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Bíblia sem preconceito 54
Muitos vendedores de 

religião fácil a� rmam que 
não precisam guardar a lei 
porque Jesus a aboliu, ou 
porque ninguém é salvo 
pela lei, mas pela graça, e 
pior ainda, a letra mata, 
o Espírito vivi� ca. Argu-
mentos para iludir e viver 
um “laisse fair” (deixa es-
tar), Esses “pastores” são 
lobos devoradores, serão 
responsabilizados por en-
sinar e deixar nas trevas 
da ignorância os � lhos 
de Deus. Dizem: a letra 
mata, mas leem e pregam 
a Escrita, ainda que detur-
pada. Quando seus mem-
bros tornam-se assassinos, 
roubadores, são expulsos, 
e considerados inimigos. 
Rati� cam, assim, a lei de 
Deus, é um paradoxo! 
Noutra questão, sim so-
mos salvos pela graça (Ef 
2:8-9), mas a graça nos sal-
va do que? Da culpa do pe-
cado; e João diz que peca-
do é transgredir a lei (3:4). 
Jesus ordenou: Eu também 
não a condeno. Vá e não 
peque mais (Jo 8:11) isto 
é: não transgrida mais os 
mandamentos. Por último, 
o próprio Jesus disse que 
não a aboliu, mas enfati-
zou a necessidade de guar-
dar toda a lei, cuja duração 
é “até que o céu e a Terra 
passem” (Mt 5:17-18). O 
que Jesus quis dizer quan-

do disse que “nem um til, 
ou, um jota será tirado da 
lei”? Ele deixou alguma 
dúvida? Pode o humano, 
por mais poderoso mudar 
algum mandamento de 
Deus? Com que autorida-
de mudaram o segundo, 
o quarto e o décimo man-
damentos? Despojado de 
preconceitos e das suas 
raízes religiosas, compa-
re com sincera re� exão, o 
que dizem o Catecismo e 
a Bíblia católica (Ex 20:3-
17). 

1º: Não terás outros 
deuses. 1º: Amarás ao 
teu Deus sobre todas as 
coisas; 2º: Não farás ima-
gem de escultura, não 
ajoelharás diante dela, 
nem lhe prestarás culto.                                                                                          
2°: Não tomar o nome de 
Deus em vão (3º da Bí-
blia); 3º: Não pronunciarás 
o nome de Deus em vão. 
3º: Guardar o domingo e 
dias de festa; 4º: Guardar 
o sábado: familiares, em-
pregados, visitas e animais 
devem trabalhar 6 dias e 
descansar no sétimo. 4º: 
Honrar os pais; 5º: honrar 
os pais. 5º: Não matar; 6º: 
Não matarás. 6º: Não pe-
car contra a castidade. 7º: 
Não adulterarás.                7º: 
Não furtar; 8º: Não furta-
rás. 8º: Não levantar falso 
testemunho contra o pró-
ximo; 9º: Não serás falso 

testemunho. 9º: Não dese-
jar a mulher do teu próxi-
mo; 10º: Não cobiçarás a 
casa, a mulher, os servos, 
os animais do próximo. 
10º: Não cobiçar a casa e as 
coisas do próximo.

Vemos que a lei, escri-
ta pelo dedo de Deus (Ex 
31:18) foi adulterada (em-
bora Jesus tenha a� rmado 
a sua imutabilidade e per-
petuidade (Mt 5:18; 19:17-
19), Ele mesmo a  guardou 
(Mt 5:17), bem como Seus 
discípulos (Ro 7:14-22; 1 
Jo 5:2-3), também, a então, 
Virgem Maria e as demais 
mulheres obedeceram a lei 
(Lc 23:54-24:1). A Bíblia 
con� rma a necessidade de 
guardá-la para não pecar 
(1Jo 3:4) e para ser justi� -
cado (Ro 2:13), ainda as-
sim, a lei continua alterada 
e pisada, por religiosos e 
não religiosos, sem o me-
nor escrúpulo. Paulo disse 
que os maus se inclinam 
para a carne porque não 
são sujeitos à lei de Deus, 
são inimigos de Deus (Ro 
8:7-8; Tg 4:4). O Diabo, 
coloca-se como adversá-
rio e batalha contra os que 
guardam os mandamentos 
de Jesus e testemunham de 
Seu amor (Ap 12:17), estes 
são chamados santos por-
que perseveram em guar-
da-los e con� am em Cristo 
(Ap 14:12). Você tem livre 

arbítrio garantido e respei-
tado, mas a consequência 
é intransferível (Ecl 11:9; 
Is 3:10-11). Um lembrete 
oportuno: seremos jul-
gados com base nos Seus 
decretos  (Ecl 12:13-14; 
Tg 2:12; Ro 2:12). Jesus 
adverte: enquanto não há 
conhecimento não há cul-
pa, mas uma vez conhece-
dor, torna-se culpado (Jo 
9:41). O Espírito Santo nos 
conscientiza do aviltamen-
to, porém os que erram 
sem conhecimento dos 
estatutos, perecerão sem 
lei, mas os que conhecem 
serão julgados pelos seus 
decretos (Ro 2:12). Sim, a 
fé não salva, mas não anu-
la a lei, antes, a con� rma 
(Ro 3:31). Fé é a certeza 
de que a Bíblia contém os 
ensinos instrucionais para 
uma vida saudável física e 
moral e nos dá a � rme se-
gurança de que Jesus é o 
Deus que nos perdoa e nos 
proporcionará a vida ple-
na e eterna de paz e alegria 
(Jo 3:16). “Crê no Senhor 
Jesus e serás salvo tu tua 
casa” (At 16:31). Se quer 
a vida, guarde os manda-
mentos e creia que Jesus 
perdoa aos que Lhe obede-
cem (Hb 5:9). 

Muita atenção deve ser 
dada a esses pontos: ajudar 
e não desestimular seus 
amigos e companheiros.

Pessoas existem que 
tem o vício, de estar sem-
pre depreciando as outras. 

Ao contrário delas, que 
tudo sabem e conhecem da 
vida, tudo o que as outras 
fazem não presta, é errado, 
é mal feito e inútil, sendo 
todas, umas “erradas” crô-
nicas. Só elas sabem e “co-
nhecem a vida”.

Uma criatura dessas, 
dentro do lar, leva-o pró-
prio à derrota, ou ao me-
nos a falta de progresso e 
paz, desanimando todos 
os seus ocupantes.

Já imaginou que “ducha 
fria” leva o homem ao che-
gar, cansado do trabalho, 
ao começar a relatar satis-
feito o que fez, porque são 
vitórias, embora pequeni-
nas, e ouvir uma desmedi-
da censura da querida de 
sua alma? 

Já pensou que sofri-
mento ouvir a esposa di-

zer-lhe diariamente: “você 
não sabe agir... você é um 
tolo... Ah! se fosse comi-
go” Já pensou você desejar 
progredir e ouvir martelar-
-lhe a cabeça, dia após dia: 
“você não dá pra nada... 
é um imprestável... não 
pode mesmo melhorar”... 
Ainda que seja assim, não 
lhe fale desse modo. Por 
mais ambição que possua, 
perdê-la-á. Por maior que 
seja o seu esforço, cansar-
-se-á.

Então se for mesmo de 
natureza desanimada, cru-
zará os braços e deixará 
que a vida o leve, ao invés 
de ele carregar a vida em 
seus fortes braços.

Sentirá que realmente 
está perdendo tempo na-
quele emprego, começan-
do a desinteressar-se por 
ele, depois relaxando em 
suas funções, chegando 
a ser chamado à ordem e 
até mesmo ser despedido, 
dando início às recrimina-
ções e ele perderá de vez, o 
ânimo de lutar.

Perdido aquele empre-
go, não tem mais coragem 
de procurar outro: já se 
convenceu – de tanto ou-
vir a esposa – de que nada 
vale e nada fará na vida. 
Teremos assim, mais um 
fracassado moral e mate-
rialmente, mais um dos 
tristes frustrados na vida: 
não conseguiu realizar-se.

Se você possui esse 
temperamento e já come-
çou sua tarefa destruidora 
em relação ao seu marido, 
é tempo de mudar a sua di-
reção. (Segue)

Cidadania
O “caso” da indébita 

apropriação do Centro 
Cívico e Cultural “Major 
Pires de Campos” pela Câ-
mara Municipal, embora 
com promessas várias de 
desocupá-lo, permanece 
na estaca zero.

A demolição do imóvel, 
que por tratar-se de his-
tórico prédio (construído 
pelo fundador Henri Ra-
� ard para sua residência; 

tendo hospedado o Impe-
rador Pedro II e sua comi-
tiva, bem como morada do 
genial imigrante italiano 
José Miguel Bósio e famí-
lia, assim como a impres-
sora do seu Jornal O Pro-
gresso) foi um verdadeiro 
crime. 

Muitos erros precisam 
e devem ser corrigidos 
para ser dada à Rafard, 
condições para se tornar 
um município modelo. O 
que está faltando é “amor e 
apego ao solo”, tanto pelos 
poderes: Legislativo, Jurí-
dico e Executivo, quanto 
aos seus habitantes na prá-
tica da cidadania.

Estamos aguardando 
uma futura reunião de 
“bons rafardenses”, com os 
componentes dos ditos Po-
deres, para, em benefício 
da população, solucionar 
os problemas pendentes 
que perturbam, prejudi-
cam e estão di� cultando 
a evolução e progresso lo-
cais. 

É isso.

ArTiGo
Ajude, não desestimule

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

OpiniÃo
O que celebramos 

no Carnaval
Aproxima-se o período do Carnaval e, auto-

maticamente, desperta em nós a ânsia em es-
tarmos reunidos com os amigos, buscando a di-
versão, a alegria, com direito a muita música e 
agitação! Para a maioria, é assim!

Mas, afi nal, por que celebramos o Carnaval?
Etimologicamente, o termo Carnaval advém, 

dentre várias interpretações, de “carne vale” que 
signifi ca “adeus carne” ou “despedida da carne”, 
pois que permitido o consumo de carne no tríduo 
que antecede a quarta-feira de cinzas, marco da 
Quaresma. (período durante o qual é recomen-
dada a prática da penitência e abstinência de 
carnes vermelhas).

Desde a origem da festividade do Carnaval, 
há um contraste entre o carnaval cristão e o car-
naval pagão. E, de fato, percebemos ainda hoje 
essa discrepância. 

De um lado, muitos jovens aproveitam essa 
data para extravasarem seus desejos, infl uen-
ciados pela sensação de “liberdade”, em que tudo 
é permitido. É comum, portanto, vermos nos 
carnavais a presença do excesso: de bebidas, de 
drogas, do apelo sexual etc. Vale lembrar que 
estes “sintomas” são perceptíveis, também, em 
outras épocas do ano, não apenas no carnaval. 

Tal comportamento vem acompanhado do 
vazio, da “ressaca moral”, da ausência daquilo 
que verdadeiramente é capaz de nos preencher: 
o amor, a paz no coração, a liberdade de poder 
dizer sim e não.

Por outro lado, o carnaval cristão experi-
menta a verdadeira alegria de estar na presen-
ça viva e real do Amor. O dançar, o cantar, o 
comportar-se muda de feição. Aqui, tudo o que 
é do bem e para o bem é permitido. Todos so-
mos chamados a viver e aproveitar o tempo do 
Carnaval, que é tempo de festejar, com a alegria 
própria que o momento requer, sem, no entanto, 
extremar os excessos.

Fomos criados para amar ao próximo como a 
nós mesmos; para propagar e incentivar aquilo 
que é bom e verdadeiro; para vivermos confor-
me nos exige o senso de responsabilidade social, 
respeitando os limites da coletividade. Não so-
mos meros expectadores da vida, mas estamos 
aqui, para sermos os atores, exercendo fi elmente 
nosso papel de cristãos, com alegria e entusias-
mo, com música e dança, com amigos e familia-
res, com respeito e fraternidade. Com amor! 

Vivemos, sim, no mundo; e o mundo precisa, 
sim, de nós: jovens de calça jeans que amam, 
que dançam, que se divertem, e que sabem, aci-
ma de tudo, viver e fazer suas escolhas com o 
olhar para o Alto! 

Quantos jovens desejam encontrar a felicida-
de que o mundo não nos proporciona? Como é 
difícil, por vezes, aceitar e desejar as coisas do 
Pai! O mundo nos põe à prova a todo momen-
to. O Carnaval alimenta em nosso espírito uma 
propensão ao pecado, a desejar o que não é sau-
dável, tirando-nos do foco. Sim, isso acontece 
com muitos. 

O momento é propício para que analisemos 
tudo aquilo que nos mancha, que nos tira a paz 
de estar em paz com Deus. É tempo, pois, de ini-
ciar ou persistir no chamado à conversão, pre-
parando nossos corações para a Quaresma.

Independente do local onde você for passar 
o Carnaval, o segredo é não perder o senso de 
responsabilidade cristã. Um carnaval de den-
tro pra fora, onde nós possamos aproveitar três 
dias de alegria plena e duradoura.

Editorial
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Valor: R$ 104,76 
(Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

No dia 30 de Julho de 
1967, quando o Genaro Vi-
goritto era o então prefeito 
de Rafard, recebeu a visita 
de altas autoridades civis e 
militares vindas de São Pau-
lo e Campinas atendendo ao 
convite do nosso prefeito, 
para prestigiarem as várias 
inaugurações a serem cum-
pridas em nossa cidade.

A foto, provavelmente 
tirada por Titinho Bragion, 
retrata o exato momento, 
que �cou registrado histo-
ricamente em um livro, no 
qual relada, que às 09:00 ho-
ras, no início da Rua Maurí-
cio Allain, entrada da cida-
de, ao som da Fanfarra dos 
Escoteiros de Rafard, orien-
tada pelo Cabo Allan Rollin 
Barbosa, e sob aplausos de 
grande número de pessoas, 
os Deputados Dr. Lá Roque, 
Arquimedes Lamoglia e Ma-
jor Pettená, foram recebidos 
pelo prefeito, vereadores e 
dos srs. Emile Bulgard e Gal-
loi representantes da Societê 
de Sucreríes Brasilienes (In-
dústria de açúcar e álcool).

Segundo nos informou 
Nivaldo João Michelini, 
nesse dia o sr. Arquimedes 
Lamolia deputado atuante 
na luta pela emancipação de 
Rafard, recebeu das mãos do 

prefeito, a chave da cidade, 
em homenagem aos seus 
relevantes serviços à causa 
emancipacionista.

Essa chave, continua Ni-
valdo, foi moldada e depois 
fundida em metal na Usina 
pelo seu pai, sr. Félix Mi-
chelini, que aproveitou e fez 
uma réplica, que se encontra 
guardada pela família como 
recordação dessa homena-
gem.

Além das autoridades 
presentes, pode-se ver na 
foto, os srs. Leônidas Fer-
reira (marido de Dona Lu-
crécia), Maninho Bragion, 
Ângelo Dante, João Parizot-
to, Luiz Ortolani, Guerino 
Boscolo, Gelin Honora, João 
Caselas, Renato Carnelós, 
Antero Minçon, e José Le-
onardo Januzzi, diretor do 
Grupo Escolar Professor 
Luiz Grellet. 

Nesse dia todos os alu-
nos foram dispensados das 
aulas, para recepcionar as 
autoridades já mencionadas, 
e todas com bandeirolas do 
Brasil nas mãos, eram orien-
tadas pelas professoras (na 
foto, vê-se a professora Ze-
naide Sotto) a agitá-las ao 
som das marchas dos esco-
teiros.

Todo evento na cidade, 

era sempre muito prestigia-
do pelas autoridades locais e 
também pela população em 
geral que comparecia aos 
eventos em massa.

Todos que participavam 
dos des�les, tinham o maior 
orgulho em des�lar, e os pais 
daqueles alunos, compare-
ciam e �cavam orgulhosos 
em ver os �lhos participan-
do...

Época dos governos mili-
tares, em que o patriotismo 
era patente nos alunos, nos 
diretores de escola e profes-
sores e até mesmo nos pais 
de família, que reverencia-
vam o pavilhão pátrio, assim 
como o fazem até hoje nos 
Estados Unidos da Améri-
ca, prova disso, são as várias 
pessoas que estão na sacada 
da casa dos Orlandin, presti-
giando o evento.

Hoje, nos restam somente 
recordações desses tempos 
memoráveis, em que todos 
éramos amigos, quase ir-
mãos, pois nas horas das di-
�culdades, parecia tratar-se 
de uma só família, pois nos 
ajudávamos mutuamente...

Grato por nos prestigiar 
com sua leitura. Se DEUS, 
o pai, nos permitir, semana 
que vem tem mais. Grande e 
fraterno abraço a você.

Entrega a chave da cidade para 
o Deputado Lamoglia
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Carnês de IPTU 2020 começam ser 
entregues na próxima semana

A Secretaria de Fi-
nanças da Prefeitura 
de Capivari iniciará a 
entrega dos carnês de 
IPTU 2020 na próxima 
semana. A entrega será 
realizada pelos Correios, 
de porta em porta, nos 
imóveis.

Os munícipes que op-
tarem pelo pagamento 
em cota única terão 10% 
de desconto. Eles devem 
realizar o pagamento até 
o dia 20 de março para 
obter o benefício. Já os 

que preferirem o parce-
lamento, poderão quitar 
o valor em 10 vezes. A 
primeira parcela tam-
bém vence no dia 20 de 
março.

Segundo o governo 
municipal, não houve 
aumento no valor do 
IPTU, mas sim uma atu-
alização de acordo com 
o IGPM (Índice Geral 
de preços do Mercado) 
de 3,98%.

O IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Ur-

bano) é um imposto co-
brado sobre um imóvel 
ou terreno. De acordo 
com a Constituição Fe-
deral, sua arrecadação 
vai para os cofres das 
prefeituras, sendo uti-
lizado para as despesas 
em diversas áreas, como 
saúde, educação, entre 
outras. Por isso a impor-
tância de sua arrecada-
ção, para que a cidade 
possa continuar a se de-
senvolver e para manter 
serviços essenciais.

CAPIVARI

Rafard divulga programação 
das festividades do aniversário
O mês de março será 

marcado pelo 55º aniver-
sário de Rafard. O go-
verno municipal promete 
uma série de eventos que 
farão parte da programa-
ção das festividades.

No dia 6 de março, 
o Centro Cultural Júlio 
Henrique Raffard sedia 
uma homenagem dos alu-
nos do Projeto Guri para 
o Dia das Mulheres. O 
evento acontece às 14h.

Das 10h às 14h, no 
dia 13 de março, o centro 
cultural também recebe a 
peça de teatro “Pequenos 
Condutores” do PROAC.

Amistosos de futebol 
também farão parte das 
atividades do aniversário 
da Cidade Coração. No 
dia 15 de março, as equi-
pes femininas Rafard x 
Rio das Pedras e Deporti-
vo Rafard x Atlético Rio-
pedrense, se enfrentam às 
9h, no campo do Centro 
Esportivo Reinaldo Fon-
tolan, no bairro Popular.

Outro evento agendado 
para o mesmo dia (15), é 
o Desfile dos Cavaleiros 
do Rancho do Cowboy. A 
concentração acontece a 
partir das 9h30, também 
no Centro Esportivo Rei-
naldo Fontolan. Depois 
do passeio, os cavalei-
ros voltam a se reunir no 
Quiosque do Chiclete, lo-
calizado no centro espor-
tivo, onde haverá show 
sertanejo e churrasco.

No dia 20 de março, 
alunos das escolas muni-
cipais Aurélio Sotto, Luis 

Grellet e Josefina Chiari-
ni Borghesi participam do 
hasteamento das Bandei-
ras. A solenidade acontece 
no paço municipal, às 8h. 
Alunos do Projeto Guri se 
apresentam no mesmo dia 
e local, às 14h30.

O 5º Desafio MTB 
Maratona XCM, também 
deve agitar a Cidade Co-
ração no dia 22 de março 
de 2020. A organização 
confirmou a premiação 
de mais de R$ 11 mil em 
dinheiro para os atletas. 
Além da megaestrutura, 
haverá sorteio de prê-
mios, seguro atleta e fo-
tos gratuitas. O desafio de 
moutain bike acontece no 

Centro Esportivo Reinal-
do Fontolan, no bairro Po-
pular, em Rafard, a partir 
das 8h.

Ainda no dia 22, às 
9h30, a Igreja Matriz Nos-
sa Senhora de Lourdes re-
aliza uma missa em ação 
de graça aos 55 anos de 
Rafard.

Encerrando as come-
morações, nos dias 27, 28 
e 29 de março, Rafard re-
cebe o Festival Food Tru-
ck. O evento acontece no 
ginásio Antônio Cerezer, 
localizando no Centro Es-
portivo Reinaldo Fonto-
lan, bairro Popular.

Todos os eventos são 
abertos ao público. 

55 ANOS

Prefeitura constrói canaleta e 
reforça sinalização no cruzamento 

da Conselheiro com a Marechal
Depois das cobranças 

da imprensa e vereadores, 
a Prefeitura de Rafard ini-
ciou obras de melhorias no 
cruzamento das ruas Ma-
rechal Deodoro da Fonse-
ca e Conselheiro Gavião 
Peixoto, no Centro. Des-
de o início do ano, o local 
vem registrando diversos 
acidentes envolvendo veí-
culos automotores.

Na tarde de terça-fei-
ra (18), foram realizadas 
as demarcações do solo e 
na manhã de quarta-feira 
(19), o corte de solo. Se-
gundo o governo munici-
pal, serão feitas canaletas 
para escoamento de água 
(nas duas vias), que tam-
bém servirão como redu-
tores de velocidade. Além 
disso, o local receberá pin-

turas no solo e revitaliza-
ção da faixa de pedestres.

“Tudo a fim de preser-
var a segurança e integri-
dade dos condutores e pe-
destres”, disse a prefeitura 
em nota.

Durante os próximos 
dias, a equipe de obras 
estará no local e para isso 

será necessário a interdi-
ção das duas vias – Con-
selheiro Gavião Peixoto 
e Marechal Deodoro da 
Fonseca.

Segundo a prefeitura, a 
Divisão de Trânsito esta-
rá presente orientando os 
condutores que desejarem 
trafegar pelo local. 

TRÂNSITO

Prefeitura iniciou serviços na última semana e deve concluir antes do Carnaval 
(Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)
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Valor: R$ 104,76 
(Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Valor: R$ 104,76 
(Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Valor: R$ 162,96 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Valor: R$ 222,00 
(Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)
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Polícia Civil prende pai acusado 
de estuprar filha e enteadas

Mombuca  |  Segundo a polícia, agressor teria praticado o crime quando meninas tinham menos de 14 anos

A Polícia Civil de Ca-
pivari prendeu na manhã 
de terça-feira (18), em 
Mombuca, um homem de 
53 anos investigado pela 
prática de estupro de vul-
nerável. A operação Ara-
celi 2 foi conduzida pela 
delegada Maria Luisa 
Dalla Bernardina Rigolin, 
da Delegacia de Defesa da 
Mulher de Capivari.

O mandado de bus-
ca e apreensão e a prisão 
temporária do investigado 
contou com policiais civis 
de Capivari (SIG e DDM) 
e também de Mombuca.

Segundo a polícia, o 
agressor teria praticado o 
crime contra sua filha e en-
teadas, quando elas tinham 
idade inferior a 14 anos.

“Os fatos foram noti-
ciados por meio das víti-

mas, que através de escuta 
especializada em ambien-
te próprio e realizado por 
profissional da psicologia, 
confidenciou desde quan-
do os fatos se iniciaram”, 
explica a delegada.

O investigado foi apre-
sentado na Delegacia de 
Defesa da Mulher e trans-
ferido para Piracicaba, 
onde cumprirá a prisão 
temporária.

Araceli
A operação conta com 

o nome Araceli em home-
nagem a vítima Araceli 
Cabera Sanchez Crespode, 
do município de Vitória/
Espírito Santo. Ela foi en-
contrada morta em maio 
de 1973, após ter sido 
torturada e estuprada. Os 
envolvidos não foram res-

ponsabilizados até a pre-
sente data.

O objetivo é combater 
crimes de abuso e explora-
ção sexual infanto-juvenil, 
oferecendo tranquilidade 
social. “A operação ante-
rior foi de grande reper-
cussão, proporcionando 
encorajamento de vítimas 

a realizar novas denún-
cias”, conta a delegada 
Maria Luisa.

Denúncias
Vítimas de abuso e ex-

ploração sexual podem e 
devem denunciar através 
dos telefones: (19) 3491-
4181 e (19) 3491-2563. 

Fique atento aos 
horários dos serviços no 

período de Carnaval

RAFARD E CAPIVARI

De 24 a 26 de feverei-
ro não haverá expediente 
na Prefeitura de Rafard, 
no entanto, alguns servi-
ços serão mantidos nas 
festividades do Carna-
val.

Na segunda-feira (24) 
e quarta-feira (26), o 
lixo será recolhido nor-
malmente, a partir das 
4h da manhã. A coleta de 
lixo não acontece na ter-
ça-feira (25). Neste dia 
será realizada a coleta de 
reciclagem, a partir das 
7h.

A creche Adriana Ma-
ria Quagliato e a EMEI 
Enzo não abrem nos dias 
24 e 25. O atendimen-
to será normalizado na 
quarta-feira (26), a partir 
das 6h da manhã.

Já no cemitério muni-
cipal São Judas Tadeu, o 
funcionamento continua 
normal, aberto das 7h às 
17h.

A Unidade Básica 
de Saúde e a Farmácia 
Municipal funcionam 
em sistema de plantão 
durante os três dias de 
folia. 

Capivari
Em razão do Decreto 

6.917/2019, que declara 
ponto facultativo nas re-
partições públicas muni-
cipais dos dias 24 a 26 de 

fevereiro de 2020, fique 
atento para o que abre e 
o que fecha em Capivari:

- As escolas muni-
cipais estarão fechadas 
neste período, porém os 
professores estarão em 
planejamento, voltando 
as aulas normalmente no 
dia 2 de março. As cre-
ches da cidade, voltarão 
a funcionar normalmen-
te no dia 27 de fevereiro;

- As Unidades de Saú-
de estarão fechadas nes-
tes dias, retornando ao 
funcionamento normal 
no dia 27 de fevereiro, e 
caso o munícipe neces-
site de atendimento mé-
dico emergencial deverá 
procurar pela Santa Casa 
de Misericórdia de Capi-
vari;

- A população que 
retira medicamentos na 
farmácia municipal de-
verá se programar com 
as datas. A farmácia do 
posto central estará aber-
ta nos dias 24 e 26, aten-
dendo das 8h às 12h;

- A coleta de lixo não 
terá seu atendimento al-
terado e funcionará nor-
malmente.

- A guarda municipal 
atenderá normalmente 
durante os dias festivos, 
24 horas por dia, pe-
los telefones 153 e (19) 
3491-1311.

Operação Araceli 2 aconteceu na manhã desta terça-feira (18), em Mombuca 
(Foto: Divulgação/Polícia Civil de Capivari)

Governo municipal e Corpo de Bombeiros 
discutem melhorias e solução para o 193

Emergência  |  Atualmente o número 193 não funciona; Bombeiros atendem pelo 3492-4044 e 3492-6398

O caso da criança en-
gasgada em Rafard, salva 
pelos policiais militares, 
Cabo PM Alex e Cabo 
PM Genel, gerou grande 
repercussão na cidade. 
A família não conseguiu 
acionar o Corpo de Bom-
beiros pelo telefone de 
emergência 193 e recorreu 
ao 190 da Polícia Militar.

Diante dos fatos, na 
manhã de quarta-feira 
(19), o prefeito de Rafard, 
Carlos Roberto Bueno, 
recebeu a visita do Sar-
gento Silva Júnior, da 1ª 
Estação de Bombeiros 
de Capivari. A reunião 
também contou com a 
participação do vereador, 
Alex Sandro Santos, do 
chefe de gabinete, Marcel 
Luis Bertelli, e da direto-
ra Administrativo-Finan-
ceiro, Ivone Infante.

O objetivo do encon-
tro foi buscar melhorias 
para o Corpo de Bombei-
ros, além de esclarecer a 
situação das chamadas 
telefônicas emergenciais 
ao número 193.

Segundo o Sargento 
Silva Júnior, atualmente, o 

Corpo de Bombeiros aten-
de pelos telefones 3492-
4044 e 3492-6398. Inclu-
sive, as chamadas podem 
ser realizadas a cobrar.

Sobre o número 193, o 
sargento explicou que as 
ligações feitas por quem 
mora em Rafard são re-
direcionadas para outras 
Centrais.

“A solução do caso 
depende das redes de te-
lefonia, as quais já foram 
contatadas para regula-
rizar o uso do número”, 
garantiu.

“Mais uma vez agra-
deço ao Sargento Silva 
Júnior pela disponibi-
lidade em nos atender. 

Sempre que precisamos, 
o Corpo de Bombeiros 
atua de maneira impe-
cável, e isso nos traz um 
enorme conforto quanto 
a segurança da popula-
ção. Espero que em bre-
ve a situação do número 
193 esteja regularizada, 
pois esse contato rápido 
e prático e muito impor-
tante em casos de risco de 
morte”, destacou Bueno.

Atuação
A 1ª Estação de Bom-

beiros de Capivari aten-
de as cidades Capivari, 
Rafard, Mombuca, Elias 
Fausto e o distrito de Car-
deal.

Os Bombeiros atuam 
nas seguintes ocorrências 
de socorro:

– animais (em risco, 
agressivos, selvagens, 
serpentes, etc);

– insetos (somente 
abelhas que se encontrem 
agressivas, nos demais 
casos, vespas e abelhas 
transitórias ou que já se 
encontram no local, não 
cabe ao Corpo de Bom-
beiros, é serviço de api-
cultor);

– pessoas (acidentes 
de trânsito com vítimas, 
acidentes traumáticos 
pessoais (quedas) e do 
trabalho, acidentes com 
lesões corporais traumá-
ticas (ferimentos graves), 
afogamentos, tentativa de 
homicídio, lesões graves 
e tentativa de suicídio, 
acidentes envolvendo 
choque elétrico ou quei-
maduras, partos de emer-
gência e parada cardior-
respiratória).

A missão do Corpo de 
Bombeiros é a “Preser-
vação da Vida, do Meio 
Ambiente e do Patrimô-
nio.”

Reunião aconteceu no gabinete do prefeito (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)



8 21 DE FEVEREIRO DE 2020O Semanário



21 DE FEVEREIRO DE 2020 9O Semanário

ArTiGo
A������ D��� R�������� �� C������, bacharel em Direito 
com especialização em dependência química na USP/SP/GREA

Que seja treva ou luz...
“Os verdadeiros amigos são como as estrelas no céu. 

Eles são mais claros nos tempos de escuridão...” Ana Ca-
rolina

Sabiamente o nosso Pai estabeleceu a luz e as trevas 
para harmonizar a nossa vida na generosa Terra.

De dia e de noite, oportunidades de elevação em 
virtude e sabedoria, dependendo do aproveitamento 
das atividades. É certo que cada um de nós deve deci-
dir se quer caminhar na luz do altruísmo construtivo 
ou nas trevas do egoísmo.

Todo dia, porém, chega a hora do descanso, que re-
quer tranquilidade, e quanto mais trevas, melhor para 
se dormir, sem luz alguma, sem ruídos; é importan-
te eliminar do ambiente qualquer fonte de som, luz, 
aroma ou calor que possam acelerar o metabolismo 
e impedir o sono, mesmo que não percebamos cons-
cientemente.

Algumas pessoas têm medo do escuro, devem bus-
car ajuda, outras preferem dormir no claro; neste caso, 
deverá usar um abajur pequeno e colorido, ou deixar a 
luz do corredor acesa e a porta um pouco aberta; seria 
uma alternativa menos ruim. 

Porque, quando dormimos com luzes de lâmpadas 
acesas ou de televisão ligada, não ocorre o processo 
normal da melatonina. A metade do nosso cérebro 
não descansa, porque ele não produz melatonina que 
se realiza no escuro, e então causa o cansaço, e o nosso 
dia seguinte não é bom.

Veja, então, alguns benefícios de uma boa noite de 
sono. Durante o sono, o corpo diminui a produção de 
cortisol e adrenalina, ajudando a diminuir o estresse. 
Ajuda a controlar o apetite; quem dorme menos, come 
mais. Dormir bem melhora o humor, porque a pessoa 
acorda descansada, e ativa a memória. E também vai 
ativar o raciocínio.

Uma boa dica antes de dormir, para relaxar e auxi-
liar a viagem no mundo espiritual que fazemos todas 
as noites quando dormimos, é oração e meditação, e 
também a leitura. 

O ideal é que a pessoa se deite na cama somente 
quando tiver sono.

Antes disso, pode-se � car recostado na cama ou, de 
preferência, no sofá, lendo um livro sob uma luz um 
pouco mais branda até direcionada para o livro. De-
vemos procurar ler algo que traga paz e tranquilidade, 
evitando obras e dramas que promovam tensão e es-
tresse, como noticiários (principalmente quem gosta, 
como eu, de ver as últimas notícias e a parte esportiva) 
– evite, mude o hábito.

Já sabemos que palavras que não dão luz aumen-
tam a escuridão, e que um mínimo de luz vence muitas 
trevas. Também sabemos que ainda somos imperfeitos 
e que temos luz e trevas dentro de nós, o que vai nos 
de� nir vai ser o lado com o qual escolhemos agir.

Disse o Nazareno: “A luz do corpo são os olhos; de 
sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu cor-
po se encherá de luz. Se, porém, os teus olhos forem 
maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz 
que em ti há está apagada, quão grandes serão tais tre-
vas!” (Mateus 6:22-23).

Outro importante paci� sta que passou pelo nosso 
planeta falou sobre a treva não ter poder e que a luz 
do amor é sublime – Martin Luther King Júnior: “A 
escuridão não pode expulsar a escuridão, apenas a luz 
pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio, só o 
amor pode fazer isso...”.

Comunicado
AGRADECIMENTO

Comunico que de janeiro/2018 a 11/02/2020 estive 
como Presidente do Clube de Autos Antigos de Capiva-
ri.  Informo que a gestão da Diretoria ao qual fi z parte foi 
exitosa e corroboramos com os objetivos do Clube, quais 
eram: cultivar o gosto pelo antigomobilismo; reunir admi-
radores e colecionadores e, contribuir socialmente, com a 
doação de arrecadações para entidades sociais. Realizamos 
isso num clima de descontração e responsabilidade, sendo 
que todos da Diretoria doaram voluntariamente um pouco 
do seu tempo e trabalho em prol do hobby que amamos. 

Sob a nossa gestão, informamos que em abril/2018, pas-
samos a promover o chamado “Encontrinho Mensal”, que 
com o apoio da Prefeitura Municipal passou a ser realizado 
no largo da Estação da antiga Sorocabana. Esse encontro, 
até então inédito, foi gradativamente sendo prestigiado por 
mais pessoas de Capivari e região, e contou com praça de 
alimentação, apresentação de bandas, brinquedos e a expo-
sição dos carros. Além dos encontros mensais a Diretoria 
foi a responsável pela organização dos Encontros Anuais, 
os quais tiveram participação recorde, tanto em número de 
expositores como de público, em geral. Devido ao sucesso 
destes eventos, o encontro anual do CAAC passou a ser 
esperado pelos expositores  da região, sendo considerado 
um dos maiores do interior do Estado de São Paulo e neles 
contamos com a presença de clubes respeitados nas suas 
respectivas categorias. A gestão deu-se de modo transpa-
rente e colaborativo.  Agradeço imensamente:

- A Prefeitura Municipal de Capivari, pela cessão de es-
paço e apoio;

- Aos membros do CAAC, pelo prestígio;
- A imprensa de Capivari e Região, que nos apoiou e 

abriu espaço para a divulgação do clube e do antigomobi-
lismo;

- Aos patrocinadores, sem os quais não poderíamos fa-
zer os eventos;

- Aos expositores e participantes dos eventos, 
- Às Entidades Sociais de Capivari, Casa da Criança, 

Casa da Sopa e Associação Santa Rita de Cássia, por rece-
beram nossas doações;

- A Unimed Capivari, por ceder a ambulância para os 
eventos; 

- À Câmara Municipal de Capivari, pelo reconhecimen-
to, da qual recebemos moção honrosa;

- Ao sr. Fauze Maluf, que cedeu para uso, parte do bar-
racão próximo ao evento mensal;

- Aos demais membros da Diretoria, com os quais com-
partilhamos a experiência;

Por fi m, informo que desde a data mencionada acima, 
não faço mais parte da Diretoria do CAAC , portanto, os 
atos e efeitos praticados a partir desta data serão de respon-
sabilidade  da nova Diretoria. 

Enfatizo que sempre procuramos receber a todos com 
alegria e respeito. Para nós todos são especiais! Grato, Lu-
dolf Waldmann.

Capivari, 19 de Fevereiro de 2020.

Banda precisa do seu 
voto para participar 

do Lollapalooza

Integrantes da Banda 
H2 Álcool, de Capivari, 
buscam apoio na internet 
para participar do Lollapa-
looza. O evento é um fes-
tival de música alternativa 
que acontece anualmente 
em São Paulo. É compos-
to por diversos gêneros 
musicais, como rock alter-
nativa, heavy metal, punk 
rock, grunge e performan-
ces de comédia e danças.

Para realizar esse so-
nho, Pé Bossolan, Lupi-
ta, Fer, Comodoro e Neto 
estão participando do 
concurso ‘Temos Vagas 
– Lollapalooza’, organi-
zado pela Rádio Rock. 
Eles contam com o seu 
voto através do site https://
www.radiorock.com.br/te-
mosvagas/banda-h2alcool

As 50 bandas mais vo-
tadas serão analisadas por 
uma comissão julgadora 
composta pela rádio 89FM 
e pela Time for Fun. O re-
sultado ofi cial será divul-
gado no dia 16/03/2020, 
às 18h.

A banda vencedora do 

concurso fará a abertura do 
show do festival Lollapa-
looza, que será realizado 
no dia 03/04/2020, no Au-
tódromo de Interlagos.

H2 Álcool
A Banda H2álcool é 

formada por O Pé no vocal, 
Lupita na guitarra, Fer no 
baixo, Comodoro na batera 
e o Neto na produção.

“O primeiro encontro 
aconteceu em Junho de 
2011 e já na sequência sur-
gia a primeira produção au-
toral com o nome de “Calça 
de Moletom”. Nosso Punk 
Rock do Mato é uma pau-
lada bem dada. O disco 
lançado em 2019 tem com-
posições que vão de punk 
ao metal, intitulado de Re-
médio do Mundo traz temas 
diversifi cados que cabem 
em qualquer lugar. Nossa 
missão é beber, fazer chur-
rasco, divertir você e “dar 
a música o que ela pede” 
sem frescura e com muita 
energia e paixão”, assim se 
defi niram os integrantes da 
banda no site do concurso.

CAPIVARI

Capivarianos buscam espaço no Lollapalooza (Foto: Arquivo pessoal)
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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:

CLODOALDO MIRANDA DE SOUZA e CAROLINE MARTINS, sendo 
o pretendente: natural de Porecatu-PR, onde nasceu, aos 06/04/1994, 
profi ssão: balconista, estado civil: solteiro, domiciliado e residente em 
Rafard-SP, Rua Alan Rolim Barbosa, 303, bairro: Popular, fi lho de José 
Aparecido de Souza e Vera Lucia Miranda; e a pretendente: natural de 
Capivari-SP, onde nasceu, aos 03/04/1996, profi ssão: auxiliar de recursos 
humanos, estado civil: solteira, domiciliada e residente em Rafard-SP, Rua 
Alan Rolim Barbosa, 303, bairro: Popular, fi lha de Ivan Martins e Luciana 
Cristina Ortolani Martins.

Rafard, 19 de fevereiro de 2020.

Rosane Mila Peixoto - Ofi cial e Tabeliã

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

Imóveis  -  VeÍcUlos  -  EmpreGos
NeGócios & OporTUniDaDes

Imóveis
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 mil;

- 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.

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

DUSTER DYNAMIQUE 2016
Vendo, automático, cinza, 2.0, R$ 
49.500. Tratar pelo fone: (19) 3492-
5543. PV - 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

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

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

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

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

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

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

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

CIVIC LXR 2015
Vendo, automático, prata, R$ 57.900. 
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

GOLF CONFORTLINE 2009
Vendo, automático, preto, R$ 30 
mil. Tratar pelo fone: 3491-3114. 
MV - indeterminado

COROLLA XEI 2009
Vendo, manual, preto, R$ 37.900. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV - 
indeterminado

C3 TENDENCE 2015
Vendo, branco, automático, R$ 35 
mil. Tratar pelo fone: 3491-3114. 
MV - indeterminado

FOX 2011
Vendo, preto, menor ar, R$ 21.500. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

HB20 PREMIUM 2013
Vendo, automático, branco, R$ 
35.500. Tratar pelo fone: (19) 3492-
5543. PV - Indeterminado

TUCSON 2015
Vendo, fl ex, prata, automático, R$ 45 
mil. Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

TORO VOLCANO 2020
Vendo, diesel, 5 mil km, preta, R$ 122 
mil. Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

CRV LX 2010
Vendo, preto, automático, R$ 39.500. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

HB20 CONFORT 2015
Vendo, cinza, 1.0, R$ 34.500. Tratar 
pelo fone: (19) 3492-5543. PV - 
Indeterminado

CITY EXL 2015
Vendo, prata, R$ 53 mil. Tratar pelo 
fone: (19) 3492-5543. PV - Indeterminado

AMAROK HIGHLINE 2012
Vendo, preta, automática, R$ 74 mil. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

GOL CONFORTLINE 2015
Vendo, completo, preto, R$ 29.500. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

FOCUS HATCH 2013
Vendo, flex, azul, 1.6, R$ 33 mil. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

CRETA PRESTIGE 2017
Vendo, automátcio, branco, R$ 37 
mil. Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

PRISMA LT 2014
Vendo, automático, branco, R$ 37 
mil. Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

Veículos

CLASSIFICADOS

14/02 - Abigail de Jesus Leite da Silva - 86 anos
15/02 - Luiz Claudio - 79 anos
15/02 - Marcos Gomes Carneiro – 58 anos
16/02 - Joel Aires Garcia - 55 anos
17/02 - Adão de Moraes Messias - 89 anos
18/02 - Raphaela Anacleto Cruz - 35 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.

ANUNCIE
19 3496-1747

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
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Família em festa! Parabéns para 
Bere C. A. Campanholi, que no 
dia 26 comemora mais um ano de 
vida e para sua filha, Antonella 
Ayla Campanholi, que no dia 27, 
também apaga velinhas. “Que 
Deus abençoe vocês grandemente. 
Que seus dias sejam de alegrias! 
Aproveitem esse dia tão especial, 
pois há emoções e sentimentos 
que não podem ser traduzidos em 
palavras, mas sim em momentos”. 
São os votos do marido e pai, 
Vagner, filhos e irmãos Nathali e 
Matteo, familiares e amigos.

Dia 21/02
Guilherme Klavin Jaunzemis
Denise Manzini
Rosane Mila Peixoto
Marta Venâncio Berganton
Nádia Fernanda de Freitas
Mesach Rodrigues da Silva
Lenice Alves
Gislaine Cassaniga Talassi
Leonildes P. Colombo
Giovana Rossi Fornaziero
Murilo Guimarães Angelini
Denis Frassetto Binatto
Edmundo de Lima Calvo
Ronald Tito Canto
Laura Monteiro

Dia 22/02
Nivaldo Francisco dos Santos
Tais Ricomini
Lazaro José Marçola
Tiago Luiz Bernardo
André Luis Rocha
Maria Ap. Amaral Côrrea
Valter Cremonese
Ana Paula Toledo
Antonio Turchetto
Henrique Armelin Balan
Elisa Verones Cibim
Sônia Possignolo Quirino Teixeira
Cecília Maria Martins Rafael
Márcio José Braggion
Jean Carlo Laureano
Hebert Fornaziero
Vinicius Carnelós
Felipe Brugnerotto
Ana Paula Peressin
Diego Perecin

Dia 23/02
Deusdete Toledo
Thulio Fornaziero
Vanderlei Moreira da Silva
José Carlos Darros
Leonardo Moreira Souza
Paula Ap. Nardi

Dia 24/02
Emerson Soares de Proença
Maria do Carmo Martins
Valeri Zani Rodrigues de Jesus
Ana Luise Veroneze

Marco Sérgio Albiero
Antonio Rubens Barbosa de Lima
Rafael Teodoro do Santos
Marcos Roberto de Almeida
Rodrigo Quagliato
Vanessa Pranstteter Ribeiro
Rafaela Simionatto Vitorino
Valdirene Barros
Luciano Bueno
Lincoln Franco

Dia 25/02
Amélio Ferrari
Tiago Armelin Balan
Normandia Turcheti
Caroline de Barros Lobo
Antonia Alves Quagliato
Vinícius Martimbianco
Michele Frederico Turati
Marcelo Frederico
Cleide Frassetto Binatto
Yve Canaveze

Dia 26/02
Luis Carlos Quagliato
Berenice Cristina A. Campanholi
Luciana Cristina Balan Pagotto
Reginaldo Soares
Luciel Lira da Silva
Adilza Falsirolli Piai
Braz Felix
Evandro Ribeiro da Silva
Samuel Pereira Dias
Paulo Roberto Senciate
Talita Stucchi Bertolli
André Luis Colmanetti

Dia 27/02
Ana Carolina Tadei Ramos
Marco de Arruda
Camila Ap. Rojas
Neusa Ricomini Nascimento
Lourdes Buzeto
Antonella Ayla Campanholi
Alays Teresa Ricomini Minçon
Maria Aparecida Armelin Colombo
Diogo Zape
Neusa Armelin
Rose Cláudia Fedrighi
Erika Fagah
Mateus Ferraz
Luiz Possobon

Áries – De 21/03 a 20/04: A Lua Nova pede que você avalie os sentimentos que vêm sendo 
reprimidos e ocultados. O céu aponta curas e ressignificação de situações que não estão sob o 
seu controle e que precisam de uma nova abordagem daqui para frente. O céu recomenda olhar 
para dentro e, depois, sair do julgamento, principalmente dos excessos que você vem carregando. 
É imprescindível equilibrar os desejos e mudar as posturas diante de desafetos. Autoestima é fun-
damental! É importante avaliar os exageros na troca. A falta de limites pode trazer complicações 
ainda maiores. Você está sendo testado em suas escolhas afetivas. O cenário profissional mostra-se 
competitivo e deixa em destaque possíveis negociações. As responsabilidades são altas e você 
precisa ter uma postura diferente com chefes, autoridades e compromissos. Tenha atenção com os 
exageros e os excessos. Cordialidade será necessária.

Touro – De 21/04 a 20/05: A Lua Nova traz novos projetos ou uma nova abordagem para 
liderar as suas ideias com um grupo de pessoas. É preciso saber exatamente como deseja integrar 
as ideias e criar novas oportunidades de uma forma mais dinâmica e criativa. O seu conhecimento 
fica em destaque e deve ser explorado de uma forma mais construtiva. O afeto deve ser equilibrado, 
principalmente em relação aos exageros e aos excessos que acentuam medos e bloqueios emocio-
nais. Nesta semana, você está sendo levado a questionar as suas escolhas afetivas e a qualidade 
da relação. O cônjuge passa por um ciclo de amadurecimento e de altas exigências para superar 
obstáculos. É uma semana ótima para desenvolver os seus projetos e ideias. A inserção de novas 
ideias num projeto é fundamental para o seu desenvolvimento e todos percebem o seu potencial.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: Nesta semana, a Lua Nova traz novos movimentos para a carrei-
ra e para liderar metas importantes para o seu futuro. A sua imagem pública fica em destaque e as 
pessoas conseguem perceber as suas ideias e intenções. Um novo passo exige de você despren-
dimento de situações velhas, que não cabem mais neste novo contexto atual. O autoconhecimento 
é fundamental para que possam fluir novas ideias e numa nova sintonia. O céu pede atenção com 
as relações de amizades ou com uma pessoa inserida num grupo, porque existem desafetos ou 
excessos que devem ser evitados. O céu alerta sobre exageros e excessos na troca afetiva. O 
cônjuge precisa amadurecer as suas posturas e, de alguma forma, sente-se mais cobrado a resolver 
pendências financeiras. É uma semana importante para tomar decisões profissionais. Os caminhos 
mostram-se abertos, entretanto deve é preciso atenção à vulnerabilidade emocional e às expectati-
vas. Busque ser objetivo em suas intenções. Novas decisões trazem novas oportunidades.

Câncer – De 21/06 a 20/07: A Lua Nova desta semana traz novas percepções sobre as suas 
necessidades e mexe com as suas crenças. Você vai sentir a necessidade de mudar o curso da sua 
jornada e de tomar decisões que lhe tragam liberdade e autonomia. Ficam em destaque estudos e 
viagens. Uma pessoa participa dessas decisões, e ambos passam por um novo ciclo em que deve 
prevalecer o perdão e a capacidade de ressignificar os sentimentos e as experiências do passa-
do. O seu maior desafio é aprender a se valorizar e a lidar com uma pessoa que vem carregada 
de julgamentos e excessos. A entrada de experiências novas depende exclusivamente de você. O 
cônjuge passa por desafios e precisa adotar posturas diferentes e ousadas para resolver questões 
materiais. O céu aponta também desafetos e insatisfações na relação, que devem ser superadas 
por meio de mudanças profundas de ambos. Você se sente desafiado a lidar com a chefia ou com 
pessoas que exercem uma autoridade sobre você. Se você for chefe, é importante ter flexibilidade 
para lidar com outras pessoas, principalmente sócios, parceiros e clientes. O cenário é competitivo 
e afeta os recursos materiais.

Leão – De 21/07 a 22/08: A Lua Nova desta semana traz uma reflexão sobre como você deve 
atuar com as experiências que não estão totalmente sob o seu controle. O céu aponta que você 
está aberto para novas experiências, então precisa avaliar o novo cenário para inovar recursos 
compartilhados, pagamentos de contas e possíveis investimentos. Um novo passo está atrelado à 
capacidade de desapegar e reciclar o passado para o contexto atual. O desafio da semana é lidar 
com o seu valor no trabalho ou se relacionar com uma pessoa que afeta a sua rotina. Pense sobre 
as mudanças que são urgentes e desenvolva todo o seu potencial a partir desta decisão! O cônjuge 
passa por uma fase importante de amadurecimento concomitante por meio de novas oportunidades 
profissionais. A relação transita um novo formato, portanto é preciso se desprender de um passado 
que não funciona mais. É uma semana ótima para liderar os projetos profissionais e ter uma relação 
mais direta com os colaboradores, se quiser obter soluções. O céu pede discernimento para lidar 
com negociações e avaliação de novas condutas de comportamento no trabalho.

Virgem – De 23/08 a 22/09: A Lua Nova traz uma nova fase para se relacionar. As relações, 
sejam comerciais ou afetivas, lhe encorajam a tomar decisões novas e a seguir um novo caminho 
daqui para frente. É exatamente por isso que você deve ficar atento a sociedades, a parcerias e 
também aos assuntos do coração. O passado deve ser ressignificado para que seja possível ter 
um aproveitamento deste novo ciclo. Uma coisa é fato: os velhos padrões de comportamentos não 
cabem mais neste novo ciclo. É momento de seguir os seus sonhos. Uma pessoa é importante para 
que consiga construir os seus planos. Tenha atenção com a autoestima e com situações que acentu-
am desafetos. É uma semana importante para curar aspectos relevantes na relação, com o objetivo 
de transitar uma nova frequência e conexão. Para isso, os excessos e as negligências devem ser 
eliminados. As suas decisões já estão tomadas! Mas o céu recomenda flexibilidade para lidar com 
pessoas, parceiros e sócios. Os seus talentos estão em destaque e a autoestima é fundamental 
para liderar os projetos.

Libra – De 23/09 a 22/10: A Lua Nova abre novas oportunidades para o trabalho e para manter 
uma rotina produtiva. A sua rotina passa por mudanças maravilhosas, principalmente com foco em 
inovações de hábitos. É preciso ficar atento também a convites de trabalho e a experiências que lhe 
possibilitam ter maior autonomia e liberdade. A nova fase lhe permite perceber melhor como deseja 
direcionar a forma de trabalhar e as relações com os colaboradores. O ambiente de trabalho também 
pode passar por mudanças. O seu maior desafio é lidar com uma pessoa que desafia as suas postu-
ras, que vêm carregadas de exageros e excessos. O céu pede atenção com exageros manifestados 
pelo cônjuge, seja por causa de desafetos ou de desperdícios materiais. É preciso evitar influências 
negativas vindas da família ou de pessoas muito próximas. A semana está excelente para tomar 
decisões com assertividade e para realizar bons negócios. Você está transitando uma fase nova, e 
isso é ótimo para o seu desenvolvimento profissional.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: A Lua Nova desta semana amplia o lazer, as relações com os 
filhos e a autoestima. Você vai sentir a necessidade de realizar novas atividades e de ter uma inde-
pendência maior para desenvolver os seus interesses pessoais. É uma semana ótima para tomar 
decisões assertivas em relação a afetos. O céu colabora com viagens, namoro e convivência com 
pessoas queridas. É necessário dar atenção às escolhas no trabalho e à forma como você se rela-
ciona com pessoas do seu convívio. Pode ser que você enfrente desgastes com uma pessoa do seu 
trabalho ou de sua rotina. É uma semana ótima para inovar a relação por meio de passeios e conta-
tos com pessoas queridas. Se tiver filhos, a troca de afetos também estende-se a eles. O novo bate à 
porta e mexe com a forma de se relacionar. É preciso analisar a qualidade das relações com pessoas 
do seu ambiente de trabalho. O cenário apresenta exageros que acentuam desafetos ou um cenário 
mais competitivo. A competição é velada, então você precisa ter habilidades para cooperar.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: A Lua Nova desta semana amplia a convivência com a família e 
com pessoas queridas. Você está passando por um novo ciclo, então a vida pede para ressignificar 
os laços familiares e, consequentemente, a experiência afeta a forma como você se relaciona com 
eles. O céu também pede decisões envolvendo investimentos em família e soluções inovadoras para 
promover projetos relacionados ao imóvel ou melhorias para a casa. O contexto celeste pode apon-
tar outros imóveis, seja para investimentos comerciais ou para o local de trabalho. É importantíssimo 
avaliar as posturas em relação aos filhos ou ao campo amoroso, porque o céu indica exageros 
e possíveis negligências, principalmente em assuntos materiais. Os assuntos materiais ficam em 
destaque, e isso afeta a forma de se relacionar. O cônjuge vai mostrar-se mais maduro em relação 
às responsabilidades materiais, mas está vulnerável aos aspectos familiares. Tenha atenção com as 
dependências. Os aspectos emocionais se sobrepõem às decisões práticas no campo profissional. 
Analise o quanto você está sintonizado com as suas escolhas e o quanto existem aspectos familia-
res que são nocivos para o seu desenvolvimento. Abandone essa energia e foque em seus projetos.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: A Lua Nova desta semana ativa cursos, viagens e contato 
com pessoas novas em seu convívio. É uma semana em que você deseja ficar entre parentes e pes-
soas queridas. Você vai sentir necessidade de se posicionar diante de situações e de se expressar 
com mais assertividade. Além disso, vai perceber que os seus interesses ficam em destaque e que 
todos os questionamentos que vêm sendo feitos são fundamentais para o seu desenvolvimento. 
Você está sendo testado em suas decisões. Um contato mais próximo com o planeta Urano traz 
um novo ciclo para promover experiências com os filhos, com o campo amoroso e também para 
desenvolver os seus talentos natos. É uma semana em que a comunicação e a transmissão de infor-
mações ficam em destaque. É uma semana para refletir sobre suas posturas em relação à pessoa 
amada e em relação a como você deseja manter a relação. Os aspectos familiares e os profissionais 
acabam tendo peso maior em suas escolhas. Os resultados dependem muito mais de você neste 
momento. Você se sente desafiado a fazer escolhas congruentes para o seu desenvolvimento. A 
autoestima e o conhecimento, juntos, formam um farol para iluminar as suas decisões profissionais. 
Nesta semana, esteja aberto a trocar informações ou a elaborar reuniões com pessoas pertinentes 
à sua carreira.

Aquário – De 21/01 a 19/02: A Lua Nova desta semana ativa decisões importantes no setor 
financeiro. É importante estar desperto a novas oportunidades profissionais, mas com o foco em 
seus recursos materiais. O céu indica que você prefere manter a reserva de suas decisões e também 
traz uma reflexão profunda sobre os aspectos emocionais que interferem em suas decisões. Não ca-
bem mais medos conscientes ou inconscientes que bloqueiam as decisões materiais. Pode confiar: 
você está no caminho certo e nesta semana vai encontrar soluções inovadoras para o momento. 
Examine os exageros manifestados por pessoas do seu convívio que interferem em seu emocional. 
O céu aponta uma nova postura na relação por meio de investimentos ou planejamento material. É 
uma semana para tomar decisões novas no campo financeiro, se quiser ter mais autonomia. É uma 
semana em que você verá novas oportunidades profissionais. Busque adotar uma postura inovadora 
e desprendida de experiências que devem ser recicladas, para que possa ter um melhor aproveita-
mento das oportunidades que estão destinadas a você.

Peixes – De 20/02 a 20/03: A Lua Nova desta semana lhe deixa em destaque e vai dar um 
senso de urgência para tomar decisões. As decisões são direcionadas para um grupo de pessoas 
que se relaciona com a profissão ou com investimentos. Com toda a certeza, você está numa nova 
fase, então deve levar em consideração os seus projetos e conectar-se a novos valores e pessoas. 
Suas posturas é que darão tônus e forma às suas ideias. Pode ter certeza de que os caminhos estão 
abertos. O seu maior desafio é interagir com negociações e investimentos! O céu aponta desperdí-
cios e excessos materiais. O cônjuge está conectado às suas ideias, então a semana colabora com 
novas decisões para realizar projetos a dois. A semana está excelente para promover as ideias e 
ter contato com novas pessoas. A semana está excelente para promover novos projetos ou adotar 
uma postura inovadora diante de oportunidades. É preciso dar atenção às negociações financeiras, 
porque o céu aponta excessos.

Horóscopo
NOVELAS

Amor de Mãe - Globo - 21h – sexta-feira: Be-
tina apoia Raul, e Álvaro ofende a irmã. Leila 
comemora a tentativa de engravidar para curar 
Brenda, e Magno pensa em Betina. Elias pres-
siona Ryan, que garante que gravará a música 
do rapaz. Érica confessa a Ryan que não gosta 
de Elias. Nicete se preocupa com a segurança 
de Betina. Camila e Thelma escolhem roupas 
para o bebê. Álvaro deixa a presidência da 
PWA. Sílvia discute com Elias, e Érica ouve. 
Verena estranha o comportamento de Álvaro. 
Natália sente ciúmes de Durval com Thelma. 
Érica arma para desmascarar Elias, e Ryan se 
revolta contra o rapaz. Penha e Leila discutem 
e acabam se agredindo. Sílvia pede perdão a 
Lurdes pelos erros de Elias. Natália afirma a 
Thelma que Durval é apaixonado por ela. Ál-
varo contrata Penha para atentar contra Raul.

Salve-se Quem Puder - Globo - 19h – sexta-
-feira: Kyra/Cleyde pede ajuda a Ignácio para 
conquistar os filhos de Alan. Luna/Fiona con-
fessa a Zezinho e a Ermelinda que está traba-
lhando para Helena. Alan aprecia a forma com 
que Kyra/Cleyde conversa com as crianças. 
Dionice conta a Bia que Tarantino terminou com 
Tammy. Bia teme ser rejeitada por Tarantino por 
causa de seu marca-passo. Renzo conta a Lú-
cia que vai ajudar Rafael a reerguer a Labrador. 
Kyra tem receio de que Rafael a esqueça e 
volte para Renatinha. Verônica elogia a compe-
tência de Micaela. Zezinho avisa a Luna/Fiona 
que ela terá de deixar o Programa de Proteção. 
Alexia/Josimara e Kyra/Cleyde veem quando 
Renzo e Dominique se aproximam da entrada 
do clube.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: Rita 
pede para Filipe visitar o túmulo de seu pai com 
ela. Neide anuncia o resultado da eleição. Mar-
co garante a Rugieri que não denunciará nin-
guém. Fafi se insinua para Henrique. Regina 
surpreende Max. Henrique defende Andressa 
de Fake. Anjinha conta para Carla que dormiu 
com Cléber. Filipe espera Rita no carro enquan-
to ela compra água em um posto de gasolina. 
César repreende Thiago. Carla e Anjinha não 
entendem o comportamento de Marco. Rita 
desaparece no posto de gasolina, e Filipe se 
desespera.

Ouro Verde - Band - 20h20 – sexta-feira: Vera 
liga para Miguel e pergunta por Bia. A chefe de 
cozinha vai até a casa de Jessica atrás de seu 
irmão e encontra Claudia chorando e com mar-
cas no pulso. Em casa, Lúcio se mostra deses-
perado por conta do trabalho. Vera se lembra 
do acidente e se sente culpada pela situação 
de Bia. Amanda diz a Jorge que a operação de 
Bia foi um sucesso.

As Aventuras de Poliana - SBT - 20h50 – sex-
ta-feira: Na reunião do CLP, Verônica pede que 
Débora libere verba para investir no projeto de 
Gleyce. Débora diz que não tem verba no caixa 
e as mulheres ficam desconfiadas. Ruth come-
ça a implicar com Feijão. Ester leva Filipa para 
conhecer seu antigo quarto. Gleyce, Arlete e 
Verônica, vão até o terreno supostamente com-
prado por Débora, e notam que as obras não 
foram iniciadas. Afonso vai até a casa de Fer-
nanda, e ela finge não estar em casa. Violeta e 
Marcelo começam a se conhecer melhor. Bento 
começa a criar intrigas entre Ruth e João. Ve-
rônica pressiona Roger quanto o andamento da 
obra do CLP. Antônio pede que Violeta não se 
aproxime de Marcelo. Na casa de Pendleton, 
Filipa presencia e filma uma cena chocante.

Meu Coração É Teu - SBT – sexta-feira: Ana 
acredita que Alicia foi a casa de Isabela para se 
encontrar com Paulo, e pede a Diana o ende-
reço de Isabela. Yolanda chega ao “Chicago”, 
e diz a Dorival que deseja aprender a dançar 
com a melhor bailarina que ele tenha na casa, 
isto preocupa Diana, e ele comenta sobre Ana. 
Fanny conta a Ana sobre o ataque de ciúmes 
de Leon, quando a viu com Lênin. Ana chega à 
casa de Isabela e a enfrenta por Alicia, ela tam-
bém se zanga com a garota por ter desobede-
cido seu pai. Ana leva Alicia e diz que irá contar 
tudo a Fernando. Laura não perde a oportuni-
dade de se insinuar para Leon, fazendo- se de 
vítima. Isabela compra veneno de ratos para 
matar Sete. Alicia conta a Sebastião que Paulo 
a beijou, Nando escuta a conversa e fica mui-
to zangado com ela. Ana conta a Fernando e 
sugere que ele permita que Alicia e Paulo se 
vejam, pois do contrário eles darão um jeito de 
continuar se encontrando às escondidas. Isa-
bela comenta com Beatriz que Henrique está 
muito estranho e que não sabe do que ele seria 
capaz. Ana e Fernando dizem a Alicia que ela 
tem permissão de ver Paulo, mas sempre ali 
mesmo na mansão. Johnny e Edna decidem 
dedetizar a mansão, mas acabam se exceden-
do e avisam Fernando que não poderão entrar 
na mansão até o dia seguinte. Ao ver que não 
há maneira de entrar na mansão, Ana propõe a 
todos que façam um acampamento no jardim. 
Margarida se zanga com Leon por ter feito 
uma cena ridícula de ciúmes por Fanny. Fan-
ny reclama com Edith por ela haver dado seu 
número de telefone a Lênin. Johnny vai se des-
culpar com Fernando pelo ocorrido na mansão, 
e Fernando diz que isso possibilitou uma gran-
de aventura com sua família, o acampamento. 
Fernando aproveita uma oportunidade de abra-
çar Ana quando Johnny conta uma história de 
terror. Edith conta a Fanny que abusaram dela 
mais de uma vez quando era menina. Nando 
ensina Ana a mexer na página da internet que 
criou para ajudá-la a encontrar sua mãe. Ana 
se comove ao saber que a ideia da página na 
internet foi de Fernando. Isabela diz a Yolanda 
que deseja ser a nova presidente coorporativa 
da empresa, e que deseja matar Sete. As crian-
ças dizem a Ana que ela pode dormir na barra-
ca de Fernando. Edith beija Nando. Fernando 
diz a Fanny que a ajudará a procurar Claudia, a 
melhor amiga de Maria Estela.

Betty, A Feia em NY - SBT - 18h00 – sexta-
-feira: O dinheiro não é suficiente para cobrir 
os gastos da nova coleção, e Armando pede à 
Beth que faça um empréstimo no banco como 
presidente da “BAR”. A princípio ela se nega, 
mas depois acaba fazendo a vontade do chefe. 
Sofia faz de tudo para impedir, mas Hugo con-
trata Jeffy como modelo da V&M. Depois que 
o estilista da V&M cria a nova coleção, agora 
é a vez de Armando cumprir com sua parte do 

trato. Ele vai à despedida de solteiro de Hugo, 
e estreia como Cookie Glam. Armando sai com 
duas mulheres e deixa Armando sozinho. Ao 
sair da festa Armando se vê envolvido em uma 
briga de Drag Queens com a polícia e foge. Ele 
chega à porta da V&M ainda disfarçado. Wilson 
o confunde com uma mulher maluca e chama a 
polícia. Marcela espera Armando junto com Da-
niel, Maria Lúcia e Patrícia. Demétrio desconfia 
dos movimentos financeiros da “BAR” e Betty 
se vê obrigada a mentir para o pai.

Cúmplices de um Resgate - SBT - 21h30 – 
sexta-feira: Joaquim vai até a casa de Priscila 
para se explicar e dizer que podem ser bons 
amigos. Os dois se abraçam. Fiorina continua 
brigada com Giuseppe por achar que ele a 
traiu. Otávio envia para Rebeca uma aliança 
de compromisso e Joaquim faz o mesmo com 
Manuela. Fausto vai atrás de Helena no zooló-
gico e ela diz para ele não chegar perto dela. 
Frederico comemora que as peças de roupa 
corretas chegaram a tempo nos pontos de 
venda. Safira fica irritada. Manuela ajuda San-
dro a escrever uma carta de amor para Laura. 
No vilarejo, Isabela continua com as aulas de 
canto e o padre diz que logo a garota estará 
afinada. Téo pergunta para Antonela, que na 
verdade é Marina, como é viver uma vida que 
não é dela. Dinho apresenta seu professor de 
direito como pretendente amoroso para Meire. 
Dóris vai atrás de Luís no haras, e constata que 
ele e Flora são apenas amigos e não amantes. 
Regina faz uma armação para acusar Joaquim 
de ter riscado seu carro. A mulher coloca uma 
ferramenta na mochila do garoto para acusá-lo. 
Tomas diz para Safira que para manter o se-
gredo dela, ela terá que lhe dar, a princípio, um 
carro novo, que não seja popular. Marina conta 
a verdade para Ofélio sobre fingir ser Antonela. 
Téo ensina Isabela, que finge ser Manuela, a 
ler braile. A garota lê “Confia em mim Isabela”. 

Amor Sem Igual - Record - 19h45 – sexta-fei-
ra: Miguel fica assustado com o que Poderosa 
acaba de lhe falar. Ele pergunta se foi porque 
não falou nada a respeito de Tobias. Podero-
sa agradece muito Miguel. Então, afirma que 
chegou a hora de se separarem e que tem de 
seguir a vida. Miguel pergunta onde Poderosa 
vai morar. Miguel oferece carona para Podero-
sa fazer suas malas e ela aceita. Maria Antônia 
sonha com Miguel, mas é acordada com José 
batendo na porta de sua casa. No Mercado Mu-
nicipal, Poderosa se despede de Oxente. José, 
todo feliz, se arruma para sair com Donatella. 
Antônio pede carona e afirma que também tem 
um encontro, mas faz malas. Poderosa conver-
sa com Maria Antônia e diz que não basta só 
uma pessoa amar em um relacionamento, mas 
sim os dois. Maria Antônia com sua imaturida-
de não liga e leva a mala de Poderosa para a 
sala. Miguel e Poderosa em silêncio no carro. 
Ao chegar na casa de Furacão, eles entram e 
Miguel deixa a mala.

O Rico e Lázaro - Record - 20h45 – sexta-
-feira: Na casa de Ravina, todos comemoram 
sua volta. Joana diz que só irá se casar com 
Asher quando ele se livrar da ponta da flecha, 
e consequentemente de sua sede de vingança. 
Ravina pergunta o que está acontecendo com a 
filha e Dana diz que não vai mais se casar. Sha-
g-Shag conversa com Arioque e diz que ainda 
não tomou coragem de procurar o filho. Larsa 
segreda algo a Zabaia. Elga aguarda ansiosa 
pela chegada de Fassur. Dana caminha, triste 
e pensativa. Todos cansados de esperarem por 
Fassur, quando ele finalmente chega acompa-
nhado por Oziel. Elga se ilumina. Dana anda na 
borda do canal. Absalom a vê de longe. Seus 
pés se desequilibram e ela cai na água. Absa-
lom corre e pula no canal atrás dela. Fassur fala 
mal de Joana e discute com Zelfa e Zac. Absa-
lom salva Dana. Ela o afasta e diz que tudo é 
culpa dele. Fassur finalmente consegue pedir a 
mão de Elga em casamento. Zac acaba concor-
dando. Malca fica triste com as atitudes de Zac. 
Daniel conversa com Lia e diz estar registran-
do todas as maravilhas que presenciou. Amitis 
tem uma visão de Nabucodonosor lhe dando 
forças. Zac discute com Malca. Nitócris decide 
falar com Evil-Merodaque sobre a volta de Bel-
sazar. Nebuzaradã e Sammu-Ramat tramam 
contra Asher e Evil-Merodaque. Beroso realiza 
a coroação de Evil-Merodaque no templo de 
Marduk. Ravina manda Absalom se afastar de 
Dana. Beroso diz desconfiar de Zabaia. Asher 
se aproxima de Evil-Merodaque e diz que o de-
seja um reinado próspero e longo. O rei agra-
dece e diz que quanto as acusações contra 
Nebuzaradã, precisa de provas, mas está de 
olho nele. Zac chega e Beroso sai com ele da 
sala do trono. Amitis conversa com Hurzabum 
sobre o tempo em que o rei permaneceu na 
floresta. Shag-Shag conversa às escondidas 
com Deborah, sua neta. Beroso pede para Zac 
investigar a compra de cerveja da Casa da Lua. 
Nebuzaradã e Rabe-Sáris provocam Joaquim. 
Nitócris e Nabonido se aproximam de Evil-Me-
rodaque e a princesa implora pela volta de 
seu filho Belsazar. Zadoque e Ravina chegam 
na Sinagoga e se surpreendem ao verem que 
Fassur organizou uma nova eleição. Hurzabum 
se surpreende ao rever Shag-Shag.

FILMES

Qualquer Gato Vira-Lata – Globo - 15h11 – 
sexta-feira: Tati era apaixonada por seu namo-
rado, o mimado e riquinho Marcelo, e fazia tudo 
para mantê-lo sob controle. Mas o cara era um 
mulherengo e eles acabaram dando um tem-
po. Disposta a reconquistá-lo, ela se oferece 
como cobaia para um professor de biologia, 
que defende uma tese polêmica sobre a rela-
ção entre a sedução dos humanos e as atitudes 
dos animais. No início a experiência dá certo, 
mas, com o passar dos dias, surge um clima de 
romance entre Tati e o professor. Baseado na 
peça de Juca de Oliveira.

Cadê a Minha Entrega? – Globo - 23h15 – 
sexta-feira: Leo, um motorista malucão, faz a 
entrega de uma encomenda comprometedora 
num endereço errado. Quem recebe o pacote 
são dois amigos que se interessam pelo con-
teúdo e decidem vendê-lo! Enquanto negociam 
com um parente da pesada, o verdadeiro dono 
da droga a rastreia, e parte para recuperá-la.

Novelas e Filmes

Quem também comemora idade 
nova no domingo, 23 de fevereiro, 
é o jornalista e fundador do jornal 
O Semanário, José Carlos Darros 
(Zé Coquinho). Receba os votos de 
paz, saúde e sucesso, da esposa 
Roberta, das filhas Iara e Ieda, 
familiares, amigos, em especial de 
toda equipe do jornal O Semanário. 
Todos aguardam a churrascada!

Outro amigo que apaga velinhas 
nesta sexta-feira (21), é o pro-
prietário do Empório das Frutas e 
Empório Rural, Murilo Guimarães 
Angelini. Receba o carinho e os 
parabéns da esposa Paula, da 
filha Nívea, familiares, clientes 
e amigos. E é claro que todos 
aguardam aquela churrascada 
caprichada, inclusive a galera do 
Haras da Gruta. Vai Palmeiras!

Parabéns à oficial e tabeliã do 
Cartório de Rafard, Rosane Mila 
Peixoto, que nesta sexta-feira (21), 
comemora mais um ano de vida. A 
mãe Antonia, familiares e amigos 
desejam que esta data seja regada 
à muita música e repleta de paz, 
saúde e felicidades.
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Prefeito de Rafard, Carlos Roberto Bueno, anunciou reajuste em vídeo divulgado nas redes sociais (Foto: Divulgação/PMR)

2ª edição da Semana QualiVida 
promove atividades focadas no 

bem-estar do servidor
O Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto (SAAE) 
realizou a 2ª edição da 
“Semana QualiVida”, que 
faz parte do projeto “Bem 
Viver”, com o objetivo de 
proporcionar atividades 
voltadas para o bem-es-
tar e qualidade de vida do 
servidor. Entre os dias, 17 
e 21 de fevereiro, cerca 
de 50 colaboradores pu-
deram desfrutar de ações 
que promoveram a saúde, 
relacionamentos, finanças, 
alimentação e bem-estar.

Um dos destaques da 
semana foram os cuida-
dos com a saúde física, e 
emocional, destacando a 
importância da preven-
ção contra doenças, como 
depressão e a ansiedade. 
Segundo a assistente so-
cial, Josiane Maria Diogo 
Antonelli, “as atividades 
oferecidas são para que 
o servidor sinta e saiba o 
quanto é importante ele es-
tar bem para desempenhar 
suas atividades diárias 
com qualidade e alegria”, 
ressalta.

Durante a semana, na 
voz de muitos servidores, 
eles afirmam que as ativi-
dades realizadas dão for-
ças e os motivam a serem 
cada dia melhor. 

Para o superintenden-

te do SAAE, José Luiz 
Cabral, a realização da 2ª 
“Semana Qualidade de 
Vida” superou as expec-
tativas e representa um 
momento especial para a 
autarquia. “Acredito que 
estamos atingindo nosso 
objetivo com a realização 
desse evento, porque que-
remos fazer com que o ser-
vidor se sinta bem. Nossa 
proposta é valorizar e hu-
manizar o servidor públi-
co”, ressalta Cabral.

Abrindo os trabalhos, 
na segunda-feira, (17), o 
superintendente destacou 
uma mensagem de grati-
dão e alegria atrelado ao 
tema do dia, “A importân-
cia do equilíbrio”.

Na terça-feira, (18), foi 
a vez de falarmos sobre a 
saúde mental, com a psicó-
loga do Hospital Unimed, 
Juliana Cerezer, que atua 

no projeto Viva Mais, des-
tacando o tema “Quem cui-
da da mente cuida da vida”. 

Continuando as ativida-
des, na quarta-feira, (19), 
foi a vez da consultora fi-
nanceira, Vanessa Pyles 
Gomes, dar um show de 
técnicas e resultados para 
se ter uma vida financeira 
saudável. 

Na quinta-feira, (20), 
foi a vez de colocarmos o 
corpo em movimento com 
a ginastica laboral condu-
zida pela fisioterapeuta da 
Ergo Saúde, Ana Paula, 
“Vida em movimento”. 

Encerramos a semana, 
(21), com uma palestra so-
bre dependência química 
com Marcos Braga, psicó-
logo da rede municipal. 

Ao final das atividades, 
foi oferecido um café da 
manhã aos participantes e 
vários sorteios de brindes. 

SAAE CAPIVARI

Abertura da Semana QualiVida do Saae Capivari (Foto: Divulgação/Saae)

Ponte do Sete Fogões é interditada 
e corre risco de desabamento

Na manhã desta quin-
ta-feira (20), as Defesas 
Civis de Rafard e Tietê in-
terditaram a ponte do bair-
ro Sete Fogões, área rural 
dos municípios. Após as 
chuvas das últimas sema-
nas, a ponte ficou danifi-
cada e, segundo a Defesa 
Civil, corre risco de desa-
bamento. O coordenador 
da Defesa Civil de Rafard, 
Rogério Rodrigues, o de 
Tietê, Lozano, e o secre-
tário de Serviços, Sidnei 
Machado, colocaram fitas 
e cones na ponte. Segundo 
eles, o solo corre o risco de 
ceder, bem como o asfalto 
e calçada.

Um estudo mais espe-
cífico ainda será feito, mas 
a princípio será necessário 
um assoreamento e cons-
trução de novo muro, já 
que o atual cedeu. “Embo-
ra o lado que tenha cedido 
seja pertencente a Tietê, 
nossa preocupação é com 
a integridade de quem usa 
a ponte, por isso neste 
momento é fundamental 
buscar parcerias e unir for-

çar a fim de evitar o pior. 
Graças ao prefeito Carlão, 
Rafard tem uma ótima re-
lação com o município 

vizinho, e tenho certeza 
que rapidamente será dada 
uma solução ao caso”, des-
taca Rogério Rodrigues.

RAFARD

Calçada e parte do asfalto já cederam  (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

Creche Adriana recebe tablets 
para alunos do maternal

A Diretoria de Edu-
cação de Rafard anun-
ciou nesta semana, a 
compra de 12 tablets. 
Os equipamentos serão 
utilizados por alunos 
do maternal 1 da creche 
Adriana Maria Qua-
gliato.

Agora, nas aulas de 
informática, os alunos 

poderão ouvir músicas, 
assistir vídeos, dese-
nhar, colorir e se entre-
ter com jogos educati-
vos. As primeiras aulas 
já ocorreram durante a 
semana.

“Nossa Educação 
é de excelência, mas, 
mesmo assim busca-
mos melhorá-la a cada 

dia, investindo cada 
vez mais. Hoje em dia 
tudo é tecnologia e 
queremos que nossos 
alunos estejam conec-
tados a essa realidade”, 
ressaltou o prefeito de 
Rafard, Carlos Rober-
to Bueno, que visitou a 
creche para conferir os 
equipamentos.

RAFARD

Carnaval terá desfiles de rua e a 
tradicional matinê com marchinhas
A Secretaria de Cultura 

e Turismo de Capivari está 
apoiando a programação 
do Carnaval 2020. A festa 
acontece entre os dias 22 
e 25 de fevereiro na ci-
dade. Os foliões poderão 
curtir dois dias de desfiles 
das escolas de samba Vai 
com Tudo, Turma da Bar-
ca e Império do Samba. 
A animação continua com 
a tradicional matinê das 
marchinhas, que também 
acontece em dois dias e 
será realizada pela rádio 

Raízes FM.
Para garantir a seguran-

ça dos foliões e da popula-
ção durante os quatro dias 
de evento, todo o efetivo 
da Guarda Municipal es-
tará trabalhando nas ruas 
em conjunto com a Polícia 
Militar.

Programação:
DIA 22: Desfile das es-

colas de samba pela Aveni-
da Pio XII, das 20h às 00h; 
21h: Escola Vai com Tudo; 
22h30: Escola Turma da 

Barca.
DIA 23: Carnaval de 

marchinhas, na Praça Cen-
tral (coreto), das 17h às 
19h.

DIA 24: Desfile das 
escolas de samba pela rua 
XV de Novembro, das 20h 
às 24h; 20h: Escola Impé-
rio do Samba; 21h30: Es-
cola Turma da Barca; 23h: 
Escola Vai com Tudo.

DIA 25: Carnaval de 
marchinhas, na Praça Cen-
tral (coreto), das 17h às 
19h.

CAPIVARI




