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Limpeza da Represa 
Milhã é finalizada

Mais de 850m³ de vegetação aquática foram 
retirados do local. Página 8

Rafardense 
cria bengala 
com sensor 
de perigo 
para 
deficientes 
visuais
Sensor colocado no 
equipamento identifica 
solo molhado e ajuda a 
evitar acidentes. Alunos 
estudam na Faculdade 
de Engenharia Química 
da PUC-Campinas. 
Página 6

Capivari, Rafard, Mombuca e Elias Fausto 
anunciam mutirão oftalmológico

Maior mutirão de serviços oftalmológicos da história será criado e oferecido para 
100% da população, na Santa Casa de Misericórdia de Capivari. Página 12

POLÍTICA

Reajuste com base na 
inflação anual passou a 
ser aplicado no dia 4.
Página 5

Vereador 
apresenta 
Moção de 
Apelo contra 
reajuste de 
12,1% nas 
tarifas de 
pedágio

Reprodução/Internet

Corpus Christi dá início 
às celebrações religiosas

Rafard terá ruas ornamentadas para tradicional 
procissão de Corpus Christi. Página 6

Cerca de 250 atletas 
participam da 1ª Corrida 
de Rua Antônio Cerezer

Wanderley Alves

DESTAQUE

Polícia Civil

CAPIVARI

Manhã fria no último domingo (12) não impediu que mais de 250 pedestrianistas 
fossem as ruas para fazer uma grande festa do esporte. Página 9

Prefeitura de Capivari

RAFARD

Vereador denuncia 
exploração financeira 
dos espaços públicos.
Página 7

Quem 
‘manda’ 
no centro 
esportivo 
Reinaldo 
Fontolan?
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A profecia de Daniel 2 
(sobre a estátua) foi trans-
mitida três vezes a Daniel 
(7, 8 e 11) com acréscimos 
de símbolos confirmando 
sua veracidade, impor-
tância e urgência. 

No ano 1 do rei Belsa-
zar, Daniel sonhou e teve 
uma visão da história do 
mundo e ao acordar es-
creveu: vi quatro ventos 
agitando o Grande Mar 
do qual subiram quatro 
animais grandes e dife-
rentes. O primeiro, como 
um leão com asas arran-
cadas, posto em pé como 
homem e com coração de 
homem. (Dn. 7:1-3) Da-
niel relatou, no capítulo 2, 
o resumo da história des-
de os seus dias até à volta 
de Jesus. Os ventos, aqui, 
simbolizam guerras (Jer. 
49:35-39) entre os reinos 
(Dan. 7:17) representados 
pelo mar. (Ap. 17:15)

Dessas guerras surgiu 
o leão com asas de águia, 
caracterizando a Babilô-
nia de Nabucodonosor. 
Nas guerras seus guer-
reiros usavam a pintura 
do deus Marduque como 
leão alado. (S.D.A.B.C. 
Vol. 4, p. 820) No capítulo 
2 Babilônia é a cabeça de 
ouro da estátua, o reino 
mais rico e esplendoroso 
dos quatro.

O segundo reino, o urso 
com 3 costelas na boca, 
formado pelas Média e 
Pérsia, levantou primeiro 
um lado (Média). Devorou 
três animais (Lídia, Babi-
lônia e Egito). Na estátua, 
são peito e  braços de pra-

ta. No capítulo 8, é simbo-
lizado pelo carneiro com 
2 chifres – o chifre mais 
alto levantou-se por últi-
mo (Pérsia) que dominou 
a Média e todo o império. 

O terceiro reino, Gré-
cia, que na estátua 
(Dn.2:32) é representado 
pelo ventre de bronze, 
no capítulo 7 é o leopar-
do com quatro asas de 
águia e quatro cabeças. 
(Dan 7:6) O leopardo, 
animal voraz, conheci-
do pela sua velocidade 
e agilidade, representa 
os gregos sob a liderança 
de Alexandre, o Grande, 
que subjugou o mundo, 
de então, em apenas 12 
anos. Pensando nas difi-
culdades, barreiras como 
montanhas, mares e rios, 
transporte moroso com 
elefantes e camelos, foi 
muito rápido. A história 
revela que, com a morte 
do ainda jovem Alexan-
dre (32 anos), o império 
heleno dividiu-se em 
quatro outros reinos.  

No capítulo 8, a Grécia 
é o bode peludo, com um 
chifre notável, que vinha 
voando, sem tocar o chão, 
pisou e matou o carneiro 
de dois chifres (Média e 
Pérsia – Dan. 8:20 ), pois, 
ninguém podia livrá-lo 
de suas garras. O chifre 
grande, notável, é símbo-
lo de Alexandre, o Gran-
de. (Dn. 8:5-8) Porém, 
esse chifre foi quebrado 
e dele surgiram quatro 
outros chifres, quatro 
reis: Ptolomeu, Seleuco, 
Lisímaco e Cassandro. 

Estes não seriam tão po-
derosos quanto o seu an-
tecessor, Alexandre. (Dn. 
8:20-22) 

Como esses reinos não 
eram muito fortes apa-
receu o quarto império, 
Roma. Em Dan. 2 é re-
presentado pelos pés e 
pernas de ferro, dedos de 
ferro e barro, indicando 
sua subdivisão. (Dn 2:40-
41) No capítulo 7:7, é re-
presentado pelo animal 
terrível com 10 chifres (di-
visão), dentes e garras de 
ferro, devorava tudo e es-
miuçava as sobras. (7:23 - 
24) A monarquia romana 
preenche todas as carac-
terísticas.  No capítulo 8: 
9 esse reino nasceu de um 
dos outros quatro como 
um chifrinho, que se ex-
pandiu para todos os la-
dos e para a Terra Formo-
sa (Palestina), e também 
para o céu. 

A estátua possuía dez 
dedos (Dn. 2:41- 43), o 
animal feroz dez chi-
fres (Dn. 7:7) dentre eles 
saiu o chifre pequeno, 
(Dn.8:9) o qual surgiu  do 
quarto império acima ci-
tado. Diante deste chifre 
pequeno, mas que se tor-
nou maior e mais impor-
tante do que os outros, 
foram arrancados três 
outros primeiros chifres. 
Essa ponta que cresceu é 
diferente das demais por-
que tinha olhos e boca 
que se vangloriava (7:8) 
e blasfemava contra o 
Príncipe do céu e lançou 
a verdade por terra.   

Essa ponta pequena 

surgiu do império roma-
no, cresceu, tornou-se 
diferente das demais, 
pois é nação política e 
religiosa, e muito po-
derosa (Dan 7:8), mas 
não por sua própria for-
ça (Dan.8:23-24). 8:24). 
Não tem exército e até a 
Guarda Pontifícia, guarda 
pessoal do Papa e do Va-
ticano foi cedida em 1508 
pela Suíça. Carlos Magno, 
Pepino, o Breve e outros 
deram poder ao papado. 
Justiniano enviou tropas 
lideradas pelo general 
Belizário e destruíram os 
três reinos arianos, héru-
los, vândalos e ostrogo-
dos, oponentes do papa-
do, de 534 a 538 d.C. Além 
disto, como imperador 
de Roma oriental, legis-
lou intitulando o Bispo 
de Roma como “Cabeça 
de todas as Santas Igre-
jas”, acabando com a ri-
validade entre vários ou-
tros bispos pretendentes 
à Cátedra. Por ordem e 
em nome do papado, as 
cruzadas e a inquisição 
mataram milhões de cris-
tãos, protestantes, quei-
maram-nos vivos, ser-
raram-nos lentamente, 
encerraram-nos em bo-
necas de madeira cheias 
de pregos... mudou a lei 
de Deus (Dn 7:25). (ver: 
lei no Catecismo e na Bí-
blia Católica).

Daniel 7:25, merece 
um estudo mais detalha-
do que demanda tempo, 
e não temos.
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A profecia de Daniel II confirmada

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

Todo dia é uma ocasião especial
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Todo dia é uma ocasião 
especial. Guardemos 
apenas o que tem que ser 
guardado: lembranças, 
sorrisos, abraços, filmes, 
poemas, fragrâncias, 
saudades, momentos 
de fé no Criador quan-
do atravessamos provas 
ou expiamos culpas, e 
liguemos a chave da es-
perança de que hoje será 
melhor que ontem, por-
que estamos seguindo 
em frente!

Na oração, podemos 
pedir, louvar e agradecer, 
então não nos esqueça-
mos do dia em que ora-
mos pedindo auxílio es-
piritual – agora é hora de 
agradecer.

Em nosso livro reen-
carnatório, procuremos 
agir de forma a ter ano-
tações que foram para 

nosso crescimento: gen-
tileza, esforço, estudo, 
amizade e amor, por nós 
e pelo próximo, porque 
assim estaremos em sin-
tonia com o Poder Supe-
rior que tudo governa.

Acreditar é uma for-
ça que desenvolvemos 
dentro de nós, porque de 
repente a história muda: 
superamos a covid-19, o 
temporal passou, o sol se 
instalou com seu brilho 
e calor, e os passarinhos 
cantam – concordamos 
que eles não semeiam, 
nem ceifam; o comando 
está na generosidade de 
Deus, que não dorme nem 
come, mas sonha com a 
nossa felicidade um dia.

Será que não podemos 
ser também um pouco 
inventores, inventando 
um jeito novo de ser fe-

liz, uma nova maneira de 
viver? Podemos mudar a 
maneira de encarar as 
circunstâncias de nossa 
vivência, de nosso tra-
balho, de nosso relacio-
namento com cônjuge e 
filhos? Por que não?

Como têm sido nossos 
dias, arrastando nosso 
passado ou caminhando 
no hoje? O ontem ficou 
para trás e só podemos 
reparar agora os erros co-
metidos. Com serenida-
de, vivamos o hoje como 
se fosse nosso último dia 
de estágio nesta empresa 
que é nossa vida.

Por obra divina não 
temos cópia, somos 
criados espíritos únicos, 
somos centelhas divinas 
que gravitamos em torno 
de Deus – temos nossos 
deveres, nossos com-

promissos materiais, 
emocionais e familiares, 
e nos foi permitido fazer 
escolhas.

Uma pedra preciosa, 
um diamante, mesmo 
com algum defeito, tem o 
seu valor, e assim somos 
nós, uma joia a ser burila-
da. Temos ainda defeitos 
a serem corrigidos; tam-
bém aqueles que convi-
vem conosco precisam 
ser compreendidos e es-
timados, porque têm seu 
valor. Na cartilha de Jesus, 
aprendemos a aceitar e 
transformar dores em 
lição de vida, a levantar 
quando caímos e a reco-
meçar para alcançar nos-
sa meta de viver melhor.

Deus, conceda-nos 
a luz da consciência de 
frutificar no lugar que 
nos cabe.

Lembra-te de que o sorriso é o orvalho da caridade e (...) o dia renascente no Céu é um sorriso de Deus. 
Meimei (Chico Xavier) - Sentinelas da alma – IDEAL

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

Posso contribuir 
ao INSS estando 
desempregado?

A previdência social possui caráter protetivo àqueles 
que a ela se filiam por meio de suas contribuições, de 
modo que para responder à questão suscitada, é neces-
sário entendermos um pouco mais sobre as categorias 
de contribuintes existentes.

Portanto, de um lado, temos os “segurados obriga-
tórios”, que são aqueles que têm o dever de contribuir 
ao INSS em razão de exercerem atividade remunerada, 
quais sejam, os empregados pela CLT, os autônomos, 
os MEI’s e os segurados especiais, enquanto de outro 
lado, temos os “segurados facultativos”, que englobam 
estudantes, donas de casa, e também, a classe objeto de 
nossa análise de hoje, os desempregados.

Dessa forma, de maneira bastante simplista, con-
ceituamos como segurado facultativo, aquele que não 
exercendo atividade remunerada, opta, deliberadamen-
te, por contribuir à Previdência Social, a fim de garan-
tir o acesso aos benefícios previdenciários, tais como, 
auxílio doença, pensão por morte, aposentadoria, etc.

Logo, ao desempregado é permitido contribuir como 
facultativo, sendo que poderá escolher, de acordo com 
o seu perfil social, sobre qual alíquota pretende realizar 
suas contribuições, variando estas entre 5%, 11% e 20% 
sobre o salário mínimo, tendo cada percentual, suas 
especificidades na cobertura de direitos.

A alíquota de 5% é devida ao contribuinte faculta-
tivo considerado de baixa renda, que exerce trabalho 
doméstico na própria residência, e cuja renda do grupo 
familiar não ultrapasse 2 salários mínimos.

Além disso, este contribuinte baixa renda deverá estar 
inscrito no CadÚnico do governo federal e, obviamente, 
não poderá ter nenhum tipo de remuneração própria.

Já a alíquota de 11% terá por base, para fins de bene-
fícios previdenciários, sempre o salário mínimo, assim 
como é no caso de baixa renda, porém tal percentual 
servirá à toda a gama de contribuinte facultativo, in-
distintamente, independentemente da renda do grupo 
familiar ou inscrição no CadÚnico.

O detalhe desta alíquota, é que as contribuições ver-
tidas neste percentual não valerão para fins de aposen-
tadoria por tempo de contribuição, somente por idade.

Por fim, a alíquota de 20%, assim como na de 11%, é 
permitida a todos os contribuintes facultativos, sendo 
que as contribuições vertidas neste percentual servirão, 
tanto para aposentadoria por tempo de contribuição, 
quanto por idade.

Ademais, caso o contribuinte opte por realizar sua 
contribuição à Previdência em valor acima do salário 
mínimo, ou melhor, em valor entre o mínimo e o teto, 
deverá, obrigatoriamente, utilizar a alíquota de 20%.

Assim, temos que ao desempregado é possível, caso 
queira, contribuir ao INSS na qualidade de contribuinte 
facultativo, ficando a critério deste e de seu perfil social, 
optar pela alíquota que lhe seja mais vantajosa.

Agora que você sabe um pouco mais sobre o segurado 
facultativo, agarre esta dica e faça valer os seus direitos.

Até a próxima.
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Vereador cobra nomeação 
de um delegado titular

Na terça-feira (14), 
entrou no Expediente 
da sessão ordinária da 
Câmara Municipal de 
Rafard, uma Moção de 
Apelo ao Governo do 
Estado de São Paulo. Na 
propositura, o vereador 
Luis Fernando Zape 
pede a nomeação de 
um Delegado de Polícia 
Civil, para assumir como 
titular na Delegacia de 
Polícia de Rafard.

Atualmente, quem 
responde interinamente 
em Rafard, é o Delegado 
titular de Rio das Pedras, 
Mauro José Arthur.

Segundo Zape, o apelo 

também foi protocolado 
no Parlamento Regional 
do Aglomerado Urbano 
de Piracicaba.

A nomeação do dele-
gado é de responsabili-
dade do Governo do Es-
tado de São Paulo, para 
mandato de dois anos, 
permitida recondução.

Em sua rotina de 
trabalho, os delegados 
atuam coordenando as 
atividades policiais, so-
licitando medidas pro-
tetivas ao Juiz, adminis-
trando as delegacias e, 
principalmente, coman-
dando as investigações 
de crimes.

Arquivo O Semanário

Delegacia de Polícia de Rafard não tem delegado titular

Luís Fernando Zape, Alexandre Fontolan e Marcelo da Silva

Zape, Fontolan e Marcelo 
indicam melhorias no 
transporte de pacientes

Os vereadores Luís 
Fernando Zape, Ale-
xandre Ferraz Fontolan 
e Marcelo da Silva, proto-
colaram uma indicação 
conjunta, que entrou na 
pauta da sessão ordiná-
ria de terça-feira (14).

Nela, os vereadores 
pedem que o setor com-
petente da Prefeitura de 
Rafard, estude a possibi-
lidade de implantar me-
lhorias no transporte de 
pacientes em consultas e 
procedimentos médicos 
em outras cidades.

Na propositura, os 
parlamentares sugerem 
o escalonamento de 
acordo com os horários 
agendados, realizando 
o transporte com ho-

rários de ida e de volta 
definidos para manhã 
e tarde, possibilitando 
que os pacientes que são 
atendidos pela manhã 
retornem quando os 
pacientes com agenda-
mento para o período 
vespertino forem con-
duzidos.

Outro item indicado 
pelos vereadores é, em 
caso de impossibilidade 
logística quanto ao aten-
dimento da indicação 
anterior, que seja anali-
sada a possibilidade do 
governo municipal servir 
algum tipo de lanche/
alimentação para os pa-
cientes que necessitam 
aguardar até o horário 
de retorno.

Arquivo O Semanário

Fazenda São Bernardo 
sedia 5º Encontro Cigano

Neste fim de semana, 
sábado (18) e domingo 
(19), a Fazenda São Ber-
nardo, em Rafard, sedia 
o 5º Encontro Cigano. 
O evento é uma come-
moração à Sarah Kali, a 
santa padroeira de todo 
o povo cigano.

Segundo a cultura ci-
gana, ela é provedora da 
sorte, do amor, da saú-
de, da fartura e da vida 
longa.

A programação dos 
dois dias contará com 
apresentação e vivências 
de danças, apresenta-
ções musicais, sortilégios 
(oráculo), expositores de 
artesanatos e artigos da 
cultura cigana.

Na tarde de sábado 
(18), acontece a procis-
são da Santa Sarah Kali, 
seguindo do casarão até 
a Capela, finalizando 
com o acender da foguei-
ra na chegada da noite.

Nos dois dias haverá 
serviço de almoço no 
rancho, com aquela co-
mida junto ao fogão de 
lenha da fazenda, além 
de vinhos e petiscos.

O encontro busca 
aproximar o público 
em geral a essa cultura 
que, apesar de tão pre-
sente, ainda é tão pouco 
reconhecida. A entrada 
é franca e acontece na 
sede da Abaçaí Cultura 
e Arte.
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Vereador apresenta Moção 
de Apelo contra reajuste de 
12,1% nas tarifas de pedágio

REGIÃO  |  Reajuste com base na inflação anual passou a ser aplicado no dia 4

Desde o dia 4 de junho, 
a concessionária Eixo SP 
reajustou os valores das 
tarifas de pedágio em to-
das as praças. Previsto 
em contrato, o reajuste 
anual foi de 12,13%, com 
base na inflação, medi-
da pelo IPCA (Índice de 
Preços ao Consumidor 
Amplo) do período.

A atualização dos valo-
res foi homologada pela 
ARTESP – Agência Regu-
ladora de Transportes do 
Estado de São Paulo.

Entre os locais que 
sofreram reajuste estão 
três praças de pedágio 
das rodovias de Piracica-
ba (SP) e São Pedro (SP).

Na praça localizada no 
quilômetro 182 da Ro-
dovia Hermínio Petrin 
(SP-308), em Piracica-
ba (SP), motoristas de 
carros de passeio, que 
antes pagavam R$ 5,50, 
passam a pagar R$ 6,20 
na cabine.

Já na praça do quilô-
metro 183 da Rodovia 
Geraldo de Barros (SP-
304), que fica entre Pira-
cicaba (SP) e São Pedro 
(SP), os motoristas de 
carros de passeio, que 

pagavam R$ 6,20, pas-
sam a desembolar R$ 
6,90 através do paga-
mento manual.

Também na Geraldo 
de Barros, mas no qui-
lômetro, 215, entre São 
Pedro e Santa Maria da 
Serra (SP), a tarifa de car-
ros de passeio passa de 
R$ 6,40 para R$ 7,20.

Moção
O vereador de Rafard, 

Luis Fernando Zape, 
protocolou uma Moção 
de Apelo ao Governo 
do Estado de São Paulo, 
solicitando que o gover-
nador Rodrigo Garcia 
reveja o aumentos das 
tarifas.

A propositura entrou 
no Expediente da ses-
são ordinária da Câma-
ra Municipal de Rafard, 
realizada na noite de 
terça-feira (14).

Ao todo, são mais de 
1,2 mil quilômetros de 
malha formada por 12 
rodovias paulistas que 
passam por 62 municí-
pios, desde Rio Claro, na 
região central do Estado 
de São Paulo, até Pano-
rama, no extremo oeste, 

na divisa com o Estado 
do Mato Grosso do Sul.

DUF

Há desconto de 5% 
para os usuários do pa-
gamento automático. 
Novidade nos novos 
contratos de concessão, 
a Eixo SP tem o DUF – 
Desconto de Usuário 
Frequente, integrado às 
operadoras do sistema 
eletrônico de pagamen-
to de pedágio, modelo 
que beneficia os mo-
toristas que utilizam o 
trecho rodoviário com 
mais frequência, prin-
cipalmente moradores 
de pequenas cidades 
que usam as rodovias 
quase que diariamente 
para acessar a rede de 
comércio e serviços de 
municípios vizinhos.

Na prática, o desconto 
para veículos de passeio 
(categoria 1) começa a 
contar a partir da segun-
da passagem realizada 
na mesma praça de pe-
dágio, no mesmo sentido 
de fluxo e dentro de um 
mesmo mês calendário. 
Os descontos no mês po-
dem chegar a até 90%.

Reajuste previsto em contrato foi de 12,13%, com base na inflação medida pelo IPCA

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

Arquivo O Semanário O pé de paineira e a família Bôscolo

É inegável ser de co-
nhecimento da maioria, 
que os primeiros povoa-
dores de nossa cidade fo-
ram imigrantes italianos, 
que a partir de 1875 fo-
ram chegando em gran-
de número na “Villa do 
Henrique Raffard”, emba-
lados nos sonhos do seu 
fundador, que através de 
sua tenacidade e espírito 
empreendedor, deu vida 
e esperança a esta terra 
abençoada.

Ao aportarem por aqui, 
esses imigrantes italia-
nos, homens e mulhe-
res, longe de sua pátria, 
foram tão bem acolhidos 
juntos com seus filhos 
nessa nova terra, que logo 
que chegaram puseram-
-se a trabalhar, fazendo 
deste pequenino chão, 
o seu novo lar. A chami-
né e sua fumaça não só 
eram sinais de trabalho, 
mas de dias melhores, e 
de que nesta terra suas fa-
mílias poderiam subsistir 
e prosperar.

As grandes moendas 
do engenho eram movi-
das graças aos braços for-
tes que alimentavam as 
caldeiras colocando-lhes 
a lenha, enquanto outros 
igualmente fortes, lavra-
vam o campo, cultivavam 
as lavouras e semeavam o 
sonho de uma cidade que 
um dia viria a se tornar 
realidade...

A Vila do Raffard, for-
mada de pequeno aglo-
merado de modestas 

residências no pequeno 
vilarejo, servia aos seus 
moradores dalém da Es-
tação da Estrada de Ferro, 
notadamente as casas da 
chamada Estrada Tietê, 
onde entre outras, mo-
rava uma das primeiras 
famílias de italianos, a 
chegarem por aqui, a fa-
mília dos Bôscolo.

No ano de 1900, pre-
cisamente em 22 de de-
zembro, num dia de sol 
radiante, estava marcado 
o casamento de um dos 
filhos de Guerino Bôscolo 
e Dona Margarida pelle-
grini, que felizes com o 
casamento do filho Do-
mingos com Santa Ferra-
ri, ambos na época com 
18 anos, logo cedo se le-
vantaram para os iniciar 
os preparativos da festa.

Na casa de número 
18 da rua Tietê, a movi-
mentação começou logo 
de madrugada, onde as 
mulheres preparavam a 
comida e os homens, o 
“paliçado” uma cober-
tura para abrigar imensa 
quantidade de convida-
dos, construída no ter-
reiro, no quintal da casa, 
onde o chão foi nivelado, 
socado e limpo para dar 
lugar à festa, que iniciaria 
após a cerimônia.

No entanto um pé de 
paineira, estava bem no 
local onde seria realiza-
da a festa, e teria que ser 
removido para ampliar 
o local onde seria o rea-
lizado o baile. Depois de 

muito esforço, a paineira 
ainda pequena, foi remo-
vida, não sem antes, pre-
parar um local adequado 
para ser replantada. 

E assim foi feito, re-
plantada a paineira em 
outro local, não foi es-
quecida, antes recebeu 
especial atenção da famí-
lia Bôscolo, e até mesmo 
dos trabalhadores que 
no final de mais um dia 
de labuta, iam no seu pé, 
esvaziar seus “corotes”. A 
abundância de água a fez 
reverdecer e ganhar força 
e crescer tanto, que podia 
ser vista e admirada de 
muito longe.

Por muitos anos, essa 
paineira, com sua fronde 
majestosa, se tornou um 
símbolo da Vila Raffard, 
e foi também naquela 
época, ponto de referên-
cia para localização da 
casa de Dona Margarida, 
quando precisavam de 
seus serviços de assis-
tência aos trabalhos de 
parto, tanto, que o local 
passou a ser conhecido 
como “Longanha da Par-
teira”

Como sabemos, essa 
árvore outrora tão admi-
rada e bem cuidada, sím-
bolo de nossa terra, que 
representou muito para 
os moradores de Vila Raf-
fard, acabou sucumbindo 
aos maus tratos, resultan-
tes dos fogos constantes, 
das queimadas dos cana-
viais que a circundavam. 
Uma Pena!
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Vem aí o Caipira 
Night – Encontro das 
Comitivas de Rafard

O Rancho do Cow- 
boy e a Comitiva O 
Furacão Paulista rea-
lizam no mês de julho, 
o Caipira Night – En-
contro das Comitivas 
de Rafard. Serão dois 
dias de festa, no sá-
bado (23/07), a partir 
das 19h tem show com 
a Banda Arizona, no 
Centro Esportivo Rei-
naldo Fontolan.

No domingo (24), 
acontece o desfile de 

cavaleiros, com con-
centração às 9h, tam-
bém no centro espor-
tivo. A partir das 12h, 
os shows continuam 
com Fernanda Ga-
briela, apresentando 
o melhor do pizeiro, 
e Zezinho Silva com o 
forró show de bola.

O evento tem en-
trada franca e contará 
com a apresentação do 
locutor Marquinhos 
Andrade.

Corpus Christi dá início 
às celebrações religiosas

RELIGIÃO  |  Rafard terá ruas ornamentadas para tradicional procissão de Corpus Christi

O Corpus Christi é 
uma data muito impor-
tante para o catolicismo, 
ela representa a presença 
de Cristo na eucaristia e 
acontece todos os anos, 
na primeira quinta-feira 
após a festa da Santíssi-
ma Trindade.

Uma das tradições 
mais conhecidas desta 
data é a confecção de 
tapetes de rua. Esses 
tapetes são feitos para 
a passagem da procis-
são de Corpus Christi. 
Esse costume veio para 
o Brasil junto com os co-
lonizadores portugueses 
e o tema principal dessa 
decoração é a Eucaristia.

Os tapetes são feitos 
com serragem colorida, 
borra de café, farinha, 
areia, flores e outros 
acessórios, e vários gru-
pos de pessoas se reú-
nem para montar o seu 
próprio tapete, bairros, 
vizinhos, associações e 
até escolas.

Em Capivari e Rafard 
essa tradição também se 
faz presente e se torna 
uma grande celebração 
quando se une às demais 
comemorações da Igreja 
Católica. Nesta quinta-
-feira, 16, às 6h30, tem 
início a ornamentação 
das ruas, e às 16h, mis-

sa na comunidade Santo 
Antônio; em seguida, pro-
cissão até a Igreja Nossa 
Senhora de Lourdes. 

Cemitérios
Neste feriado de Cor-

pus Christi, os cemité-
rios municipais vão abrir 
normalmente. Em Ra-

fard, o cemitério São Ju-
das Tadeu funciona das 
7h às 18h, mesmo ho-
rário de funcionamento 
do cemitério São João 
Batista, em Capivari.

Os cemitérios muni-
cipais de Elias Fausto e 
Monte Mor abrirão das 
7h às 17h.

Ruas de Rafard serão ornamentadas para receber procissão de Corpus Christi

Ilustrativa

Rafardense criam bengala com sensor 
de perigo para deficientes visuais

DESTAQUE  |  Sensor colocado no equipamento identifica solo molhado e ajuda a evitar acidentes; alunos estudam na Faculdade de Engenharia Química da PUC

Diariamente, as dificul-
dades encontradas pelas 
pessoas com deficiência 
(PcD) estão espalhadas 
por toda a cidade. No 
caso dos deficientes vi-
suais, um dos instrumen-
tos mais usados no dia a 
dia é a bengala. Só que 
nem sempre a ferramenta 
garante a segurança ao 
caminhar, visto que um 
terreno irregular ou es-
corregadio, por exemplo, 
pode causar acidentes.

Para resolver esse 
problema, um grupo 
de alunos da Faculdade 
de Engenharia Química 

da PUC-Campinas de-
senvolveu uma bengala 
especial. Ela possui um 
sensor que consegue 
identificar o solo molha-
do, alertando, assim, ao 
usuário o risco de passar 
por aquele local.

Augusto Paes Villas 
Boas, um dos responsá-
veis pela novidade, apos-
ta na tecnologia simples, 
mas de grande utilidade, 
que começou como ape-
nas um projeto teórico 
da disciplina de Aces-
sibilidade na Indústria 
Química, mas mostrou 
potencial para transfor-

má-lo em realidade. “Eu 
acabei tendo a ideia de 
construir um protótipo 
e foi um sucesso. É uma 
ideia simples, mas com 
poder de ajuda extrema-
mente alto. Espero que 
ainda consiga ajudar 
muita gente”, comenta.

O grupo que desen-
volveu o produto contou 
também com a partici-
pação dos estudantes 
Lucas Vitti, Caroline 
Souza, Juliana Lucena, 
Danieli da Silva e Lean-
dro Quibao.

A bengala possui um 
sensor na ponta que, ao 
tocar no solo, identifica 
se ele está molhado e já 
avisa o usuário por meio 
de uma vibração na mão 
que segura a bengala – 
como o toque de celular 
no modo vibratório. “Em 
um primeiro momen-
to, não poderia ser um 
sensor de luz, porque o 
usuário não vai enxergar, 
e nem sonoro, porque 
dependendo do lugar, 
com o barulho, o sinal 

não seria ouvido. Então 
a gente optou por siste-
ma vibratório na mão”, 
reforça o aluno.

Para a professora dou-
tora Priscilla Cibelle Oli-
veira de Souza Firmino, 
que ministra a disciplina, 
é um protótipo que tem 
todo potencial necessá-
rio para chegar ao merca-
do. “Eles viram a barreira, 
propuseram o produto e 
conseguiram amadure-
cer a ideia inicial para tra-
zer um produto inclusive 

barato. Eu acho que tem 
total chance de chegar a 
um nível comercial, sim”, 
comenta.

O protótipo já foi 
testado e mostrou efi-
ciência. Mas não para 
por aí. Agora, a meta é 
embarcar ainda mais 
tecnologia para deixar 
o produto ainda mais 
atrativo e mais completo 
e, assim, estreitar o pro-
cesso de torná-lo comer-
cial. “Estamos querendo 
embarcar mais tecnolo-

gia, como densidade de 
piso, para que a pessoa 
saiba em qual terreno 
está andando”, adianta 
Villas Boas.

De acordo com dados 
do Censo 2010, do IBGE 
(Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), 
18,6% da população têm 
algum tipo de deficiên-
cia visual.

Ao todo, 6,5 milhões 
possuem deficiência vi-
sual severa e 506 mil têm 
perda total da visão.

Rafardense Augusto Paes Villas Boas é um dos responsáveis pela novidade

PUC Campinas
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Prefeitura de Capivari 
anuncia primeira edição 
do Festival de Inverno

A Prefeitura de Ca-
pivari, através da Se-
cretaria de Cultura e 
Turismo anunciou uma 
nova atração cultural 
para a população da 
cidade.

Pela primeira vez, o 
“Festival de Inverno de 
Capivari” será organi-
zado pela primeira vez 
em nosso município. O 
evento acontecerá en-
tre os dias 01º e 03 de 
julho na Praça Central.

A nova atração é 
mais um evento que 
fará parte das come-
morações dos 190 anos 
de Capivari. O festival 
contará com apresen-
tações musicais na noi-
te dos três dias, contan-
do também com uma 
praça de alimentação 
disponível para o pú-
blico presente, ajudan-
do a espalhar o clima 
de festa que tomará 
conta de nossa cidade.

No dia 01º de julho, 
sexta-feira, o público 
presente vai prestigiar 
um concerto da Banda 
Sinfônica do Conser-
vatório de Tatuí que 
convidou o secretário 
de Cultura e Turismo 
de Capivari, Edmilson 
Baía, para reger a apre-

sentação que será a pri-
meira dos três dias de 
evento.

No dia 02, sábado, 
é a vez da Orquestra 
Municipal de Sopros 
de Lençóis Paulista 
abrilhantar a popu-
lação com mais uma 
apresentação.

Para finalizar as atra-
ções, no domingo, dia 
03, a Orquestra Sinfô-
nica de Cordeirópolis 
encerra o evento com 
chave de ouro.

De acordo com o se-
cretário, o evento vai 
proporcionar à po-
pulação experiências 
únicas em diversos as-
pectos.

“Pela primeira vez, 
nossa cidade terá um 

Festival de Inverno e 
com muito orgulho 
conseguimos trazer 
músicos talentosos 
para abrilhantar a 
nossa população. Com 
certeza é uma excelen-
te oportunidade para 
imersão no mundo da 
música”, afirmou.

Em julho, Capivari 
completa 190 anos de 
existência, pensando 
nisso, a Prefeitura vai 
organizar uma série de 
eventos para comemo-
rar esse marco célebre, 
que deverão ser anun-
ciados nos próximos 
dias. Para mais infor-
mações, a Secretaria 
de Cultura e Turismo 
atende através do te-
lefone 3491-1322.

Quem ‘manda’ no 
centro esportivo 
Reinaldo Fontolan?

RAFARD  |  Vereador denuncia exploração financeira dos espaços públicos

Um requerimento pro-
tocolado e assinado por 
todos os vereadores da 
Câmara de Rafard, deu 
entrada no expediente 
da sessão ordinária da 
última terça-feira (14).

Nele, os vereadores 
Alaércio Scarso, Ale-
xandre Ferraz Fonto-
lan, Ernesto Brigati, Luís 
Fernando Zape, Luiz 
Antonio Ferreira Brito, 
Marcelo da Silva, Pedro 
Reinaldo da Rosa e Ro-
dolfo Antonio Minçon, 
pedem ao Poder Execu-
tivo, informações sobre 
quem está tomando 
conta do Centro Espor-
tivo Reinaldo Fontolan.

O requerimento tam-
bém questiona sobre a 
manutenção do local, 
promoção de eventos, 
cobrança de taxas e proi-

bição de times de futebol 
da cidade de participa-
rem de jogos no campo 
municipal.

O Centro Esportivo 
Reinaldo Fontolan é 
um complexo que conta 
com campo sintético, gi-
násio poliesportivo, qua-
dra, campo de futebol e 
a piscina, infelizmente, 
ainda desativada.

Há exatamente 1 ano, 
o vereador Alexandre 
Fontolan anunciou um 
recurso de R$ 250 mil 
para a reforma do salão 
de festas, que também 
está abandonado há 
anos. No entanto, o es-
paço continua na mes-
ma.

Mais do que investir 
no centro esportivo, é 
preciso que as autori-
dades municipais deem 

vida ao local e propicie 
segurança para que as 
famílias tenham con-
fiança em frequentá-lo, 
preparado para servir de 
lazer e para a prática es-
portiva, sem espaço para 
ilicitudes.

Tribuna
No uso da tribuna 

livre, o vereador Doca 
esclareceu que o reque-
rimento diz respeito ao 
campo municipal e ao 
quiosque.

Segundo o vereador, a 
pessoa explora o espaço 
público sem pagar qual-
quer taxa ou imposto. 
“Além disso, o respon-
sável tem cobrado taxas 
das equipes para jogar 
no campo e não realiza 
a manutenção do local”, 
denunciou Doca.

Campo municipal e quiosque localizando no Centro Esportivo Reinaldo Fontolan

Arquivo O Semanário

Câmara entrega moções
RAFARD  |  Zé Alves, Teté e Eliana foram homenageados na última sessão

Três pessoas recebe-
ram moções de aplausos 
na sessão ordinária da 
última terça-feira (14), 
na Câmara Municipal de 
Rafard. As homenagens 
são de autoria do verea-
dor Pedro Reinaldo da 
Rosa, e foram votadas 
por unanimidade.

O professor de futebol 
e futsal, José Alves dos 
Santos, mais conhecido 
como Zé Alves, está entre 
os homenageados.

Ele recebeu a moção 
pelos serviços prestados 
no esporte rafardense, a 
frente da Escolinha de 
Futebol e Futsal do mu-
nicípio.

“Meu principal obje-
tivo não é formar atle-
tas profissionais e sim 
formar cidadãos de ca-
ráter, honesto, que seja 
amanhã orgulho para os 

seus pais e seus filhos”, 
discursou Zé Alves.

A outra moção, tam-
bém de autoria do verea-
dor Pedrinho, reconhe-
ce o trabalho do senhor 
Luíz Antonio Campos 
Borges e da senhora 
Eliana Ap. de Oliveira, 
na proteção e cuidados 
dos animais abandona-
dos em Rafard.

“É muito difícil, as 
vezes não tem comida 
para os animais, a gente 
vive de doações e tem 
que correr atrás quando 
não tem. O pessoal ajuda 
como pode, mas não é 
o suficiente”, desabafou 
Borges (Teté).

Vereador Pedrinho entrega Moção de Aplausos aos 
protetores dos animais, Eliana e Teté

Câmara de Rafard

Professor Zé Alves também foi homenageado pelo trabalho 
realizado no esporte em Rafard

Rafard oferece curso de prevenção de acidentes e 
primeiros socorros contra animais peçonhentos

A Prefeitura de Rafard, 
através do setor de Agri-
cultura e com apoio do 
Sindicato de Capivari e 
SENAR, realiza o curso de 
prevenção de acidentes e 
primeiros socorros con-

tra animais peçonhentos.
A capacitação promo-

ve a saúde no campo, e 
acontece nos dias 28 e 29 
de junho, no Centro Co-
munitário do bairro Sete 
Fogões, das 13h às 19h.

A idade mínima para a 
participação é de 14 anos 
e o curso é totalmente 
gratuito. As inscrições 
podem ser feitas na Casa 
da Agricultura, com apre-
sentação do RG ou CNH.
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Limpeza da Represa 
Milhã é finalizada

A Prefeitura de Capi-
vari concluiu mais um 
trabalho de melhoria 
na qualidade de vida da 
população, a limpeza 
da Represa Milhã, que 
contou também com a 
remoção da vegetação 
aquática.

A ação teve o objetivo 
de viabilizar o serviço 
de tratamento de água, 
desempenhado pelo Ser-
viço Autônomo de Água 
e Esgoto (SAAE).

Ao todo, foram retira-
dos da represa um total 
de 852 m³ de vegetação 
aquática, equivalentes 
a 71 caminhões cheios.

Todo o material reti-
rado do aquífero, que é 
responsável por mais da 
metade do abastecimen-

to hídrico da cidade, foi 
encaminhado para dois 
pontos distintos dentro 
da Fazenda Milhã, onde 
posteriormente serão 
usados como adubo or-
gânico para plantação de 
cana-de-açúcar.

O local, construído em 
1960, contém uma área 
de aproximadamente 14 
hectares. Em fevereiro 
deste ano, período em 
que o serviço de limpe-
za foi anunciado, esti-
mativas apontavam que 
cerca de 45% da represa 
estava tomada por ve-
getação aquática, o que 
acabava dificultando o 
processo de drenagem e 
tratamento hídrico, de-
sempenhado pelo SAAE 
Capivari.
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Valor: R$ 173,565 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Festa Junina anima Melhor 
Idade do CRAS Estação

RAFARD  |  Comidas típicas, quadrilhas, música ao vivo e muita animação não faltaram para os idosos

A sede do Grupo Sem-
pre Jovem da Terceira 
Idade de Rafard foi pal-
co da Festa Junina da 
Melhor Idade do CRAS 
Estação. A festa foi reali-
zada na última terça-fei-
ra (14) com participação 
dos idosos do Serviço de 
Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos para 
Idosos do Cras Estação.

As comemorações 
juninas contaram com 
comidas típicas, prepa-
radas pelo chefe Diego, 
música ao vivo com Ale 
Pizzano, a tradicional 
quadrilha, muita dança 
e animação. 

“O intuito é propor-
cionar integração entre 
os participantes, garan-
tindo confraternização, 
integração social e muita 
diversão para todos”, diz 
a nota enviada pelo go-

verno municipal. 
O prefeito de Rafard, 

Fabio dos Santos esteve 
presente e destacou a 
alegria dos idosos. “Essa 
animação e alegria é o 
melhor remédio para a 

vida de vocês. Manter 
o corpo e a mente ativa 
garante a qualidade de 
vida e afasta doenças, por 
isso nosso governo faz 
questão de investir nes-
ses projetos”, discursou.

Prefeitura de Rafard

Festa Junina foi realizada na sede da Terceira Idade de Rafard

Prefeitura de Capivari

Mais de 850m³ de vegetação aquática foram retirados
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Santa Casa de Misericórdia recebe novas cadeiras 
de rodas para locomoção interna de pacientes

No final da última semana 
a Santa Casa de Misericórdia 
de Capivari teve mais uma 
ótima notícia. Novas cadeiras 
de rodas foram entregues ao 
hospital, tendo papel impor-
tante na locomoção de pacien-
tes com mobilidade reduzida 
nas dependências da unidade. 
Ao todo, foram recebidas três 
novas cadeiras.

Os equipamentos, que ofe-
recem suporte para pessoas 

com até 150kg, vão se somar 
às cadeiras de rodas que o 
hospital já possui, facilitando 
o trabalho dos profissionais e 
pacientes. Também neste mês, 
a Santa Casa de Misericórdia 
recebeu novas e modernas me-
sas cirúrgicas, com a finalidade 
de substituir os maquinários 
obsoletos que ocupavam os 
centros cirúrgicos.

O prefeito de Capivari, 
Vitão Riccomini, destaca as 

melhorias que a Santa Casa 
de Misericórdia tem recebido 
nos últimos meses. “Bruno e 
eu estamos empenhados de 
fazer o que for necessário para 
garantir equipamentos e su-
porte necessário para melhor 
atender os pacientes do nosso 
hospital e também os profis-
sionais da saúde, que atuam 
em tanto atendimentos clíni-
cos como também na UTI”, 
afirmou.

09

A 1ª Corrida de Rua 
Antônio Cerezer, realiza-
da em Rafard no último 
domingo (12), reuniu 242 
atletas de diversas cidades 
da região. A concentração 
para largada e chegada 
aconteceu no Centro Es-
portivo Reinaldo Fonto-
lan, no bairro Popular.

A prova homenageou 
o pai do ex-prefeito e 
pedestrianista, Antônio 
Carlos Cerezer (Nê). An-
tônio Cerezer também 
leva o nome do ginásio 
poliesportivo localizado 
no centro esportivo.

Foram arrecadados 
475 litros de leite, que 

serão doados para as fa-
mílias em vulnerabilida-
de social do município.

O prefeito Fabio San-
tos esteve presente e 
agradeceu a todos que 
participaram do evento. 
“A palavra que resume 
este momento é grati-
dão. Agradeço de forma 
especial ao Ruy e a equi-
pe do Vamos Correr, ao 
amigo Nê Cerezer, aos 
cidadãos rafardenses, às 
cidades da região que es-
tiveram conosco, ao Tiro 
de Guerra de Capivari, 
ao Grupo de Ciclismo 
Pedala Bikers, de Capi-
vari, que nos deram todo 

apoio durante o trajeto, e 
também a equipe Pernas 
Caipiras, de Piracicaba, 
que em um exemplo de 
garra e dedicação par-
ticiparam conosco, aos 
atletas competidores, 
patrocinadores, organi-
zadores e colaborado-
res. Sem esse espírito de 
equipe nada disso seria 
possível. Esporte é vida, 
é saúde! Que venham os 
próximos”, discursou.

O evento foi uma rea-
lização da Diretoria de 
Cultura, Esporte e Tu-
rismo e da Prefeitura de 
Rafard, com patrocínio 
da Sicoob Cooplivre e 

apoio das empresas Mi-
crosal, Baterias Kondor, 
Bachiega, AM Cerezer 

Terraplenagem, Cana-
cap, Empório das Frutas, 
Unimed Capivari, Açaí 

Mil e Ross, Jornal O Se-
manário e Syna Publi-
cidade.

Cerca de 250 atletas participam da 
1ª Corrida de Rua Antônio Cerezer

RAFARD  |  Manhã fria no último domingo (12) não impediu que mais de 250 pedestrianistas fossem as ruas para fazer uma grande festa do esporte
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Atletas partiram do Centro Esportivo Reinaldo Fontolan e percorreram prova de 7 quilômetros

Wanderley Alves



16 DE JUNHO DE 2022O SEMANÁRIO10

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

CLASSIC LS 2011
Vendo, grafite, flex, 1.0, direção 
hidráulica, R$ 26.000,00. Tratar pelo 
celular:  99151-1553. Indeterminado

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

Oração em 
Agradecimento à 
Nossa Senhora

Aqui  es tou  minha Mãe 
Querida, diante de Ti, para 
agradecer Tua presença em 
minha vida. Agradecer Tua 
intercessão junto a Deus e ao 
Teu Santíssimo Filho Nosso 
Senhor Jesus Cristo, pela 
proteção a minha família, 
pelas graças e bençãos a 
nós concedidas. Mesmo 
nos momentos mais difíceis 
de minha vida nunca me 
imagino sozinho, pois sinto 
Tua presença quando em 
Tua infinita misericórdia e 
bondade guia os meus pés, 
mãos e mente pelo caminho 
certo, no momento certo e aos 
aliados certos. Imensamente 
grato sou  minha Mãe, por 
Vossa proteção, por Vosso 
carinho e cuidado, por Vosso 
infi nito amor. Amém! T.R.D.S.

EDITAL DE PROCLAMAS
Rosane Mila Peixoto, Ofi cial do Cartório do Registro Civil e Notas 
do Município de Rafard, Comarca de Capivari, Estado de São 
Paulo. Faz saber que pretendem se casar:

 MÁRCIO ANTÔNIO DE CAMPOS e MÁRCIA PRADO 
DOS SANTOS, sendo o pretendente: natural de Rafard-SP, 
onde nasceu, aos 29/07/1978, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, domiciliado e residente em Rafard-SP, Rua 
Eugênio Tezotto, 273, Popular, fi lho de João Batista de Cam-
pos e Maria Aparecida Fávaro de Campos; e a pretendente: 
natural de Carapicuíba-SP, onde nasceu, aos 09/08/1988, 
profi ssão: líder de produção, estado civil: solteira, domiciliada 
e residente em Rafard-SP, Rua Eugênio Tezotto, 273, Po-
pular, fi lha de Orlando Sousa Santos e Ana Lucia do Prado. 

Rafard, 14 de junho de 2022.

Rosane Mila Peixoto - Ofi cial e Tabeliã

09/06/2022 - Rubens Aparecido Favaro – 68 anos
09/06/2022 - Maria de Lourdes Godoi Espenchitt – 78 anos
09/06/2022 - Celestina Pontes da Silva – 87 anos
09/06/2022 - Antonio Francisco Germano Pereira – 67 anos
10/06/2022 - Antonio Orlandin – 80 anos
12/06/2022 - Celia Regina Antonelli Penteado – 67 anos
12/06/2022 - Geraldo do Carmo Silva – 59 anos
13/06/2022 - Helio Benedito Campanholi – 82 anos
14/06/2022 - Elenice Pagotto – 54 anos

Ligue ou chame

19 3496.1747

ANUNCIE
ASSINE

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

Panifi cadora 

Pantojo

O melhor pão da cidade.
Aceitamos encomendas de

pão, bolos, doces e salgados.

Ótica XV
Um carinho especial 

a seus olhos

Rua XV de Novembro, 784

Fone/Fax: (19) 3491-4451

Agro Comercial e Papelaria

GLOBAL

R. Maurício Allain, 130 - Rafard

Fone: (19) 3496-1235

Toda linha de materiais p/ escritório e escolar. 
Pintos, rações, materiais p/ pesca, ferramentas 

e produtos veterinários

ENTREGA À DOMICÍLIO
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Áries – De 21/03 a 20/04: A semana traz muito sossego e a possibilidade de se 
distanciar um pouco dos problemas rotineiros. Uma viagem pode acontecer para re-
carregar as energias, mas tome cuidado com a difi culdade de se desligar totalmente 
e acabar não aproveitando bem o seu tempo livre. É uma boa semana para manter 
sua mente livre, receptiva e alegre. As relações podem trazer muita leveza, amizade e 
tranquilidade. Tome cuidado com a impessoalidade ou um lado desapegado demais. 
Pode acontecer uma separação momentânea devido a compromissos de trabalho de 
um dos dois. Mantenha sua capacidade de ser observador e de perceber as necessi-
dades do outro, pois dessa forma você pode ajudar intuitivamente seu par. Você pode 
estar bem desconectado das suas tarefas e o desafi o é conseguir ser mais focado e 
aproveitar bem o seu tempo. Tome cuidado com fofocas ou distrações. Quanto mais 
se mantiver leve e otimista, mais conseguirá avançar nos seus projetos e nas suas 
tarefas de trabalho. Momento de estudos, planejamento e refl exões.

Touro – De 21/04 a 20/05: Uma semana de paz pode ser vivida graças à sua força 
de perseverança, porque com certeza você irá atrás de realizar seus sonhos ou suas 
vontades. Apenas tome cuidado com ideias muito superfi ciais. Haverá mais aprovei-
tamento se você usar essa energia da Lua Cheia para algum despertar, pois existe 
uma necessidade de libertação. As mudanças chegam trazendo harmonia de forma 
profunda para quem abandonar o passado. Você pode dar um passo adiante numa 
relação e fazer planos de casamento ou fi lhos. Os medos podem ser varridos e uma 
decisão pode ser tomada. Para quem está solteiro, viagens podem ser revigorantes, 
sejam com amigos ou até sozinho. O lado emocional está fi rme e bem estruturado. 
Nada de mágoas ou carências, o que fortalece e atrai bons encontros. Você pode se 
sentir mais lento ou até ter alguma indisposição física, portanto pegue mais leve com 
assuntos de trabalho, seja menos crítico e não se cobre tanto, mas realize com pro-
fundidade, devagar e sempre. É uma semana de intensidades, mas em que é preciso 
buscar leveza, e isso é desafi ador. Seu trabalho pode estar indo bem, sem muitas mu-
danças nem novidades. 

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: A semana pode te trazer a força das relações e das 
ajudas, portanto seja receptivo e tome cuidado com julgamentos, vendo apenas um 
lado da moeda. Algum desprendimento pode acontecer e você se sentirá mais solto 
e mais leve, ligando-se a coisas mais essenciais. Viagens não estão descartadas, nem 
que aconteçam em cima da hora. Pode haver muita troca e parceria nesta semana, 
mas é preciso ter uma visão mais clara e imparcial para compreender o outro, se-
não pode haver brigas e até rompimentos bruscos. Saiba respeitar o tempo do outro, 
porque pode haver demoras nas decisões, então seja paciente. Uma ajuda chega de 
última hora, trazendo alívio — pode ser um amigo, um familiar ou o seu par. Existe 
evolução nas tarefas devido a um grande foco e a uma energia mental boa. Mas tome 
cuidado para não exagerar nas críticas e na visão das coisas negativas. No geral, a 
semana vai ser produtiva e com boa ajuda das pessoas à sua volta. Acredite no poder 
das parcerias.

Câncer – De 21/06 a 20/07: A Semana pode trazer uma energia de querer se 
superar, de fazer melhor — e isso é incrível, mas tome cuidado com os excessos, que 
podem gerar alguma estafa ou energia agressiva de competição, o que acaba atrapa-
lhando suas relações, principalmente as relações no trabalho ou de amizade. Existe 
algum obstáculo sendo superado, o que pode trazer uma sensação de triunfo. Você 
estará mais energético, mais falante, expansivo e com mais atitude de coragem, por-
tanto nesta semana pode se declarar a alguém. Uma pessoa do seu trabalho pode se 
fazer mais interessante e acontecer uma paquera ou uma aproximação. Os relaciona-
mentos estáveis podem se benefi ciar da sua energia de resolver problemas e de fazer 
coisas diferentes: sair da rotina é recomendável! Muito trabalho nesta semana, mas é 
importante ponderar e fazer outras coisas também. Apenas tome cuidado com estafas 
ou exageros de críticas e autoritarismos. Sua saúde está boa e convém manter o ritmo, 
colocando-se em movimento para não fi car muito focado apenas no trabalho, senão 
acabará tendo crises de ansiedade. Existe muita negociação e resolução de proble-
mas com foco em um progresso efi ciente.

Leão – De 21/07 a 22/08: A semana traz quebra de rotina ou mudanças que vão te 
obrigar a olhar para suas emoções ou exteriorizar o que verdadeiramente sente. Des-
sa forma, a semana se mostra frágil, porque você está extremamente sensível. Tome 
cuidado com ilusões ou difi culdade de enxergar a realidade, querendo que tudo seja 
do seu jeito ou exagerando nos dramas. Momento de encarar medos e deixar as emo-
ções transbordarem para além de você, realizando coisas mágicas em conexão com 
as pessoas. O amor e o romance estão em alta nesta semana, mas algumas desilusões 
podem acontecer porque você criou expectativas irreais sobre o outro, então tome 
cuidado com brigas e excesso de sentimento de vingança e até de querer exagerar na 
sedução e no carisma, o que pode gerar ciúme. Quanto mais fl exível e generoso, me-
lhor as relações fl uirão, então seja compreensivo. A semana é favorável para você amar 
as pessoas de forma mais altruísta e protetora. Você pode realizar um trabalho com 
perfeição e maestria, conseguindo sucesso, porque sabe manipular bem seus talentos 
e a semana traz essa força, colocando foco em realizar bem o que sabe fazer com os 
pés nas costas, então o trabalho não é um problema. Tome cuidado com a difi culdade 
de pedir ajuda quando é necessário e saiba compartilhar e mostrar suas necessidades.

Virgem – De 23/08 a 22/09: A semana exige certo desapego, principalmente com 
relação ao passado. Tome cuidado para não rejeitar tudo que for novo apenas por 
medo ou necessidade de segurança. Além disso, saiba que a semana trará novidades 
e que é preciso uma mente mais aberta e um coração mais transcendente. Pode ser 
preciso viajar, o que pode não estar em seus planos, bem como receber parentes ou 
visitas em casa. Alguma memória do passado pode vir com tudo, então tome cuida-
do para não mergulhar em mágoas ou sentimentos ruins. Quem está numa relação 
estável pode ter que dar o próximo passo e fazer planos para o futuro, como morar 
juntos, casar ou ter fi lhos. Apenas tome cuidado para que os seus medos não te dei-
xem estagnar. Não pare de avançar nas suas relações. Tome cuidado com nervoso e 
ansiedade no ambiente de trabalho ou preocupações com prazos e difi culdade de se 
manter organizado com suas tarefas. A busca por segurança pode ser um problema, 
porque você pode recusar novas oportunidades ou tarefas mais desafi adoras. Avalie 
bem suas chances antes de recusar algo novo.

Libra – De 23/09 a 22/10: Pode ser uma semana agitada, com possibilidade de 
uma viagem acontecendo repentinamente. Mudanças podem surgir simplesmente 
por uma decisão sua, então esta semana mostra seu poder absoluto e livre de escolha. 
Sua capacidade de agir rapidamente é grande, mas você também pode ser impulsivo, 
portanto, tenha atenção. Sua capacidade de dialogar é grande, mas de discutir tam-
bém. Você pode estar pacífi co, mas se entrar numa briga, difi cilmente vai querer sair 
perdedor. Quanto mais autoconfi ança, maior será sua capacidade de conquistar e con-
vencer as pessoas em geral. Você pode ter uma atitude importante em uma relação 
amorosa, algo como um “ou vai, ou racha”. Você pode ver uma melhora de saúde, sen-
tir mais ânimo e coragem. O trabalho verá avanços se você mantiver boas relações e 
souber negociar. Tome cuidado, portanto, com atitudes muito rígidas e ideias teimosas. 
No geral, a semana traz inovação e mudanças positivas. Você pode fazer bons acordos 
ou encontrar pessoas que te auxiliem. 

Escorpião – De 23/10 a 21/11: Pode ser uma semana mais calma e com mais sos-
sego e descanso. Você estará querendo compartilhar sua vida apenas com pessoas 
mais íntimas, mas pode haver surpresas e visitas inesperadas. A saúde está boa, mas 
vale a pena cuidar mais de si e mudar o visual ou tentar se disciplinar em uma rotina 
de alimentação e exercícios. Sua relação afetiva pode estar bem equilibrada e vocês 
podem passar mais tempo na companhia da família de um ou de outro. É um mo-
mento de mais intimidade e descanso do que de muito agito. Pequenos passeios ou 
viagens curtas podem trazer renovação. Pode haver demoras na entrega de alguma 
tarefa, portanto mantenha-se focado para que não se enrole com prazos. Sua rotina 
correrá sem muitos problemas se você conseguir contornar o tempo. Algum convite 
novo pode surgir do trabalho: vale a pena refl etir com calma. 

Sagitário – De 22/11 a 21/12: A Lua Cheia no seu signo te traz muita energia de 
ação e você estará a fi m de realizar coisas que tragam bem-estar e que favoreçam 
sua diversão e sua autoestima. Apenas tome cuidado com excessos. Pode ser uma 
semana recompensadora após um período de trabalho duro. Aproveite com leveza! 
Sua autoestima está elevada e sua vontade de dividir sua intimidade pode aumentar, 
então conquistas amorosas estão na ordem desta semana. Aos solteiros convictos, 
pode haver muita paquera sem compromisso. A semana pode trazer muito carinho e 
bons momentos. Viagens não estão descartadas se você tiver se programado para isso 
com seu par. Você pode conseguir bons resultados de produtividade mesmo numa 
semana mais curta. Sua capacidade de ser multitarefa ou de se organizar será grande. 
Além disso, você pode contar com a ajuda das pessoas para cumprir prazos e respon-
sabilidades. O caminho fi nanceiro é favorável e você pode conseguir aumento ou fazer 
boas prospecções de negócios. Recomeços profi ssionais também podem acontecer.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: Pode ser uma semana caótica ou difícil de levar 
até o fi m, porque pode perder o ânimo no meio do caminho. Ative mais sua intuição 
e medite a respeito dos seus sonhos e o que pode fazer mais para se desenvolver. 
Quanto mais tiver ideias claras e uma boa compreensão do seu momento, melhor será 
sua expansão pessoal. Para que as relações fl uam, é preciso ceder um pouco e con-
cordar com o ponto de vista ou as ideias do outro, senão pode acontecer uma briga. 
Tome cuidado também para não fi car passivo e desestimulado demais. Se estiver com 
dúvidas sobre a sua relação ou se deve insistir em uma relação recente, refl ita. Cuide 
para que outras pessoas não interfi ram muito nas suas decisões. Você pode se sentir 
sobrecarregado ou sem inspiração, por isso mesmo é que disciplina e calma são indi-
cadas. Seja mais discreto com seus planos e metas e trabalhe mais em silêncio. Não é 
um bom momento para compartilhar com as pessoas, porque existe muita gente com 
energia complicada no seu entorno. Tome cuidado e não mantenha o foco apenas nos 
aborrecimentos.

Aquário – De 21/01 a 19/02: Sua semana se realiza conforme o planejado. Se 
você não conseguiu se organizar muito bem, a semana pode seguir um caminho mais 
caótico, porém novas ideias podem surgir e você terá mais tempo para organizá-las. 
Sua saúde pode estar recuperada e você se sentirá muito bem disposto. Aguarde no-
tícias. Inclusive, você pode receber convite de amigos para passeios ou eventos. Os 
amores podem trazer leveza e novidades. Sonhos e projetos em conjunto começam 
a se materializar, bem como ideias de algum trabalho junto podem surgir. Quem está 
solteiro pode querer curtir mais esta semana do que pensar em namoro sério. Os ami-
gos estão muito potencializados. Semana de visão estratégica e organização para a 
realização de um negócio, projeto ou ideia. Suas ações tendem a dar certo e a força da 
Lua Cheia te traz mais autoconfi ança e também vontade de discutir ideias, de aprender 
coisas novas. Apenas tome cuidado com o excesso de dependência do seu grupo.

Peixes – De 20/02 a 20/03: A semana traz certo domínio da sua vontade, então 
tome cuidado com manipulação de situações, mas sua força de ação e realização será 
grande e você poderá ajudar ou orientar bem as pessoas à sua volta. Tome cuidado 
com a política de troca de favores, pois, ao mesmo tempo em que pode se benefi ciar 
da ajuda de pessoas de poder, pode fi car preso, então é preciso ter consciência a 
respeito de dar e receber. Existem boas trocas na vida afetiva e você pode se sentir 
recompensado e seguro na sua relação atual. Manter a compreensão, o companheiris-
mo e a generosidade só vai melhorar a relação. Tome cuidado com o papel de vítima 
que alguém pode estar fazendo para manipular você. Perceba se não é você mesmo 
que está fazendo esse papel. Existe a presença de amigos na vida íntima do casal, o 
que pode trazer mais alegrias. Seus projetos vão render benefícios e gerar resultados. 
Oferta e procura estão equilibrados. Quanto mais você se mostrar solícito com seus 
colegas e chefes, mais poderá crescer. Tome cuidado com gastos além dos seus ga-
nhos e mantenha sua vida fi nanceira equilibrada, mas, no geral, você tende a ter bons 
ganhos fi nanceiros.

Horóscopo

Parabéns e felicidades ao 
presidente da Câmara de 
Rafard, Alexandre Ferraz 
Fontolan, que na próxima 
quinta-feira, 23 de junho, 
comemora idade nova. 
Receba os votos de paz, saúde 
e felicidades, da namorada 
Daniela, dos fi lhos, familares, 
amigos e de toda equipe do 
Legislativo rafardense.

Feliz
Aniversário

Seu nome não está na lista?

Ligue pra gente! 3496.1747

Dia 17/06
Sabrina Marangoni 
João A. Gonçalves Oliveira 
Luciana Melo 
Eliana Vassalo 
Cibele Prata 
Felipe Batista 
Patrícia Santos da Conceição 
Eliana Viana Chiarini 
Shirley Santos 
Vanessa Monteiro Alves 
Creusa Correia 
João Fernando Costa Nardi 
Adignete Gonçalves Toledo 
Viviane M. Ferreira Elias 
Ricardo Leite 
Bruno Stefanini
Marli Galhardi
Sabrina Marangoni

Dia 18/06 
Diego Binatto 
Moacyr Fontolan 
Clayton Brunn 
Luiz Claudio Santana da Silva 
Cecilia Olichescki 
Tania Regina 
Joseane Cremonese Ambrósio 
Eliane Basso 
Yonara Lima 
Gabrielly Marques 
Luciana Araújo Ventura 
João Buzeto 
Maria Lourdes de Paula Lima 
Andreia Quagliato 
Marcelo Oliveira 
Andresa Regina Brandolin

Dia 19/06 
José Antonio 
Osvaldo Antunes Junior 
Mauro Souza Junior 
Danilo Andrello 
Monique Oliveira Ribeiro 
Daniel Souza 
Silvia Souza 
Fernando Ávila 
Igor Augusto Bruna Bragion 
Vanessa Bulgraen Mason 
Guilherme Abel Dias da Silva 
Erica Regina Magalhães Armelin 
Silvia Adelaide Conceição Souza 
Bruna Bragion
Jonatha Santana 

Dia 20/06 
Marcele Minguzzi 
Sara Silva 
Maristela Previatto Gimenes 
Jose Ari Dal Coleto 
Marcelo Castello 
Rafael Trindade Balan 
Franciele de Campos 

Salvador Veronei 
Leonardo Astillero Trapero Zuniga 
Victor Hugo Bete 
Lourdes Ap. Almeida Stoco 
Aline Andrello Mancini 
Camila Velloso
Ana Isabele Sandins Nogueira 

Dia 21/06 
Maira Cibim 
Mariana Dias 
Leliana Fraga 
Júlia Foganholo 
Rafael Scrow 
Wellington Lima 
Amanda Vitoria Evangelista Silva
Simone Lourenço C. de Moraes 
Sônia Maria A. Assalin 
Joana de Lucio Anêas Assêncio 
Antonio Ademir de Souza 
Vinicius Silva Cardoso 
Renata Nascimento Borrili 

Dia 22/06 
Flavia Campos 
Cristiano Vicentin 
Celso Correa 
Leticia Jeronimo 
Claudio Silvestre 
Benedita Ap. da Silva Peressim 
Ana Flavia Castanho 
Manuel Severino da Silva Júnior 
Cleide Barbosa de Lima Luchetti 
Anísio Rafael
Helena Cristina de Almeida Forte 
Marcia Relis 
Rafaela Proença 
Mônica Forti Lopes Gomes 
Marcia Relis

Dia 23/06 
Nucineia Romano 
Aline Proença 
Fernanda Rossi 
Janine Estanislau dos Reis 
Nathacha Ayres 
Tamara Pedroso 
Josiscleide Silva 
Vanderlei Contrera 
Tales de Oliveira da Silva 
Ruth Brás 
Ana Carolina Giatti Callegaro
João Silvestre Correia 
Alexandre Ferraz Fontolan
Giane Deritti 
Ercilia Dias de Souza 
Geovana Delghingaro 
Ronaldo R. de Moraes Sobrinho 
Ana Júlia Madeira de Souza 
Joana Daroz Formis 
Vanderson Piai 
Orjana Bitti Piai
Joana Silva

NOVELAS

Pantanal - Globo - 21h – sexta-feira: 
Trindade aconselha José Lucas a não 
olhar mais para Juma. Jove diz ao pai 
que ainda não se deitou com Juma. José 
Leôncio aconselha Juma a não deixar que 
o medo atrapalhe o amor que sente por 
Jove. Maria Bruaca deixa o quarto de Te-
nório e se deita na cama de Alcides. Guta 
tenta reconquistar Tadeu. Juma concorda 
em se casar com Jove. Jove viaja com 
José Leôncio para conhecer as fazendas. 
Irma conversa com Juma e diz que ela 
terá que mudar após o casamento. Antes 
de viajar, Tenório avisa a Alcides que ele 
terá de fazer um favor para ele.

Além da Ilusão - Globo - 18h – sexta-
-feira: Isadora se recusa a casar com 
Joaquim. Letícia abraça Lorenzo, que fi ca 
desconcertado. Filipa alerta Silvana sobre 
seus sentimentos por Bento. Adélia enco-
menda um vestido com Isadora e Emília 
conta para Joaquim. Úrsula prepara um 
chá para Eugênio, que toma com Violeta. 
Adélia descobre sobre a má reputação de 
Isadora e cancela sua encomenda. Joa-
quim defende Isadora das humilhações. 
Violeta e Eugênio fi cam juntos. Heloísa 
comenta com Isadora suas desconfi an-
ças com Joaquim. Rafael e Iolanda se 
casam. Mariana fl agra Plínio e Leopoldo 
muito próximos. Fátima se nega a refazer 
seu exame de sangue com Olívia. Letícia 
beija Lorenzo. Isadora aceita se casar com 
Joaquim.

Carinha de Anjo – SBT – 21:30h – sex-
ta-feira: Flávio conta para Leonardo que 
já enviou as fotografi as para Cecília, que 
passam a falsa impressão de que Gustavo 
a traiu. Leonardo que isso deve fazer Gus-
tavo não viajar para a convenção na Bah-
ia e com isso ele deve ir até lá para fazer 
contato com os investidores. Haydee con-
ta para Flávio que irá se encontrar com o 
homem que anda conversando no aplica-
tivo. Fabiana ensaia as meninas para faze-
rem uma surpresa para a volta da Madre 
Superiora. Cecília vê as fotografi as e lê a 
carta que veio junto com as imagens. Ce-
cília chora e se sente uma idiota. Franciely 
conta para Rosana o que descobriu sobre 
Silvestre. Gustavo descobre que Cecília 
saiu do apartamento com uma mala cho-
rando muito e sem dar satisfação. Haydee 
recebe mensagem de Antonio (que na 
verdade é Ribeiro) convidando-a para se 
encontrarem em uma pizzaria. 

Poliana Moça – SBT – 20:30h – sexta-
-feira: Song e Helena zombam de Lorena 
por gostar de insetos e dão apelido para 
a garota; chateada Lorena deseja colocar 
um ponto fi nal em sua coleção de bichos. 
Pinóquio debocha do disfarce de Roger 
e o vilão coloca Eucleto entre a vida e a 
morte. Poliana recebe bilhete de Éric so-
bre convite ao clube e ela responde. Nan-
ci fi ca chateada ao lembrar do namoro 
com Waldisney. Song escuta conversa de 
Poliana e Kessya sobre Poli se afastar de 
Éric por desejo do pai. Otto vai até a casa 
da mãe e leva a Tânia, sua namorada.

Paixões de Gavilanes – SBT – 14h15 - 
sexta-feira: Muriel e Juan David não re-
sistem mais e demonstram o amor que 
sentem. Por sua vez, Juan Reyes está cada 
vez mais perto de descobrir o que seu ir-
mão Óscar está fazendo.

Chamas da Vida – Record – 21h - sex-
ta-feira: Michele desabafa com Carolina 
que Guilherme está muito diferente. Ca-
rolina avisa Leo que jogou a isca contra 
Vilma. Leo fi ca com medo de Vilma des-
cobrir. Demorô grita por socorro. Lipe leva 
uma marmita para ele. André diz para Vivi 
que Cazé está desconfi ado de Lipe. Vivi 
desconversa e diz que precisa ir embo-
ra. André acha que Vivi está escondendo 
alguma coisa. Demoro pede para Lipe 
soltá-lo. Lipe diz que tem medo de ir para 
a cadeia. Demoro diz que estuprador não 
tem moleza na cadeia. Lipe diz que não é 
estuprador, que apenas tem uma forma 
diferente de amar. Miguel diz para Guga 
que Vilma passou dos limites dando um 
tapa na cara dele. Guga pede ajuda de 
Miguel para descobrir quem Lipe é de 
verdade. Arlete conta para Carolina que 
Ricardo foi procurá-la para dizer que Vil-
ma se encontrou com Adeilson. Carolina 
diz que vai por uma escuta na fabrica. O 
telefone da sala de Vilma toca, mas ela 
está no banheiro. Arlete pensa que a fábri-
ca está vazia. Tomás fala para Beatriz não 
se meter na vida dele. Beatriz fala para To-
más que vai descobrir o que ele e Ivonete 
estão armando. Tomás diz para Dionísio 
que Beatriz está usando drogas. Ricardo e 
Verônica arrumam as malas. Verônica diz 
que eles estão encobrindo uma assassina. 
Carolina e Arlete entram na fábrica. Leo 
conversa com Vilma na fábrica. Carolina 
tenta colocar uma escuta na mesa de Ri-
cardo.

FILMES

O Pequeno Órfão - TV Brasil - 14h00 – 
sexta-feira: Um jovem órfão tem uma 
série de aventuras enquanto viaja pela 
França com um músico itinerante, seu cão 
fi el e seu macaco.

Os Parças 2 - Globo - 15h30 – sexta-fei-
ra: Romeu precisa conseguir dinheiro e 
deixar o país o quanto antes para esca-
par de China, que saiu da cadeia e busca 
vingança. Para ajudá-lo, Toinho, Ray Van 
e Pilôra juntam forças para reformar uma 
colônia de férias. Quando o empreendi-
mento começa a funcionar, eles logo pas-
sam a competir com uma colônia vizinha, 
bem mais requintada.

Corações Encouraçados - Sesc TV - 
16h30 – sexta-feira: A história do casal 
sertanejo João e Ana e a infl uência da es-
tiagem em suas vidas.

Crianças Autistas* - Sesc TV - 16h47 – 
sexta-feira: conheça mais sobre o uni-
verso de crianças autistas, seus sentimen-
tos e seus pertencimentos ao mundo.

O Milagre de Santa Luzia - TV Apareci-
da - 21h45 – sexta-feira: O sanfoneiro 
Dominguinhos faz uma viagem pelo Brasil 
em uma caminhonete e traça a rota dos 
locais em que a cultura da sanfona se es-
tabeleceu e onde surgiram seus principais 
intérpretes. Registros de grandes artistas 
como Patativa do Assaré e Sivuca.

O Grande Xerife - TV Brasil - 22h30 – sex-
ta-feira: Inácio Pororóca trabalha em uma 
agência de correios de uma cidadezinha. 
Um dia, envolve-se com uma quadrilha e 
quando os criminosos matam o delegado, o 
carteiro é nomeado o novo xerife da região.

Mokambo: Nguzo Malunda Bantu - Fu-
tura - 23h00 – sexta-feira: Veja como a 
cultura milenar trazida para o Brasil pelos 
povos escravizados da África, de origem 
Bantu, exerceu uma intensa infl uência na 
construção da identidade do povo brasilei-
ro. As tradições do grupo deram origem à 
capoeira, ao samba, ao maracatu e ao ma-
culelê, entre outras manifestações culturais.

Marmaduke - SBT - 23h15 – sexta-feira:  
Com a ajuda de seu melhor amigo feli-
no, um amável dogue alemão chamado 
Marmaduke ajuda sua família a se ajus-
tar a uma nova vida em Orange County, 
na Califórnia. Embora ele esteja curtindo 
a vida na badalada região, percebe que 
o entrosamento com seus novos amigos 
nem sempre é fácil.

Menino 23: Infâncias Perdidas no Bra-
sil - TV Senado - 00h00 – sexta-feira:  A 
partir da descoberta de tijolos marcados 
com suásticas nazistas em uma fazenda 
no interior de São Paulo, o fi lme acompa-
nha a investigação do historiador Sidney 
Aguilar e a descoberta de um fato assus-
tador: durante os anos 1930, 50 meninos 
negros e mulatos foram levados de um 
orfanato no Rio de Janeiro para a fazenda 
onde os tijolos foram encontrados.

O Turista – Globo- 03h05 – sexta-feira: 
Durante uma viagem improvisada à Europa 
para curar um coração partido, o professor 
de matemática Frank Tupelo se vê em uma 
situação extraordinária quando uma estra-
nha sedutora, Elise, cruza seu caminho. A 
paquera aparentemente inocente se trans-
forma em um perigoso jogo de gato e rato.

O Grande Xerife - TV Brasil - 03h45 – 
sexta-feira: Inácio Pororóca trabalha 
em uma agência de correios de uma ci-
dadezinha. Um dia, envolve-se com uma 
quadrilha e quando os criminosos matam 
o delegado, o carteiro é nomeado o novo 
xerife da região.

Muito Além dos Limites - Band - 04h00 – 
sexta-feira: Michael Dixon é um homem 
respeitado por seus colegas de traba-
lho na Patrulha de Fronteira dos Estados 
Unidos e adorado pela família. Agora, ele 
precisa enfrentar a ameaça de um passa-
do duvidoso, quando foi membro de uma 
gangue em Los Angeles. Michael volta a 
encontrar o grupo no Novo México e bus-
ca uma maneira de proteger a sua família.

Onde o Amor Está - Globo - 04h50 – sexta-
-feira: Kelly Canter era uma estrela da mú-
sica country, mas o vício da bebida destruiu 
sua carreira. Agora que ela saiu da clínica de 
reabilitação, seu produtor e marido James 
a quer de volta aos palcos. Porém, esse re-
começo pode ser difícil, principalmente de-
pois que eles decidem contratar dois jovens 
para fazer a abertura dos shows. É nesse 
momento que alguns confl itos começam a 
surgir e o medo de uma recaída vem à tona, 
embora todos saibam que o verdadeiro bri-
lho de uma estrela jamais se apaga.

Novelas e Filmes

Quem também apaga velinhas no próximo domingo, 19 de 
junho, é o Secretário de Segurança Pública de Capivari, 
Mauro Souza Junior. Todos os familiares e amigos desejam 
muita paz, saúde e sucesso. Parabéns!!!
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Câmara de Capivari 
escolhe homenageados 
para a Sessão Solene

Foram aprovados na 
semana passada os três 
projetos de decreto que 
definem os homena-
geados da Sessão Sole-
ne de 2022 da Câmara 
Municipal de Capivari, 
com os Títulos de Cida-
dão Exemplar, Cidadão 
Benemérito e Cidadão 
Capivariano. 

Com aprovações 
unânimes, a senho-
ra Maria Christina C. 
Gonzaga Pacheco rece-
berá o título de Cidadã 
Exemplar da vereadora 
Paloma Tatiane da Sil-
va (PP). Já o presidente 
da Câmara, Du Tambú 
(Republicanos), fará a 
entrega do título de 
Cidadão Benemérito 
ao senhor Benedicto 
Aggio. O Título de Cida-
dão Capivariano será 
dado ao senhor Israel 
de Lima pelo vereador 
Nelson Soares (PL).

A Sessão Solene de 
2022, em comemora-

ção aos 190 anos de Ca-
pivari, ocorrerá no dia 
08 de julho (sexta-fei-
ra), às 19h30, na Câma-
ra Municipal (avenida 
Tarsila do Amaral, nº 
490, Distrito Industrial 
Dr. Jovenil Forti).

Maria Christina
Do alto de seus 75 

anos, é uma mulher 
à frente dos negócios 
da cana, que traz uma 
bagagem respeitável, 
permeada de muito es-
tudo e pioneirismo. É a 
quarta geração a admi-
nistrar a Fazenda Milhã. 
Preside a Associação dos 
Produtores de Cana de 
Capivari (ASSOCAP) 
desde 1989. Já percor-
reu o mundo palestran-
do sobre a agricultura, 
sempre elevando o 
nome de Capivari.

Benedicto Aggio
Nasceu em Capivari 

em 12 de setembro de 

1926. Foi inspetor de es-
cola durante anos, tanto 
em Capivari como em 
Santa Bárbara D’Oeste. 
Exerceu o cargo de Co-
missário de Menores. 
Em 2017, em comemo-
ração aos 100 anos do TG 
02-011, foi homenagea-
do como o atirador mais 
antigo vivo, e o espaço 
cultural do Tiro de Guer-
ra recebeu seu nome.

Israel de Lima

É natural de São 
Bernardo do Campo. 
É membro da Igreja 
Assembleia de Deus 
desde sua infância. Aos 
19 anos foi diácono em 
Itupeva e em 1990 foi 
consagrado ao presbi-
tério. Foi transferido 
para Capivari em 1993 
e, entre idas e vindas, 
voltou para a cidade 
em 2004, onde é pas-
tor atualmente. Trouxe 
para Capivari o projeto 
“Amparo Infantil”.

Maria Christina, Benedicto Aggio e Israel de Lima serão homenageados em Capivari

Câmara de Capivari

Capivari, Rafard, Mombuca 
e Elias Fausto anunciam 
maior mutirão de serviços 
oftalmológicos da história

SAÚDE  |  Anúncio foi feito por prefeitos municipais na tarde de quarta-feira (15)

Na tarde de quarta-fei-
ra, 15, o prefeito de Capi-
vari, Vitão Riccomini, e o 
vice, Bruno Barnabé, re-
ceberam no Gabinete da 
Prefeitura os prefeitos das 
cidades de Elias Fausto, 
Maurício Baroni, Rafard, 
Fábio Santos e Mombuca, 
Rogério Alcalde, para um 
importante anúncio para 
a saúde pública desses 
municípios. Um Mutirão 
Oftalmológico será cria-
do e oferecido para 100% 
da população, na Santa 
Casa de Misericórdia de 
Capivari.

A ação entrará em vi-
gor a partir da próxima 
segunda-feira, 20, ofe-
recendo atendimento a 
100% da população das 
quatro cidades. Dentre 
os serviços oftalmoló-
gicos disponibilizados, 
estão inclusos consultas 
com especialistas, exa-
mes, triagens e procedi-
mentos cirúrgicos, todos 
sendo efetuados na San-
ta Casa de Misericórdia 
de Capivari.

O prefeito destacou o 
importante marco que 

a criação desse mutirão 
significa para o muni-
cípio. “Hoje é um dia 
muito importante para 
a saúde pública, não só 
da cidade de Capivari, 
mas como também de 
toda a nossa microrre-
gião. O mutirão oftal-
mológico será o maior 
projeto desse segmento 
na história de todos os 
municípios envolvidos; 
gostaria de agradecer a 
parceria entre as admi-
nistrações das cidades de 
Rafard, Mombuca e Elias 
Fausto, que assim como 
nós, estão empenhados 
em oferecer serviços de 
qualidade à população”, 
pontuou Riccomini.

Para participar do 
mutirão, será necessá-
rio procurar a Secreta-
ria de Saúde da cidade 
onde reside, para que 
o paciente seja direcio-
nado à Santa Casa para 
receber o atendimento 
que necessita. É impor-
tante destacar que, os 
critérios utilizados para 
determinar a priorida-
de de atendimento serão 

de responsabilidade de 
cada prefeitura atendida 
pelo mutirão.

O prefeito de Elias 
Fausto, Maurício Baro-
ni, comemorou a criação 
do projeto e a utilidade 
que terá para os mora-
dores eliasfaustenses. 
“É um marco histórico 
para a saúde pública 
não só de Elias Fausto, 
mas também de todos 
os municípios vizinhos. 
Com felicidade anun-
ciamos hoje o maior 
mutirão oftalmológico 
da nossa história, onde 
nossa população poderá 
ter atendimento de qua-
lidade nesse segmento. 
Agradeço ao Vitão prefei-
to de Capivari, Rogério 
Alcalde de Mombuca e 
Fábio Santos de Rafard 
que contribuíram para 
que esse projeto saísse 
do papel”, concluiu.

Para mais informa-
ções sobre o projeto, a 
Secretaria de Saúde de 
Capivari atende de se-
gunda a sexta-feira, das 
8h às 16h, pelo telefone 
3492-8200.


