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Unimed Capivari inaugura 
revitalização do Hospital
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ANUNCIE / ASSINE 
O SEMANÁRIO

Tambuzinho 
anuncia 
pré-candidatura 
a deputado 
estadual

O ex-vereador de 
Capivari, Edson 
José Bombonatti 
(Tambuzinho), 
anunciou no último 
sábado, 30 de 
julho, durante a 
convenção estadual 
do partido, na Expo 
Center Norte, a sua 
pré-candidatura a 
deputado estadual.  
Página 9

POLÍTICA

Prefeitura de Capivari

Capivari anuncia Programa de 
Prevenção e Diagnóstico Oncológico

Autoridades, médicos, funcionários e cooperados participaram de cerimônia 
realizada na quinta-feira, 28 de julho. Página 12

Divulgação

INVESTIMENTOS

Exame de troca de 
faixas e evento 
master agita 
atletas de Karatê
Três atletas da Associação Washi-Ki-O, 
de Capivari, participaram do exame de 
graduação de faixas pretas. O Sensei 
(professor) Edison Zuin participou do 
Paulista Golden Master de Karatê.
Página 4

ARTES MARCIAIS

Proposta é atuar na capacitação dos 
profi ssionais da rede pública municipal, para a 
prevenção de câncer e o diagnóstico precoce 
da doença. Página 9

Crime aconteceu em Rafard, quando a 
adolescente tinha apenas 11 anos.  Página 5

Pai é preso suspeito 
de estuprar a fi lha

POLÍCIA

Polícia Civil

60 famílias do Sete 
Fogões recebem 
matrícula do imóvel 
regularizada

Programa Cidade Legal regulazirou matrícula do 
imóvel de famílias do bairro.  Página 8

RAFARD

Prefeitura de Rafard

Kelly Jordão
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Como visto, os 4 animais 
representam os 4 impérios 
a começar de Babilônia, o 
quarto animal é o quar-
to império (Dan. 7:23), 
Roma, com o que concor-
dam comentaristas bíbli-
cos e teólogos. Os chifres 
simbolizam os países que 
surgiram com a queda do 
império romano nas mãos 
dos bárbaros no ano 476: 
Espanha, Portugal, Reino 
Unido, Itália, Alemanha, 
França... (Dan. 7:24).

O capítulo 7:24 diz que 
depois desses levantaria 
outro pequeno e diferen-
te dos demais (é político 
e religioso, os demais são 
políticos), tinha olhos 
e boca, que falava com 
vanglória. Claro está, ain-
da que pequeno, tinha 
poder, vigiava e legislava 
com grandiosidade. Dian-
te dele foram arrancados 
3 chifres. Está evidente, 
esse país despontou entre 
as nações do império ro-
mano com tanto poder so-
bre os demais, que diante 
dele foram arrancadas 3 
outras nações: Ostrogo-
dos, Vândalos e Hérulos. 
O Vaticano não possui for-
ça própria (Dan.8:23-24; 
8:23-24), não tem exérci-
to, até a Guarda Pontifícia, 
a guarda pessoal do Papa 
e do Vaticano foi cedida 
em 1508 pela Suíça. Foi 
Justiniano, imperador de 
Roma oriental, que enviou 
tropas lideradas pelo ge-
neral Belisário para des-

truir os três reinos aria-
nos, oponentes do papado 
(534 a 538) d.C. 

Paulo (séc. 1 d.C.) o des-
creveu como “objeto de 
adoração, que se assenta 
como se fosse Deus, no 
templo de Deus, queren-
do parecer Deus”. (2 Tess. 
2:4) Justiniano intitulou o 
Bispo de Roma como “Ca-
beça de todas as Santas 
Igrejas”, acabando com a 
rivalidade entre vários ou-
tros bispos pretendentes 
à Cátedra. Ninguém pode 
negar ser o papa quem se 
assenta no trono como 
um deus, no templo e pa-
recendo Deus.

Essas declarações são 
esclarecedoras:    

“Todos os nomes que 
nas Escrituras se aplicam 
a Cristo... são aplicáveis ao 
Papa” Belarmino. On The 
Authority of Councils, Li-
vro 2, cap. 17.

“O Papa é o supremo 
juiz da lei na Terra. É o 
representante de Cristo... 
e também o rei dos reis 
e senhor dos senhores.” 
Leonard Wooslay Bacon 
da Civilitate Católica.

“Tu és o pastor, tu és o 
médico... finalmente tu és 
outro deus na Terra”. Lab-
be and Cossart. History of 
Councils. V.14, coluna 100.

“Os atributos do papa 
são os mesmos que os de 
Cristo. Este pode perdoar 
pecados, também o pode o 
papa...” Rev. Jeremias Pren-
dergast. S.J. Syracuse. N. Y. 

Post-standard, 14/ 1912.
“O papa é coroado com 

uma coroa tríplice, como 
rei dos céus, da Terra e 
das regiões inferiores”. 
Prompta Biblioteca, Fer-
raris, v. 6, p. 26, art. Papa. 

“Ensinamos... ser um 
dogma divinamente reve-
lado, que quando o pontí-
fice romano fala ex-cáte-
dra... expõe uma doutrina 
de fé ou de moral... se acha 
revestido daquela infalibi-
lidade que é da vontade do 
divino... tais definições do 
pontífice são imutáveis... 
The Vatican and its Defini-
tions. Arc. de Westminster 
Henry Edward Manning. 
1871, p. 218.

Daniel 7:25 expõe ca-
racterísticas anticristãs 
dessa ponta pequena que 
se levanta contra tudo o 
que se chama Deus (2 Tes. 
2:4): “proferirá palavras 
contra Deus” (é o mesmo 
que usar o lugar de Deus 
– ver acima). “destruirá 
os santos do Altíssimo” 
(a crueldade com que 
mataram huguenotes e 
valdenses, o massacre na 
noite de S. Bartolomeu, os 
milhões queimados, cru-
cificados, serrados lenta-
mente, martirizados por 
torniquetes, condenados 
pelos tribunais jesuítas, 
aprovados por papas, 
com a justificativa de que 
quanto mais cruel a morte 
de um “herege”, mais Deus 
se compraz. (ver Leonde-
nis Vendramim, Do Imagi-

nário à Santa Inquisição); 
“cuidará em mudar os 
tempos e as leis” (ver arti-
go de 22 de julho próximo 
passado). Como dizem:          

“O papa é de tão gran-
de autoridade e poder que 
pode modificar, explicar 
ou interpretar as leis divi-
nas” (Prompta Bibliothe-
ta, Roma, 1900).  

“O papa tem poder para 
mudar os tempos, ab-ro-
gar leis e dispensar todas 
as coisas, mesmo os pre-
ceitos de Cristo”. (Decretal 
Translat. Episcopal).

“A vontade do papa re-
presenta a razão. Ele pode 
dispensar a lei, fazer do 
errado, direito por meio de 
correções e mudanças da 
lei”. (Papa Nicolau. Dis. 96)

Os fatos históricos são o 
cumprimento da profecia 
de Daniel 7: 21 e 25. Com-
parar a lei de Deus (Êxodo 
20: 3-17 com a lei do Cate-
cismo Católico)

John Wyclif, Solomon 
Bem Isaac Rabi, Moses 
Ben Maimon, o erudito 
Abravanel, Lutero (séc. 
16) são alguns dos muitos 
doutores e teólogos que 
atribuem ao papa o sim-
bolismo da ponta peque-
na de Dan.7:24-25. (The 
Faith of our Fathers v.1, 
pgs. 53 a 261)

Não há aqui objetivo de 
ofender aos meus amigos 
católicos, apenas mostrar 
os fatos.

Entre em contato com o autor: 
vendramim1936@gmail.com

Filosofando Leondenis Vendramim 
é professor de Filosofi a,  Ética e História

A segura palavra do profeta Daniel (2)

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

O que é que mais desejamos?

Em pesquisa da plata-
forma Semrush, na lista 
de desejos dos brasileiros 
para 2022 está em primei-
ro lugar casar, em segun-
do lugar comer de modo 
saudável e em terceiro 
empreender, conforme 
publicação no site aCor-
DaCidade. O levantamen-
to da plataforma de geren-
ciamento de visibilidade 
online apontou quais são 
as principais buscas, va-
riando entre objetivos de 
relacionamento, conquista 
material, desenvolvimento 
pessoal e profissional.

Até o casamento tem 
estágios que muitos não 
respeitam; a sensualida-
de e as liberdades atuais 
atiçam, e a formação dos 
lares acontece de repente 
– sobretudo para os mais 
jovens.

Um rapaz em tratamen-
to de dependência quími-
ca, que havia recaído após 
dois meses de sua saída 
da internação, estava de 
volta à clínica e me disse: 
“Quando eu sair daqui, 

vou casar no cartório”.  
Perguntei: “Com a mãe de 
sua filha?”. “Não, com ou-
tra que tem também uma 
criança, que conheci ago-
ra. Essa é o amor da minha 
vida.” (A paixão cega: co-
nheceu há menos de dois 
meses...).

“Mas sua mãe sabe? 
Porque é ela quem patro-
cina sua internação e dá 
emprego para você.” Ele 
respondeu despreocupa-
damente: “Ela não quer, 
mas quem decide sou eu, 
eu que faço minhas esco-
lhas”.

Que escolha infeliz! Não 
tem trinta anos, dá tempo 
de se tratar e se recuperar 
de sua compulsão, estu-
dar, fazer um curso profis-
sionalizante e conhecer a 
moça, a sua família, seus 
gostos e tendências para, 
então, decidir.

No livro “O evangelho 
segundo o espiritismo”, 
que a Editora EME tradu-
ziu do francês e publicou, 
temos uma página assina-
da por Lázaro, em Paris, 

1862, que trata da Lei do 
Amor: “Em seu ponto de 
partida, o homem só tem 
instintos; mais avançado 
e corrompido, só tem sen-
sações; instruído e purifi-
cado, tem sentimentos; e o 
amor é o requinte do sen-
timento. Não o amor no 
sentido vulgar da palavra, 
mas este sol interior que 
condensa e reúne em sua 
ardente fornalha todas as 
aspirações e todas as reve-
lações sobre-humanas”.

O médico André Luiz, 
falando sobre os confli-
tos interiores de rapazes 
e moças na Terra, afirma 
que: “Às vezes se arrojam 
ao casamento com ab-
soluta inaptidão para as 
grandes responsabilida-
des, qual se estivessem 
impulsionados por molas 
invisíveis, sem qualquer 
consideração para com os 
impositivos da prudência. 

“Como se fossem ata-
cados por subitânea lou-
cura, desatendem a todos 
os conselhos do lar ou dos 
amigos, para desperta-

rem, depois, com proble-
mas de enorme gravidade, 
quando não acordam sob 
a neblina de imensas desi-
lusões” (“Entre a terra e o 
céu”, FEB).

Somos seres espirituais 
peregrinando na esco-
la que chamamos Terra. 
Nosso DNA é Divino, so-
mos centelha divina – ser 
perfectível, ainda muito 
distante da perfeição. Mas 
temos o privilégio da in-
formação de Jesus, que diz 
“vós sois deuses”, quer di-
zer, somos filhos de Deus, 
irmãos do Mestre, de Ma-
ria, de Pedro, de Sócrates... 
Também de madre Teresa 
de Calcutá, que é taxa-
tiva: “Não escutamos e 
não amamos aqueles que 
vivem do nosso lado, e 
achamos que é ‘fácil amar 
os que estão longe’ e que 
desconhecemos”. Somos a 
humanidade que habita o 
planeta Terra.

Serem soberanos de 
suas próprias vidas é o que 
desejam as mulheres e os 
homens.

Alguns pensam que para ser amigo basta querê-lo, como se para estar são bastasse desejar a saúde. Aristóteles

Joaquim de Toledo 
Piza e Almeida – Jurista e 
ex-membro do STF.  Filho 
de José Toledo de Piza e 
Almeida e D. Maria Leite 
de Carvalho, nasceu em 
19 de outubro de 1842, em 
Capivari, província de São 
Paulo. 

Havendo completado 
os estudos preparató-
rios na capital da mesma 
província, matriculou-se 
na Faculdade de Direito 
dessa cidade, concluindo 
o respectivo curso de Ciências Jurídicas e Sociais, rece-
bendo o grau de Bacharel em 28 de novembro de 1866. 

Em decreto de 24 de maio de 1867, foi nomeado 
Promotor Público da cidade de Taubaté, cargo em que 
tomou posse a 14 de junho seguinte e de que pediu de-
missão um ano depois, por motivos políticos. 

Exerceu a advocacia até 21 de maio de 1874, data em 
que foi nomeado, por decreto imperial, Juiz Municipal 
de Sorocaba, tomando posse nesse cargo a 21 de junho 
seguinte. 

Em decreto de 20 de novembro de 1875, passou a 
exercer o cargo de Juiz Substituto da capital da provín-
cia, onde esteve até ser promovido, em decreto de 9 de 
fevereiro de 1878, para o cargo de Juiz de Direito de São 
Mateus, na província do Espírito Santo, o qual exerceu 
por pouco tempo, regressando logo à província de São 
Paulo, a fim de assumir o cargo de Chefe de Polícia, 
para o qual foi nomeado em decreto de 1º de março do 
referido ano de 1878. 

Deixando o cargo de Chefe de Polícia, o Governo 
imperial designou-lhe a comarca de Piracicaba, em 
decreto de 30 de abril de 1879, para ter exercício do 
seu cargo. Libertou em 1880 os escravos que possuía 
e, em todos os inventários, como Juiz, libertava os que 
verificava terem entrado no Brasil depois da lei de 7 de 
novembro de 1831. 

Em decreto de 28 de julho de 1883, foi removido para 
a comarca de Sorocaba, onde já tinha servido como Juiz 
Municipal em 1874. Com a organização do Supremo 
Tribunal Federal, foi nomeado Ministro, em decreto de 
12 de novembro de 1890, tomando posse do cargo em 
1º de abril de 1891. 

Em sessão do tribunal de 17 de agosto de 1906, foi 
eleito Presidente, cargo que exerceu até 22 de abril de 
1908, data em que faleceu, no Rio de Janeiro. Em 21 de 
julho de 1866, contraiu casamento com sua prima D. 
Maria Tereza, tendo convolado segundas núpcias com 
D. Cristina Leite Piza e Almeida, natural da cidade de 
Santos. 

Foi sepultado no Cemitério de São João Batista, na 
cidade do Rio de Janeiro. Após sua morte, a família doou 
à Biblioteca do Supremo Tribunal Federal uma coleção 
de obras jurídicas, integrada por cerca de 400 volumes.

(Fonte: Supremo Tribunal Federal – STF)

Figuras Ilustres 
da Região
J. R. Guedes de Oliveira, ensaísta, biógrafo e historiador

Joaquim de Toledo 
Piza e Almeida
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Exame de troca de faixas e 
evento master agita atletas 
de Karatê da Washi-Ki-O

Três atletas da Asso-
ciação Washi-Ki-O, de 
Capivari, participaram 
no dia 24 de julho, do 
exame de graduação de 
faixas pretas. Ao todo, 
14 praticantes do Kara-
tê estiveram na sede da 
Shinshukan, em San-
tos/SP.

Luana Manzini Fran-
chi foi aprovada para 
a faixa preta 1° Dan. Já 
Maurício Juliani Balan 
foi graduado para o 3° 
Dan e  Kelly Cristina 
Zuin, para o 4° Dan.

A Shorin-ryu é um 
estilo de Karate-Do 
que combina técnicas 
marciais provenientes 
da China, com elemen-
tos advindos de esti-
los de luta tradicionais 
de Okinawa. Na faixa 
preta, quanto maior o 
Dan, mais graduado é 
o atleta.

“Parabéns para cada 
um de vocês que deram 
o seu melhor e se es-
forçaram para alcançar 
mais um degrau”, reco-
nheceu o Sensei (pro-
fessor) Edison Zuin.

Campeonato
No último sábado 

(30), Edison Zuin par-
ticipou 1º Campeonato 
Paulista Golden Master 
de Karatê. A competi-

ção foi realizada pela 
Federação Paulista de 
Karatê (FPK), no Cen-
tro Educacional e Es-
portivo Vicente Ítalo 
Feola, no bairro Vila 
Nova Manchester, em 
São Paulo.

A categoria GM01, 
Kata Masculino, nasci-
dos até 1984, absoluto, 
contou com a partici-
pação de 40 atletas.

Zuin ficou com o 7º 
lugar, somando 20,40 
pontos. Na primeira ro-
dada ele venceu por 3 a 
2; na segunda, por 5 a 0; 

e na terceira, por 3 a 2. 
Com esses resultados, 
ele garantiu a vaga para 
as oitavas de final da 
competição.

“Obrigado, a Deus e 
a toda minha família 
por estarem sempre 
ao meu lado e também 
agradecer aos patro-
cinadores que estão 
sempre nos apoian-
do, MM Souza, CPIC 
Brasil, Capivari Clube 
e Empório Armazém 
da Terra”, agradeceu 
o sensei capivariano, 
Edison Zuin.

Maurício, Luana e Kelly receberam nova graduação

Divulgação

Sensei Edison Zuin conquistou a sétima colocação no Paulista Golden Master de Karatê
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SAAE terá atendimentos 
presenciais suspensos entre 
os dias 11 e 18 de agosto

O Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto 
(SAAE), informou que 
a sede da autarquia, si-
tuada na avenida Pio 
XII, 221, Centro, pas-
sará por reformas in-
ternas entre os dias 11 
e 18 de agosto, período 
em que o atendimento 
presencial da unidade 
estará temporariamen-
te suspenso. As solicita-
ções deverão ser feitas 
exclusivamente pelo 
canal de atendimento 
do SAAE.

De acordo com o 
superintendente da 
autarquia, Bruno Sam-
paio, a reforma vai au-
xiliar na organização 
interna e consequente-
mente contribuir para 
um melhor atendimen-
to à população.

“Primeiramente, 
pedimos compreen-
são pelos transtornos, 
mas garantimos que as 
mudanças internas na 
sede do SAAE Capiva-
ri serão para melhor 
atender a população 
e as demandas diárias 
que recebemos”, afir-
mou.

O SAAE Capivari 
atende dúvidas, re-
clamações, sugestões 
e solicitações através 

do telefone 0800-1900-
123, que funciona 24 
horas por dia, sete dias 
por semana.

Testes
As equipes do Servi-

ço Autônomo de Água 
e Esgoto (SAAE) estão 
buscando alternativas 
para aumentar a efi-
ciência do processo de 
tratamento hídrico da 
cidade.

Pensando nisso, uma 
nova metodologia foi 
posta em prática nesta 
semana, com a implan-
tação do sistema de ae-
ração de tratamento de 
esgoto. A medida pas-
sará por fase de testes 
de 30 dias e visa a eco-
nomia.

De acordo com o su-
perintendente do SAAE 

Capivari, Bruno Sam-
paio, os equipamentos 
também são mais re-
sistentes, o que facilita 
uma série de fatores.

“Esse é um dos equi-
pamentos que permite 
aumentarmos a pro-
dutividade, gerando 
economia de energia 
elétrica e também re-
duzindo os custos de 
manutenção durante 
esse período”, desta-
cou.

O novo equipamento 
foi instalado na estação 
de tratamento de esgo-
to do bairro Porto Ale-
gre e terá seu desem-
penho acompanhado 
de perto pela equipe 
técnica da autarquia, 
avaliando quantitativa-
mente a eventual me-
lhora nos resultados.

Sistema ficará em fase de testes por 30 dias

Prefeitura de Capivari

Pai é preso suspeito de 
estuprar a própria filha

RAFARD  |  Crime aconteceu quando a adolescente tinha apenas 11 anos

A Polícia Civil de Ca-
pivari prendeu na tarde 
de quinta-feira (4), um 
homem de 48 anos, sus-
peito de cometer o crime 
de estupro de vulnerável 
contra a própria filha.

Segundo denúncia, o 
crime aconteceu quando 
a vítima tinha 11 anos. O 
relato foi feito pela mãe 
da adolescente, que ago-
ra, tem 14 anos.

Ao tomar conheci-
mento do caso, a delega-
da Maria Luísa Dalla Ber-
nardina pediu a prisão 
temporária do suspeito. 
Ao saber da denúncia, o 
homem fugiu e, desde 
então, a polícia realiza 
investigações para en-
contrar o homem.

Ele foi capturado em 
uma chácara na cida-
de de Santo Antônio da 
Posse.

De acordo com a Po-
lícia Civil, a menina só 
conseguiu contar para 
a mãe sobre os abusos 
do pai, depois de par-
ticipar da campanha 
contra o abuso e explo-
ração sexual de crianças 
e adolescentes, realizada 
em sua escola no mês 
de maio. “Foi o que a 
motivou a externalizar 
seu sofrimento”, disse a 
delegada.

Dra. Maria Luísa expli-

ca que o crime aconteceu 
em Rafard. O agressor já 
possui ficha criminal e 
foi preso anteriormente 
por espancar os filhos.

Como denunciar
Caso você presencie 

ou desconfie de caso 
de abuso ou explora-
ção contra a criança e o 
adolescente, não fique 
em silêncio. É possível 
fazer denúncia anôni-
ma nos telefones: Dis-

que Denúncia Nacional 
100; em caso de emer-
gência 190; Conselho 
Tutelar (19) 3492-3025 
ou 3492-6422; Guarda 
Civil 153 (fora do horá-
rio do Conselho Tutelar); 
CREAS (19) 3492-5805; 
Delegacia de Defesa da 
Mulher (19) 3491-4181 
ou 3491-2563; WhatsApp 
Denúncia (19) 9 8915-
9948, ou pelo e-mail: 
ddm.capivari@policia-
civil.sp.gov.br.

Polícia Civil

Homem de 48 anos foi preso em Santo Antônio de Posse

Guarda Civil de Capivari passa 
a integrar a Central Regional de 
Inteligência e Monitoramento

A Guarda Civil de 
Capivari é o mais novo 
membro da Central 
Regional de Inteligên-
cia e Monitoramento 
(CRIM), organização 
que conta com a par-
ticipação de 34 municí-
pios, como Campinas, 
Itú, Indaiatuba, Jundiaí 
entre outros, que usam 
os serviços de muralha 
digital e funções tec-
nológicas semelhantes 
para combate ao crime.

A entrada da GMC de 
Capivari no CRIM per-
mite a troca em tempo 
real de informações de 
inteligência entre os 
municípios participan-

tes da Central. A cidade 
atualmente conta com 
um sistema de monito-
ramento já em funcio-
namento para auxiliar 
as atividades diárias 
dos oficiais no com-
bate a criminalidade. 
De acordo com o Se-
cretário da Segurança 
Pública, Mauro Júnior, 
outras extensões tec-
nológicas devem ser 
aplicadas nas próximas 
semanas.

“Além do nosso siste-
ma de monitoramento, 
nas próximas semanas 
serão instaladas em 
todas as viaturas os 
terminais eletrônicos 

de pesquisa, com o 
objetivo de viabilizar o 
recebimento de despa-
chos, além de agilizar a 
elaboração de boletins 
de ocorrência da ma-
neira mais tecnológica 
e rápida. Medida que 
garante rapidez nas ati-
vidades policiais diá-
rias”, destacou Mauro.

A Guarda Civil de 
Capivari também faz 
patrulhamento pre-
ventivo em todos os 
bairros da cidade. Para 
entrar em contato com 
a corporação, o telefo-
ne 153 está disponível 
24 horas por dia, sete 
dias por semana.

IFSP Capivari abre inscrições para 
Cursos de Extensão gratuitos

O Câmpus Capivari do Ins-
tituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de São 
Paulo (IFSP), está com ins-
crições abertas para cursos 
gratuitos de extensão.

Poderão se inscrever, até 
14 de agosto de 2022, os can-
didatos que se adequarem 
aos pré-requisitos estabeleci-
dos em cada curso do Item 1 
do EDITAL N.º 82/2022, den-
tro do prazo definido.

Cada candidato poderá 
se inscrever em apenas um 
dos cursos ofertados. Caso o 
candidato se inscreva mais de 
uma vez tanto em um curso 
como em mais de um curso, 
será considerada apenas a 
última inscrição realizada.

A seleção dos candidatos 

ocorrerá por análise de carta 
de interesse a ser redigida e 
entregue junto ao formulário 
de inscrição, desde que o can-
didato atenda aos requisitos 
referentes a cada curso ofer-
tado e estabelecidos no Item 
1 do EDITAL N.º 82/2022. 
Como critério de desempa-
te será utilizada a ordem de 
inscrição dos candidatos.

São 562 vagas em 17 tur-
mas: Auxiliar de Laboratório 
Químico (Presencial); Auxiliar 
de Planejamento e Controle 
da Produção (EaD); Capoeira 
Contemporânea (Presencial); 
Conceitos Básicos em Ges-
tão da Qualidade – Turma 
A (EaD); Conceitos Básicos 
em Gestão da Qualidade – 
Turma B (EaD); Conversação 

Português – Espanhol (EaD); 
Excel – Aprimorando Concei-
tos (EaD); Fotografia Digital 
(EaD); Fundamentos em Ad-
ministração (EaD); Gênero 
e Diversidade no Ambiente 
Escolar (EaD); Gestão de Cus-
tos Empresariais e Formação 
de Preço (EaD); Interpretação 
de Textos para ENEM e Ves-
tibulares (EaD); Introdução 
à Economia Solidária (EaD); 
Libras Básico (EaD); Libras 
Intermediário (EaD); Técni-
cas de laboratório para Mi-
crobiologia básica- Turma A 
(Presencial); Técnicas de la-
boratório para Microbiologia 
básica- Turma B (Presencial).

Mais informações no site 
do IFSP: https://cpv.ifsp.edu.
br.
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O Jubileu da S.S.B

Continuando a trazer notícias retiradas do Jornal 
O Progresso, hoje transcrevo para deleite dos saudo-
sistas, um noticioso datado de 25 de agosto de 1957, 
ou seja, há exatos 65 anos de quando a “Société de 
Sucrerie Brésiliennes, comemorava seu Jubileu.

E, a maneira como Bósio relata e realça no seu pe-
riódico o evento comemorativo, deixa a leitura muito 
agradável, pois parece-nos estar vivendo aqueles dias 
e estar participando das festividades.

Sem mais delongas, vamos ao que escreveu José 
Miguel Bósio noticiando o grande acontecimento da 
época:

JUBILEU DA S.S.B.

“Rafard engalanou-se domingo, 25 para celebrar o 
cinquentenário da “Société de Sucrerie Brésiliennes.

Para que a festa tivesse um cunho eminentemente 
popular, o Dr. Roger Desmonts, DD Diretor – Gerente 
da Usina Rafard, designou solenizar esse fausto evento 
com uma partida de futebol, escolhendo para isso, um 
time de renome.

E a escolha foi feliz. Recaiu no clube “Veteranos Pau-
lista de Futebol”.

O que foi a partida, vai contá-lo na respectiva secção 
o nosso cronista. Quanto à nossa parte, limita-se ao 
aspecto do ato celebrado.

Não tendo podido se apresentar, por desfalcada de 
elementos essenciais, a Corporação Musical Operária, 
fez-lhe as vezes a já famosa Corporação Musical de 
Itapeva.

Terminando o encontro pèbolístico, rumaram os 
quadros e os convidados para o extenso Refeitório da 
Usina, onde grande mesa e “U” os acolhia.

Jantar excelente. Bebidas. Refrescos. Nada faltou. Na 
hora da sobremesa, tiveram oportunidade os brindes.

Falou primeiro o Sr. Plinio Borghesi, historiando a 
efeméride; em seguida, o Sr. Sebastião Teixeira Jr., Chefe 
da Caravana Esportiva dos Veteranos, mostrando-se 
grato pela acolhida triunfal que lhes foi proporciona-
da; seguiu-se com a saudação oficial do “Rafard Clube 
Atlético” aos esportistas visitantes, o Sr. Pedro S. Rocha, 
orador da entidade.

Serenadas as palmas, ergueu-se Brandão, aquele 
mesmo Brandão que fazia furor nos campos esportivos 
nacionais, e, em delegações também no estrangeiro.

Magnífica oração, cheia de alma, lembrando quan-
do, em Bordeus, na França, em 1938, fora cumprimen-
tado pelo Dr. Roger Desmonts, aí presente.

Lembrou aos esportistas novos, o valor da vaidade, 
quando em ação. E muito mais disse o célebre atleta 
que, como veremos, constituiu o “clou” da reunião.

Por fim, na qualidade de um dos decanos da Usina 
Rafard, disse algumas palavras, o Redator deste pe-
riódico, lembrando a corajosa atitude de Mr. Maurice 
Allain, quando em 1899, adquiriu o Engenho quebra-
do, cuja fundação vinha duma concessão do Governo 
Imperial dada em 1882 a Henrique Raffard.

Ergueu-se um brinde ao venerando ancião que, de-
pois em 1907, fundou e organizou a S.S.B., cujo 50° 
aniversário estava-se celebrando. Felicitava, na pessoa 
do Dr. Desmonts, todos os seus antecessores, dos quais 
é um brilhante continuador para o bem de Rafard e 
de todos.

Findo o jantar, Brandão, na sua tríplice ação de atle-
ta, orador e músico, tocou no violão a Marselhesa e o 
Hino Nacional e fez uma sessão humorística.

À cabeceira da mesa, estava toda a alta administra-
ção da Usina.

No final, houve distribuição de flâmulas e medalhas 
comemorativas”.

....
Atentem o caro leitor, que sob o patrocínio dos 

franceses, pessoas ilustres visitavam Rafard, numa 
época em que possuía vários times de futebol e tí-
nhamos aqui duas Corporações Musicais, sendo uma 
delas de integrantes da Fazenda Itapeva.

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

Depois de alguns con-
tratempos editoriais, 
eis que é lançado o livro 
“Você faria isso por mim?”, 
da comunicóloga Daniela 
Pedrilha, de Capivari, SP.

Acompanhei, de perto, 
esta sua batalha pela edi-
ção de estreia e, mais ain-
da, dos dissabores que ela 
enfrentou para que se concretizasse o seu velho sonho. 
Estes dissabores que me refiro são os de ordem de pro-
messas (não cumpridas) para o efetivo lançamento da 
obra. Mas não vem o caso citar ou execrar quem que 
propõe produzir obras literárias e não cumpre contrato. 
Muitas dessas editoras, sem qualquer tradição histórica, 
jogam informações sobre os seus trabalhos, dando valo-
res baixíssimos para pequenas edições. Contudo, quando 
o autor se vê pagando antecipado, vem a decepção. Por-
tanto, é sempre bom consultar as editoras que realmente 
fazem com eficiência, presteza e segurança ao autor.

O que me importa, porém, é dizer que o livro é algo 
de encantador, do ponto de vista de superação. Situa-
ções por ela vivido (a autora) torna-se, sem qualquer 
receito e de coração aberto, de conhecimento público. 
Isto tudo para provar que a superação de tempos difíceis 
tem o seu tempo de sol e de brilho.

Daniela Pedrilha é uma jovem batalhadora, dessas 
que, desde tenra idade, se propôs a fazer algo mais em 
sua vida. Tai, evidentemente, a obra para dizer das suas 
peripécias, dos seus momentos angustiosos e do poder 
que ela diz vir de uma dimensão maior: O Criador.

Indiscutivelmente, o livro revela uma enorme sen-
sibilidade de uma jovem que transpassa momentos 
nebulosos, se vê diante de situações desesperadoras, 
mas, contudo, não se deixa vencer. Pelo contrário, dá a 
volta por cima e faz-se recompor com toda a sua dig-
nidade. Não foi a toda que ela escreveu em seu convite 
de lançamento: “Tenho 37 anos e esse é o meu primeiro 
livro... Aprendi que a felicidade é uma escolha que nós 
decidimos ter: um momento ruim em uma vida boa ou 
uma vida ruim com um momento bom. Para escolher 
a felicidade temos que abrir mão de várias coisas, por 
exemplo, esquecer nossas feridas e deixar que se tor-
nem apenas cicatrizes. Sempre tive em mente! Cada 
escolha, uma renúncia... sempre!”.

Num fecho total do seu pensamento ela reproduz a 
afirmativa tão clara e evidente para todos nós: “Para o 
mundo você pode ser apenas uma pessoa, mas às vezes 
para uma pessoa você pode ser o mundo”.

Parabéns, Daniela, por nos dar a conhecer o seu livro 
tão profundo!

Contato para aquisição: Cel/WhatsApp (19) 99129-
5249. Valor R$ 40.

Artigo
J. R. Guedes de Oliveira, ensaísta, biógrafo e historiador

Um livro, um relato 
comovente
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Ex-vereador Tambuzinho anuncia 
pré-candidatura a deputado

O ex-vereador de Ca-
pivari, Edson José Bom-
bonatti (Tambuzinho), 
anunciou no último 
sábado, 30 de julho, 
durante a convenção 
estadual do partido, na 
Expo Center Norte, a 
sua pré-candidatura a 
deputado estadual.

Ao lado do depu-
tado federal Marcos 
Pereira, que também 
é presidente nacional 
do Republicanos, ele 
gravou um vídeo para 
comunicar a decisão de 

representar Capivari e 
região nas eleições.

“Precisamos de al-
guém que conheça as 
necessidades de Ca-
pivari e de todo o seu 
entorno, que atue ar-
duamente visando o 
desenvolvimento hu-
mano, social e econô-
mico. Não podemos 
parar no tempo! Por 
isso decidi aceitar esse 
desafio”, disse Tambu-
zinho.

Nas eleições de 2020, 
Bombonatti foi can-

didato a prefeito em 
Capivari, terminando 
a disputa na segunda 
colocação, com 5.068 

votos. Ele é irmão do 
atual presidente da 
Câmara de Capivari, o 
vereador Du Tambú.

Divulgação

 Sou Érica Falsirolli Franchi, sommelière pela Asso-
ciação Brasileira de Sommeliers/ Subseção Campinas e 
certificada internacionalmente pelo Centro Italiano di 
Analisi Sensoriale – CIAS INNOVATION.

Convido a todos a acompanharem minha coluna.
Meu objetivo é trazer de forma sutil um pouco sobre 

o tema, tornar essa coluna bem dinâmica e interativa, 
elucidar dúvidas, compartilhar vivências, além de dei-
xar dicas, curiosidades, e inclusive novidades. 

Por fim, agradeço por esta oportunidade e confiança, 
e a vocês leitores, espero poder ser uma ferramenta que 
os ajudará a compreender este vasto mundo do vinho.      

Vamos para o nosso primeiro tema?
A história do vinho e seu surgimento estão envoltos 

em diversas lendas, sendo difícil afirmar a origem real 
da bebida. Acredita-se que o vinho nasceu por acaso, 
quando alguém deixou um punhado de uvas em um 
recipiente e elas fermentaram espontaneamente. 

Mas cada cultura e região tem sua própria versão.
Existem referências que indicam que a região da 

atual Geórgia, foi o local onde provavelmente se pro-
duziu vinho pela primeira vez. Há descobertas de gra-
inhas (sementes de uvas) nesse local que datam entre 
8.000 e 5.000 a.C.

Os cristãos acreditam que Noé criou o vinho. Assim 
que chega ao Monte Ararat (atual Turquia), Noé planta 
uma videira e com as frutas produz a bebida.

 Os gregos consideram a bebida uma dádiva dos deu-
ses, e associam o  surgimento do vinho ao deus Dioni-
so, ou Baco na mitologia romana. O deus além de ser 
responsável pelo cultivo da uva, dominava a técnica de 
produção da bebida.

No Brasil, as primeiras videiras foram introduzidas 
em 1532, por Martin Afonso de Sousa na capitania de 
São Vicente, oriundas de Portugal e da Espanha.

No Rio Grande do Sul, as primeiras videiras foram 
introduzidas pelos padre jesuítas.

Hoje o Brasil se destaca pela produção de espuman-
tes, devido ao clima favorável, e são classificados como 
vinhos de boa qualidade…

 Até semana que vem.

Apresentação

Falando 
de Vinho
Érica Falsirolli Franchi, sommelière
Instagram @ericafalsirolli

Sicoob Cooplivre organiza Workshop 
Rural para cooperados e colaboradores

PRODUTOR  |  Workshop Rural contou com lançamento do Plano Safra 22/23 e palestras sobre agronegócio

Na última sexta-feira 
(29), o Sicoob Cooplivre 
promoveu o seu 3º Wor-
kshop Rural, para lan-
çamento do Plano Safra 
22/23 e palestras sobre 
estratégias para o agro-
negócio, além de apre-
sentação de produtos e 
serviços de interesse do 
produtor rural. 

O evento contou com 
a presença de 150 pes-
soas entre produtores 
rurais cooperados da 

instituição e funcioná-
rios. Os participantes 
foram recebidos no Ho-
tel San Raphael Country, 
com um café da manhã 
e palestras sobre Nutri-
ção Vegetal, Plano Safra 
e Soluções do Sicoob. 

Após o almoço, foi 
abordado o tema de se-
guros gerais e prestamis-
tas, com um painel de 
perguntas e respostas 
correlacionadas. En-
cerrando a tarde, o agrô-

nomo e professor, Xico 
Graziano falou sobre os 
desafios do agronegócio 
no cenário atual. 

“Depois de 2 anos 
sem poder fazer even-
tos presenciais, é uma 
satisfação enorme reunir 
nossos cooperados para 
um workshop preparado 
especialmente pensado 
para produtores rurais. O 
Sicoob Cooplivre nasceu 
do agronegócio e sabe a 
importância de promo-

ver esses eventos, além 
de facilitar o networking 
entre os produtores”, 
ressalta o presidente do 
Sicoob Cooplivre, José 
Maria Maschietto. 

O Sicoob Cooplivre pos-
sui linhas de crédito e solu-
ções financeiras especiais, 
com taxas mais baixas e 
justas para auxiliar o pro-
dutor rural. “Procure uma 
das agências da Sicoob 
Cooplivre e saiba mais!”, 
convida o presidente.

Encontro aconteceu no Hotel San Raphael Country, em Itu/SP

Divulgação

Tambuzinho e presidente do Republicanos, Marcos Pereira

Pedestrianista rafardense 
é campeão da 1ª Corrida 
Vertical de Campinas

O atleta rafardense, 
Jackson Oliveira, prati-
cante de pedestrianis-
mo, foi campeão geral 
da 1ª Corrida Vertical 
de Campinas. A com-
petição aconteceu no 
último domingo (31), 
no Paço Municipal.

A Corrida Vertical 
consiste na subida dos 
19 andares do prédio 
da Prefeitura de Cam-
pinas, utilizando as 
escadas internas. As 
largadas foram reali-
zadas em grupos de 
cinco pessoas, de 15 

em 15 segundos. Para 
descer, os atletas uti-
lizaram os elevadores. 

Dentre os 250 parti-
cipantes, Jackson ven-
ceu a prova na sua ca-
tegoria (masculino 40 
a 44 anos) e também 
no geral, após realizar 
o percurso no menor 
tempo, com 2h16.

O evento foi orga-
nizado pela empresa 
Bravos Marketing Es-
portivo e contou com 
o apoio da Secretaria 
de Esportes e Lazer de 
Campinas. 

Jackson (ao centro) foi campeão geral da prova

Divulgação

Capivari realiza 
Campanha Nacional de 
Multivacinação Seletiva 
e contra a Poliomelite

A Secretaria de Saú-
de de Capivari inicia 
nesta sexta-feira (5), a 
Campanha Nacional 
Multivacinação Seleti-
va para crianças e ado-
lescentes. O objetivo é 
atualizar a situação va-
cinal de pessoas com 
até 19 anos.

A aplicação de imu-
nizantes acontecerá 
mediante a avaliação 
das vacinas que fal-
tarem na carteirinha. 
Durante o mesmo 
período, acontece 
também a Campanha 
Nacional de Vacinação 
contra a Poliomielite, 
destinada a crianças 
de 1 a 4 anos de idade, 
através de vacina oral 
de forma indiscrimi-
nada.

De acordo com a 
Secretaria de Saúde, a 
campanha segue até 9 
de setembro, com to-
dos os postos de saú-
de disponibilizando as 

vacinas durante o ho-
rário de atendimento. 
Além disso, no sábado, 
20 de agosto, aconte-
cerá o Dia “D” da vaci-
nação, onde os postos 
de saúde vão oferecer 
atendimento das 08h 
às 17h.

Para vacinar, basta 
comparecer ao ponto 
de vacinação mais pró-
ximo com documentos 
pessoais, Cartão SUS 
e carteirinha de vaci-
nação. A Sala de Vaci-
nas do Posto de Saú-
de Central atende de 
segunda a sexta-feira, 
das 8h às 11h30, e das 
13h às 16h, enquanto 
as salas de vacinação 
das unidades dos bair-
ros atendem das 8h às 
11h, e das 13h às 15h.
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1º Encontro de 
Caminhões de 
Rafard acontece 
no domingo

Rafard sedia, neste 
domingo (7), o 1º En-
contro de Caminhões, 
em comemoração ao 
terceiro aniversário 
do Grupo Irmãos da 
Rodagem (GIR). O 
evento acontece das 
9h às 18h, no Centro 
Esportivo Reinaldo 
Fontolan, localizado 
no bairro Popular, em 
frente ao cemitério 
municipal.

A entrada para ex-
positores será 1 paco-
te de bala ou pirulito. 
Já para o público em 

geral, a entrada é fran-
ca. O evento contará 
com DJ, praça de ali-
mentação e área Kids 
com distribuição de 
pipoca, algodão doce 
e brinquedos para as 
crianças.

O trenzinho do Pro-
jeto Natal Feliz tam-
bém fará parte da pro-
gramação, levando as 
crianças para um pas-
seio pela cidade.

A Prefeitura de Ra-
fard e a Diretoria de 
Cultura, Esporte e Tu-
rismo apoiam o evento.

60 famílias do Sete Fogões recebem 
matrícula do imóvel regularizada

RAFARD  |  Programa Cidade Legal regulazirou matrícula do imóvel de famílias do bairro

A Prefeitura de Ra-
fard entregou na noite 
de quarta-feira (27), no 
barracão do bairro Sete 
Fogões, os títulos de le-
gitimação fundiária (ma-
trícula do imóvel) para 
60 famílias do bairro.

A ação faz parte do 
Programa Cidade Legal, 
que através da Diretoria 
de Habitação, Indústria 
e Comércio está agili-
zando os processos de 
regularização fundiária 
de núcleos habitacionais 
informais.

O objetivo do progra-
ma é desburocratizar o 
processo de escrituração 
e regularizar imóveis, fa-
cilitando a titularização, 
principalmente para 
pessoas carentes, como 
os moradores do bairro 
Sete Fogões, que já existe 

há mais de 40 anos.
A cerimônia contou 

com a presença do Se-

cretário Executivo da 
Habitação, Eric Vieira, 
do Técnico de Regulari-

zação Fundiária, Emer-
son Ferreira, do vice-pre-
feito, Wagner Bragalda, 
e do prefeito de Rafard, 
Fabio Santos.

O chefe do Executivo 
destacou a importância 
desse projeto para as 
famílias que necessi-
tam desses benefícios. 
“Estou muito feliz. Essa 
ação é uma questão de 
cidadania, e a entrega 
desses documentos é 
de grande importância 
para o município e fa-
mílias beneficiadas, que 
estão regularizando seus 
imóveis sem gastar nada. 
Foram anos de espera, e 
agora podemos come-
morar. É gratificante ver 
a alegria e sorriso no ros-
to de cada um”, registrou 
Fabinho.

Capivari sedia evento de 
Kickboxing neste domingo

O Ginásio de Esportes 
“Ronaldo Zaidan Pelle-
grini”, o Ronaldão, rece-
be neste domingo (7), a 
partir das 9h, a segunda 
edição do evento Belie-
ver Fight Kickboxing. O 
evento, organizado pela 
FLT, conta com o apoio 
da Prefeitura de Capivari 
e da Secretaria de Juven-
tude, Esporte e Lazer.

Atletas de 15 cidades 
da região estarão pre-
sentes para disputar as 
lutas, entre elas, Capivari, 
Rafard, Tietê, Cerquilho, 
Piracicaba, Americana, 

Limeira, Sorocaba, São 
Roque, Ibiúna, Apiaí, Ma-
rília, Indaiatuba, Monte 
Mor e Campinas.

Serão 50 lutas, que se-
rão divididas em quatro 
modalidades: kick light 
e light contact que são 
no tatame e low kick e 
full contact que são no 
ringue, sob a supervisão 
de uma arbitragem que 
foi contratada pelos or-
ganizadores e com apoio 
de policiamento e ambu-
lância.

Segundo a organiza-
ção, estarão presentes 

nesta edição, as esqui-
pes: Alves Team, Top 
Kombat, FLT Kickboxing, 
Black Tigers, BEAST Aca-
demy, Alves Fight, Brock 
Team, Equipe Gustavo 
Piá, Silva’s Fight, Multi-
Fight MS, Equipe R’Sil-
va, CT Rodrigo Farias, 
Liga Sorocabana, Lucas 
Rafael KB, Urban Fight, 
Selma Carvalho, Dragões 
Kickboxing, Fight Club 
Guto, The Brothers Stu-
dio, Team Edinho e Ma-
koto Team.

“Esse grande evento or-
ganizado pela FLT está 

em sua segunda edição e 
é muito disputado entre 
os atletas de Kickboxing, 
além de trazer visitantes 
de diversos municípios 
para a nossa Capivari. 
Com muita satisfação, 
nossa Secretaria, o pre-
feito Vitor Riccomini e 
o vice-prefeito Bruno 
Barnabé, apoiamos essa 
prática esportiva que está 
em teste para participar 
dos próximos ciclos das 
Olimpíadas”, disse Ama-
rildo Bortoleto Júnior, 
secretário de Juventude, 
Esporte e Lazer.

Prefeitura de Rafard

Programa auxilia na desburocratização do processo de escrituração de imóveis
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Capivari anuncia Programa de 
Prevenção e Diagnóstico Oncológico

SAÚDE  |  Proposta é atuar na capacitação dos profissionais da rede pública municipal, para a prevenção de câncer e o diagnóstico precoce da doença

O prefeito de Capi-
vari, Vitor Riccomini 
anunciou na tarde de 
quinta-feira (4), a cria-
ção de um Programa de 
Diagnóstico e Prevenção 
Oncológica – DION. O 
anúncio aconteceu no 
gabinete da prefeitura e 
contou com a presença 
do vice-prefeito, Bruno 
Barnabé.

Segundo Riccomini, 
o programa vai funcio-
nar através de um con-
vênio entre a Secretaria 
de Saúde e a Santa Casa 
de Misericórdia.

A proposta é atuar em 
duas frentes, na capaci-
tação dos profissionais 
da rede pública muni-
cipal, para a prevenção 
de câncer e o diagnóstico 
precoce da doença. 

“Com esse novo ser-
viço na cidade, vamos 
conseguir adiantar o 
diagnóstico e encami-
nhar o paciente para 
tratamento com meses 
de antecedência, au-
mentando as chances 

de cura e, em muitos 
casos, proporcionando 
um tratamento menos 
agressivo”, afirma o che-
fe do Executivo.

O médico oncologista, 
Fabrício Colli Badino, foi 
contratado para atuar à 
frente do Programa. 
Membro da Sociedade 
Brasileira de Cancerolo-
gia, ele possui o título de 
especialista em Cirurgia 
Oncológica, pela Asso-
ciação Médica Brasileira, 
além de especialização 
em Cuidados Paliativos. 
Dr. Fabrício também 
atua como professor 
universitário na cidade 
de Indaiatuba.

Com essa novidade, a 
Secretaria de Saúde deve 
otimizar o fluxo inter-
no de pacientes onco-
lógicos no município. A 
pasta vai implantar uma 
Central de Regulação In-
terna de possíveis casos 
oncológicos, para agili-
zar o encaminhamen-
to dos pacientes para o 
Centro Referenciado de 

Tratamento no Governo 
do Estado. 

“Tudo isso proporcio-
na um tratamento mais 
humanizado e acolhedor 
aos pacientes. Os servi-
ços do Programa DION 
são exclusivos para pa-
cientes de Capivari”, 
explica a Secretaria de 
Saúde.

Segundo o médico 
oncologista, o câncer 
tem quatro estágios. 
“Quanto maior a de-
mora para descobrir e 
tratar a doença, menor 
a chance de cura e su-
cesso do tratamento. O 
câncer descoberto no 
estágio clínico 1, tem 
96% de chances de cura”, 
revela Dr. Fabrício, que 
é o primeiro médico On-
cologista a atuar na rede 
SUS do município e um 
dos poucos profissionais 
da região. 

O prefeito de Capivari 
comemorou a conquista 
para a cidade. “Estamos 
com um olhar diferencia-
do para a Saúde. Abrimos 

a UTI, entregamos um 
tomógrafo de última ge-
ração para a Santa Casa, 
além de um grande in-

vestimento previsto para 
o hospital até o final do 
ano, que vai de obras de 
infraestrutura até aqui-

sição de equipamentos. 
Nós queremos cuidar das 
pessoas da melhor forma 
possível”, disse.

Secretaria de Saúde e Santa Casa de Misericórdia de Capivari firmaram acordo para o programa

Prefeitura de Capivari

UTI da Santa Casa de Misericórdia 
completa um ano de funcionamento

Na quinta-feira, 28 
de julho, a Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) 
da Santa Casa de Mi-
sericórdia de Capivari 
completou um ano de 
funcionamento, desde 
sua abertura em julho 
de 2021. Após um longo 
período sem este servi-
ço essencial na cidade, 
a unidade já recebeu 
diversos equipamentos 
e tratou 285 pacientes 
até aqui.

Inicialmente aten-
dendo exclusivamen-
te casos de Covid-19 

devido a demanda da 
pandemia, a UTI da 
Santa Casa começou 
a atender outros qua-
dros clínicos no início 
de 2022, contando com 
sete leitos. Além dis-
so, o hospital recebeu 
diversos equipamen-
tos de última geração 
para melhor atender 
os pacientes que pre-
cisarem dos serviços, 
dentre eles estão um 
moderno tomógrafo 
carrinhos de aneste-
sia, cardiotocógrafos 
e monitores multipa-

ramétricos.
“Foi um grande es-

forço meu e do Bruno 
para que pudéssemos 
abrir a UTI na nossa 
Santa Casa; um servi-
ço fundamental para 
a saúde pública e que 
vem cada vez mais se 
consolidando como 
referência a todas as 
cidades atendidas pelo 
hospital. Podem ter 
certeza, os investimen-
tos em saúde não vão 
parar por aí”, destacou 
o prefeito de Capivari, 
Vitão Riccomini.
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KA 2010
Vendo, preto, flex, R$ 19.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

C4 PALLAS 2008
Vendo, prata, gasolina, R$ 23.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

CLASSIC LS 2013
Vendo, flex, branco, R$ 26 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

UNO WAY 2013
Vendo, 1.0, fl ex, cinza, R$ 29.500,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

COBALT LT 2013
Vendo, f lex,  branco,  1.8,  R$ 
41.800,00. Tratar pelo fone: 3492-
5543. PV – indeterminado

VOYAGE TL 2015
Vendo, fl ex, prata, 1.6, R$ 43.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

FIESTA 2015
Vendo, fl ex, 1.5, prata, R$ 44 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

SPACECROSS GII 2016
Vendo, cinza, flex, R$ 44 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

STRADA WORK 2014
Vendo, flex, branco, R$ 44 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

UNO ATTRACTIVE 2019
Vendo, fl ex, preto, 1.0, R$ 45 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

SPIN LT 2016
Vendo, 1.8, automático, 1.8, R$ 48 
MIL. Tratar pelo fone: 3492-5543. 
PV – indeterminado

CRV EXL 2009
Vendo, gasolina, prata, R$ 52 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

FIESTA TITAN 2015
Vendo, fl ex, prata, 1.6, R$ 53 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

VOYAGE CL 2017
Vendo, fl ex, 1.6, prata, R$ 53 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

HB20 COMF. 2015
Vendo, preto, 1.6, automático, R$ 
55 mil. Tratar pelo fone: 3492-5543. 
PV – indeterminado

HB20 UNIQUE 2019
Vendo, fl ex, prata, 1.0, R$ 58 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

CRUZE LT 2013
Vendo, flex, preto, R$ 61 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

CIVIC EXR 2014
Vendo, flex, cinza, R$ 77 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

RENEGADE LONGITUDE 2017
Vendo, automático, 1.8, cinza, R$ 
83 mil. Tratar pelo fone: 3492-5543. 
PV – indeterminado

STRADA ENDURANCE CS 2021
Vendo, flex, branca, R$ 85 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

S10 LTZ 2013
Vendo, flex, prata, R$ 89,900,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

HRV EXL 2016
Vendo, flex, preta, R$ 90 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

ÔNIX PREMIUM  2020
Vendo, fl ex, preto, automático, R$ 
95.800,00. Tratar pelo fone: 3492-
5543. PV – indeterminado

HRV EXL 2016
Vendo, flex, prata, R$ 95.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

S10 LT 2014
Vendo, diesel, automática, 2.8, 
branca, R$ 129.900,00. Tratar pelo 
fone: 3492-5543. PV – indeterminado

CORSA SEDAN MAXX 2005
Vendo, prata, fl ex, 1.8, R$ 23.500,00. 
Tratar pelo fone 3491-3114. MV 
indeterminado

FORD KA 2012
Vendo, prata, fl ex, 1.0, R$ 24.500,00. 
Tratar pelo fone 3491-3114. MV 
indeterminado

FORD KA 2013
Vendo, vermelho, flex, 1.0, R$ 
26.500,00. Tratar pelo fone 3491-
3114. MV indeterminado

UNO VIVACE 2014
Vendo, preto, fl ex, 1.0, R$ 28.900,00. 
Tratar pelo fone 3491-3114. MV 
indeterminado

VECTRA GT-X 2008
Vendo, preto, fl ex, 2.0, R$ 32.900,00. 
Tratar pelo fone 3491-3114. MV 
indeterminado

C3 EXCLUSIVE 2011
Vendo, prata, fl ex, 1.6, R$ 33.900,00. 
. Tratar pelo fone 3491-3114. MV 
indeterminado

PALIO SPORTING 2013
Vendo, branco,  f lex,  1.6,  R$ 
43.500,00. Tratar pelo fone 3491-
3114. 

GOL TRENDLINE 2016
Vendo, branco,  f lex,  1.6,  R$ 
44.500,00. Tratar pelo fone 3491-
3114. MV indeterminado

PUNTO ATTRACTIVE 2015
Vendo, branco,  f lex,  1.4,  R$ 
45.500,00. Tratar pelo fone 3491-
3114. MV indeterminado

STRADA WORKING 2014
Vendo, cinza, fl ex, 1.4, R$ 46.500,00. 
Tratar pelo fone 3491-3114. MV 
indeterminado

MOBI LIKE 2020
Vendo, preto, fl ex, 1.0, R$ 49.500,00. 
Tratar pelo fone 3491-3114. MV 
indeterminado

ÔNIX LT 2017 
Vendo, preto, fl ex, 1.0, R$ 53.500,00. 
Tratar pelo fone 3491-3114. MV 
indeterminado

SPIN LTZ 2013
Vendo, cinza, fl ex, automático, 1.8, 
R$53.900,00. Tratar pelo fone 3491-
3114. MV indeterminado

PRISMA LT 2015
Vendo, prata, fl ex, 1.4, R$ 53.900,00. 
Tratar pelo fone 3491-3114. MV 
indeterminado

PRISMA LT 2014
Vendo, prata, fl ex, 1.4, automático, 
R$ 54.500,00. Tratar pelo fone 3491-
3114. MV indeterminado

HB20 CONFORT 2017
Vendo, prata, fl ex, 1.0, R$ 55.500,00. 
Tratar pelo fone 3491-3114. MV 
indeterminado

COROLLA XEI 2010
Vendo, prata, fl ex, 1.8. 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

HONDA FIT LX 2016
Vendo, prata, fl ex, 1.5, R$ 72.500,00. 
Tratar pelo fone 3491-3114. MV 
indeterminado

IX35 GLS 2015 
Vendo, prata, fl ex, 2.0, prata, fl ex, 
R$ 82.500,00. Tratar pelo fone 3491-
3114. MV indeterminado

S10 LTZ 2017
Vendo, azul, diesel, 4x4, 2.8, R$ 
179.900,00. Tratar pelo fone 3491-
3114. MV indeterminado

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. 

GARÇOM
Contrata-se garçom para trabalhar 
a noite e aos fi nais de semana no 
Pesqueiro Panserini. Interessados, 
enviar currículo pessoalmente na  
rua João Soares da Silva, 555, 
Capivari, SP. 

ALUGA-SE
Um galpão com mezanino na rua 
Pedro Fontolan nº 459. Falar com 
Everaldo pelos telefones: 3492-5968 
ou 3496-1861. Indeterminado

Empregos

ANUNCIE: (19) 3496.1747
osemanario@osemanario.com.br

IMÓVEIS  |  VEÍCULOS  |  EMPREGOS
NEGÓCIOS & OPORTUNIDADES

Veículos

Classificados

Diversos

28/07/2022 – João Rodrigues de Menezes – 88 anos
29/07/2022 – José Clemente Coelho – 81 anos
29/07/2022 – Hilda Celer Franco – 53 anos
30/07/2022 – Geraldo Leite de Almeida – 69 anos
30/07/2022 – Maria Luiza Batistella Possobom – 79 anos
31/07/2022 – Osvaldir Rossi – 66 anos
31/07/2022 – Gerson Joaquim de Almeida – 60 anos
31/07/2022 – Dirce Pagotto Rossi – 86 anos
01/08/2022 – José Tadeu Quibao – 56 anos
01/08/2022 – Maurilio Soares – 76 anos
02/08/2022 – Andréia Ap. dos Santos Souza – 37 anos
02/08/2022 – Lourdes Campacci Coutinho – 89 anos
03/08/2022 – José Carlos dos Santos – 47 anos

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

Ligue ou chame

19 3496.1747

ANUNCIE

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

Oração à Nossa Senhora Aparecida
Aqui estou minha Mãe Querida, diante de Ti, para agradecer Tua 
presença em minha vida. Agradecer Tua intercessão junto a Deus e ao 
Teu Santíssimo 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 infi nita 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.
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Áries - De 21/03 a 20/04: A semana começa exigindo bastante autocontrole, inclusive 
sobre seus desejos: tome cuidado com excessos de gastos e de sedução; seu poder magné-
tico será grande. Ou seja, é um bom momento para se fazer presente, mas é preciso ter bom 
senso e saber recuar quando preciso, em prol do bem-estar comum, senão a semana pode 
ser pautada por invejas e pessoas querendo competir com você. A organização será seu lema, 
assim como a necessidade de se manter protetor das suas ideias. Quanto mais se colocar a 
serviço das pessoas, mais terá sucesso. O amor traz recompensas e você poderá até mesmo 
conquistar alguém com seu jogo de cintura nesta semana. O lado de sedução é grande, então 
tome cuidado com situações indesejadas, mantenha sua verdade e seja o mais cuidadoso pos-
sível para não enviar sinais dúbios para as pessoas. Os solteiros poderão ter boas paqueras. Os 
casais terão um fi nal de semana mais romântico e íntimo. Haverá muito trabalho nesta semana, 
portanto é importante delegar e confi ar, fazendo parcerias e não tentando controlar tudo, como 
se estivesse carregando o mundo nas costas. Mantenha sua rotina mais focada na sua saúde e 
no seu bem-estar, pois isso vai ajudar a ter mais produtividade no trabalho. 

Touro - De 21/04 a 20/05: A semana será bem agitada. Tome cuidado com excessos e 
mantenha seu equilíbrio, mas isso pode ser desafi ador, já que você estará bem criativo e di-
nâmico, então segurar seus impulsos será o grande dilema. Além disso, tome cuidado com a 
rebeldia acentuada, que pode fazer você não ouvir nada nem ninguém. Realmente, se souber 
equilibrar as coisas, a sua semana tende a ser muito produtiva e divertida, com boas possibili-
dades, mas é preciso manter a postura de diplomacia: manter paz com as pessoas para seguir 
seus planos, senão poderá viver uma semana cheia de instabilidades e com a necessidade de 
apagar ‘incêndios’, sendo que poderia colocar essa energia em atividades mais construtivas. 
Semana positiva para namoros, encontros e diversão. Seu lado boêmio e lúdico está ativado. 
Para quem está casado, é importante renovar, se divertir e sair um pouco da rotina. Sua capa-
cidade de viver a vida plenamente está no ápice. Tome cuidado apenas para não esquecer as 
obrigações em nome da diversão e do prazer. Mantenha sua alegria e seu amor-próprio, mas 
não seja arrogante e apegado, querendo as coisas somente do seu jeito. Você terá muita criati-
vidade e força de comunicação nesta semana. Saiba ser mais organizado e resolva problemas 
com espontaneidade. Sociedades e parcerias podem surgir. Existe inspiração, mas tenha mais 
praticidade e pé no chão, senão você pode perder o foco e a semana poderá ser bem caótica.

Gêmeos - De 21/05 a 20/06: Boa semana para organizar a vida doméstica e profi ssional. 
Além disso, mantenha a vida em ordem e evite dramas e melindres. É importante se colocar à 
disposição para ajudar e buscar ter equilíbrio emocional para não descontar nos outros a sua 
frustração, gerando desequilíbrio em todo mundo. É bem importante ter autocontrole e mais 
estratégia. Além disso, tome cuidado com agressividade e grosserias. As relações em família 
pedem atenção. Você pode precisar dialogar mais com eles ou ajudá-los e vice-versa. Saiba 
pedir ajuda, caso seja necessário. Momento de oferecer proteção e boas ideias. Tenha coragem 
para avançar e resolver problemas em nome do bem comum. A semana está pedindo menos 
ego e mais doação. Quanto mais proteção e conforto você oferecer, mais se sentirá pertencen-
te a uma relação. O trabalho está exigindo criatividade e estratégia nesta semana. É importante 
buscar se reinventar e sair do mais do mesmo: use seu poder de realização e avance. Pode ser 
preciso se esforçar bastante para se concentrar nas tarefas. O início da semana pode ser mais 
desafi ador, pois exige muito planejamento e organização. Depois disso, você pode se permitir 
fl uir sem tantas cobranças, o que pode ser difícil. 

Câncer - De 21/06 a 20/07: A semana pode trazer caos e indecisão, mas muitas situações 
novas, notícias, fofocas e novidades. O agito está no ar. Pensar com calma antes de tomar suas 
decisões é indicado, por isso evite as impulsividades. A semana é favorável para passeios e 
pequenas viagens. A rotina pode sair dos seus planos e a vida pode abrir novos caminhos. 
Portanto mudanças podem surgir, inclusive de trabalho. Tome cuidado com a tendência a ce-
der demais, fazendo coisas que não deseja apenas para agradar, indo contra si mesmo. Além 
disso, fi que atento ao excesso de controle sobre os outros também. Mantenha o diálogo e 
deixe que as pessoas tomem a iniciativa. Busque sempre manter seus limites e se respeitar. A 
semana favorece a família. É um momento de boas trocas com pessoas com quem você já tem 
intimidade. Vale a pena abrir o coração. Você pode receber uma notícia animadora em relação 
ao seu trabalho: novas oportunidades podem surgir. A semana te leva a novos caminhos. Você 
pode conhecer novas pessoas ou ver surgirem muitas negociações. Quanto mais acreditar em 
si mesmo, mais avançará. Tenha iniciativa! Coloque-se em movimento em prol do novo.

Leão - De 21/07 a 22/08: A semana já começa trazendo benefícios, seja de autoestima, 
seja de ganhos e lucros. Você pode se benefi ciar de acordos feitos no passado ou ser reconhe-
cido por sua dedicação nos últimos dias e ganhar um extra, como aumentos ou presentes. Você 
pode, inclusive, começar em um trabalho novo ou a se dedicar a alguma atividade que traga 
mais bem-estar e prazer. Vale a pena investir na sua aparência ou mudar o visual. Tome cuidado 
com excesso de vaidade ou a necessidade de ter seus desejos todos atendidos. Dessa forma, 
você pode acabar tendo uma semana de brigas ou distanciamento amoroso. Quanto mais cal-
ma e segurança tiver, mais tudo fl uirá, porque sua autoestima está boa. O diálogo pode ser a 
melhor ferramenta para os namorados. Você terá reconhecimento. Além disso, você está em 
dia com a dignidade e está conquistando a confi ança de chefes e colegas. Você vai ser bastan-
te produtivo nesta semana, realizando muitas coisas ao mesmo tempo. A faceta multitarefa da 
sua personalidade será ativada, o que te fará dar um salto, como se a semana rendesse muito. 
Aproveite a energia da semana para se “vender” mais e ganhar mais popularidade, fechando 
bons negócios. 

Virgem - De 23/08 a 22/09: A semana traz o desafi o do foco e da organização, porque o 
caos pode imperar e será difícil não se irritar ou não querer abraçar o mundo, portanto tome 
cuidado. Evite a dispersão e a competição: mantenha o foco em si mesmo e nas suas tarefas. 
Você está com vitalidade e ânimo, então deve aproveitar para ser mais produtivo e equilibrado. 
Tome cuidado com brigas no âmbito amoroso. Saiba conversar, não apenas exigir, pois o con-
trole pode ser um obstáculo para as relações, então é importante admitir para si mesmo seu 
ciúme e seus mecanismos de manipulação. O trabalho também pode te ocupar demais, então 
saiba abrir espaço para os sentimentos, pois você pode estar mais individualista. A semana 
favorece convites de trabalho. Você poderá ser muito requisitado. Sua inteligência e sua cria-
tividade conquistarão as pessoas. Aproveite sua energia para realizar, colocar a mão na massa 
e fazer a diferença no seu trabalho. Algum concurso ou uma entrevista pode surgir; você terá 
vantagem, mas não conte com algo que ainda não se materializou. Sustente a discrição e evite 
cantar vitórias antes da hora.

Libra - De 23/09 a 22/10: A semana vai trazer algumas dúvidas e indecisões. É preciso 
parar um pouco e refl etir com calma a respeito de qual caminho seguir. Boas decisões serão 
de muita importância para defi nir seu futuro. Mantenha sua determinação em relação aos seus 
sonhos. Além disso, sustente seu comprometimento e a ordem. Manter o equilíbrio emocional 
pode ser o desafi o, uma vez que é uma fase em que você leva tudo para o lado pessoal. Tome 
cuidado com desejos em excesso. Tome cuidado com brigas devido a inseguranças emocio-
nais, ciúme ou falta de autoestima nesta semana. Cuide mais de si mesmo e, só então, abra-se 
para os outros. Fique atento a isolamentos ou à tendência a dramatizar tudo. Você pode se 
sentir traído ou passado para trás, como se as pessoas não ligassem para o que você realmen-
te deseja. Aposte na força em conjunto, saiba ceder e fazer um pouco a vontade das pessoas 
à sua volta. O trabalho pode causar uma estafa nesta semana, se você não souber manter o 
senso de ordem e de prioridades. Alguma novidade pode surgir, levando você a ter que tomar 
uma decisão. Tome cuidado com a necessidade de dar conta de tudo, porque você não vai 
conseguir e ainda pode perder a saúde. Manter o equilíbrio é fundamental.

Escorpião - De 23/10 a 21/11: A semana favorece seu senso de estratégia e de organiza-
ção. Pode ser preciso enfrentar obstáculos como atrasos, mas tenha paciência e esteja mais 
aberto para o novo. Seu senso de liderança está grande, assim como a sua capacidade de se 
relacionar bem com todos. Haverá bons momentos com amigos e de lazer. Você pode reto-
mar algo que estava esquecido. A semana favorece novos romances! Você poderá conhecer 
alguém por meio de amigos ou do seu trabalho. Pode haver um renascimento afetivo no seu 
casamento ou a retomada de uma relação do passado. Existem novas chances para o amor. 
Mantenha o diálogo como ferramenta para a harmonização. Pode ser uma semana de muita 
harmonia com os colegas. Projetos em conjunto tendem a evoluir de maneira bem-sucedida. É 
momento de fazer acontecer junto, não apenas sozinho, por isso você contará com muita ajuda. 
Saiba ser menos orgulhoso e receba o que oferecem. Tome cuidado com a tendência à teimo-
sia e à difi culdade de ceder. Busque ter bom senso. Seu senso de liderança e sua criatividade 
estão grandes. Saiba ter paciência e foque o que realmente importa. 

Sagitário - De 22/11 a 21/12: A semana vai te levar a um novo nível na carreira, se você 
mantiver a organização. Existe contentamento, portanto as coisas podem fl uir com equilíbrio. 
Podem não existir grandes novidades ou mudanças. Mantenha seu otimismo e sua fé. Sua 
saúde pode estar boa, e isso te traz mais vitalidade e motivação. A semana está mais voltada 
para o trabalho, mas a família pode trazer conforto e felicidade. Aos que estão buscando amor, 
esta semana pede leveza, soltura e despreocupação. Pessoas do passado podem ressugir. 
Evite ansiedades e deixe fl uir a vida amorosa. Você pode fechar novos contratos e parcerias de 
trabalho. Você estará mais participativo e contribuindo para o andamento do sucesso de todos, 
não apenas do seu. Veja mais soluções do que problemas e coloque a mão na massa. Pode 
haver pessoas querendo investir na sua ideia. Quanto mais tiver clareza dos seus propósitos, 
mais você avançará.

Capricórnio - De 22/12 A 20/01: Seus planos podem não acontecer como você gosta-
ria, então você pode se sentir injustiçado. Saiba abrir mão e buscar novas soluções: é preciso 
criar estratégias e avançar com mais originalidade, portanto algo pode ser renovado na sua 
vida. Esta semana traz novidades no horizonte, então vale a pena não fi car insistindo em velhas 
atitudes. Aposte no novo. Tome cuidado com discussões, porque pode existir insatisfação na 
relação atual. Além disso, fi que atento a deslealdades ou traições. É importante cuidar também 
para não se afastar de quem você ama por causa de um orgulho bobo. Saiba aceitar pedidos 
de desculpa. É um momento de novidades afetivas, mas tome cuidado com a difi culdade de 
escolher: podem existir opções e dúvidas emocionais podem estagnar o seu caminho. Semana 
positiva para estudar, criar novos projetos e planos. Você pode se benefi ciar se usar sua comu-
nicação de forma mais direta, sem rodeios, sendo prático e organizado. Mantenha a dedicação 
e o seu empenho. Aposte em decisões sábias e abandone tudo que te faz mal. Tome cuidado 
com autossabotagens. 

Aquário - De 21/01 a 19/02: Semana de organização e avanços lentos. Tome cuidado com 
estagnação ou procrastinação. Existirá muita cura nos seus dias, desde que você não perca a 
coragem de enfrentar os problemas que podem surgir. Lembre-se de que existe crescimento e 
aprendizados nesta semana. É uma boa semana para abandonar maus hábitos que prejudicam 
sua vida, principalmente a sua saúde. Pode existir um amor à primeira vista. Tome cuidado com 
ilusões, mas invista no que faz seu coração vibrar. Além disso, fi que atento com a tendência a 
guardar mágoa; é importante resolver no diálogo ou o problema tende a crescer. Planos de 
viagens ou atividades em conjunto podem fortalecer a relação. O trabalho pode ser muito can-
sativo se você fi car dando mais atenção às críticas e reprovações do que às suas conquistas e 
ao reconhecimento que recebe. Saiba se reinventar: use sua criatividade e seu conhecimento 
a seu favor. Ser produtivo é importante, mas, mais do que isso, é importante ser fi el às suas 
metas e aos seus planos. 

Peixes - De 20/02 a 20/03: A semana pode trazer uma atividade nova à tona. Você pode 
se permitir um novo hobby que promoverá autoestima e bem-estar. Tome cuidado com exces-
so de trabalho ou a difi culdade de relaxar. Aprender com os erros é importante, bem como se 
manter dedicado. A semana pode ser pesada, mas se você se mantiver organizado e focado, 
a tendência é que seja mais fácil. É uma semana de ajudas mútuas e parcerias, portanto, se 
você não sentir que existe troca, pode desencantar da pessoa ou se afastar momentanea-
mente. Porém, para as relações nas quais existem trocas, a semana favorece o fortalecimento 
e o enraizamento. Existem resoluções em conjunto para chegar em uma solução. Você pode 
ter muito foco e dedicação, então tome cuidado com excessos. Algo novo pode estar surgin-
do na sua vida profi ssional, o que vai te motivar totalmente. Existem novos contratos e novos 
aprendizados. Você está avançando e crescendo, então continue se mantendo diplomático e 
equilibrado. Quanto mais der sinais de interesse em relação ao que faz e à posição onde está, 
mais poderá ter espaço e oportunidades.

HoróscopoFeliz
Aniversário

Seu nome não está na lista?

Ligue pra gente! 3496.1747

Dia 05/08
Sérgio Aparecido Risso
Carla Adenise de Souza
Erich Galassi
Werlei Carvalho

Dia 06/08
Andrea Ferraz Fontolan
Cleide Possobom Morete
Irma Garcia de Carvalho
Edson José Bombonatti
Andréia Fontolan Alves
Maria Jesus Pagotto Gave
Elvis Andrade
Lisley Vendramim
Laís Silva

Dia 07/08
Rosana Iauci Lamas
Luís Otávio Quagliato Simões
Lígia C. Campos Pinto
Leticia Liberato
Tiago Martins
Tania Christina Santos
Juninho Groppo
José Magno

Dia 08/08
Jorge Luis Ricomini
Elidamares A. de Oliveira Pedrina
Tulio Alexandre A. Soares
Janaina Bizin

Dia 09/08
Thomas Bragion
Ovidia Cerezer
Maria de Oliveira
Florinda Casares Valarine

Márcia Prado dos Santos
Marcos José Spavari
Sebastião Paulo Silva
Lívia Rezende
Peterson Buzeto
Mario Rossi
Elielson de Andrade
Angela Ferraz
Débora Silvestre
Agnaldo Ap. Tempesta
Renan Mataveli
Adriano Rolim Martins

Dia 10/08
Maria da Graça R. Feres Almeida
Jair Lourenço Pantaroto
Zualdo A. Pantaroto
Daniela do Livramento Risso
Carlos Marcel Lopes de Lima
Eloá Cristina França de Paula
Florivaldo Dias Ferraz Filho
Lucimara Zuin Batista Nogueira
Edison de Jesus Almeida
Amanda Campos Pinto
Renan Bordini
Lais Campos
Danuza Garcia

Dia 11/08
Rosangela M. Canaveze Fornaziero
Júlia Rojas Bastos
José Fabrício Neto
Aldericio Guimarães Teixeira
Saulo Henrique Tonin Ricomini
Bruna Laura Faria
Maria de Fátima C. Cremoneze
Adilson Cruz
Ana Paula Braggion

NOVELAS

Pantanal – Globo – 21h - sexta-feira: José 
Leôncio manda Jove buscar José Lucas. Zefa 
fi ca perplexa ao ver Maria Bruaca na chalana. 
José Leôncio descobre que Érica está grávi-
da de José Lucas. Ibraim pede a José Leôncio 
para convencer Érica a interromper a gravi-
dez. Juma sente a forma distante como Jove 
a trata. Ibraim pensa em tirar proveito político 
do casamento de Érica com José Lucas. Jove 
demonstra a Irma arrependimento por ter 
tratado Juma com frieza. José Lucas garante 
a Jove que Juma gosta do irmão. José Leôn-
cio comenta com Filó sobre sua preocupação 
com José Lucas.

Cara e Coragem – Globo – 19h - sexta-feira: 
Dagmar conta pra Anita sobre o noivado de 
Regina e Leo e confessa que mentiu no depoi-
mento a pedido da fi lha. Anita afi rma a Dagmar 
que não é amiga de Regina. Ítalo confi rma que 
Baby é informante de Danilo. Armandinho não 
consegue seduzir Dalva, e vai atrás de Cleide. 
Rico não gosta de saber que Lou vai dormir na 
casa de Renan. Os capangas de Danilo colo-
cam um explosivo no carro de Pat. A delegada 
Marcela procura Jonathan na SG. Ítalo apre-
senta um amigo hacker para Pat e Moa e con-
ta que Baby é informante de Danilo. Leonardo 
garante a Regina que não se casará com ela. 
Marcela questiona Jonathan sobre a pesquisa 
da fórmula a base magnésio. 

Além da Ilusão – Globo – 18h - sexta-feira: 
Joaquim se irrita ao descobrir que Iolanda 
sabe a verdadeira identidade de Davi. Silvana 
surpreende Bento. Emília fl agra Cipriano bei-
jando Giovanna, e Jojô conforta a mãe. Úrsula 
e Joaquim queimam as provas contra ele, que 
planeja entregar Davi para a polícia durante a 
festa de aniversário de Isadora. Heloísa recon-
trata Emília. Inácio e Arminda comemoram sua 
união. Iara ouve a conversa de Iolanda com 
Joaquim e alerta Davi. Santa e Geraldo se bei-
jam. Davi confronta Iolanda.

Carinha de Anjo – SBT - sexta-feira: A polícia 
logo aparece para perseguir o criminoso. Leo-
nardo se vê numa emboscada policial e aca-
ba preso pelo delegado Peixoto. Dulce Marai 
volta para casa e deixa todos emocionados. 
Dois anos depois, a família de Dulce Maria vai 
ao colégio para uma festa de aniversário com 
o tema de viagem ao mundo da lua. Madre 
Superiora apresenta para as irmãs uma nova 
noviça que viajou o mundo até descobrir sua 
verdadeira vocação. Trata-se da irmã Silvana 
(ex-secretária da Rey Café).

Poliana Moça – SBT - 21h30 - sexta-feira: 
Luigi conta ao Mario que beijou a Song. Roger, 
Otto e Marcelo abandonam o cativeiro; os ir-
mãos mais velhos levam Marcelo, muito feri-
do, ao hospital. Marcelo sofre um trauma na 
cabeça e fi ca internado em estado grave. Ben-
to recebe fl ores em nome de Ruth; o sobrinho 
reconhece a mensagem de Renato e questio-
na a tia sobre suposto envolvimento amoroso 
com o professor de música. Luísa se emociona 
ao ver o marido na UTI. Poliana pergunta ao 
pai se os sequestradores o machucaram; ele 
não quer comentar sobre o assunto. Gleyce 
resiste em fazer festa de aniversário de casa-
mento. Vinícius e Raquel decidem conversar 
sobre o relacionamento deles. 

A Desalmada – SBT – 18h - sexta-feira: 
Gabriel e Sandra estão muito preocupados 
porque Fernanda não aparece. Rafael e Fer-
nanda decidem viver uma aventura sem avisar 
ninguém. Mateus e Pedro apresentam uma 
denúncia acusando os empregados da em-
pacotadora pelo ataque que sofreram. Isabe-
la pede ajuda a Roberto para continuar com 
seu plano. Rafael e Fernanda participam de 
concursos para conseguir dinheiro e comida. 
Joana procura Otávio e pergunta se seu fi lho, 
Rafael, sabe alguma coisa sobre Fernanda 
porque ela desapareceu. Ao deduzir que ela 
e Rafael estão juntos, Otávio fi ca furioso e diz 
a Carmelo que Fernanda é sua e não permitirá 
que ninguém fi que com ela. 

Reis - 21h – Record - sexta-feira: Samuel 
questionará os anciãos, segundo mostra o re-
sumo de Reis. Eles pedirão por um rei. Samuel 
castigará os próprios fi lhos. Kayla terá um 
encontro provocante com Naás. Samuel rece-
berá um novo chamado de Deus e Saul será 
escolhido por Deus. Saul será ungido por Sa-
muel e se tornará o rei de Israel. Kayla fará um 
pacto com Luciér. Saul se mostrará inseguro e 
receberá o apoio e ensinamentos de Samuel, 
mas será surpreendido negativamente com as 
palavras de Quis.

Os Imigrantes – TV Brasil - 18h - sexta-feira: 
Izabel se reencontra com Biá, que continua em 
profundo luto pelo fi lho. Nininha volta encan-
tada com a noite ao lado de Primo. O rapaz 
confessa à Fräulein que está apaixonado por 
Nininha. Onofre fi ca desconfi ado com a insis-
tência de Pereira em fi car fora de casa. Ele 
continua a fugir da mulher como o diabo foge 
da cruz. Jorge se envolve numa briga na casa 
de uma prostituta e vai preso. Youssef desafi a 
o delegado e também acaba na cadeia. Tufi k 
e Rosita fazem as pazes, depois que o libanês 
promete não deixar o fi lho viajar novamente. 

FILMES

As Aventuras de uma Super-Professora - TV 
Brasil - 14h00 - sexta-feira: Josje acaba de 
chegar à nova escola e logo tem que lidar com 
uma sala de aula cheia de alunos nada mo-
tivados. Meio tímida e muito atrapalhada, ela 
descobre um misterioso artefato na parede de 
casa. Ao entrar em contato com o objeto, ela 
liberta uma força poderosa que se une ao seu 
corpo e lhe dá superpoderes incríveis. Agora 
uma heroína, a professora usa seus poderes 
para resgatar animais, e acaba descobrindo 
uma conspiração contra o zoológico local.

Uma Dobra no Tempo - Globo - 15h30 - sex-
ta-feira: Meg Murry e seu irmãozinho, Char-
les Wallace, fi caram sem o seu pai cientista, 
o senhor Murry, há cinco anos, desde que ele 
descobriu um novo planeta e usou o concei-
to conhecido como tesseract para viajar para 
lá. Aliado do colega de classe de Meg, Calvin 

O’Keefe, e guiado pelos três misteriosos via-
jantes astrais conhecidos como sra. Whatsit, 
sra. Who e mrs. Which, as crianças iniciam uma 
perigosa jornada para um planeta que possui 
todo o mal no universo.

Ian - Sesc TV - 16h30 - sexta-feira: Ian nas-
ceu com paralisia cerebral. Tudo que queria 
era fazer amigos, mas a discriminação o afas-
tava dos parquinhos. Porém, ele é um menino 
determinado e não desiste fácil.

Entre Nuvens* - Sesc TV - 16h40 - sexta-fei-
ra: Os antigos camaradas da I Guerra Mundial, 
os pilotos Jake Lee, Tex Clarke e Dizzy Davis, 
se reencontram vinte anos depois, trabalhan-
do em uma companhia governamental do cor-
reio aéreo americano.

Encantadores de Histórias* - Sesc TV - 
16h53 - sexta-feira: O universo oriental é 
retratado com muita música embalando histó-
rias, rituais e magia.

Pode Me Chamar de Francisco - TV Apa-
recida - 21h15 - sexta-feira: Jorge Maria 
Bergoglio se tornou um dos líderes da Igreja 
Católica mais famosos e amados do mundo, 
o Papa Francisco; ele seguiu sua vocação re-
ligiosa em Buenos Aires e desde muito cedo 
aprendeu a levar uma vida repleta de dedica-
ção ao próximo.

Oswaldo Cruz na Amazônia - TV Senado 
- 22h00 - sexta-feira: Filmado em 1986 na 
fronteira leste da Amazônia, ao longo da ro-
dovia Belém Brasília, período em que foram 
assassinadas mais de 100 pessoas. Grandes 
fazendeiros, prestes a perder benefícios ad-
quiridos durante o governo militar, contratam 
pistoleiros para expulsar grupos de sem-terra 
acampados.

Capitães de Areia* - TV Brasil - 22h30 - sex-
ta-feira: Pedro Bala, Professor, Gato, Sem 
Pernas e Boa Vida são adolescentes aban-
donados por suas famílias, que crescem nas 
ruas de Salvador e vivem em comunidade no 
Trapiche. Eles praticam uma série de assaltos 
e são constantemente perseguidos pela polí-
cia. Um dia, Professor conhece Dora e seu ir-
mão Zé Fuinha e os leva até o Trapiche, o que 
desencadeia a excitação dos demais garotos, 
que não estão acostumados à presença de 
uma mulher no local. Aos poucos, nasce o afe-
to entre o líder do grupo e a jovem.

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

Gênios do Crime - SBT - 23h15 - sexta-feira: 
Dave Ghantt, guarda noturno de uma compa-
nhia de carros blindados no sul dos Estados 
Unidos, organiza um dos mais ousados as-
saltos a banco da história norte-americana. 
Mesmo sem ter experiência e contando com a 
ajuda dos colegas mais atrapalhados, ele con-
segue roubar 17 milhões de dólares. Baseado 
em uma história real.

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

BR Acima de Tudo - Futura - 02h00 - sexta-
-feira: No Pará fi ca o maior bloco de fl orestas 
protegidas do mundo. Indígenas, pecuaristas, 
posseiros, quilombolas, empresários e políti-
cos refl etem os impactos da possível expan-
são da BR-163 fl oresta adentro.

Em Busca da Verdade -> Perseguição Im-
placável - Globo - 03h15 - sexta-feira:  O mi-
litar britânico Lex Walker recebe a notícia de 
que sua fi lha Sam foi assassinada e que preci-
sa viajar a Los Angeles para buscar o corpo. Na 
chegada, ele percebe que aquela não é sua 
fi lha e começa uma busca cheia de obstácu-
los para encontrá-la.

Capitães de Areia* - TV Brasil - 03h45 - sex-
ta-feira:  Pedro Bala, Professor, Gato, Sem 
Pernas e Boa Vida são adolescentes aban-
donados por suas famílias, que crescem nas 
ruas de Salvador e vivem em comunidade no 
Trapiche. Eles praticam uma série de assaltos 
e são constantemente perseguidos pela polí-
cia. Um dia, Professor conhece Dora e seu ir-
mão Zé Fuinha e os leva até o Trapiche, o que 
desencadeia a excitação dos demais garotos, 
que não estão acostumados à presença de 
uma mulher no local. Aos poucos, nasce o afe-
to entre o líder do grupo e a jovem.

13º Distrito - Band - 04h00 - sexta-feira: A 
área de Brick Mansions é extremamente vio-
lenta e abandonada pela polícia local, que foi 
corrompida pelo crime organizado. Todo dia é 
uma batalha para o honesto detetive Damien 
Collier, que pretende vingar o assassinato do 
seu pai. Ele recebe a missão de entrar na peri-
gosa região e localizar uma bomba que pode 
destruir a cidade de Detroit inteira. Para tan-
to, Damien conta com a ajuda do jovem Lino, 
que precisa tirar a namorada das mãos de um 
trafi cante.

Por Trás do Céu - Globo - 04h40 - sexta-
-feira: Em um lugar tomado pela extrema 
pobreza, Aparecida, mulher forte do sertão, 
vive cheia de sonhos e esperança. Enquanto 
o marido Edivaldo leva uma vida amargurada 
por uma tragédia do passado, a jovem deci-
de tomar uma atitude que pode mudar sua 
trajetória para sempre: partir para a cidade 
grande.

Novelas e Filmes
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Unimed inaugura revitalização do Hospital
DESTAQUE  |  Autoridades, médicos, funcionários e cooperados participaram de cerimônia realizada na quinta-feira, 28 de julho

A Unimed Capiva-
ri inaugurou, na noite 
desta quinta-feira (28), 
a revitalização do hospi-
tal e a nova unidade do 
Núcleo de Atenção Inte-
gral à Saúde. O evento, 
realizado na rua Regente 
Feijó, 778, contou com a 
presença de autoridades, 
médicos, funcionários e 
cooperados.

A Unimed Capivari 
faz parte de um siste-
ma Cooperativista de 
Trabalho Médico, com 
objetivo de oferecer as-
sistência à saúde, com 
qualidade e eficiência 
para os beneficiários.

Fundada em Capiva-
ri, em 1988, a Unimed 
iniciou com poucos mé-
dicos, em uma pequena 

casa situada no centro da 
cidade. Hoje, conta com 
hospital próprio com 
50 leitos, sendo 40 para 
internações clínicas, 
cirúrgica, maternidade 
e pediatria, e outros 10 
destinados à Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI).

NAIS
O prédio localizado na 

área central da cidade e 
próximo ao Hospital da 
Unimed passou a ser de-
nominado de NAIS – Nú-
cleo de Atenção Integral 
à Saúde, composto por 4 
pavimentos que atende 
vários setores da Uni-
med como: Método ABA 
para Autismo, Centro 
de Medicina Específica 
(CME), Atenção Integral 

à Saúde (AIS) e Medicina 
Preventiva (Viva Mais).

Para se adequar aos 
padrões Unimed e ofe-
recer uma estrutura com 
total conforto aos bene-
ficiários, várias adapta-
ções e melhorias foram 
realizadas, com foco no 
atendimento humani-
zado.

“A aquisição desta 
unidade para a Unimed 
Capivari significa cres-
cimento, prosperidade 
e a pretensão de sermos 
cada vez mais compe-
titivos no mercado e 
mantermos a liderança 
no seguimento da Saúde 
em nossa cidade”, expõe 
o Diretor Presidente da 
Unimed Capivari, Dr. 
Luiz Antonio Bereta.

Kelly Jordão

Dr. Luiz Antonio Bereta, diretor presidente da Unimed Capivari


