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FilosoFanDo L�������� V��������
é professor de Filosofi a,  Éti ca e História

Bíblia sem preconceito 55
O que dizem a Bíblia e 

a ciência sobre oração (no 
sentido religioso).

Oração é falar com 
Deus, quem está feliz exal-
ta e agradece seu Benfei-
tor, ou, suplica o que não 
consegue por si mesmo, 
para si, ou em benefício de 
outrem. A oração não deve 
ser com palavras rebusca-
das, se não, como oraria o 
analfabeto? A oração deve 
ser clara, com linguajar 
próprio. É o abrir o cora-
ção ao seu Criador. Para 
tanto, precisa crer que Ele 
existe, ouve, e pela Sua be-
nignidade fará o melhor. 
Se Deus é perfeito, então 
não é surdo (Is 59:1), co-
nhece até o pensamento (1 
Co 3:20), não precisa gritar 
(faz mal para quem grita 
e ensurdece os ouvintes). 
Não deve fazer de Deus 
um ininteligente, repetin-
do palavras, verborrejan-
do (Mt 6:7). Numa reunião 
deve orar um de cada vez, 
com ordem e decência (1 
Co 14:40). Segundo o Dr. 
J.R.Miller ao orar, a pessoa 
deve sentir real necessida-
de e dependência de Deus 
para obtê-la, palavras for-
mais não é oração. A ora-
ção não deve ser repetitiva 
e, ou, decorada (Mt  6:7). 
Oração sem fé são pala-
vras ao vento, � cará sem 
resposta divina (Tg 1:6-7). 
Deus é bom (Sl 86:5), se 
Ele deu Seu próprio Filho 
pelo pecador, não lhe dará 

todas as demais coisas (Ro 
8:32)? Pedi e dar-se-vos-á, 
buscai e encontrareis, batei 
e abrir-se-vos-á (Mt 7:7). 
Diz uma biogra� a de Lute-
ro, fundador do luteranis-
mo, que Ele dedicava 2 ho-
ras diárias para orar, mas 
quando muito atarefado, 
orava 3 horas. João Wesley, 
fundador do metodismo 
dedicava muito tempo à 
oração e ensinava seu mé-
todo – daí Metodista. Es-
creveu dezenas de livros e 
muitos sermões, pregava 
desde às 5 h da manhã e 
viajava 7500 km por ano. 
Os grandes homens de 
Deus sempre dedicaram 
muito tempo à oração par-
ticular, mas nas reuniões, 
suas orações eram curtas, 
exemplo disso foi “O Prín-
cipe dos Pregadores”, Dr 
Charles Spurgeon.

Mas, o que pensam os 
cientistas, pesquisadores 
sobre a oração?  Peter Ma-
ass, da Super- interessante, 
escreveu sobre a pesquisa 
da Duke University, EUA, 
a respeito da e� cácia da 
oração para ajudar a cura 
de doentes, dirigida pe-
los Drs. Kruco�  auxiliado 
pelo Dr. Crater, iniciada 
em 1990, quando começou 
a realizar angioplastia em 
enfermos muito graves. Os 
pacientes assinavam termo 
dizendo que a cada três, 
um tinha chance de cura 
e eram encorajados a orar 
como nunca. Para sua sur-

presa houve queda de 33% 
para 3% na mortalidade. 
Dr Kruco�  disse haver 
algo mais poderoso do que 
suas habilidades e técni-
cas nisso. Esse processo é 
chamado de terapias noi-
éticas, ou terapias espiri-
tuais. Investigam “se um 
acréscimo de preces tem 
um efeito mensurável” no 
tratamento. Nele nem os 
pacientes, nem os médicos 
sabem quem está sendo fa-
vorecido pelas orações; são 
designados aleatoriamente 
por um computador para 
receber ou não, súplicas. 
Dra Barrie Cassileth, che-
fe da medicina no “Centro 
de Câncer do Memorial 
Sloan-Kettering”, em Ma-
nhattan, diz que ‘A oração 
é mágica’; “Mas ela vê limi-
tes no poder das orações 
intercessoras”. “A ideia é 
que algumas pessoas po-
dem in� uenciar, à distân-
cia, o estado de saúde de 
alguém que não conhe-
cem... mas não há nenhu-
ma evidência que compro-
ve os resultados.” O Rvdo. 
Jerry Falwell a� rma: ‘Não 
sei se Deus responde a 
pesquisa como esta, Deus 
quer que acreditemos com 
base nas promessas da Bí-
blia e não em pesquisas 
cientí� cas’. “Mas se fosse 
um dos pacientes de Kru-
co� ” ‘gostaria de estar no 
grupo por quem as pesso-
as estão rezando’. Há mui-
tas outras pesquisas sobre 

a in� uência da oração na 
cura de doentes, como a 
dirigida pelo Dr. Herbert 
Benson da Universidade 
da Harvard, com 1200 pa-
cientes com ponte de safe-
na. Nem toda a ciência e a 
Medicina moderna tecno-
lógica têm todas as respos-
tas, concluiu Maass. Time, 
31/8/2000.

Deus é Todo-podero-
so e Amoroso (Sl 62:11-
12), rege o Universo todo, 
conta os cabelos dos seres 
humanos (Mt 10:30), co-
nhece a necessidade do 
suplicante antes de pedir 
(Mt 6:8), É Presciente, isto 
é, conhece o futuro, e o re-
vela pelas profecias, mas 
não cedeu a Jesus à Sua 
oração no Getsêmani (Mt 
26:39-44), caso contrário 
o homem estaria perdido; 
nem a Paulo (2 Co 12:7-9), 
houve milhões de heróis 
da fé, decapitados, serra-
dos, queimados vivos... 
Ouvisse todas as orações 
(uns oram para chover, 
outros para não chover, há 
os que oram para mal dos 
semelhantes), como seria a 
vida? É melhor deixar que 
o Deus Bondoso reine so-
bre todos os homens, Ele é 
o Deus que alimenta a to-
dos, e apesar dos homens, 
ainda há � ores, pássaros, 
crianças e pôr-do-sol para 
alegrá-los. 

Passe a observá-lo, 
para descobrir nele uma 
qualidade, por menor que 
seja e comece a elogiá-lo, 
exaltando sua qualidade, o 
exaltando e animando, de-
mostrando que ninguém 
é melhor que ele. Se fula-
no que tinha muito menos 
capacidade que ele, conse-
guiu vencer, ele também 
poderá consegui-lo.

Se tantos outros, ho-
mens e mulheres, vencem 
na vida, ele também con-
seguirá ultrapassar todas 
as barreiras, saindo vito-
rioso nas múltiplas bata-
lhas que travar! 

Ao invés de falar, cale-se 
todas as vezes que sentir 
vontade de criticá-lo e fale 
para elogiá-lo, mesmo que 
não esteja sentindo vonta-
de de fazê-lo. Você preci-
sa modi� car seu modo de 
encarar a vida, para que ele 
também modi� que a ma-
neira de pensar e agir.

Não chame sua atenção 

para a exploração que ele 
sofre no emprego, mos-
trando ao contrário, que 
se todos os colegas pedem 
seu auxílio e o patrão exige 
mais dele do que dos ou-
tros, é porque sua capaci-
dade é maior.

Se ele queixar-se da ro-
tina do serviço, demons-
tre-lhe que muitas pessoas 
fazem o mesmo serviço 
e oriente-o a aproveitar a 
rotina para automatizá-la 
e cansar-se menos. Sugi-
ra-lhe que procure encon-
trar dentro mesmo dessa 
rotina, distrações que lhe 
façam apreciar mais o tra-
balho.

Se estiver parado, mui-
to tempo, sem progredir 
sem ter uma pequena me-
lhora sequer, sem ser pro-
movido, ajude-o a melho-
rar sua produção; anime-o 
a dialogar com o chefe, em 
tom de respeitosa cama-
radagem, sobre suas am-
bições; incentive-o a de-

sempenhar sempre melhor 
o seu trabalho para que 
não passe despercebido, o 
seu esforço e capacidade. 
Oriente-o a ler e apren-
der e aplicar sobre men-
talização positiva, que lhe 
darão condições, de como 
tratar as pessoas desper-
tando nelas, o sentimento 
de amizade sincera e amor 
fraterno.

Muito ainda há para ser 
dito, para não deixar que 
o seu companheiro desa-
nime, para animá-lo cada 
vez mais, porque todo o 
progresso dele signi� cará 
o seu próprio progresso.

Cidadania
Em outubro futuro de-

verá haver novas eleições; 
Estaduais e Municipais, nos 
oferecendo tempo su� cien-
te para analisarmos cuida-
dosamente os pré-candi-
datos e incentivar os que; 
embora não sendo políti-
cos, mas alimentando amor 

e carinhosa dedicação a 
este solo, além de: sendo 
possuidores de condições 
e capacidade para assumi-
rem o comando, tanto do 
Legislativo quanto do Exe-
cutivo, devem demonstrá-
-los se candidatando.

Continuamos na ex-
pectativa de uma reunião 
com os atuais administra-
dores para que sejam to-
madas – em benefício da 
população – providências 
quanto à solução de vários 
problemas pendentes.

Valemo-nos desta 
oportunidade para apro-
var, elogiar e parabenizar 
o setor responsável pela 
manutenção de vias públi-
cas, pelos rebaixamentos 
(ao invés de lombadas), 
em várias ruas do centro, a 
� m de disciplinar (até que 
sejam liberadas as câmaras 
fotográ� cas para as devi-
das multas), os maus con-
dutores de veículos moto-
rizados. É isso.

ArTiGo
Ajude, não desestimule 2

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

OpiniÃo
Qual será a sua 

penitência?
E chega ao fi m o Carnaval. No Brasil, é hora 

de dar início real ao ano de 2020. As festas e be-
bedeiras, sem citar outras coisas, dão lugar às 
preocupações normais do dia a dia.

Para quem não se planejou, é hora de ‘fritar a 
cuca’ e tocar o barco em busca de soluções.

A semana também marca o início da Quares-
ma para os católicos. Segundo o Papa Francisco, 
na Quaresma é tempo de se desligar do celular 
e se conectar com o Evangelho. “É o tempo de 
renunciar a palavras inúteis, conversinhas, fo-
focas, mexericos e se aproximar do Senhor. É o 
tempo de se dedicar a uma ecologia saudável do 
coração, fazer uma limpeza nele”.

Penitência são atos como jejuns, orações, es-
molas, vigílias, peregrinações que os fi éis - ou a 
alguns tipos de religião - oferecem a Deus como 
provas de que estão arrependidos dos seus peca-
dos. A fi nalidade é a expiação dos pecados, ten-
do o signifi cado de um sacrifício pessoal do fi el, 
pagando um pecado cometido, ou agradecendo 
uma graça recebida.

A penitência pode assumir variadas formas, 
nomeadamente a reparação proporcional do 
mal feito, a perseverança em orações e na prá-
tica das boas obras, a leitura e a meditação de 
passagens da bíblia, a vigília, a autofl agelação, 
o jejum e a esmola.

Mais importante que qualquer penitência, é 
imprescindível que o ser humano comece a re-
fl etir suas atitudes e ações. Você já se pergun-
tou qual obra vai deixar aqui na terra? Como as 
pessoas vão lembrar de você?

Ninguém é obrigado a nada, mas não pode-
mos ser hipócritas de cobrar uma transforma-
ção social e política, se não nos dedicamos a 
boas ações. É preciso partir da gente.

Nunca é tarde para começar a sua obra!

Editorial
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Por Dr. José Hipólito de 
Carvalho

Honrado, leal, traba-
lhador, grande rafardense, 
embora nascido em Rio das 
Pedras. Num dia de 1917, 
aquele jovem de 18 anos, 
carregando uma pequena 
mala, estava na estação fer-
roviária de sua cidade, com 
destino à Piracicaba.

Aconteceu que o pri-
meiro trem que chegou à 
estação, ia em sentido con-
trário, e nosso jovem im-
petuoso, tomou o comboio 
e veio parar na pequenina 
Vila Ra� ard.

Desnorteado, sentou 
num banco, e começou a 
conversar com o Chefe da 
Estação, perguntando da 
possibilidade de conseguir 
um emprego. O bom se-
nhor, orientou-o a procurar 
o Engenho Central. Foi ad-
mitido como escriturário, 
e assim iniciou sua vida de 
muito trabalho.

Sua paixão era o futebol, 
e com o passar do tempo fez 
um grande círculo de ami-
zades. Exercendo uma lide-
rança nata, fundou um time 
de futebol com o nome de 
Elite Futebol Clube, adotan-
do as cores branca e preta. 
Convenceu os diretores da 
antiga Sucrérie Brésiliénnes 
de Açúcar, dona do Enge-
nho Central, que seria posi-
tivo para a empresa, o lazer 
de seus empregados.

Conseguiu assim auto-
rização para construir um 
campo de futebol (hoje ga-
ragem da Leopoldina). Du-
rante seis anos, junto com 
seus companheiros, aplai-
nou o terreno na base de 
enxadão e carrocinha pu-
xada a burro. Não cabia em 
si de alegria ao inaugurar o 
campo que recebeu o nome 
de “Lilazes”.

O Elite Futebol Clube, do 
qual foi o eterno Presidente, 
secretário e tesoureiro, além 
de excelente e veloz ponta 
direita, tornou-se também 
um clube social, com sede 
e banda própria, onde eram 
promovidos bailes e carna-
vais muito concorridos.

Diga-se ainda, que na 
pequena cidade, havia tam-
bém o União Futebol Clu-
be, nas cores branca e ver-
de. Embora rivais, sempre 
disputaram com lealdade, e 
deram muitas glórias para o 
futebol rafardense.

Carmelindo casou-se 
cedo com Henriqueta, bo-
nita moça da tradicional 
família Aprilante, cujos 
membros foram baluartes 
da emancipação política 
administrativa da cidade 
Coração. Dessa união, nas-
ceram três � lhas: Marina, 
Esmeralda e Marlene.

Após a fusão do Elite e 
do União, que deu origem 
ao R.C.A. – Rafard Clube 
Atlético, abandonou as li-

des esportivas. Tinha razão, 
sem a rivalidade, arrefeceu 
o futebol na cidade.

Na sua mocidade, Raf-
fard viveu seus tempos dou-
rados, com grandes jogos, 
muitos bailes, inclusive o 
corso carnavalesco que este 
foi lembrado e será revivido 
na cidade.

Seu último trabalho foi 
como tesoureiro da Prefei-
tura do Município de Ra-
fard.

Rosatto era um homem 
alto, bonito, de olhos azuis, 
que deixou marcas e exem-
plos a toda família, que o 
admira profundamente.

Carmelindo faleceu em 
31 de março de 1986, estan-
do sepultado no cemitério 
municipal de Rafard.

.....
Na foto do time, do ano 

de 1938, idealizado por Ro-
satto, e que ilustra a cari-
nhosa biogra� a escrita pelo 
saudoso Dr. José Hipólito 
de Carvalho (genro do ho-
menageado), vemos em pé, 
da esquerda para direita: 
Bernardino – Silvio – Rino 
– Ferrer - César Aprilante - 
Pedro Albertini - Leônidas 
Ferreira – Galvão - Toninho 
Honora - Toninho Aprilan-
te - Nelo Cardi e Carmelin-
do Rosato. Na frente o garo-
to Antônio Carlos Ferreira 
(a con� rmar) e o goleiro 
Aníbal Augusto.

Carmelindo Rosatto, um homem

Valor: R$ 98,94 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

ArTiGo    J. R. G����� �� O�������, ensaísta, 
biógrafo e historiador

Primórdios da igreja de Santa Cruz
O ilustre historiador 

Prof. Vinício Stein Cam-
pos, em sua monumental 
obra O Menino de Capi-
vari, traz, no seu volume 
II, algumas referências 
iniciais sobre a edi� ca-
ção dessa igreja, bem 
como dados importantes 
sobre o surgimento do 
nome Santa Cruz.

Nos autos de assenta-
mento da pedra funda-
mental de edi� cação da 
Capela de Santa Cruz, 
registra que isto se deu 
no dia 15 de julho de 
1886, sendo que esta ca-
pela se situava no Largo 
de Santa Cruz.

As iniciativas de lim-
peza do terreno e as me-
didas necessárias para 
esta edi� cação, se de-
ram alguns dias antes do 
evento signi� cativo que 
perpassa já 134 anos. Isto 
graças a interveniência 
de Francisco Leite de Al-
meida Barros, conheci-
do na cidade como Chi-
quinho Leite, contando, 
ainda, com os bons prés-
timos de Antônio Mar-
ques de Oliveira, então 
Presidente da Câmara 
Municipal e do arruador 
José Inácio Rodrigues 
Prata.

Na iniciativa da edi� -
cação da Capela de San-

ta Cruz, contou-se com 
a cooperação também 
de � guras como Padre 
Haroldo de Tracy de Ca-
margo, Francisco de Al-
meida Barros, José Ara-
nha, Luiz Gonzaga de 
Campos e outros tantos 
que, evidentemente, es-
tão na lista dos Autos de 
Assentamento de 1886.

Segundo os registros 
históricos, a celebração 
se dá sempre no dia 3 
de maio, que é o Dia da 
Invenção da Cruz, que 
signi� ca “achamento” 
da Vera Cruz, ou seja, o 
descobrimento da ver-
dadeira Cruz de Cristo, 
segundo o Prof. Vinício 
Stein Campos.

Contudo, examinan-
do detalhadamente toda 
a iniciativa de “Chiqui-
nho Leite” em prol da 
Igreja de Santa Cruz, 
construída no Largo de 
Santa Cruz, há de se fa-
zer referências a uma 
pessoa importante nesta 
obra: trata-se de Maria 
Joaquina Villares, mais 
conhecida como Maria 
Boava, de origem por-
tuguesa, mulher notá-
vel pela sua fé na Santa 
Cruz, e a quem se deve, 
realmente, a iniciati-
vas da construção dessa 
igreja desse nome. Maria 

Boava faleceu em 21 de 
julho de 1895, contando 
a referida Igreja de San-
ta Cruz, com os seus 10 
anos de existência.

Deixou inúmeros 
descendentes da família 
“Villares” que contribu-
íram enormemente para 
com Capivari.

Quanto ao surgimento 
da Capela de Santa Cruz, 
como fato de merecida 
construção do templo, 
há algumas lendas de 
milagres ocorridos com 
escravos libertos de cor-
rentes no referido local. 
Mas isto é registro para 
solidi� car a grande von-
tade popular de home-
nagear um símbolo que 
muito representa tam-
bém para os brasileiros: 
a Santa Cruz.
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Até o momento, mais de 360 pessoas foram imunizadas; campanha segue até 13/03 (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

Vacinação contra Sarampo 
e Febre Amarela tem 

ótimos números em Rafard

Aconteceu no 15 des-
te mês, na Unidade Bá-
sica de Saúde (UBS), o 
Dia D da campanha de 
vacinação contra Sa-
rampo e Febre Amarela. 
Com ótimos números, 
Rafard segue a campa-
nha até 13 de março, 
com atendimentos na 
Pediatria.

Até o presente mo-
mento foram 363 com-
parecimentos, e apenas 
uma aplicação da vacina 

de sarampo. De acordo 
com a Diretoria de Saú-
de Municipal, este é um 
ótimo indicador, uma vez 
que atual ação é de atu-
alização de cadernetas. 
Ou seja, de um total de 
363 pessoas, apenas uma 
estava com pendência. 

A Diretoria de Saúde 
ainda reforça que está 
intensificando as doses 
de Febre Amarela, que 
são aplicadas todas as 
quartas-feiras, por con-

ta de ser um frasco mul-
tidose, que após aberto, 
dura 6 horas, por isso o 
agendamento é feito em 
um único dia da sema-
na, para não perder as 
doses. 

A campanha segue 
até o dia 13 de março 
para que os responsáveis 
tragam seus filhos de 5 
a 19 anos para atualiza-
ção das cadernetas (em 
Sarampo), na Unidade 
Básica de Saúde.

SAÚDE

Tribunal de Contas aponta redução de 16% nas 
obras atrasadas ou paralisadas nos municípios

Região  |  Capivari tem duas obras paralisadas, enquanto Rafard tem uma; em todo Estado, são cerca de 1.500 obras atrasadas ou paralisadas

Que no Brasil exis-
tem obras públicas para-
das ou atrasadas isso não 
é nenhuma novidade. 
A novidade aqui é que 
por incrível que pareça 
houve uma redução nos 
atrasos dessas obras.

No final do ano de 
2019 foram investidos 
valores superiores há R$ 
43 bilhões em obras es-
palhadas pela capital e 
interior paulista.

O Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo 
iniciou uma monitora-
ção dessas obras com 
problemas em seu cro-
nograma em 2019. Esse 
monitoramento mostrou 
uma redução de 16%, 
em abril de 2019 eram 
1.677 obras públicas 
com alguma irregulari-
dade em seu cronogra-
ma. Em dados mais atu-
ais, em janeiro de 2020 
houve uma redução no 

atraso, apenas 1.412 
projetos foram encontra-
dos atrasos no cronogra-
ma.

No total 696 obras 
encontram-se atrasadas 
e outras 716 totalmente 
paralisadas. Dentro des-
ses números 1.156 obras 
são de responsabilidade 
das administrações dos 
municípios e apenas 265 
obras sob administração 
do estado.

 
De onde vem esse 
dinheiro?
Apesar da maioria 

das obras com algum 
problema relacionado ao 
cronograma seja de res-
ponsabilidade dos muni-
cípios, os recursos des-
sas obras são repassados 
pelo governo federal. 
Estamos falando de 550 
projetos com algum pro-
blema financiado pelo 
governo, 27% desses 

empreendimentos são de 
recursos dos municípios 
e outros 2,9% estão sen-
do realizados por contra-
tos de financiamentos.

Os projetos em atra-
sos estão em vários se-
tores entre eles saúde, 

educação, habitação, 
mobilidade urbana e se-
gurança. 

 
E como andam as 
obras nas cidades 
do interior?
Com toda certeza 

vendo esses números, 
nossa curiosidade em 
saber sobre como anda 
as obras da nossa região 
aumenta. Por isso vamos 
lá falar sobre como anda 
as obras aqui na nossa 
região.

Capivari
Na cidade de Capi-

vari atualmente existem 
duas obras paralisadas 
de responsabilidade da 
administração munici-
pal. Em ambos os casos 
não temos informações 
sobre o motivo da para-
lisação das obras.

A primeira obra que 
vamos citar aqui é a 
construção da creche na 
escola do bairro San-
ta Tereza D´Avila, que 

se encontra paralisada. 
Essa obra teve orça-
mento inicial em de R$ 
1.075.753,17, atualmen-
te o valor está em R$ 
675.420,07, a obra era 
para ser concluída em 
14/05/2019. 

A segunda obra em 
questão é a construção 
do Centro de Referência 
de Assistência Social. 
Que se encontra parali-
sado desde 23/12/2016 
que era a data de entre-
ga da obra. A obra ti-
nha orçamento inicial 
de R$ 347.050,00 e fo-
ram gastos na obra R$ 
280.346,99.

Em obras paralisadas 
foram investidos mais 
de R$ 955.767,06 do di-
nheiro dos contribuintes 
municipais, sem nenhum 
retorno para população.

Rafard
Na cidade de Rafard 

encontra-se apenas uma 
obra em atraso, que é a 
obra de setorização de 

água, a instalação de 
macromedidores de va-
zão, central de comando 
CCO e da rede de aduto-
ra de água.

A obra tinha o va-
lor inicial de R$ 
2.170.410,60, e já fo-
ram gastos cerca de R$ 
1.661.299,86, sendo 
que a data de conclu-
são era para ocorrer em 
11/12/2018. 

Segundo a prefeitura, 
a obra foi paralisada em 
virtude das chuvas e um 
aditivo de prazo apre-
sentado para dar anda-
mento.

Vale sempre informar 
que é importante que as 
populações dessas cida-
des devem ficar de olho 
e cobrar um andamento 
em relação a essas obras.

Se você obter mais 
informações sobre es-
sas, ou outras obras rea-
lizadas no estado de São 
Paulo acesso o portal do 
TCESP https://painel-
deobras.tce.sp.gov.br.

Projeto Vamos Correr acontece 
todas às segundas e quartas-feiras
O projeto “Vamos 

Correr” é realizado pela 
Prefeitura de Capivari, 
através da Secretaria de 
Juventude, Esporte e La-
zer, com o apoio do Si-
coob Cooplivre. 

Os treinos acontecem 
às segundas e quartas-
-feiras, a partir das 19h, 
na Praça Central, e vez 

ou outra o local se altera 
com o intuito de variar o 
treino de maneira espe-
cífica. Para participar do 
grupo, basta comparecer 
nos dias de treino; o alu-
no(a) preenche uma ficha 
cadastral e está apto a ini-
ciar as atividades. 

O professor forma-
do em Educação Física 

pela PUC-Campinas, 
com especialização em 
Ciências do Desporto, 
Rui Sanches, é o criador 
do grupo, que teve início 
em 2013, a partir de uma 
ideia de compartilhar sua 
experiência em corridas 
de rua. Rui é atleta ama-
dor e participa de provas 
há 17 anos. 

CAPIVARI
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Câmara entrega prêmio ‘Mulher Destaque de Rafard’
Homenagem  |  Lei criada pela vereadora Angela Barboza reconhecerá nove mulheres rafardenses que se destacam na comunidade; sessão acontece no dia 3

Os vereadores da Câ-
mara de Rafard presta-
rão homenagem à nove 
mulheres da cidade, du-
rante a 3ª sessão ordiná-
ria do ano, que será rea-
lizada na terça-feira, 03 
de março de 2020.

O Prêmio ‘Mulher 
Destaque de Rafard’ 
foi instituído pela lei 
1800/2017, criada pela 
vereadora Angela M. D. 
Barboza. O objetivo é 
reconhecer mulheres da 
cidade pelos relevantes 
serviços prestados à co-
munidade, em comemo-

ração ao dia Internacional 
da Mulher (8 de março).

Na edição de 2020, 
serão reconhecidas: 

- Sônia Maria Dori-
guelo Bueno (Alex San-
dro Domingues Santos);

- Rosemaire do Car-
mo Teixeira (Alexandre 
Ferraz Fontolan);

- Giovana Sanguino 
Quibáo (Angela Maria 
D. Barboza);

- Maria Inês da Silva 
(Daniel Teodoro);

- Maria de Souza San-
tos (Fábio dos Santos);

- Beatriz Honora Abel 

(Felipe Diez Marchio-
retto);

- Flávia da Silva Mar-
ques (Marco Antonio 
Brigati);

- Marina Canavese 
Abel (Mário Severino 
da Silva);

- Edina Maria Cláu-
dio Relis (Wagner Antô-
nio Bragalda).

O evento é aberto ao 
público e acontecerá 
durante a sessão ordiná-
ria. Cada homenageada 
receberá uma placa do 
vereador que fez a indi-
cação do nome.

CDHU se reúne 
com moradores

A Companhia de De-
senvolvimento Habita-
cional e Urbano (CDHU) 
se reuniu com as 146 fa-
mílias do Conjunto Ha-
bitacional Lurdes Abel 
Guimarães (contempla-
das com as moradias po-
pulares) na quinta-feira 
(27), na Câmara Muni-
cipal de Rafard. O tema 
discutido foi o contrato 
dos imóveis, destacando, 
em especial, a manuten-
ção preventiva.

RAFARD
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Vereadores protocolam 
pedido na Anatel para 
funcionamento do 193

No dia 19 de feverei-
ro, os vereadores Ange-
la Barboza, Alexandre 
Ferraz Fontolan e Fábio 
dos Santos, estiveram 
na Agência Nacional 
de Telecomunicações 
(Anatel). Os parlamen-
tares rafardenses proto-
colaram um pedido de 
providências para o fun-
cionamento do núme-
ro de emergência 193. 
Atualmente, o número 
não funciona em Rafard 
e, consequentemente, as 
ligações não são direcio-
nadas para o Corpo de 
Bombeiros de Capivari, 
referência na região.

Segundo os verea-
dores, o pedido já foi 
encaminhado para a 
Telefônica (Vivo), para 
que sejam tomadas pro-
vidências urgentes. A 
resposta da solicitação 
deve chegar nos próxi-
mos dias, já que a Ana-
tel passou um prazo de 
10 dias para resolução 
do problema.

Atualmente, o Corpo 
de Bombeiros atende pe-

los telefones 3492-4044 
e 3492-6398. Inclusive, 
as chamadas podem ser 
realizadas a cobrar.

A repercussão da utili-
zação do 193 se deu após 
o caso da criança engas-
gada em Rafard, salva 

pelos policiais militares, 
Cabo PM Alex e Cabo 
PM Genel. A família não 
conseguiu acionar o Cor-
po de Bombeiros pelo 
telefone de emergência 
193 e recorreu ao 190 da 
Polícia Militar.

RAFARD

Vereadores Fábio dos Santos, Angela Barboza e Alexandre Fontolan em frente à 
Anatel, onde protocolaram pedido (Foto: Arquivo pessoal)

Governo de SP cria 
Centro de Contingência 

do Coronavírus
O Governador João 

Doria decidiu criar um 
centro de contingência do 
Estado para monitorar e 
coordenar ações contra a 
propagação do novo co-
ronavírus em São Paulo. 
A decisão ocorreu após a 
confirmação do primeiro 
caso do país, na capital 
paulista. Para presidir o 
centro, Doria convidou o 
infectologista David Uip.

O centro também con-
tará com profissionais do 
Instituto Butantan, médi-
cos especialistas das redes 
pública e privada, sob a 
supervisão do Secretário 
de Estado da Saúde, José 
Henrique Germann.

O primeiro caso de CO-
VID-19 foi diagnostica-
do na terça-feira (25), em 
um paciente do Hospital 
Israelita Albert Einstein. 
Seguindo o fluxo oficial 
definido pelo Ministério 
da Saúde, o exame foi 
enviado para contraprova 
no Instituto Adolfo Lutz, 
laboratório de referência 
nacional para análise de 
amostras casos suspeitos.

“Infelizmente, foi con-
firmada em São Paulo a 
infecção de um brasilei-

ro, que estava na Itália, 
por coronavírus. Por isso, 
estamos criando este cen-
tro e de contingência e, a 
partir daí, anunciaremos 
as medidas a serem adota-
das”, disse Doria.

O homem está em iso-
lamento domiciliar, está-
vel. Reside na Capital e 
esteve, em fevereiro, na 
Itália. Apresentou sinto-
mas suspeitos, como tosse 
e febre, compatíveis com 
a suspeita de COVID-19. 
Atualmente, também há 
11 casos suspeitos em SP.

Além da Itália, Austrá-
lia, China, Coreia do Sul, 
Coreia do Norte, Camboja, 
Filipinas, Japão, Malásia, 
Vietnã, Singapura, Tailân-
dia, Alemanha, França, Irã 
e Emirados Árabes Unidos 
estão na lista de locais de 
origem ou transição de-
finida pelo Ministério da 
Saúde nesta semana.

A mudança levou em 
conta o aumento de casos 
registrados fora do territó-
rio chinês. As orientações 
foram replicadas pelo Go-
verno de São Paulo para 
todas as regiões do Estado.

“É imprescindível que, 
ao apresentar os sintomas, 

as pessoas procurem um 
serviço de saúde mais pró-
ximo, como fez este pa-
ciente”, afirmou o Secretá-
rio Germann.

Além dos sintomas 
como febre, dificulda-
de para respirar, tosse ou 
coriza é preciso observar 
outros aspectos epidemio-
lógicos, como histórico de 
viagem em área com circu-
lação do vírus ou mesmo 
contato próximo a algum 
caso suspeito ou confirma-
do laboratorialmente para 
COVID-19.

“A prevenção é o mais 
importante para doenças 
respiratórias, pois vírus 
não respeita fronteira”, 
destacou o infectologista 
David Uip.

As Secretarias de Saú-
de do Estado e de Prefei-
tura de São Paulo estão 
monitorando as pessoas 
que tiveram contato com o 
paciente. Todas as ações e 
medidas seguem protoco-
los do Ministério da Saúde 
e da Organização Mundial 
de Saúde. O site www.sau-
de.gov.br/coronavirus está 
concentrando as informa-
ções atualizadas sobre o 
tema.

SAÚDE

Prefeitura de Porto Feliz inicia implantação de coleta 
de lixo mecanizada em parceria com o Fehidro

Convênio  |  Serão instalados 222 contêineres com capacidade de mil litros e 25 com capacidade de 2.500 litros na Terra das Monções

A Prefeitura de Porto 
Feliz iniciou nesta sema-
na a instalação de contê-
ineres para depósito de 
lixo orgânico e reciclável 
na cidade, que serão utili-
zados no novo sistema de 
coleta mecanizada.

A ação faz parte de um 
convênio firmado com 
o Fehidro (Fundo Esta-
dual de Recursos Hídri-
cos), com o objetivo de 
melhorar e modernizar o 
sistema de coleta de lixo, 
além de melhorar a saúde 
pública, com a preven-
ção de possíveis focos e 
criadores de dengue, pro-
tegendo os resíduos da 

ação de vetores.
Ao todo, serão ins-

talados 222 contêineres 
com capacidade de 1.000 
litros e 25 contêineres 
com capacidade de 2.500 
litros em diversas ruas e 
bairros do município.

O prefeito de Porto 
Feliz, Dr. Cássio Habice 
Prado, esteve presente 
para o recebimento dos 
primeiros 150 contêine-
res que já serão disponi-
bilizados para a popula-
ção.

Coleta Mecanizada
O novo processo de 

limpeza urbana é mais 

eficiente e planejado, 
com a conteinerização e 
mecanização da coleta de 
resíduos sólidos, deixan-
do os bairros mais boni-
tos, limpos e organizados.

Serão distribuídos 
nas ruas e avenidas um 
contentor azul, para des-
carte de resíduos orgâ-
nicos, e um contentor 
verde, para descarte de 
resíduos recicláveis, ga-
rantido a separação do 
lixo doméstico.

O depósito pode ser 
realizado a qualquer dia 
e horário nos contêineres, 
que são hermeticamente 
fechados, evitando que o 

lixo se espalhe e suje as 
ruas, causando entupi-
mento de bueiros e de-
mais problemas. Além 
disso, eles minimizam o 
mau cheiro, a prolifera-
ção de insetos, a expo-
sição do lixo à chuva e 
animais, o vazamento de 
líquidos e otimizam a co-
leta, que passa a ser feita, 
com o mínimo de conta-
to humano, facilitando a 
vida de nossos coletores.

Os recipientes serão 
esvaziados e higieniza-
dos periodicamente de 
segunda a sábado, no 
mesmo horário que a co-
leta de resíduos é feita 

atualmente.
O contêiner não é des-

tinado a entulhos, pneus, 
aparas de jardinagem, 
móveis velhos e lixo ele-

trônico. Em caso de dúvi-
da ou sugestão, entre em 
contato com a Diretoria 
de Meio Ambiente pelo 
telefone (15) 3261-1301.

Município já recebeu 150 contêineres (Foto: Divulgação/Prefeitura de Porto Feliz)
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ArTiGo
A������ D��� R�������� �� C������, bacharel em Direito 
com especialização em dependência química na USP/SP/GREA

Furtos em Capivari 
e Cleptomania

Um objeto, mesmo que não tenha sido adquirido 
por meio de roubo, deve ser no entanto considerado 
furtado se o possuímos sem dele precisarmos. Mahat-
ma Gandhi

Como têm sido constantes os furtos em Capivari, 
volto ao assunto. 

Em alguns casos, o impulso de furtar objetos é 
considerado uma doença pela medicina; muitas pes-
soas desenvolvem essa dependência, uma parte de-
las são personalidades importantes no cenário brasi-
leiro ou internacional.

Tempos atrás O Globo noticiou o ocorrido com 
Rabino, líder da comunidade judaica paulista, que 
foi preso nos EUA sob a suspeita de furto. Solto após 
pagamento de � ança. E também de atrizes famosas 
Lindsay Lohan e Winona Ryder.

A cleptomania é classi� cada pelo DMS IV (Ma-
nual de Diagnóstico e Estatística da Organização 
Mundial da Saúde) como um dos Transtornos do 
Controle dos Impulsos, justamente porque sua ca-
racterística mais marcante é a incapacidade em re-
sistir ao impulso de furtar, mesmo que o objeto fur-
tado não seja útil, necessário ou de qualquer valor.

Para ser considerado um cleptomaníaco, o ato de 
furtar praticado por indivíduo não pode ser conse-
quência de outro estado de adoecimento mental.

Tem tratamento a cleptomania? Essa doença é 
crônica, não tem cura, mas o comportamento de 
furtar e roubar pode ser controlado, com tratamento 
orientado por psicólogo ou psiquiatra.

No Brasil, novamente vemos que comportamen-
tos como esses não se restringem às camadas mais 
necessitadas da sociedade, mas ocorrem também 
nos mais altos círculos do poder.

A Revista Veja recentemente publicou a seguinte 
notícia: “PF encontra cofre de Lula com joias e obras 
de arte. Localizado em sala em agência do Banco do 
Brasil, o acervo estava guardado em 23 caixas lacra-
das desde janeiro de 2011, e inclui cruci� xo que havia 
desaparecido do Planalto” (https://veja.abril.com.br/
politica/pf-encontra-cofre-de-lula-com-joias-e-o-
bras-de-arte/). Retomando o que diz o Manual de 
Diagnóstico: “mesmo que o objeto furtado não seja 
necessário” (para a pessoa).

O estadista brasileiro Rui Barbosa fez um discur-
so muito relevante sobre o tema do furtar e do rou-
bar; parece uma profecia do que iríamos vivenciar 
um dia. Diz ele: “O ladrão prostitui, com o roubo, as 
suas mãos. O mentiroso, com a mentira, a própria 
boca, a sua palavra e a sua consciência. Os antigos 
enxergavam no mentiroso o mais vil dos tarados 
morais. Depois de enumerar todas as misérias de um 
perdido, concluíam, quando cabia: ‘E até mente’”.

Há dois milênios, Jesus já dava a seguinte explica-
ção para seus discípulos: o que contamina as pessoas 
não é o que entra pela boca, mas o que sai do cora-
ção, gerando pensamentos, palavras e ações: “Mas, o 
que sai da boca, procede do coração, e isso contami-
na o homem. Porque do coração procedem os maus 
pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, 
falsos testemunhos e blasfêmias” (Mateus 15:18,19).

Homenagem às 
mulheres marca 

início da comemoração 
dos 55 anos de Rafard
Março será marcado 

pelo 55º aniversário de 
Rafard, com uma série de 
eventos especiais para ce-
lebrar a data especial. Na 
sexta-feira, (6), uma ho-
menagem para o “Dia das 
Mulheres”, feita pelos 
alunos do Projeto Guri dá 
início a celebração.

Ensaiados pelos pro-
fessores Eliel Gois e Ra-
fael Tiengo, os alunos de 
cavaco e violão vão en-
toar clássicos nacionais 
e internacionais no Cen-
tro Cultural de Rafard. A 
apresentação está marca-
da para às 14h.

Confi ra o calendário 
completo das atividades 
no mês do aniversário:

13/03 – Teatro “Pe-
quenos Condutores” 
PROAC, no Centro Cul-
tural  Júlio Henrique Ra-
ff ard, às 10h e às 14h;

15/03 – Amistosos de 
futebol: Rafard x Rio das 
Pedras (feminino) e De-
portivo Rafard x Atlético 
Rio Pedrense. Campo do 
Centro Esportivo Reinal-
do Fontolan, às 9h;

15/03 – Desfi le dos 
Cavaleiros/Show Ran-

cho do Cowboy, no Cen-
tro Esportivo Reinaldo 
Fontolan;

20/03 – Hasteamento 
das Bandeiras nas esco-
las Profº Aurélio Sotto, 
Profº Luís Grellet e Profª 
Josefi na Chiarini Bor-
ghesi;

20/03 – Apresenta-
ções dos alunos do Pro-
jeto Guri e Dança Arte 
com a professora Sabri-
na no Paço Municipal, às 
14h30;

20/03 – Sessão Solene 
na Câmara Municipal;

21/03 – Apresentação 
Musical do Conservató-
rio de Tatuí na Capela da 
Fazenda São Bernardo 
às 18h;

22/03 – Desafi o MTB 
Açaí Mil & Ross, no 
Centro Esportivo Reinal-
do Fontolan, às 8h;

22/03 – Missa na Igre-
ja Matriz Nossa Senhora 
de Lourdes, às 9h30;

27, 28 e 29/03 – Festi-
val Food Truck, no Cen-
tro Esportivo Reinaldo 
Fontolan (ginásio Antô-
nio Cerezer).

Todos os eventos são 
abertos ao público.

CIDADE CORAÇÃO

Pagamento do Bolsa 
Família começa dia 18
Pagamentos das par-

celas de fevereiro do 
Bolsa Família terminam 
nesta semana, com a li-
beração dos valores para 
os NIS, de fi nal 9 e zero. 
O NIS é o Número de 
Identifi cação Social.

Em março, a libera-
ção das cotas começa dia 
18, para as inscrições de 
fi nal 1. Com o mês mais 
longo, os pagamentos 
prosseguem até dia 31, 
uma terça-feira.

Segundo a Caixa 
Econômica Federal, 
13,1 milhões de famílias 
foram atendidas pelo 
programa até dezembro 
do ano passado.

Podem receber o be-
nefício, que varia de 
41 a 89 reais, famílias 

em situação de pobre-
za ou extrema pobreza, 
de acordo com a renda 
mensal por pessoa.

O benefício básico, 
de 89 reais, é pago para 
famílias em situação de 
extrema pobreza, com 
renda mensal de até 89 
reais por pessoa.

Já o variável é des-
tinado àquelas famílias 
com crianças e adoles-
centes de até 15 anos e 
gestantes ou mães que 
amamentam. O valor 
pago é de 41 reais e cada 
família pode acumular 
até cinco benefícios.

Até janeiro deste ano, 
uma fi la de espera re-
gistrava 3,5 milhões de 
pessoas para ingressar 
no programa.

SOCIAL
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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:

ALEX SANDRO NUNES DE ALMEIDA e MILENA HELOISA RISSO, 
sendo o pretendente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, aos 10/01/1997, 
profi ssão: operador de empilhadeira, estado civil: solteiro, domiciliado e 
residente em Capivari-SP, Rua Michela Scafóglio, 81, bairro: Castelani, 
fi lho de Célio Nunes de Almeida e Rosangela Aparecida Brandolin de Al-
meida; e a pretendente: natural de Capivari-SP e registrada em Rafard-SP, 
onde nasceu, aos 29/07/2000, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, 
domiciliada e residente em Rafard-SP, Rua Alan Rolim Barbosa, 649, 
bairro: Popular, fi lha de Antônio Luiz Risso e Marilena dos Santos Risso.

Rafard, 21 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

20/02 - Nair Rodrigues do Amaral - 61 anos
22/02 - Francisco Gilmar Sales Bernardino - 53 anos
22/02 - Elenilda Bispo de Seles - 46 anos
24/02 - Angelo de Jesus Bengozi - 53 anos
25/02 - Raquel Ferreira Cardoso - 52 anos
26/02 - Otavio de Toledo Filho - 69 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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Dia 28/02
Ivonete Infante
Gabriel Henrique Franco Pires
Sônia Maria Brugnerotto
Geraldo Estanislau Jr.
Daniela Celestino da Silva
Rogério Rubens Miller
Clariane Ap. M. da Costa Risso
Felipe Bertin Faria
Erminio Paviotte
João Honorio Moreira Neto
Paulo José Stelata Scrivano
Larissa Fernanda de Almeida
Telma Duarte Bettin
Kethilin Júlia Pascon Barbosa
Gustavo Mendes Giacomini
Dailton Derli Balan
Luciano Elias Gonazaga
Gesse Alves de Oliveira
Alexandre da S. Mariano (Amaral)
Henrique Bergoc
Felipe Bertin
Clarice Lourenço Zuin

Dia 01/03
Guilherme Gimenes
Maria Emília Vendramin
Maria Acassia Ruzza
Giovana Favarelli
Marcela de Paula Lima
Tatiana Floriano Antunes
Taís Floriano
Lia Alves Thomazini
Maria Célia M. Turchetto
Tatiane Menegatti
Bruno Andrello
Vitor Borba
Maurício Fantini Mazzini

Dia 02/03
Pedro Perecim Menegati
Enzo de Souza Nascimento
Andrea Ap. Codo Rossi
Leandro Rodrigues de Jesus
Maria H. Machado da S. Fontolan
Talita Balan Pagotto
Gicilaine de Campos Silva

Sérgio Norberto de Oliveira
Márcio Quagliato
Maurício Rossi
Carol Coimbra
Lidiane Ribeiro
Yuri Fernando Rossi
Karina Quadros

Dia 03/03
Luís Henrique Cardoso Antunes
Luis do Livramento
Isabela Xavier Leite
Geraldo Aparecido de Oliveira
Sônia Ap. Polesi Santana
Fabiola Daroz
Hugo Cerezer
Keila Menezes
Giancarlo Soderini Ferraciu

Dia 04/03
Cleide dos Santos Berganton
Leonei Turolla Pellegrini
Paula Calil Parra Fontolan
Célia Colombo Vendramin
Eugênia Maria A. Albiero Lucas
Sérgio Botinham
Tatiane Lorençon
Fernanda Pereira
Ricardo Cruzatto (Zatinha)
Luciana Cristina Forte
Delma Tognin
Bruna Lourenço

Dia 05/03
Fernando H. Cardoso Antunes
Samuel Henrique de Souza
Marilda Ap. Armelin Balan
Guilherme Forti da Silva
Maria Alice Dias Pacheco
Otávio Oliveira de Almeida
Gustavo Oliveira de Almeida
Galdino Assis
Siliana Forti Leite
Guilherme Mateus Fontolan
Murilo Risso
José Carlos Stucchi

Áries – De 21/03 a 20/04: É preciso ter coragem e postura para defender o que é seu e desen-
volver todo o seu potencial financeiro. Nesta semana, os desafios mostram-se no campo material 
para que você possa progredir e se libertar de amarras, como o medo, o isolamento e a sensação 
de incompetência. Os desafios não precisam estar apenas depositados no campo emocional. Eles 
podem ser reais, como problemas com chefes, dificuldades financeiras e pessoas que desafiam a sua 
vocação. O autoconhecimento é fundamental para que você se posicione com qualidade para obter 
resultados mais sólidos. É importante saber que você está sendo protegido pelos anjos e devas que 
o acompanham. Siga o seu coração, mas amparado pela paz e pela certeza da vitória. O controle 
excessivo pode prejudicar a relação. É uma semana em que ambos estão sendo levados a avaliar o 
que deve ser mantido ou descartado na troca afetiva. Evite relações de troca baseadas em posse e 
interesses. É uma semana produtiva para tomar decisões profissionais com foco no campo financeiro. 
Mas é preciso ter coragem, aprender a fazer escolhas e adotar posturas melhores na troca comercial 
ou com a chefia.

Touro – De 21/04 a 20/05: Querido taurino, esta semana é muito significativa para o seu desen-
volvimento. Você vai perceber a importância de se posicionar diante de projetos ou com um grupo de 
pessoas. A comunicação aliada ao desejo de inovar são ferramentas que devem ser utilizadas com 
maior propriedade nesta semana. As decisões devem estar alinhadas ao seu conhecimento, porque 
ativam resoluções com documentos, estudos e viagens. Certamente é uma semana em que você 
estará em destaque e tomando decisões para o seu próprio aprimoramento. O seu maior desafio é ga-
rantir equilíbrio emocional em suas decisões, porque a autoestima está sendo afetada por manobras 
geradas pelo seu inconsciente. Dê atenção à qualidade dos afetos e ao modo como vem percebendo 
as suas verdadeiras necessidades. O cônjuge está passando por um momento de crescimento e su-
peração de obstáculos. Mas você está sendo levado a realizar a qualidade da troca e a repensar o seu 
valor na relação. O céu pede discernimento no que tange a afetos. Você está num ciclo de progresso 
e está se sentindo bem para promover novas oportunidades. Mas é preciso avaliar as condições 
atuais, principalmente com colaboradores e com o ambiente de trabalho. É preciso firmar o seu valor.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: Nesta semana, você está sendo testado em suas posturas diante 
de obstáculos que podem gerar oscilações emocionais. É preciso vencer os medos, a insegurança e 
tudo o que vem oprimindo o seu progresso financeiro. Busque o silêncio para averiguar os pesos que 
vem carregando em excesso ou em falta. O seu teste é emocional e espiritual. O céu relata que o con-
trole da situação não é uma garantia, porque a experiência deve ser vivenciada com maturidade e com 
desprendimento. É por meio do desapego de situações que não devem mais ser mantidas que você 
obterá o progresso profissional e material que deseja. Examine, portanto, o que deve ser descartado 
e busque o caminho reto e sábio. O céu pede que você examine os afetos que vêm de amigos ou de 
um grupo de pessoas que não está sendo positivo para o desenvolvimento de todos os envolvidos. Os 
exageros e os excessos ainda tendem a se manifestar nesta semana. É fundamental, nesta semana, 
avaliar as nuances da troca e retirar tudo aquilo que não deve mais ser mantido no novo ciclo. A falta 
de limites é um deles! É uma semana ótima para tomar decisões assertivas para a carreira. O céu 
recomenda silêncio e reserva.

Câncer – De 21/06 a 20/07: É uma semana muito positiva para liderar projetos e atividades em 
equipe. Os amigos também ficam em destaque, e isso é ótimo para o seu desenvolvimento pessoal e 
profissional. O céu também colabora com clientes e relações com sócios e parceiros. O foco está nos 
trâmites comerciais. O cenário é amistoso para tomar decisões com clareza e objetividade entre as 
pessoas. Os movimentos também se estendem a viagens, estudos e a uma nova forma de perceber 
as ideias que circulam entre as pessoas. O desafio é que há uma pessoa em especial que está, de 
alguma forma, prejudicando o seu desenvolvimento profissional. Essa pessoa pode ser você mesmo! 
Dê atenção ao controle e aos excessos que não estão de acordo com as novas oportunidades que 
surgem. O cônjuge tende a encontrar bons resultados ao tomar decisões assertivas para a carreira. 
Mas é importante avaliar o controle e a manipulação que prejudicam a troca. Tudo tende a caminhar 
bem se ambos estiverem dispostos a mudar padrões de controle que não cabem mais. O céu lhe 
oferece excelentes oportunidades profissionais. Mas você está inserido num círculo de relações com-
plicadas. Tenha atenção com o controle exercido por uma pessoa que bloqueia todo o seu potencial. 
Toda escolha tem a sua consequência.

Leão – De 21/07 a 22/08: É uma semana ótima para focar em suas metas e em sua carreira. 
O céu lhe dá a possibilidade de tomar decisões de uma forma assertiva e satisfatória para o seu de-
senvolvimento profissional. A experiência se estende a funcionários e ao ambiente de trabalho. Há a 
necessidade de ser mais produtivo, portanto, o foco também é direcionado a pessoas que contribuem 
para o seu progresso. Você está consciente das mudanças e de como deve atuar com algumas pes-
soas. A sua percepção também está direcionada ao desapego, que se torna vital para obter o cresci-
mento que o céu lhe oferta, entretanto é importante prestar atenção numa pessoa específica de sua 
rotina, pois ela está resistente a mudar os hábitos ou a aceitar as normas deste novo ciclo. Avalie as 
condições com sabedoria. O relacionamento passa por uma fase de amadurecimento. Para dar certo, 
ambos precisam estar dispostos a mudar e reconstruir um cenário satisfatório. O céu favorece viagens 
e uma conversa mais vasta sobre decisões imediatas. É uma semana ótima para colocar todas as 
suas ideias em prática, principalmente aqueles que envolvem chefes, líderes e pessoas que estão 
conectadas a você. Mas preste atenção nas relações de convivência. Uma pessoa pode te esgotar. 
Amplie o seu campo de visão sobre a situação.

Virgem – De 23/08 a 22/09: Nesta semana fica ainda mais nítida as mudanças pelas quais você 
vem passando, principalmente no seu campo de visão e na criação de novas oportunidades que ge-
rem ganhos materiais. O autodesenvolvimento é um fator importantíssimo para subir um novo degrau. 
A autoestima e a consciência sobre os seus talentos se tornam vitais se quiser obter o crescimento 
que o céu está reservando para você. A experiência também aborda as relações, sejam afetivas ou 
comerciais. É uma semana ótima para interagir com uma pessoa que está caminhando ao seu lado e 
que lhe fornece um monte de ideias favoráveis para obter frutos. O desafio da semana é interagir com 
uma pessoa que desafia os seus talentos, por isso há necessidade de acreditar mais em si mesmo 
para que seja possível atrair somente coisas boas. Mude a sua frequência energética! É uma semana 
muito positiva para a relação. Ambos estão dispostos a conversar e a expressar o que desejam na 
troca a dois. O céu favorece viagens, lazer e namoro. Mas é importante soltar aspectos de controle 
que prejudicam a troca. É uma semana ótima para se relacionar com pessoas que estão na mesma 
direção profissional. O céu favorece a sua atuação e lhe traz excelentes resultados. Aprenda a des-
cartar situações que não lhe servem mais.

Libra – De 23/09 a 22/10: Nesta semana ficam em destaque os recursos compartilhados. Você 
está focado na forma como administra os investimentos com o cônjuge, sócios e parceiros. O céu 
pede uma reavaliação da forma como você lida com o dinheiro do “outro”. Aqui também entram in-
vestimentos para a casa, o imóvel e mudanças para a família. A semana também está positiva para 
organizar a rotina e a forma de desenvolver o seu trabalho, portanto também favorece as relações com 
os colaboradores. Um estilo de vida desregrado, com hábitos nocivos, deve ser eliminado nesta nova 
fase. O seu desafio está no casamento ou na forma de se relacionar com uma pessoa muito próxima, 
que acaba afetando muito as suas escolhas. Reavalie com carinho quem é essa figura para que seja 
possível eliminar a rigidez com a qual você vem encarando os fatos da vida. A relação passa por um 
período tenso e de obstáculos. É uma semana em que deve ser priorizada a qualidade da relação. 
A família ou os aspectos que estavam sendo “jogados para baixo do tapete” começam a aparecer. 
Você é levado a refletir sobre a troca e a fazer escolhas significativas para o seu desenvolvimento. 
É uma semana ótima para focar no trabalho, principalmente para aprimorar o foco. A rotina passa 
por mudanças significativas, mas você é levado a seguir os planos traçados com mais competência.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: É uma semana muito produtiva para resolver situações com côn-
juge, sócios e parceiros. Os assuntos que ficam em pauta com a pessoa tocada envolvem investimen-
tos. O céu colabora com reuniões, viagens, palestras, cursos e um contato mais próximo, inclusive 
com outras pessoas. Você vai sentir a necessidade de expressar o que pensa de uma forma objetiva e 
clara. Os assuntos tratados também podem se relacionar a filhos, lazer e entretenimento. É, inclusive, 
uma semana ótima para focar no desenvolvimento dos filhos, priorizando as necessidades deles. O 
céu pede atenção na forma de lidar com uma pessoa que traz controle para a rotina e o trabalho. É 
fundamental fazer uma seleção das necessidades que norteiam o trabalho e a saúde. O relaciona-
mento passa por inovações, mas a semana está ótima para conversar e avaliar as necessidades a 
dois. Os filhos e o lazer ficam em destaque nesta semana. Você está conseguindo se expressar com 
qualidade e ser ouvido, entretanto o céu pede de você habilidades para lidar com uma pessoa que 
afeta a sua produtividade. Existem situações difíceis de serem mudadas! Como você deve agora se 
comportar diante disso?

Sagitário – De 22/11 a 21/12: Nesta semana ficam em destaque as decisões direcionadas ao 
trabalho e à rotina. É uma semana ótima para organizar pendências e situações que devem ser priori-
zadas, com foco em ganhos materiais. É importante avaliar as condições profissionais e o modo como 
você vem encarando as responsabilidades. O local de trabalho ou as relações familiares mesclam-se 
com as suas decisões e outras pessoas podem participar de tais decisões. A semana pede de você 
flexibilidade e uma desenvoltura mais dinâmica para obter o progresso que o céu vem lhe reservando. 
O seu maior desafio é interagir com uma pessoa que afeta em suas decisões financeiras. Essa pessoa 
pode ser um filho, um parceiro afetivo ou alguém envolvido em uma situação que deixa a autoestima 
mais vulnerável. Cuide de suas decisões com carinho. A pessoa amada está disposta a conversar e a 
expressar o que sente e pensa. Mas você está mais arredio e em busca de autonomia. É preciso iden-
tificar as suas necessidades e desenvolver a autoestima. O seu crescimento e o seu aprimoramento 
profissional começam de dentro para fora. É importante amadurecer o campo emocional e as relações 
que ainda o deixam vulnerável. Deposite o foco onde é necessário.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: É uma semana em que você deve manter o foco em seu 
bem-estar e em seus interesses pessoais. A experiência também pode tocar a qualidade dos afetos 
e as responsabilidades assumidas com filhos. Mas é uma semana ótima para que você possa se 
desenvolver de uma maneira diferente, autêntica e corajosa. O céu também favorece as relações de 
convivência, principalmente com parentes. O momento está ótimo para viajar, estudar, interagir com 
informações novas e conhecer novas pessoas. O seu maior desafio é lidar com uma pessoa que afeta 
a autoestima e acentua relações de controle de manipulação. Essa pessoa pode vir da família ou 
afetar a dinâmica familiar. Preste atenção com carinho e reavalie o quanto está disposto a mudar e a 
soltar tudo isso. É uma semana para colocar as tensões de lado e namorar. A relação não está cem 
por cento, mas o céu fala que você deve mudar o seu comportamento diante de fatos e situações que 
sempre estiveram sob o seu controle, mas que não estão mais. A semana pede que você mude e solte 
para que a felicidade entre. Você precisa imediatamente olhar para as suas posturas. O céu exige de 
você mudanças profundas e um comportamento novo, principalmente em relação ao seu futuro profis-
sional. Se continuar do jeito que está, você vai perder excelentes oportunidades.

Aquário – De 21/01 a 19/02: É uma semana muito produtiva para lidar com decisões direcio-
nadas à família, à casa e aos assuntos domésticos. Um imóvel pode ser tocado. Se precisar tomar 
decisões de uma forma mais firme, é uma semana excelente para isso. O seu emocional deve estar 
bem focado em nuances que às vezes se apresentam inconscientes, gerando medos e inseguranças. 
O céu também aponta investimentos, que são mexidos com boas intenções e resultados. O seu maior 
desafio é interagir com uma pessoa do seu convívio, que pode ser parente ou uma figura importante 
neste ciclo de maturidade. A pessoa tocada acaba afetando diretamente o seu emocional, mas exige 
de você um autocontrole nesta fase. Avalie quem é essa pessoa e depois abandone o controle com 
sabedoria. O cônjuge está voltado às finanças e a investimentos. É uma semana positiva para resolver 
pendências e conversar mais sobre o futuro e compromissos a dois. Você está pronto para tomar 
decisões novas e soltar situações familiares para ser feliz verdadeiramente. O que quero dizer com 
isso? Você está pronto para encarar aspectos emocionais que formaram padrões de estagnação na 
forma como você se sente produtivo. Você está se libertando de tudo isso!

Peixes – De 20/02 a 20/03: É uma semana ótima para você! Vejo você produtivo e com exce-
lentes resultados para movimentar projetos e colocar as suas ideias em prática. Você está consciente 
das suas necessidades e de como pode obter bons resultados por meio da sua imagem e da sua 
postura. A comunicação fica em destaque, e isso é ótimo para que você possa seguir com maior de-
senvoltura. As relações de convivência são impulsionadas e colaboram com a troca de informações, 
viagens, estudos e pequenos deslocamentos. O seu maior desafio é lidar com os ganhos materiais e 
os investimentos. O céu aponta riscos e trâmites comerciais que envolvem controle e jogo de poder. 
Tenha atenção com a forma como você vem percebendo o seu valor e busque se desprender de laços 
que o aprisionam. O cônjuge está voltado a você e interessado em suas decisões particulares. Uma 
conversa é positiva para que vocês possam equilibrar e ajustar experiências que estão pendentes. 
Você está com as rédeas do controle profissional em suas mãos. É uma semana ótima para tomar de-
cisões assertivas e realizadoras. Tenha atenção com o excesso de controle e com o desejo de poder. 
É preciso avaliar onde você está depositando o seu valor.

Horóscopo
NOVELAS

Amor de Mãe - Globo - 21h – sexta-feira: 
Danilo e Camila decidem adiar a conversa com 
Thelma, por conta da gravidez. Lurdes e Camila 
comentam com Magno, Érica e Danilo sobre o 
surgimento de Rita. Vitória pede desculpas a 
Raul. Sabrina manipula Ryan para ficar famosa. 
Leila insinua para Brenda que Magno quis a se-
paração para ficar com Betina. Érica e Sandro 
se aproximam, mas temem a reação de Raul. 
Sabrina se declara namorada de Ryan. Raul de-
duz que Sandro está apaixonado. Raul e San-
dro cuidam de Tiago. Leila investiga Vitória, a 
mando de Penha. Lurdes repreende Ryan. Érica 
confessa a Ryan que acredita ter se apaixonado 
por Sandro. Ryan diz a Érica que quer se casar 
com Sabrina.

Salve-se Quem Puder - Globo - 19h – sexta-
-feira: Kyra conta a Luna que Alexia/Josimara 
fingirá psicografar uma carta sua para Rafael. 
Bia revela a Agnes que seu marcapasso é um 
empecilho para ela se relacionar com alguém. 
Rafael lê a suposta carta psicografada por Kyra 
e tem a impressão de que a moça ainda está 
viva. Téo pensa em seguir as sessões de fisio-
terapia com  Luna/Fiona. Vicky percebe o clima 
entre Luna/Fiona e Téo. Alan e Tarantino se pre-
ocupam com a confusão mental de Ignácio. Téo 
confessa a Enéas que Luna/Fiona mexe com 
ele. Kyra/Cleyde, Queen e Mosquito constatam 
que Ignácio fugiu de casa.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: Filipe 
decide procurar Tadeu. Lara se recusa a aju-
dar Lígia a encontrar Rita. Raíssa tem a ideia 
de usar sua fama com Nanda para divulgar o 
desaparecimento de Rita. Beto tenta fazer com 
que Filipe se alimente, mas o menino acaba 
passando mal. Jaqueline investiga Rui, e acaba 
presa em seu bar. Carla e Anjinha estranham a 
intimidade de Marco com Rugieri. Thiago estra-
nha a ausência de notícias de Jaqueline e sai à 
procura da namorada. Filipe e Beto vão atrás de 
Tadeu. Rui chega à casa de Tadeu.

Ouro Verde - Band - 20h20 – sexta-feira: Jo-
aquim e Vera trocam ameaças. Dr. Tiago e Mô-
nica convencem Neném a fazer mais exames. 
Laurinda aparece na casa de Rita e a deixa de-
sestabilizada. António recebe os filhos no apar-
tamento de Jorge e diz que estava na fazenda 
Ouro Verde. Neném fica sabendo que sua do-
ença está em um nível avançado e a tendência 
é piorar. Inês visita Bia no hospital e desabafa 
sobre o caso de Antônio.

As Aventuras de Poliana - SBT - 20h50 – sex-
ta-feira: Antônio apresenta formalmente Branca 
a sua filha Violeta. Samuel não consegue acei-
tar que seu filho namore Sophie. Ruth decide 
deixar Feijão fora de casa. Roger chama Nadine 
e Débora para pensar em uma solução que con-
torne a situação com o CLP. Filipa fica furiosa 
ao descobrir que Eric está na casa de Poliana. 
João defende Feijão e diz que ele não foi o res-
ponsável por rasgar a almofada. Iure peita seu 
pai e diz que não irá tolerar que ele desrespeite 
Sophie. Ester conta para Poliana sobre o beijo 
de Pendleton e Luisa. Marcelo pede que Nadine 
levante mais provas contra Pendleton. Débora 
vê Marcelo e Violeta juntos na padaria e fica 
enciumada. Durval vai até a casa de Mosquito 
para pedir desculpas pessoalmente ao menino.

Meu Coração É Teu – SBT – sexta-feira: So-
ledade se encontra com Ana e as crianças, ela 
esta confusa e triste. Paulo e Alicia se beijam, 
Ana os separa. Diego pede a Fernando que vol-
te para a mansão e conquiste Ana. Natália dá a 
Fernando um álbum de fotos que Diego tomou 
de Ana. Mauricio pergunta a Luz porque Ana e 
Fernando não se casam, e também diz que gos-
taria que seu pai se casasse com Fanny. Leon 
diz a Fanny que fará um vídeo de sua canção 
com ela. Os gêmeos e Sebastião pedem perdão 
a Sara pela brincadeira que fizeram e Sebastião 
lhe dá uma flor. Yolanda descobre que Isabela 
está planejando fazer algo pior com Soledade. 
Soledade diz a Ângelo que está triste, pois 
Branca disse que jamais a perdoará. Fernando 
surpreende Ana ao chegar sem avisar à man-
são. Fernando e Ana tomam um chá juntos, e 
ele mostra seu algum de fotos. Ana não conse-
gue esconder a felicidade em vê-lo, Fernando 
pede outra oportunidade a Ana. Amanhece e 
Fernando vê a receita que o médico deu a Luz, 
e se lembra do nome do médico que lhe enviou 
um e-mail. Fernando liga para o Dr. Ângelo, que 
o diz que sua assistente o contatou, Fernando 
responde que não tem assistente, e eles ficam 
de se ver. Soledade volta ao apartamento de 
Isabela e tenta explicar porque a abandonou, 
mas Isabela insiste em dizer que jamais a per-
doará. Fernando vai ao apartamento de Ângelo, 
e eles conversam. Fernando diz que a filha de 
Soledade não se chama Branca, e sim Ana Leal. 
Ângelo mostra a Fernando o suposto endereço 
de Branca, Fernando descobre que Isabela está 
por trás de todo esse engano. Em sua casa, Isa-
bela pensa em como se desfazer de Soledade. 
Fernando e Ângelo chegam à casa de Isabela 
e Soledade está inconsolável. Ângelo diz a So-
ledade que ela foi enganada e que sua filha se 
chama Ana Leal. Fernando vai atrás de Soleda-
de na casa de Isabela e pede a ela que deixe 
de atrapalhar a vida de Ana. Isabela responde 
que ainda que Fernando não queira, seguirá sa-
bendo dela, pois será pai de seu filho. Soledade 
diz a Yolanda que não consegue acreditar que 
sendo mãe, caia em jogos desse tipo, feitos por 
Isabela. 

Betty, A Feia em NY - SBT - 18h00 – sexta-fei-
ra: A vida de Armando na V&M se torna caótica 
depois que Betty pede demissão e ele decide 
abrir mão da presidência. Ricardo procura Betty 
em sua casa e tenta convencê-la a voltar para 
a empresa. Ele conta que Armando está muito 
mal e pensa em deixar a presidência, mas nem 
assim consegue convencê-la. Ao mesmo tempo 
Betty recebe flores de seu chefe. Acontece o ca-
samento de Hugo e Fábio. Romina na verdade 
é esposa de Fábio e quer impedir que a ceri-
mônia se realize. Betty vai até o local onde está 
acontecendo o casamento decidida a falar com 
Armando mas é impedida de entrar. Ela se dis-
farça de garçonete usando a mesma máscara 
que todos estão usando na festa e chega perto 
de Armando no momento em que ele vai dizer 
toda a verdade ao pai. Armando a reconhece 
e fica feliz. Betty aceita voltar para a empresa 
desde que ele não lhe diga mais mentiras. So-
fia precisa conseguir dinheiro para que Giovás 
convide Jenny para jantar em um restaurante de 
luxo e mente para Charlie par que lhe empreste 
a quantia que precisa.

Cúmplices de um Resgate - SBT - 21h30 – 
sexta-feira: Regina descobre que Priscila é na 
verdade filha de Geraldo. Dinho leva um novo 
pretendente para namorar com Meire. A sín-
dica gosta do homem, porém ele é alérgico a 
gatos e vai embora ao ver Bartolomeu. Isabela 
e Téo conversam com Manuela e os cúmplices 
no estúdio da gravadora. Priscila chega e acha 
estranho a falsa dupla sertaneja. Clara diz para 
Mateus que acha que Luiz está lhe traindo e 
por isso deve se separar. Regina tira satisfação 
com o irmão sobre nunca ter lhe contado sobre 
Priscila. Geraldo fica espantado com a desco-
berta da irmã. Téo e Isabela voltam da cidade. 
Omar vê e conta para os pais deles que os dois 
cabularam aula. Rebeca discute com ‘Manuela’ 
e a coloca de castigo. O mesmo acontece com 
Téo. Alícia impõe limites para o celular e tablet 
dos filhos. Dinho repete que Meire precisa de 
um marido e a deixa furiosa. Ofélio diz que San-
dro precisa mostrar dotes artísticos para tentar 
conquistar Laura.

Amor Sem Igual - Record - 19h45 – sexta-
-feira: Poderosa se aproxima, com sangue nos 
olhos, encarando Bernardo. Bernardo faz que 
vai arrancar a máscara de Poderosa, mas Du-
plex chega antes e impede. Poderosa circula 
pelo salão, arrancando olhares, assovios e pal-
mas. Os clientes ficam polvorosos com a perfor-
mance e gritam por quem paga mais. Poderosa 
retira a máscara. Olympia fica impressionada 
com Poderosa. Maria Antônia diz para Fernan-
da que quer ir embora. Policial leva Ramiro a um 
prédio abandonado. Fernanda sugere a Tobias 
que chame a polícia para descobrir o paradei-
ro de Ramiro. Miguel sentado em sua poltrona, 
olha para a pashimina de Poderosa. Miguel en-
via uma mensagem para Poderosa. Tobias pede 
para Fernanda se acalmar.

O Rico e Lázaro - Record - 20h45 – sexta-fei-
ra: Zac confessa ter chantageado Joana e leva 
uma bronca de Elga. Ela avisa que ninguém po-
derá reclamar de sua união com Fassur. Amitis 
procura Nitócris e diz que Evil-Merodaque deve 
ter o apoio da família. Lior pede para Asher dei-
xar de ser teimoso e o convida para o casamen-
to de Joaquim. Ebede-Meleque ajuda Neusta a 
se arrumar para a cerimônia. Evil-Merodaque 
conversa com Shamiran e diz que permitirá que 
Joaquim deixe a cidade. Nitócris e Nabonido re-
cebem uma mensagem do servo Madai. Dana 
fica mexida com o olhar de Absalom. Nebuza-
radã diz que Arioque pode ser um problema em 
seu caminho. Nitócris recebe notícias de Bel-
sazar. Sammu-Ramat aconselha Nebuzaradã 
a matar Arioque. O chefe da guarda se recusa. 
Joaquim fica ansioso à espera da noiva. Neusta 
pede para Ebede-Meleque buscar um vestido 
da rainha e atrasa a cerimônia. Asher faz as 
pazes com Joana. Amitis fica surpresa ao ver 
Neusta chegando trajando seu vestido. Joaquim 
se emociona ao ver Edissa vestida de noiva. 
Zac pede para Beroso tentar prejudicar Asher 
de alguma maneira. Shag-Shag dá dicas para 
Oziel atender melhor as mulheres na Casa da 
Lua. Zac e Beroso armam contra Asher. Nam-
nu apresenta o palácio para Malca. Zadoque 
oficializa a união entre Joaquim e Edissa. Elga 
permite que Fassur converse com os netos. Ni-
colau se revolta com as grosseirias de Absalom. 
Samira e Talita estranha o comportamento dos 
filhos. Namnu diz que Zac não sabe dar valor 
à Malca. Shag-Shag conhece Kidist, sobrinha 
de Arioque. Beroso pede para Amitis convencer 
Evil-Merodaque de aceitar as divindades babilô-
nicas. Edissa agradece o apoio de Joana. Da-
niel oferece apoio a Ravina. Hurzabum recebe 
o carinho de Shag-Shag. Nicolau dá em cima 
de Kidist. 

Salve-se Quem Puder – Globo – 19h – sexta-
-feira: Kyra conta a Luna que Alexia/Josimara 
fingirá psicografar uma carta sua para Rafael. 
Bia revela a Agnes que seu marcapasso é um 
empecilho para ela se relacionar com alguém. 
Rafael lê a suposta carta psicografada por Kyra 
e tem a impressão de que a moça ainda está 
viva. Téo pensa em seguir as sessões de fisio-
terapia com  Luna/Fiona. Vicky percebe o clima 
entre Luna/Fiona e Téo. Alan e Tarantino se pre-
ocupam com a confusão mental de Ignácio. Téo 
confessa a Enéas que Luna/Fiona mexe com 
ele. Kyra/Cleyde, Queen e Mosquito constatam 
que Ignácio fugiu de casa.

FILMES

A Lenda do Tesouro Perdido, Livro dos Se-
gredos – Globo - 15h11 – sexta-feira: Quando 
uma página perdida do diário do assassino de 
Abraham Lincoln reaparece, um antepassado 
de Ben Gates torna-se o principal suspeito de 
conspirar contra o presidente americano. Que-
rendo provar a inocência do parente, Ben reúne 
mais uma vez sua equipe e segue uma série de 
pistas, que os leva em uma caça ao tesouro por 
vários países.

Dennis: O Pimentinha – SBT - 23h15 - sexta-
-feira:  A Sra. Wilson aceita hospedar o pesti-
nha Dennis em sua casa enquanto os pais dele 
viajam. Ela só não imaginava que o garotinho 
seria capaz de tantas travessuras, incluindo a 
destruição do premiado jardim que seu marido, 
o velho e rabugento sr. Wilson, cultiva há anos.

Sangue na Veia – Globo - 00h31 – sexta-feira: 
Ava é uma lutadora com um passado sombrio. 
Quando seu marido desaparece durante a lua 
de mel no Caribe, Ava descobre um submundo 
local violento que esconde uma conspiração. 
Armada com suas técnicas mortais de luta, Ava 
resolve descobrir a verdade – e derrotar um a 
um cada responsável pelo desaparecimento do 
seu marido.

Sr. Turner – Globo - 2h20 – sexta-feira: J. M. 
W. Turner é um pintor inglês impressionista. O 
artista é fascinado pelas luzes e pelo efeito da 
iluminação no mar, nas cidades, nas constru-
ções e nas paisagens.Turner é o pai solteiro de 
duas filhas. Em um período triste de sua vida, 
ele conhece uma mulher incrível, por quem se 
apaixona.

O Incrível Livro de Hipnotismo de Molly 
Moon – Globo - 4h29 – sexta-feira: Uma me-
nina órfã acha um livro de hipnose e, ao praticar 
com algumas pessoas, consegue ir até Nova 
Iorque e se tornar rica e famosa. Mas, ao desco-
brir a existência do livro, um homem sequestra 
seu cachorro com a intenção de chantageá-la a 
roubar um banco.

Novelas e Filmes
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Comemoração aconteceu na sede do Cras Estação, na antiga Estação Sorocabana (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

Carnacras resgata tradição 
dos antigos carnavais

A Prefeitura de Ra-
fard, por meio do Cen-
tro de Referência de 
Assistência Social 
(CRAS), realizou na 
última sexta-feira, dia 
21, mais uma edição do 
Carnacras, um evento 
tradicional no municí-
pio e que traz à tona os 
antigos carnavais rafar-
denses. A edição deste 
ano aconteceu no CRAS 
Estação e foi voltada a 

todos os grupos sociais 
lá atendidos.

O Carnacras teve 
muita música e alegria, 
contagiando todos os 
presentes. O público se 
divertiu com o “bloco na 
rua”, com fantasias bem 
criativas, e dançou e 
pulou com músicas que 
foram destaque em ou-
tros carnavais, além das 
tradicionais marchinhas. 
Ainda houve escolha do 

Rei e Rainha do Carna-
cras, além de comes e 
bebes.

O prefeito Carlos Ro-
berto Bueno, primeira-
-dama e Presidente do 
Fundo Social de Rafard, 
Sônia Bueno, e a Direto-
ra da Assistência Social, 
Helena Francisco da Sil-
va, estiveram presentes. 
O prefeito Carlão para-
benizou a todos pelo lin-
do evento.

RAFARD

Nebulização será feita no interior dos imóveis, no bairro Lurdes Abel Guimarães (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

Nebulização contra 
escorpiões acontece 
na próxima semana

Na próxima segunda-
-feira (2), a partir das 8h, 
a Vigilância Sanitária de 
Rafard (Visa) estará no 
Conjunto Habitacional 
Lurdes Abel Guimarães 
(Casas Populares) para 
realizar a nebulização 
contra escorpiões. A Visa 
pede que os moradores 
colaborem com o traba-
lho, retirando os animais 

da residência e abrindo 
as portas e janelas, pois a 
nebulização será feita no 
interior dos imóveis.

A Visa ressalta que 
a nebulização é apenas 
um reforço aos trabalhos 
executados de forma 
ininterrupta pela equipe 
e que a medida só alcan-
çará os efeitos esperados 
se a população continuar 

eliminando dos quintais 
de casa objetos e resídu-
os que sejam propícios 
ao aparecimento destes 
animais.

Paralelamente a isso, 
os agentes vão continuar 
com suas atividades de 
rotina, como visitas casa 
a casa, monitoramento 
de pontos especiais e es-
tratégicos.

FIQUE ATENTO

Viva Mais está com inscrições 
abertas para Grupo de Gestantes 
e Reeducação Alimentar Adulto

UNIMED CAPIVARI

O Programa Viva Mais 
- Departamento de Medi-
cina Preventiva do Hos-
pital Unimed de Capivari 
está com inscrições aber-
tas para o Grupo de Ree-
ducação Alimentar Adulto 
e Gestantes. 

Reeducação 
alimentar
A atividade iniciará em 

03/03/2019, às 19h00, no 
Novo Ambulatório – En-
trada lateral do Hospital 
Unimed e conta com um 
ciclo de palestras. 

A reeducação alimentar 
é um processo de mudança 
comportamental e tem vá-
rios objetivos; redução de 
peso e controle de várias 
patologias clínicas como: 
colesterol, diabetes, hi-
pertensão, entre outras. 
Os participantes compar-

tilharão suas experiências, 
visando  modificar hábi-
tos e consequentemente 
ter uma qualidade de vida 
saudável.

Grupo de gestante
A chegada de um filho 

é um momento mágico na 
vida de uma mulher e por 
este motivo a preparação 
para o nascimento do bebê 
é imprescindível! Por isso, 
o grupo de gestante inicia-
rá em 05/03, às 19h00, no 
novo ambulatório – entra-
da lateral do hospital.

Na programação, os 
participantes assistirão vá-
rias palestras com temas 
diversificados e ministra-
dos por; médicos, enfer-
meira, psicólogas, fono-
audióloga, entre outros, 
porém, com os mesmos 
objetivos que é orientar as 

mamães sobre as diversas 
fases da gravidez; desde 
as modificações físicas e 
psicológicas, bem como, o 
desenvolvimento do bebê 
e os cuidados básicos com 
os recém-nascidos. E ainda 
terá como metas o incenti-
vo ao aleitamento materno 
exclusivo e ao parto natu-
ral humanizado, que são 
temas de proeminência na 
Saúde Suplementar. 

Informações e 
inscrições 
Os interessados deve-

rão fazer as inscrições de 
ambos os grupos até o dia 
28/02, pelo fone (19) 3492 
9777 - ramal 245, das 
08h00 às 15h00 ou dirigir-
-se ao Novo Ambulatório 
– entrada lateral do Hos-
pital Unimed, sito à Rua 
Coronel Delfino, s/n. 




