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Bíblia sem preconceito - 24
Um pouco mais de 

curiosidade sobre esses 
contos mirabolantes dos 
quais surgiram o vocábulo 
“conto do vigário”.

O historiador Sérgio B. 
de Holanda refere-se ao 
fato de que S.J. João Euzébio 
Nieremberg pregava que 
na Sua paixão, Jesus sofreu 
6.666 açoites crudelíssimos 
e verteu 97.305 gotas de 
sangue e 72.200 gotas de lá-
grimas. 

Anchieta disse que o 
urro da Anhuma (ave ima-
ginária duas vezes maior 
que o pavão) era como o do 
burro; Pe. Fernão Cardin di-
zia ouvir a 3,3 km de distân-
cia. Seus ossos e esporões 
raspados, bebidos com água 
ou vinho curavam picadas 
de cobras e os chifres pen-
durados ao pescoço como 
talismã, devolvia a fala ao 
mudo, e que um menino 
mudo “entrou a falar” por-
que usou esse talismã.

Outro conto fantasioso é 
sobre S. Tomé, discípulo de 
Jesus. O apóstolo começou 
a pregar em, Meliapor (les-
te da Índia), convertendo 
alguns, mas foi perseguido, 
fugiu para os montes. Cer-
to dia, um caçador viu um 
pavão que se destacava do 
bando pelo tamanho e for-
mosura. O caçador mirou o 
pavão ao alçar voo. Quando 
o caçador chegou para re-
colher a ave, eis que havia 

se tornado em S. Tomé. O 
caçador foi à cidade, contou 
o ocorrido e vieram o go-
vernador e grande número 
de curiosos. Encontraram 
na laje, donde saíra voando, 
duas pegadas, então creram 
na sua santidade. Levaram-
-no para a igreja onde o se-
pultaram, e ao seu lado, a 
pedra onde estavam as pe-
gadas. A igreja, foi adorna-
da de cruzes e pavões, tor-
nou-se centro famoso, para 
onde faziam romarias. Al-
guém vendo o braço do san-
to fora da sepultura foi cor-
tá-lo para servir de relíquia, 
mas o santo puxou o braço 
para dentro. Em 1150, Hen-
rique de Morungen foi, a 
mando do rei germano aos 
cristãos, da agora, S. Tomé 
e de lá trouxeram muitas 
relíquias, encontradas, se-
gundo o Prof. Hermann 
Menhardt, no mosteiro 
de S. Tomé em Leipzig até 
1899. Em muitos lugares, 
no oriente, Tomé foi visto 
carregando enorme cruz 
como sacrifício, pregando o 
evangelho de Jesus a quem 
negara. 

Da índia a lenda veio ao 
Brasil, tão fantasmagórica 
quanto lá. A “Nova Gazeta 
Alemã” em 1516, publica-
va que os índios brasileiros 
quiseram mostrar as pega-
das de Tomé, chamado por 
eles, Deus Pequeno, pois 
havia outro maior, que o 

acompanhava pelo inte-
rior onde havia cruzes. Os 
indígenas chamam a seus 
filhos de Tomé. S.J. Simão 
de Vasconcelos, cronista da 
Companhia de Jesus, disse 
ter visto as pisadas de Tomé 
gravadas nas lajes em 5 lu-
gares diferentes: no norte 
de S. Vicente; em Itapoã, 
Baía de Todos os Santos; 
na praia de Toque-Toque; 
Itajuru, perto de Cabo Frio 
e na Paraíba. Em alguns 
desses lugares havia pega-
das de um homem menor e 
de um maior. Frei Jaboatão 
também viu em Pernambu-
co pegadas na rocha, de um 
pé esquerdo com os dedos 
divididos e a “marca era de 
menino de 5 anos, poderia 
ser de um anjo”. S.J. Nóbre-
ga também disse que viu 
essas mesmas marcas. S.J. 
Simão Vasconcelos ainda 
aumentou dizendo, que es-
sas pisadas foram gravadas 
quando o rio se abriu para 
Tomé fugir dos índios que 
queriam flechá-lo. Daí ele 
foi à Índia. S.J. Antony Kni-
vet relatou que de algumas 
dessas pegadas brotavam 
águas puras, perenes e do-
ces, ele conversava com os 
peixes e os entendia. Viu 
também uma dessas lajes, 
enorme apoiada em 4 pe-
drinhas menores do que um 
dedo. No Paraguai o santo 
foi visto com sandálias de 
3 solas. Na sola interna ha-

via marcas do suor de Tomé 
e da externa escorria lavas 
do vulcão de Arequipa, 
por onde ele passou. Uma 
senhora tinha uma dessas 
sandálias, vista pelo ‘vene-
rável padre da Ordem Die-
go Álvares da Paz, que dizia 
ser muito grato o aroma, e 
a fragrância dessa sandá-
lia deixava longe qualquer 
outro olor’. O S. J. Montoya 
conta o “milagre”: o Arce-
bispo Dom Toribo Mongro-
bejo encontrou dois bura-
cos numa rocha, feitos pelos 
joelhos de S. Tomé enquan-
to orava. Ali mesmo ele 
ajoelhou agradecido pelo 
Santo. S. J. Nícolas Del Te-
cho afirmou que o apóstolo 
era devotíssimo das chagas 
de Jesus, por isso carregou 
por mais de 1200 léguas 
(7920 Km) uma cruz tão 
pesada, que 3 cavalos mal 
podiam carregar. Pe. Osó-
rio disse que em Meliapor, 
nem uma parelha de ele-
fantes podia carrega-la, dela 
exalava fragrância peculiar, 
mesmo após mais de 1500 
anos atolada no lodo féti-
do, donde Tomé tirou com 
facilidade. O chá da madei-
ra dessa cruz tinha virtude 
curativa, principalmente de 
disenteria.

Opinião
Seja presente

Capivari… Terra de poetas, de artistas, 
atletas, políticos, empresários, trabalhadores. 
Para não correr o risco de fazer injustiça, es-
quecendo de alguma personalidade importan-
te, cabe resumir que Capivari é terra de gente 
do bem, povo acolhedor e batalhador.

Quantas histórias já foram contadas e quan-
tas tantas ainda hão de ser. Cidade que, como 
tantas outras do interior de São Paulo,  sofrem 
para entrar no trilho contínuo do desenvolvi-
mento. 

No entanto, ao que parece, mesmo que de 
maneira tímida, tem aproveitado e propiciado 
novas oportunidades para o seu povo. 

A verdade é que Capivari segue o atraso no 
tempo de outras cidades da região. Já passou 
da hora da Terra de Poetas assumir o seu de-
vido espaço e mostrar a sua importância no 
eixo regional.

O mérito, até aqui, se deve ao povo, que acre-
dita em dias melhores. Aos empresários, que en-
frentam crise pós crise com galhardia e lutam 
para manter empregados os pais de família. 

É também dos trabalhadores, que resistem 
bravamente aos aumentos abusivos nos pre-
ços dos produtos e serviços. Que enfrentam a 
precariedade do sistema público de saúde e de-
mais serviços oferecidos por um sistema falho, 
corrompido e sucateado.

Pois bem, hoje é dia de parabenizar Capivari 
pelos 187 anos de vida. E é claro, dia de desejar 
força e fé, para que esta luta em busca do desen-
volvimento e progresso seja contínua e profícua.

Que a data e o atual momento sirvam de refle-
xão. Mais do que criticar, é tempo de apresentar 
ideias de melhoria. É tempo de ser um presente 
para a sua cidade e para o seu próximo.

Parabéns Capivari e a todos que lutam por 
dias melhores!

Editorial

Estamos no início do 
sétimo mês do ano 2019 a 
caminho do ano 2020, sem-
pre na expectativa e na es-
perança de que; em nossas 
orações diárias as súplicas 
dirigidas ao Pai nosso que 
está no Céu, para que haja 
harmonia, compreensão e 
entendimento entre os ho-
mens sejam atendidas, para 
que a tão almejada Paz Uni-
versal seja finalmente alcan-
çada.

Na avançada idade em 
que nos encontramos, em 
tempo algum, soubemos 
que em algum lugar do 
mundo não estava havendo 
guerra, entre nações ou in-
ternas.

Desde tempos imemo-
riais, instigado pela ganân-
cia, o animalesco espírito 
humano vem, tentando 
invadir terras para delas se 
apossarem, provocando dos 
proprietários, logicamente 
através de suas Forças Ar-
madas, evitá-lo nos campos 
de batalha.

Inicialmente as armas 
usadas para ataques e defe-
sas eram constituídas de es-
padas e lanças, pelos guer-

reiros protegidos da cabeça 
aos pés por fortes armadu-
ras, a pé ou cavalgando trei-
nados e também protegidos 
corcéis. 

Surgiram depois, com 
o invento da pólvora, os 
arcabuzes, os canhões e as 
bombas, passando para as 
metralhadoras, fuzis, revól-
veres, garruchas, espingar-
das “carregadas pela boca”, 
pistolas automáticas, bom-
bas atômicas e atualmente 
os velozes, certeiros tele-
guiados mísseis de longo 
alcance.

Naturalmente são usa-
das as burocráticas funções 
das equipes de técnicos e 
especialistas, através de pla-
nejamentos de ataques e de-
fesas, no céu, terra e mar.

Tudo com os imprevisí-
veis e incalculáveis danos 
materiais e financeiros, sem 
contar as irreversíveis per-
das de vidas de combaten-
tes, as de indefesas pessoas, 
jovens, idosos e crianças de 
ambos os sexos.

Tudo para que? Se ven-
cedores, amealhadas enor-
mes fortunas, por acaso le-
varão consigo ao cessar-lhes 

a vida no corpo físico? Na 
espiritualidade não há mo-
edas nem casas Bancárias 
para depositá-las.

Não somos donos de 
nada! Tudo quanto estamos 
usando, aqui ficará para ser 
utilizado (ou destruído) pe-
los nossos herdeiros. É mui-
to importante nos desape-
garmos dos bens materiais, 
procurando “não olhar para 
traz” ao desencarnarmos 
(morrermos fisicamente), 
evitando sofrer ao assis-
tirmos da espiritualidade 
(caso não tenham sido doa-
dos) até estranhos invadin-
do e se apossando do que 
julgávamos ser eternamente 
nosso.

Como a nossa passagem 
por este Plano de Enten-
dimentos e Regeneração, 
é muito rápida, devemos 
aproveitar os minutos no 
dia a dia, para aprender - 
principalmente na perfeita 
e inigualável escola da vida 
- assimilando, aplicando e 
divulgando as sábias lições 
e exemplos à nós legados 
pelo Divino Mestre Jesus.

Preparemo-nos para a 
verdadeira vida (a espiritu-

al), vivendo como se   últi-
mo fosse, o dia que estamos 
vivendo e agradecendo à 
Deus, pela oportunidade de 
desfrutarmos dessa Graça, 
na prática do Bem nos afas-
tando do seu oposto. Que 
assim seja.

Cidadania
Infelizmente grande par-

te da nossa população, não 
entendeu o significado da 
palavra cidadania e conti-
nua, ao invés de cumprir, 
desrespeitando as orienta-
ções emanadas do Legislati-
vo e Executivo.

Sugerimos aos Srs. ve-
readores, uma ronda pelas 
ruas e praças de Rafard para 
constatarem o que constan-
temente temos afirmado: 
capim e lixo, assim como 
material de construção im-
pedindo a passagem nas 
calçadas, enormes amon-
toados de mato e galhos de 
árvores pelas ruas, etc., etc.

A única maneira de se-
rem solucionados esses 
problemas, que estragam a 
imagem da cidade é mul-
tando severamente os infra-
tores!  É isso.

Artigo
Mês Julho - Ano 2019

Denizart Fonseca, Cidadão Rafardense, oficial da FAB e professor de Educação 
Física e Desportos, colaborador desde a fundação do jornal O Semanário

Papa Francisco

A Certeza na Vitória
Ninguém pode ir para a batalha a menos que 

esteja plenamente convencido da vitória em ante-
mão. Se começarmos sem confiança, já perdemos 
metade da batalha e enterramos os nossos talentos. 

Enquanto dolorosamente conscientes das nos-
sas próprias fraquezas, temos que marchar sem 
ceder, tendo em mente o que o Senhor disse a São 
Paulo: “A minha graça te basta, porque o poder se 
aperfeiçoa na fraqueza” (2 Cor 12: 9). 

O triunfo cristão é sempre uma cruz, mas uma 
cruz que é ao mesmo tempo uma bandeira vitorio-
sa suportada com ternura agressiva contra os as-
saltos do mal. 

O espírito maligno de derrotismo é irmão da 
tentação de se separar, antes do tempo, o trigo do 
joio; é o fruto de uma ansiosa e auto-centrada fal-
ta de confiança. 

Mensagem do



05 DE JULHO DE 2019 3O Semanário



4 05 DE JULHO DE 2019O Semanário

Operação tapa buracos 
acontece por toda a cidade
Na quinta-feira, 27, 

a Prefeitura de Rafard, 
por meio do Departa-
mento de Obras e Ser-
viços, deu início a ope-
ração tapa buracos por 
toda a cidade. 

Os trabalhos come-
çaram nas ruas Tuiuti, 
Pracinha Fábio e av. 
São Bernardo. No mes-

mo dia, a aguardada 
manutenção na av. Dr. 
José Soares de Faria 
também foi feita, aten-
dendo solicitação dos 
moradores.

Outras vias da ci-
dade receberam a ma-
nutenção, como por 
exemplo a Capitão José 
Duarte Nunes, no Cen-

tro.
“De acordo com a 

necessidade, vamos 
atendendo todas as ruas 
de Rafard. Um trabalho 
que é constante, porém 
visa dar maior comodi-
dade e segurança para 
a população”, afirmou 
o prefeito de Rafard, 
Carlos Roberto Bueno.

RAFARD

Valor: R$ 231,24 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Formada mais uma turma 
do curso de costureiras

Na sexta-feira, 28 de 
junho, ocorreu na sede 
do Rotary Club, a ceri-
mônia de formatura da 
Oficina de Costura de 
Rafard. Com mais uma 
turma completa, o pre-
feito Carlos Roberto 
Bueno e a primeira dama 
e presidente do Fundo 
Social, Sônia Bueno, se 
mostraram muito satis-
feitos pela capacitação 
gratuita.

Junto a entrega dos 
certificados, pelas mãos 
do prefeito Carlão, vere-
ador Alex Sandro Santos, 
presidente do FS, Sônia, 
e diretora da Assistência 
Social, Nádia Quadros, 
o evento contou com ho-
menagens às alunas e a 
professora que ministrou 
as aulas, Cidinha. 

“Estamos encerrando 
mais uma turma, que se 
saiu muito bem, e assim 

esperamos continuar por 
muito tempo o projeto. 
Capacitar tanta gente e de 
forma gratuita é motivo 
de enorme orgulho para 
todos nós. Desejo boa 
sorte na trajetória profis-
sional de cada uma de vo-
cês”, discursou o prefeito.

Após o protocolo, 
houve a confraterniza-
ção, com comes e bebes 
levados pelas próprias 
costureiras.

Capacitação  |  Certificados foram entregues na última semana
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Vacinação contra a 
Febre Amarela é um 
sucesso em Rafard

No último sábado, 
dia 29, aconteceu na 
Pediatria de Rafard, 
a campanha de vaci-
nação contra a Febre 
Amarela. O atendi-
mento ocorreu durante 
todo o sábado, teve óti-
mo índice de vacinados 
e foi acompanhado de 
perto pelo prefeito de 
Rafard, Carlos Roberto 
Bueno, e pela primeira 
dama, Sônia Doriguelo 
Bueno.

Além da vacinação 
contra a Febre Amarela 
(dose única), a popu-
lação ainda pôde atua-
lizar as vacinas atrasa-
das. Para isso bastava 
levar a carteira de vaci-
nação e um documento 
de identificação. 

A prefeitura ainda 
disponibilizou no dia, 
pula-pula, algodão 
doce e pipoca gratuita-
mente para a alegria de 
crianças e adultos. 

SAÚDE

Prefeito também participou de imunização (Foto: Divulgação/Pref. Rafard)

Famílias carentes recebem doações 
de roupas da Campanha do Agasalho

Durante esta semana, 
o Fundo Social de Ra-
fard fez a entrega das 
peças de roupas arreca-
das com a Campanha 
do Agasalho 2019. Na 
quarta-feira, 3, a entrega 
ocorreu na Assistência 
Social, e no dia seguinte, 
quinta-feira, 4, no antigo 
CRER, no bairro Popu-
lar.

A população caren-
te pôde escolher desde 
peças infantis até adul-
tas, todas devidamente 
separadas. A Presidente 
do Fundo Social, Sônia 
Bueno, acompanhou as 
entregas, bem como a 
Diretora da Assistência 
Social, Nádia Quadros. 

As doações foram ar-
recadas em conjunto por 
setor público, empresas 

e população.

Bairro
Sete Fogões
No sábado, 29 de ju-

nho, a primeira dama, 
Sônia Bueno, esteve no 
bairro Sete Fogões para 
a entrega de roupas às 
famílias carentes. A 
ação “Varal do Amor” é 
promovida pela ADUS-
MEC (Associação dos 
Usuários da Saúde 
Mental de Capivari) e 
teve apoio do Governo 
Municipal, por meio do 
CRAS Estação.

As peças foram pen-
duradas no “Varal do 
Amor” para que as pes-
soas carentes pudessem 
escolher o que mais ne-
cessitavam, sem pagar 
nada.

Em tempo: 
últimas doações
Nesta semana, o Fun-

do Social e a Assistência 
Social de Rafard visita-
ram as empresas que se 
propuseram a ajudar na 
arrecadação de peças de 
roupas para a Campanha 
do Agasalho 2019. Toda 
a coleta será destinada 
à população carente do 
município, com o obje-
tivo de “aquecer quem 
tanto precisa”.

A entrega das caixas 
de roupas foi feita pela 
Academia Stay Fit, Mer-
cado Popular e Super-
mercado Callegari (Po-
pular) para a presidente 
do FS, Sônia Bueno, e 
para a diretora da As-
sistência Social, Nádia 
Quadros. 

Rodovias do Tietê
Na semana passada, a 

presidente Sônia Bueno 
e a diretora Nádia foram 
até a Concessionária Ro-
dovias do Tietê para re-
ceber a doação de mais 
de 200 peças de roupas.

A parceria entre a 
Rodovias, Agência de 
Transporte do Estado de 
São Paulo (ARTESP) e 
Fundo Social, se deu por 
intermédio do vereador 
Fabio Santos e poderá 
garantir doações futuras 
ainda este ano.

“Nosso muito obriga-
do a todos que se enga-
jaram na causa. Rafard 
se mostra, mais uma 
vez, muito solidária com 
aqueles que mais pre-
cisam”, reforçou Sônia 
Bueno.

Solidariedade  |  Doações foram distribuídas na última semana pelo Serviço Social de Rafard
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Rafard recebe ônibus 0 Km 
para transporte de estudantes

Rafard acaba de rece-
ber um moderno ônibus 
zero quilômetro, com 59 
assentos, equipado com 
elevador para atender 
melhor e facilitar a aces-
sibilidade de alunos por-
tadores de necessidades 
especiais, visando um 
trabalho de educação 
inclusiva. A conquista 
é fruto da articulação 
do prefeito de Rafard, 
Carlos Roberto Bueno, 
junto ao Governo do Es-
tado.

O ônibus ORE 3 com 
DPM – que será desti-
nado ao transporte rural 
escolar para maior segu-
rança e conforto dos alu-
nos – foi uma conquista 
que se deu por intermé-
dio de um Convênio fir-
mado com o Ministério 

da Educação, via Fun-
do de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), 
sendo ainda, objeto do 
Termo de Compromis-
so referente às ações 
delimitadas no Plano 
de Ações Articuladas - 
PAR.

O PAR trata-se de 
uma estratégia para o 
plane jamento plurianu-
al das políticas de edu-
cação, em que os entes 
subnacionais elaboram 
plano de trabalho a fim 
de desenvolver ações 
que contribuam para a 
ampliação da oferta, per-
manência e melhoria das 
condições escolares e, 
consequentemente, para 
o aprimoramento do Ín-
dice de Desenvolvimen-
to da Educação Básica 

(IDEB) de suas redes 
públicas de ensino.

Bueno explicou que a 
vinda do veículo foi via-
bilizada pela prefeitura, 
por meio do seu Depar-
tamento de Convênios e 
Diretoria de Educação, 
assim renovando sua 
atual frota e dando mais 
e melhores condições 
aos estudantes de todo o 
município.

“Estamos lutando 
para investir em todas 
as áreas e fazer de Ra-
fard uma cidade refe-
rência em nosso Esta-
do. Graças ao empenho 
de todos, hoje podemos 
comemorar a conquista 
deste ônibus que será de 
grande importância para 
os estudantes da zona 
rural”, disse o prefeito.

Conquista  |  Veículo tem capacidade para 59 pessoas sentadas

Ônibus é equipado para atender acessilidade de alunos portadores de necessidades especiais (Foto: Divulgação/Pref. Rafard)

Prefeitura realiza treinamento 
com trabalhadores no Sete Fogões

Nos dias 24, 25 e 26 
de junho, foi realizado 
no bairro Sete Fogões, 
o curso de Agrotóxicos 
com o tema: “Uso cor-
reto e seguro a respeito 
da Norma Regulamenta-
dora (NR-31.8)”, cedido 
pelo Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural 
(SENAR) em parceria 
com o Sindicato Rural 
de Capivari. Ao todo 
foram 15 participantes, 
dentre eles, trabalha-
dores da Usina Raízen 
(Rafard), produtores de 
Capivari e o Colégio 
Agrícola de Rio das Pe-
dras, Assohorte. 

O principal objeti-
vo do treinamento é o 

de elevar o nível técni-
co, social e econômico 
do Homem do Campo 
e, consequentemente, a 
melhoria das suas con-
dições de vida. Para 
o palestrante o traba-
lhador sempre deverá 
atuar com segurança, 
minimizando os riscos 
durante todas as etapas 
da pulverização, sendo 
assim, é indispensável 
os conhecimentos abor-
dados para o manuseio 
de agrotóxicos nas suas 
atividades diárias. 

“O uso de agrotóxi-
cos é uma operação que 
pode ocorrer várias ve-
zes durante o ciclo de 
uma cultura, além de ser 

um dos itens de grande 
impacto no custo da la-
voura. Esses fatos, junto 
com a questão de efici-
ência e segurança, deter-
minam a necessidade da 
capacitação das pessoas 
envolvidas nesses pro-
cessos que devem atuali-
zar-se constantemente”, 
destacou o Engº Agrº 
que ministrou as aulas, 
André Luiz Quagliato.

Para o mês de novem-
bro de 2019, será reali-
zando outro treinamento 
de Agrotóxicos, também 
com apoio do Gover-
no de Rafard e Casa de 
Agricultura de Rafard, 
por intermédio do Engº 
Agrº, Décio Leite.

Capacitação  |  15 pessoas participaram do treinamento em Rafard

Participantes do curso para uso correto e seguro de agrotóxicos  (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)
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Angelo Piazentin assume 
presidência do Rotary Club

O advogado Angelo 
Piazentin tomou posse 
como novo presidente 
do Rotary Club de Ra-
fard, Distrito 4310, na 
noite de terça-feira, 2. 
A reunião festiva, rea-
lizada na sede do clube 
– prédio do Círculo dos 
Operários -, também 
empossou a nova presi-
dente da Associação das 
Famílias Rotarianas de 
Rafard (Afrora), Angela 
Piazentin.

A cerimônia contou 
com a presença do pre-
feito de Rafard, Car-
los Roberto Bueno, da 
primeira dama, Sônia 
Bueno, dos vereadores 
Marco Antonio Brigati 

e Angela Barboza, e do 
Coordenador de Ativi-
dades Pedagógicas do 
SENAI Rafard, profº 
Gilson José Aleluia de 
Souza.

Pedro Ricomini, an-
tigo presidente, nomeou 
Angelo Piazentin como 
seu sucessor, este, fican-
do à frente do Rotary até 
o dia 02 de julho de 2020. 
Após sua posse, houve o 
protocolo de nomeação 
de funções dos rotaria-
nos, incluindo a entrega 
do pin da Fundação Ro-
tária. Na sequência, Cel-
so Barboza, tomou posse 
como novo membro do 
Rotary Rafard, que conta 
atualmente com 13 só-

cios.
Após o protocolo ofi-

cial, um jantar foi ser-
vido aos presentes, com 
direito a música de fun-
do e muita descontração.

“O Rotary é parte 
da história de Rafard. 
É sempre um enorme 
prazer poder estar aqui 
e desfrutar de momen-
tos tão importantes com 
essa grande família, que 
é o Rotary Rafard. Essa 
fundação está junta co-
nosco, sempre abraçan-
do as causas da cidade e 
lutando por uma Rafard 
melhor. Desejo toda sor-
te ao Presidente Angelo 
em sua administração”, 
enalteceu o prefeito.

Rafard  |  Pedro Ricomini deixou cargo para o novo presidente eleito

Carlão Bueno, Pedro Ricomi, Angelo Piazentin, Gilson Souza e Marco Brigati (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)
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O que dizem os Poetas de Capivari
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Comemoramos, condignamente, no dia 10 de ju-
lho, o 187º. aniversário de criação do município de 
Capivari, desmembrado da histórica cidade de Porto 
Feliz. No entanto, vale registrar que a Freguesia ou 
Distrito de São João de Capivari foi instituído por 
alvará de 11 de outubro de 1826. Seu topônimo foi 
simplificado para “Capivari”, pela Lei Estadual no. 
975, de 20 de dezembro de 1905.

Segundo o insigne e saudoso historiador Vinício 
Stein Campos, um dos vultos mais proeminentes da 
fundação de Capivari, foi, sem sombra de dúvidas, o 
ituano Joaquim da Costa Garcia, falecido no dia 11 
de setembro de 1831, no seu sítio do Engenho Velho, 
sem, no entanto, ver concluída a fundação, pela qual 
tanto lutou. Devemos a ele o desbravamento da ca-
beceira de ribanceira do rio, a formação da primeira 
rua, a criação da capela, a edificação da primeira igre-
ja, o traçado do arruamento (um dos mais belos do 
interior), a elevação a Freguesia e outras benfeitorias 
mais. Joaquim da Costa Garcia deu mais de um quar-
to de século de sua vida pela causa da nossa terra.

Capivari deu muito de si como contribuição à cau-
sa republicana, enviando à Convenção de Itu uma das 
mais expressivas delegações e fazendo muita propa-
ganda dos novos ideais que ferviam desde 1873.

No que se refere ao povoamento, inúmeras fa-
mílias aqui estiveram presentes, contribuindo para 
a formação da nossa cidade. Famílias como as do 
Botelho, Leme, Dias, Toledo Piza, Pires de Almeida 
Moura, Martins Taques (que chegou a Capivari em 
1831), os Amarais, Cesário Motta – todos lembrados 
no nosso Brasão que traz, também, a famosa frase de 
Diogo Antônio Feijó: “Paulista por Mercê de Deus”. 
Esse Brasão foi elaborado pelo historiador Afonso 
de Taunay.

Quanto aos jornais da nossa cidade, diz-nos o 

saudoso pesquisador Homero Dantas (Eduardo 
Maluf), que o primeiro a surgir foi em 1875, com o 
nome de “Capivary”, fundado por Baptista de Souza. 
Depois vieram o “Tagarela”, em 1876; “Capivariano”, 
em 1884; “Gazeta de Capivary”, em 1885 (capita-
neada, por mais de uma década, pelo ilustre itabo-
raiense Dr. Francisco Luiz Gonzaga); “A Mocidade”, 
em 1885; “Tribuna Juvenil”, em 1922; “O Progresso”, 
em 1923 (Rafard-SP); “O Democrata”, em 1925; “O 
Cometa”, em 1928; “O Correio Paroquial”, em 1931 
(hoje, Correio de Capivari); “Nova Era”, em 1941; 
“São João Jornal”, em 1956 (família Colnaghi); “O 
Libertador”, em 1958; “Jornal da Cidade”, em 1973; 
“Jornal Dois Pontos” (família Andriotti) e “O Sema-
nário”, desde 1991 (fundado por José Carlos Darros 
e João Proença, hoje como Diretor,  o jornalista Tú-
lio Darros) e outros mais avulsos e de efêmera exis-
tência.

Em matéria de música, tivemos alguns conjuntos 
excelentes em Capivari, entre os quais o “Conjunto 
da Saudade”, da década de 50, da Rádio Independên-
cia, que tanto contribuiu para a formação musical 
da cidade. Antes, porém, a “Corporação Musical 
Recreio dos Artistas”, a “Corporação Musical Santa 
Cecília” e a famosa e saudosa “Orquestra Sinfônica 
de Amadores de Capivari”, entre outras mais. 

Como berço de intelectuais, registramos algumas 
expressivas figuras: Amadeu Amaral, Rodrigues de 
Abreu, Campos Filho, Jeová Braz do Amaral, João 
Prata, Vinício Stein Campos, Homero Dantas, Car-
los Lopes de Mattos, Leal Pereira, Leonel Pereira, 
Aída Costa, Erício Gonzaga, Francisco Luiz Gon-
zaga, Padre Eusébio van den Aardweg, João César 
Campagnoli, Nérea Cortelazi Rampim, José de Al-
meida, Tarsila do Amaral, Décio Valente, Cesário 
Motta e outros tantos. Sem contar ainda, com os atu-
ais que, principalmente na poesia, ilustram a nossa 
querida cidade.

De Capivari antigo, ainda lembramos alguma coi-
sa: o Grupo Escolar Augusto Castanho, na rua XV 

de Novembro (onde estudamos), a Casa do Jarjura 
Rachid Milan, também na Rua XV de Novembro, a 
antiga Prefeitura Municipal e Câmara Municipal (lá 
funcionou, também, o Museu Histórico e Pedagógi-
co Dr. Cesário Motta), o Cine Teatro Íris, o Cine Po-
liteama, o Jardim da Cadeia e a Cadeia Pública (na 
Praça José Zuza), a Fábrica de Tecidos Jarjura Rachid 
Milan e a Estação da Sorocabana (no Largo da Esta-
ção), a Fábrica de Botões do Santoro, os Clubes 13 de 
Maio (do Pedro Motta) e o Clube Ai Vem a Marinha 
(do Dito Moia o Pano), o antigo Mercado Municipal 
(hoje, Rodoviária), o Mercado Municipal na Praça 
Rodrigues de Abreu, o Coleginho, a Rádio Indepen-
dência, o Cine Vera Cruz, a Rádio Independência, o 
Templo Maçônico, a Casa da Família Lembo, a Casa 
de Júlio Ribeiro (onde ele escreveu A Carne), a anti-
ga Sede do Tiro de Guerra (que servia para pousada 
dos então designados leprosos) – enfim, outras mais 
numa lista enorme de edificações históricas e sociais 
de Capivari.

Assim, queremos, nesta oportunidade, deixar 
a nossa mensagem de “Parabéns, Capivari!”, pelos 
seus 187 anos, reproduzindo, aqui, algumas poesias 
de ilustres figuras de nossa cidade:

Capivari - 187 anos
J. R. Guedes de Oliveira
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Terra de muito azul e de muita harmonia,
onde, ao sol, se divisa o lourejar das messes,
tu nem pareces terra, o que tu mais pareces
é um pedaço do céu de enlevo e de alegria.

Há por tua floresta imácula e sombria,
de assaz palpitações e doçuras de preces...
Terra de um povo bom! A ambição não conheces,
nem ódio, e nem calúnia, e és boa como o dia!
Mãe fecunda de heróis, de mulheres divinas;
de montanhas azuis, onde o olho se não cansa
e de errantes visões de sons de cavatinas...

És o país ideal da paz e da bonança!
Canta a luz, canta a vida! E nas tuas campinas
eternamente, paira o verde da esperança!...

Eis-me na minha velha terra,
tão clara, tão singela, tão pequena!
Revivo a memória. É a mesma cena:
minha casa, o jardim, o teatro, a escola.

Todo o passado se me desenrola
em torno, e tudo, como foi, se ordena.
Sorrio, infante de rendada gola,
de cabelo dourado e alma serena.

Mas, quem sabe se o tempo que suponho
morto, ainda é presente? Se a amargura
de o sentir findo não é mais que um sonho?

E, absorto, penso ouvir, pela janela,
a voz de minha mãe que me procura,
para saber se estou bem perto dela...

Rio, de longe vens, de velhas plagas,
as paisagens, talvez o taciturno aspecto
de ermos recantos onde andam sombras pressagas
pelas margens, lá atrás, onde o leito é mais reto.

Porque, rio vetusto, espelho predileto
de um galho onde uma flor cuja margem afagas,
de outro céu, outro azul, onde uma ponte ou um teto,
 lembrança hás de guardar, sempre, ainda que vagas.

Rolas, quedo, sem pressa, em silêncio de claras
águas boas, feliz, rio das capivaras
e do bugre, com seu arco e flecha, bravio.
Bendita a eterna paz que te envolve e humaniza:
és, aos beijos da luz, no irmão que desliza,
sob a bênção do sol, em busca de outro rio.

Terra que acalentou e acalenta os meus sonhos
românticos de poeta, eu ter amo, ó virginal
Deusa, ó inspiração feliz destes risonhos
anseios de minha alma, eterno roseiral.

Quando me sinto triste, eu saio, pelas quietas
horas das noites de verão, só, a pensar
em ti, no teu passado, e nos teus filhos poetas,
que me fizeram, sempre e encantado sonhar...

Vivo de evocações: recordo no nosso Abreu,
Moacir Piza, Léo Vaz... Recito J. Prata,
suave e singelo como o bondoso Amadeu...

Quanta recordação a minha alma seduz!
E, sobre mim, teu céu estrelado desata
uma lenta chuva de sonhos, rimas e luz!...

      

Cidade linda, plácida cidade,
recôndito indizível de ternura,
jardim inebriante de ventura,
recanto enluarado de saudade;

sorriso encantador de mocidade,
primavera vestida de verdura,
estrela quieta que no céu fulgura,
sacrário de paixão e de piedade.

Guardas, ó minha terra, as dores minhas:
quero morrer aqui, como um cativo,
ouvindo o triste canto das rolinhas!...

Cidade linda, delicioso porto,
não podendo servir-te quando vivo,
queria ver-te florir depois de morto!

Este torrão de paz e de alegria,
de povo generoso e delicado,
tão cheio de beleza e de harmonia, 
tão calmo, tão sereno e tão amado;

este torrão querido e abençoado,
de artistas magistrais e de poesia,
de céu azul, risonho e constelado,
que irás ainda conhecer um dia;

este torrão de luz e de bonança,
de imensos canaviais, cor da esperança,
tão belo e estremecido, onde nasci;

este torrão, que tanto enlevo encerra,
é a terra de teus pais, é a tua terra,
é a nossa divinal Capivari!...

Capivari 
Rodrigues de Abreu

Capivari 
Amadeu Amaral

Rio Capivari 
João Prata

Capivari 
Homero Dantas

Capivari 
Leal Pereira

Capivari 
Leonel Pereira
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Nesta rua nasceram meus dois filhos
e, nela, mais morei, na minha vida, 
desde que os meus impulsos andarilhos
não me mudaram mais a imensa lida.

Aqui sofri tremendos empecilhos,
num trabalho sem trégua e sem medida,
mas a ninguém nunca neguei auxílio;
sob o meu teto, sempre dei guarida.

Se não puder morrer, como desejo,
na terra em que nasci, terei o ensejo
de nunca mais mudar-me desta casa.

Eu, nela, um neto vi nascer, contente,
que abrigue, pois, a prole descendente,
e, que, comigo, Deus, nisso, compraza!

As tuas águas vão, velho rio, a sonhar,
deslizando, a cumprir, e sempre, o seu destino:
ora mais lesto aqui, além mais devagar,
erras, Capivari, tal qual a um peregrino.

E vais, Capivari, quedo sempre a espelhar
do céu, lá no alto azul puramente divino
algo que até nem sei, nunca o soube explicar,
mais sonhador, porém, docemente imagino.

Vendo-te, quieto e humilde assim, a cismar tanto,
julgo mesmo sentir, de onde não sei, dos céus,
do nada, da saudade, estranha sutileza...

Que sinto eu, afinal? Visão de raro encanto:
- a beleza do céu e a bondade de Deus
em ti, vetusto espelho ideal da Natureza!

Erra ufanosa e de beleza tanta,
cheia de graça e gente varonil,
onde o sol fulvo cedo se levanta,
a engalanar-te com seus raios mil.

Dizem de ti, mãe cuidadosa e bela,
palmo de chão a transbordar carinho,
que tens o encanto vivo da aquarela
tendo no colo a tepidez do ninho.

Capivari! Ninguém há que te esqueça,
após provar os doces beijos teus...
E que também te não cinja a cabeça
com as rosas do amor – filhas de Deus.

Ledo e feliz estou a ver-te agora
e de honrarias tantas cumulada,
lírio de todos nós, ó pulcra aurora,
que as aves ágeis põem em revoada.

Vai neste canto pobre o meu louvor,
ó mãe querida – templo dos amores,
em cujo seio – sementeira em flor,
buscaram rimas os filhos sonhadores.

Cidade querida,
Cidade-poesia.
Louvando o passado,
sonhando o futuro
dos filhos teus!

Cidade empolgante,
um povo que vive,
um povo que luta.
Um povo unido,
que chora os que vão,
sorri aos que vem.

Cidade aberta
a todas as raças,
que reúne nas praças
gerações do amanhã.
Que acolhe as crianças
- alegria radiante –
onde os velhos saudosos,
relembram as proezas
dos tempos de antanho.

Cidade pujante
no verde ondulante
dos teus canaviais.
Cidade paulista
por graça de Deus!
Que agora festeja
o seu natalício.
Meus votos sinceros
- Que Deus te proteja
e cresças feliz!”.
   
E para encerrar esta nossa modesta homenagem a 

querida terra de Capivari, temos esta crônica de Luis 
Pereira que, por si só, sintetiza o tributo pelo transcor-
rer dos 187 anos de existência. 

Hoje eu tive um sonho ... era o aniversário de Capivari 
... a cidade estava em festa. No platô, a banda sob a regência 
da batuta do talentoso maestro Euclides Colaneri, despejava 
como um bálsamo ao público presente, o belíssimo hino de 
Capivari. Nos fundos, assentavam-se na última fileira, João 
Emílio Capóssoli e, João Batista Prata, que com voz firme 
e penetrante, faziam o coro  “ ... De São Paulo um recanto 
abençoado ... Festejando-te Capivari.” e, cujo som atingia a 
todos que estavam presentes e, se envolviam como um passe 
de mágica.

Mas havia muita gente na praça ... nos fundos do platô, a 
fonte luminosa jorrava para cima, águas multicoloridas que 
variavam alternadamente e, de acordo com um som suave, 
que vinha das entranhas da fonte, dando um brilho especial 
e um encanto a mais, no nosso recanto Abençoado.

E, após o encerramento do hino de Capivari, a multidão 
se espremia e as pessoas posicionavam-se no melhor ângulo, 
para poder observar o que iria acontecer em cima do platô.

E eu também, como um espectador entre a plateia, pas-
sei a olhar as pessoas que me rodeavam e, faziam parte da 
multidão e, qual foi o meu espanto, quando notei entre a 
multidão, a figura frágil de Rodrigues de Abreu que ansioso 
também aguardava para ver o que ia acontecer. Ao seu lado, 
avistei Amadeu Amaral, que como um pai preocupado com 
o filho, também demonstrava expectativa. Não é que ao seu 

lado, encontrava-se a bela figura de Tarsila do Amaral ! ...
O locutor Arnoud, com o domínio perfeito do microfone 

e, com sua bela voz, chamou a atenção de todos e, anunciou 
os homenageados da noite. As homenagens seriam aos ar-
tistas Capivarianos, aos poetas que rabiscavam seus versos, 
neste recanto abençoado por Deus. E cada um que se apre-
sentava diante da multidão, era como um delírio, era uma 
salva de palmas e de aplausos.

Apresentou-se o mestre Ernesto de Mariz Nogueira, que 
com muita maestria declamou alguns versos. Em seguida, 
apresentou-se Solange Hoppe, que com sua delicadeza de-
clamou a “Eterna Lua” que faz parte do seu último lança-
mento. Depois apresentou-se Alvaro de Camargo ou, “Alma-
ca” como é conhecido no meio poético, que soltou vários 
versos. Seguidamente veio, Zilda Striuli, que timidamente 
saldou a multidão... depois veio Evanil Armelin, que com 
muita segurança declamou sua última obra e, todos aplau-
diram-no em pé.

E todos que se apresentavam, recebiam calorosos aplau-
sos do público. Vibrava Amadeu Amaral, juntamente com 
Rodrigues de Abreu, que com largos sorrisos gritavam “Sal-
ve os nossos poetas, Salve Capivari!”,  acompanhados da Tar-
sila.

E, de repente eu acordei. Aí vi que tudo não passava de 
um sonho. Mas as pessoas continuavam a vangloriar seus 
artistas, seus poetas. Os bustos de Rodrigues de Abreu, 
Amadeu Amaral e Tarsila do Amaral, ainda continuavam 
na praça e, as homenagens somente restringiam-se à eles. 
Esqueceram-se talvez dos poetas que aqui nasceram ou que 
fizeram da cidade seu refúgio e, ainda vivem... esqueceram-
-se talvez de Braz do Amaral, Daiton Datti, Elton Datti, J. 
R. Guedes de Oliveira, Léo Vaz, Eduardo Maluf (Homero 
Dantas), Zé Grilo, Kiko e, muitos outros.

Este recanto de São Paulo abençoado, repleto de luz e 
de poesia, que se chama Capivari, continua a criar poetas, 
a criar artistas e, que não podem ser esquecidos.  Não po-
demos apenas vangloriar os grandes poetas e artistas do 
passado, deixando de lado, a vasta cultura do povo Capiva-
riano, que com muita sutileza vai rabiscando seus versos...  
que com muita galhardia vai escrevendo a nossa história 
no imenso tapete verdejante dos canaviais. Vamos falar dos 
nossos queridos poetas... vamos falar desses grandes vates 
da poesia, que mesmo diante da dor, diante da saudade e, 
do sol escaldante das tardes de primavera, velejam seus po-
emas no poluído rio de Capivari. Vamos falar dos nossos 
poetas caipiras, que entre os carriadores dos canaviais e, nas 
estradas empoeiradas das fazendas, rabiscam seus versos 
com as mãos calejadas do folhão.  Vamos falar dos nossos 
incansáveis poetas, que mesmo com cheiro imundo da po-
dridão dos nossos córregos, continuam a rabiscar versos da 
conhecida “biquinha” de Capivari. Vamos falar dos nossos 
moribundos poetas noturnos ... vamos falar dos boêmios, 
que como Geraldinho Doreli, Zeca Duprett, Derly Duprett, 
Claudio Armelin, Gêlo, Nicolino Tedeschi, Victor Aprilan-
te, Zé Pelegrini, que mesmo desafiando o frio gelado das 
noites de junho, se arriscam a cantarolar uma seresta para 
uma deusa encantadora, que na maior parte das vezes, existe 
apenas em seus sonhos. Vamos falar de Zé Grilo, de Valter 
Curtis, de Kiko, dentre outros, que a memória, num instante 
de emoção e de saudade, de repente falha.

Pois é, meus queridos conterrâneos... não vamos esperar 
que esse nobres poetas, sejam recolhidos por Deus; muito 
embora, muitos deles, bem antes da nossa reconhecida gra-
tidão e, o nosso caloroso respeito; Deus, com a Sua infinita 
bondade e sabedoria, já os tenha levado Consigo, antes mes-
mo, que nosso prazer tenha se revelado em altos brados para 
que façamos a merecida homenagem. Vamos render agora 
neste instante,  uma singela homenagem a todos aqueles po-
etas e artistas que, de uma forma ainda tímida, enobrecem 
o nome da nossa querida “Capivari”, cujos versos, encon-
tram-se esquecidos talvez, em cima de um “criado mudo”, 
esquecidos talvez, numa escrivaninha qualquer, de uma sala 
vazia; mas que com muita sutileza e riqueza, dão o nome ao 
nosso Recanto abençoado de “Terra dos poetas” e, vamos 
juntos, embalar com a belíssima canção dos ilustres, João 
Emílio Capóssoli e João Batista Prata, num mesmo coro “...
Salve terra de luz e de poesia”.

Na Rua Tiradentes 
Francisco Luiz Gonzaga

Rio Capivari
Silveira Rocha

Canto a Capivari
João César Campagnolli

Parabéns, Capivari! 
Pe. Eusébio van den Aardweg

Capivari - um recanto 
abençoado de luz e poesia
Luís A. P. Silva
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Você está convidado para dar uma ‘Volta ao Mundi’
Quem nunca sonhou 

em dar uma volta ao 
mundo? Deixar a rotina 
pra trás, pegar a família, o 
cachorro, o gatinho e sair 
por aí conhecendo outros 
lugares, países, culturas e 
belezas naturais? A partir 
desta sexta-feira, 5, você 
vai dar asas à imaginação 
e acompanhar um grupo 
de amigos nesta aventura. 
São as Férias Spetaluka-
ris “Volta ao Mundi” do 
Hopi Hari, parque temá-
tico em Vinhedo, interior 
de São Paulo.

Hópia é uma meni-
na apaixonada por trens. 
Nas férias, ela sempre 
constrói um miniveículo 
e dá uma volta ao mun-
do sozinha. Desta vez, 
ela se unirá a dois ami-
gos – Hópiu, um rapaz 
louco por navios, e Haris, 
um menino mais radical, 
amante de aviões. Juntos, 
eles construirão um novo 
meio de transporte, o “ba-
lãocicleta”, e farão uma 
viagem superdivertida 
até chegarem a um país 
diferente: o Hopi Hari.

Ao cruzar a fronteira 
do País Mais Divertido 
do Mundo, esteja prepa-
rado para mergulhar com 
eles nesta viagem cheia 
de música, efeitos piro-
técnicos, elementos lúdi-
cos e magia. A temporada 
vai até 4 de agosto e pro-
mete divertir o público 

com uma programação 
completa, voltada princi-
palmente para os tikitos 
(crianças).

“Os três viajantes da 
volta ao mundo serão re-
cebidos pelos habitaris 
nativos do País e desco-
brirão um lugar único no 
mundo onde é possível 
ser feliz todos os dias”, 
explicou Rogério Bar-
batti, gerente de Conteú-
do do parque. “E então, 
eles serão apadrinhados 
embaixadores da Alegria 
di Hopi Hari por Guido-
bildo de Montefeltro, o 
Cavaleiro da Figura Ale-
gre”, completou.

Serão 50 atores e vá-
rias ações de encanta-
mento na região de Ka-
minda Mundi: “Volta ao 
Mundi Show” na rua di 
Kaminda, em dois ho-
rários (16h30 e 18h30); 
sessão de fotos com os 
personagens, às 17h15, 
no mesmo local; “Habi-
taris Show”, no Teatro di 
Kaminda, e, por último, 
show com a banda Rock 
a La Funk, que segue a 
linha do funk dos anos 
70/80, sempre às 19h, no 
palco da rua.

O parque
O Hopi Hari é um dos 

maiores parques temáti-
cos da América Latina e 
está localizado a 15 mi-
nutos de Campinas e a 

meia hora de São Paulo, 
em Vinhedo, interior pau-
lista. O parque foi revita-
lizado e conta com infra-
estrutura completa para 
receber famílias, esco-
las, excursões turísticas 
e amantes de parques de 
todo o país.

São cinco regiões te-
máticas distribuídas em 
760 mil metros quadra-
dos: Kaminda Mundi, In-
fantasia - Looney Tunes, 
Aribabiba - Liga da Justi-
ça, Wild West e Mistieri. 
O Hopi Hari conta ainda 
com um dos teatros mais 
modernos de São Paulo, o 
Theatro di Kaminda, que 
apresenta espetáculos 
incríveis, além da mais 
alta, mais extensa e mais 
rápida montanha-russa da 
América do Sul: a Mon-
tezum.

O parque oferece mais 
de 40 atrações para to-
das as idades, mais de 
20 pontos de alimentos 
e bebidas (incluindo co-
mida vegana), bebedou-
ros, enfermaria, sanitá-
rios, fraldários, área para 
amamentação e estacio-
namento para cinco mil 
veículos. Em novembro, 
o Hopi Hari reinaugurou 
duas atrações que esta-
vam paradas há mais de 
seis anos: o Hadikali, úni-
co SkyCoaster em opera-
ção no país, e o Ekatomb 
- Anunnaki.

Serviço
Férias Spetakularis 

“Volta ao Mundi”. Onde: 
Hopi Hari – Rodovia dos 
Bandeirantes, km 72, 
Vinhedo - São Paulo. 
Preços: Passaporti unitá-
rio adulto a partir de R$ 
129,90. Onde comprar: 

Pelo site www.hopihari.
com.br, por telefone na 
Central de Vendas (11) 
4210-4000 ou pessoal-
mente na tiketeria (bilhe-
teria) do parque. Aniver-
sariantes: Acompanhados 
de um pagante do valor 
integral, considerando 

uma semana antes ou de-
pois da data do aniversá-
rio, entram gratuitamen-
te. Gratuidade: Crianças 
com até 1 metro de altura 
e adultos a partir de 65 
anos. Paradero (estacio-
namento): R$ 40 carros e 
vans; R$ 25 motos.

Diversão  |  Tema das férias deste ano levará o visitante a uma viagem ao lado de três amigos: Hópia, Hópiu e Haris; temporada começa nesta sexta-feira, 5
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Dona Celina, da barraca do 
bolinho da Festa de São João 
Batista, morre aos 88 anos

Morreu em Capivari, 
na segunda-feira, 1º de 
julho, Celina Torrezan 
Silveira, mais conheci-
da como Dona Celina da 
barraca do Bolinho. Pes-
soa ilustre na Festa de 
São João Batista, Dona 
Celina tinha 88 anos.

A quase 50 anos de 
historia, dona Celina 
era quem preparava os 
tradicionais bolinhos de 
frango na festividade 
de São João. Na última 
edição da festa que aca-
bou no domingo 30 de 
junho, Celina participou 
todos os dias.

Em entrevista conce-
dida para o SBT, Dona 
Celina explicou que o 
bolinho era complicado. 
“Mas vale a pena porque 
é delicioso é muito gos-
toso”, disse.

Em sua rede social, 
Padre Adalton Demar-
chi comunicou o faleci-
mento de Dona Celina. 
“Boa Noite! É com mui-
to pesar, que comunica-
mos o falecimento de D. 
Celina, mais conhecida 
como Dona Celina da 
barraca do Bolinho. O 

velório da D. Celina será 
na igreja Matriz de São 
João, a partir 6h da ma-
nhã. As 14h30 teremos a 
missa de corpo presente 
e o sepultamento às 16h. 
Nossos mais sinceros 
sentimentos à família!”, 
escreveu o padre.

Celina Torrezan Sil-

veira era viúva de Plinio 
Elias Silveira e deixa 
quatro filhos além de 
amigos e parentes. O seu 
sepultamento aconte-
ceu na terça-feira, 2, na 
Igreja Matriz São João 
Batista de Capivari. O 
corpo foi enterrado no 
cemitério municipal.

Nota de Falecimento  |  Pessoa ilustre nas festividades de São João Batista morreu na segunda-feira

(Foto: Reprodução VTV/SBT)
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Rafard marca presença na Conferência Estadual de Saúde
Com o tema ‘A Con-

solidação do SUS para 
manutenção do Direito 
à Saúde’, foi realizada 
entre os dias 28 e 30 de 
junho, a 8ª Conferência 
Estadual de Saúde de 
São Paulo, que tem por 
objetivo impulsionar e 
efetivar os princípios e 
as diretrizes do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 
O evento aconteceu em 
Serra Negra e Rafard 
contou com a represen-
tação dos participantes: 
Veruscka Corrêa (seg-
mento ‘gestor’) e Fran-
cisco Júnior (segmento 
‘usuário’).

A CES abordou os 
seguintes tópicos: 

I - Implantar da 

Agenda 2030 dos Ob-
jetivos para o Desen-
volvimento Sustentável 
(ODS) da Organiza-
ções das Nações Unidas 
(ONU) como promoto-
ra de equidade;

II – Reafirmar, im-
pulsionar e efetivar os 
princípios e diretrizes 
do Sistema Único de 
Saúde (SUS), para a 
garantia da saúde como 
direito;

III – mobilizar e es-
tabelecer diálogos com 
a sociedade acerca do 
direito a saúde e em de-
fesa do SUS.

IV – Fortalecer a par-
ticipação e o controle 
social no SUS;

V – Avaliar a situa-

ção de saúde e partici-
par da construção das 
diretrizes para instru-
mentos de planejamen-
to do SUS;

VI – Conferir os im-
pactos nos acertos e de-
sacertos das Conferên-
cias de Saúde no SUS;

VII – Assegurar a 
regionalização, hierar-
quização, participação 
social e diretrizes para 
prevenção, promoção e 
proteção à saúde.

A diretora de Saúde, 
Veruscka Corrêa, res-
saltou a valia de tais en-
contros para a Saúde de 
Rafard.

“Esperamos que pro-
duto da Conferência Es-
tadual seja incorporado 

às diretrizes do novo 
Plano Estadual de Saú-
de (quadriênio 2020-
23) e colabore com a 
proposição de ações 
que ajudem a fortalecer 
as ações de saúde em 
nosso município”.

A 8ª Etapa Estadual 
também contou com o 
novo Secretário de Saú-
de do Estado, José Hen-
rique Germann Ferrei-
ra. Vale frisar que está 
prevista para agosto, 
em Brasília, a 16ª Con-
ferência Nacional de 
Saúde, que tem, dentre 
os seus propósitos, di-
vulgar os resultados e 
as novas diretrizes para 
o novo Plano Nacional 
de Saúde.

SUS  |  Objetivo é impulsionar e efetivar os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde; evento aconteceu em Serra Negra

Veruska Corrêa e Francisco Júnior representaram Rafard (Foto: Divulgação)
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Vereadores aprovam crédito de R$ 5 milhões para obras
A Câmara Municipal 

de Capivari realizou a 2ª 
Sessão Extraordinária de 
2019, na noite de segun-
da-feira, 1º de julho, na 
Sala das Sessões “Abí-
lio Sérgio Annicchino”, 
no Palácio 10 de Julho. 
Os vereadores aprova-
ram três projetos de lei, 
todos referentes a reade-
quações orçamentárias.  

O Projeto de Lei n.º 
126/2019, foi aprovado 
por todos os vereadores 
em única discussão. Ele 
altera dispositivos da Lei 
n.º 5.205/2019 e suas 
alterações até a Lei n.º 
5.646/2019, que dispõe 
sobre o Plano Plurianual 
do município, para o pe-
ríodo de 2018 a 2021.

O PL 127/2019, que 
altera dispositivos da 

Lei n.º 5.438/2019 e 
suas alterações até a Lei 
n.º 5.647/2019, que dis-
põe sobre as diretrizes 
orçamentárias para o 
exercício de 2019, tam-
bém foi aprovado por 
unanimidade em única 
discussão.

Os vereadores tam-
bém discutiram o proje-
to de Lei n.º 128/2019. 
Ele autoriza o Poder 
Executivo Municipal a 
abrir crédito adicional 
especial na Contadoria 
Municipal, com os re-
cursos que se originam 
de operação de crédito. 

Mateus Scarso afir-
mou que os projetos de 
lei devem conter mais 
informações em suas 
justificativas. “Eu es-
perava mais informa-

ções do prefeito sobre 
o empréstimo de R$ 5 
milhões e o destino do 
recurso, mas nunca fui 
contra os investimen-
tos”, disse. 

Já Bruno Barnabé de-
fendeu que é importante 
esclarecer à população 
sobre o destino do re-
curso. “Foi importante 
o que fez o prefeito Ro-
drigo Proença, que em 
vídeo ao vivo esclareceu 
à população de Capivari 
nas redes sociais o que 
será feito com os R$ 5 
milhões, dinheiro que 
será usado para obras de 
grande necessidade para 
a Capivari”, explicou.  

O projeto foi apro-
vado por 9 votos contra 
1, do vereador Denilton 
Rocha dos Santos. 

As sessões legislati-
vas de Capivari estão no 
período de recesso regi-
mental até 31 de julho. 
O retorno previsto é para 
5 de agosto. 

Capivari  |  Projeto gerou discussão entre vereadores, mas foi aprovado por 9 votos contra 1; valor será utilizado para obras de grande necessidade

Mesa diretora da Câmara de Capivari durante sessão extraordinária (Foto: Divulgação/Câmara de Capivari)

Pastor Antônio Marcos recebe Moção
De autoria do vereador 

Nelson de Sousa Soares, a 
Câmara Municipal de Ca-
pivari aprovou por unani-
midade a Moção de Con-
gratulações n.º 022/2019, 
entregue ao pastor Antônio 
marcos Mota de Souza, na 
21ª Sessão Ordinária, na 
terça-feira, 25, no Palácio 
10 de Julho. 

A homenagem se deve 
a comemoração ao Dia 
Municipal do Pastor, cele-

brado no 1º sábado do mês 
de junho em Capivari.

Soares exaltou o traba-
lho do pastor na cidade. 
Ele também parabenizou 
todos os pastores do mu-
nicípio. “Neste dia quero 
agradecer a Deus o traba-
lho dos pastores em nosso 
município, e exaltar o tra-
balho do pastor Antônio 
Marcos na igreja ali do 
bairro Castelani, que vem 
cumprindo seu sacerdócio 

com amor, e se encontra 
na liderança de uma igreja 
que começou com poucos 
membros, e ao lado de sua 
esposa missionária Ma-
dalena, hoje seu trabalho 
permite que a igreja tenha 
mais de 100 membros lou-
vando a Deus”, disse.

Antônio Marcos Mota 
de Souza, líder da “Igreja 
Filho do Rei e Curas Di-
vinas” falou que o apoio 
do vereador é importante 

para a igreja e agradeceu 
a homenagem recebida. 
“Agradeço pela homena-
gem e peço que o Espí-
rito Santo de Deus esteja 
sobre toda a população 
de Capivari, e todos que 
fazem parte da Câma-
ra Municipal, para que 
Deus os esteja abençoan-
do a cada dia e glorifico 
a Deus pela vida de cada 
pastor da cidade de Capi-
vari”, falou.

CÂMARA DE CAPIVARI
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M.M. COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL RAFARD

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

Entregas em domicílio

Av. São Bernardo, nº 53 - Centro - RAFARD

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

MICROSAL
PRODUTOS QUÍMICOS

CONTRIBUINDO COM O
ESPORTE EM RAFARD E REGIÃO

Rod. Campinas - Tietê, Km 
44,5 - CAPIVARI

PABX (19) 3492-8000

ZEZINHOZEZINHO
T I J O L O S

Av. José Annicchino, 37
Centro - CAPIVARI/SP

2146-0898
Telefones: (19)

“O mundo maravilhoso das malhas”

R. Regente Feijó, 902 - Capivari
 3491.1246

Confecções Soreli Ltda-ME

R. Maurício Allain, 119
Fone: (19) 3496-1187

Panificadora 
Pantojo

O melhor pão da cidade.
Aceitamos encomendas de

pão, bolos, doces e salgados.

Ótica XV
Um carinho especial 

a seus olhos

Rua XV de Novembro, 784

Fone/Fax: (19) 3491-4451

Teo 
Modas

R. Maurício Allain, 142
Centro - Rafard-SP

Aberta aos sábados até às 16h

Fone: 3496-2423

MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

Fone: (19) 3491-1919
Fax: (19) 3491-3853

Al. Faustina Franchi 
Annicchino, 755 - Capivari-SP

R. Cons. Gavião Peixoto, 617 - RAFARD

Fone: (19) 3496-1691

Pães - Doces - Bolos
Sorvetes - Café Espresso

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

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

Neymar, o corpo 
e o espírito

Neymar ou Neymar Júnior é um jogador brasi-
leiro que atua como atacante ou ponta. Nasceu em 
1992, em Mogi das Cruzes-SP, e atualmente está no 
Paris Saint-Germain, tendo se destacado no Santos 
Futebol Clube e depois no Barcelona.

Quando ainda mais jovem, e começando a fazer 
sucesso no futebol, foi entrevistado por um repór-
ter que indagou do uso de álcool por atletas; à épo-
ca, respondeu que não fazia uso de álcool e nem de 
drogas porque procurava preservar seu corpo: “Ele é 
meu instrumento de trabalho com a bola”.

Achei interessante e bem espiritualizada a respos-
ta do profissional.

Primeiro ele fez uma dicotomia: corpo e espíri-
to. Neymar considerava que tinha que cuidar do seu 
instrumento de trabalho, mantê-lo saudável, sem fa-
zer uso de substâncias, seja do álcool ou de outros 
entorpecentes, para que ele, o comandante do físico, 
o ser inteligente, obtivesse sucesso. Fez uma boa di-
ferença entre a vestimenta física e o ser inteligente 
que dirige os nossos destinos.

Quando aconteceu de sua namorada, ainda am-
bos bem jovens, engravidar, ele respondeu a um 
questionamento do repórter sobre como tinha sido 
a aceitação das famílias: “No começo foi um baque 
forte, mas como a minha família e a dela já estão sa-
bendo, estou mais tranquilo”.

Indagado sobre como estava se saindo com as 
mulheres, visto que permaneceu solteiro, e o assédio 
era grande, ele respondeu: “É difícil encontrar uma 
sincera. A maioria quer aparecer em cima do cara. É 
normal, né? O mundo da fama é assim”.

Conhecido pelos dribles desconcertantes em seus 
adversários (tanto que num jogo do seu primeiro 
clube, o Santos, contra o Flamengo, driblou diversos 
jogadores para fazer um gol, recebendo uma home-
nagem pelo feito), certa feita Neymar, interrogado 
sobre casamento, explicou que não encontrara a 
mulher perfeita: “Tem certas pessoas que merecem 
tomar um drible, outras não. Enquanto não apare-
cer a mulher da minha vida, a gente vai driblando 
as outras”.

E, numa comparação da bola com a mulher, afir-
mou: “A bola é a mulher mais ciumenta que existe. 
Se não tratar bem, não der carinho, ela vai te preju-
dicar. E eu a amo muito”.

Sábio aquele que aprende com o erro alheio. Pru-
dente aquele que aprende com o próprio erro. E 
sábio aquele que ensina o que sabe, e pratica o que 
sabe. Em ser tão preciosa que é a mulher, jamais se 
deve bater.

Vereador Denilton 
Rocha visita secretaria 

de Cultura de Salto
O vereador Denilton 

Rocha dos Santos se 
reuniu com o secretá-
rio de Cultura de Salto, 
Sandro Bergamo Dan-
do, na tarde de quinta-
-feira, 27, em busca de 
parcerias e agregar co-
nhecimento com vários 
segmentos da adminis-
tração municipal dos 
municípios da região.

Segundo Rocha, o 
secretário possui mais 
de 30 anos de experiên-
cia na área da cultura. 
“Tive o privilégio de 
conhecer o secretário, 
com quem conversei 
sobre a promoção de 
programas e eventos 
culturais, sobre diretri-
zes e ações municipais 
que dão respaldo aos 
grupos artísticos locais 
e contribuem para o de-
senvolvimento cultural 
da cidade”, comenta.

A cidade de Salto 
conta com o Conserva-
tório Municipal “Ma-
estro Henrique Cas-
tellari”, desde 1967. 
Atualmente, 1,2 mil 
alunos e 40 professores 
trabalham na formação 
musical, além do balé. 
Conta também com 
dois teatros, onde mais 
de 20 mil espectadores 
acompanharam algum 
tipo de espetáculo. A se-
cretaria oferece aulas de 
dança, teatro e oficinas 
de corte e costura para 
figurino, entre outros. 

Bergamo disse que 
a secretaria de Cultu-
ra promove festivais 
de teatro e eventos em 
datas comemorativas e 
propôs ao vereador uma 
parceria entre as duas 
cidades, com intuito de 
fomentar a cultura e tro-
car experiências.

POLÍTICA
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Hoje trataremos de 
uma rua que foi estrada, e 
ao longo da história de Ra-
fard, acabou se tornando 
avenida, que se iniciava na 
Praça da Bandeira, e que 
a exemplo da estrada que 
leva à Fazenda Itapeva, 
também era arborizada de 
ambos os lados, sendo cha-
mada na época de “Estrada 
do São Bernardo”.

Segundo nos relatam 
muitas pessoas que tive-
ram o privilégio de viver 
essa época, na estação da 
primavera, as árvores que 
salvo engano eram ipês, 
davam um toque ímpar, 
quando soltavam flores, 
embelezando a estrada de 
ambos os lados.  

A estrada tinha esse 
nome, por ter como des-
tino principal, a referida 
Fazenda, que era a resi-

dência e propriedade do 
Dr. Juca, importante che-
fe político local que exer-
ceu o cargo de presidente 
da Câmara Municipal de 
Capivari, e como era co-
nhecido José Estanislau 
do Amaral Filho, o pai da 
pintora Tarsila. 

Foi primeiramente “Es-
trada do São Bernardo” 
sendo mais tarde Rua São 
Bernardo, quando então 
recebeu calçamento de 
paralelepípedos em parte 
de sua extensão (foto).

Muito anos depois, foi 
duplicada e recebeu o tí-
tulo de avenida, como 
hoje é conhecida.

Outra curiosidade, 
que convém assinalar, é 
que ao ser duplicada e se 
tornar avenida, uma de-
terminada rua de nossa 
cidade desapareceu para 

aumentar a extensão da 
avenida São Bernardo. 

Só os mais idosos se 
lembrarão da Rua da Es-
tação, Rua do Zé Abé, que 
na verdade tinha o nome 
de “Rua Luiz de Freitas” 
que compreendia a ex-
tensão da Estação até a 
Maurice Allain, ou seja, 
um quarteirão apenas.

Nessa época éramos 
ainda uma Villa de Capi-
vari, mas os anseios pela 
emancipação já estavam 
fervilhando e povoando 
os sonhos dos moradores 
de Villa Raffard, e não de-
moraria muito e o sonho 
se tornaria uma realidade. 

Que nunca deixemos 
morrer em nós os so-
nhos, pois são eles que 
nos mantêm vivos.

Grato pelo carinho da 
leitura e grande abraço.

Antes estrada, depois rua, e hoje, 
avenida São Bernardo

Acontecia em...
Relembre o que foi manchete no jornal O Semanário há 20 anos. 

Capa da edição 403, que circulou no dia 02 de julho de 1999. 
Jornal O Semanário Regional, há 28 anos escrevendo a 

história de Rafard e região!

Valor: R$ 118,44 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)
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Anuncie: (19) 3496-1747
osemanario@osemanario.com.br

Imóveis  -  Veículos  -  Empregos
Negócios & Oportunidades

Imóveis
JL BARBOZA
Casas para alugar
- Avº Drº Rodrigues Alves, 293 F, 01 
quarto, sala, cozinha, edícula com 
churrasqueira e garagem. R$ 1 mil;

- Rua Moacir Teixeira da Silva, 179 
– Santa Rosa, 03 quartos, sendo 
um suíte, sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia e garagem, R$ 700,00;

- Avº do Carmo, 287, 03 quartos, 
sendo uma suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, lavanderia coberta, quintal e 
garagem, R$ 900,00;

- Rua Vitorio Talassi, 327, 02 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, lavanderia, 
quintal com terra, garagem, R$ 1 mil;

- Rua XV de novembro, 531 apt 
33, 03 quartos com armários, sala, 
cozinha mobiliada, 2 banheiro, 
lavanderia, garagem para 1 carro. 
R$ 1.400,00 ( livre de IPTU e con-
domínio);

- Rua Antônio Batista Antunes, 83 – 
Jardim Elisa, 02 quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, lavanderia e garagem.
R$ 800,00;

- Rua Antônio Honora, 265 – Morada 
do Sol, 03 quartos, sala, cozinha, ba-
nheiro, lavanderia quintal e garagem,
R$ 900,00;

- Rua São Luiz, 317 – Raia, 03 
quartos sendo dois suítes, banheiro 
com hidromassagem, sala, cozinha, 
lavanderia, quintal e garagem. R$ 
1.600,00;

- Rua Antônio P. de Godoy, 84, 
02quartos, sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia e quintal. R$ 700,00.

Apartamentos 
- Vancouver – Rua São Paulo, 36 - 7º 
andar - 3 quartos, sendo um suíte, 
sala, cozinha, banheiro, garagem 
para 2 carros - R$ 1.000,00 + Con-
domínio + IPTU;

- Vancouver – Rua São Paulo, 36 -2º 
andar (Todo mobiliado) - 3 quartos, 
sendo um suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, garagem para 2 carros. R$ 
1.500,00;

Casas a venda em Rafard 
- Casa nova com três dormitórios e 
edícula R$ 620.000,00;

- Sobrado com quatro dormitórios R$ 
500.000,00;

- Casa na Rua Nossa Senhora de 
Lourdes, com três dormitórios R$ 
380.000,00;

Terrenos em Rafard
- Terreno com 380m²  na Avenida 
José Soares de Faria R$ 160.000,00;

Casa em Capivari 
- Casa na Vila Cardoso, com dois 
dormitórios  R$ 270.000,00; 

- Casa nova no São Pedro com três 
dormitórios R$ 380.000,00;

- Casa no centro com dois dormitó-
rios R$ 250.000,00;

- Casa na Vila Fátima, com dois dor-
mitórios com armário R$ 270.000,00;

- Casa no centro com três quartos 
sendo uma suíte R$ 360.000,00;

- Casa na Avenida Piratininga com 
cinco dormitórios e piscina com gara-
gem para seis carros R$ 1.500.00,00;

- Casa na Santa Terezinha, com três 
dormitório e edícula R$ 420.000,00;

Sítios 
- Sitio no Cancian com 33mil m² 
com casa e galpão todo cercado R$ 
420.000,00;

- Sitio com 11 alqueires na estrada de 
Porto Feliz R$ 800.000,00;

Apartamentos
- Vancouver com três dormitórios 
sendo uma suíte, R$ 320.000,00;

- Vila Souza, Dinapolli com três 
dormitórios sendo uma suíte R$ 
280.000,00;

- Apartamento no Edifício Parma 
Park   R$250.000,00;

- Cobertura no Edifício Parma Park 
R$ 570.000,00;

- Apartamento no Edifício São Con-
rado R$ 800.000,00;

- Apartamento Vancouver  (todo 
mobiliado) R$ 340.000,00;
Tratar pelo telefone: 19 2146-5000.

SOBRADO EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO
Vendo sobrado com pouco tempo de 
construção, câmeras de segurança, 
garagem p/ 2 autos, 3 dormitórios, 
sendo 1 suíte, 2 salas, cozinha, 2 
banheiros, quintal e lavanderia co-
berta, R$ 500 mil, . Tratar pelo fone: 
3491-3317 IB - Indeterminado

SANTO ANTÔNIO
Vendo sobrado, 2 dormitórios (um 
faltando acabamento, sala, cozinha, 
2 banheiros, lavanderia e quintal, R$ 
180 mil. Tratar pelo fone: 3491-3317 
IB - Indeterminado

CENTRO
Vendo casa, 2 dormitórios, 2 salas, 
cozinha, 3 banheiros, lavanderia, 
garagem e quintal, R$ 450 mil. Tratar 
pelo fone: 3491-3317 IB - Indeterminado

JARDIM ELISA
Vendo casa, 3 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, lavanderia e ga-
ragem, R$ 350 mil. Tratar pelo fone: 
3491-3317 IB - Indeterminado

CENTRO
Vendo casa, 3 dormitórios, sala, 
cozinha, 3 banheiros, lavanderia, 
garagem e quintal, R$ 530 mil. Tratar 
pelo fone: 3491-3317 IB - Indeterminado

CARAÇA
Vendo casa nova, 1 quarto, sala, 
cozinha, banheiro e lavanderia, R$ 
159 mil. Tratar pelo fone: 3491-3317 
IB - Indeterminado

CENTRO
Vendo casa, 3 dormitórios, gara-
gem para 4 carros, terreno 391m², 
área construída 362,15m²,  R$ 1,1 
milhão. Tratar pelo fone: 3491-3317 
IB - Indeterminado

APARTAMENTO CAPIVARI
Vendo, no Edifício Parma, todo mo-
biliado, com ar condicionado, acaba-
mento de primeira, R$ 380 mil. Tratar 
pelo fone: 3491-3317.  IB - Indeterminado

SANTO ANTÔNIO
Vendo sobrado, garagem p/ 2 autos 
com portão eletrônico, 2 dormitórios 
(um faltando acabamento), sala, 
cozinha, 2 banheiros (um faltando 
terminar), lavanderia e quintal, R$ 
180 mil. Tratar pelo fone: 3491-3317 
IB - Indeterminado

CASTELANI
Vendo casa, 2 dormitórios, sala, co-
zinha, banheiro, lavanderia, quintal 
e garagem, R$ 150 mil. Tratar pelo 
fone: 3491-3317 IB - Indeterminado

MORADA DO SOL (LUXO)
Vendo casa, garagem portão eletrô-
nico c/ 2 vagas cobertas, 3 dormi-
tórios, sendo 1 suíte, sala grande, 
cozinha, 2 banheiros, ar condiciona-
do, armários nos dormitórios, closet, 
quintal, churrasqueira, lavanderia 
coberta, edícula e garagem, R$ 430 
mil. Tratar pelo fone: 3491-3317. 
IB - Indeterminado

VENDO SÍTIO EM RAFARD
Vendo sítio no Taquaral em Rafard, 
7,5 alqueires, rico em água, sede 
com casa, campo de futebol, poço e 
mangueira, tanque e mais uma casa. 
Interessados falar com José Darros 
pelo telefone 3496-2142. Indeterminado

ALUGA-SE
Apartamento no edifício Parma Park, 
em Capivari, 2 quartos, 2 garagens. 
Tratar pelo fone: 19 98181-5250. Ed. 
1412 à 1415

IDEA 2015
Vendo, 1.4, completo, preto, R$ 
34.900. Tratar pelo fone: 3491-3114. 
MV - indeterminado

FIESTA 2011
Vendo, básico, preto, 1.0, R$ 18.900. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV - 
indeterminado

JIPE SPORT RENEGADE 
2016
Vendo, diesel, completo, prata, R$ 
87 mil. Tratar pelo fone: 3491-3114. 
MV - indeterminado

CORSA PREMIUM 2009
Vendo, completo, 1.4, prata. Tratar 
pelo fone: 3492-2417. BV - Indeterminado

COBALT LTZ 2016
Vendo, automático, prata. Tratar pelo 
fone: 3492-2417. BV - Indeterminado

JETTA TSI HIGHLINE 2015
Vendo, preto, automático, 2.0, 4 
portas. Tratar pelo fone: (19) 3492-
5543. PV - Indeterminado

SONATA 2013
Vendo, prata, R$ 65 mil. Tratar pelo 
fone: 3491-3114. MV - indeterminado

FOX 2013
Vendo, completo, 1.6, prata. Tratar 
pelo fone: (19) 3492-5543. BV - 
Indeterminado

CELTA 2012
Vendo, 4 portas, básico, preto. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
BV - Indeterminado

I30 2011
Vendo, preto, automático, com teto, 
R$ 34 mil. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV - indeterminado

GRAND SIENA 2015
Vendo, completo, 1.6, prata, R$ 
35.900. Tratar pelo fone: 3491-3114. 
MV - indeterminado

MONTANA LS 2016
Vendo, 1.4, direção, vidro e trava, 
menos ar, prata, R$ 33.500. Tratar 
pelo fone: 3491-3114. MV - indeterminado

PALIO ATTRACTIVE 2012
Vendo, vermelho, completo, R$ 
25.500. Tratar pelo fone: (19) 3492-
5543. PV - Indeterminado

ECOSPORT 
FREESTYLE 2009
Vendo, 1.6, prata, R$ 28.500. Tratar 
pelo fone: (19) 3492-5543. PV - 
Indeterminado

COROLLA GLI 2011
Vendo, automático, prata, R$ 43 mil. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

AMAROK HIGHLINE 2014
Vendo, cinza, R$ 95 mil. Tratar pelo 
fone: (19) 3492-5543. PV - Indeterminado

STRADA WORKING 
CE 2016
Vendo, cabine estendida, completa, 
branca, R$ 38 mil. Tratar pelo fone: 
(19) 3492-5543. PV - Indeterminado

UNO EVOLUTION 2015
Vendo, 1.4, completo, R$ 32 mil. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

UNO WAY 2014
Vendo, completo, prata, R$ 26.900. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV - 
indeterminado

POLO SEDAN 2009
Vendo, prata, completo, 1.6, R$ 
23.900. Tratar pelo fone: 3491-3114. 
MV - indeterminado

GOL 2012
Vendo, 1.0, prata, direção + vidro + 
trava, R$ 22 mil. Tratar pelo fone: 
3491-3114. MV - indeterminado

PRISMA LT 2013
Vendo, complet, 1.4, prata, R$ 35 
mil. Tratar pelo fone: 3491-3114. 
MV - indeterminado

FORD RANGER XLT 2013
Vendo, diesel, completa, 4x4, cinza, 
3.2, R$ 83 mil. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV - indeterminado

HONDA CIVIC LXS
Vendo, 1.8, automático, cinza, 
completo + couro, R$ 30.900. Tratar 
pelo fone: 3491-3114. MV - indeterminado

NXI 400 FALCON 2008
Vendo, prata. Tratar pelo fone: 3492-
2417. BV - Indeterminado

UNO 2016
Vendo, completo, preto. Tratar pelo 
fone: 3492-2417. BV - Indeterminado

FIT LX 2014
Vendo, automático, branco, R$ 41 
mil. Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

GOL 2016
Vendo, branco, completo, 1.0, R$ 
31.500. Tratar pelo fone: (19) 3492-
5543. PV - Indeterminado

GOL 2010 G5
Vendo, básico, preto, R$ 17.500. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

HB20 COMFORT PLUS 2014
Vendo, prata, 1.0, R$ 32 mil. Tratar 
pelo fone: (19) 3492-5543. PV - 
Indeterminado

HB20 COMFORT PLUS 2017
Vendo, cinza, R$ 37 mil. Tratar pelo 
fone: (19) 3492-5543. PV - Indeterminado

UNO 2012
Vendo, completo, 1.0, cinza, R$ 
22.500. Tratar pelo fone: (19) 3492-
5543. PV - Indeterminado

CLASSIC 2011
Vendo, cinza, completo, menos ar, 
R$ 19 mil. Tratar pelo fone: (19) 
3492-5543. PV - Indeterminado

S10 EXECUTIVE 2010
Vendo, flex, preta, R$ 43 mil. Tratar 
pelo fone: (19) 3492-5543. PV - 
Indeterminado

STRADA ADVENTURE 2013
Vendo, cabine dupla, preta, com teto 
solar, R$ 44 mil. Tratar pelo fone: (19) 
3492-5543. PV - Indeterminado

MERCEDES BENZ 1113
Vendo caminhão na cor azul, com baú 
de 7 metros, ano 1976. Interessados 
tratar pelo telefone: 19 99734-9485.  
Indeterminado

ASTRA SL 2001
Vendo, 2 portas, preto, completo, 
gasolina, conservado. Interessados 
tratar pelo telefone: 19 99734-9485.  
Indeterminado

FORD RANGER 2006
Vendo, 4 portas, preta, completa, 
gasolina. Interessados tratar pelo  
telefone: 19 99734-9485. Indeterminado

Veículos

CLASSIFICADOS

28/06 – Edson Aparecido de Jesus – 47 anos
29/06 – Etore Bressiani – 95 anos
29/06 – Moacyr Alexandre – 83 anos
29/06 – Jenesia Teato – 86 anos
30/06 – Maria Augusta dos Santos – 79 anos
01/07 – Angelina Cirelli Piovesan – 97 anos
01/07 – Agnos Fernando de Campos Ferreira – 12 anos
01/07 – Celina Torrezan Silveira – 88 anos
01/07 – Antonio Tavares Rocha – 77 anos
03/07 – Carmelia Batista da Silva Oliveira – 90 anos
04/07 – Roseli Aparecida de Almeida Silva – 51 anos

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

EDUARDO FERNANDO DA SILVA e TAIRINE MAIRA VIEIRA, sendo o 
pretendente: natural de Rafard-SP, onde nasceu, aos 15/06/1982, profissão: 
administrador, estado civil: solteiro, domiciliado e residente em Rafard-SP, 
Rua Giovani Boscolo, 150, bairro: Popular, filho de Carlos da Silva e Maria 
Antônia Bonardi da Silva; e a pretendente: natural de Capivari-SP, onde 
nasceu, aos 08/05/1995, profissão: cirurgiã dentista, estado civil: solteira, 
domiciliada e residente em Capivari-SP, Rua Lino Marino Petená, 91, 
bairro: Residencial Santa Rita, filha de Antonio Claudino Vieira e Roseani 
Regina Marolsa Vieira.

Rafard, 02 de julho de 2019.

Rosane Mila Peixoto - Oficial e Tabeliã
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NOVELAS

A Dona do Pedaço - Globo - 21h – sexta-feira: 
Roma revela a Amadeu que Régis abandonou 
sua filha Liliana. Vivi pede para se encontrar 
com Chiclete. Agno conta a Rock sobre o as-
salto que sofreu. Chiclete atira contra Kim, mas 
acerta um funcionário da confeitaria. Camilo 
investiga o atentado e fala com Márcio, que 
decide ajudar Kim. Chiclete marca um encontro 
com Vivi. Sabrina leva Dorotéia para fazer com-
pras. Fabiana convence Téo a espionar Otávio. 
Márcio e Kim se beijam. Téo fotografa Sabrina 
e Otávio juntos. Vivi se encontra com Chiclete e 
tem um mau pressentimento. Adão avisa a Eve-
lina que mandará Mão Santa fazer o trabalho de 
Chiclete. Jô alerta Régis sobre Roma e Liliana. 
Amadeu apresenta Roma a Maria da Paz, que 
exige uma explicação de Régis.

Verão 90 - Globo - 19h – sexta-feira: Moana 
é sonsa com Manu e não conta para João que 
a namorada apareceu no apartamento. Lidiane 
tem medo que Manu não a perdoe. Mercedes 
pede Andreas que administre todo o seu patri-
mônio. Manu perdoa Lidiane e se despede da 
mãe antes de embarcar. Álamo tem a impres-
são que já conhece Andreas quando Mercedes 
o apresenta ao falso investidor. Álamo dá dinhei-
ro para Andreas. Tobé se confunde na hora de 
etiquetar os chás de Diana. Jofre procura João 
para tentar convencê-lo a procurar Manu antes 
da viagem. Diana dá um chá para Moana. João 
e Jofre ficam presos no engarrafamento e não 
chegam a tempo do embarque de Manu. Moa-
na e João tomam o chá de Diana achando que 
a bebida é revigorante. João tem um apagão e 
acorda ao lado de Moana em sua cama.

Órfãos da Terra - Globo - 18h – sexta-feira: 
Jamil fica indignado com as acusações de Ra-
nia, e Laila desconfia do marido. Cibele e Ben-
jamin decidem contar o que descobriram para 
Laila. Samir ouve Paul intimidar Fauze. Com a 
ajuda de uma camareira, Camila invade o quar-
to de Dalila/Basma. Jamil não acredita nas acu-
sações de Cibele contra Dalila/Basma. Muna 
enfrenta Omar, e Mamede se preocupa. Paul 
provoca Dalila. Camila encontra uma bolsa com 
documentos de Dalila/Basma. Jamil conversa 
com Ali. Helena tenta falar com Elias. Missade 
conforta Laila. Dalila ouve quando Camila tenta 
sair de seu quarto. Rania pede desculpas a Ca-
mila. Laila decide se separar de Jamil.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: Filipe 
tranquiliza Guga e se surpreende ao saber que 
o namoro do rapaz com Rita é falso. Cléber se 
apavora ao perceber que está sendo seguido. 
Guga discute com Filipe sobre Martinha. Rita 
teme que Filipe volte a se aproximar dela. Filipe 
questiona Martinha sobre o mal-entendido com 
Rita. Cléber vê os dois homens estranhos na 
ONG Boa Luta. Meg fica indignada com Marti-
nha. Madureira instrui Daniel a cuidar da ONG 
enquanto estiver viajando. Cléber decide contar 
para Anjinha sobre suas suspeitas. Marco se 
anima ao saber que Madureira vai viajar e de-
cide jantar no Baixadas com Cléber e Anjinha. 
Filipe procura Rita. Marco vê Cléber cumpri-
mentar um rapaz de comportamento duvidoso 
e desconfia. Rita exige que Filipe se afaste dela.

As Aventuras de Poliana - SBT - 20h50 – 
sexta-feira: Iniciando o projeto proposto pelo 
grêmio, os alunos têm a primeira cross aula in-
terligando as disciplinas de história e artes plás-
ticas. Vini encontra o presente de casamento de 
Arlete, doado ao bazar por engano. Marcelo e 
Sergio olham as câmeras de segurança da es-
cola para descobrir o paradeiro do Vetherna, e 
desconfiam de Sophie. Fernanda tenta se apro-
ximar de Pendleton. Roger mostra as fotos de 
Filipa para Pendleton, e pede que ela seja a 
garota propaganda do jogo. Marcelo pergunta 
a Iure se Sophie ainda continua visitando Pen-
dleton. Raquel não consegue conter os ciúmes 
por Guilherme, e o casal volta a discutir. Gleyce 
pede para Marcelo avaliar o book de Kessya, e 
o professor descobre que as fotos foram tiradas 
com sua câmera roubada. Débora é assaltada 
pelos trombadinhas do Jd. Bem Te Vi. Roger 
leva Filipa para tentar convencer OTTO a con-
tratá-la para estrelar a campanha do Vetherna, 
mas as coisas não saem como planeja, e a me-
nina fica frustrada. O Clube MaGaBeLo vai até 
a casa de Sr. P para fazer investigações, mas 
as crianças são assustadas pelo robô gigante 
e fogem. Nadine chama Waldisney para sair e 
o confronta.

Minha Vida - Band - 20h25 – sexta-feira: Saki-
ne revela para a família que Mehmet já sabe so-
bre o cadáver de Yusuf. Bahar cuida de Ates e 
pede desculpas por ter colocado ele na situação 
da briga. Efsun fica com medo de que a polícia 
descubra que ela e a família estavam envolvidas 
no crime. Sultan, Efsun e Sakine vão até a man-
são para tentar abrir a cova.

Jezabel - Record - 20h45 – sexta-feira: Quei-
la é ferida. Hannibal chega e ela pede que tire 
Baruch dali. Acabe e Jezabel perguntam o que 
aconteceu e pedem para chamar um médico. 
Barzilai chega e vê a situação de Queila e se de-
sespera. Barzilai pede perdão à Queila. Barzilai 
beija a mão de Queila em profundo sofrimento. 
Grande burburinho entre os soldados sobre a 
morte de IB. Soldados fenícios ficam indignados 
e perguntam quem matou o capitão IB. O médi-
co avalia o estado de saúde de Queila e Barzilai 
fica preocupado. Baruch pede para ficar com a 
mãe. Barzilai conversa com Baruch. Leah con-
versa com Raquel e se apavora ao ver o homem 
que a violentou. Raquel sai correndo.

Topíssima – Record – 19h45 – sexta-feira: Vi-
tor diz que o filho é de outro e Jandir lhe acerta 
um tapa na cara. Paulo Roberto diz que Beatriz 
não teria coragem de deixá-lo. Jandira tenta 
se controlar diante de Madalena. Lara tenta se 
defender diante do juiz. Zilá retorna para casa 
e é surpreendida por Beatriz, que diz que eles 
vão morar em outro lugar. Lara encena diante 
do juiz. Beatriz encara Paulo Roberto e mantém 
sua decisão. Lara se revolta por ter que prestar 
serviços comunitários. Beatriz diz que só voltar 
para casa quando Paulo Roberto mudar o com-
portamento. Lara fica em estado de choque de-
vido a sentença recebida. Madalena se emocio-
na ao lembrar do passado. Um médico examina 
Lara e diz que ela precisa ser internada. Antonio 
descobre que Lara está fingindo. Jandira encon-
tra Madalena e começa a chorar.

A Dona - SBT - 18:30 – sexta-feira: Valentina 
ordena a Rodrigo que não permita mais a entra-
da de Alonso em sua propriedade. Ernesto dá 
seus pêsames a José Miguel pela morte de Fre-
derico, e afirma que apesar de tudo que acusam 
Valentina, ela não é a culpada da morte de seu 
pai. José Miguel diz que está muito confuso, que 
de um lado se recrimina por estar apaixonado 
por uma assassina, e por outro lado tem ciência 
de que Valentina jamais seria capaz de tamanha 
atrocidade. Ernesto aconselha José Miguel a 
lutar por Valentina. Maria da Luz diz a Valentina 
que está certa que não foi seu cavalo quem ma-
tou Lázaro, e sim que alguém lhe deu um golpe 
bem forte na cabeça. Ivana procura Alonso para 
lhe dizer que é possível que Valentina o perdoe, 
e que ela pode ajudá-lo nisso. Alonso, duvidan-
do das intenções de Ivana, pergunta o que ela 
quer em troca desse favor. Leonor diz a José 
Miguel que se ele não tivesse se metido com Va-
lentina, não teriam sofrido tantas desventuras, e 
que inclusive, Frederico ainda estaria vivo.  Leo-
nor pede a Ivana que diga quem estava perto da 
cabana incendiada, pois ela teme que Rodrigo 
também acabe matando José Miguel. José Mi-
guel encontra Valentina no túmulo de Frederico 
e eles discutem. Leonor acusa Rodrigo de ser o 
assassino de Frederico e ameaça em mandá-lo 
para a cadeia. Rodrigo não se abala e diz a ela 
que isso não lhe convém, pois José Miguel aca-
baria descobrindo que ela foi infiel a Frederico e 
se relacionou e com outro homem por um bom 
tempo, mesmo sendo casada.

A Que Não Podia Amar - SBT - 17h15 – sex-
ta-feira: Ana Paula suplica a Gustavo que não 
conte nada a Rogério. Depois de examinar Elsa, 
o médico conversa com Vanessa e diz que o 
caso dela é para internação. Miguel tenta fa-
lar com o pai de Mariana, mas Ulisses amea-
ça matá-lo. Ernesto vai até a fazenda e diz a 
Ana Paula que Rogério está se submetendo a 
alguns exames, pois existe a possibilidade de 
que possa voltar a andar. Gustavo diz a Cinthia 
que assim que seu irmão voltar vai contar a ele 
toda a verdade. Cinthia pede que não diga nada 
e que se case com ela. Ana pede a Ernesto que 
lhe diga onde Rogério está, mas ele afirma que 
Rogério precisa de tranquilidade para a cirurgia. 
Cinthia conta para Vanessa que Ana Paula es-
pera um filho de Gustavo. Ana fala com Rogério 
por telefone e conta que Marquinho já fica de pé 
e não ficar com sequelas. Rosaura diz a Bruno 
que Rogério vai voltar a andar e Ana poderá ser 
feliz a seu lado. Bruno propõe a Rosaura que 
aproveitem que Rogério não está na fazenda e 
façam algo para que Ana o odeie.

FILMES

O Bom Filho à Casa Torna – Globo - 13h59 
– sexta-feira: Roscoe Jenkins, famoso apre-
sentador de talk show, volta para casa para 
participar da comemoração das bodas de ouro 
de seus pais. Foram dez anos longe da Geórgia 
e o reencontro não é nada fácil, pois ninguém 
o leva a sério.

Pets: A Vida Secreta dos Bichos – SBT - 
23h15 – sexta-feira: O simpático e comportado 
cãozinho Max, acostumado a ser o queridinho 
de sua dona, surta quando chega em casa o 
enorme Duke. Decidido a se livrar do “irmão”, 
Max se dá mal e os dois acabam na mira da 
carrocinha e de um grupo de animais irados. Ao 
saber dos riscos que seu crush está correndo, a 
meiga cadela Gigi lidera o grupo de amigos para 
tentar resgatar Max.

Ruas Sangrentas – O Acerto Final – Record - 
23h30 - sexta-feira: O2 é um ex-condenado que 
está tentando se redimir pelo bem do filho, Junior. 
Quando seu carro é roubado, Junior é sequestra-
do sem deixar qualquer pista, então o pai força a 
vendedora ambulante Coco a ajudá-lo.

Atrás das Linhas Inimigas 4: Missão África 
– Globo - 2h46 – sexta-feira: Em uma missão 
não sancionada na África, uma equipe dos Se-
als é enviada para localizar uma operação se-
creta de mineração e impedir a venda de urânio 
para terroristas internacionais.

Central Do Brasil – Globo - 4h23 – sexta-
-feira: Dora, que vive de escrever cartas para 
analfabetos na Central do Brasil, ajuda o menino 
Josué, que acaba de perder a mãe, a procurar 
seu pai no Nordeste. Na estrada, Dora se sen-
sibiliza com o drama do garoto. Filme brasileiro 
recordista de prêmios internacionais, entre eles, 
Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro, 
Urso de Ouro de Melhor Filme e Urso de Prata 
de Melhor Atriz no Festival de Berlim.

Novelas e Filmes

Dia 05/07
Sophia Anacleto Brito
Paulo Saul Ricomini
Geneases Domingos dos Santos
Roberto Moura Leite
Carlos Roberto Toledo Piza
José Carlos Bombonatti
Thatiane Chiarini
Raphael de Souza Alves
Silvia Letícia Veronei
Rosana Cibim Piai

Dia 06/07
Edivana Berganton
Dorival Siebre
Elcio José Ricomini (Chumbão)
Renata Cristina Veroneze
Naiara Mader de Melo
Luana do Prado Santos
Felipe Feliciano
Marcelo Amaral
Karen Bertoldo Angelim

Dia 07/07
Luciana Cristina Balan Push
Luis Alexandre Feliciano
Pamela de Cássia da Silva Menezes
Renan Roberto Toledo
Idanis Callegari Chiarini
Iara Rego Darros
Tatiana Quagliato Simões
Luis Antonio Jacob Hessel
Murilo Vinicius Felipe
Tauã Moreira Gomes
Murilo Rossi (Cazuza)

Dia 08/07
Edmilson Carlos de Campos
Matheus Gimenes Giovanetti
Luis Gonzaga Batagim

Osmir Quagliato
Vinicius Quibáo de Oliveira
Regiane Aparecida Risso da Silva
Carlos Alberto Vieira
Enereo Marreto Junior
Tiago Bombonatti
Leandro Lourenson

Dia 09/07
Luis Severino da Silva
João Vitor Quibáo Braga
Vânia Colombo
Moisés Lucio Abel
Natale Calegari
Simone Bisetto Piai
Adriano Luko
Rafaela Maciel

Dia 10/07
Valdomiro A. Bortolucci
Gislaine Novaes de Campos
Joice Fernanda Sturaro
Rafael Travaiolli
Rafael Roberto Moura Carillo
Isabel Cristina Basso
Valentina Rossi
Maria Luiza Peressim Bernardo
Carlos Albertini Junior
Altair Silva (Bahia)
Claudemir Ramos
Jorge Willian Gomes
Mariana Pereira

Dia 11/07
Douglas da Silva Pinto
Eliana Fátima Pereira Botinham
Tainá Fernanda Ramos
Bernadeth Fornaziero Quagliato
João Cesar Balceiro de Freitas
Osni Donizete Marretto

Áries – De 21/03 a 20/04: O eclipse solar afeta a família e o imóvel. É levado a resolver ques-
tões densas que atingem a família, mas que de alguma forma interferem em seus resultados futuros. 
Deve agir com maturidade e assumir as responsabilidades que cabem a você. Você já vinha fazendo 
movimentos nas semanas anteriores, mas o eclipse pede paciência, porque ainda restam algumas si-
tuações. Vai perceber que deseja olhar mais para você e priorizar as suas necessidades, isso é bom e 
necessário. O setor financeiro segue com altos e baixos, e você precisa se apropriar da situação para 
entender as mudanças e como deve empreender. Toda essa experiência lhe causa um crescimento 
considerável emocional e curas internas. A pessoa amada deseja estreitamento e definições sobre o 
que pode esperar de você. As condições familiares ou pessoas muito próximas da família interferem 
no relacionamento. É uma semana importante para definir situações de sua intimidade. Existe o dese-
jo de olhar mais para você! É uma semana para impulsionar a carreira, e para isso é importante pensar 
nas relações familiares ou em relações mais íntimas. Seja forte para tomar decisões congruentes.

Touro – De 21/04 a 20/05: O eclipse solar afeta as relações com pessoas do seu convívio e pa-
rentes. Se tratando do setor, também mexe consideravelmente com os estudos, viagens e uma nova 
abordagem para expor suas ideias. O ângulo com o planeta Saturno pede atenção com as palavras e 
como você deve se dirigir às pessoas que interferem em suas decisões, principalmente as profissio-
nais. Nesta semana, alguma reunião ou um contato mais próximo com algumas pessoas podem ocor-
rer. É importante entender que está numa fase de mudança, e isso lhe causa uma sensação enorme 
de instabilidade e ansiedade. Deve dar atenção a mudanças na família e possíveis afastamentos e 
cortes. Busque compreender as mudanças para “não pirar”! Tudo caminha para o melhor. O ciclo pede 
inovações! A pessoa amada passa por definições cármicas com pessoas próximas, principalmente 
parentes e irmãos. É uma semana em que muito dessas experiências é acionado. Busque entender e 
não julgar! Deve dar atenção aos imprevistos e situações que necessitam de mudanças com urgência. 
O campo profissional pede inovações, e você necessita agir com consciência desse fato.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: O eclipse afeta o seu dinheiro, tanto para os investimentos quanto 
para buscar formas mais seguras de ganhos. É uma semana em que deve pôr ordem na parte admi-
nistrativa e priorizar as contas. Deve entender o cenário para também lidar com recursos guardados 
ou algum tipo de empréstimo ou parcelamentos de contas. O dinheiro de outras pessoas também 
pode ser mexido, seja de uma pessoa mais próxima como da família, ou com o cônjuge, sócios e 
parceiros. Ambos necessitam ter maturidade e esforço para dar conta dos compromissos. Uma pes-
soa do seu ambiente próximo não está bem e pode se afastar por motivos diversos, entretanto isso 
acaba afetando o seu emocional, e você precisa se equilibrar através do autoconhecimento. A “zona 
confusa” diminui, e você consegue entender melhor o que foi necessário aceitar e perdoar. Atenção 
com a ansiedade e com as palavras. Não dá para mudar o passado, mas dá para reescrever uma 
nova história. É uma semana produtiva e favorável para manter as posturas para consolidar os planos 
traçados. Está em via de realizar os seus sonhos e metas, mas é necessário se esforçar ao máximo. 
O céu aborda novas formas de ganhos.

Câncer – De 21/06 a 20/07: O eclipse afeta a sua imagem e pede de você novas posturas. Você 
é mexido consideravelmente neste eclipse, será levado a olhar mais para as suas necessidades e 
para situações que dependem exclusivamente de suas posturas. O ângulo com o planeta Saturno 
fala de uma pessoa com quem precisa interagir e também retrata como ambos estão em crescimen-
to emocional e necessitam transitar pela experiência com maturidade. A pessoa tocada pode ser o 
cônjuge, sócios, parceiros, clientes ou uma pessoa muito próxima a você. É nítido o quanto ambos 
estão passando por um processo novo, e isso pede de cada um posturas para ancorar projetos e 
tarefas que exigem esforço e dedicação. Deve dar atenção ao setor financeiro, porque pode haver 
cortes profissionais e isso afetar o grupo de trabalho ou pessoas muito próximas. É testado em suas 
posturas. É uma semana muito significativa para o relacionamento. Ambos são levados a amadurecer 
as posturas e crescer com a experiência por que estão passando. É você que está com a “faca e o 
queijo na mão” para liderar e dar ordem aos planos futuros. É levado a agir com assertividade para 
realizar movimentos ousados para o setor financeiro. Atenção com o excesso de controle e analise o 
que deve ser transformado.

Leão – De 21/07 a 22/08: O eclipse solar afeta o seu emocional, principalmente para lidar com 
fatores familiares que causam solidão e pedem novas percepções de sua parte. Vai se sentir natural-
mente mais introspectivo e com a necessidade de silenciar para refletir sobre decisões importantes 
que se projetam para a rotina e o trabalho. Você é testado em sua maturidade para obter a liberdade 
que almeja e vai notar que, nesta semana, precisa alinhar as ideias, mas a sensação de prisão é forte. 
O céu pede de você sacrifícios para interagir com o novo ciclo; por agora, pode achar tudo muito difícil, 
mas terá recompensas que necessitam de tempo e resiliência. Deve dar atenção à saúde e desen-
volver novos hábitos. Atenção com a ansiedade e com as palavras, mas isso não significa que não 
deva se expressar, mas sim compreender que a palavra exerce um poder incrível, tanto para libertar 
quanto para aprisionar. É imprescindível dar permissão às mudanças. Não é uma semana amigável! 
Você sente a necessidade de se expressar, mas encontra dificuldades para fazer isso. O céu aponta 
cortes, afastamentos e mudanças bruscas. Busque entender o momento para agir com sabedoria e 
assim avaliar o que é bom para ambos neste novo ciclo. O trabalho segue em solo fértil e produtivo, 
entretanto existem situações que fogem do seu controle e pedem de você posturas diferentes. Seja 
flexível e busque inovar a sua atuação. O céu aponta cortes e definições importantes.

Virgem – De 23/08 a 22/09: O eclipse solar afeta os projetos e as relações com os amigos. 
As responsabilidades ficam mais intensas e fortes nesta semana. O céu pede de você avaliações 
sobre a qualidade da troca com amigos que de alguma forma interferem na autoestima e também na 
qualidade dos afetos amorosos. É uma semana para averiguar como pode interagir também com o 
seu trabalho em equipe, isso porque precisa amadurecer a forma de interagir com algumas pessoas 
neste novo ciclo. As relações com os filhos também podem ser tocadas, porque, através deles, está 
sendo levado a tomar decisões maduras que sozinho não faria. Atenção com dificuldades para lidar 
com informações e com a troca com algumas pessoas que interferem em seu emocional. Vai sentir a 
necessidade de se afastar de algumas pessoas. Você tem o direito de fazer o que achar melhor, mas 
antes busque entender por que está passando por tudo isso. A pessoa amada está muito sensível, e 
ambos estão passando por processos curativos em relação a experiências mal resolvidas do passado. 
Vai perceber nesta semana a pessoa afastada e com dificuldade para entender o seu momento. Isso 
pode gerar tumultos, imprevistos e afastamentos. É uma semana que pode encontrar dificuldades 
para lidar com uma pessoa de sua equipe de trabalho. Seja flexível e busque interagir com todos com 
abertura. Cortes podem acontecer!

Libra – De 23/09 a 22/10: O eclipse solar afeta a carreira profissional e as metas futuras. A sema-
na é muito forte e significativa para o seu desenvolvimento pessoal e familiar. A experiência em família 
pede que dê passos mais sólidos e seguros para que possa construir um futuro mais próspero e feliz. 
Deve ter consciência das responsabilidades que são impostas e como pode seguir mais firme dentro 
de suas convicções e valores. É necessário ter consciência da influência dos pais e, se for o seu caso 
também, de sogros. Os projetos seguem em caóticos e com imprevistos nesta semana, ainda não 
existe nada concreto, mas está no caminho certo. Pode haver afastamentos ou cortes de amigos. 
Para o relacionamento dar certo, o cônjuge precisa entender o novo ciclo e curar traumas de rejeição 
existentes entre vocês. A pessoa amada está mais desencanada e com vontade de mudar tudo. Isso 
é bom, mas, se a relação for superficial, pode gerar cortes. É momento de viver uma nova vida a dois. 
A relação com algumas pessoas do seu trabalho é desafiadora. A flexibilidade é uma condição neces-
sária para este novo ciclo. O céu aponta cortes e afastamentos significativos.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: O eclipse solar afeta os estudos, o caminho filosófico e viagens 
distantes. O céu pede de você mais comprometimento e empenho para planejar estudos que são 
imprescindíveis para o seu desenvolvimento profissional. Esse setor também fala das crenças que 
carregamos, e, com isso, nesta semana será exigido a ampliar o seu estado de consciência e assim 
alterar possíveis crenças que impedem o seu crescimento pessoal. O cenário também se estende 
para um contato mais próximo com parentes, tanto os mais próximos quanto os mais distantes, para 
que possam resolver pendências ou concluir planos que exigem de todos maturidade e esforço. É im-
portante entender que o relacionamento passa por mudanças necessárias que vêm com a intenção de 
inovar; por isso, nesta semana pode haver imprevistos, e o cônjuge pode mostrar-se alheio à situação 
ou mais afastado. Busque compreender a situação. É uma semana muito difícil para o cônjuge, porque 
ou ele está passando por mudanças intensas no âmbito profissional, ou isso pode estar direcionado 
à qualidade da relação. Vocês já vêm conversando há algumas semanas, e isso colabora com curas 
e ressignificação de coisas do passado. Mas a semana é complicada e gera imprevistos, cortes e 
afastamentos. A semana aponta cortes e afastamentos importantes de funcionários ou com colegas 
de trabalho. Esteja desperto para a sua própria experiência profissional, porque o cenário é instável e 
você também pode ser afetado.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: O eclipse solar afeta os recursos guardados, investimentos, em-
préstimos, financiamentos, heranças e qualquer tipo de planos materiais. Nesta semana, vai ser leva-
do a fazer um planejamento mais intenso administrativo. O céu pede de você novas posturas finan-
ceiras e uma ação sólida para obter estrutura a médio e longo prazo. Existe a necessidade também 
de desapegar de situações que não cabem mais neste novo ciclo. Se resistir, pode sofrer, por isso 
busque entender o que não está no seu controle para que consiga se desapegar e seguir mais leve 
dentro de condições viáveis para o seu desenvolvimento. É nítido o quanto precisa aplicar mudanças 
em seu trabalho, seja para empreender ou mudar de local. A pessoa amada apresenta-se afastada, 
e isso gera em você avaliações profundas. Busque entender o momento da pessoa para que possa 
fazer uma avaliação curativa do que ambos necessitam neste momento. É uma semana produtiva 
para lidar com a parte administrativa material. Entretanto vai se sentir exigido a ampliar o seu campo 
de visão sobre a sua atuação no trabalho. Atenção com imprevistos que podem gerar afastamentos e 
cortes no local de trabalho. Inovar torna-se uma condição.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: O eclipse solar afeta uma pessoa importante de sua convivên-
cia. Essa pessoa pode ser o cônjuge, sócios, parceiros, clientes ou uma pessoa que se encaixe no que 
vou relatar. O seu foco está em obter estrutura com uma pessoa importante para você. Ambos estão 
sendo levados a assumir responsabilidades e uma conduta mais congruente com os planos traçados. 
É importante examinar se está na direção certa com essa situação e pessoa, porque, em se tratando 
de um eclipse, os resultados não são imediatos, mas vai sentir uma certa urgência e cobrança para 
tomar decisões com a pessoa. O céu também avisa que está curando muitas situações do passado 
com pessoas do seu convívio, e isso gera em você expectativas, mas uma nova percepção sobre o 
que a vida tem a lhe oferecer. Atenção com desafios para lidar com a autoestima e o campo amoroso, 
porque se sente por vezes oscilante e inseguro com certas situações e precisa averiguar com carinho. 
É uma semana muito significativa para o relacionamento. Você é levado a se colocar no lugar do 
outro, e ambos precisam tomar decisões sérias para seguir com os planos traçados. Existe o desejo 
de transformar o ambiente de trabalho e a forma de atuar. Preste atenção a situações geradoras de 
controle e manipulação, que são nocivas para o seu desenvolvimento profissional.

Aquário – De 21/01 a 19/02: O eclipse solar afeta o seu trabalho, rotina e saúde. É importante 
avaliar as suas posturas e nível de necessidade de se comprometer cem por cento com as suas 
decisões. Você deve avaliar o cenário com entendimento dos medos e bloqueio existentes, porque 
crescer e amadurecer dói um pouquinho mesmo, mas você está sendo fortalecido através do autoco-
nhecimento, uma condição necessária neste novo ciclo. O medo de errar ou de sair do casulo é um 
fator que pode estar bloqueando todas as suas competências e potenciais. O esforço é necessário, 
assim como a consciência das responsabilidades. Atenção com hábitos nocivos que podem prejudicar 
a saúde, portanto reflita sobre a sua rotina e como pode melhorar ainda mais. Busque ter consciência 
das mudanças por que vem passando e como isso vem afetando o seu relacionamento. A pessoa 
amada mostra-se em dificuldade para entender o seu momento, e isso pode gerar afastamentos. Uma 
conversa é necessária para que possa entender o cenário afetivo. A situação ainda não se estrutura da 
forma como gostaria, mas a conversa causa em ambos, mudanças necessárias para inovar a relação 
ou para se separarem de vez. É uma semana significativa para o trabalho. É levado a amadurecer as 
suas posturas e tomar decisões congruentes com as necessidades atuais. Vença os medos e prossiga 
com os planos traçados.

Peixes – De 20/02 a 20/03: O eclipse solar afeta a autoestima, o campo amoroso e a relação 
com filhos. É uma semana em que deve olhar mais para você e suas necessidades pessoais. Deve 
fortalecer a autoestima, entretanto com maturidade e consciência do quanto precisa se esforçar para 
entender o novo ciclo e como deve se comprometer com os amigos e projetos que esteja desen-
volvendo. Tudo isso vai lhe causar crescimento pessoal. A relação com os filhos também pode ser 
mexida, e a sua postura deve estar alinhadas com as necessidades de cada um deles. Pode sentir 
dificuldade de perceber a pessoa amada da forma como era antes ou como gostaria de que fosse, 
portanto seja maduro para avaliar as condições neste momento evolutivo. O autodesenvolvimento só 
ocorre a partir do momento em que se comprometer cem por cento com as responsabilidades que 
se apresentam, portanto nada de medo e auto sabotagem! Atenção com imprevistos no trabalho e 
possíveis afastamentos de pessoas próximas. A autoestima vem sendo fortalecida, e isso é positivo 
para a relação. Mas a pessoa amada está focada no trabalho, e existem imprevistos que afetam a pro-
dutividade dela. Vai perceber que a pessoa precisa de sua ajuda, e uma conversa se faz necessária. 
É uma semana muito agitada e fadada a imprevistos. Atenção com cortes e afastamentos, inclusive 
de funcionários. O céu também aponta imprevistos e pede atenção no trânsito.

Horóscopo

Natale Calegari completa mais um ano de vida na terça-feira, 9, exemplar 
funcionário do Capivari Clube. Todos os amigos, familiares, em especial 
sua esposa, Maria Nérea, desejam muita saúde e felicidades. Parabéns!

Parabéns à personal trainer, Iara 
Rego Darros, que no domingo, 7, 
comemora mais um ano de vida. 
“Filha querida, aproveite o dia de 
hoje porque ele é todo seu. Saiba 
que mesmo crescendo tão rápido, 
continuará para sempre sendo nossa 
princesinha. Que você continue sua 
jornada sempre com um sorriso no 
rosto, dando sempre o melhor em 
tudo que fizer. Que viva todas as 
fases da sua vida como deve ser, 
pois tudo tem sua hora e ela chega 
sempre no tempo certo. Você nos enche de orgulho, filha linda! Te ama-
mos!” São os desejos dos seus pais Roberta e José Carlos, da irmã Ieda, 
familiares e amigos.
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