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Polícia Civil e GCM 
prendem casal por tráfico 
de drogas no Cancian

Homem de 51 anos e mulher de 21 foram presos 

em fl agrante, na quarta-feira (8). Página 8

Capivari receberá visita do 
ex-ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio de Freitas, no dia 23

Vacinação 
contra 
Gripe, 
Sarampo, 
Caxumba e 
Rubéola é 
prorrogada 
até o fi m 
de junho
Diretoria de Saúde 
de Rafard anunciou 
a prorrogação da 
campanha de vacinação. 
Página 12

Juiz homologa acordo e dissídio 
dos servidores de Rafard deve 
ser pago nos próximos dias
Reajustes não 
foram aplicados 
em administrações 
anteriores e Prefeitura 
de Rafard foi condenada, 
em 2019, a pagar o 
que era devido aos 
funcionários.
Prefeito Fabio Santos e 
vice, Wagner Bragalda, 
fi zeram anúncio ofi cial 
na última quarta-feira (8). 
Valores começam a ser 
pago nos próximos dias 
aos servidores públicos. 
Página 9

O grupo Via Direita 
Capivari, junto com a 
equipe da Deputada 
Estadual Valéria 
Bolsonaro (PL), trará 
para Capivari, no dia 23 
de junho, o ex-ministro 
da Infraestrutura do 
Brasil, Tarcísio Gomes 
de Freitas. Atual pré-
candidato a Governador 
por São Paulo 
(Republicanos), Tarcísio 
será o principal nome 
do Seminário “O Interior 
em Pauta: Desafi os para 
Capivari e Região”.
Página 5

SAÚDE

Rafard e Capivari recebem vans 
adaptadas do Governo do Estado
Vans devem dar mais conforto para o transporte de pacientes com 
necessidades físicas. Rafard recebeu 1 van e Capivari 2. Página 8

Polícia Civil

Divulgação

Arquivo O Semanário

CAPIVARI

Base do Corpo de 
Bombeiros de Capivari 
não será fechada

FAKE NEWS

A Prefeitura de Capivari emitiu comunicado para 
esclarecer boatos. Página 9

Prefeitura de Capivari
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A profecia, que Daniel 
expôs há mais de 2600, 
esclareceu ao rei Nabuco-
donosor (603 a.C.) e a nós 
hoje, sobre o passado, pre-
sente, e futuro como ve-
remos com o restante da 
profecia.

O terceiro império, a 
Grécia do macedônio 
Alexandre, foi represen-
tado pelo ventre e coxas 
de bronze na estátua. Os 
gregos são oriundos das 
tribos indo-europeias, 
descendentes longínquos 
de Jafé, chamados em he-
braicos de Javã (Gn. 10:2). 
Alexandre herdou o reino 
da Macedônia de seu pai 
Filipe, este sujeitou as ci-
dades-estados gregas em 
338 a.C. Alexandre, com 
apenas 35000 homens der-
rotou Dario III com uma 
numerosa esquadra persa, 
em batalhas de 334 a 331 
a.C. Alexandre viu cair em 
suas mãos uma grande ri-
queza. Neste mesmo ano 
subjugou o Egito e fun-
dou Alexandria. Seus ho-
mens usavam capacetes, 
escudos, machadinhas de 
guerra e outros artefatos, 
todos de bronze. Heródo-
to revela que Psamtik I, rei 
do Egito, viu nos invasores 
gregos, piratas de bronze 
vindos do mar. (SDABC, 
v.4, p. 774)

Alexandre era um im-
perador sedento pelas 
conquistas, dominou a 
Macedônia, Grécia, leste 
da Índia, Egito, e só não 
foi além por desistên-

cia de seus soldados. Em 
323 tomou muita bebida 
que piorou sua enfermi-
dade (malária) e morreu 
com 32 anos de idade. O 
grande vencedor de todas 
as batalhas mostrou sua 
fraqueza ao ser derrotado 
pela bebida fermentada. 

O quarto império, 
Roma, é simbolizado pelas 
pernas de ferro (Dn. 2:40. 
Foi formado por tribos 
indo-europeias e etrus-
cas. O historiador Edward 
Gibbon no seu Declínio e 
Queda do Império Roma-
no, chama Roma de Reino 
de Ferro. Suas legiões tão 
unidas e numerosas, com 
escudo, capacete e lanças 
de ferro, arco e flechas, 
destroçaram todas as for-
ças e nações oponentes. 
Assim foi feito com a Gália 
Alpina e transalpina, com 
Cartago, onde deixou em 
pé só a casa de um poe-
ta, e com Jerusalém no 
ano 70.  Tornou-se o rei-
no mais poderoso do que 
quaisquer estados do oci-
dente europeu. Destruía e 
arrasava um a um dos seus 
contendores e tornou-se 
um conquistador agres-
sor, irresistível e temível. 
Em 265 a.C. toda a Itália 
estava sob o governo de 
Roma e no ano 200 Roma 
teve uma vitória inespe-
rada sobre seu principal 
inimigo e concorrente co-
mercial, Cartago, no Norte 
da África. Este quarto im-
pério foi o mais longevo e 
extenso dos quatro, domi-

nou das terras britânicas, 
e Itália ao Eufrates da Me-
sopotâmia. Um império 
de ferro. 

Com o poder veio o co-
modismo, assim, perde-
ram o poder e o elã con-
quistador, pediram aos 
governantes “pão, circo e 
vinho”, começaram a usar 
mercenários nas suas 
guerras; perderam seu po-
derio. Com a aquiescência 
romana, os invasores com 
sua bravura, alojaram-se 
e fizeram do império uma 
colcha de retalhos. 

A profecia mostrou a 
divisão com os pés e de-
dos, de ferro e barro, uns 
países seriam mais fortes 
do que outros e não have-
ria mais império, embora 
tentassem. (Dn 2:42-43) 
Quanto aos dez dedos, em 
momento algum é predi-
to que seriam dez tribos 
invasoras ou dez nações, 
pois o profeta, chama a 
atenção para o fato de ha-
ver divisão no império e 
não de quantidade. (Ídem, 
p.775) É o que ocorreu 
com a entrada dos francos, 
suevos, hunos, vândalos, 
anglo-saxões, ostrogodos, 
visigodos, lombardos e 
outras, uma divisão geo-
gráfica no férreo império 
romano. A Europa está di-
vidida até hoje com países 
independentes: França, 
Portugal, Espanha, Ingla-
terra, Suécia, Suíça, Ale-
manha e outras, apesar da 
união europeia e do euro. 
As várias tentativas de Na-

poleão Bonaparte, Benito 
Mussolini, Adolf Hitler e 
outras, para a formação 
de um novo império, por 
diferentes motivos, todas 
elas mostraram-se fracas-
sadas, pois Daniel profe-
tizou: “(os países) não se 
ligarão um ao outro, como 
o ferro não se mistura com 
o barro”. (Dn. 2: 43)

Essa profecia terá ainda 
o cumprimento nos dias 
desses países, com a pedra 
cortada sem mão, vinda 
do céu, esmiuçando-os e 
fundando um novo reino 
mundial, imperecível e 
eterno. (Dn; 2:44-45) A Bí-
blia simboliza muitas ve-
zes Cristo com a Pedra (Sl 
118:22; At. 4:11; I Co. 10:4; 
I Pe. 2:6-8). O ponto cul-
minante dessa profecia é 
que Jesus voltará nos dias 
em que esses países ainda 
estarão divididos. Daniel 
afirmou: “certo é o sonho 
e fiel a interpretação. Na-
bucodonosor reconheceu 
a fidelidade do profeta e a 
soberania do “Rei dos reis 
e Senhor dos senhores”. 
(Dn. 2:46-48)

Deus também fez você, 
caro leitor, conhecedor 
do que acontecerá nestes 
próximos dias, e o torna 
responsável pelo seu pre-
paro e de seus familiares. 
“Prepara-te, diz Amós 
4:12, para encontrares 
com o teu Deus. Pois Cris-
to logo virá.
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Profecia de 2.600 anos para hoje (2)

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

Mãe escreve carta ao filho depois de morta
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Em todos os séculos 
encontramos pensadores 
e filósofos que mencio-
naram o renascimento na 
Terra, depois da morte do 
corpo, numa nova vesti-
menta física, para a pro-
gressão do espírito.

Sócrates, que viveu al-
guns séculos antes do 
Cristo, dizia: “Estou con-
vencido de que vivemos 
novamente e que os vivos 
emergem dos que morre-
ram e que as almas dos que 
morreram estão vivas”.

O filósofo e escritor 
francês Voltaire, junto com 
Montesquieu e Rousseau, 
foram os três nomes mais 
significativos do Iluminis-
mo francês. A sua posição 
era contra o absolutismo e 
a favor da separação entre 
Igreja e Estado, quer dizer 
que ele foi um dos primei-
ros defensores da ideia de 
Estado laico. Mesmo ele 
não se surpreendia com 
a ideia da reencarnação, 
afirmando: “Nascer duas 
vezes não é mais sur-

preendente que nascer 
uma vez: tudo na natureza 
é ressurreição”.

A mãe do médium Chi-
co Xavier, Maria João de 
Deus, era filha de uma 
escrava em Minas Gerais. 
Teve nove filhos e faleceu 
(1915) quando o médium 
tinha cinco anos; do Além, 
ela continuou a assistir 
com conselho o filho ain-
da criança.

O menino cresceu, co-
nheceu o espiritismo e 
sua mãe então passou a 
escrever-lhe cartas, que 
ele mesmo psicografava. 
Essas diversas mensa-
gens foram reunidas no 
livro Cartas de uma mor-
ta, publicado pela LAKE, 
onde ela relata que está 
habitando uma esfera es-
piritual de segunda cate-
goria, depois da morte do 
corpo físico. 

E diz ao filho, médium, 
pela psicografia: “Sinto-
-me rodeada de compa-
nheiros muito bondosos, 
com quem me entrego às 

tarefas. Aqui a nossa es-
pecialidade é examinar 
as preces dos seres terre-
nos. E onde habito temos 
possibilidade de conviver 
com alegria, podemos 
estudar e viajar, mas não 
deixamos de trabalhar na 
primeira esfera espiritual 
socorrendo espíritos em 
sofrimento”.

Assim ela se expressa 
sobre esse trabalho que 
realiza na primeira esfera, 
habitada por espíritos em 
sofrimento e desolação: 
“Em visita a alguns desses 
núcleos de prantos in-
contáveis e amaríssimos, 
encontrei alguns de meus 
antigos conhecidos na 
Terra”. 

Saber que se está me-
lhorzinho, que já tem al-
guma iluminação e poder 
socorrer alguns amigos 
que estão na pior é con-
fortador, eleva a autoesti-
ma e a alegria de ser útil.

Vejamos o que a mãe do 
Chico informa desses an-
tros de sofrimento: “São 

dolorosos os dias que ali 
pesadamente transcor-
rem. A essa região imedia-
tamente vizinha da Terra 
frequentemente descemos 
para buscar irmãos nossos 
que suplicam e choram, 
implorando o socorro e o 
auxílio de Deus, pelo des-
cuido do mundo íntimo”.

Por que descuido do 
mundo íntimo?  

Em virtude de não se 
aplicar à moral e à digni-
dade, não cultivar bons 
sentimentos, se acomo-
dar nos vícios ou manter 
pensamentos maldosos e 
egoístas, praticando atos 
infelizes que causam re-
morso, e sem aspirações 
na vida religiosa e de fé 
em Deus, o espírito aca-
ba ficando algum tempo, 
que pode ser desde meses, 
anos, até séculos ali esta-
cionados na dor, até que 
um dia melhore e busque 
se arrepender, imploran-
do com humildade o am-
paro de Deus, que a nin-
guém nega socorro.

Não teria eu vivido em outro corpo ou em outra parte qualquer, antes de entrar no ventre da minha mãe? 
Santo Agostinho

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

Planos de Saúde: 
STJ decide que rol 
da ANS é taxativo

Nesta semana, o Superior Tribunal de Justiça, deci-
diu por maioria que o rol da ANS – Agência Nacional de 
Justiça é taxativo para cobertura de procedimentos e 
tratamentos ofertados pelos planos de saúde.

Trata-se de mais uma decisão que impactará a vida 
de muitos brasileiros, porém não de forma positiva. Mas 
o que significa dizer que o rol é taxativo?

A ANS tem uma lista de procedimentos e tratamentos 
que devem ser ofertados pelos planos de saúde, essa lista 
é o que chamamos de rol. Até esta semana não havia 
um entendimento consolidado nos Tribunais Superiores 
acerca da possibilidade deste rol ser taxativo ou exem-
plificativo.

Desta forma, ainda era possível, em muitos casos de 
doenças graves, ou com tratamentos ainda sem tan-
ta comprovação efetiva, ou ainda, em casos em que os 
tratamentos ou procedimentos não estavam no rol da 
ANS, ingressar com uma ação judicial e pleitear que os 
planos de saúde cobrissem tais tratamentos.

Uma vez que, administrativamente os planos de saú-
de não ofereciam referida cobertura/assistência, já que 
se baseavam no fato de não estar listado pelo ANS.

Sendo assim, era possível obter através de um pro-
cesso judicial uma ordem para que os planos de saúde 
ofertassem o tratamento, mesmo que não inserido no 
rol da ANS. Inclusive, muitas vezes via-se a concessão 
de medidas liminares, já que quando se trata de saúde, 
na maioria dos casos, a questão é de extrema urgência.

Isto porque, havia o entendimento jurisprudencial 
de que a lista era exemplificativa, sendo assim, era pos-
sível obter a cobertura de procedimentos não previstos 
na lista.

Entretanto, dizer que a lista é taxativa, é afirmar que 
só há cobertura dos procedimentos que estão inseridos 
no rol, não abrindo espaço para inserção de outros tra-
tamentos.

Assim, com a decisão do STJ as operadoras de planos 
de saúde não são mais obrigadas a cobrir procedimentos 
ou tratamentos que não estão listados no rol da Agência 
Nacional de Saúde, impactando assim, diversos proces-
sos em tramitação, e mais ainda, inúmeras pessoas que 
viam nestes tratamentos a única esperança da cura.

Com a desobrigação da cobertura, só restará aos 
doentes pagar pelo próprio tratamento (nestes casos), 
entretanto, massivamente, é impossível que tais valo-
res sejam custeados pelas pessoas comuns, já que são 
caríssimos.

Por fim, a decisão é a regra, mas contém algumas 
exceções, e com o preenchimento de vários critérios 
estabelecidos pelo STJ, haverá possibilidade de cober-
tura. Porém, tais critérios obviamente não irão abarcar a 
grande maioria das situações de vida e morte que estão 
em jogo.

E ainda, é importante salientar, que nada muda com 
relação aos tratamentos já ofertados pelos planos de 
saúde, que continuarão a manter a sua devida cobertura, 
uma vez que inserido na lista de procedimentos da ANS.
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Valor: R$ 147,00 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)Valor: R$ 162,948 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Valor: R$ 281,856 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Valor: R$ 157,50 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)
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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

Festa do ‘Santo Casamenteiro’ 
segue até domingo com 
missas e quermesse

A Paróquia Nossa Se-
nhora de Lourdes, em 
Rafard, realiza desde a 
última quarta-feira (8)
a festa em comemora-
ção à Santo Antônio. 
Até domingo (13), 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, sem-
pre após as missas, com 
barracas de bebidas, vi-
nho quente, quentão, 
cuscuz, pastel, mini-pi-
zza, salgados, espeto e 
lanche de pernil. Além 
disso, a rádio R FM 
107,9Mhz anima a festa 
com shows de convida-
dos todas as noites.

Programação 
Religiosa
Nesta sexta-feira (10) 

a Missa acontece às 19h, 
na Capela Santo Antô-
nio. No sábado (11), os 
fiéis serão recebidos às 
18h para a Santa Missa.

No domingo, 12 de 
junho, acontece a ben-

ção do bolo, às 7h30 e, 
em seguida, têm início a 
distribuição, mediante 
apresentação do convi-
te. 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 Senho-
ra de Lourdes.

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

Bolo de 
Santo Antônio
E não poderia de fal-

tar o tradicional bolo do 
‘Santo Casamenteiro’. 
O pedaço está sendo 
vendido pelos coorde-
nadores de pastorais e 
na secretaria 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.

Profissionais da saúde e 
pessoas com 50 anos ou mais 
são convocadas para 4ª dose 
da vacina contra a Covid

A diretoria de Saúde 
de Rafard iniciou na 
terça-feira, 7, a apli-
cação da 4ª dose do 
imunizante contra a 
Covid-19. Profissio-
nais da área da saúde 
e pessoas com 50 anos 
ou mais estão sendo 
convocados para rece-
ber a dose de reforço.

Segundo a diretoria, 
o intervalo de apli-
cação entre a 3ª e 4ª 
dose deve ser de qua-
tro meses. Para receber 
a vacina é necessário 
apresentar o cartão 
SUS, comprovante de 
residência, RG, CPF e 

comprovante de vacina 
das doses anteriores.

Os profissionais de 
saúde devem levar 
também algum docu-
mento que compro-
vem o desempenho da 
profissão, como crachá 
ou holerite.

Em Rafard, a vaci-
nação acontece no 
antigo espaço pediá-
trico, anexo à Unida-
de Básica de Saúde, de 
segunda à sexta-feira, 
das 7h30 às 16h30.

No caso de dúvidas, 
a diretoria de Saúde 
atende pelo telefone 
3496-7230.

Washi-Ki-O leva 10 atletas 
para disputar mundialito 
de karate em Santos

A Associação Washi-
-Ki-O de Karatê-Do, de 
Capivari, participa nes-
te domingo (12), da 14ª 
edição do Mundialito 
Shinshukan Karate e 
Kobudo. A competição 
acontece na Arena San-
tos, no litoral paulistas.

Dez atletas estarão 

representando Capiva-
ri na competição, são 
eles: Edison Zuin, Kelly 
Zuin, Isadora Turche-
ti, Giovane Ferreira, 
Pedro Ramos, Heloísa 
Cordeiro, Lyon de An-
drade, Renan de Sou-
za, Raul Viana Tezotto 
e Aron de Andrade.

Capivari receberá ex-ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio de Freitas no próximo dia 23

O grupo Via Direita Ca-
pivari, junto com a equi-
pe da Deputada Estadual 
Valéria Bolsonaro (PL), 
trarão para Capivari, no 
dia 23 de junho, o ex-mi-
nistro da Infraestrutura do 
Brasil, Tarcísio Gomes de 
Freitas. Atual pré-candi-
dato a Governador por São 
Paulo (Republicanos), Tar-
císio será o principal nome 
do Seminário “O Interior 

em Pauta: Desafios para 
Capivari e Região”.

O evento ocorrerá no 
espaço Buffet Mama Mia, 
na rua Bento Dias, 291, no 
Centro da cidade, a partir 
das 18h30, com convites 
limitados. Para realizar a 
inscrição, os interessados 
de Capivari e região devem 
entrar em contato com o 
Grupo Via Direita, através 
da página do Facebook 

“viadireitacapivari/sp” ou 
com a equipe da Deputada 
Valéria Bolsonaro.

Também será disponibi-
lizado um link para efetuar 
a inscrição. Vale citar que 
o Seminário também será 
transmitido em tempo real 
na página da Deputada.

Durante o Seminário, 
outros nomes do movi-
mento conservador devem 
estar presentes. O evento 

terá palestras e interação 
do público, através da 
abertura para perguntas 
abrangentes aos temas 
abordados.

Além do Seminário, 
Tarcísio ficará na cidade 
para prestigiar a tradicio-
nal “Fogueira” em frente à 
Igreja Matriz, que acontece 
sempre na véspera do fe-
riado de São João, padroei-
ro de Capivari.



10 DE JUNHO DE 2022O SEMANÁRIO06

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

Profa. Jeni Aprilanti 
(1918 – 1960)

Conforme atenta leitura que se pode fazer da Ata de 
instalação do Ginásio Estadual de Rafard, o mesmo 
foi criado aos 13 dias do mês de fevereiro de 1970, 
por Decreto, depois de cumpridas as formalidades 
legais, segundo as instruções da Delegacia de Ensi-
no Secundário e Normal de Campinas, à qual ficou 
subordinado.

Começou seu funcionamento em local provisó-
rio, ou seja, no prédio do Grupo Escolar “Prof. Luís 
Grellet” na Rua Vitório Talassi nº 383. Sua instalação 
foi para nossa cidade, motivo de grande júbilo com 
festa entre seus moradores, visto que, os alunos para 
avançarem em seus estudos, dependiam ainda de 
Capivari.

Foi designado para a Diretoria do Ginásio, o Prof. 
Aldo Silveira, e o Sr. Edgar Dias de Aguiar, como Se-
cretário.

Imediatamente após empossado como Diretor, o 
Sr. Aldo Silveira, começou a tomar as providências 
preliminares para garantir o funcionamento do Giná-
sio já no corrente ano, determinando a abertura das 
inscrições para os candidatos à regência das aulas, 
bem como abertura de matrículas para os alunos se 
candidatarem às vagas, entre outras providências in-
dispensáveis ao seu bom funcionamento.

Jeni Aprilanti, que segundo informações obtidas 
na secretaria da própria Escola, nasceu em Rafard 
aos 17 dias do mês de maio de 1918, foi educada nos 
princípios de amor à profissão e ao próximo, pautan-
do sua vida pela vocação ao Magistério, como uma 
professora exemplar, digna do título de educadora e 
mestra, pela elevada missão que abraçou.

Inteligente e muito culta, sem perder a humilda-
de e simplicidade, irradiava simpatia e amor pelas 
crianças, como professora primária. Apesar da pouca 
saúde física, desempenhou com galhardia a missão 
confiada nos exatos termos do compromisso que as-
sumiu por ocasião da sua posse no cargo.

Formou-se em 1940 pela Escola Normal de Piraci-
caba, destacando-se por sua dedicação aos estudos e 
respeito aos mestres, como uma das melhores alunas.

Em 1959, depois de lecionar em várias cidades do 
Estado de São Paulo, voltou ao Grupo Escolar de Ra-
fard, onde iniciou sua carreira como substituta, onde 
naquela oportunidade, regendo Classe de Educação 
Infantil, revelou todo o vigor de sua vocação.

Infelizmente, logo após voltar para Rafard, sua en-
fermidade veio a se agravar, obrigando-a a afastar-se 
do magistério, vindo a falecer em 02 de junho de 1960, 
aos 42 anos de idade.

Em sua homenagem, no ano de 1971, através da 
Lei nº 5.602/71, o Ginásio Estadual de Rafard, passou 
a chamar-se Escola Estadual de 1º e 2º Graus “Profa. 
Jeni Aprilanti”. E, no ano de 1972, na administração 
do Prefeito Archanjo Honora, com a doação do ter-
reno pela Prefeitura ao Estado com frente para a Rua 
(hoje Avenida) Dr. José Soares de Faria, foi construído 
o prédio para funcionamento do Ginásio, onde está 
instalado atualmente.

“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

Sábado tem Festa 
Junina das escolas 
de Mombuca

Neste sábado, 11 
de junho, a partir das 
17h, acontece a Festa 
Junina das Escolas Mu-
nicipais, na Praça da 
Igreja Matriz de Mom-
buca. A 18ª edição da 
festa vai reunir apre-
sentações dos alunos 
da rede municipal de 
Educação, barracas de 
comidas típicas.

Com a volta da tra-
dicional Festa Juni-
na, após o período de 
restrições por conta 
da pandemia, os alu-
nos, pais, professores 
e toda a equipe da Di-
retoria de Educação 
estão com grandes 
expectativas para a 
realização do evento. 

“É uma festa tradi-
cional em nossa cida-
de, e adotando todas as 

medidas de segurança, 
vamos ter uma festa 
junina muito anima-
da para toda a família”, 
comentou a diretoria 
municipal de Educa-
ção Kátia Alessandra 
Barbosa.

Além das danças e 
quadrilhas dos alunos, 
terá também a Quadri-
lha da Terceira Idade 
de Mombuca e o show 
sertanejo com Gilson 
e Ricardo e Ricardo 
Silva.

A realização da Festa 
Junina é uma iniciativa 
do Governo Municipal 
de Mombuca, através 
da Diretoria Munici-
pal de Educação, com 
apoio da Diretoria de 
Cultura e demais de-
partamentos da Pre-
feitura.

Centro Espírita Mensagem 
de Esperança divulga 
para ciclo de palestras

O Centro Espírita 
Mensagem de Espe-
rança (CEME) divul-
gou a nova progra-
mação para o ciclo de 
palestras no mês de ju-
nho. Na segunda-feira, 
13, o advogado, cantor 
e compositor, Flávio 
Carvalho (Capivari), 
ministra palestra com 
o tema ‘Estamos aqui 
pra quê?’.

No dia 20, o profes-
sor da PUC, Cristiano 
Portela (Limeira), fala 
sobre ‘O exercício do 

livre-arbítrio’.
Finalizando o ciclo 

de palestras no mês de 
junho, no dia 27, Cris-
tian Fernandes, editor 
e diretor da Indepen-
da (Capivari), ministra 
palestra com o tema ‘O 
sono e os sonhos’.

As palestras aconte-
cem toda segunda-fei-
ra, das 20h às 21h. O 
CEME está localizado 
na avenida Brigadeiro 
Faria Lima, 1080, bair-
ro Vila Fátima (ao lado 
da Editora EME).
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Assistente Social Carina, diretor de Cultura João PoleYti e primeira dama Valdete

Doações da campanha 
do agasalho e cobertores 
começam a ser entregues

MOMBUCA  |  Fundo Social de Solidariedade já distribui arrecadações

O Fundo Social de 
Solidariedade de Mom-
buca iniciou na última 
quinta-feira (9) a distri-
buição dos agasalhos e 
cobertores da Campa-
nha 2022. As doações fo-
ram arrecadadas entre os 
moradores, que levaram 
os agasalhos nos pontos 
de coleta e participaram 
do ‘Dia D’, uma parceria 
com a EPTV Campinas. 
O evento foi realizado no 
dia 28 de maio, com arre-
cadação de mais de 220 
quilos de peças doadas. 

Já os cobertores foram 
adquiridos com a ajuda 
dos recursos dos eventos 
realizados pelo Fundo 
Social e pela Diretoria 
de Cultura, com apoio 
dos demais setores da 
prefeitura. A doação de 
cobertores vai ser feita 
através da avaliação so-

cial das famílias.
Os agasalhos podem 

ser retirados pelas famí-
lias no salão em frente ao 
Detran, em Mombuca, 

a partir desta sexta-fei-
ra (10), das 8h às 12h, e 
das 13h às 15h. Estarão 
disponíveis roupas para 
adultos e crianças.

Primeira dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Valdete, com cestas básicas

Alimentos arrecadados na 
Festa do Peão de Mombuca 
serão doados para famílias

A Festa do Peão 2022 
de Mombuca, realizada 
de 26 a 28 de maio, teve 
um dia de entrada fran-
ca, com a troca de dois 
quilos de alimentos pe-
los ingressos do Convite 
Solidário. Toda a arre-
cadação foi destinada 
ao Fundo Social de So-
lidariedade do municí-
pio, que contabilizou as 
doações recebidas na 

portaria do evento e 
conseguiu montar 60 
cestas básicas.

“As doações irão para 
as famílias que mais 
precisam de ajuda 
em nosso município. 
Nós, do Fundo Social 
de Solidariedade agra-
decemos a todos que 
doaram os alimentos”, 
afirmou a primeira 
dama e presidente do 

Fundo Valdete Martim 
Alcalde.

As doações de ali-
mentos realizadas nos 
supermercados Alves e 
Guari, em Mombuca, 
e nos Supermercados 
Armelin, em Rafard e 
Capivari ainda serão 
arrecadadas e também 
deverão ser revertidas 
em doações de cestas 
básicas.

Prefeitura de Mombuca

Prefeitura de Mombuca

Cobertores serão doados à famílias carentes do município
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Na última terça-feira, 
(7), o prefeito de Rafard, 
Fabio Santos, e o diretor 
de Saúde, Vanderlei Co-
cato, estiveram na Se-
cretaria da Pessoa com 
Deficiência, em São Pau-
lo, para fazer a retirada 
da van adaptada para o 
transporte de pacientes 
do município.

Segundo o governo 
municipal, a Van trará 
mais comodidade para 
o cadeirante durante o 
trajeto, bem como con-
tribuirá com os servi-
ços dos motoristas por 
conter um sistema de 
elevação. O pedido do 
veículo foi feito à ex-Se-
cretária, Célia Leão, e na 
oportunidade, atendido 
pela Secretária Aracelia 
Costa.

Para Fabinho, essa é 
mais uma conquista im-
portante para a melhoria 
da qualidade de vida da 
população. “Agradeço ao 

Governo do Estado, a ex-
-Secretária Célia Leão e a 
atual Secretária Aracelia 
Costa pela conquista. Es-
tamos trabalhando firme 

e forte para melhorar a 
qualidade de vida da 
nossa população rafar-
dense”, disse o chefe do 
Executivo.

Capivari
O prefeito de Capi-

vari, Vitor Riccomini, 
e o vice, Bruno Barna-
bé, também receberam 
dois novos veículos do 
modelo Renault Master. 
Eles serão destinados à 
Secretaria de Saúde. Os 
novos carros possuem 
duas configurações dis-
tintas, sendo um como 
uma van para transpor-
te de pacientes e outra 
como ambulância, ex-
celentes adições à frota.

A van, que contou 
com a viabilização do 
vereador Nelson Soares, 
tem o intuito de ajudar 
ainda mais o transporte 
intermunicipal de pa-
cientes que possuem 
exames agendados em 
cidades vizinhas. O veí-
culo tem capacidade de 
até 15 passageiros. Já a 
ambulância, vai atender 
pacientes em casos de 
emergência, nos quais 

não é possível se deslo-
car por meios próprios.

“Os novos veículos 
vão ajudar o transporte 
de pacientes em nossa 
cidade. Estamos empe-
nhados em modernizar 
a frota da Secretaria de 
Saúde, garantindo dessa 
forma o maior confor-
to e segurança possível 
aos pacientes. Aprovei-
to a oportunidade para 
agradecer as pessoas en-
volvidas na viabilização 
dessas melhorias para o 

nosso município”, desta-
cou o prefeito Vitão.

O serviço de agen-
damento de transporte 
para outras cidades é 
feito pela Diretoria de 
Transportes, que aten-
de de segunda a sexta, 
das 08h30 às 16h30 na 
avenida Piratininga, 797, 
bairro Santa Terezinha. 
Para dúvidas, os tele-
fones 3491-9058, 3491-
9063 e 3491-9355 estão 
disponíveis para mais 
informações.

Rafard e Capivari recebem vans 
adaptadas do Governo do Estado

SAÚDE  |  Vans devem dar mais conforto para o transporte de pacientes com necessidades físicas; Rafard recebeu uma van e Capivari duas

Prefeitura de Rafard

Vanderlei Cocatto e Fabinho Santos com nova van adaptada

Prefeitura de Capivari

Bruno Barnabé, Nelson Soares e Vitão Riccomini

A Polícia Civil de Ca-
pivari, com apoio da 
Guarda Civil Municipal, 
prendeu um casal por 
tráfico de drogas no bair-
ro Cancian. A operação 
aconteceu na manhã de 
quarta-feira (8), durante 
cumprimento de man-
dado de busca e apreen-
são em uma residência 
em Capivari.

O homem de 51 anos, 
e a mulher, de 21, foram 
presos em flagrante pelo 
crime de tráfico de drogas 
e associação ao tráfico.

Segundo a polícia, no 
local, os agentes locali-
zaram porções e tijolos 

de cocaína, crack e ma-
conha. Foram apreen-
didos ainda, dinheiro 
em espécie, celulares, 
balanças de precisão, 
anotações ligadas do trá-
fico de drogas, veículos 
e outros itens também 
provenientes do tráfico.

A polícia informou 
que recebeu diversas 
denúncias do comércio 
e armazenamento de 
entorpecentes na resi-
dência.

“Diante da fundada 
suspeita e dos trabalhos 
de inteligência policial, a 
delegada, a qual coman-
dou a operação, solicitou 

junto ao Poder Judiciário 
pelo mandado de busca 
e apreensão criminal”, 
diz a nota da PC.

Casal foi encaminha-
do para a Cadeia Parti-
cipativa de Piracicaba 
(CPP), onde permanece 
a disposição da Justiça.

Todo o material 
apreendido foi encami-
nhado para o Instituto 
Criminalística de Pira-
cicaba.

Castelani
Na  segunda-feira, 6, 

as equipes da Guarda 
Civil de Capivari faziam 
patrulhamento preven-
tivo pelo bairro Castelani 
quando notaram um ho-
mem andando com uma 
sacola branca na mão, 
que ao notar a presença 
dos agentes, arremessou 
o objeto no chão e saiu 

em disparada rumo a sua 
casa, sendo logo aborda-
do pelos Guardas.

Mesmo após ser al-
cançado pelos oficiais, 
o suspeito tentou resistir, 
entrando em luta corpo-
ral com um dos agen-
tes, sendo contido em 
seguida. Durante busca 
pessoal, foi possível en-
contrar com o homem 

de 21 anos, um total de 
14 pinos de cocaína. Já 
na sacola que ele havia 
arremessado haviam 
outras 126 porções de 
cocaína além de 47 de 
maconha.

Diante dos fatos, o 
suspeito foi encaminha-
do ao pronto-socorro 
para exame cautelar e 
posteriormente foi apre-

sentado à Delegacia de 
Polícia, onde a autori-
dade policial de plantão 
ratificou a prisão em 
flagrante por tráfico de 
entorpecentes. Ele per-
maneceu à disposição 
da justiça.

As informações são da 
Secretaria de Relações 
Públicas da Prefeitura de 
Capivari.

Polícia Civil e Guarda Municipal prendem 
casal por tráfico de drogas no Cancian

SEGURANÇA  |  Homem de 51 anos e mulher de 21 foram presos em flagrante; cumprimento de mandado aconteceu em Capivari, na quarta-feira (8)

Polícia Civil de Capivari

Entorpecentes e materiais apreendidos em operação da polícia
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Fake News: base do Corpo de 
Bombeiros não será fechada!

A Secretaria de Rela-
ções Públicas da Prefei-
tura de Capivari emitiu 
um comunicado na tarde 
desta terça-feira, 7, para 
esclarecer boatos sobre o 
possível fechamento da 
base do Corpo de Bom-
beiros.

Segundo o governo 
municipal a informa-
ção é falsa. “Muito pelo 
contrário, os Bombeiros 
receberam, recentemen-
te, uma nova base, numa 

região melhor localizada, 
reformada pelo municí-
pio e por uma empresa 
parceira.

O convênio para que a 
cidade tenha uma base 
do Corpo de Bombeiros 
vai até 2045”, esclarece 
a nota.

O comunicado tam-
bém antecipa que ou-
tros investimentos serão 
realizados para fortalecer 
ainda mais o trabalho dos 
Bombeiros, que traba-

lham no salvamento de 
vidas e atua em situações 
de risco iminente.

“A Prefeitura aprovei-
ta a oportunidade para 
agradecer a todos os 
homens e mulheres que 
atuam no Corpo de Bom-
beiros de nossa cidade, 
diariamente, dando o 
seu melhor em pro às fa-
mílias capivarianas. Não 
espalhe fake news. Pro-
cure sempre a verdade”, 
encerra o comunicado.
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Valor: R$ 173,565 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

O dissídio dos servido-
res públicos municipais 
de Rafard, que estava 
atrasado há cerca de 10 
anos, será finalmente 
pago após aprovação 
da proposta enviada ao 
Tribunal de Justiça de 
São Paulo.  A informa-
ção foi confirmada pelo 
prefeito Fabio Santos, na 
manhã de quarta-feira 
(8). No mesmo dia, ele 
falou sobre o assunto em 
entrevista à rádio Raízes 
FM e também em um 
vídeo postado nas re-
des sociais, ao lado do 
vice-prefeito, Wagner 
Bragalda.

A proposta foi forma-
lizada ainda em dezem-
bro do ano passado após 

reunião entre o Jurídico 
da Prefeitura de Rafard, 
representantes do Ins-
tituto de Previdência 
Municipal (IPREM) e do 
Sindicato do Servidores 
Públicos Municipais de 
Capivari e Região.

Fabinho afirmou que 
se reuniria ainda essa se-
mana com o sindicato 
para iniciar as tratativas 
para o pagamento, que 
será feito 70% a vista e o 
restante parcelado.

O pagamento será 
possível graças a uma 
quantia de R$ 5,4 mi-
lhões, que entrou nos 
cofres da prefeitura, com 
impostos provenientes 
do ITBI (Imposto de 
Transmissão de Bens 

Imóveis). 
“R$ 1 milhão foi usa-

do para a Educação, R$ 
500 mil para a Saúde e o 
restante será usado para 
iniciar o pagamento do 
dissídio”, disse o chefe 
do Executivo.

O caso
A ação foi ajuizada 

pelo Sindicato dos Ser-
vidores Públicos Muni-
cipais de Capivari, ale-
gando que os servidores 
públicos municipais de 
Rafard passaram a fazer 
jus à revisão geral anual 
a partir de 2005.

Em julho de 2019, o 
Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo 
condenou a Prefeitura 

de Rafard a pagar aos 
servidores municipais 
ativos e inativos, o per-
centual de 6,46% sobre 
os reajustes salariais e 
abonos.

A porcentagem deve-
ria ser incorporada nos 

salários concedidos 
nos exercícios de 2011 
a 2015, além dos refle-
xos sobre férias, o terço 
constitucional, gratifica-
ções natalinas, quinquê-
nio e sexta parte.

Os reajustes não foram 

aplicados nas adminis-
trações dos ex-prefeitos 
Márcio Minamioka, que 
governou a cidade entre 
os anos de 2009 e 2012, e 
Antonio César Rodrigues 
Moreira, chefe do Execu-
tivo entre 2013 e 2016.

Juiz homologa acordo e dissídio dos servidores 
de Rafard deve ser pago nos próximos dias

RAFARD  |  Reajustes não foram aplicados em administrações anteriores; Prefeitura de Rafard foi condenada em 2019 a pagar o que era devido aos funcionários

Prefeito Fabinho e vice, Wagner Bragalda, anunciaram conquista em vídeo postado nas redes sociais

Arquivo O Semanário
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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

02/06/2022 - Leolina Ap. Pessoa de Oliveira - 69 anos
02/06/2022 - Luiz Barata - 100 anos
02/06/2022 - Diorival de Godoi - 79 anos
04/06/2022 - Paulo Rodrigues de Moura - 63 anos
05/06/2022 - Amauri Frankis Vieira - 40 anos
05/06/2022 - Eunice Camargo da Silva Rodrigues - 68 anos
07/06/2022 - Maria de Souza Arruda - 91 anos
08/06/2022 - Laildes Barata Villalta - 89 anos
08/06/2022 - Jackson A. F. da Silva de Oliveira - 28 anos
08/06/2022 - Luiz Gonzaga Alves - 70 anos
08/06/2022 - Benedita Regina Moreira Donadon - 67 anos
09/06/2022 - Ari Schincariol - 87 anos

Ligue ou chame

19 3496.1747

ANUNCIE
ASSINE

Valor: R$ 84,00 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)
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Áries – De 21/03 a 20/04: A semana traz muita ação, energia e é preciso moderar um 
pouco para não criar excessos e sobrecarregar sua saúde ou suas fi nanças. Vale a pena cuidar 
das suas fi nanças e fi car mais tranquilo com relação a elas. Existe alguma renovação na vida, 
alguma mudança positiva, e isso pode acontecer na sua rotina. Sua saúde está boa. Vale a pena 
fazer alguma atividade para descarregar as tensões. As relações estão positivas, mas é preciso 
fi car atento com sua postura e ser mais companheiro, mais presente, porque naturalmente sua 
semana exige muito de você no trabalho, então você pode acabar se afastando um pouco. 
Se deixar a relação de lado, pode vivenciar brigas e rupturas. Além disso, vocês podem sair 
um pouco da rotina, o que vai trazer mais harmonia para a relação. A semana traz sucesso nos 
negócios: você pode fazer bons acordos e ter iniciativa criativa, que te deixará com mais van-
tagem, portanto é uma semana interessante para se fazer notar, para expor suas ideias e fazer 
acontecer. Sua popularidade está alta e o momento está positivo para contratos e associações. 

Touro – De 21/04 a 20/05: A semana traz muita fl exibilidade, capacidade de adaptação 
e boa saúde, inclusive você pode se sentir mais ativo e mais interessado em cuidar da sua 
forma física ou do seu corpo em geral. A semana é propícia para seu crescimento pessoal e 
para tentar ter mais prosperidade. Por isso é importante sair da imaginação e das confusões, 
colocando a mão na massa e vivendo mais na realidade. Está na hora de agir em direção ao 
que está planejando. Se estiver solteiro, tome cuidado com relações que existem apenas 
pelas aparências. Busque conhecer mais as pessoas com quem se relaciona e, da mesma 
forma, aprofunde mais seu autoconhecimento, senão pode fi car atraindo pessoas como as do 
seu passado. No geral, no que concerne às relações de amizade e até de trabalho, vale a pena 
usar mais sua intuição. Para relações estáveis, saia um pouco da rotina e capriche na energia 
romântica nesta semana. Você pode começar a fazer prospecções, inclusive buscando novas 
parcerias para projetos ou para iniciar uma sociedade, mas tome cuidado para não se iludir e 
mantenha os pés no chão. Avalie mais criteriosamente seus planos antes de avançar, mas não 
deixe de continuar. É momento de avaliar, corrigir o que for necessário e avançar.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: A semana pode trazer caos, mudanças e situações nas 
quais você precisará ter muito equilíbrio e paciência. Manter a simplicidade e a ordem den-
tro do que for possível vai evitar maiores frustrações. Quanto mais tiver pleno domínio de si 
mesmo e buscar olhar mais para si e para suas necessidades, melhor será. Será preciso ter 
atitude para agir em algum momento inesperado, sendo proativo e aproveitando a situação. 
Portanto, tanto para ajudar quanto para agarrar uma oportunidade nova, não titubeie. Você 
pode se surpreender se estiver solteiro, pois uma pessoa pode ressurgir das cinzas ou você 
pode até encontrar alguém de forma inesperada. O destino está agindo e tudo pode aconte-
cer nesta semana, surpreendendo. Inclusive, se você tem uma relação, aguarde novidades do 
seu par, pois ele certamente te fará uma surpresa romântica. A semana pede organização e 
resolução. Sua criatividade e sua inteligência podem se destacar e você pode ajudar muito as 
pessoas com ideias originais. Você vai aconselhar mais as pessoas e certamente atrairá mais 
pessoas para seu convívio do que normalmente faz. Saiba ser receptivo e faça boas trocas. 
Uma amizade nova pode surgir.

Câncer – De 21/06 a 20/07: Tome cuidado com impulsividades. A semana pode trazer 
desafi os de julgamento, ou seja, você pode acabar agindo sem pensar ou, literalmente, pode 
se indispor com alguém por causa de uma difi culdade de compreensão. Vale a pena não fi car 
pensando tanto, deixar a semana se apresentar e viver o momento, senão pode acabar fi can-
do ansioso, desesperado e muito tenso. Quanto mais se mantiver inspirado e divertido, melhor 
será. O amor pode trazer profundidade e proteção, por isso as relações mais antigas ou nas 
quais existe confi ança mútua podem se destacar das outras, porque os astros estão trazendo 
mais foco para a família e para relações antigas. Os solteiros podem estar mais ligados aos 
amigos e a eventos que tragam liberdade e diversão. Portanto aproveite os convites e não 
fi que pensando no amanhã. Aproveite o momento. A semana traz o desafi o de realizar suas 
ideias e seus projetos, portanto o momento é de se manter calmo e organizado, planejando 
bem o que precisa fazer e onde precisa investir. Os estudos estão favorecidos, bem como 
as trocas com amigos. A partir disso, uma ideia ou uma estratégia nova podem surgir. Evite 
fi car preocupado, negativo e ansioso, pois isso te levará a uma rotina de reclamação e pouca 
energia. O seu sucesso está nas suas ideias e na sua própria iniciativa, então use sua força 
pessoal e seus contatos a seu favor.

Leão – De 21/07 a 22/08: A semana pode trazer muita diversão ou muita energia para 
seu autocuidado e sua autoestima. Apenas tome cuidado com a ansiedade, com o excesso 
de atividade e com a falta de foco ou de foco para lidar com a disciplina, exigindo muita liber-
dade e novidade e rejeitando a rotina e as tarefas cotidianas, o que vai te levar a uma postura 
irresponsável. No mais, sua semana pode ser muito positiva se você conseguir se planejar 
sem loucuras, encontrando pessoas que podem te ajudar a partir da sua energia carismática. 
Você pode estar vivendo uma fase muito boa na sua relação após alguns altos e baixos. É 
interessante buscar sair um pouco da rotina para encontrar mais diversão. A confi ança e a 
comunicação estão ativadas, mas precisam ser usadas com respeito, senão você pode aca-
bar tendo reações infantis. Sua família também está potencializada e pode se dedicar mais a 
eles. Novidades na vida profi ssional e na rotina de trabalho. Você pode fi car animado com as 
possibilidades de uma rotina mais divertida ou com tarefas diferentes. Tome cuidado com o 
excesso de falação, que pode tirar seu foco das suas atividades, o que vai acabar te enrolando 
e te fazendo procrastinar. 

Virgem – De 23/08 a 22/09: Tome cuidado com grosserias e impaciência, porque isso 
pode causar brigas e desentendimentos, até porque seu poder de liderança está grande, 
então use sua sabedoria a seu favor. Você pode ser um bom amigo e conselheiro nesta se-
mana. Apenas tome cuidado com decisões tomadas por impulso. É importante ponderar e 
ver os prós e contras da situação antes de tomar suas decisões. Sua saúde pode precisar de 
cuidados. Você pode não estar muito afetivo nesta semana, mas pode estar com uma energia 
de proteção e de direcionamento, portanto compartilhar conhecimentos e experiências vai 
ser muito mais rico do que fi car entoando palavras de amor. Quem está casado ou em uma 
relação pode aproveitar a semana para um passeio ou realizar algo que estavam querendo 
havia algum tempo. Aos solteiros: tomem cuidado com rivalidades no campo amoroso. A Lua 
Crescente no seu signo traz muita força de trabalho, mas essa Lua ativa sua capacidade de 
pensar de forma ampla e integrativa: aproveite para fazer planos ou organizar estratégias a fi m 
de atingir um objetivo. Boa semana para apresentações, cursos ou trabalhar nos seus projetos. 
Sua mente está ativa e você pode render muito nos estudos e nas leituras também. 

Libra – De 23/09 a 22/10: A semana pede paz, amor e tranquilidade para seguir a cor-
rente, ou seja, relaxe, absorva e aproveite as novidades que estão vindo. Saiba receber o amor 
dos outros e saiba retribuir, mas com certeza é uma semana de sorte e abundância, na qual 
surpresas chegam. Quanto mais amor e paz você vibrar nesta semana, mais poderá atrair sorte 
e boas pessoas para sua companhia. Tome cuidado com carências ou manipulações. Saiba fl uir 
e receber sem exigir tanto. A sua autoestima está grande e você pode e deve apostar mais na 
sua beleza. Além disso, permita-se ter mais atitudes altruístas do que fi car visando apenas as 
relações pessoais, pois fazer isso pode te levar a encontrar novas pessoas. Se você trabalha 
com coisas criativas e artísticas, esta semana pode ser incrivelmente boa e cheia de oportunida-
des. Sua alma está mais leve e interessada em arte e cultura. De qualquer forma, em qualquer 
trabalho, você pode se benefi ciar da sua energia criativa para encontrar soluções e fazer bons 
negócios. Tome cuidado com excessos de gastos, porque pode haver ganhos. 

Escorpião – De 23/10 a 21/11: Pode existir uma precaução excessiva em relação a al-
gum assunto, então tome cuidado com excessos de medos, que podem causar estagnação. 
A busca por segurança é extrema, mas podem surgir mudanças inesperadas. No geral, a 
semana traz muita ajuda mútua e continuidade. Existe muita racionalidade, ou seja, seu lado 
mental está ativado, então você fi ca muito prático e objetivo, talvez mais do que o normal. 
Tome cuidado com ciúme ou possessividade, porque pode haver brigas. Mantenha a auto-
confi ança e as relações se manterão estáveis, principalmente a relação amorosa. Os casados 
estão mais conectados do que os que apenas namoram, porque a semana pede diálogo e 
cumplicidade nas decisões. Entenda que é importante crescerem juntos e decidirem juntos o 
futuro. Você pode fi rmar boas parcerias ou receber ajudas. Boa semana para revisar projetos e 
planos. Pode haver mudanças em questões contratuais. É importante se adaptar. Além disso, 
pode surgir também preocupação com questões fi nanceiras, principalmente se o trabalho 
não estiver indo bem. Tome cuidado com a difi culdade de ter atitude mais proativa, porque 
isso pode ser malvisto. 

Sagitário – De 22/11 a 21/12: A semana traz muita realização e um impulso criador. Sa-
bendo usar esse impulso com sabedoria e amor, pode ser uma semana incrivelmente poten-
te, criativa e produtiva ao mesmo tempo. Pode ser uma semana de sorte ou com oportunida-
des valiosas, então tenha olhos para ver, pois as perspectivas são boas. Existe uma relação 
em pleno processo de prosperidade, ou seja, há uma relação fl orescendo, o que pode trazer 
muita felicidade. As relações estáveis podem se benefi ciar de novos planos ou da presença 
dos amigos. Seja como for, há felicidade emocional que traz segurança: o amor pode ser con-
quistado. Existe muito trabalho a ser feito, mas você pode se benefi ciar de reconhecimento 
e mérito da sua dedicação anterior. Se estiver pensando em um recomeço profi ssional, esta 
semana pode ser favorável e uma nova oportunidade pode estar a caminho. Alguma conquis-
ta ou progresso te deixará animado.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: A semana traz um ímpeto de liberdade muito grande. 
Você pode tomar decisões por si mesmo e seguir sem pensar duas vezes. Tome cuidado com 
a raiva, que pode ser deliberada contra qualquer um se você sentir que seus planos estão 
ameaçados. Sua saúde pode precisar de tratamentos mais alternativos. Não desanime de 
realizar seus planos nem fi que só pensando sobre eles: avance. Você não estará muito român-
tico nem muito carinhoso, embora possa ter ideias novas de como aproveitar o tempo a dois. 
Viagens e passeios serão favorecidos se você conseguir se desvencilhar de tantos compro-
missos sociais e profi ssionais: cuide para que tenha tempo para o amor e a diversão também. 
Os planos estão em andamento e você possivelmente terá uma visão estratégica das coisas e 
um poder de liderança forte, então use isso para avançar e progredir. Tome cuidado para não 
ter problemas com seus colegas devido à sua ambição ou para obter vantagem com chefes. 
Mantenha a diplomacia, senão pode ter a sensação de que está sendo injustiçado. Tome cui-
dado para que não seja você a cometer injustiças.

Aquário – De 21/01 a 19/02: A semana pode trazer situações novas que permitem seu 
autoaperfeiçoamento, mas, no geral, é uma semana muito rica, criativa e iluminada. Seu inte-
lecto está bem controlado e pode haver alguma experiência abundante e de sucesso. Exis-
tem aprendizados antigos ou obtidos recentemente sendo colocados em prática e fl uindo 
bem. A semana traz boas novas no seu ambiente familiar. Quem está solteiro pode se sur-
preender com um novo amor. Existe mudança inesperada e bem-vinda em sua vida; ainda 
que esteja sozinho, a família ou os amigos trarão alegrias e você não sentirá solidão. Para 
amores antigos, existe reconexão afetiva. Pode ser uma semana de muitos aprendizados e 
entendimentos que geram sabedoria e satisfação. Você pode fazer bons acordos e terá uma 
sorte material. Momento favorável para colheita dos frutos do seu trabalho, mas não deixe de 
continuar se dedicando. Tome cuidado com expectativas exageradas e busque a plenitude.

Peixes – De 20/02 a 20/03: A semana pode trazer indecisões, mas é mais interessante 
se adaptar, ter bom humor e relaxar do que fi car preocupado demais. Saiba lidar com situa-
ções instáveis, pois elas serão passageiras. Pode haver uma sorte chegando de última hora, 
bem como uma mudança grande e inesperada, que transformará um aspecto da sua vida 
(ou vários). Você pode estar muito multitarefa nesta semana. Tome cuidado com oposições e 
dúvidas que só vão atrapalhar o andamento da sua relação amorosa. Mantenha a cumplici-
dade. Aos que estão solteiros, a semana pode trazer encontros alegres e fl ertes despreocu-
pados, sem compromissos sérios. Não se limite neste momento, porque a vida está mudando 
e trazendo outras possibilidades. A semana pede revisão e calma. Você pode aproveitar para 
analisar suas opções e sua situação atual. Caso sinta que as coisas não estão avançando 
como você gostaria, pode aproveitar para realizar algumas mudanças efetivas. Você pode, 
inclusive, fazer novas conexões e buscar novas oportunidades de trabalho. As possibilidades 
estão surgindo, então saiba escolher bem e evite a preocupação.

Horóscopo

Família Ragazzo em festa! Nesta sexta-feira, 10 de junho, a 
jovem Victoria Ragazzo comemora mais um ano de vida. A data 
festiva será celebrada ao lado da mãe, Michele Ragazzo, que 
também completa idade nova na próxima quarta-feira, 15 de 
junho. Recebam o abraço e votos de paz, saúde e felicidades, de 
toda família e amigos do Rancho Capivari. E que venha o Arraiá!!!

Feliz
Aniversário

Seu nome não está na lista?

Ligue pra gente! 3496.1747

Dia 10/06 
Natalia Prado Mobioli 
Maria Bendita Almeida Machado 
Julia Perecim Menegati 
Gabriele Prado Mobioli 
Valdisira J. Conceição 
Sirlei Daniela 
Gabriel Muller Piccinin 
Vanessa Ferraz Ferreira 
Aline Cristófoli 
Gabriela Possignolo Valli 
Murilo Castelo 
Mirela Schincariol 
Célia Ferreira 
Amanda Silva 
Jorginho Reis 
Daiana Helena Aparecida Mancini 
Vitor Gonsalves 
Sergina Nascimento Rosa 
Valeria Souza 
Victoria Ragazzo 
Antonio Rodrigues 
Everton Tiago Mora Pedroso (Palitinho) 
Mariana Pereira
Airton José Tararan

Dia 11/06
Eliana Alves 
Juliane Osti 
Lígia Schincariol 
Jessica Barbosa 
Isabela Fornaziero Gorski 
Willian Febbo Côrrea 
Josivana Cavachini Formis
Osmar de Souza 
Lurdes Baldim Anacretto 
Fábio Henrique Piai 
Andrey Marçal 
Anderson Pacheco 
Lilian Rasera 
Rodrigo Martimbianco 

Dia 12/06 
Adriana Cardoso Oliveira 
Teresinha Santos
Larissa Toledo 
Miriam Piai 
Juliana Pereira 
Janaina Martimbianco 
Ivanete Correa 
Margareth Prust Pereira 
Juliana Godoy 
Glaucia Alcalde 
João Augusto Doriguello 
Giovana Rosa 
Elaine Zape Santos 
Sandra Caldas 
Fernando Castro 
Marcos Antônio Villas Boas 
Pâmela de Arruda Batista 
Inês Fernandes Costa Baldi 
Anderson Gimenes 
Celeste Aida Introne Calabrez 
João Luis Pedrina 
Daeli Polini Cibim 
Leonardo Rabello de Oliveira 
Paula de Oliveira Pedrina 
Mario Antonio Amancio 
Fernando Quibáo Neto 

Dia 13/06 
Alexandre dos Santos 
Luiz Antonio da Silva 
Talita Baggi Bueno 

Isadora Zunstein Oliveira 
Antonio Carlos D’Elboux 
Valéria Andrade 
Adriana Bellini 
Nilza Minçon 
Henrique Conti Masquetto 
Débora Cristina Benatti Ramos 
Beatriz Fontolan 
Isabela Q. Bisin 
Eloisa Belsani 
Juliana Vicente 
Juliane Schiavom 
Terezinha Albiero B. da Silva 
Cláudio Roberto Rocha 
Maria Antonia Cerezer 
Rogerio Drigo 
Joice Monegato 
Diane Cristina Gonçalves

Dia 14/06 
Thatyana Santos 
Janaina C. Ap. Araújo 
Daiana Freitas 
Luis Henrique Aranha 
Bruna Santos
Tatinha Reis 
Juliana Camargo Braga
Sueli Marçolla Silva 
Rafael Peressim 
Luciano Cerezel 
Renan Ramos 

Juliana Minçon Zandoval 

Dia 15/06 
Diana Cristina dos Santos 
Mauro Monteiro de Almeida
Sydilene Balan 
Luana Matias 
Viviane Almeida Alves 
Alexandre Ribeiro 
Claudete Ribeiro 
Juliana Aparecida Maschietto 
Michele Ragazzo
Henrique Sanguino 

Dia 16/06 
Claudia Fernanda Marturano 
Tales Porjan 
Nilson Pereira 
Dianara Michelini 
Elenice Pechini Tassignon 
Aline Ambrozim 
Edirce Oliveira 
Raphael Braggion 
Maura Nascimento 
Leticia Olivieri 
Sandra Guedes 
Narjara Lima
Milene Fermino 
Luciano Almeida 
Marcia Lopes 
Rafael Augusto Scarso 
Deumário Oliveira da Silva 
Elisabeth Della Piazza 
André Luis Giomo 
Osvaldo Gatti 
Vera Cristina Servelin 
Elza de Siqueira Albieiro 
Andressa C. Paschoal Bressiani 
Renato Martins Santos 
Gabriel Francisco de Almeida 
Henrique Pedroso 
Daniela Bonjorno
Sol Inácio

NOVELAS

Pantanal - Globo - 21h – sexta-feira: Tadeu 
fi ca surpreso quando Tenório lhe diz que 
gostaria que o rapaz assumisse sua fazenda. 
José Leôncio afi rma que o primeiro fi lho que 
mostrar competência assumirá a fazenda do 
Pantanal. Filó e Irma se desentendem. Tadeu 
conta a José Lucas que pensa em se casar 
com Guta. Juma rejeita Jove. Alcides revela a 
Levi que Tenório o mandou matá-lo em troca 
de terras no Sarandi. Levi dispara contra Alci-
des. Filó comenta com Irma que Tadeu está 
sendo manipulado por Tenório e Guta. Levi 
mente para Juma, conta que Tenório matou 
Alcides e pede abrigo. Juma ameaça Levi. Al-
cides volta subitamente à vida. Levi se nega a 
ir embora da tapera e enfrenta Juma.

Além da Ilusão - Globo - 18h – sexta-feira: 
Davi revela sua história a Heloísa, que apoia 
o ilusionista. Enrico arma para Julinha, que 
acaba demitida do cassino. Leônidas sus-
peita que Olívia possa ser a fi lha de Heloísa. 
Isadora, Violeta e Heloísa comemoram o ca-
samento da jovem com Rafael. Heloísa sa-
bota a bebida de Matias sem que Leônidas 
perceba. Silvana decide voltar para a guerra e 
Filipa promete cuidar de Bento. Letícia se en-
tristece ao perceber que perdeu sua vaga por 
privilégios de outra pessoa. Margô fi ca cho-
cada com o preconceito de Francisco contra 
Plínio. Todos se preparam para o casamento 
de Isadora e Rafael, quando Iolanda interrom-
pe a cerimônia.

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 melho-
ra. Quase na hora da festa de Juju, Peixoto a 
presenteia com um colar. A vlogueira se emo-
ciona e diz que um pai postiço que também 
é amigo, vale por dois. Cassandra se fi nge de 
vítima por não ter sido convidada 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 ani-
versário. Estefânia sente que pode se arre-
pender. 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 pis-
ta e continuam atrás de Jack Caolho quando 
Zé Felipe faz xixi na roupa com medo do que 
podem encontrar.

Poliana Moça – SBT – 20:30h – sexta-fei-
ra: Otto ainda está bravo com Poliana. João 
mostra atitude ciumenta na roda de amigos 
sobre o acontecimento de Poliana e Éric. Luigi 
conta para todos que Otto proibiu Éric de ver 
Poliana. Luca confronta Roger e o jovem toma 
atitude drástica dentro do reality. Funcioná-
rios da 0110 (Onze) analisam o “Reality dos 
Estagiários” e pensam em criar um programa 
também. João cancela encontro com Helena 
e ela desconfi a de algo. Vinícius pede conse-
lhos para Davi. João vai visitar Poliana e briga 
com ela. André fi ca com ciúmes de Raquel 
com Luca. Antonio recusa passeio com Dona 
Branca. Dona Branca se envolve em acidente. 
Glória fi ca brava com Roger por participar do 
reality.

Paixões de Gavilanes – SBT – 14h15 - sex-
ta-feira: Demetrio não vai parar até se livrar 
de Nino. O jovem está gravemente ferido e 
quer matá-lo, então ele encontrará uma ma-
neira de descobrir onde ele está. Mais uma 
vez, o proprietário convence Gabriela e avisa 
que sente pena da forma como as fi lhas e a 
família o tratam.vitimização ajuda, pois mais 
uma vez ele receberá o apoio da mãe de 
Elizondo e a colocará contra ele. Entretanto, 
Gaby sofre por Nino. Ele volta ao lugar onde o 
encontrou e chora por ele. os gêmeos, quee-
les não obedecem às ordens de seu Juan e 
Normapara fi car na fazenda, eles vão com a 
prima e a confortam. Gaby abre com eles e 
confessa que sente algo especial pelo jovem. 
É por isso que León e Erick estão dispostos a 
ajudá-la e levá-la ao hospital onde Nino está. 
Por outro lado, q obsessão de Romina Cle-
mentepor separarem Jimena e Óscar eles a 
levam para buscá-los em sua casa; No entan-
to, seus planos são interrompidos, então ele 
planeja outro, mais perigoso do queenvolve 
seu fi lho Duván. 

Chama da Vida – Record – 21h - sexta-fei-
ra: Vilma por que Carolina está bisbilhotando 
suas coisas. Carolina diz que está procuran-
do as placas da fênix. Vilma se assusta, mas 
disfarça. Carolina desafi a Vilma. Antônio pede 
desculpas para Guga. Beatriz pede para An-
tônio levar Guga e ela para passear no carro 
tunado. Vilma se nega a abrir o cofre. Vilma 
manda Carolina embora. Guilherme diz a 
Cazé que não tem coragem de fazer outro 
exame e nem de contar a verdade para Mi-
chele. Marreta desafi a Antonio para um racha. 
Guga vai com Antônio no carro. Carolina diz 
para Tomas que foi procurar provas contra 
Vilma. Walter não entende. Arlete diz que a 
ideia foi dela. Guga diz que Antônio está rá-
pido demais. Antônio diz que não vai perder 
para Marreta. Manu manda Marreta fechar 
Antônio. Ele fecha e o carro de Antonio der-
rapa. Vilma diz para Dionísio que Carolina 
a acusou de ter colocado fogo na fábrica e 
matado Adeilson. Dionísio fi ca chocado. Vilma 
se faz de injustiçada. Walter diz para Carolina 
e Arlete que elas armaram contra Vilma e To-
más. Walter diz para Carolina e Arlete que é 
ridículo acusar Vilma. 

FILMES

Bons de Bico – TV Brasil - 14h00 – sexta-
-feira: Jake e Reggie são dois perus com 
grandes diferenças e poucas afi nidades. Mas 
o destino unirá essas duas fi guraças, quando 
eles terão que viajar no tempo juntos para 
mudar os rumos da história. Eles terão de 
fazer o impossível: impedir que os perus se 
tornem o prato tradicional do Natal.

Talvez uma História de Amor – Globo - 
15h30 - sexta-feira: Ao chegar em casa após 
mais um dia corriqueiro no trabalho, Virgílio 
liga a secretária eletrônica e ouve um reca-
do perturbador. É uma mensagem de Clara, 
comunicando o término do relacionamento 
dos dois. Virgílio, então, entra em choque e 
ouve repetidamente a mensagem, buscando 
algum sentido. O término não é o problema, 
pois Virgílio, solteiro, não faz a menor ideia de 
quem seja Clara.

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

Até o Sol Raiá – Sesc TV - 16h44 - sexta-
-feira: Um conto de fantasia e celebração 
ao imaginário nordestino. Personagens cria-
dos em barro por um artesão ganham vida e 
agitam uma pacata vila sertaneja numa noite 
de festa.

Viola Perpétua – TV Aparecida - 21h15 
- sexta-feira: Conheça pessoas que en-
contram na música de viola suas principais 
formas de expressão e celebram valores em 
comum reunidas em orquestras de viola cai-
pira e outros grupos do estado de São Paulo. 
Seus confl itos e descobertas compõem parte 
da trajetória do instrumento que é símbolo da 
cultura brasileira.

Florence: Quem É Essa Mulher? – TV Brasil 
- 22h30 - sexta-feira: Na década de 1940, a 
socialite nova-iorquina Florence Foster Jen-
kins persegue obsessivamente uma carreira 
como cantora de ópera. Infelizmente, a sua 
ambição excede em muito seu talento. Aos 
seus ouvidos, sua voz é linda, mas para todos 
os outros é absurdamente horrível. O seu ma-
rido, o ator St. Clair Bayfi eld, tenta protegê-la 
de todas as formas da dura verdade, mas um 
concerto público coloca toda a farsa em risco.

Vaga Carne – Sesc TV - 23h00 - sexta-feira: 
Uma estranha voz toma posse do corpo de 
uma mulher e experimenta o gosto de algo 
realmente humano.

A Filha do Presidente – SBT - 23h15 - sex-
ta-feira: A fi lha do presidente entra para a 
faculdade e dispensa a proteção do Serviço 
Secreto, mas o pai coloca um agente disfar-
çado de estudante para vigiá-la. Os dois se 
apaixonam e o romance é ameaçado pela 
identidade secreta do namorado.

Cidade Fantasma – Sesc TV - 23h49 - sexta-
-feira: Atualmente alvo de investigações por 
parte do governo dos Estados Unidos, Jimmy 
deseja apenas se livrar dos negócios ilícitos 
que coordena e conseguir um pouco de tran-
quilidade para seguir sua vida. Ele descobre 
que Marvin, seu mentor, conseguiu este feito 
após viajar para o Camboja. Então, Jimmy de-
cide seguir seus passos e partir rumo ao su-
deste asiático, mas logo descobre que, para 
conseguir a tranquilidade desejada, terá de 
pagar um alto preço.

Diários de Classe – TV Senado - 00h00 - 
sexta-feira: Três mulheres - uma presidiária, 
uma transexual e uma empregada doméstica 
- têm suas histórias conectadas pela difi cul-
dade de se incluir socialmente. Elas buscam 
melhorar de vida com a ajuda da sala de aula.

Encurralada – Globo - 03h35 – sexta-feira: 
Joe e Chery Hickey acreditam ter descoberto 
o plano perfeito para obter dinheiro fácil. Eles 
sequestram a fi lha de um casal rico espe-
rando manter a mãe sob controle enquanto 
tentam extorquir o dinheiro do resgate do 
pai que está viajando. Porém, o rico casal se 
revela tão astuto e engenhoso quanto seus 
inimigos.

Florence: Quem É Essa Mulher? – TV Brasil 
- 03h45 - sexta-feira: Na década de 1940, a 
socialite nova-iorquina Florence Foster Jen-
kins persegue obsessivamente uma carreira 
como cantora de ópera. Infelizmente, a sua 
ambição excede em muito seu talento. Aos 
seus ouvidos, sua voz é linda, mas para todos 
os outros é absurdamente horrível. O seu ma-
rido, o ator St. Clair Bayfi eld, tenta protegê-la 
de todas as formas da dura verdade, mas um 
concerto público coloca toda a farsa em risco.

3 Ninjas em Apuros – Band - 04h00 - sex-
ta-feira: Três jovens lutadores de artes mar-
ciais se envolvem em uma batalha entre uma 
tribo indígena e um inescrupuloso homem de 
negócios, que está poluindo a região com seu 
lixo tóxico.

Love Film Festival – Globo - 04h50 - sex-
ta-feira: Luzia, uma roteirista brasileira, e 
Adrián, um ator colombiano, se apaixonam 
em um festival de cinema em 2009 e vivem 
um amor ao longo de seis anos, sempre em 
festivais de cinema ao redor do mundo.

Novelas e Filmes

Quem também apaga 
velinhas nesta sexta-feira (1o), 
é o comentarista esportivo, 
futuro jornalista e palmeirense, 
Gabriel Muller Piccinin. 
Receba os votos de paz, saúde 
e sucesso, dos familiares, 
amigos, em especial de toda 
galera da Mancha Verde 
Capivari, equipe e ouvintes da 
rádio Raízes FM. Parabéns!!!
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Prefeitura de Rafard

Atletas da Terceira Idade participaram de confraternização regada a muita pizza

Grupo da Terceira Idade ganha 
‘pizzada’ pela participação nos 
Jogos da Melhor Idade

Na sexta-feira, 3 de 
junho, a Prefeitura de 
Rafard, através da Dire-
toria de Cultura, Espor-
te e Turismo, ofereceu 
um rodízio de pizza 
aos atletas do grupo 
da Terceira Idade que 
participaram dos Jogos 
da Melhor Idade 2022 
(JOMI).  

O JOMI aconteceu 
em Cerquilho e os atle-

tas rafardenses con-
correram em diversas 
modalidades.

Os integrantes da 
Terceira Idade foram 
recepcionados pelo 
prefeito Fabio Santos 
e pelo vice Wagner Bra-
galda, em uma pizzaria 
de Capivari. “É uma sa-
tisfação imensa poder 
oferecer essa peque-
na confraternização 

para nossos atletas da 
melhor idade que nos 
enchem de orgulho e 
nos mostram o quão 
importante é estar ati-
vo. Esta é uma pequena 
demonstração de cari-
nho a todos que parti-
ciparam e representa-
ram nossa Rafard nos 
Jogos da Melhor Idade 
2022”, disse o chefe do 
Executivo.

Alunos da ‘Luís Grellet’ plantam 
muda de árvore em comemoração 
ao Dia do Meio Ambiente

Na tarde de segunda-
-feira, 6, o prefeito de 
Rafard, Fabio Santos, o 
vice, Wagner Bragalda, 
e a Chefe da Divisão de 
Meio Ambiente, Natália 
Sampaio, estiveram na 
escola municipal Luís 
Grellet para uma con-
versa com os alunos so-
bre a importância das 
árvores, da água, dos 
animais, e de preservar 
a natureza.

Na ocasião, que co-
memorou o Dia do 
Meio Ambiente - 5 de 
junho, foi plantada 
uma muda de qua-
resmeira no jardim da 
escola.

“É uma arvore mui-
to bonita com flores 
coloridas e atraentes. 
Seu crescimento é re-
lativamente rápido e 
pode começar a flo-
rescer entre um e dois 
anos a partir do plan-
tio, podendo atingir 
até 12 metros de altu-
ra. As flores ocorrem 
duas vezes por ano, no 
início da primavera e 
na segunda metade do 
verão”, explicou Natália 
Sampaio.

Os alunos também 
receberam um lápis 
com uma semente em-
butida.

Segundo a chefe do 

Meio Ambiente, as 
crianças se propuse-
ram a regar periodica-
mente e sempre que 
a terra estiver muito 
seca, tomar o cuidado 
para não exagerar, pois 
a água pode danificar 
suas raízes.

Para o prefeito Fa-
binho, essa é uma 
importante forma de 
conscientização. “Fica-
mos muito felizes em 
ver como as crianças 
já estão antenadas so-
bre como preservar e 
cuidar da natureza. A 
educação e conscien-
tização começa desde 
cedo”, disse.

Prefeitura de Rafard

Alunos participaram do plantio da muda de quaresmeira e receberam um lápis com semente

Vacinação contra Gripe, Sarampo, Caxumba 
e Rubéola é prorrogada até o fim de junho

Na manhã de segun-
da-feira, 6, a Diretoria 
de Saúde de Rafard 
anunciou a prorrogação 
da campanha de vacina-
ção contra a Gripe (ví-
rus Influenza), Sarampo, 
Caxumba e Rubéola.

O governo municipal 
segue determinação 
do Ministério da Saú-
de, que orientou pela 
prorrogação até 23 de 
junho, devido a baixa 
procura da população 
pelas vacinas.

O público atendido 
segue sendo o mesmo: 

pessoas com comor-
bidades, professores, 
quilombolas, povos in-
dígenas e pessoas com 
deficiência, podem re-
ceber o imunizante con-
tra a Gripe nesta etapa, 
além de pessoas com 60 
anos ou mais, gestantes, 
puérperas de até 45 dias, 
profissionais da Saúde e 
crianças de seis meses 
até cinco anos.

Já o imunizante con-
tra o Sarampo, Caxumba 
e Rubéola, é disponibi-
lizado à profissionais 
da saúde, população 

em geral nascida após 
1960 e crianças de seis 
meses a menores de 05 
anos de idade.

As vacinas estão sen-
do aplicadas de segunda 
à sexta-feira, das 7h30 
às 16h30, no posto de 
vacinação, localizado 
no antigo espaço pediá-
trico (anexo a Unidade 
Básica de Saúde).

“Não fique sem se 
imunizar, verifique o 
cronograma e procure 
nosso posto de atendi-
mento”, alerta a direto-
ria de Saúde.


