
Rafard abre inscrições para 
a 1ª Feira do Comércio

Proprietários de comércios da cidade poderão expor seus produtos em evento no Centro Esportivo Reinaldo Fontolan.  Página 5

Concessionária conclui 
recape em Porto Feliz

Trecho de Rafard ainda está em obras. Rodovias do Tietê garante que toda 
extensão da vicinal será recapeada. Página 7

POLÍCIA

Alex e Fabio querem tornar rua 
IV Centenário de mão única

RAFARD

 Indicação gerou polêmica nas redes sociais na última semana. A ideia de mudança do trânsito 
na rua IV Centenário, no Centro de Rafard, dividiu opiniões. Página 8

Polícia prende quarteto que 
realizou latrocínio e roubo

Indivíduos esfaquearam homem em bar, na cidade de Cesário Lange, roubaram 
carro e praticaram outro roubo em Rafard. Página 9
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FilosoFanDo L�������� V��������
é professor de Filosofi a,  Éti ca e História

Bíblia sem preconceito - 29
Da assembleia dos Ca-

valeiros da Cruz de Cristo 
(templários) saíram Inácio 
de Loyola e seis sequazes 
para fundar a ordem dos je-
suítas, os mais sanguinários 
inquisidores. Sua metodolo-
gia consistia em mostrar do-
cilidade de um santo, mestre, 
milagreiro, intercessor entre 
o pecador e Deus, consegui-
da a con� ança, então usavam 
a imposição, o medo, terror, 
tortura, morte e extorsão. Ne-
nhuma linguagem é capaz de 
descrever a crueldade demo-
níaca desses padres. Quando 
os inquisidores se ressentem 
contra algum inocente recor-
rem a todos os expedientes 
para condená-lo: juramentos 
e testemunhos falsos, sacri-
� cam leis e instituições para 
saciar sua fanática persegui-
ção, diz João Foxe. Torna-
ram-se um Estado dentro 
de outro. Segundo Adhemar 
Castro, consagravam seus 
labores com o sangue dos 
hereges e votavam: “Quero 
enforcar, queimar, escaldar, 
extirpar suas mulheres e tri-
turar contra as paredes as 
cabeças de seus � lhos, para 
melhor destruir sua raça exe-
crável. Consagro minha vida, 
minha alma, minhas forças 
físicas à realização desta ta-
refa. Pelo presente faço este 
juramento assinado com 
meu sangue.” Ver também O 
Grande Con� ito, 234-235 e a 
Mônita Sagrada. Pensavam 
que quanto mais a vítima so-
fresse mais alegrariam a Deus 

e aborreceriam o Diabo.
Outros, como Francisco 

Burlamacchi, Beaumanoir, 
saíram para adirem-se à Ma-
çonaria ou Pedreiros Livres, 
já existentes como sociedade 
secreta, tendo sua primeira 
assembleia em 1226 na In-
glaterra. Maçonaria, como 
outras, era uma ordem re-
ligiosa mantida pela Igre-
ja Católica, originária dos 
Templários presididos por 
grão-mestres como Jacques 
De Molay. Os Templários 
tiveram uma tripartição: já 
no século 13, em Portugal, 
assumiram a Ordem dos 
Cavaleiros de Cristo admi-
nistrada por D. Dinis. Na 
assembleia de Mont Serrat 
(1530), muitos cavaleiros 
engrossaram a Subl:. Ord:. 
Maç:. (Sublime Ordem Ma-
çonaria) e outra rami� cação 
tornou-se a Companhia de 
Jesus, reconhecida em 1534 
e o� cializada pelo Papa Pau-
lo 3º (1540). Os loyolanos 
tornaram-se inimigos férre-
os dos maçons. A maçonaria 
participou de movimentos 
históricos como a Revolu-
ção Francesa, independên-
cia e república dos EUA, 
independência dos países 
sul-americanos, abolição 
da escravatura. Homens re-
nomados como vários ilu-
ministas (donde o lema: 
“liberdade, igualdade e fra-
ternidade, George Washin-
gton, Benjamim Franklin, 
� eodore Roosevelt, Harry 
Truman, Lindon Jhonson, 

Gerald Ford, Bill Clinton, 
Simão Bolivar, Francisco 
Solano Lopes. Frei Caneca, 
José Bonifácio, D. Pedro I, D. 
Pedro 2, Duque de Caxias, 
Teó� lo Otoni, Barão do Rio 
Branco, Rui Barbosa, Pe. 
José Fabiano e muitos outros 
foram maçons. Mulheres 
não são aceitas como mem-
bros, exceto na maçonaria 
francesa, segundo Tenório 
D’Albuquerque.

Embora seus membros 
neguem, a Maçonaria é uma 
sociedade religiosa. Segundo 
seu escritor J. B. Lira os ma-
çons precisam crer no Deus 
Criador e Juiz, de Quem são 
dependentes e a Quem oram, 
têm exposta a Bíblia e a leem 
na sua reunião. Receberam 
muita in� uência do esote-
rismo, rosa cruz, hinduísmo, 
cabala. É uma sociedade se-
creta assistencial. João Batis-
ta, João Evangelista, o lendá-
rio João Esmoler, e Jacques 
De Molay são seus patronos. 
Seus membros podem per-
tencer a múltiplas religiões, 
motivo pelo qual não se pre-
ga doutrinas religiosas nem 
políticas. Seus simbolismos 
são divididos em três graus: 
Aprendiz, Companheiros e 
Mestres. A Loja é governada 
por três mestres: Venerável-
-mestre e dois Vigilantes. 
Para abrir uma loja (traba-
lhos) é necessária a presença 
de sete operários (baseado 
nas 7 colunas da sabedoria 
citada por Pv. 9:1).

O templo é altamente 

simbólico, representa o uni-
verso, seu comprimento deve 
ser o triplo da largura (como 
o templo de Salomão), o piso 
ladrilhado em diagonal nas 
cores preta e branca, pare-
des azuis; no átrio, ladeando 
a porta de entrada, há duas 
colunas principais chama-
das Jaquin (J) e Boás (B) (do 
templo salomônico – 2 Cr 
3:17) cor de bronze; lapida-
dos nelas, folhas de papiro, 
que lembram a Isis, a Grande 
Viúva, a deusa que construiu 
um barco e foi procurar seu 
marido e irmão Osíris (deus 
Sol). É simbolismo da busca 
da transcendência em Osí-
ris. A porta serve para im-
pedir que os trabalhos secre-
tos sejam vistos ou ouvidos 
e não se permitem janelas 
pelo mesmo motivo. Seus 
membros guardam seus mis-
térios com senhas, sinais e 
palavras, não começam seus 
trabalhos sem a “cobertura”, 
isto é, sem a certeza que não 
há estranho presente. O teto 
azul estrelado conforme o 
mapa celeste contendo um 
vitral circular com os signos 
zodiacais, � cando câncer 
ao Norte e Capricórnio ao 
Sul. Uma corda com 81 nós 
equidistantes rodeia no alto 
das paredes para lembrar os 
signi� cados esotéricos. Ao 
Norte � ca a bandeira brasi-
leira e ao Sul a maçônica.

OpiniÃo
Dia de celebrar
A concepção dos valores da vida, muitas vezes 

é mensurada por momentos experimentados pelo 
ser humano. Se tudo está em seu devido lugar, ca-
minhando da maneira esperada e sem desvios, a 
vida anda a mil maravilhas.

Engana-se quem pensa em viver a vida sem os 
desafi os e percalços do dia a dia. Às vezes, é bom 
passar por momentos extremos e de difi culdade, 
que levam o ser humano a refl etir e a experimen-
tar a necessidade de depender do próximo e tam-
bém de vencer as barreiras. 

Quem não enfrenta difi culdades, nunca experi-
mentará o sabor da vitória, bem como o da derrota.

E neste momento, alguns labutam sozinho, e ou-
tros são amparados por uma fi gura chamada pai, 
que neste domingo, 11, tem sua data celebrada. 

Dentre as inúmeras necessidades humanas, as 
de afeto e segurança têm, indiscutivelmente, prio-
ridade. Quando elas são satisfeitas, temos garan-
tias efi cazes para o crescimento do ser humano; 
se, pelo contrário, houver frustrações, haverá de-
sajustes mais ou menos graves.

E tudo isso porque necessitamos de amor.
Em alguns casos, a fi gura paterna é substituída 

por um tio, avô, padrinho, amigo ou pessoa especial, 
e porque não dizer da própria mãe. Mas em nenhu-
ma das possibilidades a ferida é totalmente curada.

Ser pai é ter compromisso e usar como artifício o 
seu jeito de amar. É sentir muita alegria de estar em 
sintonia, como a areia e o mar. Ser pai é um presen-
te que alegra e deixa contente. É como uma árvore 
atrativa, que dá fruto e cativa. Ser pai é a convic-
ção de ter a preocupação de o fi lho ser vencedor no 
caráter e na verdade. Manter sempre a humildade, 
cultivando sempre o amor. Ser pai é perder o sono, 
e sentir-se um cão sem dono quando o fi lho está dis-
tante, mas que sempre trabalha duro para garantir 
o futuro e o fi lho ser importante.

Aos pais que realmente merecem todo esse amor 
e respeito, do fundo do coração, nossos parabéns. 
Aos que não exercem a sua real função, também 
nosso respeito e compaixão, porém, com um puxão 
de orelha e refl exão da responsabilidade assumida 
e não cumprida.

Já dizia Platão: “não deverão gerar fi lhos quem 
não quer dar-se ao trabalho de criá-los e educá-
-los”.

Todos merecem ser felizes e seguir o seu caminho. 
Parabéns aos pais de verdade e também aos que no 
desvio de função, assumem tal compromisso.

“Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um 
novo começo, qualquer um pode começar agora e 
fazer um novo fi m.” Chico Xavier

Editorial

Na atualidade, um Avatar 
é geralmente, um Represen-
tante do segundo aspecto 
divino, o do Amor-Sabedo-
ria, do Amor de Deus. Ma-
nifestar-se-á como Salvador, 
Construtor, Preservador; a 
humanidade não esta ainda 
su� cientemente desenvol-
vida nem adequadamente 
orientada para a vida do 
Espírito, para suportar com 
facilidade o impacto de um 
Avatar que expresse a dinâ-
mica vontade de Deus.

Para nós – é essa a nos-
sa limitação – um Avatar 
é ainda Quem resguarda, 
desenvolve, constrói, am-
para e socorre os impulsos 
espirituais de que vivem os 
homens; o que O faz ma-
nifestar-se, é a necessidade 
do homem e seu pedido de 
preservação e ajuda. A hu-
manidade precisa de amor, 
compreensão e relações 
humanas justas, como uma 
expressão da Divindade. Foi 
essa necessidade que ou-
trora trouxe o Cristo a nós, 
como o Avatar do Amor. O 
Cristo, o Grande Mensagei-
ro humano-divino, por Sua 

Grande realização – o senti-
do da compreensão – trans-
mitiu à humanidade um 
aspecto e uma potencialida-
de da natureza do próprio 
Deus, o princípio amor, da 
Divindade.

Luz, aspiração e reco-
nhecimento do Deus Trans-
cendente tinha sido a ex-
pressão vacilante da atitude 
humana para com Deus, 
antes da chegada do Buda, o 
Avatar da Iluminação. Logo 
chegou o Buda e encarnou 
em Sua própria vida o fato 
do Deus Imanente como 
também do Deus Transcen-
dente, do Deus do Universo 
da humanidade. A persona-
lidade da Divindade e o Eu 
no coração do homem indi-
vidual, tornou-se um fator 
na consciência humana. Foi 
uma Verdade relativamente 
nova para o homem.

No entanto, enquanto 
Cristo não veio viver uma 
vida de amor e serviço, e 
deu aos homens o novo 
mandamento de se ama-
rem uns aos outros, não se 
dera a devida importância 
a Deus como amor em ne-

nhuma das Escrituras. Após 
ter vindo como o Avatar do 
amor; Deus chegou a ser co-
nhecido como o Amor Su-
premo; Amor como meta e 
objetivo da Creação; Amor 
como princípio básico das 
relações e Amor que tende, 
através de todas as manifes-
tações, a um plano motiva-
do pelo Amor. Cristo reve-
lou e acentuou essa divina 
qualidade, e assim modi� -
cou a vida, os � ns e valores 
humanos. 

A razão pela qual Sua 
vinda não se produziu no-
vamente, é que o trabalho 
necessário não foi feito pe-
los Seus adeptos de todas as 
partes. Sua vinda depende, 
em grande parte, como ve-
remos mais tarde, do es-
tabelecimento das devidas 
relações humanas. A igreja 
o obstaculizou através dos 
séculos e não ajudou, com 
seu zelo fanático de fazer 
“cristãos” de todas as pes-
soas e não de adeptos do 
Cristo; estimulou a doutri-
na teológica e não o amor 
e a compreensão amorosa, 
como Cristo exempli� cou.

A Igreja pregou no ar-
dente Saulo de Tarso, e não 
o suave carpinteiro da Ga-
lileia. Assim, Ele esperou. 
A Sua hora já chegou pela 
“necessidade” dos povos em 
todas as Nações, e pela soli-
citação invocativa das mas-
sas de todas as partes e pelo 
conselho de Seus discípulos 
de todas as crenças e de to-
das as religiões do mundo.

Mas não nos é permitido 
saber nem o dia nem a hora 
da reaparição do Cristo. Sua 
vida depende do chamado 
(esse chamado tantas vezes 
silencioso) de esperança 
uni� cada; depende também 
do melhor estabelecimento 
de retas relações humanas 
e de certos trabalhos que se 
está fazendo agora, por par-
te dos Membros Maiores do 
Reino de Deus, a Igreja Invi-
sível, a Hierarquia espiritual 
de nosso planeta; depen-
dendo ainda, da constância 
dos discípulos de Cristo no 
mundo atual e de Seus co-
laboradores iniciados, que 
trabalham em numerosos 
grupos religiosos, políticos 
e econômicos. (Segue)

ArTiGo
Reaparição de Cristo II

D������� F������, Cidadão Rafardense, ofi cial da FAB e professor de Educação 
Física e Desportos, colaborador desde a fundação do jornal O Semanário
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O “Fanfulla”, era um se-
manário domingueiro di-
rigido especi� camente à 
comunidade de italianos re-
sidentes no Brasil, e graças 
ao jornal esses tantos imi-
grantes podiam ler sobre os 
principais acontecimentos da 
Capital Paulista no seu idio-
ma (língua italiana) e tam-
bém puderam se manter in-
formados sobre os principais 
acontecimentos do seu país 
de origem (Itália) numa épo-
ca em que os meios de comu-
nicação ainda davam os seus 
primeiros passos.

Como relatei anterior-
mente o Cine Paratodos foi 
pensado para abrigar o Cir-
colo Uniti Italiani, para con-
gregar os imigrantes italianos 
e seus descendentes, para que 
tivessem um local para suas 
reuniões e também eventos 
em geral para os moradores 
de Villa Rafard.

Conta-nos o Sr Deni-
zart Fonseca, que na frente 
do prédio, era comum os 
imigrantes reunirem-se aos 
domingos, e sentados for-
mando um semicírculo de 
cadeiras, convidavam aquele 
que tivesse mais facilidade 
para a leitura do “Fanfulla”, 
que na época era trazido de 
São Paulo pelo Sr. Paulino 
Pellegrine, a pedido dos imi-
grantes italianos.

Todos sentados e em si-
lêncio, vestidos com ternos e 
chapéu na cabeça, ouviam a 
leitura do jornal, e lembran-
do de sua terra e parentes que 
deixaram na Itália, choravam 

ao ouvir as últimas notícias, 
e disfarçavam as saudades, 
dando baforadas em cachim-
bos ou cigarros de palha, 
passavam a mão em seus 
bigodões, limpando as lágri-
mas que escorriam pela face.

Houve um tempo em que 
no espaço do Círcolo Italiani 
Uniti, chegou a ter pista de 
patinação, onde a criançada 
divertia-se, foi também local 
onde eram praticadas lutas 
de boxe, sem contar que em 
seu interior inúmeras peças 
de teatro foram apresentadas 
pelas companhias de teatro 
do próprio local.

Segundo nos relata ain-
da o Sr Denizart, existia nos 
fundos do prédio, duas pistas 
de bochas, esporte muito po-
pular entre os antigos italia-
nos, onde passavam-se horas 
de diversão.

Existiu uma família que 
� cou famosa por confeccio-
nar uma espécie de “alpar-
gadas” feitas de cordas, e que 

acabou por incorporar ao 
apelido da família que passa-
ram a ser chamada de a famí-
lia dos “paragateiros”, e que 
eram vendedores de paço-
quinha, amendoim torrado, 
balas, nos dias de exibições 
de � lmes ou outros eventos 
que movimentava os mora-
dores da cidade.

Se fossemos relatar aqui, 
tudo que Rafard já teve de 
bom, e que vale a pena re-
cordar, este espaço � caria pe-
queno. Mas dentro do pouco 
que conhecemos, e daquilo 
que nos é passado por quem 
viveu época tão mágica, e que 
por isso vale a pena recordar, 
iremos transcrevendo aqui os 
relatos que enriquecem nos-
so conhecimento, para que 
não caia no esquecimento.

Não nos esqueçamos que 
um povo sem memória é um 
povo sem história. 

Grato pela leitura. Sema-
na que vem, voltamos, se As-
sim Deus aprouver. Abraço.

Cine Paratodos - Final

Educação participa de cerimônia de 
homologação do Currículo Paulista
Aconteceu na quinta-

-feira, 1º de agosto, no 
Palácio dos Bandeiran-
tes, a cerimônia de ho-
mologação do Currícu-
lo Paulista. Na ocasião, 
o governador do Esta-
do, João Doria, assinou 
o Termo de Adesão e 
fez a entrega ofi cial do 
Currículo Paulista. 

A diretora de Educa-
ção de Rafard, Cristiane 
Pellegrini e a diretora-
-adjunta, Vânia Colom-
bo, estiveram no evento.

O Currículo Paulis-
ta defi ne e explicita, a 
todos os profi ssionais 
da educação que atuam 
no Estado, as compe-
tências e as habilidades 
essenciais para o desen-
volvimento cognitivo, 
social e emocional dos 

estudantes paulistas e 
considera sempre sua 
formação integral na 
perspectiva do desen-
volvimento humano. 
Deste modo, a partir de 
2020, todos os municí-
pios do estado de São 
Paulo, incluindo Ra-
fard, estarão aderindo 
ao programa.

“O currículo base-

ado em habilidades e 
competências de acordo 
com a BNCC determi-
na um grande marco de 
qualidade na educação 
do Estado de São Pau-
lo. Este é mais um passo 
importante para que as 
redes estaduais e muni-
cipais sejam referência 
educacional em todo o 
país”, disse Cristiane. 

O conteúdo norteia 
e garante as aprendi-
zagens essenciais dos 
estudantes, respeitando 
as especifi cidades do 
território paulista, com 
orientações para guiar 
o processo de ensino e 
aprendizagem e as práti-
cas em sala de aula. São 
Paulo agora se iguala a 
outros Estados que já 
começaram o processo 
de formação.

RAFARD

ArTiGo A������ D��� R�������� �� C������, 
bacharel em Direito com especialização em 

dependência química na USP/SP/GREA

Jamais desertar do corpo
Não sabeis vós que sois o 

templo de Deus e que o Espí-
rito de Deus habita em vós? 
(Paulo, 1 Coríntios 3:16)

Valorizar o corpo é uma 
tarefa das mais importan-
tes para nós que habitamos 
a Terra, e por certo temos 
o corpo de que precisamos 
para nosso aperfeiçoamen-
to, e a família que mais se 
adequa à nossa melhoria.

Cultivemos o senti-
mento de gratidão a Deus 
pela bênção da vida, que é 
imortal, da liberdade que 
temos com nosso livre-ar-
bítrio e com o corpo, que 
é frágil, mas adequado ao 
nosso desenvolvimento 
nesta dimensão. Poupe-
mos o vaso físico contra 
qualquer excesso para não 
infringir o código da vida 
através do suicídio direto 
ou indireto.

A Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) di-
vulga que a cada ano são 
registrados mais de 800 
mil casos de suicídio no 
mundo.

No Brasil, entre os jo-
vens, o suicídio é consi-
derado a quarta causa de 
morte. Segundo a Asso-
ciação Brasileira de Psi-
quiatria (ABP), estima-se 
que “metade daqueles que 
se suicidaram já tinham 
tentado antes”; e estima-
-se que quase todos os in-
divíduos que se mataram 
tinham algum transtorno 
mental, em muitos casos 
não diagnosticado, não 

tratado ou tratado de for-
ma não adequada.

E a melhor maneira de 
tratar esse assunto é dis-
cutindo os problemas em 
relação ao suicídio, deba-
tendo de maneira séria e 
aberta nos mais diversos 
e distintos ambientes, a 
começar pelas escolas, em-
presas, templos religiosos, 
na política, nos clubes es-
portivos e também sociais, 
como Rotary e Lions, mas 
especialmente no lar, entre 
pais e � lhos.

O médico espiritu-
al André Luiz, através de 
outro médico, o doutor 
Waldo Vieira, trouxe uma 
mensagem do Além de 
muito signi� cado intitula-
da “perante o corpo”, que 
orienta: 

“O corpo é o primeiro 
empréstimo recebido pelo 
Espírito trazido à carne.

Convém prevenir-se 
contra tóxicos, narcóticos, 
alcoólicos, e contra o uso 
demasiado de drogas que 
viciem a composição � sio-
lógica natural do organis-
mo. Existem venenos que 
agem gota a gota.

Conduzir-se de modo a 
não se exceder em atitudes 
superiores à própria resis-
tência, nem se con� ar a in-
tempestivas manifestações 
emocionais, que criam 
calamitosas depressões. O 
abuso das energias corpó-
reas também provoca sui-
cídio lento.

Distinguir no sexo a 

sede de energias superio-
res que o Criador concede 
à criatura para equilibrar-
-lhe as atividades, sentin-
do-se no dever de resguar-
dá-la contra os desvios 
suscetíveis de corrompê-
-la. O sexo é uma fonte de 
bênçãos renovadoras do 
corpo e da alma.

Fugir de alimentar-
-se em excesso e evitar a 
ingestão sistemática de 
condimentos e excitantes, 
buscando tomar as refei-
ções com calma e sereni-
dade. Grande número de 
criaturas humanas deixa 
prematuramente o Plano 
Terrestre pelos erros do 
estômago.

Sempre que lhe seja 
possível, respirar ao ar li-
vre, tomar banhos de água 
pura e receber o sol farto, 
vestindo-se com decência 
e limpeza, sem, contudo, 
prender-se à adoração do 
próprio corpo. Critério 
e moderação garantem o 
equilíbrio e o bem-estar.”

Portanto, jamais deve-
mos pensar em desertar 
do corpo, porque da vida 
é impossível: somos imor-
tais; e procuremos poupar 
a vida do amigo inseguro, 
que comete excessos, am-
parando os que caem nos 
enganos, possibilitando 
sua reeducação; assistindo 
ao doente para que se ree-
quilibre e compreendendo 
o desertor que mais adian-
te voltará à lição edi� cante 
de vencer a si mesmo.

Testes serão realizados no PACS de Rafard (Foto: Reprodução/Internet)

Vânia Colombo e Cristi ane Pellegrini (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)
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Vem aí mais uma edição 
do Agita São Paulo

Na última semana, o 
diretor de Esportes de 
Rafard, Ramon Bisin, e 
a Interlocutora do “Agi-
ta São Paulo” na cidade, 
Natália Silva, estiveram 
em São Pedro. Na oca-
sião, participaram de um 
curso que reuniu mais de 
200 cidades, com intuito 
de estimular à atividade 
física e traçar diretrizes 
para a edição de 2019 do 
programa estadual.

O treinamento é pro-
movido pelo Programa 
Agita São Paulo, que 
existe desde 1996 e já 
produziu resultados po-

sitivos na diminuição do 
sedentarismo e na eco-
nomia de verbas para o 
tratamento de doenças 
decorrentes desse estilo 
de vida.

Estimativas do pro-
grama indicam econo-
mia de mais de US$ 310 
milhões pelo Estado de 
São Paulo. As mensa-
gens do Agita alcançam 
todos os anos 36 milhões 
de pessoas. O programa 
é pioneiro da Secretaria 
de Saúde do Estado de 
São Paulo, com a coor-
denação do Centro de 
Estudos da Atividade Fí-

sica de São Caetano do 
Sul (CELAFISCS). 

A mensagem central 
do Agita São Paulo se-
gue recomendação do 
CDC - Centers for Dise-
ase Control and Preven-
tion e do ACSM - Ame-
rican College of Sports 
Medicine,  que indica 
que todo cidadão deve 
acumular pelo menos 
30 minutos de atividade 
física por dia em pelo 
menos 3 dias da semana 
(se possível todos), de 
intensidade moderada, 
de forma contínua ou 
acumulada.

Rafard  |  Mais de 36 milhões de brasileiros já foram impactados

Centenas de profissionais se reuniram para discutir diretrizes do programa estadual (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

Rafard abre inscrições para a 1ª Feira do Comércio
O prefeito de Rafard, 

Carlos Roberto Bueno, 
anunciou uma novidade 
que promete movimen-
tar o comércio da cida-
de. Trata-se da 1ª Feira 
do Comércio, evento 
que deve acontecer do 
dia 29 de novembro à 1º 
de dezembro deste ano. 

As inscrições serão 
abertas na próxima se-
gunda-feira, 12. Poderão 
participar apenas comer-
ciantes do município.

Segundo Bueno, a 
feira visa fomentar o co-
mércio de Rafard, apre-
sentando as mais diver-
sas atividades ao público 
consumidor. 

“Com entrada fran-
ca, toda a região está 
convidada a ir ao Cen-
tro Esportivo Reinaldo 

Fontolan e desfrutar de 
artesanato, vestuário, 
agricultura familiar, pra-
ça de alimentação, entre 
outras”, convida o pre-
feito.

O diretor de Comér-
cio, Emerson Ferreira, 
explicou que a iniciativa 
é uma das ações para ex-
pandir e divulgar o que é 
produzido na cidade. 

“Após diversas reu-
niões com os comer-
ciantes locais e visitas 
a outras cidades que já 
possuem suas próprias 
feiras, então decidimos 
que era o momento de 
dar um passo adiante, 
criando a nossa própria 
Feira do Comércio. Com 
atividades diversas, te-
nho certeza que o públi-
co vai aproveitar muito 

essa oportunidade para 
conhecer/desfrutar de 
ótimos produtos e servi-
ços  com um preço jus-
to. Com muito trabalho 
e união, tenho a certeza 
que iremos crescer jun-
tos, tornando o municí-
pio ainda melhor”, des-

taca Ferreira.

Inscrições
As inscrições estarão 

abertas no período de 
12 de agosto à 20 de se-
tembro. Para participar, 
o comerciante deverá 
estar dentro de algumas 

normas, como: possuir 
CNPJ em Rafard (po-
dendo ser MEI, ME ou 
LTDA); preencher/acor-
dar com a ficha cadastral, 
licença de funcionamen-
to para feirantes, normas 
exigidas pela Vigilância 
Sanitária, e comunicado 

de advertências. 
Todos estes documen-

tos podem ser retirados 
na Prefeitura de Rafard.

Para mais informa-
ções, o comerciante 
pode entrar em conta-
to pelo telefone (19) 
99988-1551.

Oportunidade  |  Proprietários de comércios da cidade poderão expor seus produtos em evento no Centro Esportivo Reinaldo Fontolan

Comerciantes se reuniram para discutir feira no Centro Cultural Júlio Henrique Raffard (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

Executivo e Legislativo buscam 
parcerias com Paulo Skaf

Na última semana, o 
prefeito de Rafard, Car-
los Roberto Bueno, o ve-
reador Wagner Bragalda 
e o diretor de Habitação, 
Emerson Ferreira, es-
tiveram em São Paulo, 
para uma reunião com 
o político e empresário, 
Paulo Skaf, e seu filho 
Gabriel Skaf.

O objetivo do encon-
tro foi buscar parcerias 
para o município. A do-
ação de terras e o pro-
grama ‘Atleta do Futu-
ro’ foram os principais 
temas.

A doação em questão 
é de uma área para o ce-
mitério municipal, que 
se encontra com poucos 
espaços para novos se-
pultamentos. O terreno 
ao lado do próprio cemi-
tério, de propriedade da 
família Skaf, foi solici-
tado para doação.

O ‘Atleta do Futuro’ 
também foi apresentado 
à comitiva rafardense. 
O programa tem como 
principal proposta con-
tribuir para a garantia 
do direito de acesso ao 

esporte de qualidade a 
partir da metodologia 
elaborada pelo SESI-SP, 
que alinha o esporte ao 
desenvolvimento inte-
gral dos participantes. 

Ao promover forma-
ção esportiva, o SESI-
-SP permite que os alu-
nos aprendam diferentes 
modalidades esportivas, 
com conteúdo e estra-
tégias adequadas para 
cada faixa etária. Com 
tudo isso, o aluno pode 
desenvolver uma rela-
ção na qual o esporte 
faça parte de sua vida, 
seja como praticante, es-
pectador ou profissional.

A metodologia de en-

sino do SESI-SP tam-
bém foi destacada, o que 
pode abrir maiores pos-
sibilidades de aprendi-
zagem para os alunos de 
Rafard.

“Pudemos explanar 
diversos pontos e neces-
sidades de Rafard, cien-
tes de que parcerias são 
fundamentais para o de-
senvolvimento do muni-
cípio. Agradeço ao Pau-
lo e Gabriel Skaf pela 
recepção”, conta Bueno.

Política  |  Família possui grande área de terra ao lado do cemitério municipal

Encontro aconteceu em São Paulo (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)
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R. Maurício Allain, 119
Fone: (19) 3496-1187

Panificadora 
Pantojo

O melhor pão da cidade.
Aceitamos encomendas de

pão, bolos, doces e salgados.

ZEZINHOZEZINHO
T I J O L O S

Av. José Annicchino, 37
Centro - CAPIVARI/SP

2146-0898
Telefones: (19)

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

“O mundo maravilhoso das malhas”

R. Regente Feijó, 902 - Capivari
 3491.1246

Confecções Soreli Ltda-ME

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

Pontos de estacionamento especial 
recebem pintura no bairro Popular

Durante esta semana, 
a Divisão de Trânsito 
(Ditran) de Rafard rea-
lizou a pintura de vagas 
para estacionamento 45 
graus e para deficientes 
no bairro Popular. 

O trabalho soma-se as 
diversas melhorias que 
o Ditran vem realizan-
do na cidade, incluin-
do demais sinalizações 

de solo (pares, faixa de 
pedestres), pinturas de 
guias e lombadas, além 
de colocação de novas 
placas.

“Seguimos trabalhan-
do por toda a cidade, 
analisando os pontos 
mais necessitados e re-
alizando as devidas ma-
nutenções. Desta vez, 
o foco foi a questão da 

acessibilidade, buscan-
do assegurar e a promo-
ver, em condições de 
igualdade, o exercício 
dos direitos e das liber-
dades fundamentais por 
pessoa com deficiência, 
visando à sua inclusão 
social e cidadania”, des-
taca o chefe da Divisão 
de Trânsito, Rogério Ro-
drigues.

Trânsito  |  Vagas de acessibilidade também foram demarcadas
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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

Caratecas de Capivari participaram 
de dois eventos no fim de semana

Atletas da Associação 
Washi-Ki-O estiveram 
com a agenda cheia no 
último fim de semana.

No sábado, 3, partici-
param das finais do Pau-
lista de Karatê, nas mo-
dalidades Kata Equipe 
e Kata Estilo. O evento 
aconteceu em São Ber-
nardo do Campo.

A equipe feminina 
formada pelas atletas  
Laura Bellini, Isadora 
Turcheti e Luana Manzi-
ni, ficou campeã no Kata 
Equipe. Edison Zuin e 
Laura Bellini também 
conquistaram o vice no 
Kata Estilos, cada um na 
sua categoria.

Valinhos
No domingo, 4, os 

atletas disputaram a 1ª 
Copa Valinhos, válido 
pela 6ª Etapa da ACAK 
2019 (Associação Coo-
perativa das Academias 
de Karate). O evento 
foi realizado no Ginásio 
Municipal de Esportes 
Vereador Pedro Eze-
quiel da Silva. 

 A etapa contou com 
712 participações de 

atletas de 38 associa-
ções, de 27 cidades. A 
Associação Washi-Ki-O  
levou 18 atletas, ficando 
com o 7º lugar na clas-
sificação geral. Foram 3 
medalhas de ouro, 4 de 
prata e 8 de bronze.

Conquistas
No masculino, subi-

ram no pódio: Layon 
Rafel de Andrade, Cam-
peão no Kata (apresenta-
ção) e 1º no Shiai (luta); 
Gustavo Furlan, 2º no 
Shiai; Henan Costa, 2º 
no Shiai; Sandro Fer-
raz, 3º no Shiai; Breno 
Carvalho, 3º no Shiai; 
Felipe Doriguello, 3º no 
Kata; Everton Furlan, 3º 

no Shiai.
Já no feminino, Ga-

briela Barreto foi vice 
campeã no Kata e 3º no 
Shiai; Naiane Lopes, 3º 

no Shiai; Luana Man-
zini, 1º no Kata; Nico-
le Batagin, 3º no Kata; 
Eloisa Conselvam, 3º  
no Kata e 2º no Shiai.

Artes marciais  |  Atletas disputaram campeonatos em São Bernardo do Campo e Valinhos

Valor: R$ 60,00 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Finais do Paulista em São Bernardo do Campo (Foto: Divulgação/Washi-Ki-O)

Atletas de Capivari conquistaram a sétima colocação na classificação geral em Valinhos (Foto: Divulgação/Washi-Ki-O)

Concessionária conclui recape 
em Porto Feliz; trecho de 
Rafard ainda está em obras

A Concessionária Ro-
dovias do Tietê, respon-
sável pela manutenção 
das rodovias da região, 
concluiu no último mês, 
as obras de recapeamen-
to na vicinal que liga 
Rafard a Porto Feliz. Fo-
ram recuperados cerca 
de 14,5 km de extensão 
no perímetro de Porto 
Feliz.

Segundo a concessio-
nária, o trecho de Rafard 
também será recapea-
do. No entanto, alguns 
serviços específicos de 
compactação do solo 
estão sendo realizados 
desde segunda-feira, 5.

“As obras fazem par-
te do programa de con-
servação e manutenção 
das rodovias vicinais 
do Estado de São Paulo, 
trazendo modernização 
e conforto para todos os 
usuários das rodovias”, 
diz a nota da Rodovias 
do Tietê.

Contraponto
Os motoristas que tra-

fegam diariamente pelo 
trecho, aprovaram as 

obras. Porém, o acosta-
mento continua sem aten-
ção da concessionária.

Sem pavimentação, 

alguns trechos apresen-
tam desníveis com a 
pista e valetas causadas 
pela erosão do solo.

Trânsito  |  Empresa responsável garante que toda extensão da vicinal será recapeada

Mais de 14 quilômetros foram recapeados na vicinal que liga Rafard a Porto Feliz (Foto: Divulgação/Rodovias do Tietê)
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Alex e Fabio querem tornar rua 
IV Centenário de mão única

Os vereadores de Ra-
fard, Alex Sandro Domin-
gues Santos e Fabio dos 
Santos, querem tornar a 
rua IV Centenário de mão 
única. O pedido ao depar-
tamento de Trânsito será 
oficializado na sessão or-
dinária desta terça-feira, 
6, através da Indicação 
43/2019.

A ideia é que toda ex-
tensão da rua, que se inicia 
no cruzamento da rua Abo-
lição e termina no acesso à 
avenida São Bernardo, se 
torne de sentido único.

Justificativa
Na justificativa da in-

dicação, os parlamentares 
citam o alto índice de aci-
dentes no local, bem como 
a imprudência dos moto-

ristas.

Debate
O assunto gerou polê-

mica e ganhou apoiadores 
e contrários à proposta nas 
redes sociais.

Para Mateus Fonto-
lan, proprietário de uma 
empresa de transportes, 
é questão de respeito. “O 
trecho que é mão dupla 
pelo que sei é o mais largo, 
e não tem nada grave, se 
souberem respeitar as re-
gras de trânsito”, opinou. 

O policial militar apo-
sentado, Marcos Villas 
Boas também discorda da 
ideia. “Com todo respeito 
aos nobres vereadores, não 
acho uma boa ideia. Mu-
danças no trânsito devem 
ocorrer quando necessá-

rio. A rua em tela é bas-
tante larga o que comporta 
tranquilamente mão dupla 
de direção até o cruzamen-
to com a rua Conselheiro 
Gavião Peixoto. Suponho 
que o motivo seja muito 
convincente e que tenham 
consultado um engenheiro 
de trânsito”. 

Já a moradora, Rita 
Campos, é favorável a 
ideia. “Essa rua está um 
perigo. Convido vocês a 
passar um dia ou uma tarde 
aqui e ver as crianças que 
vão para as escolas e para 
o Senai, também as pesso-
as de idade que atravessam 
essa rua. Tá um perigo e já 
teve acidentes. Tem que 
mudar sim, as crianças são 
prioridades e idosos tam-
bém”, desabafou.

Trânsito  |  Indicação gerou polêmica nas redes sociais na última semana

Morre homem que tentou 
agredir policial com facão

Na noite de sábado, 3, 
a Polícia Militar de Ca-
pivari foi acionada para 
atender uma ocorrência 
de desinteligência entre 

marido e mulher. O caso 
aconteceu na Alameda 
Faustina Franchi Annic-
chino, próximo ao Auto 
Posto Shell, no bairro 

Vila do Carmo.
Segundo o tenen-

te Ávilla, ao chegar no 
local da ocorrência, os 
policias foram ameaça-
dos pelo indivíduo, com 
um facão de cortar cana. 
Encurralado pelo ho-
mem, um dos policiais 
disparou com sua arma 
de fogo.

A polícia providen-
ciou o socorro do ho-
mem, que foi atendido 
na Santa Casa de Capi-
vari. O policial nada so-
freu.

Além dos policiais de 
Capivari, participaram 
da ocorrência, a Força 
Tática de Piracicaba e a 
PM de Mombuca e Rio 
das Pedras.

O indivíduo não re-
sistiu aos ferimentos e 
teve a morte confirmada 
no boletim de ocorrên-
cia.

Briga de marido e mulher |  Caso aconteceu próximo à Santa Casa de Capivari
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Quarteto que realizou latrocínio 
e roubo é preso em Capivari

Quatro indivíduos fo-
ram presos em Capivari na 
segunda-feira, 5. Segundo 
a Polícia Civil, após desen-
tendimento em um bar no 
município de Cesário Lange, 
na noite de domingo (4) para 
segunda-feira (5), três indi-
víduos devidamente muni-
dos de uma faca, obrigaram 
a vítima a dirigir seu próprio 
veículo até um beco escuro.

No local, de acordo com 
a polícia, desferiram facadas 
contra a vítima e a jogaram 
no banco traseiro do veículo. 
Logo depois, arremessaram 
o corpo em um riacho na ten-
tativa de ocultar o crime.

 
Mais crimes
Depois de terem cometi-

do o crime, se dirigiram para 
Capivari, onde mais um indi-
víduo integrou o grupo para 

realizar um roubo em Rafard.
De acordo com a PC, os 

criminosos tentaram se des-
fazer do veículo e trocaram 
o rádio do carro por entor-
pecentes. No entanto, fo-
ram surpreendidos no bairro 
Moreto pela Polícia Militar, 
que realizava buscas sobre a 
queixa do roubo em Rafard.

Na delegacia, a vítima 
rafardense que teve seus per-
tences subtraídos median-
te violência, reconheceu os 
quatro indivíduos do roubo.

Desfecho
Ao averiguar o veículo 

Gol apreendido com os ban-
didos, os policiais civis fica-
ram intrigados com a quan-
tidade de sangue encontrado 
no banco traseiro do veículo. 
Bem como pelo motivo do 
carro não estar em nome de 

nenhum dos acusados.
Preliminarmente, os cri-

minosos disseram que o san-
gue era do corte de frango. 
Diante das suspeitas, a dele-
gada responsável pelo caso, 
Maria Luisa Dalla Bernar-
dina Rigollin, reforçou a in-
vestigação, momento em que 
um dos indivíduos confessou 
os fatos e a ocultação do ca-
dáver.

A equipe da Polícia Civil 
de Capivari se deslocou até 
o município de Cesário Lan-
ge e encontrou o cadáver da 
vítima de latrocínio em um 
riacho na estrada da Barroca 
Funda.

Os quatro participantes 
receberam voz de prisão em 
flagrante delito pelos crimes 
de latrocínio, roubo, associa-
ção criminosa e ocultação de 
cadáver.

Polícia  |  Indivíduos esfaquearam homem em bar na cidade de Cesário Lange
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ORAÇÃO DE SANTO EXPEDITO
Meu Santo Expedito das Causas Justas e Urgentes, Socorrei- me nesta Hora de Afl ição e Deses-
pero, intercedei por mim junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo.Vós que sois um Santo Guerreiro. 
Vós que sois o Santo dos Afl itos. Vós que sois o Santo dos Desesperados, Vós que sois o Santo 
das Causas Urgentes, Protegei-me, Ajudai-me, Dai-me Força, Coragem e Serenidade. Atendei ao 
meu pedido (pedir a graça desejada). Ajudai-me a superar estas Horas Difíceis, protegei-me de 
todos que possam me prejudicar, Protegei a Minha Família, atendei ao meu pedido com urgência. 
Devolvei-me a Paz e a Tranqüilidade. Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a 
todos que tem fé. Santo Expedito, rogai por nós. Amém. (Rezar 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e fazer 
o sinal da cruz). T.R.D.S.

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

CHÁCARA EM CAPIVARI
Vendo chácara construída, com 17 
mil m², no bairro Pagotto, (Estrada 
Municipal Capivari/Mombuca, km 
0,59) em Capivari, com frente para 
o asfalto. Indicada para residência, 
empreendimento imobiliário, con-
domínio fechado, alojamento de 
funcionários, clube de campo para 
empresa ou outras instalações. Com 
as seguintes benfeitorias: escritório/
recepção e salas de atendimento mé-
dico e psicológico 100 m²; barracão 
com churrasqueira 102 m²; cozinha 
e despensa 32 m²; banheiros da pis-
cina 68 m²; almoxarifado 8 m²; casa-
-sede com 5 dormitórios, 3 banheiros 
e varanda 234 m²; garagem de calhe-
tão 38 m²; piscina de azulejo 5 x 12 
– 60 m²; poço artesiano com outorga 
e licenciamento vigilância sanitária 
e caixa de água capacidade para 
8.000 litros; campo de futebol, lago 
de pesca com nascente natural, além 
de pomar. Valor de R$ 1.100.000,00, 
aceita-se casa, terreno ou veículo 
como parte de pagamento. Tratar 
com Arnaldo, (19) 3491-7000 - (19) 
9 9788-4380. 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

APARTAMENTO EM 
CAMPINAS
Vendo ou Alugo, próximo a PUCC, 
Bairro Country Villa, 63,61m², 2 dor-
mitórios, garagem coberta. Pode ser 
fi nanciado. Valor R$ 220 mil. Aluguel 
R$ 850 + condomínio. Tratar com 
Arnaldo (19) 3491-7000 / 99788-
4380. Indeterminado

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

SAVEIRO CROSS 2014
Vendo, completa, branca, 1.6, R$ 
41.900. Tratar pelo fone: 3491-3114. 
MV - indeterminado

CLASSIC LS 2015
Vendo, completo, prata, 1.0, R$ 
24.500. Tratar pelo fone: 3491-3114. 
MV - indeterminado

S10 EXECUTIVE 2009
Vendo, cabine dupla, 2.4, flex, 
completa, preta, R$ 39.900. Tratar 
pelo fone: 3491-3114. MV - indeterminado

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

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

I30 2011
Vendo, preto, automático, com teto, 
R$ 34 mil. 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

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

GRAND SIENA 2013
Vendo, preto, 1.4, automático, 
completo, R$ 30 mil. Tratar pelo 
fone: (19) 3492-5543. PV - Indeterminado

COROLLA XEI 2016
Vendo, prata, automático, fl ex, R$ 73 
mil. Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

CROSSFOX 2011
Vendo, vermelho, R$ 29.800. Tratar 
pelo fone: (19) 3492-5543. PV - 
Indeterminado

S10 LT 2014
Vendo, branco, flex, R$ 62 mil. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

SAVEIRO SPORTLINE 2006
Vendo, completa, 1.8, preta, R$ 21 
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

STRADA TRACKER 2009
Vendo, cabine estendida, com 
direção hidráulica, cinza, R$ 23 mil. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

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

Indeterminado

CG TITAN 2008
Vendo, partida elétrica, preta. Tratar 
pelo fone: 3492-2417.  BV - Indeterminado

CIVIC LXS 2008
Vendo, preto, mecânico, R$ 32 mil. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

CLASSIC 2010
Vendo, preto, 1.0, R$ 16 mil. Tratar 
pelo fone: (19) 3492-5543. PV - 
Indeterminado

CRUZE SEDAN LT 2012
Vendo, 1.8,  prata,  completo, 
automático, R$ 43.900. Tratar pelo 
fone: 3491-3114. MV - indeterminado

COROLLA GLI 2011
Vendo, automático, prata, R$ 43 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

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

PRISMA LT 2013
Vendo, completo, 1.4, prata, R$ 35 
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

HB20 COMFORT PLUS 2017
Vendo, cinza, R$ 37 mil. 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, fl ex, preta, R$ 43 mil. Tratar 
pelo fone: (19) 3492-5543. PV - 
Indeterminado

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

SANDERO 2018
Vendo, prata. Tratar pelo fone: 3492-
2417.  BV - Indeterminado

CORSA CLASSIC 2010
Vendo, prata. Tratar pelo fone: 3492-
2417.  BV - Indeterminado

CORSA CLASSIC 2004
Vendo, preto. Tratar pelo fone: 3492-
2417.  BV - Indeterminado

VECTRA SEDAN 2008
Vendo, prata. Tratar pelo fone: 3492-
2417.  BV - Indeterminado

VECTRA ELEGANCE 2007
Vendo, preto, 2.0, fl ex, R$ 24 mil. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

Veículos

CLASSIFICADOS

01/08 – Benedito Coelho da Rosa – 88 anos
01/08 – Bertolina Antunes Jorge Amaral – 69 anos
01/08 – Ana Donato – 74 anos
02/08 – Gustavo Annicchino – 53 anos
02/08 – Irma Benedita de Jesus Gurizan Moreira – 81 anos
04/08 – Nilton Luiz – 76 anos
05/08 – Nelson Benedicto – 81 anos
06/08 – Volnei Conde Godinho – 75 anos
06/08 – Aparecido Donizete de Souza – 60 anos
07/08 – Alice Vaz Martins – 85 anos
08/08 – Paulino Rodrigues da Silva – 88 anos

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

MARCELO NICOLAU DE SOUZA e NEIVA ROSALINA GATI, sendo 
o pretendente: natural de São Paulo-SP, onde nasceu, aos 02/10/1969, 
profi ssão: contador, estado civil: solteiro, domiciliado e residente em São 
Paulo-SP, Rua Miguel Gonçalves dos Reis, 179, bairro: Casa Sítio Morro 
Grande, fi lho de Rodolfo Nicolau de Souza e Odette da Silva de Souza; e a 
pretendente: natural de Nova Esperança-PR, onde nasceu, aos 01/10/1964, 
profi ssão: comerciante, estado civil: solteira, domiciliada e residente em 
Rafard-SP, Rua Mauricio Allain, 302, bairro: Centro, fi lha de Antonio Gati 
e Rosa Salvador Gati.

Rafard, 07 de agosto de 2019.

Rosane Mila Peixoto - Ofi cial e Tabeliã

Quem não é 
visto, não é 
lembrado!

ANUNCIE
WhatsApp

3496-1747
comercial@osemanario.com.br
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A Dona do Pedaço - Globo - 21h – sexta-fei-
ra: Jô estranha o comportamento de Régis. Téo 
vai atrás de Jô na casa dela e Maria da Paz 
repreende o rapaz. Régis pede para Maria da 
Paz se livrar de sua arma. Márcio não aceita se 
casar com Kim. Vivi e Chiclete acodem Merlin. 
Kim impede que Márcio deixe sua suposta fes-
ta de casamento com Sílvia. Amadeu afirma a 
Rael que fará um novo pacto entre os Matheus 
e os Ramirez. Amadeu fala com Maria da Paz. 
Vivi e Beatriz convidam Merlin para morar em 
sua casa e Téo as agradece. Chiclete convence 
Adão e Leandro a fazerem um pacto por Maria 
da Paz. Agno visita Cássia e explica o pedido de 
guarda na Justiça. Adão garante a Maria que Jô 
é sua inimiga. Os Matheus e os Ramirez se re-
únem para um novo pacto. Adão ameaça atirar 
contra Amadeu.

Bom Sucesso - Globo - 19h – sexta-feira: 
Alberto diz a Sofia que deseja que Paloma lhe 
ensine a viver.Paloma aceita o emprego de 
acompanhante que Alberto lhe oferece. Ramon 
diz a Leo que nunca mais abandonará a família.
Ramon celebra com Paloma e os filhos a notícia 
de seu casamento. Diogo fica surpreso quan-
do Nana sugere a separação. Alberto afirma a 
Nana que a Prado Monteiro jamais publicará o 
livro de Silvana. Paloma pensa em Marcos. Mar-
cos se surpreende ao chegar à porta da mansão 
da família e se deparar com Silvana.

Órfãos da Terra - Globo - 18h – sexta-feira: 
Gabriel tenta conter a raiva de Dalila. Almeidi-
nha fica intrigado com o comentário de Zuleika 
sobre Péricles. Helena descobre que Elias irá 
à casa de Missade e se irrita. Jamil estranha o 
comportamento de Dalila. Rania sofre ao falar 
de Dalila para Miguel. Valéria ofende Missade, 
que se demite. Gabriel se insinua para Valéria 
e propõe uma parceria comercial. Dalila implora 
que Jamil não a abandone. Fauze tenta ser cari-
nhoso com Dalila. Eva, Sara e Bóris estranham 
ao ver Latifa atrás do balcão da floricultura. Ab-
ner sofre por causa de Latifa. Dalila se enfurece 
quando Rogério pede que ela assine o divórcio 
de seu casamento com Jamil. Faruq reclama 
das aulas de dança de Muna. Bruno e Marie se 
amam. Helena questiona Elias sobre o jantar na 
casa de Laila. Elias sente ciúmes de Missade 
com Padre Zoran. Jamil devolve as escrituras 
da casa e da loja de Miguel.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: Ser-
ginho repreende Rita por considerar a ideia de 
Tadeu de sequestrar Nina. Jaqueline presenteia 
Madureira, que se emociona com a menina. 
Raíssa incentiva Thiago a falar com Jaqueline. 
Madureira surpreende Carla com um anel de 
noivado. Carla anuncia seu noivado a Thiago, 
Raíssa e Rita. Marquinhos tenta se aproximar 
de Nanda. Lígia cuida de Carol. Sophia anuncia 
que treinará Nanda e Raíssa para o concurso de 
música. Góes aborda Marco e afirma que tem 
uma delação para fazer.

As Aventuras de Poliana – SBT – 20h50 – 
sexta-feira: Eric encontra Hugo e Paola na pa-
daria e se senta com o casal. Os lapsos de me-
mória de Glória estão cada vez mais constantes 
e Marcelo fica preocupado. Afonso quer adiar a 
data do casamento. Pendleton libera Waldisney, 
com a condição de que ele mantenha o sigilo so-
bre o ocorrido em sua casa. Walter Elias volta a 
procurar Nancy. Glória conta a Marcelo que está 
com Alzheimer. Os pais de Gabriela não se dão 
muito bem com os pais de Vini. Filipa pergunta 
se João gosta mais dela ou de Poliana. Waldis-
ney encontra Walter Elias com Nancy, o expul-
sa e pede que não volte a se aproximar de sua 
namorada. As crianças do MaGaBeLo querem 
saber o que Iure foi fazer na casa de Pendleton.

Jezabel - Record - 20h45 – sexta-feira: Aca-
zias agoniza no leito. Jezabel diz a Hannibal 
que o livrará da morte se lhe entregar Elias. A 
rainha acorda de um delírio e recebe uma car-
ta de Queila. Nela, a verdade sobre a morte de 
Hailama e a paternidade de Baruch é revelada, 
para seu sofrimento e ira. Hannibal encontra 
Elias, que conclama ao céu que lance fogo con-
tra os inimigos. As nuvens se movimentam e 
transformam Hannibal e seus soldados em cin-
zas. Jezabel, Uriel e Adad se preocupam com 
a demora da comitiva, e a rainha manda Adad 
e cinquenta homens ao encontro do general. 
As chances de Acazias sobreviver diminuem. O 
pelotão de Adad para sobre as cinzas de Han-
nibal, sem ciência do que há no solo, e intima 
Elias. O profeta faz novo apelo ao céu, que com 
mais fogo transforma o grupo em cinzas. Uriel 
conta a Acazias que perto de Elias há apenas 
cinzas. O rei manda Sidônio e mais cinquenta 
homens buscarem o profeta. Jezabel fica arra-
sada e desmaia ao saber da morte de Hannibal. 
Sidônio pede clemência a Elias, que segue com 
ele ao palácio, por recomendação celeste. O 
profeta diz a Acazias que ele morrerá, e o rei 
ordena sua morte.

Topíssima - Record - 19h45 – sexta-feira: Fu-
rioso, Fernando começa a dar socos em Vitor, 
que não reage. O filho de Madalena grita para 
outros moradores o ajudarem a surrar o rapaz. 
Mão de Vaca questiona Pedro. Eles escutam 
os gritos de Fernando e Pedro aproveita para 
deixar o local. Vitor é cercado por diversos mo-
radores. Ele começa a apanhar quando Mão 
de Vaca se aproxima e impede que Vitor seja 
linchado. Edevaldo se aproxima e consegue le-
var o rapaz para a delegacia. Fernando conta 
sobre o verdadeiro namorado de Jandira e os 
estudantes da república confirmam. Fernando 
diz que os alunos defenderam o culpado pela 
morte de sua irmã. Sophia discute com Antonio. 
Madalena diz que quer ir até a delegacia para 
dar de cara com Vitor. Sophia diz que é preciso 
comemorar que Rafael foi inocentado e Mada-
lena diz não ter nada para celebrar. Em conver-
sa com Fernando, Mariinha e Zeca dizem que 
não é certo fazer justiça com as próprias mãos. 
Sophia tenta se desculpar diante de Madalena. 
Antonio chama os alunos da república para sua 
casa. André dá uma bronca em Vitor. Madalena 
surpreende a todos e entra na sala do delegado. 
Ela pega a arma de André e aponta para Vitor. 
Rafael pede a permissão de Mariinha e Antonio 
para namorar Gabriela. Com a arma apontada 
para Vitor, Madalena pede para todos saírem 
da sala. Antonio e Mariinha permite o namoro 
entre Gabriela e Rafael. Madalena obriga Vitor 
a contar tudo sobre o relacionamento com Jan-
dira. André chama a divisão antissequestro para 
conter Madalena. 

A Dona - SBT - 18:30 – sexta-feira: José Mi-
guel diz a Valentina que se ela a autorizar, ele 

enfrentará Rodrigo. Alonso também se oferece e 
Valentina diz aos dois que enfrentará sozinha o 
capataz. Felipe explica a Sandra que foi ver Iva-
na porque está grávida e em situação de saúde 
delicada. Valentina se rende ao amor que sente 
por José Miguel e os dois se beijam. Ivana, de-
cidida a engravidar, seduz o advogado Toledo e 
depois finge estar arrependida. Isabel diz a Iva-
na que é necessário que lhe conte em detalhes 
o assassinato de Oscar, já que devem interrogá-
-la e ela não pode cair em contradições pois o 
Dr. Ernesto disse que fará de tudo para livrá-la 
da prisão. Ivana, mesmo contrariada, conta em 
detalhes como tudo aconteceu. Valentina diz a 
Rodrigo que já sabe que ele é o novo dono da 
processadora e que quer comprá-la, Rodrigo diz 
que não tem interesse em vender, mas propõe 
que assinem um convênio com condições espe-
cíficas. Rodrigo provoca Valentina dizendo que 
ela jamais imaginou que um ex-empregado seu 
seria hoje um milionário. 

A Que Não Podia Amar - SBT - 17h15 – sex-
ta-feira: Gustavo pede a Cinthia que comece a 
ver Maria como sua mãe. Ela responde que para 
começar uma nova vida a seu lado fará tudo 
que lhe pede. Rogério e Ana Paula se beijam, 
mas ela deixa claro que não significou nada e 
é apenas para manter as aparências diante de 
Marquinho. Rogério discorda dizendo que ela 
correspondeu ao seu beijo. Vanessa provoca 
Maria dizendo que a critica por viver na casa 
de Rogério enquanto ela era amante de Ivan 
Monteiro e leva uma bofetada. Hilda chega à 
fazenda e ao ver Rogério tão feliz ao lado de 
Ana e Marquinho, diz que não entende por que 
mantém Vanessa em sua casa se está claro que 
ama Ana Paula. Rogério diz que a adora, mas 
Ana ama outro homem. Cinthia, chantagista, 
diz a Maria que se a ama de verdade precisa 
ajudá-la a fazer com que Ana Paula vá embora 
da fazenda. Márcia diz a Elias que Ulisses lhe 
pediu o divórcio e pede sua ajuda. O capataz 
lembra Márcia que sempre deixou claro que sua 
relação com ela era apenas diversão e ela lhe 
dá uma bofetada. Hugo e Miguel conseguem 
encontrar Rodrigo. Gustavo exige que lhe diga 
quem lhe pagou para que o agredisse. Rodri-
go olha para Bruno, mas não tem coragem de 
denunciá-lo. Gustavo agride Rodrigo para que 
diga a verdade. Ele diz que foi uma mulher, mas 
não sabe seu nome e nem viu seu rosto porque 
estava coberto. Miguel conta a Ana que Gusta-
vo ficou descontrolado ao encontrar Rodrigo e 
acusou Bruno de ser o mandante da agressão 
que sofreu. Rosaura diz a Bruno que precisa se 
certificar que Rodrigo não irá denunciá-los. 

Cúmplices de um Resgate - SBT - 21h30 – 
sexta-feira: Fred posta na internet o vídeo que 
fez com seus colegas de escritório. Navarro 
mostra o papel de bala para Geraldo e diz que 
é de Felipe. Joel vai ao vilarejo e encontra a ba-
gunça no coreto. Fiorina conta o que aconteceu 
a Joel, que pede desculpa a todos e diz que irá 
cuidar da limpeza do vilarejo. Navarro entra na 
casa dos Vaz e encontra as provas que os me-
ninos levaram do galpão. Isabela entrega sua 
fantasia de fantasma para Ofelio e diz para ele 
falar para Regina que encontrou na rua. Assim, 
ela pensará que a menina fugiu. No haras, Joel 
dá uma bronca em Omar. O menino o desafia e 
pergunta o motivo do pai se fazer de bonzinho 
para para o vilarejo. As crianças Vaz encontram 
sua casa revirada e notam que as provas sumi-
ram. Eles encontram um bilhete que chantageia 
os meninos a ficarem quietos, caso contrário, 
eles saem da banda e Vicente perde o emprego. 
Safira, indignada, mostra o vídeo de Fred para 
Otávio, que acha a ideia genial. O vídeo faz su-
cesso na internet e faz com que a página da em-
presa na rede social tenha mais curtidas. Joel 
precisa de dinheiro para pagar o prejuízo da 
caminhonete e liga para cobrar a dívida de Ge-
raldo. Isabela vai ao quarto de Manuela e pede 
para irmã ficar preparada para fugir a qualquer 
momento. Ofelio mostra o vestido para Regina e 
faz como Isabela lhe pediu. Lola descobre que 
Meire está doente. Fiorina pede para “Antonella” 
cuidar da sorveteria por um momento. Geraldo e 
seus capangas chegam ao vilarejo. Vargas en-
tra na sorveteria e Marina se esconde. Geraldo 
paga uma parte da dívida com Joel. Manuela 
pensa que Geraldo foi ao vilarejo fazer mal a 
sua família.

FILMES

Gigantes de Aço – Globo - 14h – sexta-feira: 
Num futuro não muito distante, as lutas de boxe 
já não são mais travadas entre seres humanos 
e, sim, através de robôs enormes. Charlie é um 
ex-boxeador falido que se vira com máquinas 
obsoletas e perdedoras. Charlie é chamado 
pela Justiça por causa da morte da ex-mulher e 
a futura guarda do filho de 11 anos, com quem 
nunca teve contato. Mas o garoto é muito es-
perto e, aos poucos, vai conquistando o coração 
do lutador. Para completar, o menino é uma fera 
nos vídeos games e pode ajudá-lo a treinar uma 
nova máquina.

A Creche do Papai – SBT - 23h15 – sexta-
-feira: Após semanas de desempregado, o pu-
blicitário Charlie percebe que a única maneira 
de economizar seria mudar o pequeno Ben de 
creche. No contato com o mundo dos pequenos, 
ele percebe ali uma maneira divertida de estar 
perto do filho e ganhar dinheiro. Assim conven-
ce o amigo Phil a ser sócio nessa aventura. A 
instituição da dupla faz sucesso e abala a con-
corrência.

Guerra do Tráfico – Globo - 2h54 – sexta-fei-
ra: Martin Gonzalez é um garoto humilde que vê 
no tráfico de drogas uma chance de ascensão 
social e, consequentemente, de conquistar So-
phia, seu grande amor. Jovem ousado e incon-
sequente, ele se torna uma peça importante do 
perigoso cartel “Norte Del Valle”, uma organiza-
ção sanguinária e muito poderosa. Após anos 
de serviço no cartel, Martin, enfim, consegue 
realizar o desejo e conquistar a moça. Basea-
do na história real de Andres Lopez, conhecido 
como Florecita.

Lições Para Toda Vida – Globo - 4h29 – sexta-
-feira: Walter Coleman, um jovem tímido, é en-
viado pela mãe para viver com dois tios que mal 
conhece, Garth e Hub, em uma fazenda no meio 
do nada. Durante o verão, o menino se encanta 
com as histórias da dupla e logo começa a des-
pertar o seu lado aventureiro. Ao mesmo tempo, 
os dois velhos excêntricos irão redescobrir sua 
vontade de viver.

Novelas e Filmes

Dia 09/08
Thomas Bragion
Ovidia Cerezer
Maria de Oliveira
Florinda Casares Valarine
Márcia Prado dos Santos
Marcos José Spavari
Sebastião Paulo Silva
Lívia Rezende
Peterson Buzeto
Mario Rossi
Débora Silvestre
Agnaldo Ap. Tempesta
Renan Mataveli

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

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

Dia 12/08
Leonardo Guidetti
Aurélio Venâncio Bortolança Júnior
Vera Lúcia Padovani de Melo
Maria Eugênia Bedendi Lino
Bruna Scomparim
Arthur Paulo Feliciano Cerezer

Antonio Carlos
Nilcéia Cremonese
Maria Inês Quagliato Almeida
Vitor Bersani Balan
Danila de Paula Rodrigues
Rafael Romão
Mayara Gobbo
Gustavo Tadeu Batajello
Maria Inês Almeida
Eliane Burckart

Dia 13/08
Amanda Callegaro
Aparecido de Andrade
Leonilde Menardo Canavesi
Sônia Marçola Menegatto
Graziela Bevevino Angelin
Laerte Schiavom
Celso Machado
Vera Lúcia Matias da Silva
Vitor Rogério Basso Miller
Ariovaldo Talassi
Aparecido Tadeu
Vinicius Rossi
Alexandre Ribeiro Guilherme 
Bruna de Almeida
Vinicius Rossi
Bruno Nascimento
Wanessa Cunico Domiciano

Dia 14/08
Luis Antônio Salles Junior
Filipe Emanuel Martins
Diego Rossi Piai
Violayne Fátima da Silva
Marilda Lourdes Conde Godinho Dante
Arnaldo de Sousa Soares
Everton Canaveze
Rodney Cabrerisso
Tiago Lorençon
Renata Assalin Lourenson

Dia 15/08
Ricardo Rojas
Lilian Anquiele Pires
Aparecida Gonçalves Fornazin
Leonardo Henrique Vieira
Flávia Machado
Helena Francisco da Silva

Áries – De 21/03 a 20/04: As suas relações afetivas vão situar-se preferencialmen-
te no campo social. No plano afetivo: Se está só, são de prever aproximações e encon-
tros escaldantes. O poder de sedução está no seu ponto alto e promoverá novos co-
nhecimentos que despertam o seu lado aventureiro inato, prometendo grandes alegrias 
e paixões desenfreadas. No plano profissional e material: Poderá obter compensações 
dos projetos que tem vindo a desenvolver ultimamente. Alcançará o apoio financeiro 
necessário para a boa concretização de um projeto de instalação por conta própria. Na 
saúde: Nada a assinalar, a saúde mantém-se estável. Faça exercício físico ao ar livre.

Touro – De 21/04 a 20/05:Terá perfeita consciência de todas as situações. Melho-
rias globais, ainda que alguns resultados não sejam imediatos. No plano afetivo: Tudo 
indica que está prestes a terminar um período da sua vida. Enfrente com sabedoria 
receios e dúvidas. Sentirá bastante força no campo sentimental. No plano profissional 
e material: Aparentes perdas não deverão afetá-lo, já que por vezes é necessário parar 
ou retroceder um pouco para o avanço ser maior. Questões de orgulho poderão criar 
posições profissionais difíceis. Não facilite na gestão da vida econômica. Na saúde, 
cuidado com as articulações, faça mais exercício físico.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: As suas ideias vão fluir em abundância, o que facili-
tará a sua vida nos momentos cruciais. Seja muito objetivo e direto e não se disperse, 
aproveite os bons recursos de que dispõe ou que conseguirá criar. No plano afetivo: 
Não se isole, nem rejeite convites. Os bons acontecimentos são previsíveis, mas gran-
de parte da iniciativa deve partir de você. Bons avanços em novas relações. No plano 
profissional e material: Semana conturbada, apenas com muito empenho conseguirá 
solucionar todas as questões profissionais com que vai se deparar. Boa hora para troca 
ou aquisição de bens imóveis. Na saúde tenha alguma atenção com objetos cortantes.

Câncer – De 21/06 a 20/07: A conjuntura permite bons progressos. Todas as suas 
ideias e projetos serão alvo de bom acolhimento e desenvolvimento. Não deve de forma 
alguma impor barreiras à sua mente e à capacidade empreendedora. No plano afetivo: 
Sonhar é positivo e pode dar forte impulso à sua vida sentimental. Pode permitir-se 
encarar com otimismo novos relacionamentos ou melhorias em relações já com algum 
desgaste. No plano profissional e material: As tarefas e desafios tendem a acumular-se 
e terá de fazer muito esforço para concluir em tempo útil ou eficazmente tudo em estiver 
envolvido. Não desperdice a oportunidade de um trabalho extra. Na saúde, pequenos 
problemas, sobretudo ligados a constipações.

Leão – De 21/07 a 22/08: A semana não define uma conjuntura brilhante, mas traz 
meios de superação. Verifique se está a seguir as opções mais indicadas e sempre que 
estiver seguro atue sem margem para dúvidas. No plano afetivo: Terá de enfrentar um 
período morno e desmotivado o que lhe traz insatisfação, procure dar um pouco mais 
para poder receber na mesma medida. No plano profissional e material: Pode contar 
com muito trabalho, nem todo do seu agrado, mas que terá mesmo de cumprir. Na 
saúde está muito cansado, tente recuperar energias.

Virgem – De 23/08 a 22/09: Esta semana todos os acontecimentos se sucederão 
a um ritmo mais rápido do que o habitual, mesmo que se coloque numa atitude passiva. 
Vai se sentir inspirado e com iniciativa. No plano afetivo: Momento favorável ao com-
bate de saudosismo e pessimismo. Os obstáculos podem ser vitórias se encarar as si-
tuações com clareza e evitar ligações que se desenvolvem um tanto secretamente. No 
plano profissional e material: Esta semana não são aconselháveis gestos autoritários 
nem a imposição do seu ponto de vista, embora isso não seja difícil. Seja simpático com 
os seus colaboradores, pois será essa a melhor maneira de atingir os seus objetivos. 
Na saúde, semana estável.

Libra – De 23/09 a 22/10: No decurso desta semana nenhum acontecimento por 
mais tenue ou insignificante que pareça deixará Libra indiferente, a conjuntura reforça 
a forte sensibilidade destes nativos e tudo lhe tocará intensamente. No plano afetivo: 
Está muito sensível e com capacidades perceptivas muito acentuadas, o que ajudará a 
consolidar os relacionamentos. No plano profissional e material: À sua volta o ambiente 
será totalmente leal e pode confiar naquilo que for dito ou sugerido. O seu trabalho vai 
dar grandes frutos, basta para isso que agarre oportunidades com toda a fé. Na saúde 
a semana acabará por se revelar bastante desgastante.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: Esta semana terá de aliar prudência e reflexão a 
uma boa capacidade de intervenção, resolução de tarefas e imprevistos de última hora. 
Deve atuar rapidamente, mas sem impulsividade. No plano afetivo: Com o desenrolar 
dos acontecimentos muitas coisas podem ainda mudar ou ser clarificadas, dê tempo 
ao tempo. No plano profissional e material: Deve guardar muito bem os seus trunfos 
e ideias até à última hora, de forma alguma deve correr riscos. Programe gastos e 
despesas e faça novos planos financeiros. Na saúde dê mais atenção aos sinais do 
seu organismo.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: A conjuntura traz amplas perspectivas de melhorias. 
Os problemas tendem a desaparecer ou a simplificarem-se. No plano afetivo: Não é 
conveniente fomentar relacionamentos paralelos. Se não entenderem os seus argu-
mentos ou sentimentos à primeira, não insista, volte aos assuntos mais tarde. Privile-
gie as relações familiares. No plano profissional e material: Semana bastante positiva. 
Deve fazer tudo com clareza, explicando os pontos de vista e intenções. Aproveite para 
fazer investimentos ou lançar bases de novos projetos. Na saúde atravessa uma boa 
fase.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: Conjuntura com bastante dificuldade, há indícios 
de instabilidade geral, sobretudo se deixar-se influenciar por ambientes ou pessoas. 
No plano afetivo: Para manter a harmonia afetiva faltam-lhe paciência e flexibilidade, 
os seus comportamentos podem afetar uma relação. No plano profissional e material: 
Deve ter o maior cuidado com os passos a dar, não cometa indiscrições e se o fizer 
redima-se prontamente. Na saúde corre risco de inflamações e contágios. A conjuntura 
está desfavorável.

Aquário – De 21/01 a 19/02: Aproveite as boas influências desta conjuntura para 
tomar iniciativas e pôr os seus planos em prática. Não se dedique apenas a uma coisa 
na sua vida, é necessário que disperse as suas atenções em várias direções. No plano 
afetivo: Pode ser confrontado com alguns comentários ou gestos difíceis de digerir, re-
aja com sentido de humor e tudo será mais fácil. Aceite convites. No plano profissional 
e material: Pode surgir a oportunidade de um trabalho suplementar, em termos finan-
ceiros só vai ter benefícios ao aceitar. Boa capacidade criativa. Na saúde contate mais 
com a natureza para recuperar energias.

Peixes – De 20/02 a 20/03: Conjuntura intensa e radiosa, esta semana conseguirá 
ter os melhores comportamentos e atingir em pleno os seus objetivos. Novas situações 
surgem no horizonte sendo muito auspiciosas. No plano afetivo: Excelente momento 
sentimental. Melhore as suas vivências quebrando rotinas e modificando atitudes, será 
bem-sucedido. Dê mais força aos afetos. No plano profissional e material: Contará com 
apoios aos mais diversos níveis para desenvolver projetos. Melhores condições profis-
sionais e econômicas marcam a conjuntura. Na saúde terá alguma instabilidade, mas 
será passageira.

Horóscopo
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