
Estão abertas 
as inscrições 

para 2ª edição 
da Feira do 
Comércio 
de Rafard

PARTICIPE

Mais de 100 ruas já receberam melhorias no pavimento. Verba de R$ 2,8 
milhões será investida para continuar obras de recape na cidade. Página 4

Alunos voltam às aulas 
na segunda-feira (3)

EDUCAÇÃO

Em Rafard, alunos do Maternal 1 ao 5º ano 
retornam às escolas. Gestores de Capivari 

participaram de reuniões e atividades 
nesta semana. Página 12

Página 8

Prefeito divulga informações 
sobre maior programa de 
recapeamento da história 

CAPIVARI

Palhaço Picolino 
arrecada balas e bexigas 
para visitas em hospitais

Pedro Júnior inicia campanha de arrecadação de materiais para auxiliá-lo 
nas visitas nas unidades médicas da região. Página 9

ALEGRIA

Festa em louvor a 
Lourdes deve atrair 
até 20 mil pessoas

RAFARD

Festividades em comemoração à ‘Madroeira de 
Rafard’ envolvem atividades religiosas e festivas 

durante 11 dias na Cidade Coração. Página 5

Vigilância Sanitária 
intensifica trabalho de 
combate ao mosquito 

Aedes aegypti

DENGUE

Nunca é demais entender o que é esta doença, 
como tratar e como se previnir. O período de 

maior transmissão acontece no verão. Página 7
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FilosoFanDo L�������� V��������
é professor de Filosofi a,  Éti ca e História

Bíblia sem preconceito 51
Que seria de um país 

sem lei? Clubes sociais 
têm normas. Sua casa, 
leitor(a) tem regras. Até 
num grupo social de rua, 
e mesmo na Cracolândia 
existe lei. A Bíblia é um 
livro normativo, inspirado 
divinamente, seria incon-
cebível uma igreja anô-
mica e um Deus em cujo 
reino inexista lei. A lei de 
Deus é de origem divina, 
espiritual (Ro7:12), es-
crita pelo dedo de Deus 
(Ex 31:18), (eterna (Sl 
111:7-8), é a revelação do 
caráter de Deus, portan-
to ela é santa, justa e boa 
(Ro 7:14). A lei de Deus 
é um escudo, um muro 
protetor para todos os se-
res, determina os direitos 
e deveres de todos, vege-
tais, animais e humanos. 
“Ai dos que destroem a 
terra, diz o profeta Isaias”. 
A lei divina mostra o que 
é imoral, e indica Cristo 
como remédio, é um aio 
a Cristo, o Salvador (Gal 
3:24). Assim, a prática 
dos dez mandamentos, 
não salva a ninguém, an-
tes condena, a � m de que 
o condenado vá a Cristo 
que lhe dirá: “Eu também 
não te condeno, vá e não 
peque mais” (Jo 8:11); é 
Ele quem salva.

Alguns, erroneamente, 
argumentam que os dez 
mandamentos, dados a 
Moisés (1525-1405 a.C.) 
foi escrita por ele copiando 

do código do rei Hamura-
bi (1728-1686 a.C.). Esses 
críticos se esquecem de 
que Adão pecou ainda no 
jardim do Éden, e se pecou 
é porque a lei já existia (1 
João 3:4), antes de Hamu-
rabi. Abraão (1950-1785 
a. C.) um século antes de 
Hamurabi) foi escolhido 
por Deus porque educaria 
a família para que fosse 
guardadora e propaga-
dora da lei e da justiça de 
Deus (Gn 18:19).

A lei de Deus é a verda-
de (Sl 119:142), qualquer 
alteração, deixa de ser, 
por isso Jesus diz que não 
veio para abolir, ou modi-
� car, um só til da lei, mas 
veio para cumpri-la... (Mt 
5:17-20). Seria absurdo o 
próprio Deus, que a escre-
veu nas pedras, modi� cá-
-la, ou, extingui-la. Dr. Al-
bert Barnes (1782-1951), 
teólogo presbiteriano a� r-
mou: “As leis morais não 
podem ser mudadas, tais 
como o dever de amar a 
Deus e Suas criaturas... 
(assim) são os dez man-
damentos, e estes, nosso 
Senhor nunca aboliu nem 
substituiu” (Comentário 
Sobre Mat 5:18). Charles 
Spurgeon (1834-1891) um 
dos maiores teólogos ba-
tista escreveu: “Jesus não 
veio para mudar a lei, mas 
para explicá-la... não veio 
alterá-la, porque ... volun-
tariamente Se entregou 
para sofrer a sua penalida-

de, se bem que nunca hou-
vesse quebrado, sofrendo 
a penalidade por nós... 
fazendo-Se maldição por 
nós...levando sobre Si os 
nossos pecados e expian-
do-os... Perpetuity of the 
Law of God, 4-7. O gran-
de teólogo metodista John 
Wesley:  (Os) dez man-
damentos..., ele não abo-
liu... cada parte dessa lei 
precisa vigorar para toda 
a humanidade e em todos 
os tempos, sem depender 
tempo, lugar ou outra cir-
cunstância sujeita à mu-
dança, mas da natureza de 
Deus, da do homem e da 
imutável relação mútua.” 
Sermões, V. 1, 221-222.

S. Paulo na carta aos 
Romanos diz que os ou-
vintes, conhecedores, mas 
não praticantes, não são 
justi� cados, apenas os 
guardadores da lei o são 
(Ro 2:12-13). Não se anula 
a lei porque pensa ser sal-
vo pela fé, pelo contrário, 
con� rma a lei (3:31) Tia-
go apoia o pensar paulino 
(Tg 2:14-26). Os que se 
inclinam para a carne são 
inimigos de Deus porque 
não se sujeitam à lei de 
Deus e não podem agra-
dá-Lo (8:7-8). Salomão já 
dizia: “O que desvia seus 
ouvidos de ouvir a lei, até 
sua oração será abominá-
vel” (Pv 28:9). O resumo 
de tudo, inclusive da reli-
gião, e o dever de todos é: 
“Teme a Deus e guarda os 

Seus mandamentos”, pois 
Deus trará a juízo toda 
obra, mesmo as escon-
didas, boas ou más (Ecl 
12:13-14). A lei é una, as-
sim, guardar nove e trans-
gredir um, torna-se culpa-
do dos dez (Tg 2:10-11). 
Embora a obediência à lei 
não salve, ela será a nor-
ma pela qual os humanos 
serão julgados, estarão en-
tre os inimigos de Deus e 
ouvirão Jesus lhes dizer: 
“não vos conheço” (Mt 
7:23-27). O cristão que diz 
conhecer e amar a Jesus, e 
não guarda os Seus man-
damentos é mentiroso (1 
Jo 2:24), pois o Mestre diz: 
“Aquele que tem os Meus 
mandamentos e os guarda, 
esse é que Me ama”. (João 
14:21). “Bem-aventurados 
aqueles que trilham cami-
nho reto e andam na lei do 
Senhor” (Sl 119:1). Felizes 
aqueles que tem prazer na 
lei do Senhor e nela me-
dita de dia e de noite, se-
rão como árvore plantada 
junto ao ribeiro, dá seus 
frutos na estação própria 
e cujas folhas não caem 
(Sl 1:1-3). Nem todos os 
que se dizem cristãos es-
tarão salvos no paraíso. 
John Wesley, fundador 
do metodismo disse: “Aos 
que não conhecem prega 
a Cristo, mas aos que co-
nhecem prega a lei”.

OpiniÃo
O amor sempre 

vence
Nunca é demais trazer à tona, mesmo que 

repetidamente, histórias de luta, determina-
ção e atos de amor ao próximo. Aqui nas pá-
ginas d’O Semanário, já divulgamos a história 
do Pedro Reinaldo Rosa, que venceu duas vezes 
o câncer, do cantor Pedro Junior e também do 
Palhaço Picolino. Todos são a mesma pessoa, 
de estatura baixa, mas de um coração enorme.

Mesmo diante das difi culdades, muitas ve-
zes fi nanceira, Pedrinho não deixa de realizar 
o seu trabalho social, onde usa o seu carro, in-
corpora o Palhaço Picolino e visita hospitais 
da região, levando alegria, cantando louvores 
e testemunhando a sua vitória.

O que ele pede? Bexigas, balas, ajuda fi nan-
ceira para o combustível e o convite para mais 
pessoas participarem desta atividade.

Uma atividade que não tem preço que pa-
gue, já que na maioria das vezes, o ‘palhaço’ é 
que mais ganha com tudo isso. Um aprendiza-
do contínuo e um amor infi nito.

Essa é a rotina do rafardense Pedro Reinal-
do Rosa, que divide seu tempo entre o trabalho, 
o projeto social e as pedaladas em sua bicicle-
ta gigante na companhia do seu fi el cachorro. 
Você já deve ter visto ele por aí.

Um exemplo a ser seguido e sentido nos co-
rações mais endurecidos.

Parabéns Picolino, continue na luta.

E para quem ainda não conhece a sua his-
tória, terá a oportunidade de acompanhar na 
edição de hoje. Boa leitura!

Editorial

Se, não obstante, ele 
começou a esfriar, a tor-
nar-se indiferente, bus-
que as causas, indague, 
procure e analise. E, ao 
invés de lamentar-se, de 
também esfriar e também 
tornar-se indiferente, sin-
ta que chegou a hora de 
reconquistá-lo. Prepare-se 
melhor para recebê-lo ao 
retornar do trabalho e in-
vente pequenas coisinhas 
para atraí-lo.

Redobre sua ternura e 
sua consideração, sua de-
dicação e seu interesse e 
faça-lhe sentir, acima de 
tudo, que seu amor por 
ele é o maior que possa 
existir. Que ninguém lhe 
tirará o primeiro lugar em 
seu coração, nem mesmo 
seus � lhos tão queridos e 
amados.

Diga-lhe, de vez em 
quando (ainda que isso 
não corresponda em abso-

luto à verdade dos fatos), 
mas diga-lhe e repita, que 
entre ele e os � lhos, não 
há comparação: ele está 
em primeiro lugar em seu 
coração.

O homem, mesmo que 
saiba que não é verdade – 
pois como mãe e mulher 
você há de colocar os � -
lhos acima de tudo – mas 
ainda assim, ele gostará de 
ouvir você dizer essa doce 
e agradável mentira.

Há mentiras que agra-
dam e não custam, por-
que representam apenas a 
expressão da abundância 
existente em nosso amo-
roso coração.

Experimente agir dessa 
forma, e você verá quanto 
será amada.

Cidadania
Estamos insistindo no 

setor da correta aplicação 
e uso da água, apelando 

para as pessoas que já o 
fazem, a unirem-se a nós 
na tentativa de alertar as 
que ainda não entende-
ram que o desperdício do 
precioso líquido poderá 
vir a faltar ou no mínimo 
ser poluída como ocorreu 
no Rio de Janeiro recen-
temente. E daí? Como 
será sem água, mesmo 
temporariamente?                 

Saiba como contribuir, 
entendendo e praticando 
as seguintes orientações.

Observe a atuação da 
água no corpo humano: 
cérebro 75% - sangue 81% 
- músculos 75% - coração 
83% - pulmões 86 – fíga-
do 75%. Louça: Antes de 
lavar os pratos, talheres e 
panelas, remova os restos 
de comida jogando-os no 
lixo. Ao lavar louça, não 
deixe a torneira aberta o 
tempo todo, economizan-
do assim 105 litros. Ensa-

boe com esponja e depois 
enxague tudo de uma vez. 
Lavanderia: De acordo 
com a potência, coloque a 
roupa na máquina e após 
colocar na dose certa, o sa-
bão em pó e amaciante li-
gue-a. O resto ela faz, des-
ligando automaticamente 
no � nal. Carro – Calçada 
e Jardim: Aprovamos ape-
nas o aplicado na limpeza 
da casa e nos jardins, pois 
os demais gastos, com 
a mangueira aberta, são 
500 litros de água que irão 
para o ralo. (Segue).

O Departamento de 
Trânsito (?) deve advertir 
(já que não pode multar), 
os motoristas e moto-
queiros que em desabala-
da corrida, passam pelas 
ruas, pondo em risco a se-
gurança dos pedestres, es-
pecialmente os idosos e os 
com de� ciências físicas. É 
isso.

ArTiGo
Sempre o primeiro 2

D������� F������, Cidadão Rafardense, ofi cial da FAB e professor de Educação 
Física e Desportos, colaborador desde a fundação do jornal O Semanário

ORAÇÃO DE NOSSA SENHORA APARECIDA
Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida. Mãe de meu Deus, 
Rainha dos Anjos, Advogada dos pecadores, Refúgio e Consolação dos 
afl itos e atribulados. Ó Virgem Santíssima, cheia de poder e bondade, 
lançai sobre nós um olhar favorável, para que sejamos socorridos em 
todas as necessidades. Lembrai-vos, clementíssima Mãe Aparecida, 
que não se consta que de todos os que têm a vós recorrido, invocado 
vosso santíssimo nome e implorado vossa singular proteção, fosse por 
vós algum abandonado. Animado com esta confi ança a vós recorro: 
tomo-vos de hoje para sempre por minha Mãe, minha protetora, minha 
consolação e guia, minha esperança e minha luz na hora da morte. As-
sim pois, Senhora, livrai-me de tudo o que possa ofender-vos e a vosso 
Filho meu Redentor e Senhor Jesus Cristo. Virgem bendita, preservai 
este vosso indigno servo, esta casa e seus habitantes, da peste, fome, 
guerra, raios, tempestades e outros perigos e males que nos possam 
fl agelar. Soberana Senhora, dignai-vos dirigir-nos em todos os negócios 
espirituais e temporais; livrai-nos da tentação do demônio, para que, 
trilhando o caminho da virtude, pelos merecimentos da vossa puríssima 
Virgindade e do preciosíssimo Sangue de vosso Filho, vos possamos 
ver, amar e gozar na eterna glória, por todos os séculos dos séculos. 
Amém. T.R.D.S.D.C.C.
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Prefeito divulga informações sobre maior 
programa de recapeamento da história 

Capivari  |  Mais de 100 ruas já receberam melhorias no pavimento; verba de R$ 2,8 milhões será investida para continuar obras de recape na cidade

O prefeito de Capivari, 
Rodrigo Proença, divul-
gou nesta semana os de-
talhes sobre o maior pro-
grama de recapeamento 
da história da cidade.

Segundo Proença, o 
programa foi crescendo 
ao longo dos últimos anos 
com as inúmeras parcerias 
firmadas entre o governo 
de Capivari e os governos 
Federal e Estadual, atra-
vés de diversos deputados 
com apoio de vereadores.

“Como são muitos os 
recursos que temos con-
quistado, resolvemos re-
alizar uma divulgação 
mais detalhada de todas 
as avenidas, ruas/trechos 
já recapeados, para dar 
transparência a todos es-
ses anúncios de verbas e 
trabalhos de recapes que 
temos feito”, registrou.

Confira os trechos/ruas 
e avenidas, de A a Z, que 
já foram recapeados ao 
longo da gestão: Alameda 
Faustina Franchi Annic-
chino; Alzira D. Ferraz; 

Amilcar Carrara; Angelo 
Pazzianoto; Antonio B. 
Da Silva; Antonio Dias 
F. Arruda Filho; Antonio 
Honora; Antonio Jarus-
si; Antonio Pires; Arcin-
do Saul Amaral; Arlindo 
Dias Pacheco; Avenida 
Brigadeiro Faria Lima; 
Avenida do Carmo; Ave-
nida Dr. Rodrigues Alves; 
Avenida João Salvati; 
Avenida Josefina Giova-
na Rossi; Avenida Moisés 
Forti; Avenida Pio XII - 
Trecho 1; Barão do Rio 
Branco (Trecho 1); Barão 
do Rio Branco (Trecho 
2); Bélgica; Benedicto 
B. L. Sampaio; Benedi-
to Dias Pimentel; Boli-
var Raymundo de Goes; 
Brasília; Caetés; Catarina 
Pereira; Cemitério; César 
Guidetti; Cuiabá; Doni-
zete Ap. do Nascimento; 
Dr. Reynaldo Quaglia-
to; Emygdio Caposso-
li; Francisco Crocomo; 
Francisco Luiz Gonzaga; 
Garcindo Borgonovi; Ge-
neral Osório; Giacomo 

Armelin; Guilherme For-
ti; Hermantino C. Galrão; 
Ismael Bueno De Oli-
veira; João Batista Prata; 
Joao Batista Ureck; Joao 
Cesário Duarte; João de 
S. Ferraciú; João Emyg-
dio Capossoli; João Forti; 
João Moretti; José A. Fu 
Paulo; José Annicchino; 
José Augusto Mader; José 
Busatto; José Pereira de 
C. Junior; José Stenico; 
Júlio Forti; Laerte G. do 
Nascimento; Laura de P. 
Pacheco; Lauro de Paula 
Pacheco; Lázaro de Melo; 
Leonel Teixeira da Ro-
cha; Lino Capóssoli; Lino 
Doreli; Luiz Raimundo 
de Goes; Maceió; Mario 
B. Hope; Martin Balan; 
Minas Gerais; Moacir 
T. da Silva; Oadi Fadel; 
Ordália Batista Motta; 
Oswaldo Savoy; Otavio 
Alves de Souza; Padre 
Fabiano; Padre Haroldo; 
Paraná; Paulo Vigorito; 
Pernambuco; Praça Nossa 
Senhora de Fátima; Prof. 
Benedito B. L. Sampaio; 

Prof. Luiza da C. F. Sam-
paio; Prof. Luiz Grellet; 
Regente Feijó; Rio de 
Janeiro; Rod. Arlindo Ba-
tagin; Rodolfo Albertini; 
Romano Bortolucci; Ro-
sário Capóssoli; Rosário 
de Lourdes de Toledo; 
Rotatória José Annicchi-
no; Rua 22 de Abril; Rua 
1; Salim Assad; São Luiz; 
São Paulo; Sebastião de 
Castro Neves; Silvio Ja-
notta; Tamoios; Tiraden-
tes; Travessa Giaccomo 
Armelin; Tupi; Virgílio 
Duarte; Xavantes.

Mais recapes
De acordo com o pre-

feito, até o momento fo-
ram mais de 100 ruas que 
já receberam as melhorias 
e mais R$ 2,8 milhões es-
tão chegando para inves-
timentos em outros reca-
pes que serão feitos nos 
próximos meses.

“Com esses mais de R$ 
2,8 milhões que recebere-
mos, faremos a segunda 
metade da Avenida Pio 

XII, finalizaremos a rota-
tória do Ronaldão e mui-
tas outras ruas e avenidas 
que serão divulgadas em 
breve,” disse.

Proença explicou ain-
da que desse valor que a 
cidade conquistou recen-
temente para ser investi-
do nos próximos meses, 
R$ 1,8 milhão é do Go-
verno do Estado, sendo 
R$ 400 mil do Deputado 
Cauê Macris, R$ 100 mil 
do Coronel Telhada, R$ 
700 mil diretamente com 
o Governo do Estado, R$ 
625 mil do Detran; e R$ 1 

milhão é do Governo Fe-
deral, que está vindo atra-
vés do Deputado Carlos 
Sampaio.

“Sou muito grato por 
este relacionamento que 
conseguimos construir 
com nossos vereadores, 
deputados, Governo do 
Estado e Governo Fede-
ral. Tenho certeza que 
esse bom relacionamento 
associado à competên-
cia de toda nossa equipe, 
contribuiu, e muito, para 
as muitas melhorias que 
conquistamos para nossa 
cidade,” disse.

Mais de 100 ruas já receberam melhorias (Foto: Divulgação/Prefeitura de Capivari)
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Festa em louvor a Nossa Senhora de Lourdes 
deve atrair até 20 mil pessoas em Rafard

Religião  |  Festividades em comemoração à ‘Madroeira de Rafard’ envolvem atividades religiosas e festivas durante 11 dias na Cidade Coração

Tradicional evento re-
ligioso, a edição 2020 da 
Festa em Louvor a Nossa 
Senhora de Lourdes, em 
Rafard, deve atrair cerca 
de 20 mil pessoas em sua 
programação religiosa e 
festiva que acontece en-
tre os dias 6 e 16 de fe-
vereiro. Conhecida por 
“abrir” as festas religio-
sas na região, a festa des-
te ano terá a colaboração 
de 100 voluntários que, 
de forma direta ou in-
direta, vão colaborar na 
organização e animação 
das festividades.

De acordo com o novo 
pároco da comunidade 
rafardense, padre Regis 
Brandão, é importante 
que a comunidade parti-
cipe das atividades reli-
giosas e festivas de N.S. 
de Lourdes. “As festas 
que fazemos para nossas 
mães são sempre edi-
ficantes para nós, pois 
sempre seremos gratos a 
tudo que nossas mães nos 
fez e fazem, se para elas é 
assim imagina para a Mãe 
de Deus! Para a Mãe de 
Deus devemos fazer uma 
festa maravilhosa, pois 
ela teve papel fundamen-
tal no projeto de salvação, 
e não só, tem papel fun-

damental em nossas vi-
das, ela constantemente 
está intercedendo a Deus 
por nós, como não ser 
gratos a ela? Ela merece 
a melhor festa que pode-
mos fazer... e o melhor é 
poder ter esta festa logo 
no início do ano, pois 
assim agradeceremos ao 
ano que virá, para quem 
tem fé este ano será muito 
bom. Afinal nossa mãe tá 
cuidando para que assim 
seja...”

Para este ano, a parte 
religiosa terá programa-
ção especial com diver-
sas missas na matriz de 
Nossa Senhora de Lour-
des. Nos dias 6, 7, 10, 
12, 13 e 14 de fevereiro 
as celebrações aconte-
cem às 19h30; nos dias 

8, 9 e 15, as missas serão 
às 18h; e nos dias 9 e 16 
será as 9h30 com trans-
missão, ao vivo, pela 
Rádio R 107,9 FM. No 
dia da padroeira, 11 de 
fevereiro, haverá procis-
são luminosa às 19h30, 
seguida de missa e coro-
ação da imagem de N.S. 
de Lourdes. “Que mãe 
não gostaria de ter o filho 
perto? Acredito que to-
das as mães sentem esta 
vontade. Com Nossa Se-
nhora também não é di-
ferente, Maria quer seus 
filhos próximos a ela, 
muito mais no dia dedi-
cado a ela, portanto parti-
cipe de nossa festa, esteja 
perto de sua mãe, ela que 
sempre nos ajuda, quer 
um filho atencioso e que 

lhe dê carinho... Nossa 
Senhora espera sua visi-
ta. Fique atento aos dias e 
horários da festa, princi-
palmente das missas, não 
seja um filho ‘mal cria-
do’ venha ao encontro de 
sua Mãe. Deus abençoe 
você e que Maria passe 
em sua frente te livrando 
de todo mal”, completou 
padre Regis.

Já na parte festiva, de 
acordo com o coorde-
nador da festa em 2020, 
Wagner Bragalda, serão 
várias atrações. “Tere-
mos muita diversão para 
toda a comunidade com 
shows todos os dias no 
palco da festa que ficará 
a cargo do amigo Chico 
Rebete, da Rádio R, que 
sempre traz excelentes 

shows musicais e muita 
animação. Teremos tam-
bém o tradicional jogo 
da Tombola [com mui-
tos prêmios] e, para as 
crianças, teremos brin-
quedos e o trenzinho 
com passeios pela cida-
de”, disse Bragalda.

A programação festi-
va terá quermesse todos 
os dias, a partir das 19h, 
os jantares acontecem as 
sextas-feiras e sábados; 

já aos domingos, aconte-
ce o tradicional almoço 
da paróquia, com início 
às 11h. No dia 11, fe-
riado municipal, haverá 
quermesse às 11h e jan-
tar às 19h. Entre os qui-
tutes que estarão dispo-
níveis na festa deste ano 
estão pastel, coxinha, 
croquete, mini-pizza, 
cuscuz no copo, lanche 
de pernil, porções diver-
sas, doces e sorvetes.

Almoço e jantar acontece no salão paroquial de festas da matriz (Foto: Divulgação/Felipe Poleti)



Por Arnaldo Forti Battagin
Em 1988, como relata 

Antonio Penna, Romeu dos 
Bonecos fez uma apresen-
tação para Moraes Sarmen-
to no Programa A Cidade 
Faz o Show. Sarmento se 
impressionou com a com-
petência do artista e no sa-
guão do Hotel Alvorada, di-
vertiu a equipe de gravação 
com seus bonecos. Numa 
oportunidade o boneco So-
nera, começou a se dirigir a 
um espectador boquiaber-
to que assistia à exibição e 
quando o boneco põe em 
dúvida a masculinidade 
dele, o espectador vai a ig-
norância e por pouco o bo-
neco e seu dono não saem 
ilesos do episódio.

Geraldo de Almeida in-
forma que ele saia em cara-
vanas com o Romeu quan-
do Luiz Quagliato Filho era 
candidato a prefeito. Essas 
caravanas percorriam os 
sítios e as fazendas das re-
dondezas e Romeu fazia a 
alegria das crianças da épo-
ca.

Um outro episódio atri-
buído a Romeu dos Bone-
cos, mas não con� rmado, 
diz respeito a um homem 
que trazia a carroça com 
muito peso puxada por um 
boi O Romeu na voz do boi 
diz: “eu estou cansado, com 
fome, com sede, trabalho 
muito”. O dono do animal 
se espanta e o ventríloquo 
repete a brincadeira. O 
dono do animal � ca com a 
consciência pesada quando 
entrega o suprimento diz 
que não trabalharia mais e 
conta o ocorrido Daí, surge 
a famosa frase ! A terra em 
que o boi falô”!

Contam também que 
Romeu chegou a atingir um 
grau elevado na maçonaria.

Com o declínio de suas 
apresentações tentou de 
tudo para sobreviver, tendo 
sido pedreiro, encanador, 
mecânico, dono de bar em 
Capivari e Indaiatuba. Mas 
o vício foi se tornando ex-
pressivo, � cou internado na 
Clínica de Repousos Indaiá. 
Em 1993, numa entrevista 
para a Tribuna de Indaiá 
assim se expressa “Eu sou 
alegre, sou humorista, mas 
minha vida foi se tornando 
um inferno, fui perdendo 
o sono, sentindo profundo 
tédio, um vazio que nem a 

bebida preenche . Se eu não 
acreditasse em Deus, já ti-
nha dado um tiro na cabe-
ça”.

Faleceu no ano de 2000 
em Indaiatuba aos 77 anos 
e deixou um sucessor, seu 
� lho Romeuzinho, o novo 
Romeu dos Bonecos.

Romeuzinho era serven-
te de pedreiro e trabalhava 
para meu irmão Eduardo 
Battagin. Morava nas obras 
em que ajudava a cons-
truir até que meu irmão fez 
construir uma casinha com 
quarto e banheiro para ele 
morar, próximo do Está-
dio Ronaldão. Romeuzinho 
herdou a habilidade do pai 
como ventríloquo e nas ho-
ras vagas começou a fazer 
suas apresentações. Numa 
delas meu irmão convi-
dou o prefeito da época, o 
Borsari, que se impressio-
nou com seu talento, assim 
como Cornélio Pires tinha 
se impressionado com o pai 
de Romeuzinho.

Foi contratado pela Pre-
feitura de Capivari para 
fazer apresentações nas es-
colas e também como auxi-
liar de eletricista. Contudo 
herdou não apenas o talen-
to do pai como ventríloquo, 
mas também a afeição pela 
bebida. Sua carreira foi cur-
ta, tragicamente interrom-
pida por ter sido atropelado 
e morto na Avenida Ênio 
Pires de Camargo, com sua 
bicicleta quando retorna-
va do Restaurante Formi-
gão, na Rodovia do Açúcar. 
Quando ele morreu sua 
mãe e um irmão procura-
ram meu irmão, procuran-
do as chaves da casinha em 
que morava, mas como ele 
não tinha orientou a procu-
rar um chaveiro e assim os 
bonecos Justo e Sonera fo-
ram resgatados. Atualmen-
te os bonecos estão de pos-
se do � lho Roberto, no Rio 
de Janeiro. Eles, contudo 
não tem o sotaque carioca, 
pois estão mudos.

Em Capivari ambos os 
artistas nunca foram ho-
menageados, mas em In-
daiatuba, existe uma praça 
com o nome Praça Romeu 
dos Bonecos, criada com 
a Lei Municipal 4814 de 
19.1.22005

Nada mais Justo: o nome 
de um dos seus bonecos.

Romeu dos Bonecos
(� nal)
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A fonte serve 
sem exceções

A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é 
esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e 
guardar-se da corrupção do mundo.  Tiago 1.27

Você já ouviu essa frase ou coisa semelhante: “Não 
somos seres humanos passando por uma experiência 
espiritual... Somos seres espirituais passando por uma 
experiência humana”... 

Diante disso devemos concluir que temos um cor-
po e somos um espírito.

Espíritos são os seres inteligentes criados por Deus 
e que habitam o Universo, não apenas o planeta Terra; 
portanto, todos nós somos espíritos que tivemos uma 
origem, um princípio, mas não teremos � m, somos 
imortais.

Tudo na vida é obra do Criador, que tem vários no-
mes, dependendo dos costumes; Moisés chamava de 
Jeová, Jesus de Deus e Pai amantíssimo, demonstran-
do dessa forma que somos todos irmãos, e o amor e o 
respeito pelo semelhante deve ser fonte de busca cons-
tante para uma vida e um mundo melhores.

Não somos obra da paisagem em que vivemos, so-
mos frutos do que desejamos, dos nossos interesses 
e dos nossos anseios, sonhos e espiritualidade. As-
sim, nosso presente é re� exo do nosso passado, assim 
como nosso futuro re� etirá nosso presente; apren-
demos muito com os nossos erros e também com os 
acertos. Errar não é pecado, é aprendizado, e o apren-
dizado dos erros é tão signi� cativo como o dos acer-
tos.  Quando nos equivocamos, podemos mudar, e já 
sabemos que haverá consequências para todas as nos-
sas ações.

Existe um provérbio japonês que ensina: A sabedo-
ria e a virtude são como as duas rodas de um tílburi 
(carro de dois lugares, puxado por um animal). A vir-
tude é um guarda-chuva que abriga o amor, a paciên-
cia, a esperança, a fé e a bondade. Muita coisa entra e 
sai da moda; porém, o amor e a sabedoria são mani-
festações vigorosas que não desaparecem porque são 
eternas por determinação Divina. E são sempre inves-
timentos que compensam, porque em tudo aquilo que 
� zermos teremos a lei do retorno.

E, semelhante a essa fonte de amor e sabedoria, que 
é Deus, o homem deve buscar o próprio bem à custa 
de fazer o bem, para que o mundo se transforme em 
algo melhor do que aquilo que encontrou quando aqui 
chegou. Diz o médico André Luiz: “A ponte serve ao 
público sem exceções, por a� rmar-se contra o extre-
mismo”. Não adianta reclamarmos do mundo e dos 
homens, devemos nos empenhar para não nos asso-
ciarmos aos imperfeitos (viciosos, negligentes e ocio-
sos) e aos maus, pois eles podem crescer em número.

Chico Xavier, falando sobre o respeito às demais re-
ligiões, a� rmou que: “Minha religião não me ensina a 
ser melhor que os outros. Minha religião me ensina a 
ser melhor para os outros”. Não devemos ter a preten-
são de dar lição a ninguém, mas que nosso viver possa 
servir de exemplo para aqueles que olham e acompa-
nham nosso caminhar. A nossa crença nos faz bem e 
devemos fazer o bem para nossos semelhantes.

As pequenas fontes que se juntam formam o gran-
de rio e de pequenas em pequenas árvores se formam 
o pomar e o bosque. Por que não investirmos, passo a 
passo, na fraternidade de cada dia para construir um 
Cristo dentro de nós na Terra?

O trabalho de um treinador de futebol é um pro-
cesso. É uma construção. Composto por várias etapas. 
Alguns resultados aparecem no início disso tudo. Cla-
ro, com o dedo do treinador - nada é por acaso. Mas 
também muito por conta do caos que é o jogo de fute-
bol. Algumas mudanças surtem efeito rápido e são ca-
pazes de ganhar jogos. Só que para ganhar campeona-
tos insisto na questão do processo. Longo, construído, 
trabalhado e com métodos.

O português Jesualdo Ferreira chegou agora no 
Santos. Tem pouquíssimo tempo não só de trabalho 
de campo, mas também de convivência. Sim, a convi-
vência é parte fundamental no processo de construção 
de qualquer equipe, a� nal, estamos falando de seres 
humanos e não de máquinas. Por isso é impossível, e 
até injusto, fazer qualquer avaliação do trabalho dele 
até aqui.

É claro que Jesualdo já expôs suas ideias ao grupo. 
Os jogadores já sabem como se comportar com e sem 
a bola, em fase ofensiva, defensiva, nas transições e até 
nas bolas paradas. Entretanto não houve tempo hábil 
para que os comportamentos estejam presentes no in-
consciente deles. 

Nas partidas iniciais do Paulistão, já pudemos 
constatar nesse Santos que a saída de bola é feita sem-
pre por três jogadores (os dois zagueiros mais um vo-
lante), os outros volantes/meias vem buscar essa bola 
para a construção ser mais sustentada, quem abre o 
campo são os laterais e não os extremos, no terço � -
nal a ideia é ter uma concentração maior no setor da 
bola e não guardar tanto uma posição � xa. Em fase 
defensiva, há um bloco médio, às vezes baixo e con-
sequentemente o goleiro é pouco acionado para fazer 
coberturas. E nas bolas paradas, ora o time marca por 
zona ora individualmente.

Mas tudo isso é muito embrionário. Faltam ajustes, 
os mecanismos não estão sincronizados. Requer tem-
po. E, claro, a gestão do ambiente vai ser fundamental 
para que as coisas aconteçam dentro de campo. Lidar 
com a imprensa, torcida e até mesmo os dirigentes 
santistas será um grande desa� o para o comandante 
português. Em muitos momentos até mais complica-
do do que as coisas dentro das quatro linhas. Faz parte 
do processo.

O processo santista 
com Jesualdo
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Vigilância Sanitária intensifica trabalho 
de combate ao mosquito Aedes aegypti

Dengue  |  Nunca é demais entender o que é esta doença, como tratar e como se previnir; o período de maior transmissão da dengue acontece no verão

Na última semana, 
a Vigilância Sanitária 
(Visa) de Rafard colocou 
pastilhas de cloro em 
pontos de possíveis fo-
cos de dengue nas casas 
que estão sendo derruba-
das no bairro da Bomba. 
O cloro não permite a 
proliferação do mosquito 
Aedes aegypti.

Além disso, a Visa 
pede que a população co-
labore, evitando deixar 
água parada, e também, 
ao menos duas vezes na 
semana, colocando meio 
copo de cloro e uma co-
lher de sal nos ralos da 
casa, a fim de proteger as 
residências.

O que é dengue?
Dengue é uma doença 

febril grave causada por 
um arbovírus. Arbovírus 
são vírus transmitidos 
por picadas de insetos, 
especialmente os mos-
quitos. Existem quatro 
tipos de vírus de dengue 
(sorotipos 1, 2, 3 e 4). 
Cada pessoa pode ter os 
4 sorotipos da doença, 
mas a infecção por um 
sorotipo gera imunidade 
permanente para ele.

O transmissor (vetor) 
da dengue é o mosquito 
Aedes aegypti, que pre-
cisa de água parada para 
se proliferar. O período 
do ano com maior trans-
missão são os meses 
mais chuvosos de cada 
região, mas é importante 
manter a higiene e evi-
tar água parada todos 
os dias, porque os ovos 
do mosquito podem so-
breviver por um ano até 
encontrar as melhores 
condições para se desen-
volver.

Todas as faixas etárias 
são igualmente suscetí-
veis, porém as pessoas 
mais velhas têm maior ris-
co de desenvolver dengue 
grave e outras complica-
ções que podem levar à 
morte. O risco de gravida-
de e morte aumenta quan-
do a pessoa tem alguma 
doença crônica, como dia-
betes e hipertensão, mes-
mo tratada.

Sintomas
Os principais sinto-

mas da dengue são: Febre 
alta maior que 38.5ºC. 
Dores musculares inten-

sas. Dor ao movimentar 
os olhos. Mal-estar. Falta 
de apetite. Dor de cabe-
ça. Manchas vermelhas 
no corpo.

No entanto, a infec-
ção por dengue pode 
ser assintomática (sem 
sintomas), leve ou gra-
ve. Neste último caso 
pode levar até a morte. 
Normalmente, a primei-
ra manifestação da den-
gue é a febre alta (39° a 
40°C), de início abrupto, 
que geralmente dura de 
2 a 7 dias, acompanhada 
de dor de cabeça, dores 
no corpo e articulações, 
além de prostração, fra-
queza, dor atrás dos 
olhos, erupção e coceira 
na pele. Perda de peso, 
náuseas e vômitos são 
comuns. Em alguns ca-
sos também apresenta 
manchas vermelhas na 
pele.

Na fase febril inicial 
da dengue, pode ser difí-
cil diferenciá-la. A forma 
grave da doença inclui 
dor abdominal intensa e 
contínua, vômitos persis-
tentes e sangramento de 
mucosas. Ao apresentar 
os sintomas, é importan-
te procurar um serviço de 
saúde para diagnóstico e 
tratamento adequados, 
todos oferecidos de for-
ma integral e gratuita por 
meio do Sistema Único 
de Saúde (SUS).

São sinais de alarme 
da dengue os seguintes 
sintomas: Dor abdominal 
intensa e contínua, ou dor 
à palpação do abdome. 
Vômitos persistentes. 
Acumulação de líquidos 
(ascites, derrame pleu-
ral, derrame pericárdico). 
Sangramento de mucosa 
ou outra hemorragia. Au-
mento progressivo do he-
matócrito. Queda abrupta 
das plaquetas. 

Dengue tem cura?
A dengue, na maioria 

dos casos, tem cura es-
pontânea depois de 10 
dias. A principal com-
plicação é o choque he-
morrágico, que é quando 
se perde cerca de 1 litro 
de sangue, o que faz com 
que o coração perca ca-
pacidade de bombear o 
sangue necessário para 
todo o corpo, levando a 
problemas graves em vá-

rios órgãos e colocando a 
vida da pessoa em risco.

Como toda infecção, 
pode levar ao desenvol-
vimento Síndrome de 
Gulliain-Barre, encefali-
te e outras complicações 
neurológicas.

Transmissão
A dengue é transmiti-

da pela picada do mos-
quito Aedes aegypti. 
Após picar uma pessoa 
infectada com um dos 
quatro sorotipos do ví-
rus, a fêmea pode trans-
mitir o vírus para outras 
pessoas. Há registro de 
transmissão por transfu-
são sanguínea.

Não há transmissão 
da mulher grávida para 
o feto, mas a infecção 
por dengue pode levar a 
mãe a abortar ou ter um 
parto prematuro, além da 
gestante estar mais ex-
posta para desenvolver o 
quadro grave da doença, 
que pode levar à morte. 
Por isso, é importante 
combater o mosquito da 
dengue, fazendo limpe-
za adequada e não dei-
xando água parada em 
pneus, vasos de plantas, 
garrafas, pneus ou outros 
recipientes que possam 
servir de reprodução do 
mosquito Aedes aegypti.

Em populações vul-
neráveis, como crianças 
e idosos com mais de 65 
anos, o vírus da dengue 
pode interagir com doen-
ças pré-existentes e levar 
ao quadro grave ou gerar 
maiores complicações 
nas condições clínicas de 
saúde da pessoa.

Diagnóstico
O diagnóstico da den-

gue é clínico e feito por 
um médico. É confirma-
do com exames labora-
toriais de sorologia, de 
biologia molecular e de 
isolamento viral, ou con-
firmado com teste rápido 
(usado para triagem).

A sorologia é feita 
pela técnica MAC ELI-
SA, por PCR, isolamen-
to viral e teste rápido. 
Todos os exames estão 
disponíveis no Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

Em caso de confirmação 
da doença, a notificação 
deve ser feita ao Minis-
tério da Saúde em até 24 
horas.

Tratamento
Não existe tratamento 

específico para a dengue. 
Em caso de suspeita é 
fundamental procurar 
um profissional de saúde 
para o correto diagnósti-
co.

A assistência em saú-
de é feita para aliviar os 
sintomas. Estão entre as 
formas de tratamento: 
fazer repouso; ingerir 
bastante líquido (água); 
não tomar medicamen-
tos por conta própria; a 
hidratação pode ser por 
via oral (ingestação de lí-
quidos pela boca) ou por 
via intravenosa (com uso 
de soro, por exemplo); o 
tratamento é feito de for-
ma sintomática, sempre 
de acordo com avaliação 
do profissional de saúde, 

conforme cada caso.

Como prevenir?
A melhor forma de 

prevenção da dengue é 
evitar a proliferação do 
mosquito Aedes aegyp-
ti, eliminando água ar-
mazenada que podem se 
tornar possíveis criadou-
ros, como em vasos de 
plantas, lagões de água, 
pneus, garrafas plásti-
cas, piscinas sem uso e 
sem manutenção, e até 
mesmo em recipientes 
pequenos, como tampas 
de garrafas.

Roupas que minimi-
zem a exposição da pele 
durante o dia - quando 
os mosquitos são mais 
ativos - proporcionam 
alguma proteção às pi-
cadas e podem ser uma 
das medidas adotadas, 
principalmente durante 
surtos. Repelentes e in-
seticidas também podem 
ser usados, seguindo 
as instruções do rótulo. 

Mosquiteiros proporcio-
nam boa proteção para 
aqueles que dormem du-
rante o dia, como bebês, 
pessoas acamadas e tra-
balhadores noturnos.

No momento, só 
existe uma vacina con-
tra dengue registrada na 
Anvisa, que está disponí-
vel na rede privada. Ela 
é usada em 3 doses no 
intervalo de 1 ano e só 
deve ser aplicada, segun-
do o fabricante, a OMS e 
a ANVISA, em pessoas 
que já tiveram pelo me-
nos uma infecção por 
dengue.

Esta vacina não está 
disponível no SUS, mas 
o Ministério da Saúde 
acompanha os estudos 
de outras vacinas.

A dengue é uma doen-
ça cujo período de maior 
transmissão coincide 
com o verão, devido aos 
fatores climáticos favo-
ráveis à proliferação do 
mosquito Aedes aegypti 
em ambientes quentes e 
úmidos. Para quem vai 
viajar e deixar a casa fe-
chada, a orientação é não 
deixar oportunidade para 
o vetor se proliferar.

Medidas simples pode 
ser adotadas, como subs-
tituir a água dos pratos 
dos vasos de planta por 
areia; deixar a caixa d´á-
gua tampada; cobrir os 
grandes reservatórios de 
água, como as piscinas, 
e remover do ambiente 
todo material que possa 
acumular água (garrafas 
pet, latas e pneus).

O melhor remédio continua sendo a prevenção; faça a sua parte, mantenha sua casa ou terreno limpo (Foto ilustrativa)

Tabletes de cloro foram distribuídos pela Vigilância Sanitária nas residências do 
bairro Bomba, próximo ao Centro  (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)
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Estão abertas as inscrições 
para 2ª edição da Feira do 

Comércio em Rafard
Após o sucesso da 

1ª Feira do Comércio 
e Indústrias de Rafard 
e Região, os organiza-
dores já se movimen-
tam para a 2ª edição. 
O evento está agenda-
do para os dias 8, 9 e 
10 de maio. As inscri-
ções já estão abertas 
para os comerciantes 
e/ou feirantes de Ra-
fard, que tem até o dia 

15 de fevereiro para 
garantir sua participa-
ção do evento.

A feira estará com 
as mais diversas ati-
vidades direcionadas 
ao público consumi-
dor. Os comerciantes 
locais que se inscre-
verem poderão tra-
zer barracas gastro-
nômicas, vestuário, 
estética, entre outras 

opções. O principal 
intuito é fomentar o 
comércio do muni-
cípio, apresentando 
o que é produzido e 
ofertado em Rafard.

Para mais infor-
mações, os telefones 
para contato são: (19) 
99823-9643 (Dany); 
(19) 99272-0072 (Dé-
bora); (19) 99365-
2816 (Sâmella).

EMPREENDEDORISMO

Vereadores retornam 
às atividades normais 
na próxima semana

Terminado o recesso 
parlamentar, os verea-
dores retornam às ativi-
dades normais na próxi-
ma semana. A Câmara 
de Capivari é a primeira 
a realizar a sessão ordi-
nária, na segunda-feira 
(3), a partir das 19h30. 
Já em Rafard, a sessão 
acontece na terça-feira 

(4), às 20h.
No reinício dos tra-

balhos legislativos, os 
vereadores poderão ex-
por suas considerações 
na Tribuna Livre.

Em Capivari, o pre-
sidente do Legislati-
vo, vereador Flávio de 
Castro Carvalho, fará 
abertura da Exposição 

“Arte em Faces”, do 
artista plástico Afrânio 
Raposo, iniciando mais 
um ano do Projeto “Câ-
mara: Arte e Cultura”. 
Na sequência, está pre-
vista a entrega de Mo-
ção de Congratulações 
ao desportista Roberto 
Navarro, também de 
autoria do presidente. 

POLÍTICA

Operação Carnaval Seguro 
cumpre diversos mandados 

de prisão na região
Na quarta-feira (29) a 

equipe da Polícia Civil 
de Capivari realizou a 
operação Carnaval Se-
guro.

Na ocasião, foram 
dados cumprimento a 
9 mandados de Prisão 
Criminal, sendo que, um 
dos acusados preso foi 
condenado a 16 anos por 
estupro de vulnerável. 

Além das prisões 
criminais foram dados 
cumprimento a sete 

mandados de prisão ci-
vel, incluindo um man-
dado do Estado de Per-
nambuco.

Um adolescente tam-
bém foi apreendido e 
aguarda por vaga na 
Fundação Casa, por cri-
me análogo ao Tráfico 
de Drogas.

A operação contou 
com 12 policiais civis, 
quatro viaturas, onde 
atuaram nas cidades de 
Capivari, Rafard, Mom-

buca e Elias Fausto. 
As investigações fo-

ram concentradas no 
SIG de Capivari, sob 
comando da delegada, 
Dra. Maria Luisa Dalla 
B. Rigollin.

POLÍCIA
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Palhaço Picolino arrecada balas e 
bexigas para visitas em hospitais

Trabalho social  |  Pedro Júnior inicia campanha de arrecadação de materiais para auxiliá-lo nas visitas nas unidades médicas da região

Há 17 anos, Pedro 
Reinaldo Rosa, conheci-
do popularmente como 
Pedrinho, desempenha 
o serviço social de vi-
sitar pessoas enfermas 
em diversos hospitais da 
região. No intuito de co-
locar um sorriso no ros-
to de crianças, jovens e 
adultos, Pedrinho criou 
o personagem ‘Palhaço 
Picolino’.

Frequentando os hos-
pitais da UNICAMP, 
PUCC e Boldrini em 
Campinas, Santa Casa 
de Misericórdia e a Uni-
med em Piracicaba, Pe-
dro conta que seus pri-
meiros passos com essa 
ação social teve início 
quando ele tinha ape-

nas 16 anos de idade, 
durante o processo de 
tratamento de um cân-
cer chamado Linfoma 
de Hodkin, reponsável 
por debilitar o sistema 
imunológico. Naque-
la ocasião, o empenho 
dos palhaços do hospital 
Boldrini em Campinas, 
onde estava internado, 
o cativou a tentar fazer 
o mesmo para quem es-
tava em situações seme-
lhantes a dele.

Dando testemunhos 
de vida, cantando louvo-
res e se esforçando para 
divertir os pacientes, o 
Palhaço Picolino relata 
a experiência mais mar-
cante durante esses anos 
em que desempenha es-

sas visitas a vez. Trajado 
de palhaço, Pedrinho foi 
convidado para cantar 
no velório de um dos en-
fermos que recebia suas 
visitas no hospital.

Durante entrevista à 
rádio Raízes FM, Pedro 
solicitou auxílio aos que 
puderem ajudá-lo com 
doações de bexigas, balas 
ou até mesmo combustí-
vel para suas viagens, 
para que o bonito traba-
lho feito por ele continue 
sendo desempenhado. 

Para saber mais do 
projeto Amor ao Pró-
ximo e do trabalho do 
Palhaço Picolino e de 
como ajudar, ele atende 
pelo celular (19) 99633-
5579. Palhaço Picolino realiza visitas em diversos hospitais da região e precisa da sua ajuda (Foto: Reprodução/Facebook)
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Prefeito Carlão recebe 
certificado do Programa 

Parcerias Municipais

RAFARD

Nesta quarta-feira, 
dia 29, o prefeito de 
Rafard, Carlos Roberto 
Bueno, recebeu em seu 
gabinete, o diretor do 
Escritório Regional de 
Campinas, responsável 
pela Secretaria de De-
senvolvimento, Thiago 
Guimarães. O motivo 
da visita foi a entrega 
do certificado do Pro-
grama Parcerias Muni-
cipais, do qual Rafard 
passou a fazer parte no 
final de 2019.

O programa é um 
trabalho de coopera-
ção entre o Estado e os 
municípios para me-
lhorar a execução de 
políticas públicas em 

cada cidade, respeitan-
do suas peculiaridades, 
desafios e vocações. O 
‘Parcerias Municipais’ 
investirá com foco na 
melhoria da qualidade 
de vida da população 
e a redução de desi-
gualdades regionais, 
tendo como prioridade 
a educação, saúde e se-
gurança.

“Além dessa entre-
ga, pudemos discutir 
mais sobre política. 
Explanei a ele o ce-
nário de Rafard e vis-
lumbramos novas par-
cerias, que certamente 
vão agregar muito para 
a cidade”, pontuou o 
prefeito Carlão.

Bueno recebeu certificado em seu gabinete (Foto: Prefeitura de Rafard)
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Prefeitura finaliza setorização da 
rede de abastecimento de água

Rafard  |  Governo municipal garante que contribuintes sofrerão menos com as interrupções no fornecimento de água em toda cidade

Durante esta semana, 
Rafard recebeu a segun-
da etapa do serviço de 
setorização, que consis-
te em instalar Válvulas 
Redutoras de Pressão 
(VRP) nas tubulações 
da sua rede de distribui-
ção de abastecimento de 
água. O trabalho visa 
diminuir o índice de per-
das e evitar constantes 
paralisações em toda a 
cidade.

“Com foco na melho-
ria contínua do abasteci-
mento e a qualidade da 
água fornecida, a Pre-
feitura de Rafard tem 
implantado programas 
e executado obras cons-
tantemente”, informa a 
nota do Executivo.

Segundo o governo 
municipal, o projeto de 
setorização é uma exce-
lente forma de controlar 
o desperdício de água, 
pois permite trabalhar 
de forma específica em 
cada campo. Ele integra 
interligações de redes 
existentes, construções 
de novas, mapeamentos 
de pressão, pesquisas 
de vazamento, mapea-
mento do sistema para o 

bombeamento adequado 
às regiões da cidade en-
tre outras intervenções. 
A primeira etapa da se-
torização foi realizada 
em 2019, sendo finaliza-
da agora no início deste 
ano.

Satisfeito com o tra-
balho, o prefeito de Ra-
fard, Carlos Roberto 
Bueno, enalteceu o es-
forço para que a quali-
dade do abastecimento 

seja de excelência. “O 
objetivo é minimizar a 
quantidade de vazamen-
tos na rede de distribui-
ção, além de diminuir 
o intervalo no desabas-
tecimento, caso haja 
necessidade de algum 
reparo na rede. A setori-
zação é um passo muito 
importante que estamos 
dando pensando na qua-
lidade da distribuição de 
água em Rafard”, diz.

Serviços foram finalizados nesta semana (Foto: Prefeitura de Rafard)
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Rodrigo Garcia, governador em exercício, participou de eventos com representantes municipais (Foto: Prefeitura de Rafard)

Através do CRAS, Rafard recebe R$ 35 mil 
para o desenvolvimento de atividades sociais

Social  |  Convênio deverá ser utilizado em atividades sociais e atendimento às famílias, crianças, jovens, adultos e idosos em vulnerabilidade ou risco social

A coordenadora do 
Centro de Referência 
de Assistência Social de 
Rafard (CRAS), Andreia 
Fontolan, e a diretora Ad-
ministrativo-Financeira, 
Ivone Infante, estiveram 
em Bragança Paulista na 
quarta-feira (22), partici-
pando de um evento que 
contou com o governa-
dor em exercício, Rodri-
go Garcia, e o Secretário 
de Desenvolvimento Re-

gional, Marco Vinholi. 
O objetivo foi a assi-

natura de convênio com 
o Governo do Estado, 
por meio da Secretaria 
Estadual de Desenvolvi-
mento Social, para o re-
passe de R$ 35 mil vol-
tado a atividades sociais 
do município.

Além de Rafard, ou-
tras cidades das regiões 
de Campinas, Sorocaba, 
Piracicaba e São João da 

Boa Vista (Mogiana) tam-
bém receberam as trans-
ferências dos recursos, 
feitas por meio do Fundo 
Estadual da Assistência 
Social (FEAS) para os 
Fundos Municipais.

Os municípios vão 
usar os recursos para o 
atendimento às famílias, 
crianças, jovens, adultos 
e idosos em situação de 
vulnerabilidade e/ou ris-
co social.
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ArTiGo J. R. G����� �� O�������, ensaísta, 
biógrafo e historiador

A imprensa
Em homenagem a im-

prensa brasileira e, em 
particular, ao jornal O Se-
manário, transcrevo, aqui, 
um depoimento pres-
tado pelo Dr. Tancredo 
do Amaral (1866-1928), 
professor, escritor, jorna-
lista, político, Promotor 
Público e Juiz de Direito. 
Exerceu, ele, a Promoto-
ria Pública em Capivari e 
para a nossa comunidade, 
foi um exemplo edi� cante 
de honradez e amor à ci-
dade. Em edição do jornal 
“Gazeta de Capivari”, de 
março de 1914, assim ele 
se expressou:

“Pede-me Francisco 
Gonzaga que lhe escre-
va alguma coisa para o 
número comemorativo 
de aniversário da “Gaze-
ta de Capivari”, que deve 
passar a 11 do corrente. 
Sobre que assunto es-
crever em uma data de 
imprensa senão sobre a 
imprensa mesma?! – Não 
há quem ignore, que no 
século XV  um alemão ge-
nial João Gutenberg, após 
pacientes investigações 
descobre a imprensa, essa 
aríete formidável contra 
o obscurantismo e a pre-
potência; essa máquina 
da guerra invencível con-
tra os grandes tiranos e 
os maus governos; esse 
expoente signi� cativo da 
cultura e civilização dos 
povos adiantados. Igno-
ram muitos, porém, a 
história dessa descoberta, 
o estudo longo, as investi-
gações pacientes, as vicis-
situdes por que passou o 
maravilhoso descobridor.

Oriundo de uma famí-
lia nobre teve de lutar com 
o preconceito ímpio que 
fazia de toda a preocu-
pação industrial, de todo 
o trabalho, uma baixeza, 
quase uma desonra., fal-
tando-lhe ainda dinheiro 
e sócios. Após lutas tena-
zes para obter o que de-
sejava foi de Moguncia a 
Strasburgo, onde encon-
trou João Fausto que lhe 
forneceu capital e Pedro 
Schoe� er que executou os 
trabalhos  de mão de obra, 
conforme os seus planos. 
Um dos seus biógrafos, 
Benjamin Gastineam, es-
creveu, historiando resu-
midamente a descoberta. 
Antes de se ter uma cha-
pa impressa, foi necessá-
rio gravar letras móveis, 
em madeira e depois em 
chumbo; fundir suas le-
tras em matrizes de areia, 
de terre cuite e de chumbo 
ou estanho; compor uma 
linha secante, que, por 
meio de uma boneca de 
couro pudesse ser absor-
vida pelos tipos; � nalmen-
te, inventar uma prensa 
sobre a qual se colocasse 
e imprimisse a chapa dos 
caracteres. Tais trabalhos 
tiveram de ser  executa-
dos, escondendo-se de 
todas as visitas, porque, 
no século XV, esclarecer 
o homem era uma obra 
mágica e diabólica, após o 

descobrimento � losó� co 
e literário da antiguidade, 
surgira a noite religiosa 
da idade-média  que cha-
mara a si o punhal dos in-
quisidores, que julgaram 
con� scar para sempre a 
liberdade e a razão do ho-
mem. Gutenberg triun-
fou, porém. Em 1446 dei-
xa uma o� cina tipográ� ca 
em Strasburgo e volta a 
Moguncia para fundar 
outra. Apesar dos seus 
vitoriosos ensaios o fun-
dador da imprensa  estava 
arruinado; os associados 
à sua obra, descontentes 
com os magros proventos 
da mesma questionaram-
-na e quiseram até apro-
priar-se exclusivamente  
da invenção. O eleitor de 
Nassau, porém, mais tar-
de apreciou o seu mérito, 
nomeou-o conselheiro de 
Estado, e, comprazia-se 
em vê-lo trabalhar nas 
suas o� cinas de Nassau. 
Foi mais feliz na velhice o 
genial inventor, morrendo 
tranquilamente aos ses-
senta e nove anos de ida-
de, satisfeito de ter achado 
o segredo de tornar os ho-
mens livres e inteligentes 
pela transmissão tipográ-
� ca do pensamento”. 

Menos felizes foram os 
que primeiro se utiliza-
ram do invento e os que, 
até mesmo nos nossos 
dias caem sob o punhal 
ou o bacamarte nas lutas 
irritantes, principalmente 
políticas, que a imprensa 
determina.

O primeiro mártir do 
novo invento foi Este-
vam Dolet que montou 
na França, em 1535, uma 
imprensa, publicando os 
seus Commentaires de la 
lingue  latine e a sua Tra-
duction des Dialogues de 
Platon, desa� ando com 
isso o ódio dos inquisido-
res. A Faculdade de Medi-
cina de Paris não podendo 
feri-lo à traição, acusou-o 
abertamente de ateís-
mo. Condenado como 
ateu relapso foi enforca-
do e queimado na praça 
Maubert, deixando-nos, 
porém, os seus livros e o 
seu exemplo admirável a 
glori� car a obra genial de 
Gutenberg.

A famosa descober-
ta não nos deu apenas 
o jornal; deu-nos coisa 
mais útil e duradoura – 
o livro, que mais ainda 
espalha o saber e faz a 
cultura das nações. Que 
inventor mais glorioso 
pode existir?! Até então a 
erudição era monopólio 
dos egípcios e dos roma-
nos, e, só se encontrava 
em milhares  de papiros, 
que constituíam as mag-
ní� cas coleções da famosa 
biblioteca de Alexandria. 
Com a imprensa surgiu 
uma nova e grandiosa luz. 
A instrução começou a se 
disseminar pelo mundo 
inteiro, ao alcance dos � -
dalgos e cavaleiros pobres 
e ricos, nobres e plebeus. 
– Nunca Gutenberg so-

nhou de certo que os seus 
tipos de madeira e terre 
cuite, estanho e chumbo e 
a composição a mão, e, as 
modestas prensas, fossem 
movidas a vapor e eletri-
cidade; que surgissem os 
linotipos, que, fazem o 
trabalho de muitos ho-
mens e apresentam, rapi-
damente, a composição  
fundida e estereográ� ca e, 
que, a sua modesta prensa 
se transformasse hoje nas 
colossais máquinas que 
imprimem, cortam jornal 
por jornal, colam-lhes as 
páginas e as dobram. Mas 
a imprensa, essa artilharia 
do pensamento na frase 
de Rivarol, o jornal di-
zemos é o jornal, dizem 
extraordinária e sublime 
quando se presta ao servi-
ço do bem-estar, do pro-
gresso e da grandeza das 
nações. Como ela desce, 
porém, e se enxovalha 
e se avilta ao serviço de 
ódio e perfídias, de lutas 
intestinas e fratricidas 
que assoberbam os povos. 
Quando uma centelha de 
luz iluminou o cérebro 
do imortal   alemão que 
a desbriou foi certamente 
para que o invento se tor-
nasse uma obra amorável 
e boa, de humanidade, de 
cultura e de regeneração, 
de paz e de fraternidade.

Felizes os que a com-
preendem e a praticam 
assim. É exato que esses, 
e, que são poucos, che-
gam ao � m da jornada, 
empobrecidos. Nós, que 
durante 15 anos moure-
jamos na imprensa deste 
Estado, principalmente 
na da capital, onde escre-
vemos e fazemos parte 
mais de uma vez da reda-
ção de alguns dos seus di-
ários atuais, falamos com 
experiência  própria. Nes-
sa afanosa lide, após uma 
vida de lutas combates, 
lançamos as vistas para 
o percorrido trilho, e, ao 
termo da da viagem sen-
timos apenas os pés san-
grando e a alma agoniada, 
prenhe de desilusões...

Amanhã, quando de-
pusermos a pena, sem 
fortuna, sem glórias, de-
saparecido o jornal em 
que escrevemos, já nin-
guém de nós se lembra.

Esboroa-se, rue por 
terra toda a obra de tra-
balho e de dedicação pelo 
bem-público, pela felici-
dade do povo em prol do 
qual trabalhamos. É, é as-
sim em toda a parte.

- À Gazeta de Capiva-
ri, pois, que completa hoje 
mais um ano de laborio-
sa existência, consagrada 
com dedicação ao desen-
volvimento e progresso 
dessa comarca, os meus 
sinceros cumprimentos, 
com os augúrios de que 
galernos ventos a condu-
zam aos seus ideais, su-
avemente, sem tropeços, 
encapelado e revolto da 
publicidade.

Capivari, 09/03/1914 – 
Tancredo do Amaral”.

ensaísta, ASSINE OU ANUNCIE 19 3496-1747
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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:

LUIS CARLOS DA SILVA e APARECIDA DE FÁTIMA PACHECO, 
sendo o pretendente: natural de Santo Antônio da Platina-PR, onde nasceu, 
aos 04/10/1963, profi ssão: pedreiro, estado civil: divorciado, domiciliado 
e residente em Rafard-SP, Rua Luis Soncin, 470, bairro: Popular, fi lho de 
José Corrêa da Silva e Maria de Lourdes Silva; e a pretendente: natural 
de Barão de Monte Alto-MG, onde nasceu, aos 15/12/1965, profi ssão: do 
lar, estado civil: divorciada, domiciliada e residente em Capivari-SP, Rua 
Luiz Tognin, 110, bairro: Jardim Tarsila, fi lha de Joaquim Pacheco e Joana 
D’arc Pereira Pacheco.

Rafard, 24 de janeiro de 2020.

MATEUS FELIPE FAGAH e YASMIN VIEIRA SANTANA, sendo o 
pretendente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, aos 07/06/1998, pro-
fi ssão: controlador de acesso, estado civil: solteiro, domiciliado e residente 
em Rafard-SP, Rua Domingos Ruzza, 122, bairro: Cidade Alta, fi lho de 
José Antonio Fagah e Edna Regina Cristovam Fagah; e a pretendente: 
natural de Capivari-SP, onde nasceu, aos 25/03/2001, profi ssão: auxiliar 
administrativa, estado civil: solteira, domiciliada e residente em Capivari-SP, 
Rua Hermantino Corrêa Galrão, 210, bairro: Nova Aparecida, fi lha de Eziel 
Vieira Santana e Valdirene de Oliveira Santana.

Rafard, 27 de janeiro de 2020.

FABRÍCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA e EDMARA GOMES DA 
SILVA, sendo o pretendente: natural de Tietê-SP, onde nasceu, aos 
22/03/2000, profi ssão: tecelão, estado civil: solteiro, domiciliado e residente 
em Rafard-SP, Rua Luis Cerezer, 44, bairro: Sete Fogões, fi lho de Francisco 
Pereira de Oliveira e Priscila Roseli Rodrigues de Oliveira; e a pretendente: 
natural de Tietê-SP, onde nasceu, aos 05/09/1999, profi ssão: agende de 
desenvolvimento infantil, estado civil: solteira, domiciliada e residente em 
Rafard-SP, Rua José Anacleto, 50, bairro: Sete Fogões, fi lha de Edivaldo 
Gomes da Silva e Fernanda Gomes Silva Costa.

Rafard, 23 de janeiro de 2020.

Rosane Mila Peixoto - Ofi cial e Tabeliã

ANUNCIE: (19) 3496-1747
osemanario@osemanario.com.br

Imóveis  -  VeÍcUlos  -  EmpreGos
NeGócios & OporTUniDaDes

Imóveis
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

JL BARBOZA
Casas para alugar
- Ed. São Conrado, 2º andar; 3 quar-
tos sendo um suíte com clouset, 3 
banheiros, sala, cozinha com movéis 
planejados, lavanderia, garagem. R$ 
1.000,00 +  Condomínio e IPTU;

- Travessa Padre Bento, 77, 3 quar-
tos, sala, cozinha, banheiro, lavan-
deria, quintal. R$ 900,00;

- Edifício Rio Capivari, apt 114; 2 
quartos com armários, sendo um suí-
te com banheira, sala, cozinha com 
armários, banheiro social, lavanderia, 
garagem. R$ 1.400,00  (livre de IPTU 
e condomínio);

- Pracinha 13 de maio, 3 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, lavandeira( 
não tem garagem nem quintal). R$ 
1.000,00;

- Ponto comercial na Rua Fernando 
de Barros, nº 665; 3 salas, sendo 
duas sala com banheiro, recepção, 
cozinha, área de luz. R$ 2.000,00 
+ IPTU;

- Casa em Rafard na Rua Marechal 
Deodoro da Fonseca, 282; 3 quar-
tos, sendo um suíte , sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, quintal e gara-
gem. R$ 1.000,00; 

- Casa no Moreto, Rua João Moretti, 
71; 2 quartos, 02 sala, cozinha, 02 
banheiros, lavanderia, quintal e ga-
ragem para dois carros. R$ 900,00.

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;

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;

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

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

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

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.

NEW FIESTA S 2015
Vendo, completo, 1.5, branco, 
completo, R$ 33.500. Tratar pelo 
fone: (19) 3492-5543. PV - Indeterminado

COROLLA XEI 2013
Vendo, 2.0, completo, automático, 
preto, R$ 51.900. Tratar pelo fone: 
3491-3114. MV - indeterminado

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

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

PRISMA 2008
Vendo, 1.4, completo, preto, R$ 
19.900. Tratar pelo fone: 3492-2417. 
BV - Indeterminado

FOX GR II 2010
Vendo, 1.6, cinza, R$ 22.900. Tratar 
pelo fone: 3491-3114. MV - indeterminado

SONATA 2013
Vendo, prata, R$ 55.900 mil. Tratar 
pelo fone: 3491-3114. MV - indeterminado

CELTA 2004
Vendo, vermelho, R$ 13.800. Tratar 
pelo fone: 3492-2417.  BV - Indeterminado

UP MOVE 2019
Vendo, branco, R$ 47 mil. Tratar pelo 
fone: 3491-3114. MV - indeterminado

ONIX LTZ 2016
Vendo, preto, R$ 47 mil. Tratar pelo 
fone: 3491-3114. MV - indeterminado

CRUZE SEDAN LT 2012
Vendo, 1.8,  prata,  completo, 
automático, R$ 43.900. 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

LINEA ESSENCE 2013
Vendo, prata, R$ 28.900. Tratar pelo 
fone: 3491-3114. MV - indeterminado

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

PRISMA LTZ 2015
Vendo, prata, automático, R$ 42 mil. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

ETIOS XS 2018
Vendo, prata, automático, R$ 46 mil. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

HB20 SEDAN 2017
Vendo, 1.0, turbo, branco, R$ 39.800. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

IDEA ADVENTURE 2010
Vendo, verde, R$ 25.800. Tratar pelo 
fone: (19) 3492-5543. PV - Indeterminado

DUSTER 2014
Vendo, branco, R$ 42 mil. Tratar pelo 
fone: 3492-2417.  BV - Indeterminado

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

ONIX LT 2015
Vendo, 1.4, branco, R$ 34.800. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

PALIO ATTRACTIVE 2016
Vendo, completo, branco, 1.0, R$ 31 
mil. Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

CORSA 2004
Vendo, preto, R$ 13.800. Tratar pelo 
fone: 3492-2417.  BV - Indeterminado

SAVEIRO 2014
Vendo, cabine estendida, completa, 
prata, R$ 33 mil. Tratar pelo fone: 
(19) 3492-5543. PV - Indeterminado

CELTA 2014
Vendo, completo, menos ar, preto, 
R$ 21.800. Tratar pelo fone: (19) 
3492-5543. PV - Indeterminado

GOL 2019
Vendo, completo, 1.0, 13 mil km, 
branco, R$ 39.800. Tratar pelo fone: 
(19) 3492-5543. PV - Indeterminado

SAVEIRO CROSS 2014
Vendo, cabine estendida, branca, R$ 
41.500. Tratar pelo fone: (19) 3492-
5543. PV - Indeterminado

JEEP TRAILHAWK 2017
Vendo, diesel, preto, R$ 119 mil. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

SAVEIRO TRENDLINE 2016
Vendo, cabine simples, 23 mil km, 
branca, R$ 42 mil. Tratar pelo fone: 
(19) 3492-5543. PV - Indeterminado

ARGO 2018
Vendo, automático, 1.8, completo, 
prata, R$ 45 mil. Tratar pelo fone: 
(19) 3492-5543. PV - Indeterminado

CIVIC EXS 2012
Vendo, 1.8, completo, automático, 
cinza, R$ 49 mil. Tratar pelo fone: 
3491-3114. MV - indeterminado

WRV 2018
Vendo, 1.5, automático, fl ex, preto, 
R$ 69 mil. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV - indeterminado

PALIO ATTRACTIVE 2016
Vendo, 1.0, branco, R$ 32 mil. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

CORSA HATCH 2012
Vendo, 1.4, completo, prata, R$ 
23.500. Tratar pelo fone: (19) 3492-
5543. PV - Indeterminado

Veículos

CLASSIFICADOS

24/01 – Anice Brugnerotto Pacheco – 89 anos
26/01 – Genny Grella Vieira – 95 anos
27/01 – Vanda Paes de Arruda Cassaniga – 86 anos 
27/01 – Libia Cristina Cervelin – 35 anos 
27/01 – Lazaro Batista – 74 anos
27/01 – Perina Evangelista de Santana – 81 anos
28/01 – Vanira Silva Almeida – 72 anos

MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

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

Al. Faustina Franchi 
Annicchino, 755 - Capivari-SP

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

R. Cons. Gavião Peixoto, 617 - RAFARD

Fone: (19) 3496-1691

Pães - Doces - Bolos
Sorvetes - Café Espresso

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

Panifi cadora 
Pantojo

O melhor pão da cidade.
Aceitamos encomendas de

pão, bolos, doces e salgados.
“O mundo maravilhoso das malhas”

R. Regente Feijó, 902 - Capivari
 3491.1246

Confecções Soreli Ltda-ME

ZEZINHOZEZINHO
T I J O L O S

Av. José Annicchino, 37
Centro - CAPIVARI/SP

2146-0898
Telefones: (19)

Ótica XV
Um carinho especial 

a seus olhos

Rua XV de Novembro, 784

Fone/Fax: (19) 3491-4451

LOJA E
ALUGUEL 

DE ROUPAS
Vendo loja localizada no 
Centro de Capivari. Inte-
ressados tratar pelos te-
lefones: (19) 3491-4553 
ou (19) 99137-2505.

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

ANUNCIE
19 3496-1747
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Dia 31/01
Adilson André Fabrício
Murilo Amorim Ferreira
Lara Morete
Silvana D. C. P. Matumoto
Fábio Prado Luz
Antonio Carlos Cerezer
Terezinha G. Chiarini
Evandro Marcelo Fornaziero
José Armando Antonelli Moraes
Júlio César Gava
Victor Pansserini
Sirene Callegari
Pedro Tadeu Alves

Dia 01/02
Monique Diez Marchioretto
Caroline Veroneze Formis
Moacir Carvalho
Antonio Donizete Augusto
Anestor Francisco dos Santos
Katia Turquetti
Eduardo Basso Jr.

Dia 02/02
Luiz R. Pantaroto
Lucas Tadei Lima
Tiago Ferraz da Silva Filho
Rodrigo Galdino Nascimento
Isadora Priscila Ferraz da Silva
Fritz André Francisco dos Santos
Claudia Ap. Bueno
Heloisa Chiarini
Maurício Góes
Mariana Bressiani
Felipe Forner
Paulo Piazza
Fatima Correa
Claudete Assis

Dia 03/02
Dirceu de Jesus Campanholi
Braz Zape
Ibraim Antônio Scomparim
Gilson Boaventura Mota
Bruna Carrara de Oliveira
Ana Clara Luchetti Bom
Norma Maria Stelata Scrivano

Ana Rita Ramos
Victor Gabriel Vilares do Prado
Marcelo Martins
Antonio Braz Oliveira
Daniel Gomes
Carlos Gatti

Dia 04/02
José Bachiega
Fabiana Angelica Rossi
Sidney Alves Moreira
Jaques Clemente Amaral
Hélio Marino Carillo
Mara Cristiane de Paula
Giselda Sampaio Cossare Bragion
Cesar A. Lopes
Jucivania Silva
Lícia de Cillo
Tomás Mattar
Jehoval Junior

Dia 05/02
Daniel Fernando V. Polastre
Reginaldo Ap. Risso
Amauri Antonio Batista
Andreia Grasiani de Barros
Andriana Grassiani Stela
Rony Rodrigues de Jesus
Renata Cristina Barbosa Datti
Celso Luis Barboza
Jamil Camacho
Vera Castro
Bruno Bressiani
Felipe A. Rossi
Gildo Dias Correa
Juliana Coelho Naldi
José Roberto Sampaio Jr.

Dia 06/02
Luis Claudio Bueno
Isabela Piai
Gustavo Orlandim R. de Jesus
Felipe Gropo
Gabriela Avilla Travaioli
Diogo Molla
Daniel Stenico
Solange Ferrari Possignolo

Áries – De 21/03 a 20/04: É uma semana ótima para obter o progresso que almeja no campo 
profissional e para desenvolver as suas metas futuras. Você está numa fase de prosperidade e de 
oportunidades. É necessário ficar atento com documentos, principalmente com foco em questões 
judiciais. A ética é uma condição necessária para obter méritos. Você está num processo significativo 
de mudanças na sua forma de perceber os afetos e, desta forma, desenvolver o autovalor necessário 
para seguir mais leve, portanto, ainda nesta semana ficam visíveis os aspectos curativos emocio-
nais no campo afetivo. A semana traz superação para obter curas e compreensão das necessidades 
afetivas. Mas você precisa olhar para as suas necessidades com carinho e atenção. É uma semana 
próspera e de oportunidades. O céu pede que você crie novos movimentos e reconstrua as relações 
com um grupo de pessoas. O que deve ser eliminado será! Coloque toda a sua energia em seu de-
senvolvimento profissional.

Touro – De 21/04 a 20/05: É uma semana positiva para perceber as suas posturas em relação 
a estudos, viagens e campo filosófico. O céu colabora com o autodesenvolvimento, ampliando o seu 
campo de visão sobre a vida e a autopercepção. Há também boas resoluções com documentos, 
principalmente os judiciais. Haverá uma boa percepção das relações com amigos ou com um grupo 
de pessoas, e avaliação de seus projetos ou ideias. Para obter o crescimento que espera será preciso 
que exercitar o desapego de situações e de pessoas. O céu traz superação para lidar com o afeto. 
Você está consciente da situação e do momento pelo qual ambos estão passando. É uma semana em 
que haverá a oportunidade de avaliar as necessidades da relação para tomar decisões significativas. 
A carreira e as metas futuras passam por mudanças importantes e significativas, então moldam um 
novo futuro. O conhecimento deve ser colocado em prática para que seja possível se relacionar com 
as pessoas de uma forma construtiva.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: Nesta semana a Lua Crescente mexe com o campo emocional, pe-
dindo de você um novo estado de consciência sobre o autovalor e lhe dando condições de superar os 
desafios por meio do desapego. É uma semana importante para focar em seus projetos profissionais 
e metas futuras, mas deve concomitantemente desapegar de situações que não cabem mais na sua 
vida. O céu promove superação para o pagamento de contas, dívidas e qualquer acerto de contas. Os 
recursos compartilhados devem ser exercidos com sabedoria e equilíbrio. Novas ideias e novas cren-
ças são inseridas em sua vida por meio do autoconhecimento. As relações sociais ainda são mexidas, 
pedindo de você ajustes e autocontrole para interagir com pessoas ou com uma pessoa significativa 
para você. O cônjuge ainda não está bem! É preciso entender os aspectos emocionais do passado 
que afetam a pessoa amada e a dinâmica da relação. O cônjuge precisa desapegar de situações 
familiares e guiar os planos com sabedoria. A maturidade emocional é o que sustenta a carreira e os 
planos futuros. É preciso ter uma atitude estratégica para guiar os planos. Você está em condições 
de concretizar as metas a médio e a longo prazo, mas precisa se esforçar e ter paciência para que os 
resultados sejam alcançados. Tenha atenção com a forma de se relacionar com as pessoas.

Câncer – De 21/06 a 20/07: A Lua Crescente desta semana traz crescimento para os seus pro-
jetos, principalmente aqueles que envolvem sócios ou o cônjuge. O céu favorece viagens tanto para 
o campo comercial quanto para o campo pessoal. O relacionamento passa por um novo ciclo e, desta 
forma, surge um novo estado de consciência e uma nova filosofia de vida. O desapego de situações e 
relações que não deram certo é fundamental para o seu desenvolvimento. Mas ainda há desafios para 
alinhar o formato de sua rotina e trabalho. É essencial soltar amarras emocionais que o aprisionam a 
pessoas. É uma semana muito positiva para o relacionamento. O cônjuge está disposto a curar e a 
superar os obstáculos. O céu colabora com eventos, viagens e planos a dois para o futuro. A dúvida 
e os conflitos sobre como deseja trabalhar e executar tarefas diárias pode prejudicar os resultados. 
Solte tudo aquilo que não deu certo e recomece por meio de novos planos, principalmente com novas 
percepções sobre a situação.

Leão – De 21/07 a 22/08: A Lua Crescente desta semana favorece a carreira e os planos futuros. 
Você está numa fase de crescimento na forma de direcionar o trabalho e a rotina. É uma semana 
produtiva e com excelentes resultados para dar direção aos planos. O céu lhe traz consciência sobre 
relações que são nocivas e que precisam ser renovadas. Você está passando por um processo de 
cura importante para desenvolver uma relação saudável com os filhos e também no campo amoroso. 
O lema da semana é soltar para reconstruir novas relações e um novo estilo de vida. Novos hábitos 
estão sendo colocados em prática. Você está passando por um ciclo de mudança no relacionamento. 
O céu fala de triângulos e de situações que podem gerar desgastes na troca afetiva. É importante en-
tender os aspectos emocionais levando em consideração as dependências e os sentimentos de culpa. 
É necessário soltar tudo isso para que o novo entre! É uma semana de prosperidade e recomeço! O 
céu fala sobre uma nova atuação profissional, principalmente para interagir com clientes, parceiros e 
sociedades. É preciso ter coragem e ousadia para manter o ritmo e guiar os seus planos.

Virgem – De 23/08 a 22/09: A Lua Crescente amplia as oportunidades para estudos, campo 
filosófico, contato com outras culturas e viagens. Você está adquirindo uma nova visão sobre a vida. O 
conhecimento está em destaque e impulsiona os talentos, as viagens e o desenvolvimento dos filhos. 
As crenças estão sendo modificadas, o que lhe possibilita crescer e se libertar de padrões nocivos 
para o seu desenvolvimento pessoal. Esse novo campo de visão lhe possibilita curar relações de uma 
forma geral, principalmente no campo amoroso. É preciso encarar as suas necessidades projetadas 
nas relações familiares com entendimento dos aspectos emocionais do passado. A maturidade emo-
cional o leva a curar a relação. O céu pede que você encare experiências mal resolvidas do passado 
que ainda perduram e precisam ser ressignificadas. Se não fizer isso, de tempos em tempos, a vida 
o levará a olhar para situações que desafiam a relação. É uma semana importante para promover os 
seus planos de uma forma autêntica e para mudar padrões que bloqueiam a sua produtividade. Você 
é levado a inovar as relações de trabalho, o que impacta todos os envolvidos. O ambiente e o local de 
trabalho também podem ser impactados.

Libra – De 23/09 a 22/10: A Lua Crescente colabora para o desenvolvimento financeiro com foco 
em projetos para o imóvel ou para o desenvolvimento familiar. A experiência toca heranças, financia-
mentos, pensões e aposentadoria. O novo ciclo lhe dá condições de ressignificar a rotina e de mudar 
hábitos nocivos na forma de trabalhar. Você está valorizando a simplicidade e agregando novos valo-
res ao seu estilo de vida. O seu maior desafio é transmitir e receber informações de pessoas do seu 
convívio, principalmente de parentes e irmãos. Analise as suas necessidades e comunique-se com 
verdade, sem ruídos emocionais que podem estagnar o seu desenvolvimento. O cônjuge está com 
dificuldades para se expressar com verdade. Uma conversa é necessária para que ambos possam 
transitar os conflitos e as dependências existentes com outras pessoas. Os parentes podem afetar 
negativamente a relação. O céu pede foco para desenvolver todas as suas competências e obter 
resultados mais sólidos em seu trabalho. As relações de convivência necessitam de reparos. Busque 
usar as palavras com atenção e transmitir informações com cuidado.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: A Lua Crescente promove os interesses do cônjuge, de sócios 
e de relações comerciais. É uma semana ótima para viajar e participar de atividades que estimulem 
o conhecimento e a troca de informações com pessoas próximas. As atividades também são direcio-
nadas ao lazer e ao entretenimento. Mas você será levado a olhar para as necessidades familiares 
que necessitam de reparos, podendo ainda acentuar afastamentos. O seu maior desafio ainda está 
na administração financeira, que precisa de atenção para os investimentos, principalmente para os 
recursos destinados ao lazer e aos filhos. O cônjuge vai apresentar-se mais expressivo e aberto a 
novas ideias. É uma semana ótima para ampliar o campo de visão sobre o desenvolvimento a dois. 
O céu colabora com viagens, lazer e entretenimento. O imóvel ou aspectos familiares podem trazer 
imprevistos que exigem de você flexibilidade para interagir com as mudanças. Tenha atenção com os 
investimentos, principalmente para formalizar acordos.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: É uma semana excelente para promover o trabalho e as atividades 
diárias. Você está passando por um novo ciclo profissional e nesta semana conquistará bons resulta-
dos. O desenvolvimento financeiro é o seu foco e você está em condições de ousar, portanto esteja 
aberto a convites profissionais. É necessário avaliar como deseja liderar as suas ideias, porque está 
carregado de sentimentos e expectativas com pessoas muito próximas ou da família. Busque avaliar 
os ressentimentos e as mágoas que ainda precisam de cura e ressignificação. Você está magoado 
com uma pessoa, e isso acaba interferindo na troca afetiva. O céu pede que você evite dependências 
emocionais e cure as expectativas que foram depositadas. Você é levado a inovar a forma de interagir 
com pessoas do seu trabalho e, consequentemente, também podem acontecer afastamentos e cortes. 
A fase é nova e você precisa se adaptar para inovar e colocar as suas ideias em movimento.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: A Lua Crescente ativa os seus interesses e lhe dá condições de 
promover o lazer e a autoestima. É uma semana em que ficam em destaque as relações com os filhos, 
o namoro e atividades que lhe proporcionam crescimento. O autodesenvolvimento está em destaque e 
você precisa permitir que coisas boas entrem! As relações de convivência estão sendo movimentadas 
para promover curas, entretanto é preciso dar atenção a fofocas e a informações distorcidas. Analise 
os seus sentimentos e reformule os pensamentos, porque desta forma será possível reconstruir as 
relações próximas. O cônjuge está disposto a passar a atuar de uma forma mais livre para vivenciar 
a troca. O namoro segue em alta e a semana está ótima para viajar e interagir com a pessoa amada. 
Uma conversa é curativa e essencial para o desenvolvimento da relação. É importante se posicionar 
para interagir com chefes e autoridades. Você está numa fase de encerramento importante para o seu 
desenvolvimento profissional. O céu lhe dá a oportunidade de reparar enganos e situações que se 
apresentam confusas e distorcidas.

Aquário – De 21/01 a 19/02: A Lua Crescente o coloca em destaque para resolver a situação 
em família. Você está consciente do que deve ser feito, por causa de orientações, terapias ou um 
processo de emocional significativo pelo qual vem passando já há alguns anos. A experiência o leva a 
interagir com os sacrifícios financeiros de uma forma sábia e, desta forma, conquistará bons resulta-
dos materiais. O autoconhecimento ainda é uma exigência, o que vem lhe proporcionando uma nova 
forma de encarar-se em relação à família. Esteja aberto também a resolver questões envolvendo o 
imóvel. Os desafios ainda são direcionados a um grupo de pessoas que interferem em seus planos 
materiais. Busque entender a situação para que as decisões sejam favoráveis para ambos. Você é 
levado a refletir sobre o relacionamento. O cônjuge está arredio e sentindo a necessidade de cortar e 
se afastar. O céu exige de você sabedoria para interagir com conflitos. A experiência lhe permite ama-
durecer! É necessário entender os aspectos que o levam a mudar e a seguir uma nova jornada daqui 
para frente. Existem situações que podem ser transformadas, entretanto existem outras que fogem do 
seu controle. Esta percepção vai ajudá-lo a interagir com as decisões que estão destinadas a você.

Peixes – De 20/02 a 20/03: A Lua Crescente o leva a interagir com pessoas que estão inseridas 
em projetos significativos para o seu desenvolvimento. O céu colabora com reuniões, treinamentos, 
viagens e trocas de informações necessárias para o desenvolvimento em equipe. A troca com essas 
pessoas mexe muito com o seu emocional e pede de reflexões sobre como pode interagir com esse 
grupo de pessoas. Por outro lado, o céu lhe presenteia com excelentes oportunidades e crescimento 
para explorar as suas ideias, a partir do momento em que ampliar o seu campo de visão sobre coisas, 
pessoas e fatos. Você é levado a vencer desafios, como intriga, inveja, ciúme e rivalidades para que 
possa encontrar o seu verdadeiro valor com essas pessoas. Você vai sentir o cônjuge mais fechado 
e introspectivo. O céu pede que você continue a guiar os seus planos, entretanto será preciso dar 
atenção aos seus anseios emocionais e a situações que geram conflitos. Os eventos mal resolvidos 
do passado podem voltar como uma forma de reajuste. A sua atuação em equipe é favorável e traz 
excelentes resultados. Mas é preciso avaliar possíveis rivalidades e conflitos para tomar decisões 
profissionais importantes.

Horóscopo
NOVELAS

Amor de Mãe - Globo - 21h – sexta-feira: Raul 
se desespera e socorre Vinícius. Álvaro desco-
bre que Vinícius foi atingido. Lídia sofre com 
o estado de Vinícius. Lucas conta para Álvaro 
que Vitória sabia que Vinícius fazia parte do 
grupo de ativistas, e que a advogada informou 
Raul. Amanda e Guará falam com Davi sobre a 
situação de Guaporim. Vinícius pede que Raul 
se afaste de Álvaro e da PWA. Ryan contrata 
Osana para trabalhar na casa de Lurdes, que se 
incomoda. Thelma insinua que Danilo e Camila 
podem se separar, e Lurdes confronta a amiga. 
Matias fica com Tracy. Leila estranha o compor-
tamento de Penha. Davi decide ficar em Guapo-
rim e iniciar um protesto, e Vitória se revolta. 
Miriam vê Penha com Belizário. Jane questiona 
Thelma sobre a origem de Danilo.

Salve-se Quem Puder - Globo - 19h – sexta-
-feira: Luna desperta e tenta segurar Téo, mas 
ele se desprende da árvore e é levado pela cor-
renteza. O furacão e a tempestade terminam. 
Alexia e Kyra são levadas para o Consulado 
Brasileiro. Luna caminha pela cidade destruída, 
com a corrente de Téo em suas mãos. Rafael 
tranquiliza Agnes. Marieta percebe que Renati-
nha torce para Kyra não aparecer. Renzo garan-
te a Dominique que as testemunhas morreram 
durante o furacão. Alexia e Kyra ficam aliviadas 
ao verem que Luna se salvou. Juan avisa a 
Luna que Mário foi atingido pelo furacão e está 
no hospital. Micaela e Úrsula decidem ir para 
o México. Dominique avisa a Renzo que quer 
garantias sobre a eliminação das três testemu-
nhas. Alexia, Kyra e Luna entram no Programa 
de Proteção a Testemunhas. A Consulesa avi-
sa que as três receberão novas identidades e 
serão levadas para um lugar seguro. Juan se 
despede de Luna. Rafael promete a Agnes que 
encontrará Kyra. Alexia, Kyra e Luna voltam 
para o Brasil com novos visuais e identidades.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: Rui 
descobre que Lara subornou Isaura e agradece 
a Leila. Rita comenta com Meg sobre o envol-
vimento de Rui e Leila. Raíssa gosta de saber 
que Nanda voltará a se envolver com a música. 
Diana não gosta do repertório de Nanda para o 
show. Rita anuncia que não usará o mesmo ad-
vogado de Rui, que afirma que ela perderá Nina 
para sempre. Fafi questiona Andressa sobre 
Henrique. Guga desconfia de Leila, e comenta 
com Rita. Raíssa apoia Nanda, e repreende a 
pressão de Marquinho sobre a amiga. Max per-
de uma grande quantia de dinheiro, e o corretor 
o aconselha a interromper seus investimentos 
de risco. Daniel afirma a Milena que Mariliz irá 
adorar conhecê-la. Lara cobra de Leila informa-
ções sobre Rui. Mariliz descobre que Milena é 
surda. Rita confronta Leila sobre Rui. Lígia se 
recusa a compartilhar a guarda de Nina com 
Rita.

Ouro Verde - Band - 20h20 – sexta-feira: Ca-
tarina apresenta-se a José como sobrinha de 
Amanda e, quando esta chega em casa, fica 
surpresa com o bom ambiente entre os dois. 
Rita mima Miguel, que está arrasado. Bia e 
Jorge comemoram a sua felicidade. Vera so-
nha que dispara um tiro sobre Bia. Jorge diz a 
Bia que não sobreviveria se alguma coisa lhe 
acontecesse. Antônio e Inês fazem as pazes, 
passando a noite juntos.

As Aventuras de Poliana - SBT - 20h50 – 
sexta-feira: Raquel agradece Claudia por ter 
recebido sua mãe tão bem. Waldisney chega na 
casa de Nancy e encontra Vini, que incomoda-
do, inventa uma desculpa para ir embora. Ester 
pega o colar que Pendleton deu para Poliana 
sem sua permissão. Marcelo encontra Pendle-
ton no colégio e o confronta. Fernanda e Afonso 
se aproximam cada vez mais. Pendleton chama 
Poliana de “filha” pela primeira vez e a menina 
estranha. Iure vai se encontrar novamente com 
seu amigo, deixando Sophie cada vez mais des-
confiada. Os membros do grêmio apresentam 
aos alunos os novos projetos da Escola dos So-
nhos. Nadine pede a Roger uma porcentagem 
dos lucros da O11O. Filipa pede a ajuda de Es-
ter para descobrir de quem Eric gosta. Luisa vai 
até sua antiga mansão.

Meu Coração É Teu - SBT – sexta-feira: Ana 
comete uma indiscrição ao dar a entender para 
Fernando que Fanny e Leon tiveram relações 
sexuais, ele diz a Ana que já suspeitava. Nan-
do interrompe a conversa para falar de sua 
relação com Helena. Ana prepara um chá para 
Fernando dormir, e vai se deitar, porém antes 
ela coloca “travas” em sua porta, para que ele 
não o invada novamente, mesmo dormindo, 
porém ainda assim Fernando chega ao quarto 
de Ana, e ela o acorda com um balde de água 
fria. Henrique segue paquerando Laura. Mauri-
cio contrai varicela e precisa ficar de repouso 
em casa. Jennifer prepara um tipo de comida 
que Nicolas não pode comer por questões de 
saúde e diz que não sabe fazer outra coisa. Ana 
e Fernando levam os gêmeos à psicóloga, ela 
recomenda que eles tenham sessões de terapia 
para melhorar a atenção e pede que cuidem de 
sua alimentação. Diego fala com a esposa de 
Hermínio, que ele já é falecido, ela se lembra 
que seu esposo, em uma ocasião, presenteou 
com um violão uma mulher pobre, que ganha-
va a vida cantando em caminhões, ela á época 
estava grávida, e seu nome era Soledade. Fer-
nando passa a tarde em casa brincando com os 
filhos. Isabela não suporta ver todos juntos, com 
Ana, tão felizes. Diego conta a Ana tudo que 
descobriu sobre sua mãe, inclusive que, lamen-
tavelmente, ela passou um tempo na cadeia por 
ter matado um homem. 

Abismo de Paixão - SBT - 18:45 – sexta-feira: 
Bráulio pede permissão a Elisa para ficar e dor-
mir na fazenda por uns dias, a fim de protegê-las 
de Horácio. Gael implora a Elisa para que volte 
com ele, pois a ama e pensa em deixar Palo-
ma. Elisa lembra Gael que Paloma espera um 
filho dele e não pode abandoná-la, Ramiro en-
trega um cheque a Almerinda para que firmem 
seu contrato de sociedade, mas ela diz que ja-
mais será seu sócio. Carmem flagra Ramiro no 
momento em que ele pensa em tirar a própria 
vida, e evita o suicídio. Ramiro diz a Carmem 
que eles estão na mais absoluta miséria. Elisa 
e Damião assinam a sociedade, e pensam em 
se casar. Damião convida Gael e Paloma para 
o jantar de compromisso entre ele e Elisa. Gael 
zangado afirma que Damião não se casará com 
Elisa. Horácio agradece Antonia pela ajuda, e 
deixa a fazenda Arango.

Cúmplices de um Resgate - SBT - 21h30 – 
sexta-feira: Fausto é ríspido com Helena. Mei-

re faz trabalho de investigação para descobrir 
alguma digital no pote aonde estava o dinheiro 
dela. Rebeca e Téo conversam sobre a mu-
dança no comportamento de Manuela, que na 
verdade é Isabela. Frederico diz para Taísa que 
os desenhos dela estão ruins, mas na frente de 
Lurdinha ele finge interesse por ela. Taísa fica 
confusa. Isabela liga para Otávio e pede pra 
saírem juntos. O empresário avisa que enviará 
um motorista para buscá-la para comerem na 
cidade e pede para ela avise Rebeca. A menina 
vai para escola e não diz nada. Otávio liga para 
Rebeca, que ignora sua ligação. Rebeca está 
estranhando que a filha está indo bem na es-
cola. Fausto fica irritado ao ver Pedro na cidade 
para falar com Helena. Meire tira as digitais de 
todos do condomínio. Safira, Fortunato e Auro-
ra ficam felizes ao ver o hospital com fila para 
doação de sangue após divulgação da banda 
C1R. Flávia sofre ao ver que o Pastor está mais 
próximo de Gemima. Mateus tenta consolar a 
professora para que ela não chore mais. Isabela 
almoça com Otávio. 

Amor Sem Igual - Record - 19h45 – sexta-fei-
ra: Olympia avisa que Antônio Júnior não está 
no clube e permite que Oxente procure pelo lo-
cal. Miguel e José Antônio chegam ao Mademoi-
selle Olympia e pedem para Poderosa esperar 
do lado de fora. Ela se assusta ao ver Bernardo 
chegando com Ioná. Oxente não acha o filho na 
casa noturna. Miguel entra no clube com José 
Antônio. Bernardo entra com Ioná e encontra 
Miguel. Maria Antônia se preocupa com a ida de 
Miguel ao clube. Bernardo discute com Miguel. 
Oxente e os filhos também se metem na briga. 
Olympia controla os ânimos de todos. Podero-
sa confirma que vai trabalhar no Mademoiselle. 
Olympia impede que Ioná faça show particular 
para Bernardo. Oxente consegue falar com o 
filho, mas Antônio Júnior diz que não quer voltar. 
O rapaz desabafa com Donatella. Fernanda pro-
cura o irmão e fala que já sabe sobre Donatella. 
Norma diz que Geovani é um homem especial. 
Tobias desabafa com a irmã e fala sobre seu 
sentimento por Donatella. Ramiro conversa com 
o motorista Xavier sobre os exames que os alu-
nos da escolinha farão. Carmem dispensa Ben-
to. Yara se declara para o marido Ernani. Dona 
Sonia pensa no treinador. Duplex pergunta para 
Caio se ele acha que a mãe se casaria nova-
mente. Miguel reclama da atitude de Poderosa 
em querer trabalhar na casa noturna. Pedro e 
José falam sobre o irmão Antônio Júnior. 

O Rico e Lázaro - Record - 20h45 – sexta-
-feira: Joana fica chocada ao saber que Zac 
chantageou Matias para se casar com ela. Lior 
e Asher se abraçam fortemente. Neusta pede 
para Joaquim não impedir Edissa de vê-lo. Ga-
dise conhece o bebê de Lia. Labash-Marduk 
treina com Rabe-Sáris. Edissa tenta amparar 
Ebede-Meleque. Sammu-Ramat ordena que o 
filho pare de brincar com Rabe-Sáris. A sacer-
dotisa manda o oficial dizer que é pai do menino. 
O rei parabeniza o nascimento do filho de Da-
niel. O hebreu avisa que o menino se chamará 
Nabor. Asher convida Lior para comer. Joana 
pede explicação a Zac. Levi pede Dana em ca-
samento. Absalom fica irado com a presença do 
rapaz na casa de sua amada. Darice se assusta 
ao ver Shag-Shag. Nitócris e Belsazar fazem 
planos ambiciosos. Shag-Shag pede segredo à 
Darice. Edissa visita Joaquim e eles se decla-
ram. As filhas de Shamiran têm aulas de dança. 
Asher come na Casa da Lua. Zac diz que quer 
proteger Joana. Ela fica indignada com a chan-
tagem dele e se recusa a casar. Zac avisa que 
deixará a família de Ravina ao relento. Asher 
pede para Lior avisar à Joana que ele está vivo. 
Joana procura Malca e avisa que foi pedida em 
casamento por Zac. Absalom se abre com Zel-
fa e diz amar Dana. Ravina concede a mão da 
moça a Levi. Malca diz que aceitaria tudo para 
viver bem com Zac. Joana pede para falar com 
Matias. Zac chega na casa de Ravina. Zabaia 
fica impressionado com a mudança de Asher. 
Joana avisa aos familiares que se casará com 
Zac. 

FILMES

O Medalhão - Globo - 15h13 – sexta-feira: A 
história acontece nos dias de hoje e o termo 
“high binder” se refere a um personagem da 
mitologia irlandesa que é imortal e tem poderes 
sobrehumanos. Dois policiais de Hong Kong são 
designados para prender o líder de tráfico de es-
cravos. Chegam na Irlanda e investigam, mas 
logo são assassinados por traficantes. Porém, 
devido a alguns acontecimentos milagrosos, 
voltam a viver virando guerreiros imortais.

Uma Casa de Pernas pro Ar – SBT - 23h15 – 
sexta-feira: Ao se casar com Suzanne, Nick se 
torna pai de dois adolescentes que se apertam 
em seu pequeno apartamento. Ao descobrir que 
a esposa está grávida, ele investe todas eco-
nomias e compra uma casa grande. Além das 
crianças não gostarem do pacato local, a casa 
apresenta de hora em hora um novo problema 
na estrutura. Desesperado, Nick aceita pagar 
uma fortuna para Chuck, o único empreiteiro 
maluco da região.

Pense Como Eles – Globo - 1h12 – sexta-fei-
ra: O livro “Act Like a Lady, Think Like a Man” 
(“Comporte-se Como uma Dama, Pense Como 
um Homem”) transforma a vida de um grupo de 
amigos quando suas namoradas decidem usar 
as dicas do autor Steve Harvey contra eles. Ago-
ra é a vez dos rapazes lerem o livro e verem 
como podem dar uma lição nas mulheres.

Zoom: Academia de Super-Herois – Globo - 
3h06 – sexta-feira: Quando a Terra corre o ris-
co de ser destruída, um super herói aposentado 
e fora de forma é chamado para transformar 
um grupo de adolescentes desobedientes, que 
não controlam seus poderes, em super-heróis 
de verdade. Com a ajuda de uma intelectual, 
aprenderão a unir seus poderes para combater 
uma terrível ameaça.

A Princesa e o Sapo – Globo - 4h34 – sexta-
-feira: Uma bela jovem sonha em ter seu próprio 
restaurante. Para conseguir guardar o máximo 
de dinheiro, ela trabalha em dois empregos e 
aceita trabalhar numa festa realizada por uma 
amiga de infância. Na festa, surge um sapo 
anunciando ser um príncipe e pede que lhe con-
ceda um beijo, para que o feitiço nele aplicado 
seja quebrado. Mas, ao beijá-lo, ao invés dele 
se tornar humano novamente, ela é quem se 
transforma em sapo.

Novelas e Filmes

Parabéns e felicidades à 
Dirceu de Jesus Campanholi, que 
na segunda-feira (3), comemora 
mais um ano de vida. Recebe os 
votos de paz, saúde e sucesso, da 
esposa Neusa, da filha Deise,
genro Túlio, familiares e amigos. 
Todos aguardam a churrascada!
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Alunos voltam às aulas na segunda-feira (3)
Educação  |  Em Rafard, alunos do Maternal 1 ao 5º ano retornam às escolas; gestores de Capivari participaram de reuniões e atividades nesta semana

A rede municipal de 
Ensino de Rafard está 
preparando os últimos de-
talhes para a volta às aulas 
dos alunos do Maternal 1 
até o 5º ano. As creches 
municipais seguem com 
o funcionamento normal. 
O retorno acontece na se-
gunda-feira, 3 de feverei-
ro, em todas as unidades 
municipais.

A expectativa da dire-
toria de Educação é que 
os alunos retornem com 
entusiasmo aos estudos. 
“Todo início de ano é 
marcado por mudanças 
e novidades, é momento 
de reflexão no processo 
ensino/aprendizagem. 
Nossa meta é oferecer 
um ensino de qualidade, 
envolvendo a comuni-
dade escolar na vida do 
aluno para que ele possa 
se desenvolver plena-
mente”, planeja a direto-

ra da Educação, Cristia-
ne Pellegrini Rossi.

Em Capivari, a Se-
cretaria de Educação de 
Capivari realizou na se-
gunda-feira (27), uma 
reunião com diretores, 
vice-diretores e coorde-
nadores para dar início 
ao planejamento do ano 
letivo de 2020. Foram 
feitos estudos da BNCC 
(Base Nacional Comum 
Curricular) e do Currí-
culo Paulista. 

A história “O pote va-
zio” foi narrada com a 
participação de um bone-
co de pano, além de ou-
tras atividades, que foram 
realizadas para oferecer 
aos profissionais, e con-
sequentemente, aos alu-
nos, mais qualidade ainda 
na educação. A equipe 
recebeu uma lembrança 
com frase de incentivo e 
otimismo para a volta às 

aulas, que acontece no dia 
3 de fevereiro.

Na quarta-feira (29), 
foi realizada uma reu-
nião com as gestoras das 
escolas, na qual foram 
tratados assuntos peda-
gógicos e administrati-
vos da Rede Municipal 
de Ensino de Capivari, 
como calendário esco-
lar, agenda pedagógica, 
Programa de Leitura e 
Escrita: “Aventuras Li-
terárias”, entre outros.

Para a secretária de 
Educação, Marília Car-
doso de Oliveira, o iní-
cio do ano letivo é sem-
pre muito aguardado por 
todos. “Gestores, docen-
tes, e todos da Educação 
sempre estão muito en-
volvidos neste começo 
de ano para deixar tudo 
preparado para o retorno 
dos nossos alunos. Pla-
nejamos as atividades 

com os alunos, recebe-
mos os kits escolares, 
preparamos as escolas 
com limpeza e organiza-
ção para atender nossas 
crianças da melhor ma-
neira, numa soma de es-
forços pela qualidade do 
Ensino Municipal”, diz.

Milhares de alunos da região são aguardados para o retorno às aulas nas escolas municipais (Foto ilustrativa)

Prefeitura de Capivari convoca população 
beneficiária do BPC a realizar o Cadastro Único 
A Prefeitura de Capi-

vari, através da Secretaria 
de Desenvolvimento So-
cial, convoca a população 
beneficiária do Benefício 
de Prestação Continuada 
(BPC) a realizar o Cadas-
tro Único.  

Aproximadamente 9% 
das pessoas beneficiarias 
do BPC ainda não fize-
ram o Cadastro Único. O 

cadastro é obrigatório, e 
quem não regularizar a si-
tuação cadastral pode ter 
o benefício suspenso. O 
auxílio mensal, no valor 
de um salário mínimo, é 
destinado a pessoas com 
deficiência ou acima de 
65 anos que possuam ren-
da familiar per capita de 
até um quarto do salário 
mínimo.  

Cadastro
Para se cadastrar ou 

obter informações, o be-
neficiário deve procurar 
um Centro de Referên-
cia de Assistência Social 
(CRAS) ou a Secretaria 
de Desenvolvimento So-
cial, localizados:  

CRAS Conviver: Ave-
nida Josefina Giovana 
Rossi, 1000 - Bairro Ri-

beirão. Telefone: (19) 
3491-1645. O cadastro 
é realizado às segundas, 
quartas e quintas, das 8h 
às 11h30 e das 13h às 
16h30.  

CRAS Cidadania: 
Rua Professora Dulcina 
Bartolomeu Hoppe, 78 - 
Bairro Santo Antônio. Te-
lefone: (19) 3491-5495. 
O Cadastro é realizado de 

segunda a sexta.  
Secretaria de Desen-

volvimento Social, no 
SIAM: Avenida Pirati-
ninga, 797 - Loteamento 
Santa Terezinha (frente 
ao Covabra). Telefone: 
(19) 3491-9382. O cadas-
tro é realizado de segun-
da, quarta e quinta, das 8h 
às 12h e de terça das 13h 
às 17h.  

É necessário ter em 
mãos o Cadastro de Pes-
soa Física (CPF) e com-
provante de residência. O 
registro também pode ser 
feito por um responsável 
familiar.  

Quem já tem Cadastro 
Único, e ele foi atualiza-
do no último ano (2019), 
não precisa realizar nova-
mente.




