
16/05/2022 – Luzia Martins Reis – 75 anos
18/05/2022 – Arivaldo Cruz – 69 anos
18/05/2022 – Maria Helena de Campos – 64 anos
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Áries - De 21/03 a 20/04: A semana pode trazer insights importantes. Além disso, 
pode ser uma ótima semana para estudar e organizar coisas pendentes: de assuntos de fa-
mília a arquivos, caixas e gavetas. Existe uma grande mudança acontecendo em sua vida e 
uma felicidade pode chegar até você. Anime-se e arrume espaço para o novo, desapegan-
do de coisas velhas do passado. Quanto mais estiver em paz e harmonia consigo mesmo, 
mais poderá estar com os outros também. Pode ser uma semana de aventuras, renovando 
a vida afetiva. Conversas importantes podem acontecer, trazendo alguma tensão, mas no 
fi nal fi ca tudo bem se vocês souberem dialogar. Os solteiros podem ter uma mudança tam-
bém de status: a semana pode trazer alguém especial. Existem oportunidades chegando, 
bem como recompensas pelo trabalho realizado. Pode relaxar agora, porque um momento 
de segurança e paz se aproxima, trazendo mais segurança e estabilidade. Você ainda pode 
contar com a ajuda da família ou de pessoas conhecidas. Para que tudo ocorra com mais 
fl uidez e equilíbrio, é preciso saber ceder e reunir o consenso de todo o grupo.

Touro - De 21/04 a 20/05: A semana traz notícias inesperadas. Busque a diplomacia e 
o diálogo, pois pode enfrentar situações de oposição às suas ideias. Atrasos podem acon-
tecer, portanto tenha paciência. A sua saúde pode ser recuperada após um longo período 
de altos e baixos. Alguma novidade está chegando, algo que pode fazer você mudar seus 
planos. Pode ser preciso cuidar de alguém da família ou organizar algum evento especial 
para quem ama. Valerá a pena fazer uma surpresa e se ocupar de ajudar as pessoas com 
quem você se importa. Uma paixão pode acabar ou começar. Tome cuidado com controle 
excessivo sobre os outros ou com ciúme: você pode acabar seguindo rumo a uma semana 
tensa e cheia de brigas com o seu par. Mantenha seu otimismo e não dê chance para fofo-
cas e outras situações contrárias. Tome cuidado com a ansiedade, pois pode acabar dando 
um passo maior do que a perna. É uma semana intensa e cheia de emoções, portanto 
sua paciência pode estar curta. O eclipse pode mexer com suas fi nanças e um pagamen-
to pode acabar atrasando, exigindo muita negociação e capacidade de compreensão. Se 
você estiver planejando um projeto ou cuidando de um novo momento na carreira, cuide 
para que tudo fi que impecável e conseguirá realizá-lo, o que vai fazer com que você tenha 
sucesso.

Gêmeos - De 21/05 a 20/06: Pode ser uma semana cansativa, na qual você precisa 
recuperar a saúde ou o fôlego, portanto não se cobre tanto. Vá devagar e priorize a organi-
zação e a atenção aos detalhes, mas o eclipse pode te deixar disperso, especialmente com 
Mercúrio retrogradando no seu signo. Saiba lidar com imprevistos e situações caóticas, 
mas evite se colocar em risco desnecessariamente. As relações estão muito presentes 
nesta semana, fortalecendo a sua própria segurança pessoal ou te deixando mais inseguro, 
portanto é importante refl etir a respeito das suas relações atuais e pensar se está feliz ou 
não. A harmonia e a compreensão precisam estar presentes para que não haja brigas ou 
desentendimentos. Os planos a dois devem ser mantidos ainda em sigilo para evitar inveja 
e outras cargas negativas. Se estiver solteiro, vale a pena avaliar suas chances. Não alimen-
te falsas esperanças: observe e escute sua intuição. As coisas no trabalho podem se de-
senrolar sem grandes novidades. Tome cuidado com a necessidade de fazer mais do que 
pode ou de exigir algo de si que não pode cumprir. Vale a pena ser honesto consigo mes-
mo. Acontecimentos inesperados podem trazer um novo frescor à sua vida profi ssional. A 
confi ança precisa estar presente para que você tenha mais inspiração e força de vontade.

Câncer - De 21/06 a 20/07: O eclipse vai te desafi ar a confi ar mais em si mesmo e 
a perder o medo de se expressar, decidindo-se pelo que te faz feliz. Tome cuidado com 
barganhas e migalhas. Saiba ser inteiro e merecedor do melhor. As competições também 
podem ser um ponto de irritação nesta semana, portanto, quanto mais olhando para si 
e para a sua vida você estiver, melhor será. Acreditar que é capaz é a chave para uma 
semana promissora. Quanto mais alegre e expressivo estiver, melhor vão estar suas re-
lações, e isso pode trazer também mais popularidade. Os solteiros vão se benefi ciar de 
todo esse magnetismo. Mas as emoções podem oscilar devido ao eclipse, pedindo mais 
introspecção e menos comparação e competição. O trabalho pode estar te consumindo e 
você pode não ter energia nem para diálogos positivos. Tome cuidado com a tendência a 
se isolar e não expor suas necessidades. Tome cuidado com o excesso de trabalho. Você 
pode receber em troca apenas estafa ou irritação. Saiba cuidar melhor da sua saúde e 
dos seus interesses pessoais. O lazer precisa fazer parte da sua rotina também. Busque a 
calma, senão fi cará ansioso. É preciso avaliar onde anda perdendo energias em excesso e 
fazer as mudanças necessárias para uma vida mais saudável e equilibrada.

Leão - De 21/07 a 22/08: O eclipse pode mexer muito com a sua vitalidade, portan-
to você pode se sentir com menos energia e mais vontade de descansar nesta semana. 
Sua criatividade e sua imaginação podem imperar. É importante fazer uma reavaliação 
sobre seu passado e perceber o que quer levar adiante e o que não quer. Sua criatividade 
pode aumentar, bem como seu foco, durante a semana, renovando tudo. Sua capacida-
de de amar e receber amor está muito equilibrada nesta semana, portanto pode ser uma 
semana de paz com seu par. Caso não consiga manter o equilíbrio, pode acabar sendo 
muito mais protetor do que o normal. Apenas tome cuidado com o exagero, que pode 
acabar sufocando o outro. Aos solteiros, a semana pode não trazer muita novidade. Exis-
tem muitos eventos no céu e o momento pode ser de isolamento e refl exões para uma 
limpeza emocional. Tome cuidado com a desordem material, porque isso pode te trazer 
preocupações em excesso. Saiba gerir bem seus recursos nesta semana, sem exageros. 
Você pode acabar recebendo propostas de pessoas distantes, então avalie se vale a pena 
aceitar. Tome cuidado com indecisões. Manter a fi rmeza é importante, bem como tomar 
decisões com calma, sem procrastinar. Foque no que é novo e criativo; isso pode trazer 
mais alegrias no futuro.

Virgem - De 23/08 a 22/09: A semana pode trazer certa confusão de pensamentos e 
sentimentos. O ideal é moderar o ritmo e fazer as coisas com calma, já que a impaciência 
pode imperar. Tome cuidado com brigas e desentendimentos com as pessoas em geral. 
Seus caminhos estão sendo desobstruídos. Algo que você queria muito em breve chegará 
se você mantiver fi rmes sua autoconfi ança e sua autoestima. Momento de prosperar e 
seguir fi rme em direção a uma meta ou um objetivo. Tome cuidado para não criar coisas 
na sua cabeça, pois isso pode te levar a complicar demais as situações. Saiba respeitar 
o tempo dos outros, assim como o seu próprio. Você pode conseguir ter bons momen-
tos com seu par, sem grandes mudanças, se conseguir se manter estável e afetuoso. Os 
solteiros podem descobrir uma pessoa rival. Tome cuidado com excessos e saiba tomar 
decisões sábias. Tome cuidado com intrigas e inveja no trabalho. Continue seu caminho 
sem dúvidas ou inseguranças. Pode ser uma semana com boas resoluções nos negócios 
ou boas ideias em reuniões realizadas. Semana de tomada de decisões e de abundância, 
mas você precisa se manter equilibrado. O medo pode ser um impeditivo para você, então 
não tenha medo de crescer. 

Libra - De 23/09 a 22/10: Tome cuidado com falsas promessas e não caia em ilusões: 
certifi que-se de tudo antes de se comprometer. Algumas pessoas falsas podem querer te 
manipular. É importante manter a autoconfi ança, e isso será desafi ador, porque o eclipse 
pode trazer inseguranças e medos, mas faça uma reavaliação dos seus valores morais e 
éticos, assim como dos seus talentos. Enumere seus desejos e suas capacidades e alinhe 
a forma como vem atuando em sua vida. Manter uma relação apenas por segurança pode 
não ser a decisão mais sábia. Certifi que-se de estar realizando seus sonhos com verdade e 
coragem. Pode haver uma ruptura se a relação não estiver equilibrada e recíproca, ao pas-
so que você pode iniciar uma relação satisfatória se tiver coragem de se declarar. Pessoas 
do passado podem ressurgir. Tome cuidado com gastos em excesso. É momento de fazer 
economias para não se enrolar futuramente. Seja compreensivo com as pessoas e suas 
indecisões. É possível uma aliança profi ssional ressurgir, ou seja, uma sociedade pode se 
refazer, bem como uma proposta de trabalho pode retornar. Seja como for, preserve sua 
saúde emocional e física e poderá ser uma semana criativa e produtiva. 

Escorpião - De 23/10 a 21/11: O eclipse no seu signo pode trazer abatimento, cansaço 
e até certa depressão. O lado emocional fi ca remexido e é preciso ter paciência consigo 
mesmo e ouvir os sinais da intuição. Você pode querer cuidar melhor de si mesmo, e é 
recomendado que o faça. Inquietação e ansiedade também podem acontecer. O positivo 
é que você pode ter muita criatividade, capacidade de observação e refl exão. Você pode 
contar com o apoio afetivo do seu par, deixando tudo mais leve e fi rme, afi nal você pode 
se sentir inseguro e instável. Os solteiros podem se apoiar nos amigos. A semana pode 
não trazer nada de novo, mas sim uma necessidade de maior recolhimento e busca pes-
soal. Você pode sair desta semana com muito mais vontade de se comprometer e viver 
uma vida nova. Nesta semana, você pode sentir que um trabalho chega ao fi m, e isso traz 
tristeza ou medo, mas o novo está chegando. Seus talentos podem ser ressignifi cados e 
melhorados. Crie oportunidades para si mesmo. A vida vai mostrar o caminho. Não é mo-
mento para preocupações. Sua saúde pode ser recuperada, então mantenha a esperança. 

Sagitário - De 22/11 a 21/12: A semana pode trazer um excesso de afazeres, caos e 
extremo cansaço, solicitando mais que você cuide de si mesmo, saiba relaxar e viver a vida 
com mais leveza. Novas oportunidades virão. Seus caminhos estão abertos, mas é preciso 
se reinventar e equilibrar as coisas: construa sem apego e sem tanta necessidade de con-
trole. Saiba se satisfazer com o que tem, porque isso também trará mais contentamento e 
felicidade, pois excesso de ambição pode te fazer mal. Seu lado amoroso vai trazer mais 
estabilidade para a sua vida, portanto não deixe de se doar um pouco mais às pessoas que 
ama: mostre quanto se importa e as relações tendem a crescer. Quem está solteiro poderá 
se sentir inseguro e mais voltado para si mesmo. O eclipse trará mais introspecção, intuição 
e autoestima, portanto o externo não importará tanto neste momento. Você pode ter vários 
assuntos para resolver nesta semana, então é preciso ser multitarefa e também gerenciar 
bem as situações para que elas se resolvam. Ter confi ança nas pessoas que trabalham ao 
seu lado é importante, inclusive você pode conseguir o apoio deles e se destacar se tiver 
leveza nas palavras, bem como autoconfi ança. Tome cuidado com ambições que podem 
te levar a fazer coisas das quais pode se arrepender depois. 

Capricórnio - De 22/12 a 20/01: Você tem se sentindo inspirado e poético nesta se-
mana, e isso facilita a vida de quem precisa ser mais criativo ou deseja iniciar coisas novas. 
A ausência de medo pode te ajudar a ir além. Existe possibilidade de ser convidado a fazer 
algo diferente. Acredite no seu progresso e seja espontâneo: esse é o desafi o que esse 
eclipse vai trazer. Se você está interessado em uma pessoa, vale a pena ter coragem para 
se declarar e deixar fl orescer as emoções. Para quem já está numa relação, aproveite o 
romantismo do momento e permita que a rotina mude um pouco: mais leveza e amor 
podem fazer a diferença. Criatividade, ideias inspiradoras e um bom entrosamento com 
sua equipe ou sócio deixam a semana mais animada para trabalhar. Uma nova proposta 
também pode chegar se estiver buscando verdadeiramente algo com o coração. Aceitar o 
novo é importante para o progresso. 

Aquário - De 21/01 a 19/02: A semana vai te fazer encarar seus medos e abraçar sua 
intuição e suas emoções, por isso você pode fi car muito sensível. O momento é ideal para 
curas físicas, emocionais e mentais. Você pode descobrir muito sobre si mesmo nesse 
período, saindo de situações limitantes, colocando limites ou se permitindo viver uma vida 
com mais prazer e plenitude. Você poderá fi car mais introspectivo, mas não se afastará 
emocionalmente de quem ama: saberá quem está ao seu lado e quem não está por sin-
tonia. As coisas acontecem como mágica: amigos fi cam, outros vão. Os amores estáveis 
ganham profundidade e romance, já as paixões podem acabar da mesma forma como 
começaram: instantaneamente. Você pode fi car meio instável e inseguro em relação às 
suas ações, mas se confi ar na sua intuição e na sua criatividade, poderá dar passos sig-
nifi cativos em direção a uma carreira de sucesso: é muito importante acreditar em seus 
talentos e ouvir seu coração. Tome cuidado com a tendência a fi car fantasiando sucessos 
imaginários e não colocar os pés no chão para realizá-los. Sua saúde pode estar ótima, 
então aproveite para cuidar melhor de si mesmo e não ocupe todo seu tempo apenas com 
trabalho e responsabilidades.

Peixes - De 20/02 a 20/03: A semana vai trazer expansão mental, mas antes você 
pode se sentir irritado, confuso, portanto tome cuidado com grosserias e situações de con-
fronto. O passado pode voltar, trazendo situações desagradáveis. Cuide mais da sua saúde, 
saiba fazer pausas e abandone um pouco o controle. Medite. Você pode se sentir cansado, 
cheio de responsabilidades e sozinho. Tome cuidado com depressões ou a negação das 
emoções, tornando-se excessivamente frio. Mantenha as emoções sob controle, mas não 
de forma radical, senão fi cará muito racional e autoritário. Escute si mesmo para conseguir 
se organizar emocionalmente. Pode ser uma boa semana para terapias ou conversas pro-
fundas com seu par ou amigos. Isso pode te trazer mais abertura mental e uma nova visão 
sobre si mesmo. Você pode lidar com muitas preocupações no trabalho: metas, prazos e 
outras cobranças. Saiba relaxar um pouco, senão não conseguirá ver muito claramente seu 
sucesso. O eclipse vai trazer nova visão e mais força para avançar, mas é preciso buscar 
mais intuição do que o pensamento racional e pragmático. É importante diminuir o ritmo 
e se cobrar menos.

HoróscopoFelizFelizFelizFelizFelizFelizFelizFelizFelizFelizFelizFelizFelizFelizFelizFeliz
Aniversário

Seu nome não está na lista?

Ligue pra gente! 3496.1747

Dia 20/05
Cristiane Paganato
Eduardo J. Estanislau
Maria Claudia Sampaio
Juliana Pagotto
Oswaldo Ruy Junior
Daniel Jacques de Oliveira
Sonia Flausino
Diego Silvestre
Julia Facion
Jacinta Leite
Gabriel Prado
Cássio Ap. Chiarini
Theo Ribeiro Souza

Dia 21/05
Shirley de Almeida
Everton Ap. Xavier
Julia Balan Tonin
Laura Balan Tonin
Wilson Armelin
Magali Ap. Zape
Gabriel Tonin
Gabriel Prata
Rodrigo Galdino
Marcio Jose Mendes
Queren Elias Oliveira
Keith de Menezes
Juliana Callegaro
Vanessa Destro
Daniela Cardoso Zuin

Dia 22/05
Selma Regina Vicente Feliciano
Rita de Cássia Barboza
Pedro Henrique Talassi
José Eduardo Colombo
Maria F. Prodoskymi Gabassi
Cassia Neves
Jessica de Maria
Marina Souza Silva
Daiana Godoi
Antonia Silva
Alan Gustavo
Angelo Miguel Pavioto
Rita Piron
Fernando Henrique Marciano
Denis Conselvan Colaneri
Samuel Tiaggo
Silvana Antunes de Moraes

Dia 23/05
Micaelen Fernanda Garcia
Alexandre Juliano Benatti Juliani
Franciely Veloso
Samanta Salles
Fernando Juarez
Micaelen Garcia Doriguello
Jailson Pereira
Barbara de Assis
Bia Blotta
Mariane Risso
Rebeca Forti Busato
Ianca Leal
Rogerio Assalin
Gisele Dulci
Lilian Menezes da Costa
Caroline Piai Stenico

Dia 24/05
Patricia Oliveira Lucas

Murilo Colombo Zamuner
Lúcio César Franchi
Andressa Benatti
Luis Atílio Bicudo
Ariana Rodrigues Cardoso
Raissa Vitória Antonelli Moraes
Vinicius Eduardo Manoel
Natali Parazi Fabrício
Eliane Neres dos Santos
Danielle Oliveira
André Luiz Quagliato
Lisandra Bueno
Odete Bortolucci
Alyne Jesus
Rodolfo Alves
Christofer Ferreira
Valkyria Passos
Eliabe Cassiere

Dia 25/05
Elieder Rafael
Matheus P. da Silva
Patrícia Rafaela de Almeida
Daniela Rogatto
Fernando de Brito Garcia
Mauro César Piff ardini Savassa
Matheus Bragion Silva
Fábio Chiarini
Rosilene Doriguello Bet
Renata Fontolan dos Reis
Carlos Sensiate
Jeferson Suzete Barbosa
Eliana Araujo de Sena
Selma Brunharo Campos
Wilson José Pompeu
Roseli Doriguello Quagliato
Jeferson Barboza
Kheila Reis

Dia 26/05
Larissa Rodrigues de Jesus
Rafael Manfrinato
Vilma da Rocha Arruda
Felipe Nalesso
Arthur Giacomini
Tiago Machado Salvador
Marcela Dias
Gleice Rodrigues
Gisele Bazilio
Vanessa Messias

Dia 27/05
Marcio Aurélio de Rissio
Carina Pereira Rossi
Márcio Angelin Silveira
José Renan Gomes
Daniela Mano
Leni Lobo Tome
Leticia Simionato
Rodolfo Santos
Telma Stein
Laís Fritshe Barata
Ailton Ponce
Valmir Amancio
Dalva Luca
Gisele Silva
Keli A. Berganton
Maria Helena Moraes
Rubens de Souza
Ariane Conceição

NOVELAS

Pantanal – Globo – 21h – sexta-fei-
ra: Maria Bruaca não revela a Tenório o 
motivo do seu choro. José Leôncio leva 
Irma à tapera de Juma para conversar 
com Jove. Filó se ressente ao ver José 
Leôncio com Irma. Dona Jacutinga se 
surpreende com o estado de José Lucas. 
José Leôncio confessa a Irma que errou 
ao escolher Madeleine. Tenório estra-
nha o comportamento de Maria Bruaca, 
e Guta comemora. Juma diz a Jove que 
tem medo de que ele vá embora. Trinda-
de se encanta com Irma. Dona Jacutinga 
incentiva José Lucas a seguir em frente.

Quanto Mais Vida, Melhor! – Globo – 
19h – sexta-feira: Flávia é hostil com 
Paula. Guilherme acorda e tenta tranqui-
lizar Daniel. Joana avisa a Neném que 
Bianca pode ter que fi car internada. So-
raia termina com Tigrão. Neném recebe 
um convite para dar uma entrevista na 
TV. Guilherme passa mal antes de uma 
cirurgia e Joana se preocupa. Neném 
tenta convencer Flávia a perdoar Paula. 
Guilherme conta sobre a Morte para Joa-
na. Neném elogia Paula durante sua en-
trevista e Rose se chateia. Roni fala com 
os homens que atacaram Tina. Flávia des-
cobre os vídeos que Guilherme fez para a 
fi lha e se desespera. Neném ajuda Paula.

Além da Ilusão – Globo – 18h – sexta-
-feira: Tenório se desculpa com Olívia. 
Mariana conta para Julinha que viu Armin-
da na moto de um desconhecido. Inácio 
beija Arminda, e Julinha fl agra os dois, 
sem reconhecer o jovem. Violeta desco-
bre a fuga de Isadora e se desespera. Ma-
tias passa mal. Isadora discute com Joa-
quim e deixa a casa de Eugênio. Julinha 
se enfurece ao ver Margô chegar para a 
festa de Natal. Úrsula se declara para Eu-
gênio. Isadora beija Nelsinho na frente de 
Joaquim e Davi. Violeta incentiva Eugênio 
a se aproximar de Úrsula. Lorenzo revela 
a Giovanna que Bento está vivo. Eugênio 
dorme com Úrsula. Iolanda seduz Davi. 
Tenório decide voltar para o seminário.

Poliana Moça – SBT – 20h30 – sexta-
-feira: Helena pergunta porque as me-
ninas estão evitando ela; Song comenta 
que achou desnecessário sua atitude na 
sala de aula e se o intuito era causar, ela 
conseguiu. Roger visita Davi, tenta des-
cobrir alguma informação sobre o papo 
com o irmão e deixa a mochila na casa 
do médico. Helena conversa com Polia-
na sobre a amizade entre elas. Gleyce 
entrega para Celeste foto da pessoa que 
a jovem procura. Nanci dá palestras so-
bre relacionamentos abusivos. Eugênia 
nota uma mochila estranha em sua sala 
e acha que é uma bomba. Jeff erson se 
muda para casa de Vini e Formiga. Pedro 
e Chloe alertam Megabelo sobre a mo-
chila de Roger, que fi cou na casa deles. 
Poliana percebe que seu colar de cristal 
sumiu e vai falar com Otto.  Violeta con-
serta Pinóquio; o boneco questiona por-
que demoraram tanto para ligá-lo.

FILMES

TV Brasil - 14h00 - A Cidade das Crian-
ças – sexta-feira: Cansados das brin-
cadeiras dos fi lhos, pais decidem sair da 
cidade por um dia. Mas ao retornar, eles 
são detidos por um grupo de soldados. 
A notícia de um lugar sem pais agrada a 
Oscar e sua gangue de valentões, que 
querem tomar o controle da cidade.

Globo - 15h30 - Incontrolável – sex-
ta-feira: Uma grande locomotiva, sem 
tripulação, está fora de controle, e um 
descarrilamento não parece ser o maior 
problema. O trem está carregado de pro-
dutos químicos tóxicos e um acidente 
poderia destruir uma cidade, causando 
um desastre ambiental. A única esperan-
ça de parar o trem com segurança está 
nas mãos de um maquinista veterano e 
um jovem condutor, que arriscam suas 
vidas para salvar aqueles no caminho do 
trem desgovernado.

Sesc TV - 16h53 - Cidade Fantasma 
– sexta-feira: Atualmente alvo de in-
vestigações por parte do governo dos 
Estados Unidos, Jimmy deseja apenas se 
livrar dos negócios ilícitos que coordena 
e conseguir um pouco de tranquilidade 
para seguir sua vida. Ele descobre que 
Marvin, seu mentor, conseguiu este feito 
após viajar para o Camboja. Então, Jimmy 
decide seguir seus passos e partir rumo 
ao sudeste asiático, mas logo descobre 
que, para conseguir a tranquilidade de-
sejada, terá de pagar um alto preço.

TV Aparecida - 21h15 - Madre Cabrini 
– sexta-feira: A jovem madre, Francisca 

Xavier Cabrini, e suas freiras são convi-
dadas pela Igreja a se dedicarem a uma 
nova missão e partir para Nova Iorque. 
Francisca fi ca perplexa: aceitar signifi ca-
ria desistir do sonho de ser missionária 
no Oriente. Após um processo difícil, ela 
aceita a missão na América.

TV Brasil - 22h30 - Chef – sexta-feira: 
Carl é o chef de um restaurante mui-
to famoso de Los Angeles, mas volta e 
meia enfrenta problemas com o dono do 
local por querer inovar no cardápio. Um 
dia, um renomado crítico gastronômico 
vai ao restaurante e publica uma crítica 
bastante negativa. Furioso, Casper vai 
tirar satisfação com ele e acaba demi-
tido. Pior, a briga vai parar na internet e 
se torna viral, o que lhe fecha as portas 
nos demais restaurantes. Sem saída, ele 
recebe a ajuda de sua ex-esposa para 
reiniciar a vida.

Sesc TV - 23h00 - O Crime e o Burguês 
– sexta-feira: Figueiredo é um empre-
sário entediado que, após assistir a uma 
peça, se sente instigado a matar e come-
ça a imaginar como seria um crime per-
feito. Dias depois, Emma, sua mulher, e 
o sócio dele, Ancelmo, são encontrados 
mortos.

SBT - 23h15 - Marley & Eu – sexta-feira:
Os recém-casados John e Jenny Grogan 
se mudam de Michigan para a Flórida, 
onde eles compram sua primeira casa 
e encontram trabalhos em competitivos 
jornais. Mais tarde, o casal adota Marley, 
um adorável fi lhote de labrador amarelo. 
Marley cresce rapidamente e se torna 
bastante travesso. Ainda assim, mesmo 
enquanto ele está destruindo a mobília e 
não obedece, ele sempre consegue ale-
grar John, Jenny e sua crescente família.

TV Senado - 00h00 - Chuva É Cantoria 
na Aldeia dos Mortos – sexta-feira: 
Ihjã c é um jovem do povo Krahô, aldeia 
indígena localizada em Pedra Branca, no 
interior do Brasil. Depois de ser surpreen-
dido pela visita do espírito de seu fale-
cido pai, ele se sente na obrigação de 
organizar uma festa de fi m de luto, co-
memoração tradicional da comunidade.

Globo - 01h40 - Mudança de Hábito 2 
– sexta-feira: A cantora Deloris Van Car-
tier volta ao convento St Catherine para 
ajudar as ex-colegas que estão tendo 
difi culdades para controlar uma escola 
cheia de delinquentes juvenis. Apenas 
convencer que Deloris é uma freira já 
é um desafi o, especialmente com um 
grupo de monges incompetentes atra-
palhando.

Globo - 03h10 - Redentor – sexta-fei-
ra: Célio é um jornalista que vive uma 
crise familiar desde que seu pai adoeceu 
por não ter recebido as chaves de um 
apartamento, mesmo depois de pagar 
17 anos de prestações à construtora do 
Dr. Sabóia, um empresário corrupto. Ele 
decide se vingar de Otávio, fi lho do Dr. 
Sabóia e seu ex-amigo, provando suas 
falcatruas, mas acaba se envolvendo em 
ainda mais problemas. Tudo muda quan-
do ele começa a ter visões divinas, acre-
ditando que sua missão é fazer Otávio se 
arrepender e ajudar quem prejudicou.

TV Brasil - 03h45 - Chef – sexta-feira: 
Carl é o chef de um restaurante mui-
to famoso de Los Angeles, mas volta e 
meia enfrenta problemas com o dono do 
local por querer inovar no cardápio. Um 
dia, um renomado crítico gastronômico 
vai ao restaurante e publica uma crítica 
bastante negativa. Furioso, Casper vai 
tirar satisfação com ele e acaba demi-
tido. Pior, a briga vai parar na internet e 
se torna viral, o que lhe fecha as portas 
nos demais restaurantes. Sem saída, ele 
recebe a ajuda de sua ex-esposa para 
reiniciar a vida.

Band - 04h00 - Cinturão Vermelho – 
sexta-feira: Mike Terry dá aulas de jiu-
-jitsu para se sustentar e não participa 
de competições. Após salvar um famoso 
ator em ação, ele passa a trabalhar no ci-
nema e acaba passando por circunstân-
cias que o obrigam a lutar.

Globo - 04h35 - A Lagoa Azul – sexta-
-feira: Depois de um naufrágio, duas 
crianças e o cozinheiro de um navio vão 
parar em uma ilha deserta do Pacífi co. 
O cozinheiro morre, deixando o menino 
Richard e a menina Emmeline sozinhos. 
Isolados do mundo, eles crescem e des-
cobrem o amor.

Novelas e Filmes
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M.M. COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL RAFARD

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

Entregas em domicílio

Av. São Bernardo, nº 53 - Centro - RAFARD

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

Ótica XV
Um carinho especial 

a seus olhos

Rua XV de Novembro, 784

Fone/Fax: (19) 3491-4451
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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
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Valor: R$ 305,235 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Santa Casa recebe novos equipamentos
SAÚDE  |  Carrinho de anestesia, cardiotocógrafo, colposcópio, monitores ambulatoriais entre outros equipamentos devem atender UTI e materninade do hospital

Durante a última se-
mana, a Santa Casa de 
Misericórdia de Capivari 
e seus pacientes tiveram 
uma ótima notícia. No-
vos equipamentos foram 
entregues à unidade, 
para serem usados tanto 
na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), quanto 
na maternidade em di-
ferentes exames clínicos 
que o hospital oferece.

Dentre os equipamen-
tos entregues, está um 
carrinho de anestesia, 
que serve todos os ti-
pos de procedimentos 
cirúrgicos, além de um 
cardiotocógrafo, equi-

pamento utilizado para 
monitorar a frequência 
cardíaca fetal durante a 
gestação, um colposcó-
pio, utilizado para exa-
mes periódicos de saúde 
do útero.

Além desses, a unidade 
recebeu também três mo-
nitores ambulatoriais de 
pressão arterial (Mapa), 
equipamentos respon-
sáveis por monitorar a 
pressão arterial por até 
24 horas por dia de um 
determinado paciente 
e 20 novas camas elétri-
cas, que serão utilizadas 
na maternidade para as 
mulheres que estiverem 

internadas na unidade.
O prefeito de Capivari, 

Vitor Riccomini, desta-
cou a importância dos 
novos equipamentos 
recebidos pelo hospital. 
“Hoje graças a muito tra-
balho de nossa gestão, a 
nossa Santa Casa é capaz 
de oferecer bom atendi-
mento à população, além 
da UTI que contém apa-
relhos de última geração. 
Certamente, o novo ma-
quinário recebido vai ter 
grande utilidade para os 
profissionais da saúde 
e os pacientes que esti-
verem necessitando dos 
serviços”, afirmou.

Prefeitura de Capivari




