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Rafard anuncia 50 bolsas 
trabalho; inscrições 
seguem até 17 de junho
A Prefeitura de Rafard anunciou nesta semana, 
que irá oferecer 50 bolsas trabalho para 
moradores de Rafard neste ano. A oportunidade 
de desenvolvimento profi ssional se dará através 
do Bolsa do Povo Trabalho, programa do 
Governo do Estado. Página 7

Capivari anuncia R$ 20 milhões para projetos 
de mobilidade urbana e desenvolvimento

Secretaria 
de Educação 
proíbe 
embarque de 
alunos sem 
máscara no 
transporte 
escolar
Aumento de casos 
preocupa autoridades 
sanitárias; leitos estão 
vazios. Página 7

Inscrições para o Concurso Público da 
Câmara de Rafard se encerram neste 
domingo (5).Salário é de R$ 2.536,78 para 
jornada semanal de 30 horas.  Página 10

Inscrições para o 
Concurso Público 
vão até domingo

Festa de 
Santo Antônio 
contará com 
missas, 
quermesse, 
pão e 
tradicional 
bolo do
‘casamenteiro’
Página 12

Túlio Darros

Prefeitura alerta 
para falta de água 
ou baixa pressão

Devido ao alto consumo de água, sistema 
está trabalhando na sua capacidade máxima.
Departamento de Água de Rafard enviou  
comunicado anexo às contas de água e esgoto 
alertando a possível falta de água ou baixa 
pressão nas torneiras. Página 7

Prefeito Vitão Riccomini 
e vice Bruno Barnabé 
reuniram vereadores e 
imprensa para anunciar 
projeto de investimentos 
para o município.
Página 9
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Terceira Idade de Rafard marca 
presença no JOMI 2022
Trinta integrantes do grupo rafardense participaram dos Jogos da Melhor Idade. Página 8

Prefeitura de Rafard
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Profecia é o que se diz 
antes que ocorra, é aquilo 
que se prediz. Não se deve 
confundir com predeter-
minar que é determinar 
que aconteça algo, o pai 
pode determinar ao filho 
que faça uma tarefa ao seu 
alcance. Nenhum ser hu-
mano teve ou tem capaci-
dade para profetizar por-
que não conhece o futuro, 
não sabe sequer quando 
morrerá. Entretanto houve 
o dom, um poder concedi-
do por Deus para predizer 
acontecimentos que dis-
tavam no espaço e tempo 
longínquos; Considerare-
mos uma profecia de Deus 
por meio de Daniel muito 
impressionante que in-
trigou a historiadores, ar-
queólogos e filósofos e nos 
torna estupefatos. Trata-se 
da profecia do capítulo 2 
de Daniel. 

Os capítulos 1 e 2 de 
Daniel foram encontrados 
quase intactos nos rolos 
descobertos em Qunrã, 
Caverna 1, próximo ao Mar 
Morto, em 1947. A profecia 
foi concedida a Daniel no 
ano 2 do reinado de Nabu-
codonosor (ano 603 a.C.). 
Nesse ano o rei teve um so-
nho que o deixou impres-
sionado, mas esqueceu-se 
do que havia sonhado. 
Chamou seus sábios, en-
cantadores, mágicos, em 
grande número na sua 
corte, mas ninguém soube 
interpretar. Pediam: “Diz-
-nos o sonho e daremos a 
interpretação”. Respondeu 

o rei: “Percebo muito bem 
o que quereis, mas minha 
sentença é irrevogável”. O 
rei ordenou a execução de-
les. Dn. 2:7-12). Daniel, au-
sente então, foi procurado, 
pois era um dos sábios. Ele 
pediu um tempo ao rei, foi 
para casa e com seus três 
amigos oraram a Deus. A 
oração de um justo tem 
poder. (Tg. 5:16). Deus lhe 
revelou e Daniel louvou a 
Deus (Dn. 2:19).

Daniel não se ensober-
beceu diante do rei, humil-
demente confessou que 
ele e nenhum sábio, astró-
logo, ou mágico, saberia o 
mistério, mas o Deus vivo e 
real me revelou para que o 
rei saiba o mistério. (2:27-
30). No sonho o rei viu uma 
estátua muito grande, bri-
lhante e terrível. A cabeça 
era de ouro, peito e braços 
de prata, ventre de bron-
ze, pernas de ferro, pés de 
ferro e barro. Enquanto 
o rei estava vendo, uma 
pedra cortada por nada, 
veio do céu e esmiuçou a 
estátua, mas a pedra se fez 
um monte e encheu a Ter-
ra. (2:32-35). Garanto que 
o leitor está tão ansioso 
quanto o rei pela interpre-
tação, ao lembrar do seu 
sonho. Então a interpreta-
ção: Tu, Ó rei és a cabeça 
de ouro, a quem Deus deu 
poder sobre esse grande e 
riquíssimo império, o do-
mínio de todos os homens 
e animais dessas extensas 
terras (37-38). Numa ins-
crição Nabucodonosor 

atribuía o seu império ao 
deus Marduque. O rei de-
clarou que graças aos tra-
balhos exaltados de Mar-
duque, eu atravessei terras 
do alto do Mar (mediterrâ-
neo até o baixo Mar (Golfo 
Pérsico) andei por terras 
e estradas onde eram im-
possíveis. Subjuguei povos 
desobedientes. Capturei 
inimigos, estabeleci justi-
ça na Terra, exaltei povos, 
removi povos. (S.D.A.B.C. 
vol. 4: p. 772. Mas Daniel 
lhe corrigiu quem coloca o 
governo é o Deus que diri-
ge a história (2:37).

O estudante de história 
sabe da importância mili-
tar, na astronomia, arqui-
tetura com seus templos 
de tijolos vitrificados aos 
deuses Nebo e Marduque, 
jardim suspenso particular 
da rainha, do próspero im-
pério babilônico ao norte 
do Golfo Pérsico. Apesar 
de Nabucodonosor ter eri-
gido no Líbano uma pedra 
com a sua inscrição prefe-
rida: “Nabucodonosor, o 
rei eterno”, Daniel proferiu 
a sentença: “Depois de ti se 
levantará outro reino infe-
rior ao teu, e um terceiro de 
bronze, o qual terá domínio 
sobre toda a terra”. (2:39)

O reino Medo-Persa não 
foi tão poderoso e esplen-
doroso, assim como a pra-
ta é inferior ao ouro, assim 
como o peito e os braços es-
tão em relação à cabeça. É 
destacável o fato de que na 
profecia, este império, sim-
bolizado pelo peito e bra-

ços, tenha sido formado, no 
início por duas nações aria-
nas, Média e Pérsia. Dario 
derrotou Babilônia em 539 
a.C. Em 550 a.C. Ciro ven-
ceu Astríages, subjugou a 
Média e tornou o enorme 
e rico Persa no segundo im-
pério da profecia de Daniel, 
dominando a Mesopotâ-
mia e o seu oriente. É bem 
representado pela prata. 
Quem não ouviu, ou, leu 
sobre “A Lâmpada de Ala-
dim”, sobre o “Rei Midas”, e 
ou, sobre “Ali Babá e os 40 
Ladrões”. A Bíblia também 
testemunha da riqueza do 
império Persa, o rei mos-
trou aos comandantes de 
seus exércitos suas rique-
zas durante 180 dias, finda 
a ostentação, o rei Xerxes 
(Assuero)  ofereceu-lhes e 
a todo o povo da provín-
cia, por sete dias,  luxuoso 
e banquete, em que servia 
no jardim de seu palácio, 
em copos de ouro, vinho 
em abundância, à vontade 
segundo o costume de cada 
um,. Simultaneamente sua 
rainha Vasti servia um lauto 
banquete a todas as mulhe-
res, num salão, onde havia 
leitos de ouro, cortinas 
multicoloridas e cordões 
de linho atados em argolas 
de ouro e prata. (Ester capí-
tulos 1 e 2).

Os dois próximos reinos 
são os mais curiosos, co-
mentá-los-emos no próxi-
mo artigo.
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Ter paz, mesmo em volta haja tormenta
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É muito fácil exteriori-
zar análises e julgamentos 
sobre os outros, inclusive 
filhos e familiares. Diz 
Mahatma Gandhi que vi-
vemos e andamos em fila 
indiana, e que cada um 
leva duas bolsas, uma na 
frente (de suas virtudes) e 
outra nas costas (de seus 
defeitos). Assim, olhamos 
e enxergamos com facili-
dade os defeitos alheios, 
e muito pouco vemos os 
seus méritos.

Seja como for, não te-
mos domínio sobre eles, 
cada vida é uma individua-
lidade, um universo por si. 

Sabemos que não temos 
como mudar os outros; au-
xiliá-los, sim, quando for-
mos solicitados. E, é claro, 

como uma avenida que se 
abre para o bem, podemos 
e muito amá-los (mas isto 
é ainda difícil). Ora, eles 
(os outros) não se vestem 
como nós, não gostam das 
coisas que gostamos, têm 
concepções diferentes de 
vida. Como conciliar isso? 
Plantando no campo da 
vida a fraternidade em 
benefício dos outros, e o 
contentamento do próxi-
mo nos trará paz na alma.

Por isso, procuremos 
cumprir nossos deveres e 
ativar a compreensão em 
relação ao próximo. Se-
jamos nós a calmaria na 
vida, com a consciência 
reta, porque cada novo 
dia traz notícias de gente 
sendo tempestade e fura-

cão na própria vida e na 
vida de outros. Como es-
tamos distantes deles, di-
zemos: “Meu Senhor, pra 
que isso? Que extremo é 
esse? Que coisa horrível e 
desagradável de se fazer!”.

Porém, se nossa própria 
vida é uma casa assaltada, 
incendiada, sempre recla-
mando amparo e socorro, 
quando vermos se multi-
plicarem angústias e de-
sentendimentos entre as 
pessoas ao nosso redor, 
como poderemos ajudar?

Por outro lado, se es-
tamos de fora dos “baru-
lhos” acima apontados, e 
se conseguimos visualizar 
o desastre e agir como me-
diadores, tanto melhor. Os 
outros vão despertar de-

pois, ao seu tempo, e ver 
que desconfortável e es-
tranho terem criado ou se 
envolvido nesses dramas.

A vida é um grande 
campo de aprendizado, as 
horas são as mesmas para 
todos nós e as experiên-
cias são nossas escolhas 
– o tempo calmo e impla-
cável será o juiz.

E a fé no futuro, aliada à 
oração, serão verdadeiros 
clarões iluminando nos-
sos caminhos para mais 
próximo das forças divi-
nas, de nosso mestre Jesus 
e de Deus. A fé é refrigé-
rio, é bálsamo para nos-
sas emoções e corações, 
imunizando-nos contra 
as enfermidades físicas e 
os tombos espirituais.

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

O Imposto de Renda 
sobre os valores em 

atraso nos benefícios 
previdenciários

Ter o benefício previdenciário concedido é motivo de 
grande alegria para o segurado que o pleiteia, sobretu-
do para aqueles que por muitos anos contribuíram ao 
Seguro Social, visando alguma segurança financeira na 
inatividade.

Sabemos, porém, que o INSS, por diversos motivos, 
tem demorado demasiadamente na análise de alguns 
benefícios, fazendo com que este segurado aguarde por 
vários meses, ou até mesmo anos, para obter uma res-
posta sobre o seu requerimento.

A boa notícia, é que, mesmo havendo a demora na 
análise do processo administrativo, caso ao final seja 
o reconhecido o direito ao benefício, todo o valor acu-
mulado desde a data de entrada do requerimento até 
sua conclusão, será devido ao requerente, que deverá 
receber em uma única parcela, todo o montante con-
tabilizado, o que chamamos de “atrasados”.

Esse valor possui tal “apelido” no mundo previden-
ciário, pois, em tese, trata-se de parcela do benefício 
que deveria ser paga mensalmente ao beneficiário, mas 
que por conta da demora na análise fica retido, sendo 
liberado somente após a conclusão do requerimento.

Assim, na maioria das vezes, a parcela recebida como 
“atrasada“ ultrapassa o limite de isenção do imposto 
de renda, mesmo que a renda mensal recebida regu-
larmente, mês a mês, seja isenta, já que os atrasados 
constituem o resultado de vários meses de benefício.

Logo, havendo essa extrapolação do limite isento, 
inevitavelmente, recai sobre o valor recebido a alíquota 
de incidência do imposto de renda relativa à parcela 
atrasada, conforme a tabela abaixo para o ano de 2022.

Ocorre, portanto, que dependendo do valor da par-
cela mensal instituída no benefício, a cobrança do I.R. 
sobre os atrasados poderá ser indevida, já que esta es-
taria incidindo sobre um valor que contempla vários 
meses “juntos”, mas que se fossem recebidos mensal-
mente, ou seja, na periodicidade normal do benefício, 
poderiam ser isentos ou sofrer incidência de alíquota 
menor.

Desta forma, faria jus este beneficiário à restituição 
dos valores cobrados indevidamente a título de imposto 
de renda sobre os atrasados.

Portanto, caso tenha notado na concessão de seu be-
nefício, a cobrança do imposto de renda sobre um valor 
que deveria ser isento, ou ainda, em alíquota maior do 
que deveria em razão da renda mensal recebida, agarre 
esta dica e exerça seus direitos, procedendo com o pe-
dido de restituição.

Até a próxima!
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Alex de Madureira 
destina R$ 200 mil 
para Rafard

RAFARD  |  Verba já está disponível e será usada para necessidades da saúde

Por meio de uma 
emenda parlamentar 
do deputado Alex de 
Madureira, a cidade de 
Rafard foi contempla-
da com uma verba de 
R$ 200 mil. De acordo 
com os texto aprovado, 
os recursos devem ser 
aplicados na área da saú-
de com a realização de 
exames, medicamentos 
e custeio.

“A emenda está apro-
vada e empenhadas 
pelo Governo estadual, 
através da Secretaria de 
Saúde, que já liberou os 
recursos para o municí-
pio de Rafard. Essa verba 
é voltada, exclusivamen-
te, para custear os aten-
dimentos da população 
que usa o SUS”, expli-
cou Alex de Madureira, 
deputado estadual na 
Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo 
(Alesp).

O deputado estadual 
atendeu a uma solicita-
ção do vereador Rogé-
rio e prefeito de Rafard, 
Fábio dos Santos, usou 
suas redes sociais para 
a agradecer o vereador e 
o deputado Alex de Ma-
dureira por mais essa 
conquista para a cidade.

“Para que nosso mu-
nicípio possa continuar 
crescendo é fundamen-
tal mantermos uma 
parceria forte entre os 
poderes executivo e le-
gislativo. Portanto, é com 
imensa alegria que agra-
deço a conquista desses 
R$ 200 mil pelo empe-
nho do vereador Rogério 
e do Deputado Estadual 
Alex Madureira”, afirmou 
Fabinho como é conhe-
cido.

Ao anunciar a verba 
para Rafard, Alex de 
Madureira aproveitou a 
oportunidade e se colo-
cou à disposição do mu-
nicípio para quaisquer 
demanda que venha a 

necessitar.
“Meu gabinete está 

aberto, principalmente, 
para demandas das áreas 
da saúde e da educação. 
Portanto, hoje estamos 
entregando um valor 
que servirá para agilizar 
a realização de exames e 
a compra de mais medi-
camentos, mas estamos 
atento às diversas outras 
necessidades de toda a 
região em prol de melho-
rias para da qualidade 
de vida da população e 
para contribuir com o 
desenvolvimento de Ra-
fard e de todo o Estado 
de São Paulo”, concluiu 
o deputado estadual Alex 
de Madureira.

Deputado estadual Alex de Madureira

Aldo Guimarães
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Rafard promove curso sobre 
alimentação saudável

CAPACITAÇÃO  |  22 pessoas participaram do curso, realizado na sede do Grupo Sempre Jovem da 3ª Idade

Os departamentos de 
Agricultura e Assistência 
Social, em parceria com 
a Casa da Agricultura 
de Rafard e o Sindicato 
Rural de Capivari, pro-
moveram no último do-
mingo, 29 de maio, um 
curso sobre alimentação 
saudável. A capacitação 
contou com a presença 
de 22 pessoas na sede do 
Grupo Sempre Jovem da 
Terceira Idade do muni-
cípio.

O objetivo, segundo os 
organizadores, foi cola-
borar para a promoção 
em saúde e prevenção 
de doenças, através do 
interesse das pessoas 
para escolhas alimenta-
res mais saudáveis, res-
peitando e valorizando 
aspectos culturais, so-
ciais, crenças, hábitos e 
disponibilidade de ali-
mentos na região.

A professora Ângela 
Brondani Guimarães 
Mendes ( Tatuí/SP), 
graduada em Nutrição 
e instrutora do SENAR-
-SP (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural), 
apresentou informações 

sobre uma dieta variada 
e colorida.

“Esses alimentos ofer-
tam uma quantidade 
maior de nutrientes, 
tornando-se rica nutri-
cionalmente e disponi-
bilizando o que nosso 
organismo necessita 
para a manutenção e 
realização das ativida-
des diárias”, explica a 
profissional.

Entre os temas abor-
dados, estiveram: ali-
mentação alternativa, 
alimentos funcionais, 
alimentos regionais, 
macronutrientes e mi-
cronutrientes e suas 
funções, incentivos e 

temperos regionais, vi-
tamina A, alimentos fi-
brosos, água, pirâmide 
alimentar, boas práticas, 
doenças transmitidas 
por alimentos, higie-
nização de alimentos, 
aquisição, armazena-
mento, conservação de 
alimentos, EPI’s e suges-

tões de cardápio.
Na sugestão de car-

dápio, que contou com 
aula prática, foram feitas 
algumas receitas com le-
gumes e frutas e, tam-
bém, confecção de pão, 
onde todos os partici-
pantes saborearam e de-
gustaram os alimentos.

R. Cons. Gavião Peixoto, 617 - RAFARD

Fone: (19) 3496-1691

Pães - Doces - Bolos
Sorvetes - Café Espresso

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

Panificadora 

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

Histórico da Igreja 
Matriz de Villa Raffard

Nas minhas conversas que tenho com amigos, e tam-
bém assíduos leitores desta coluna do jornal O Sema-
nário, muitos me pedem se eu teria informações sobre 
como se deu a construção da Igreja Matriz N. Sra. de 
Lourdes, para poder contar e publicar em nossa coluna.

Assim, pesquisando, como sempre no livro do sau-
doso amigo Silveira Rocha, e fazendo alguns contatos 
com os moradores mais antigos de nossa querida Rafard, 
poderei finalmente acrescentar alguns fatos marcantes 
aos que me acompanham nestas publicações, desde a 
doação do terreno e construção do prédio.

Em 1908, o abastado Sr. Paulino Galvão, resolve doar 
para a administração de Capivari, um terreno em Villa 
Raffard, com a condição de que, no terreno doado, se 
construísse uma igreja, num determinado período de 
tempo, sem o que, a doação não seria feita.

Aceitas as condições impostas por Paulino Galvão, 
foi estabelecido por ele um prazo para início e para o 
término das obras do referido templo. Aos olhos dos que 
haviam se empenhado no projeto, o prazo estabelecido 
parecia relativamente suficiente para ser cumprido, sal-
vo pelo fato de o lado financeiro não se ter como prever, 
e que a depender do custo da obra, poderia inviabilizar 
o seu cumprimento.

Segundo Silveira Rocha, passado algum tempo, não 
obstante todo esforço empreendido pela Comissão elei-
ta especificamente para aquele fim, parecia ser impos-
sível cumprir o acordo no prazo estabelecido. A palavra 
dada nessa época, era palavra empenhada.

E, quando já havia passado boa parte do prazo, que 
não demoraria a expirar-se, começou-se a questionar 
sobre a possibilidade de alavancar a obra, visto que ela 
apenas se iniciara, e, paralisada, trazia inquietações não 
só aos membros da Comissão, mas a todos os seus res-
ponsáveis.

Houve até quem teve a ideia de conscientizar a popu-
lação a colaborar através de doações, que foi chamada 
de “Campanha dos mil réis” idealizada com o fim de 
angariar fundos para finalizar a obra a tempo, encetada 
pelos membros da Comissão, preocupados em dar cum-
primento ao prazo estabelecido, e assim ver a Capela 
pronta para o primeiro ato litúrgico.

A preocupação maior era do presidente da comis-
são, tendo em vista ter feito um acordo verbal com o 
sr. Paulino Galvão, segundo o qual, vencendo o prazo, 
sem que fosse realizada a primeira missa na igreja, a 
doação do terreno se tornaria sem efeito, pois o doador, 
segundo suas convicções, não queria que fosse dado 
outro fim que não aquele com o qual havia sonhado 
para o terreno.

Percebendo que o prazo dado pelo sr. Paulino Galvão, 
cada vez mais chegava perto de expirar-se, redobraram 
os esforços e muitos moradores, começaram a doar toda 
economia que possuía por anos guardados, com o in-
tuito de ver a igreja pronta, e assim cumprir o prazo 
determinado, mas as obras pareciam não avançar.

Os franceses, proprietários da Usina, sabedores da si-
tuação, na pessoa do Sr. Maurice Allain, generosamente 
assumiram o término do templo, fazendo para tanto duas 
exigências que foram aceitas, e assim a Capela de San-
to Antônio passou a denominar-se N. Sra. de Lourdes, 
e igualmente a rua defronte a Matriz, antes Rua Santo 
Antônio, passou a ser chamada de Rua N. Sra. de Lourdes.

Como podem perceber, nada se conquista sem luta 
e às custas de muito sacrifício, os moradores puderam 
comemorar, pois o prazo foi cumprido, e muito mais 
os membros da Comissão que colocaram à prova seus 
valores e princípios, tendo em vista as muitas críticas 
que sofreram.

Quem tiver a curiosidade de aprofundar no histórico 
do relatado acima, pode fazê-lo folheando o livro “Vida 
Social e Política de Rafard” de Silveira Rocha, ou acessar 
o site da Prefeitura, onde por iniciativa do amigo e mem-
bro do Grupo Rafard – Do Fundo Do Baú, o vice-prefeito 
Wagner Bragalda, o livro foi digitalizado e está disponível 
para baixar.

Centro Espírita Mensagem 
de Esperança divulga para 
ciclo de palestras

O Centro Espírita 
Mensagem de Espe-
rança (CEME) divulgou 
nesta semana, convite 
para o ciclo de palestras 
no mês de junho.

Na segunda-feira, 6, o 
professor e engenheiro 
Álvaro Vargas (Piracica-
ba), ministra palestra 
com o tema “A impor-
tância da prudência e 
da simplicidade”.

Quem também pales-

tra no CEME, no dia 13 
de junho, é o advogado, 
cantor e compositor, 
Flávio Carvalho (Capi-
vari). O tema ainda será 
divulgado.

As palestras aconte-
cem toda segunda-fei-
ra, das 20h às 21h. O 
CEME está localizado 
na avenida Brigadeiro 
Faria Lima, 1080, bairro 
Vila Fátima (ao lado da 
Editora EME).

“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

Prefeitura de Rafard

Terceira dose de vacina 
contra a Covid-19

A Secretaria de Saú-
de de Capivari iniciou 
nova etapa da imuniza-
ção contra a Covid-19 
na cidade. Adolescentes 
entre 12 e 17 anos já po-
dem receber a terceira 
dose do imunizante, que 
está sendo ministrada 
no Salão Paroquial da 
Igreja São Benedito e 
em todos os Postos de 
Saúde dos bairros.

Este público pode re-
ceber imunizantes da 
Pfizer ou Coronavac 
nessa etapa. “É impor-
tante destacar também 
que a dose de reforço 
dos adolescentes po-
derá ser aplicada após 
quatro meses do rece-

bimento da segunda 
dose. No caso dos ado-
lescentes imunocom-
prometidos, apenas a 
vacina da Pfizer deve 
ser utilizada”, explica a 
nota da governo mu-
nicipal.

Para receber o imu-
nizante, é importante 
levar RG, CPF, Cartão 
SUS, comprovante de 
residência e compro-
vante das doses anterio-
res. O horário de aten-
dimento dos pontos de 
vacinação é das 08h às 
16h no Salão Paroquial 
da Igreja São Benedito 
enquanto os postos de 
saúde atendem das 08h 
às 11h e das 13h às 15h.
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Valor: R$ 175,50 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Valor: R$ 180,00 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)Valor: R$ 193,50 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Prefeitura alerta para falta 
de água ou baixa pressão

Na última semana, o 
Departamento de Água 
de Rafard enviou um 
comunicado anexo às 
contas de água e esgo-
to. Nele, o departamen-
to alerta que devido ao 
alto consumo de água, 
todo o sistema está tra-
balhando em sua capa-
cidade máxima.

A nota diz ainda, que 
pode ocorrer falta ou 
baixa pressão de água. 
“Pedimos a colabora-

ção da população para 
que evite o desperdí-

cio”, encerra o comu-
nicado.

Túlio Darros

Capivari proíbe embarque 
de alunos sem máscara no 
transporte escolar

SAÚDE  |  Aumento de casos preocupa autoridades sanitárias; leitos estão vazios

A Secretaria da Educa-
ção de Capivari emitiu 
nota no último fim de 
semana, informando a 
proibição do embarque 
de alunos sem máscara 
no transporte escolar.

Pais e responsáveis, fo-
ram comunicados que 
todos os alunos da Rede 
Municipal e Estadual 
de Ensino, usuários do 
transporte escolar, que 
o embarque nos ônibus 
será permitido somente 
com o uso de máscara de 
proteção facial, confor-
me o Decreto Estadual de 
nº. 66.575, de 17 de mar-

ço de 2022, do Governo 
do Estado de São Paulo.

Questionada sobre a 
motivação da proibição, 
a Secretaria de Relações 
Públicas da Prefeitura de 
Capivari disse que a me-
dida é preventiva e segue 
o Decreto Estadual.

Segundo último bo-
letim divulgado pela 
Secretaria de Saúde, na 
quarta-feira (1), até a 
data, Capivari possuía 
116 casos ativos, no en-
tanto, sem nenhuma in-
ternação clínica ou de 
UTI.

Desde o início da 

pandemia, a cidade já 
registrou 10.297 casos da 
doença e 182 óbitos.

Novos casos
Rafard também voltou 

a apresentar novos casos 
da doença. A Diretoria 
de Saúde divulgou ba-
lanço, na segunda-feira 
(30), informando o re-
gistro de 7 novos casos.

Até o momento, o mu-
nicípio registrou 1.636 
casos confirmados e 32 
óbitos. Nenhum infec-
tado pela Covid-19 pre-
cisa de internação no 
momento.

Prefeitura anuncia 50 bolsas trabalho; 
inscrições seguem até 17 de junho

A Prefeitura de Rafard 
anunciou nesta semana, 
que irá oferecer 50 bolsas 
trabalho para moradores 
de Rafard neste ano. A 
oportunidade de desen-
volvimento profissional 
se dará através do Bolsa 
do Povo Trabalho, progra-
ma do Governo do Estado.

Para participar, os inte-
ressados devem acessar o 
site https://bolsadopovo.
sp.gov.br e, através do Lo-
ginSP, cria o seu login e 
efetuar o cadastro. As ins-
crições já estão abertas e 
seguem até 17 de junho.

“Esta é mais uma exce-
lente oportunidade aos 
moradores que desejam 
ter uma renda e que es-
tão hoje sofrendo as con-
sequências dessa difícil 
pandemia, que tirou o 
emprego de muitas pes-

soas”, reforça o governo 
municipal.

Quem pode?
Moradores de Rafard 

em situação de desem-
prego, desde que não seja 
beneficiário de seguro-de-
semprego ou qualquer ou-
tro programa assistencial 
equivalente; Residência 
no Estado de São Paulo, 
pelo período de 2 (dois) 
anos; Renda per capita 
familiar de até meio salá-
rio; Alistamento de apenas 
1 (um) beneficiário, por 
núcleo familiar; Ser maior 
que 18 anos.

Priorização
Mulheres arrimo de fa-

mília; Maiores encargos 
familiares; Maior tempo 
de desemprego; Maior 
idade.

Documentos
RG, conferir se seu 

nome no RG está cor-
reto, e se o RG está com 
a emissão de no máxi-
mo 10 anos; Consulte 
seu CPF no site https://
servicos.receita.fazen-
da.gov.br/Ser vicos/
CPF/ConsultaSituacao/
ConsultaPublica.asp e 
verifique se o CPF cons-
ta como regular; Caso 
esteja com o Cadastro 
Único desatualizado 
procure o CRAS para 
atualizar; Caso não te-
nha Carteira de Traba-
lho ou tenha perdido 
deverá baixar o aplica-
tivo da Carteira Digital 
e efetuar o cadastro; 
Bolsistas da primeira e 
segunda turma do Bolsa 
Trabalho também po-
dem fazer inscrição.
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ARES-PCJ quer saber 
nível de satisfação 
dos moradores

A Prefeitura de Rafard 
anunciou nesta sema-
na, que profissionais 
de uma empresa con-
tratada pela Agência 
Reguladora ARES-PCJ, 
realizará uma pesqui-
sa de satisfação sobre a 
qualidade dos serviços 
de saneamento básico 
no município.

Segundo a nota, os 
profissionais estão ins-
truídos a questionar a 
população quanto os 
serviços prestados, re-
cebendo avaliações, 
críticas, elogios e/ou 
sugestões. 

“Todas as avaliações 
serão coletadas e leva-
das ao conhecimento 
dos setores municipais 
responsáveis, a fim de 
mantê-los informados”, 
diz o comunicado do 
governo municipal. 

A pesquisa será apli-

cada durante todo mês 
de junho, com entre-
vistas presenciais e por 
telefone.

“Pedimos a popula-
ção que colabore para a 
boa prestação dos servi-
ços de saneamento do 
município”, encerra a 
nota.

A Agência Reguladora 
dos Serviços de Sanea-
mento das Bacias dos 
Rios Piracicaba, Capi-
vari e Jundiaí (ARES-
-PCJ) tem a missão de 
regular e fiscalizar os 
serviços públicos de sa-
neamento básico nos 
municípios associados, 
com base em normas 
e indicadores que ga-
rantam sua excelência 
e contribuam para o 
equilíbrio nas relações 
entre usuários, presta-
dores de serviços e po-
der público.

O Grupo Sempre Jo-
vem da Terceira Idade 
de Rafard marcou pre-
sença nos Jogos da Me-
lhor Idade 2022 (JOMI). 
Com todo apoio e su-
porte da Prefeitura de 
Rafard e da Diretoria de 
Cultura, Esporte e Tu-
rismo, 30 atletas rafar-
denses participaram da 
competição, que acon-
teceu dos dias 25 a 29 
de maio, em Cerquilho.

Mais de 40 cidades 
fizeram parte desta 
edição dos jogos, de-
monstrando a impor-
tância para a saúde e 
qualidade de vida dos 
idosos.

Os atletas disputa-

ram entre si em diver-
sas modalidades, entre 
elas: atletismo, dança 
de salão, coreografia, 
dominó, malha, tênis 
de mesa, truco e vôlei 
adaptado.

O prefeito de Ra-
fard, Fabio Santos, e o 
vice, Wagner Bragalda, 
acompanharam os atle-
tas durante a competi-
ção e parabenizaram a 
equipe. “Independen-
temente do resultado, 
nossos atletas já são os 
nossos campeões e nos 
enchem de orgulho. Pa-
rabéns a toda a equipe 
pela dedicação e pre-
paração para os jogos”, 
reconheceu Santos.

Terceira Idade de Rafard marca 
presença no JOMI 2022

SEMPRE JOVEM  |  Trinta integrantes do grupo da Terceira Idade de Rafard participaram dos Jogos da Melhor Idade 2022, realizado em Cerquilho/SP

Prefeitura de Rafard

Guarda Civil de Capivari contabiliza mês 
com maior número de apreensões de drogas

Na manhã de quar-
ta-feira (1) a Secretaria 
de Segurança Pública 
de Capivari divulgou 
dados das apreensões 
e prisões em flagrante 
da Guarda Civil Muni-
cipal (GCM), referente 
ao mês de maio. 

Os números mostram 
mais de 3.200 porções 
de entorpecentes de 
diversos tipos apreen-
didos, além de porções 
brutas e a granel. Se-
gundo a secretaria, os 
números são os maio-
res do ano até aqui e 
correspondem a 22,6% 
das apreensões durante 
todo o ano de 2021.

De acordo com a cor-
poração, foram apreen-
didas 834 porções de 
cocaína, 1.858 de crack, 
545 de maconha, além 

de uma pedra bruta de 
crack, pesando cerca de 
118 gramas e porções a 
granel de cocaína e ma-
conha, pesando respec-
tivamente 530 e 32 gra-
mas. Além disso, foram 
presas 14 pessoas em 
flagrante só neste mês.

Segundo o Secretá-
rio da Segurança Pú-
blica, Mauro Júnior, 
os números são refle-
xo do desempenho e 
da capacitação que os 
Guardas da corporação 
possuem. “O mês de 
maio foi mais um mês 
em que combatemos 
a criminalidade com 
eficiência, prenden-
do criminosos em fla-
grante e apreendendo 
uma quantidade recor-
de de entorpecentes. 
Com essa quantidade 

de drogas apreendidas, 
o prejuízo para os cri-
minosos ultrapassou 
de R$ 50 mil somente 
neste mês. Seguimos 
firmes no cumprimen-
to da Lei, para a manu-
tenção da paz e ordem 
na cidade”, destacou.

Em maio, a GCM fez a 
maior apreensão de dro-
gas do ano. A ocorrência 
de tráfico de entorpe-

centes levou ao recolhi-
mento de 2.034 porções 
de drogas, além da pri-
são em flagrante de um 
homem de 26 anos. 

A corporação faz pa-
trulhamento preventi-
vo em todos os bairros. 
Em caso de urgência ou 
emergência, a corpora-
ção atende pelo telefo-
ne 153, ou 3491-1311,  
24 horas por dia.

Prefeitura de Capivari
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O prefeito de Capivari, 
Vitão Riccomini, e o vi-
ce-prefeito, Bruno Bar-
nabé, apresentaram um 
Projeto de Mobilidade 
Urbana e Desenvolvi-
mento da cidade, duran-
te a manhã de quarta-
-feira (1), aos vereadores 
e a imprensa local.

Os representantes 
do Poder Legislativo, 
Ruan Henrique Pelle-
grini Braggion, Thiago 
Braggion, Odésio Ferraz, 
Sele Rosada, Inês Félix, 
Sandro Modas, José Pa-
checo, Vinicíus Scarso, 
Nelson Soares e Mar-
cos Mineiro, puderam 
conhecer mais sobre a 
proposta e tirar dúvidas 
sobre o projeto.

De acordo com Vitão e 
Bruno, a ideia é investir 
em obras de mobilidade, 
acessibilidade, infraes-
trutura e desenvolvi-

mento para a cidade.
 No projeto, estão pre-

vistas a realização da ter-
ceira etapa da avenida 
Josefina Giovana Rossi, 
com alargamento da 
via, asfalto novo, guias 
e sarjetas, além de outros 
investimentos.

Com isso, a avenida 
terá os investimentos 
do cruzamento com a 
avenida Piracicaba até 
o bairro Caraça. As fases 
um e dois serão realiza-
das da rodovia SP-308 até 
o Caraça, encontrando 
com a fase três, através 
de recursos próprios e 
emendas parlamentares.

Outra via contempla-
da no Projeto, é a José 
Annicchinno, que vai 
possibilitar a alteração 
do trânsito. Será cons-
truída a canalização do 
córrego na rua César 
Fernando até encontrar 

o bairro Moreto, onde 
será construída a traves-
sia junto à rua Antônio 
Bocchio, com terminal 
de ônibus, ciclofaixa e 
um mini parque linear.

Ainda falando sobre 
vias, a proposta é asfal-
tar a rua Piracicaba, no 
Bosque dos Pinheiros, 
assim como a troca da 
ponte que liga a via à 
avenida Ênio Pires de 
Camargo, criando um 
anel viário urbano, dan-
do uma opção de rota de 
escoamento e tráfego de 
veículos, ligando a Ênio 
Pires, rua Piracicaba, 
Josefina Giovana Rossi, 
avenida Soderini Fer-
racíu, Newton Pimenta 
Neves e avenida Itália.

Para resolver outro 
problema de mobili-
dade, o Projeto prevê a 
construção de uma pon-
te que liga os bairros Jar-

dim Imperial e Pinhalzi-
nho, dando uma opção 
mais curta, segura e de 
rápido acesso a outros 
bairros e ao centro da 
cidade.

A avenida Brigadeiro 
Faria Lima também re-
ceberá um novo asfalto, 
guias, sarjetas e calçadas 
acessíveis, tubulação de 
água pluvial, nova sina-
lização, além de modi-
ficações no sentido do 
trânsito, fazendo com 
que melhore o fluxo em 
toda a sua extensão, que 
recebe cerca de 300 veí-
culos por hora.

No largo da Estação, 
também será construí-
da uma nova rotatória, 
melhorando o fluxo de 
veículos sentido centro 
e sentido bairro.

Vitão conta com o 

apoio dos vereadores 
para votar o Projeto na 
Câmara e aprovar os 
investimentos. “Conto 
com os vereadores para 
juntos melhorarmos 
Capivari. Sabemos do 
trabalho que eles têm 
realizado pela nossa ci-
dade e agora não será di-
ferente. Estamos unidos 
para apresentar o me-
lhor para o município, 
com responsabilidade, 
sustentabilidade e aces-
sibilidade”, explicou.

Os investimentos pre-

vistos são de aproxima-
damente R$ 20 milhões, 
que vão beneficiar cerca 
de 30 mil pessoas e de-
zenas de bairros.

Além disso, Vitão e 
Bruno já anteciparam 
os anúncios da troca da 
ponte do bairro Castela-
ni e da segunda fase da 
avenida Dra. Marlene do 
Carmo Rossi.

Os projetos dessas 
duas obras devem se-
guir também para Câ-
mara dos Vereadores nas 
próximas semanas.
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Valor: R$ 173,565 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Capivari anuncia projeto de R$ 20 milhões 
para mobilidade urbana e desenvolvimento

POLÍTICA  |  Prefeito Vitão Riccomini e vice Bruno Barnabé reuniram vereadores e imprensa para anunciar projeto de investimentos para o município

Projeto já foi protocolado na Câmara Municipal e passará por análise e aprovação dos vereadores

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

AJUDANTE INTERNO
Contrata para admissão imediata para 
organizar, separar carga e descarga 
de mercadorias. Sexo masculino, 
ensino fundamental. Benefícios: 
refeitório, cesta básica e seguro 
de vida. Residir preferencialmente 
em Rafard. Enviar currículo para 
logistica@transportadoradaroz.com.
br ou pelo WhatsApp (19) 99215-
0904. 

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

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:

 GREGORY HENRIQUE TEODORO e ANGELICA DOS SAN-
TOS BELLINI, sendo o pretendente: natural de Rafard-SP, onde 
nasceu, aos 28/09/1989, profi ssão: motorista, estado civil: divor-
ciado, domiciliado e residente em Rafard-SP, Rua Giovani Bosco-
lo, 55, Popular, fi lho de Reinaldo dos Santos Donizete Teodoro e 
Sueli de Sousa Teodoro; e a pretendente: natural de Rafard-SP, 
onde nasceu, aos 27/07/1988, profi ssão: do lar, estado civil: di-
vorciada, domiciliada e residente em Rafard-SP, Rua Carlos Luc-
chi, 537, Popular, fi lha de Ademir Bellini e Sara dos Santos Bellini. 

Rafard, 28 de maio de 2022.

Rosane Mila Peixoto - Ofi cial e Tabeliã

27/05 - André Luis Julião - 45 anos
27/05 - Noel Pereira da Silva - 76 anos
28/05 - Maria de Lourdes Ferruja de Campos - 72 anos
28/05 - João Angelini - 84 anos
30/05 - Rosilda Alves Moreira - 50 anos
30/05 - Orlando Ciriero - 65 anos
30/05 - Sebastião Ovidio Leal - 76 anos
30/05 - Pedro Henrique Drigo de Souza - 18 anos
30/05 - Dalva Maria Bomfi m - 89 anos
01/06 - Fernanda da Silva Alves - 43 anos
01/06 - Maria Francisca Ferraz - 69 anos
01/06 - Luiz Fernandes de Carvalho - 94 anos

Ligue ou chame

19 3496.1747

ANUNCIE
ASSINE

Valor: R$ 266,00 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

M.M. COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL RAFARD

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

Entregas em domicílio

Av. São Bernardo, nº 53 - Centro - RAFARD

Galão 20 Litros e Galão 10 Litros

DISK ÁGUA: Depósito: (19) 3496-2750
Residência: (19) 3491-7099 / 3492-5315

VENDE-SE

SÍTIO EM MOMBUCA
Com 1,5 alqueire, casa de 3 quartos com 

poço artesiano, 1 piscina, 2 vestiários, 
2 churrasqueiras, 1 casa de caseiro, 

1 lago e mata ciliar. Tratar com Antonio 
pelo celular: (19) 99169-2261.
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Áries – De 21/03 a 20/04: A semana pode trazer mais consciência do que fazer ou 
de como fazer algo que você tem em mente há algum tempo. Além disso, você pode 
conseguir ter bastante autocontrole tanto fi nanceiro quanto emocional, recuperando 
seu ânimo e certa leveza interior. Tome cuidado com alguns episódios que podem 
causar nervosismo e brigas, principalmente se alguém invadir muito seu espaço. Saiba 
dialogar para promover uma semana de paz. A semana pode varrer o desânimo e o 
baixo astral. Cuide para que isso não fi que indo e voltando, porque você pode acabar 
se distanciando das suas relações, principalmente a afetiva. O passado pode ser um 
ponto a ser resolvido: se existe um amor mal resolvido, isso pode te incomodar. As 
alianças que se sustentarão em sua vida serão apenas aquelas que trazem cresci-
mento e com as quais você se sente à vontade. Existe certa fragilidade ou situação 
sensível para ser resolvida no trabalho, e para isso você precisará ter muita empatia e 
capacidade de tocar o outro com palavras de calma e ordem, sem se tornar autoritário. 
Pessoas nervosas podem estar à sua volta — então ser mais um estressado não é uma 
boa opção, por isso caminhe no sentido oposto para que as coisas possam fl uir.

Touro – De 21/04 a 20/05: A semana pode trazer recolhimento e introspecção. É 
importante saber refl etir sobre situações ou emoções que retornam e incomodam. O 
tédio pode ser um fator de incômodo e pode existir a necessidade de buscar novos 
caminhos e abandonar processos de estagnação. Quanto mais organizado você se 
mantiver nesta semana, mais conseguirá ouvir sua intuição e se movimentar em dire-
ção à realização do que você tem em mente. Pode ser uma semana tranquila e estável 
nas relações amorosas, mas tome cuidado com fofocas ou pessoas do passado, que 
podem ressurgir atrapalhando ou trazendo inseguranças. Para quem está solteiro, no-
vas relações podem acontecer, trazendo alegrias e tirando a vida amorosa da inércia. 
Você pode estar meio desatento com suas tarefas diárias ou sem muita conexão com 
o que anda realizando: vale a pena refl etir se o que faz é de fato o que deseja para sua 
vida profi ssional. Você pode ter um emprego estável e seguro, mas isso não está sendo 
sufi ciente para te animar. Repense caminhos. Boa semana para estudar algo novo ou 
buscar novas referências. 

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: A semana pode trazer um excesso de emoções ou 
situações caóticas. Cuide da sua rotina para que não se perca em meio a um milhão de 
coisas que surgirão de última hora, inclusive alguns fantasmas do passado. A sua saú-
de também pode precisar de atenção. Novos conhecimentos ou novos lugares podem 
surgir para serem explorados. Acredite no seu potencial criativo. Seus sentimentos po-
dem ser fortes e altruístas, portanto você pode se colocar à disposição das pessoas 
que ama para ajudar. Além disso, é importante se libertar de sentimentos saudosistas 
de relacionamentos do passado. Tome cuidado para não viver inseguranças que po-
dem levar a brigas e até rupturas. Pode acontecer uma renovação na vida profi ssional. 
Seu lado criativo pode te ajudar a superar problemas. Tome cuidado com o excesso de 
perfeccionismo e com críticas. Você pode se tornar insuportável no trabalho se cobrar 
em excesso. É importante relaxar e não desanimar frente ao que não saiu exatamente 
como gostaria: antes feito do que perfeito.

Câncer – De 21/06 a 20/07: A semana pode ser intensa e cheia de pequenos 
desafi os, mas o lado positivo é que ela vai trazer livramento a partir de uma escolha 
inconsciente ou até consciente: você estará se libertando de tudo que é excessivo, 
cansativo e chato em sua vida. Os pesos desnecessários serão cortados. Saiba viver 
os ciclos. Algo pode terminar; ainda que traga tristeza, a renovação está chegando. 
Novos rumos podem despontar na sua vida. Existem acordos mútuos que trarão paz 
às relações, portanto aposte no senso de harmonia e justiça para que a semana sele 
a paz entre você e os outros. O amor romântico pode dar lugar a um senso de amor 
abnegado e generoso, portanto você pode conseguir fazer muito pelo outro sem exigir 
ou cobrar nada em troca. Seu senso de amor está elevado e depurado, mas não é com 
qualquer um que você vai compartilhar o seu melhor. A vida pode trazer algumas sur-
presas, mas que serão providenciais, tirando você de situações complicadas na última 
hora. Tenha fé e saiba dialogar! Tome cuidado com a difi culdade de se expressar ou de 
mostrar seu lado mais criativo e bem-humorado. As responsabilidades podem pesar 
sobre seus ombros, e isso fará com que você precise dividir algumas tarefas. 

Leão – De 21/07 a 22/08: A semana pode ser intensa e cheia de pequenos desa-
fi os, mas o lado positivo é que ela vai trazer livramento a partir de uma escolha incons-
ciente ou até consciente: você estará se libertando de tudo que é excessivo, cansativo 
e chato em sua vida. Os pesos desnecessários serão cortados. Saiba viver os ciclos. 
Algo pode terminar; ainda que traga tristeza, a renovação está chegando. Novos rumos 
podem despontar na sua vida. Existem acordos mútuos que trarão paz às relações, 
portanto aposte no senso de harmonia e justiça para que a semana sele a paz entre 
você e os outros. O amor romântico pode dar lugar a um senso de amor abnegado e 
generoso, portanto você pode conseguir fazer muito pelo outro sem exigir ou cobrar 
nada em troca. Seu senso de amor está elevado e depurado, mas não é com qualquer 
um que você vai compartilhar o seu melhor. A vida pode trazer algumas surpresas, mas 
que serão providenciais, tirando você de situações complicadas na última hora. Tenha 
fé e saiba dialogar! Tome cuidado com a difi culdade de se expressar ou de mostrar seu 
lado mais criativo e bem-humorado. As responsabilidades podem pesar sobre seus 
ombros, e isso fará com que você precise dividir algumas tarefas. 

Virgem – De 23/08 a 22/09: A semana favorece realizações e sucesso, mas tam-
bém acaba te deixando mais exposto, mais no centro das ações: portanto a semana 
pode ser agitadíssima, com você sendo muito solicitado e ganhando mais popularida-
de, mas também mais responsabilidades. A semana traz vivacidade e motivação para 
seguir em frente. A vida pode trazer novos ou antigos amores. Seja como for, acontece 
uma abertura de caminhos na vida social e afetiva, então você pode repensar atitudes 
e ter conversas esclarecedoras, resolvendo problemas do passado ou apenas conhe-
cendo alguém que despertará seu interesse. Tome cuidado para não criar expectativa. 
É importante manter os pés no chão e ter calma. Não apresse os acontecimentos. Você 
pode buscar um aperfeiçoamento para melhorar a vida profi ssional, então novos cur-
sos podem surgir para que você melhore sua expressão ou sua performance. Alguma 
viagem de trabalho pode ser cancelada ou ter mudanças. Seu potencial criativo pode 
surgir, trazendo novas ideias para melhores ganhos fi nanceiros

Libra – De 23/09 a 22/10: Pode ser uma semana difícil se você abisa da sua saúde, 
portanto pode ter fadigas constantes ou ter que parar um pouco para descansar. Existe 
cooperação e ajuda, portanto você pode contar com pessoas amigas. Se estiver com a 
saúde em dia, pode se benefi ciar se tiver iniciativa para começar algo novo que pode 
trazer sucesso futuro. Você estará bem sensível, mas não tão amoroso. Se conseguir 
se abrir para receber ajuda ou conselhos, pode se aproximar muito das pessoas, então 
se permita ser um pouco aprendiz nas suas relações e não queira sempre comandar. 
Use sua energia para trazer mais paz para suas relações. Tome cuidado com o descaso 
e a falta de atenção: é preciso se esforçar mais para que uma relação avance. Tome 
cuidado com trabalho sem descanso e com estresse. Se conseguir dosar as atividades 
com momentos de lazer ou descanso, pode ser uma semana cheia de pequenas con-
quistas. O trabalho em equipe pode ser benefi ciado. Você precisa direcionar mais sua 
mente para que não se perca em devaneios ou perca o foco.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: A semana traz abertura, resolução de problemas e 
situações inesperadas. Se souber vencer os obstáculos que podem querer te impedir 
de avançar, pode ser possível colocar suas energias em ação. A semana indica boas 
condições para diversas áreas da sua vida, mas é importante estar equilibrado e em 
conexão positiva com as pessoas. Se não conseguir estar em paz e harmonia com o 
ser amado, a sua semana pode ser caótica e cheia de altos e baixos, tudo isso porque 
suas emoções podem interferir em tudo que for fazer. É importante dialogar e manter 
o foco nos sonhos em conjunto. Se conseguirem sonhar e planejar juntos, a semana 
pode ser muito fortalecedora para as relações existentes. Solteiros podem ter que to-
mar uma decisão de retomar algo do passado ou não. Pode ser uma semana de paz 
e abençoada em termos fi nanceiros, com ajuda e bons acordos. Sociedades e novas 
propostas de trabalho podem chegar. Existe pressa e ansiedade. Tome cuidado com 
essa tendência a atropelar os outros e acabar sendo invasivo. Além disso, fi que atento 
com ações realizadas por impulso. Seja mais criterioso nas suas decisões, principal-
mente se o assunto for trabalho ou dinheiro.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: A semana pode exigir de você confi ança em si e nos 
outros. Prive pelo equilíbrio, mas não deixe de se dedicar, porque você pode obter bons 
êxitos em qualquer coisa à qual se dedicar. Existe expansão mental, novos aprendiza-
dos, maior senso de justiça e acontecimentos benéfi cos junto a outras pessoas. Portanto 
aguarde novas oportunidades. As relações serão muito ativadas pela Lua Nova, mas é 
importante cuidar delas da mesma forma que estará cuidando de si mesmo ou do seu 
trabalho. Inclusive, você pode precisar muito da ajuda dos outros para avançar em seus 
planos, e isso só poderá acontecer se houver troca com confi ança e amor. Existe um 
grande progresso em suas tarefas ou realizações, tudo porque você está se dedicando 
bastante e pode conquistar a confi ança de chefes ou pessoas da equipe. Pode haver 
possibilidades de contratos ou sociedades. Saiba ouvir sua intuição e abrace seus méto-
dos. A organização é um fator importante para o sucesso da sua semana. 

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: A semana pede bastante empenho para se orga-
nizar e encerrar tarefas inacabadas. Seu poder de liderança é bom, mas tome cuidado 
com atitudes agressivas ou arrogantes: mantenha sua humildade. Pode ser preciso 
lidar com seu ego e com desejos que não foram realizados: desapegue de coisas do 
passado e abrace o novo, que surge de forma inesperada. Você pode estar bastante 
refl exivo sobre essa parte da vida, mas é importante saber se abrir para receber amor 
e parar de querer cuidar de tudo e de todos. Quanto mais renunciar ao controle, mais 
amor poderá receber na sua vida, a começar por esta semana. A resolução de um caso 
de amor mal resolvido pode acontecer, trazendo alegrias. Profi ssionalmente, pode ha-
ver muito entusiasmo para realizar suas tarefas com grande inteligência e criatividade. 
Pode ser preciso lidar com novas regras ou agir com diplomacia no trabalho, mas se 
isso não for cumprido, você pode acabar entrando em choque com a empresa ou com 
chefes e colegas. Cuide bem também da sua saúde mental e psicológica.

Aquário – De 21/01 a 19/02: Sua criatividade pode estar grande. Saiba manter o 
foco para não perder o ritmo nesta semana, porque uma dispersão pode acontecer. 
Quanto mais se mantiver aberto e bem-humorado, mais chances de atrair as pessoas e 
aumentar sua popularidade. Sua saúde está boa ou em recuperação, então mantenha 
o equilíbrio na alimentação e evite excessos. O amor pode ser o ponto alto da sema-
na: novidades estão a caminho. Existem convites chegando para passeios ou eventos. 
Os amigos podem ser grandes aliados, inclusive você pode fazer novos amigos. Além 
disso, você vai encantar as pessoas por onde for. Tome cuidado para não fi car sus-
tentando tristezas que podem fazer você perder essa energia positiva da Lua Nova. 
Você pode estar debruçado sobre uma nova ideia, preparando e organizando para 
um lançamento futuro: não disperse. Cuide para que obstáculos ou atrasos não tirem 
seu brilho. Pode ser preciso dividir as glórias do seu trabalho com sua equipe, mas, 
no fundo, você quem fez o trabalho duro, mas não entre nesse jogo de competição. 
Compartilhe suas vitórias. 

Peixes – De 20/02 a 20/03: A semana favorece sua harmonia com os familiares e 
a organização do ambiente doméstico. A desordem pode atrapalhar muito suas ideias 
e a possibilidade de avançar em seus planos. Pode ser preciso lidar com papelada e 
burocracia que não estavam nos planos. Se fi car doente, pode perder rapidamente a 
energia, portanto cuide-se bem. Tome cuidado com brigas ou ciúme no casamento 
ou namoro. Você pode apresentar seu par à família. A família pode ser um ponto de 
apoio; saiba se abrir e dialogar. Mudanças podem acontecer nesse ambiente: você 
pode fazer uma mudança de residência ou fazer um passeio em família. Podem surgir 
ideias de grande potencial de realização, mas é preciso trabalhar em equipe para que 
isso aconteça, pois difi cilmente você conseguirá sozinho. Tome cuidado com a postura 
de complicar as coisas e saiba manter a leveza e a capacidade de ser mais fl exível. Sua 
simpatia pode atrair mais facilmente as pessoas. Use com sabedoria seu magnetismo, 
que está alto nesta semana.

Horóscopo

Completou mais um ano de 
vida no último sábado, 28 de 
maio, a nossa princesa 
Bettina Ap. Giacomini Rocha. 
As mães Zizi e Daniela, 
desejam toda felicidade do 
mundo. Que papai do céu 
proteja nossa princesa. 
Feliz aniversário!!!

Feliz
Aniversário

Seu nome não está na lista?

Ligue pra gente! 3496.1747

Dia 03/06
Luis Miguel Santos Cláudio 
Daiana Toledo da Silva Belline 
Liliane Pimentel Forti 
Murilo Luchetti 
Mirian dos Santos 
Rayane de Fátima Leite 
Roberta Ap. Leite 
Andrea Ap. Stoco 
Jeferson Bertoldo 
Gustavo Honora Abel 
Erika Ghisleni de Freitas de Jesus 
Gustavo Feliciano 
Mirian Rodrigues Alves Moreira 
Bruno Uvini Bortolança 
Giselle Zamboni 
Emerson Leme da Costa 
Daniele Baggi Almeida 
Priscila Lopes 
Alex Donadon 
Mirian Santos de Goes

Dia 04/06
Guimar Darroz Bortolucci 
Leonice Lopes de Paula Garcia 
Luis Antonio Gave 
Paula Barros 
Luis Gustavo Gosmes 
Leandro Pereira
Laís Sanguino Zuin 
Cristiano Alves

Dia 05/06
Celso Ap. Souza Vicente 
Fernando Quagliato Moreira 
Daiane Vieira Silva Moreira 
Mariana Albiero Ferreira 
Flavia Cristina de Souza Quagliato 
Tilda de Almeida Ferrari 
Olavo Barboza da Silva 
Bruno Galvão Piovesan 
Luidi Toledo 
Rafael Xavier Leite 
Tatiane Gonçalez 
Vagner Paula 
Ramon S. J. Silva 
Mirella Prado 
Reldrey Fernandes 
Claudio Toledo
Odacir Infante 
Vagner Paula

Dia 06/06
Jucimara Valencio Alves 
Stefano Alexandre Talassi 
Luis Carlos do Carmo Lima 
Randal Costa Souza
José Carlos Ferreira 
José Luiz Veroneze 
Joziel Brito 
Maiara Bracho 
Aparecida Campos 
Elaine Cavachini Almeida 
Elaine Salvador 
Juliana Vicentin
Dijalma Toledo 
Adriana Manzatto 
Elisa Borges 

Diana Angeli 
Erik Carillo 
Guacira Lino de Souza 
Sandro Gorski 
Denis Ribeiro 
Sônia Monegatto 
Celio Amorim

Dia 07/06
Florentina A. Mingorante Amaral 
Maria Ap. O. Silva 
Maria Ap. Cinto Floriano
Maria Pasqualini Soares 
Rodolfo A. D. Pacheco 
Angela Barboza 
Luciano de Paula 
Eretuza Dias 
Katia Piazza 
Eduarda Bueno 
Jorge Fontura 
Daniela Canto 
Felipe Colodeto 
Pablo Taranto

Dia 08/06
Regiane Ap. Risso da Silva 
Juliana Renata Valencio Alves 
Deise C. Campanholi 
Elisete Ap. Pavan Possignollo 
Maurício da Cruz 
Paulo Sérgio Madeira Junior 
Amanda Mendes 
Laurinda Monteiro 
Hélen Bruna Pingerno
Juliana Valencio 
Fabiana Bianchi 
Douglas Monteiro 
Fabio Volpatto 
José Roberto Collaneri 
José Eduardo Campos Pacheco 
Carlos Ferraz

Dia 09/06
Edilson Antonio Formis 
Edmundo João Dante 
Natalina M. Piazentin 
Maria Antonieta P. Prodoskymi 
Matheus Campanholi Delghingaro 
Norberto Ferraz Leite 
Luzia Silva 
Vitor Hugo Floriano Poletti 
Alexandre Quibáo 
Marcelo Floriano 
Maria Frassetto Fávaro 
João Carlos Benatti 
Roberta Marreto Andretta 
Igor Gatti 
Rosana Aparecida Mancini 
Paulo Ricardo 
Vanessa Douglas Menegon 
Gildo Marini 
Josilene Mader 
Roberta Tomazoli 
Vivian Ferracioli 
Kataine Paixão 
Cilza Bragion 
Tatiane Ramos 
Leandro Moraes

NOVELAS

Pantanal - Globo - 21h – sexta-feira: Te-
nório diz a Maria Bruaca que eles estão em 
situação fi nanceira difícil. Filó sente alívio ao 
ver a comitiva chegando. Irma registra o olhar 
de José Lucas para Juma. Filó diz a Irma que 
Guta não é mulher para Tadeu. Juma elogia 
Jove. José Leôncio promete ir com Jove na 
comitiva entregar o gado com o fi lho. Filó e 
José Leôncio não gostam de saber que Ta-
deu pediu a benção a Tenório para namorar 
Guta. Filó discute com José Leôncio. Jove 
estranha a raiva que Juma sente de Guta. Ari 
avisa que Tibério teve alta do hospital. Tadeu 
encontra Levi na fazenda de Tenório.

Além da Ilusão - Globo - 18h – sexta-fei-
ra: Julinha se desespera com as notícias 
do jornal, enquanto Arminda, Margô e Plínio 
comemoram o sucesso de sua radionovela. 
Heloísa diz a Violeta que não pode revelar o 
nome do pai de sua fi lha. Eugênio e Violeta 
sofrem de amor um pelo outro. Darcy agra-
dece o presente de Isadora. Arminda sugere 
que Leopoldo se abra para o amor. Emília 
acusa Giovanna de se aproveitar de Cipria-
no. Inácio recupera sua memória e Arminda 
o beija. Joaquim e Abel selam um acordo. 
Plínio salva Margô do desentendimento 
com Francisco após sua revelação. Isadora 
anuncia a Joaquim que reatou com Rafael. 
Leônidas comemora o aniversário de Clara e 
emociona Heloísa.

Carinha de Anjo – SBT – 21:30h - sexta-
-feira: Por telefone, Dr. André informa à Irmã 
Fabiana que a Madre Superiora terá de fi car 
internada para fazer uns exames. As freiras 
se afl igem e resolvem rezar para sua me-
lhora. Quase na hora da festa de Juju, Pei-
xoto a presenteia com um colar. A vlogueira 
se emociona e diz que um pai postiço que 
também é amigo, vale por dois. Cassandra 
se fi nge de vítima por não ter sido convida-
da para a festa e Vitor pede que Estefânia 
interceda, falando com Rosana. Zeca chega 
na festa e Juju se anima. Rosana consente o 
pedido da amiga e autoriza a presença de 
Cassandra no aniversário. Estefânia sente 
que pode se arrepender. Emílio, Zé e Miguel 
saem em busca do baú do pirata. Na capela 
as freiras rezam e Fabiana, angustiada, tenta 
ligar para o Padre Gabriel. Os super-heróis 
encontram uma pista e continuam atrás de 
Jack Caolho quando Zé Felipe faz xixi na 
roupa com medo do que podem encontrar. 
Théo chega na festa com Rogério e a namo-
rada, e são observados maliciosamente por 
Cassandra. Atrás da capela, os meninos en-
contram o baú dos superpoderes trancado. 
Apesar da curiosidade, com medo de serem 
pegos, resolvem levar o baú para casa. No 
caminho, encontram com Pascoal vestido de 
pirata, não o reconhecem e correm. Gustavo 
e Cecilia conversam sobre Adolfo. Depois 
dos parabéns, Bruna fi nge derrubar o copo 
na namorada de Rogério para que Cassan-
dra fale com ele à sós. Rogério dá um gelo 
na menina e diz que ela precisa deixar de ser 
mimada, o que a deixa chateada. Bruna fala 
para Théo que Juju e Zeca ainda se gostam 
e que fi carão juntos, para tristeza do atual na-
morado da vlogueira.

Poliana Moça - SBT – 20:30h - sexta-feira: 
Pinóquio nota um computador no esconderi-
jo e tenta pesquisar sobre mundo afora. Song 
cutuca Poliana. Éric tenta convencer Luigi de 
mudar o roteiro da trama para deixar mais ro-
mântica a cena com a personagem de Polia-
na. Sozinho no esconderijo, Pinóquio encon-
tra cópia da chave que abre porta do local; 
Pinóquio foge. Estagiários se encontram no 
reality. Luca é intrêmulo com Roger. Violeta 
e Waldisney confrontam Pinóquio, seu nariz 
cresce revelando mentiras. Éric beija Poliana 
e vai para direção. Marcelo diz a João, que o 
garoto está com ciúmes de Poliana com Éric.

Paixões de Gavilanes – SBT – sexta-feira:
Jimena chega à casa onde moram Romina, 
sua madrinha e o fi lho de Óscar Reyes. Ao 
entrar na cabana, a mulher tenta atacá-la 
com uma faca, mas a Gitana consegue impe-
di-la. A Elizondo tem muitas perguntas a fa-
zer. Todas as dúvidas são esclarecidas, mas 
mesmo assim ela se sente desconfortável 
com a situação. Chegando em seu escritório 
com Óscar, ela conta que esteve lá, algo que 
deixa Reyes nervoso, que após discutir com 
Jimena vai até o local para saber o que acon-
teceu. Óscar chega à cabana, Romina mente 
para ele e conta que contou toda a verdade 
à esposa, mas La Gitana intervém mais uma 
vez e lhe dá os detalhes reais. No entanto, 
ela avisa que Jimena está rondando o local e 
logo descobrirá a verdade. Ele acredita que é 
conveniente encontrar outro lugar onde pos-
sam morar, longe de suas terras. Quando ele 
chega em sua casa, o mais novo dos Reyes 
está encurralado. Quando Don Martín é leva-
do para a casa de Norma e Juan depois que 
Gabriela tentou interná-lo em um sanatório, 
a família tem uma reunião com a mulher. 
Todos concordam que o avô fi que em casa, 
pois levá-lo para outro lugar seria trair os 
princípios da família. Essa decisão confronta 
Gabriela e suas fi lhas mais uma vez, mas no 
fi nal ela acaba aceitando. No entanto, mais 
tarde, Demetrio tenta convencê-la mais uma 
vez e diz a ela que o que suas fi lhas fi zeram 
é praticamente um sequestro. Depois de al-
guns dias, e conhecendo Juan David, Muriel 
Caballero decide fi car na cidade com a mãe, 
o que deixa Rosario louca, que não vê a hora 

da fi lha sair de San Marcos para ter um caso 
com o primogênito dos Reyes Elizondo. No 
entanto, a cantora não imagina que entre sua 
fi lha e seu interesse amoroso algo parece 
estar fl orescendo. Na verdade, nenhum de-
les para de pensar. Após a discussão com a 
mãe, Muriel decide visitar a cidade com An-
drés Reyes.

Reis – Record – 21h - sexta-feira: Samuel 
conversa com Joel e explica para ele que o 
importante na vida é ser justo e correto es-
pecialmente quando ninguém está vendo. 
Ainoã e Saul começam a discutir. Jônatas 
começa a tentar acalmar homens e mulhe-
res que pedem muito por ajuda da guarni-
ção dos fi listeus, que foram para a entrada 
da cidade.

Os Imigrantes - TV Brasil – 18h - sexta-fei-
ra: O tempo passou, e agora a novela retrata 
sua história 25 anos após a morte do coronel 
Décio, na fazenda São Sebastião.

FILMES

Um Peixe Fora D’água - TV Brasil - 14h00 
– sexta-feira: Pup é um tubarão que adora 
brincar com seus amigos. Quando ele des-
cobre que alguns ovos estão sendo rouba-
dos de seu recife, decide recuperá-los, mes-
mo que, para isso, tenha que se aventurar no 
estranho mundo dos seres humanos.

O Grande Milagre – Globo - 15h30 – sex-
ta-feira: Em 1989, uma família de baleias 
fi ca presa sob o gelo do Ártico, e o repórter 
Adam Carlson não se conforma com a situa-
ção. Disposto a mudar essa realidade, ele 
começa uma verdadeira batalha ao lado de 
Rachel Kramer, ativista do Greenpeace, para 
salvar os animais, da espécie baleia-cinzenta. 
Juntos, eles conseguem mobilizar pessoas 
de variados grupos, como os nativos da re-
gião, funcionários de empresas petrolíferas e 
até americanos e russos, históricos inimigos 
durante a Guerra Fria.

Por Trás da Pele - Sesc TV - 16h30 – sex-
ta-feira: O curta apresenta a história de um 
imigrante haitiano que chega a São Paulo 
procurando por um irmão. A partir do mo-
mento que tem sua mala roubada ele passa 
por diferentes situações sendo acolhido por 
um casal, também refugiados, que acabam o 
ajudando na busca.

Pantanal: A Boa Inocência de Nossas Ori-
gens - TV Aparecida - 21h45 – sexta-feira: 
O dia a dia de moradores da maior planície 
alagada do mundo, no coração da América 
do Sul. Veja como é viver em um dos locais 
mais desafi adores para o ser humano.

Criação - TV Brasil - 22h30 – sexta-feira: 
Devastado pela morte da fi lha Annie, Char-
les Darwin mergulha em uma depressão 
profunda e não consegue se concentrar na 
fi nalização de seu livro sobre a evolução do 
mundo. Enquanto a morte da fi lha abala a fé 
que o pai tem em Deus, a mãe, Emma, fi ca 
mais próxima da religião. O cientista enfrenta 
um dilema em sua própria casa, já que a es-
posa não apoia a publicação do livro.

Loucuras na Idade Média - SBT - 23h15 
– sexta-feira: Jamal, um empregado do 
parque de diversões Mundo Medieval, sofre 
uma pancada na cabeça e acorda no século 
14, na Inglaterra. Ele encontra camponeses, 
arqueiros, um gigante e mostra às pessoas 
alguns movimentos de dança moderna. 
Jamal se junta com uma camponesa e um 
ex-cavaleiro que estão determinados a der-
rubar o malvado rei Leo e sua mão direita, 
Sir Knolte.

Eleições - TV Senado - 00h00 – sexta-fei-
ra: Em época de eleições para o grêmio 
estudantil, secundaristas se organizam para 
a corrida eleitoral. Quatro grupos de estu-
dantes, com opiniões e visões de mundo 
diferentes, criam propostas, debatem estra-
tégias e lutam por melhorias na escola.

Roubando Carros - Globo - 03h35 – sex-
ta-feira: O arrogante Billy Wyatt é um ado-
lescente promissor que vai parar em um 
centro de correção juvenil, o acampamento 
Burnsville. Hostilizado pelos internos e por 
um cruel funcionário, ele busca uma maneira 
de se adaptar e seguir em frente. Durante o 
processo, torna-se uma inspiração para os 
colegas e percebe que ainda há chances de 
redenção.

Criação - TV Brasil - 03h45 – sexta-feira:
Devastado pela morte da fi lha Annie, Char-
les Darwin mergulha em uma depressão 
profunda e não consegue se concentrar na 
fi nalização de seu livro sobre a evolução do 
mundo. Enquanto a morte da fi lha abala a fé 
que o pai tem em Deus, a mãe, Emma, fi ca 
mais próxima da religião. O cientista enfrenta 
um dilema em sua própria casa, já que a es-
posa não apoia a publicação do livro.

Emoji: O Filme - Band - 04h00 – sexta-fei-
ra: Escondido dentro do aplicativo de texto 
está Textópolis, uma cidade cheia de vida 
onde todos os emojis vivem, aguardando 
serem selecionados pelo dono do celular. 
Cada emoji tem apenas uma expressão fa-
cial, exceto Gene, que nasceu sem fi ltro.

Novelas e Filmes

Parabéns e felicidades ao vereador José Eduardo de Campos 
Pacheco, que na quarta-feira (8), comemora idade nova. 
Receba os votos de paz, saúde e sucesso, de toda família 
Campos e Pacheco, da namorada Pâmela e de todos os 
colegas do Legislativo capivariano.
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Valor: R$ 305,235 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Festa de Santo Antônio contará 
com missas, quermesse, pão e 
tradicional bolo do ‘casamenteiro’

A Paróquia Nossa Se-
nhora de Lourdes, em 
Rafard, divulgou a pro-
gramação das festivida-
des em comemoração à 
Santo Antônio.

De 8 a 13 de junho, a 
Capela Santo Antônio 
será palco de missas, 
quermesse, bênçãos e 
distribuição de pães e 
bolo do santo.

A quermesse aconte-
ce todos os dias, sempre 
após as missas, com bar-
racas de bebidas, vinho 
quente, quentão, cuscuz, 
pastel, mini-pizza, sal-
gados, espeto e lanche 
de pernil.

Além disso, a rádio R 
FM 107,9Mhz anima a 
festa com shows de con-
vidados todas as noites.

Programação 
Religiosa
Nos dias 8, 9 e 10 

(quarta, quinta e sexta-
-feira), a Missa acontece 
às 19h, na Capela Santo 
Antônio. No sábado (11), 
os fiéis serão recebidos 
às 18h para a Santa Mis-
sa.

No domingo, 12 de 
junho, acontece a ben-
ção do bolo, às 7h30 e, 
em seguida, têm início 
a distribuição, mediante 
apresentação do convite. 
Às 18h, haverá missa e 
bênção para os namo-
rados e casais na Cape-
la Santo Antônio. E às 

9h30, a missa acontece 
na Matriz Nossa Senhora 
de Lourdes.

A bênção e distribui-
ção dos pães acontece na 
segunda-feira (13), com 
missa às 19h, também na 
Capela Santo Antônio.

Bolo de 
Santo Antônio
E não poderia de fal-

tar o tradicional bolo do 
‘Santo Casamenteiro’. O 
pedaço está sendo ven-
dido pelos coordenado-
res de pastorais e na se-
cretaria paroquial, pelo 
valor de R$ 25,00.

A retirada acontece no 

domingo (12), das 8h às 
12h, na Capela Santo 
Antônio. Haverá sorteio 
de uma imagem entre 
os fiéis que adquirirem 
o bolo.

Quem foi Santo 
Antônio?
Nasceu em Lisboa, no 

ano de 1195, e morreu 
nas vizinhanças da ci-
dade de Pádua, na Itá-
lia, em 1231, por isso é 
conhecido como Santo 
Antônio de Lisboa ou de 
Pádua. O nome de batis-
mo dele era Fernando 
de Bulhões y Taveira de 
Azevedo.


