
Quadra 
da escola 
Aurélio 

Sotto ganha 
piso novo

RAFARD

‘Ponte da Pio XII’ é recapeada 
pela Prefeitura de Rafard

Passados cerca de 20 anos, a ponte sobre o Rio Capivari, situada no final da avenida Pio XII e início da rua 
Marechal Deodoro da Fonseca, teve o pavimento totalmente recapeado. Página 5

PARCERIA

Página 7

Rafard retoma 
projetos de dança 

com aulas gratuitas 
para a população

TODAS AS IDADES

Aulas gratuitas de dança para todas as idades 
voltaram a ser oferecidas pela prefeitura. 

Página 12

Capivari realiza 
maior programa 
de recapeamento 

da história

ENFIM

Ruas como Felício Vigorito, Sylvio Janotta,
Maria Bego Bossolan, Cézar Guidetti e Pedro Dias 

da Motta, que estavam em péssimas condições 
de tráfego, receberam asfalto novo e em seguida 

sinalização. Página 11
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FilosoFanDo L�������� V��������
é professor de Filosofi a,  Éti ca e História

A Música, Ciência e Bíblia
Música é uma palavra de 

etimologia curiosa, ela se 
originou do termo mitoló-
gico grego Μουσα (musa); 
recebemos via latim mousa 
e desta temos museu (era 
o templo das musas, des-
tinado a estudos das ciên-
cias e das artes), músico, 
musicista... Na mitologia 
helena, Mnemósine, esposa 
de Zeus, tinha nove � lhas, 
solteiras (tinham � lhos), 
deusas citadas por Homero 
na Odisseia, inspiravam e 
protegiam as artes. O histo-
riador Hesíodo nominou-
-as e descreveu suas tarefas: 
Calíope inspirava a poesia 
trágica, Clio acurava a His-
tória e o harpismo; Éuterpe, 
a tragédia e a poesia lírica; 
Terpsícore cuidava da dan-
ça, canto e � auta; Urânia, 
da astronomia e matemáti-
ca; Tália, da comédia; Érato, 
da poesia do amor; Polímia, 
do hino e dança religiosa e 
Melpômene, tragédia. Essas 
deusas eram veneradas e 
festejadas no monte Héli-
con, em Piéria e na Trácia, 
mais do que em todas as 
terras helênicas. As estátu-
as e pinturas dessas deusas 
com harpas, pergaminhos 
são símbolos artísticos. Sei 
que os leitores são instru-
ídos, mas é bom lembrar 
que mito pode ter um nú-
cleo de verdade. Mitos são 
narrativas heroicas, fan-
tasiosas e geralmente, de 
tempos fabulosos (de fábu-

las mesmo), contos que não 
correspondem à realida-
de. Esse conto de Homero, 
Hesíodo e outros, embora 
crido por muitos, não são 
reais. Portanto, quando na 
antiguidade, e mesmo na 
Idade Média, se proferia 
a palavra mousikós (gre-
go), mousicos (latim), ou 
música (português), seria 
entendida como referência 
às artes de modo geral. Só 
na segunda metade da I.M. 
é que o vocábulo passou a 
designar a arte musical es-
peci� camente. Música é a 
arte de emitir e combinar 
sons de tal forma que se 
torne agradável ao ouvido e 
de efeito estético. Por agra-
dável entende-se aprazível, 
que não agride, e por esté-
tico, o que causa no homem 
um sentimento suave e de 
beleza. Pode ser música de 
câmara, de programa, de 
banda, eletrônica, mas pre-
cisa ter um resultado artís-
tico agradável ao ouvido e 
estético no âmago dos ou-
vintes.

A música é calman-
te, é terapêutica, eleva os 
sentimentos e aspirações, 
enobrece o caráter, torna 
os ouvintes suscetíveis às 
afetividades e mais aptos à 
conectividade com Deus. 
Neste século não se pensa 
a música inspirada pelas 
musas, mas com certeza, as 
benfazejas músicas, como 
as demais artes e ciências, 

são oriundas daquele que 
tudo sabe e ama suas cria-
turas. A música é, segundo 
alguns enciclopedistas, ex-
pressão cultural, a priori, 
composta para a nobreza e 
realeza, espelha particulari-
dades étnicas de um povo. 
Apesar desta de� nição ver-
dadeira a música é também 
formadora de cultura. Com 
o � m do nacionalismo exa-
cerbado a música deixou de 
ser regionalista; a música 
popular e a erudita convi-
veram em todas as classes 
sociais, contudo, a popular, 
impulsionada pela indús-
tria do entretenimento, su-
plantou a música erudita. 
Elas sempre se in� uencia-
ram mutuamente. As músi-
cas populares eram de alta 
qualidade, religiosa, poéti-
ca, dramática, ou românti-
ca, compostas por músicos 
eruditos como Carlos Go-
mes, Schubert, Beethoven, 
Wagner, Villa-Lobos. Na 
realidade, o que distin-
gue a popular da erudita, 
como as demais conceitu-
ações, são o conhecimento 
e a popularidade das músi-
cas. Assim, as músicas dos 
compositores supracitados 
são populares, assim como 
as de Chiquinha Gonzaga, 
Pixinguinha, Ary Barroso, 
Noel Rosa, Adoniran Bar-
bosa, Luiz Gonzaga, Viní-
cius de Moraes, Tom Jobim 
e muitos outros. Há uma li-
nha cronológica conhecida, 

embora oscilante, das mú-
sicas: medieval (476-1400); 
renascentista (1400-1600); 
barroca (1600 – 1750) clás-
sica (1750 – 1820) românti-
ca (1820-1910); modernista 
(1922-1945); pós-moder-
nista (1945-1960); contem-
porânea (1960).

A religião xintoísta, bu-
dista, hinduísta, no oriente, 
o catolicismo e o protestan-
tismo, no ocidente, exerce-
ram fortes in� uências na 
música, e se entrelaçaram 
através do tempo. Há, ain-
da, a in� uência africana 
com o maxixe, samba, e 
outros ritmos. A música 
cantochão foi inspirada na 
grega clássica revigorada 
pelos monges beneditinos, 
séc. 19.

Por de� nição, o amon-
toado de sons, palavreados 
chulos, agressivos aos ouvi-
dos e ao íntimo do ser, quer 
no signi� cado, quer pela 
altissonância, deixa de ser 
música. Embora ritmado, 
acompanhado de agitação 
corporal é tendente a rebai-
xar os sentidos morais, em-
brutece e aniquila o que é 
nobre, torna moucos os ou-
vidos, irritadiço, belicoso, o 
gentil, pode enlouquecer o 
lúcido. Portanto, separe o 
trigo (música digni� cante) 
do joio.

Um dos mais dedicados 
pesquisadores foi o jornalis-
ta João Martins, repórter da 
Revista O Cruzeiro do Rio 
de Janeiro, que, em 1952 
ao regressar de uma repor-
tagem na Barra da Tijuca, 
teve a rara oportunidade 
de presenciar evolução de 
um Disco Voador. Em sua 
companhia, encontrava-se 
o fotógrafo Eduardo Ke� el, 
que não perdendo a chance 
de tirar cinco fotos do apa-
relho. Que foram posterior-
mente analisadas pela Força 
Aérea Brasileira, sendo con-
sideradas autênticas.

Tão convencido estava o 
então Coronel Aviador João 
Adil de Oliveira que, na 
ocasião de uma conferên-
cia na Escola Superior de 
Guerra em 1954, levou os 
dois repórteres como teste-
munhos � dedignos da pre-
sença dos Discos Voadores 
nos céus brasileiros.

Entrevistando João 
Martins em seu escritório, 
prontamente nos atendeu, 
se pronti� cando a respon-
der nossas perguntas, co-

meçadas de como encarava 
o problema dos chamados 
contatos, com os extrater-
restres tripulantes dos Dis-
cos Voadores.

“Com reserva e cuida-
do” máximos, pois uma vez 
que um contato provado 
com possíveis tripulantes 
desses Objetos Aéreos Não 
Identi� cados (pre� ro essa 
denominação à de Discos 
Voadores) cria aconteci-
mentos de importância 
mundial, razão pela qual, 
não podemos aceitar qual-
quer narrativa desse gênero 
sem grandes provas que o 
corroborem.

O assunto é muito sério 
para que o encaremos le-
vianamente, não devendo 
deixar que nele prevaleça à 
imaginação, o misticismo, 
fanatismo nem o desejo de 
publicidade. O estudo des-
ses casos, assim como o de 
todos os outros, deve seguir 
uma linha rigorosa de obje-
tividade, tanto possível, de 
investigação cientí� ca. 

Dos muitos episódios 
conhecidos e divulgados 

de contatos com tripulan-
tes ainda não encontrei ne-
nhum que pudesse � car aci-
ma de dúvida, que pudesse 
ser aceito sem reservas. Isso 
não quer dizer que consi-
dero todos os que trazem 
tais testemunhos, como 
mentirosos ou misti� cado-
res. “Mas, embora algum 
ou alguns estejam falando 
verdade, nenhum ainda, 
apresentou as necessárias e 
su� cientes provas para de-
� nitivamente me convence-
rem”.

Deste modo, para João 
Martins, o problema dos 
contatos, carece de provas 
mais convincentes, justa-
mente o que falta aos ditos 
contados isolados, uma vez 
que teriam os pesquisado-
res pura e simplesmente o 
depoimento da testemunha.

Em realidade, a maioria 
dos que pesquisam o pro-
blema tem considerado o 
caso dos contatos, em plano 
secundário, mesmo porque, 
salienta Martins, a investi-
gação necessita ser séria e 
objetiva. (Segue)

Cidadania
Uma boa surpresa! O 

prefeito de Capivari, cum-
prindo a promessa de uma 
total recapagem no asfalto 
em sua cidade, nos bene-
� ciou recuperando ao da 
ponte que nos liga com a 
Avenida Pio XII. Penhora-
damente agradecendo esta-
mos, em nome da popula-
ção rafardense.

Aproxima-se o mês das 
eleições. Você já fez um le-
vantamento na � cha dos 
elegíveis, analisou-lhes os 
méritos e deméritos que os 
considerem capacitados a 
dirigirem o destino da Ci-
dade Coração, proporcio-
nando-lhe ordem para ob-
ter progresso? O voto é uma 
grande força com a qual o 
povo pode adquirir - saben-
do usá-lo com consciência 
e responsabilidade - tudo 
de bom ou o oposto. A sua 
escolha certa certamente irá 
colaborar para que seja elei-
to um cidadão que patrioti-
camente ame este acolhedor 
e querido pedaço de chão. 

É isso.

ArTiGo
Os discos voadores. Em entrevista

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

OpiniÃo
‘Santa’ intolerância, 

para não dizer 
ignorância

Dia sim, dia não, a gente fi ca aqui pensando 
qual será o futuro da sociedade brasileira. As 
pessoas não sabem mais qual o sentido de co-
munidade, convivência e tolerância.

Essa ‘maldita’ rede social, usada por alguns 
como forma de descontração e lazer, também 
se tornou um antro de intolerância, dissemi-
nação do ódio e Fake News.

Naquele espaço, as pessoas se acham me-
lhores que as outras, se tornam poetas, jorna-
listas, artistas, fotógrafos, vlogueiros, infl uen-
ciadores digitais, enfi m, pensam que entre eles 
e o mundo aqui fora, existe um vidro blindado 
que nunca poderá ser ultrapassado.

Para alguns grupos, é um verdadeiro muro 
das lamentações, onde as pessoas se acham no 
direito de atingir, agredir e denegrir o próxi-
mo, sem mesmo entender do que está falando. 
É preciso apurar, conversar e dar espaço para 
uma segunda opinião antes de sair por aí es-
crevendo ‘abobrinhas’.

Enfi m, esse nosso alerta e também desaba-
fo, diz respeito a uma publicação nas redes so-
ciais, onde o jornal foi citado por ter publicado 
um artigo de um colaborador. Lembramos que 
“os artigos assinados não refl etem necessaria-
mente a opinião do jornal. São de inteira res-
ponsabilidade de seus autores”. Esses dizeres 
são divulgados semanalmente logo abaixo do 
expediente do semanário.

Infelizmente, algumas pessoas, que talvez 
nem leram o artigo, complementaram com 
comentários sem conteúdo algum, atacando o 
nome de uma instituição que há cerca de 30 
anos batalha pelo desenvolvimento da socie-
dade rafardense.

Pois bem, como nos é de direito, comenta-
mos a postagem. Já que a leitura causou tanta 
indignação, abrimos espaço para estas pesso-
as se posicionarem com um artigo rebatendo 
o conteúdo escrito pelo colaborador. Estamos 
aguardando até agora!

A gente sabe que muita gente quer mesmo 
é aparecer, mas fi ca uma dica, às vezes, vale 
mais uma boa conversa olho no olho, onde 
cada um possa expor a sua opinião, para de-
pois, sair por aí criticando. Sabemos lá, com 
qual intenção!

Ah, vale ressaltar também que o jornal O Se-
manário é gerido e produzido por seres huma-
nos, que todos nós sabemos, são passíveis de er-
ros. Zelamos ao máximo em levar a informação 
seguindo as regras do nosso querido português, 
mas a gente também escorrega as vezes.

São novos tempos, mais importante ainda, 
em nossa visão, é levar informação com cre-
dibilidade, com um conteúdo onde você leia e 
não precise conferir em outras fontes se é ver-
dade ou não.

Nosso compromisso é com você, leitor. Fora 
isso, não haveria sentido em manter o único 
jornal impresso e online com sede na Cidade 
Coração, enfrentando tantos desafi os fi nancei-
ros e tanta resistência de um povo que não dá 
valor para quem é de casa.

Enquanto houver quem acredite, a gente 
aguenta as ‘porradas’ e se mantém vivo na luta.

Bom fi m de semana a todos!

Editorial
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Oh! que saudades que tenho
Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais!
Que amor, que sonhos, que � ores,
Naquelas tardes fagueiras
À sombra das bananeiras,
Debaixo dos laranjais!

Como são belos os dias
Do despontar da existência!
— Respira a alma inocência
Como perfumes a � or;
O mar é — lago sereno,
O céu — um manto azulado,
O mundo — um sonho dourado,
A vida — um hino d’amor!

Que aurora, que sol, que vida,
Que noites de melodia
Naquela doce alegria,
Naquele ingênuo folgar!
O céu bordado d’estrelas,
A terra de aromas cheia
As ondas beijando a areia
E a lua beijando o mar!

Oh! dias da minha infância!
Oh! meu céu de primavera!
Que doce a vida não era
Nessa risonha manhã!
Em vez das mágoas de agora,
Eu tinha nessas delícias
De minha mãe as carícias
E beijos de minha irmã!

Livre � lho das montanhas,
Eu ia bem satisfeito,
Da camisa aberta o peito,
— Pés descalços, braços nus
— Correndo pelas campinas
A roda das cachoeiras,
Atrás das asas ligeiras
Das borboletas azuis!

Naqueles tempos ditosos
Ia colher as pitangas,
Trepava a tirar as mangas,
Brincava à beira do mar;
Rezava às Ave-Marias,
Achava o céu sempre lindo.
Adormecia sorrindo
E despertava a cantar!

................................

Oh! que saudades que tenho
Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais!
— Que amor, que sonhos, que � ores,
Naquelas tardes fagueiras
A sombra das bananeiras
Debaixo dos laranjais!

Meus oito anos
Casemiro de Abreu

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

Filhos - empréstimo de Deus
A verdade é que a gente não faz � lhos. Só faz o layout.  

Eles mesmos fazem a arte-� nal. 
Luís Fernando Veríssimo

O quarto mandamento nos manda que honremos os 
pais, devendo guardar aos pais respeito, gratidão, amor � -
lial e justa obediência: “Honra teu pai e tua mãe, para que 
se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, 
te dá” (Ex. 20-12). 

Do outro lado, a honrosa tarefa que Deus concede aos 
pais é a de gerar, educar os � lhos e levá-los a conhecer 
Deus e suas sábias e justas leis, que nos regulam a vida e 
o destino.

O casamento é uma escolha, onde os cônjuges se elegem 
para constituir a primeira sociedade, a família – a serviço 
do bem-estar da comunidade conjugal e familiar. A socie-
dade consanguínea é um canteiro de luz espiritual, no qual 
se dão bem aqueles que se guarnecem dos valores morais, 
da solicitude, da resignação e paciência um para com o ou-
tro e para com os � lhos. 

Nessa caminhada, o amor nos une numa sementeira do 
destino, disponibilizando as experiências e � lhos; necessi-
tamos estar juntos de nossos familiares em virtude de nos-
so passado, para restaurarmos o campo da fraternidade, 
indispensável ao bem-estar e serenidade de nossas almas. 

O lar é um santuário onde o Poder Superior nos convo-
ca à sublimação, no cumprimento dos deveres do amor e 
serviço cristão. 

Em cada despertar de dia, nublado ou colorido, em nos-
sa casa planetária, milhares de almas retornam ao Mun-
do Espiritual, deixando suas vestes físicas, e outros tantos 
milhares se candidatam ao renascimento. Enquanto o sol 
brilha no céu, com seu gigantesco poder de amadurecer as 
colheitas, ou uma sombra negra avança na direção da noite 
que chega, os candidatos à perfeição estão retornando em 
novos berços em busca da sublimação.

Tenhamos a certeza de que estamos colocados no me-
lhor lugar, na situação de que necessitamos para progredir. 
Que ninguém se encontra em lugar errado, nem ao lado de 
pessoas que não mereça. Por que, no mais, tudo se enqua-
dra dentro da lei de evolução.

Em 12 de abril de 1985, na cidade de Uberaba, Chico 
Xavier recebia uma mensagem do espírito Emmanuel que 
revelava: “Berço e túmulo são apenas dois marcos da vida, 
que, maravilhosa e eterna, enxameia por toda parte”.

O texto a seguir é atribuído, na internet, ao escritor por-
tuguês José Saramago (que recebeu o Nobel de Literatura 
de 1998 e anteriormente, em 1995, o Prêmio Camões, o 
mais importante da língua portuguesa); traz uma re� exão 
sobre o empréstimo que recebemos na família; uns acham 
que o empréstimo é da Vida, outros que é de Deus: “Filho 
é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de 
como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar 
nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos 
e de aprendermos a ter coragem. 

Isto mesmo! Ser pai ou mãe é o maior ato de coragem 
que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, 
principalmente da incerteza de estar agindo corretamente 
e do medo de perder algo tão amado. 

Perder? Como? Não é nosso, recordam-se? 
Foi apenas um empréstimo”.
E você, o que pensa dos empréstimos que tem recebido? 

Natureza ou graça, prova ou expiação, castigo ou felicida-
de?

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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Valor: R$ 153 
(Lei 1571/2012) Tiragem 2000

Vereador Fabio Santos e prefeito Carlos Bueno acompanharam obras na ponte (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

Após quase 20 anos, ponte 
que liga Rafard e Capivari 

recebe recapeamento

Um pedido antigo da 
população rafardense e 
capivariana foi atendido 
pela Prefeitura de Ra-
fard na última terça-fei-
ra (11). A ponte sobre o 
Rio Capivari, situada no 
final da avenida Pio XII 
e início da rua Marechal 
Deodoro da Fonseca, in-
terliga os municípios de 
Rafard e Capivari. Pas-
sados cerca de 20 anos, 
o pavimento foi total-
mente recapeado. 

O serviço foi auto-
rizado pelo prefeito de 
Rafard, Carlos Roberto 
Bueno. A obra foi orien-
tada pelos departamen-

tos de Obras e Serviços 
e DITRAN. A empresa 
responsável pelo reca-
peamento concluiu os 
trabalhos no mesmo dia, 
liberando a via para os 
condutores. 

Devido ao grande 
fluxo de veículos, ma-
nutenções eram necessá-
rias na ponte. Segundo a 
prefeitura, a obra só foi 
possível devido a uma 
parceria com Capiva-
ri, que ficou responsá-
vel pela pintura de toda 
a ponte (guarda corpo, 
passarela de pedestres e 
sinalização de solo). 

“Agora os condutores 

terão mais comodidade e 
segurança para trafegar 
pelo local. Importante 
citar que a manutenção 
da ponte é de respon-
sabilidade de ambos os 
munícios”, diz a nota do 
governo municipal.

O prefeito Carlos 
Bueno esteve no local 
para conferir o resulta-
do. “Este era um pedido 
antigo da população e 
que pudemos atender em 
nossa gestão. Gostaria 
de agradecer o vereador 
Fabio Santos, que esteve 
presente nesta manhã e 
ajudou a intermediar o 
processo”, ressaltou.

PARCERIA

Estação de Tratamento de Esgoto no bairro Castelani (Foto: Divulgação/SAAE Capivari)

Cerca de R$ 50 milhões foram 
investidos em saneamento

Nesta semana, o pre-
feito de Capivari, Ro-
drigo Proença, anunciou 
que a cidade investiu nos 
últimos anos cerca de 50 
milhões em Saneamento 
Básico. Esta ação tem 
melhorado significati-
vamente a qualidade de 
vida da população da ci-
dade.

De acordo com Ro-
drigo dentre as princi-
pais ações estão investi-
mentos em substituição 
de rede de água, que 
antigamente era de fer-
ro fundido, por tubos 
de polietileno e também 
investimentos feitos em 
tratamento de esgoto.

O tubo de PEAD, 
substituído pelo de fer-

ro fundido, possui maior 
variedade de diâmetros e 
classes de pressão e tem 
alta resistência química.

“Trocamos cerca de 
70% de nossa tubula-
ção e diminuímos os 
transtornos com quebra 
de ruas, e transtornos 
no trânsito, pois hoje os 
consertos são feitos, na 
maioria das vezes por 
meio das calçadas. Isso 
sem contar que a quali-
dade do material é bem 
superior, pois tratam-se 
de tubos imunes à cor-
rosão, ou seja feito para 
durarem cerca de 500 
anos,” registrou Proen-
ça.

De acordo com o pre-
feito, ao todo foram mais 

de 38 Km de rede subs-
tituídos e em relação ao 
esgoto da cidade houve 
uma ampliação de 278% 
no tratamento.

“Antes apenas 19,6% 
do esgoto era trata-
do e hoje estamos com 
54,5%. Tanto essa ação, 
quanto a das substitui-
ções apesar de não apa-
recerem, melhora a qua-
lidade de vida da nossa 
população. Nós resol-
vemos um problema de 
mais de uma década, 
que era a questão da 
estação do Castelani e 
isso me deixa feliz por-
que saneamento básico 
está diretamente ligado 
à saúde pública,” enfati-
zou o prefeito.

CAPIVARI
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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

PALIO FIRE ECONOMY  12/13
Vendo, com vidro e trava elétrica, 4 
portas, fl ex, vermelho, R$ 20 mil. Tratar 
com Arnaldo pelos telefones: (19) 
3491-7000 / 99788-4380. Indeterminado

GOL CL 1993
Vendo, cinza, 1.0, R$ 8.500,00, 
motor 40 mil Km. Tratar pelo fone: 
(19) 99183-9494. Indeterminado

Veículos

CLASSIFICADOS

05/03 - Nair Grosseli Milani - 91 anos
07/03 - Ketty Lobo de Andrade - 41 anos
10/03 - Luiz Carlos Caetano - 63 anos
11/03 - Pedro Irineu Christofoli - 79 anos
11/03 - Maria da Cruz – 65 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.

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:

DEYVID HENRIQUE MAGAGNATO e LETÍCIA SERVELIN, sendo o 
pretendente: natural de Piracicaba-SP, 2º Subdistrito, onde nasceu, aos 
24/05/1988, profi ssão: auxiliar, estado civil: solteiro, domiciliado e residente 
em Rafard-SP, Rua Manoel Severino da Silva, 44, bairro: São Carlos, fi lho 
de Lúcio Henrique Benedito Magagnato e Rode Pereira Dias Magagnato; 
e a pretendente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, aos 24/09/1993, 
profi ssão: auxiliar de produção, estado civil: solteira, domiciliada e residente 
em Capivari-SP, Rua César Guidetti, 483, bairro: Vila Fátima, fi lha de Valter 
Servelin e Andréa Palmeira Servelin.

Rafard, 09 de março de 2020.

Rosane Mila Peixoto - Ofi cial e Tabeliã

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO “CASA NOSSA MÃE”

ROSEMARY GAWLINSKI FRANCHI, Presidente da Associação “Casa Nossa Mãe” 
(CNPJ n.º 08.221.246/0001-03), no uso de suas atribuições legais e estatutárias;

CONVOCA todos os associados da Associação “Casa Nossa Mãe”, para a As-
sembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em primeira convocação, no dia 
20.03.2020, às 19:00 horas, com a presença da metade dos associados na sede 
da Associação, sito à Rua Rosário Capossoli, 55, na cidade de Capivari, Estado 
de São Paulo.

Caso, na data e hora designada não haja o número mínimo necessário para a rea-
lização da Assembleia, desde já fi ca convocada para o mesmo dia, às 19:30 horas, 
a qual funcionará com qualquer número de associados presentes, nos termos do 
artigo 13, Parágrafo único, do Estatuto Social.

A referida Assembleia deliberará sobre a seguinte ordem do dia:

a) – Alteração do estatuto 

b) – outros assuntos de interesse da associação

Capivari, 13 de Março  de 2020.

Rosemary Gawlinski Franchi - Presidente
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Competição em Tietê reuniu mais de 500 atletas de todo Estado (Foto: Divulgação/Washi-Ki-O)

Caratecas de Capivari 
competem em Tietê

A Associação Washi-
-Ki-O de Karatê partici-
pou no último domingo 
(8), da primeira etapa 
da ACAK 2020 (Asso-
ciação Cooperativa das 
Academias do Karate). 
A 25ª Copa Tietê de 
Karatê aconteceu no gi-

násio municipal Acácio 
Ferraz, em Tietê.

Segundo a organi-
zação, foram 519 par-
ticipações de atletas 
divididos em 32 asso-
ciações de todo Estado. 
A Washi-Ki-O levou 14 
atletas e conquistou a 6ª 

posição na classificação 
geral, com quatro me-
dalhas de ouro, cinco de 
prata e cinco de bronze.

Na categoria mascu-
lina, destaque para os 
atletas Layon Rafael de 
Andrade, vice-campeão 
no Kata (apresenta-
ção) e 3º lugar no Shiai 
(luta). Também subiram 
no pódio, Breno Carva-
lho, 2º no Kata; Felipe 
Doriguello, 3º no Kata; 
Renan Morbioli, 3º no 
Shiai; Everton Furlan, 2º 
no Shiai; Edison Zuin, 
1ª no Kata e 2º no Shiai.

As meninas de Capiva-
ri também fizeram bonito. 
Heloisa Tavares Cordei-
ro, ficou com o 3º lugar 
no Kata; Kaiane Tavares, 
2º no Shiai; Isadora Feres 
Turcheti, 1º no Kata e 1º 
no Shiai; Luana Manzini, 
1º no Kata e 2º no Shiai.

ARTES MARCIAIS

Quadra da escola Aurélio 
Sotto ganha piso novo

Na sexta-feira (6), o 
prefeito de Rafard, Car-
los Roberto Bueno, e a 
diretora de Educação, 
Cristiane Pellegrini, es-
tiveram visitando a es-
cola municipal professor 
Aurélio Sotto, onde está 
ocorrendo a reforma da 
escola, com destaque 
para a colocação de piso 
de concreto na quadra 
poliesportiva.

A obra que será fina-
lizada em breve, ainda 
contempla a pintura ex-
terna completa, pintura 
do letreiro, colocação de 

corrimão de segurança 
na quadra poliesportiva 
pintura das traves e tabe-
la da cesta de basquete.

“Em breve tudo estará 

finalizado e os alunos e 
profissionais terão maior 
comodidade e segurança 
para realizar as ativida-
des”, afirma Bueno.

RAFARD

Reforma também contemplará a pintura do novo piso de concreto (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

Prefeito e diretora de Educação acompanharam obras (Foto: Divulgação)

Câmara realiza palestra sobre as 
regras no último ano de mandato
A Câmara Munici-

pal de Capivari realiza 
a palestra “Último ano 
de mandato e as eleições 
municipais”, na sexta-fei-
ra, 20, às 14h, no Palácio 
10 de Julho. O evento 
abordará temas como 
orçamento municipal, 
recursos humanos, licita-

ções, eleições municipais 
e as vedações e cuidados 
segundo a nova Lei Elei-
toral.

A palestra é gratuita 
e as vagas são limitadas. 
O público alvo do evento 
são os gestores públicos 
municipais dos poderes 
Executivo e Legislativo 

e aqueles que pretendem 
se candidatar às eleições 
municipais, além do pú-
blico em geral interessa-
do, que também poderá 
se inscrever.

Para mais informa-
ções, basta entrar em con-
tato com a Câmara pelo 
telefone 3492-9740.

CAPIVARI
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Apresentações aconteceram no Centro Cultural Júlio Henrique Raffard (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

Mulheres recebem homenagem 
de alunos do Projeto Guri

Na sexta-feira (6), 
mães de crianças do 
Projeto Guri de Rafard 
estiveram no Centro 
Cultural Júlio Henrique 
Raffard, onde foram ho-
menageadas pelos alu-
nos de cavaco e violão. 
Eles apresentaram músi-
cas especialmente para a 
celebração do Dia Inter-
nacional da Mulher.

Ensaiados pelos pro-
fessores Eliel Gois e Ra-
fael Tiengo, os alunos 
entoaram clássicos na-
cionais e internacionais. 
A primeira-dama e pre-
sidente do Fundo Social 
de Rafard, Sônia Bueno, 
e a diretora de Assistên-
cia Social, Helena Fran-
cisco da Silvas, presti-
giaram o evento.

A homenagem às mu-
lheres também faz parte 
da celebração do aniver-
sário dos 55 anos de Ra-
fard. 

Confira o calendário 
completo das ativida-
des do mês de março: 
13/03 – Teatro “Peque-
nos Condutores” PRO-
AC, no Centro Cultural 
de Rafard, às 10h e às 
14h; 15/03 – Amistosos 
de futebol: Rafard x Rio 
das Pedras (feminino) 
e Deportivo Rafard x 
Atlético Rio Pedrense. 

Campo do CEPAR, às 
9h; 15/03 – Desfile dos 
Cavaleiros do Rancho 
do Cowboy, no CEPAR; 
20/03 – Hasteamento 
das Bandeiras nas es-
colas Profº Aurélio Sot-
to, Profº Luís Grellet e 
Profª Josefina Chiariani 
Borghesi; 20/03 – Apre-
sentações dos alunos do 
Projeto Guri e Dança 
Arte com a professora 
Sabrina no Paço Muni-
cipal, às 14h30; 20/03 
– Sessão Solene; 21/03 
– Apresentação Musi-

cal do Conservatório de 
Tatuí na Capela da Fa-
zenda São Bernardo às 
18h; 22/03 – MTB Açaí 
Mil & Ross, no CEPAR, 
às 8h; 22/03 – Torneio 
Kania de Futsal, no Gi-
násio Olavo de Campos 
Borghesi, às 8h; 22/03 
– Missa na Igreja Ma-
triz Nossa Senhora de 
Lourdes, às 9h30; 27, 28 
e 29/03 – Festival Food 
Truck, no CEPAR (giná-
sio Antônio Cerezer).

Todos os eventos são 
abertos ao público.

RAFARD
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Ao completar 50 anos de sua entrada no Exército, o capivariano 
Roberto Alves se lembra da perseguição a Carlos Lamarca

Do Leitor  |  Artigo escrito e divulgado pelo capivariano Roberto Alves, em comemoração aos 50 anos de sua entrada no Exército Brasileiro

“Com a experiência 
que eu adquiri no exérci-
to e principalmente por eu 
ter participado da opera-
ção militar para capturar 
os guerrilheiros no vale do 
Ribeira e de uma manobra 
de guerra, tenho a dizer que 
todos nós devemos plantar 
a sementinha da paz todos 
os dias. Paz com os nossos 
semelhantes, paz entre na-
ções. Guerra jamais”.

Esta foi a declaração 
do capivariano Roberto 
Alves, hoje com 69 anos e 
aposentado. Alves contou 
a nossa reportagem sobre 
a sua passagem pelo Exér-
cito Brasileiro no período 
da Ditadura Militar. Serviu 
Itu e guardou vivo na me-
mória sua principal missão 
a de capturar um grupo de 
militares desertores coman-
dados pelo guerrilheiro o 
Ex-Capitão do Exército 
Carlos Lamarca. No ano 
de 1970, o Brasil vivia em 
pleno Regime Militar que 
teve seu início com o golpe 
Militar de 31 de março de 
1964, podemos definir a Di-
tadura Militar como sendo 
o período em que os milita-
res governavam o país. Esta 
época foi de 1964 a 1985, 
caracterizou-se pela falta 
de democracia, supressão 
de direitos constitucionais, 
censura, perseguição políti-
ca e repressão aos que eram 
contra o Regime Militar.

O 1º presidente depois 
do golpe foi Marechal 
Humberto de Alencar Cas-
telo Branco, 2º Marechal 
Arthur Costa e Silva, 3º 
General Emílio Garrastazu 
Médici,  4º General Ernesto 
Geisel, 5º e último presi-
dente General João Baptis-
ta de Oliveira Figueiredo, 
e foi durante o período do 
governo Marechal Costa e 
Silva, que no dia 13 de de-
zembro de 1968, ele decre-
tou o A I 5 – Ato Institucio-
nal Número 5.

Este foi o mais duro ato 
do governo militar, pois 
aposentaram juízes, caçou 
mandatos, acabou com a 
garantia de habeas corpus e 
aumentou a repressão mili-
tar e policial, a repressão a 
luta armada cresceu e uma 
severa política de censura 
foi colocada em execução, 
jornais, livros, peça de tea-
tro, filmes, músicas e outras 
formas de expressão artísti-

cas foram censurados. Mui-
tos professores, políticos, 
músicos, artistas e escri-
tores foram investigados, 
presos, torturados, mortos 
ou exilados do país.

Entre muitos fatos im-
portantes que aconteceu 
no período em que vivi no 
exército, um deles foi a 
grande festa no dia 25 de 
agosto, dia do soldado, em 
homenagem ao patrono do 
Exército Brasileiro Luís Al-
ves de Lima e Silva Duque 
de Caxias, outro evento foi 
a comemoração da procla-
mação da Independência do 
Brasil por D. Pedro I, em 7 
de setembro de 1822 nós 
fomos desfilar em São Pau-
lo. Outro fato importante 
foi uma manobra de guerra 
que era feita a cada 4 anos, 
manobra de guerra é uma 
simulação de guerra só não 
tendo o inimigo pela frente. 
Porém o acontecimento que 
realmente marcou a carrei-
ra de Roberto Alves foi 
quando ele e uma boa parte 
dos soldados do Quartel de 
Itu junto com outros solda-
dos do II Exército foram 
convocados para partir para 
o vale do Ribeira nas matas 
do município de Guapiara 
para cercar toda a região 
e capturar o guerrilheiro e 
seus companheiros o Ex-
-Capitão de Exército Car-
los Lamarca, Lamarca era 
muito experiente e estava 
no meio da mata treinando 
os seus companheiros para 
a guerrilha. Nós ficamos lá 
no período de 40 dias, nós 
fazíamos patrulha durante o 
dia e a noite dormíamos no 
meio da mata de 2 e 2 sol-
dados e revezava enquanto 
um dormia outro ficava de 
tocaia.

Lamarca
No ano de 1969 o capi-

tão do Exército Carlos La-
marca que servia no Quar-
tel de Infantaria na cidade 
de Quitaúna, fugiu carre-
gando uma Kombi muitos 
armamentos e munições. 
Vários oficiais, sargentos, 
cabos e soldados o segui-
ram, Lamarca era quem 
comandava, buscava orga-
nizar a luta armada e atra-
vés da guerrilha derrubar o 
governo militar. Lamarca 
era inspirado na Revolução 
Cubana e estava convenci-
do que o Regime Militar só 

seria derrubado pela guer-
rilha no campo. Lamarca 
admirava o guerrilheiro Er-
nesto Che Guevara e sentiu 
muito sua morte.

Che Guevara junto com 
Fidel Castro e outros guer-
rilheiros no ano de 1959 
instaurou o governo revo-
lucionário na época quem 
governava Cuba era o dita-
dor Fugencio Batista, Che 
Guevara foi um dos mais 
famosos revolucionário 
da história, foi considera-
do pela revista americana 
Time Magazine uma das 
100 personalidades mais 
importantes do século XX. 
Che Guevara nasceu no 
dia 14 de julho de 1928 em 
Rosário Província de Santa 
Fé na Argentina ele tentou 
organizar a guerrilha na 
Bolívia, mas não deu certo, 
foi morto pelo exército bo-
liviano no dia 9 de outubro 
de 1967 com 39 anos. Che 
Guevara foi médico, foto-
grafo e guerrilheiro. Em 
1970 o presidente da repú-
blica era o General Emílio 
Garrastazu Médici ele era 
linha dura, governava com 
mão de ferro. (Anos de 
Chumbo)

Como começou a 
Ditadura Militar
Depois da renúncia 

do então presidente Jânio 
Quadros quem assumiu o 
governo foi o seu vice João 
Goulart, Jango como era 
conhecido assumiu a pre-
sidência num clima políti-
co adverso, o seu governo 
foi marcado pela abertura 
as organizações sociais. 
Estudantes, organizações 
populares e trabalhadores 
ganharam espaço causando 
preocupação aos militares.

Temiam uma guinada do 
Brasil para o lado socialis-
ta, vale lembrar que neste 
período o mundo vivia o 
auge da Guerra Fria entre a 
União Soviética e o EUA.

Lamarca e sua 
fuga espetacular
No período em que La-

marca e o seu grupo esti-
veram no vale do Ribeira 
em que nós ficamos 40 dias 
procurando os muitos dos 
guerrilheiros foram presos, 
alguns se entregaram, mas 
apesar do grande cerco fei-
to pelo exército com muitos 
soldados, Lamarca e o seu 

companheiro Zequinha, 
conseguiram fugir para o 
sertão do estado da Bahia, 
eles queriam organizar a 
guerrilha lá na zona rural, 
mas não deu certo, Lamar-
ca e Zequinha foram mor-
tos no dia 17 de setembro 
de 1971, eles estavam fra-
cos, doentes e encurralados 
sem poder reagir foram fu-
zilados pelos soldados do 
exército da Bahia, estava 
morta a Vanguarda Popular 
Revolucionária – VPR.

Carlos Lamarca, nasceu 
no dia 27 de outubro de 
1937 no bairro Estácio – 
Rio de Janeiro e foi morto 
aos 34 anos no dia 17 de se-
tembro de 1971.

Lamarca traidor 
ou herói?
Assim como os outros 

brasileiros que pegaram em 
armas contra a ditadura mi-
litar, Carlos Lamarca ins-
pira a um só tempo muito 
ódio e admiração. Desde o 
momento em que abando-
nou o quartel de Quitaúna, 
passou a ser considerado 
um traidor pelos militares.

Com o concurso de 

grande imprensa a ditadu-
ra o retratou como um ter-
rorista perigoso, capaz dos 
piores atos de violência. 
Setores conservadores da 
sociedade, destacadamente 
o exército ainda mantém 
esse ponto de vista. Um 
texto veiculado por uma 
entidade formada de mili-
tares e chamada de TER-
NUMA – Terrorismo Nun-
ca Mais, afirma a realidade 
apesar da audácia, da lenda 
e do mito. Lamarca foi um 
desertor e traidor do exérci-
to brasileiro e é assim que 
deve passar para a história.

Lamarca Herói
A imagem negativa do 

capitão começou a ser pu-
blicamente questionada a 
partir dos movimentos pela 
anistia aos presos políticos 
e pela redemocratização do 
país uma das frentes de luta 
dessas mobilizações foi a 
recuperação da memória 
dos guerrilheiros mortos 
pelo regime militar. Conso-
lidou-se então, em setores 
progressistas da socieda-
de a imagem de Lamarca 
como herói, um mártir das 

lutas por justiça social, pro-
va disso foi o ato ecumêni-
co organizado pela igreja 
católica na cidade de Ipu-
piara no estado da Bahia, 
para lembrar os 30 anos 
de sua morte 17 de setem-
bro de 2001. Um texto es-
pecialmente escrito para a 
ocasião, afirmava quem foi 
morto defendendo a causa 
da justiça da democracia e 
da Reforma Agrária, é um 
mártir mesmo que sua mi-
litância não seja dentro da 
igreja ou da religião, que-
remos celebrar a vida e a 
morte de nossos mártires 
como um reconhecimen-
to de seu exemplo e como 
compromisso a causa pela 
qual derramaram o seu san-
gue.

Foi feito um filme de 
Lamarca, do diretor Sérgio 
Resende (1994 – 130 minu-
tos) com o artista nascido 
em Rafard, Paulo Betti no 
papel principal. Este é um 
resumo do que aconteceu 
no período que eu estive 
servindo o Exército Bra-
sileiro, eu tinha 19 anos e 
agora no ano de 2020 com-
pleta 50 anos.

Capivariano Roberto Alves, durante passagem no Exército Brasileiro e hoje  (Foto: Arquivo pessoal)



10 13 DE MARÇO DE 2020O Semanário

Dia 13/03
Juliana Canavesi
Edna Darros Lourençon
Marisa Parizotto Colombo
Antonio Ap. Risso
Gabriel Rissio dos Santos
Gustavo Deritti
Rafael de Campos Silva
Antonio Aparecido Risso
Maria do Carmo Oliveira Bragion
Victor Alexandre Fontolan
Fernando Cavallari
Felipe Sanguino
Talita R. O. Abel

Dia 14/03
Danilo de Oliveira Quagliato
Gabriel Miquelino
Eliana Cristina de Oliveira
Lenira Conti Menegati
Paulo César dos Santos
Neusa Favaro Rogatto
Sabrina Boaventura de Almeida
Anderson Luis Valle
Tiago Arcassaz
Otavio Reis
Guilherme Laureano
Diego Scarso
Nádia Fracetto

Dia 15/03
Heloisa Teodoro
Lucia Braggion Moreira
Luis Antonio Drigo
Ilson Fagah
Ricardo Piai Batagin
Eduardo Gomes

Dia 16/03
Salvador Evandro Veronei
Danieli Abel Faulin
Bruna Cristina Balan
Vinicius Bego
Marli Aparecida Zape
Rodolfo Antonio Minçon

Denise Maria Abel
Gustavo Mora Pedroso
Maria Marchioretto
Leticia Braggion
Murilo Galvão Canobre
Denise Gasparotto
Joceli Angelin

Dia 17/03
Osvaldo Sanches Parra
Osvaldo Botinhão
Ana Maria Rodrigues da Silva Forti
Hermano Luis Albiero
Laerte Carnelós
Micheli Cristina Martins
Otávio Augusto Januário
Romualdo Menegati
Rejane Rodrigues de Moura
Kelly Vieira Vilares
Patricia Regina Carvalho
Eduardo Benatti
Gilson Fagah

Dia 18/03
César Chagas
Thiago G. Marracini
Márcia Salles Mancini
Henri Bortoleto Pires
Selma Forti Talassi
Daniel Ap. Menezes
Rodrigo Cavaccni Marreto
Tatiane Stênico
Renan Nascimento
Felipe Sampaio

Dia 19/03
Anete Gave
Stela Venâncio Berganton
Fátima Abdala Proença
Flávio Chiarion
Diego Martins
Cleuza Martimbianco
Josemil Garcia
Rebeca Amalia
Gisele Maffeis

Áries – De 21/03 a 20/04: Nesta semana, fica mais claro o modo como você deve atuar no traba-
lho, principalmente com foco na forma de produzir e de se relacionar com as pessoas do seu convívio. 
É uma semana em que não dá para esperar os resultados, então você será levado a olhar para o 
trabalho e para todos os sentimentos, como medos e bloqueios que estão impedindo o seu progresso. 
Mas é uma semana produtiva, se você estiver disposto a desapegar de comportamentos desgastados 
e atuar com construtividade, esforço e priorização. O seu regente, Marte, lhe dá condições de guiar os 
planos e as metas futuras com mais afinco e resultados interessantes para progredir. O setor financei-
ro ainda não está cem por cento, portanto é preciso avaliar os gastos e os investimentos, mas, apesar 
dos desafios, você está numa fase de progresso e de resultados positivos para promover a carreira. O 
cônjuge passa por uma fase de mudanças e o céu aponta experiência que podem gerar afastamentos, 
cortes ou rompimentos. É uma semana para refletir sobre as necessidades da pessoa amada e para 
desenvolver a flexibilidade na relação. É uma semana importante para refletir sobre as suas posturas 
no trabalho, visando a uma rotina mais produtiva. O céu está impulsionando a sua carreira e as suas 
metas futuras. O esforço, aliado à necessidade de mudanças pontuais, fica em destaque!

Touro – De 21/04 a 20/05: A Lua Cheia deixa em destaque os seus interesses pessoais, principal-
mente para promover o lazer, o namoro e atividades que evidenciam os seus talentos. Um novo estado 
de consciência, por meio de estudos, filosofia de vida e viagens, lhe deixa animado e motivado. É preciso 
dar atenção a um grupo de pessoas ou à forma como você vem percebendo os seus projetos com confli-
tos emocionais carregados em silêncio. Se tiver filhos, é uma semana também importante para encarar 
situações que mexem com a sua segurança como pai/mãe; o céu pede limites e um olhar mais claro 
sobre o contexto em que eles estão inseridos, principalmente em relação a estudos, a valores éticos e a 
aprendizados sobre a vida. O seu regente, Vênus, está em trânsito no seu signo, então pede de você um 
olhar atento sobre as suas necessidades. Essa postura também vai ajudá-lo a tomar decisões que en-
volvem os afetos. É uma semana importantíssima para promover o namoro e atividades que promovam 
trocas a dois. A semana colabora com viagens e com encontros inusitados. Mas o céu aponta imprevis-
tos que devem ser superados. É uma semana para reavaliar as pendências que afetam as suas ideias 
no campo profissional. O seu conhecimento é testado, o que exige de você uma nova performance, ou 
seja, é importante colocar em prática o seu conhecimento aliado a uma nova visão sobre a situação.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: Você começa a semana com um olhar para as necessidades da 
família. Assuntos domésticos, reparos no imóvel ou qualquer tipo de resolução para um local físico 
ficam em destaque. A experiência lhe deixa sensível e vulnerável, portanto, é fundamental avaliar 
medos, arrependimentos e sentimento de culpa que podem estar inseridos no contexto familiar. Os 
conflitos existentes se mesclam às suas decisões futuras, portanto é imprescindível encarar a expe-
riência com maturidade, se quiser tomar decisões sólidas e construtivas. Esse mesmo setor também 
deixa em destaque as necessidades de pais e sogros. Independentemente dos conflitos, você está em 
condições de mudar o cenário por meio de atitudes justas e comprometidas. O céu também aponta 
a necessidade de avaliar recursos compartilhados, heranças, pensão e aposentadoria. É necessário 
desapegar-se de situações que não estão sob o seu controle. Você está em conflito sobre os seus 
sentimentos, e isso afeta a relação. A experiência deve ser analisada, porque os conflitos podem 
gerar desgastes e vontade de cortar situações que estão insustentáveis. Examine em silêncio os seus 
sentimentos e desejos mais secretos. É uma semana para focar na carreira e nas metas futuras. O 
momento está ótimo para promover decisões com foco na construção de estruturas mais sólidas, 
aliadas ao planejamento. O desafio é manter o foco e a disciplina.

Câncer – De 21/06 a 20/07: É uma semana importante para olhar para as relações próximas, 
principalmente na comunicação, com foco em transmitir ou receber notícias. Ficam em destaque tam-
bém, viagens, cursos e interação com pessoas que tocam o seu emocional. Esta semana está ma-
ravilhosa para você! Haverá a possibilidade de expressar o que pensa para uma pessoa importante 
para o seu desenvolvimento. O céu indica que a pessoa está disposta e aberta a ouvir o que você tem 
a dizer. Uma reflexão profunda amplia o seu campo de visão sobre diversas situações que estavam 
sendo armazenadas e, com isso, desperta uma conduta interessante para lidar com algumas pessoas. 
Dê atenção especial a possíveis conflitos emocionais que podem ter gerado desgastes e distorções 
num passado próximo. É momento de mudar tudo isso! É uma semana importante para expor as suas 
ideias e os seus projetos para a pessoa amada. O cônjuge participa dos seus projetos, mas é impor-
tante levar em consideração as expectativas. O céu pede que você expresse os seus sentimentos 
mais profundos com sinceridade, se quiser curar o passado. Você depende de algumas pessoas para 
obter o crescimento que almeja, e isso pode tocar parcerias e sociedades. É uma semana para esta-
belecer contatos importantes e para apagar o incêndio de algumas situações que turvam o seu campo 
de visão e o de algumas pessoas que o cerca. Uma conversa clara se faz necessária.

Leão – De 21/07 a 22/08: A Lua Cheia traz destaque aos assuntos materiais e a investimentos 
que devem ser tratados com atenção, pelo fato de estarem sendo arrastados há tempos. Independen-
temente das expectativas que estão sendo diluídas, é uma semana excelente para encontrar soluções 
éticas e justas para o trabalho ou para a rotina. O céu pede foco e decisões claras em negociações, 
principalmente com parceiros, sócios e o cônjuge. O seu olhar deve ser direcionado aos recursos 
compartilhados, se quiser obter melhorias e não gerar bloqueios e dependências. O desapego é uma 
condição necessária para que seja possível desenvolver as suas atividades diárias com qualidade. 
Se fizer assim, você receberá a ajuda necessária, então os caminhos se abrirão. As questões práticas 
mais uma vez transpõem os sentimentos e trazem foco para os investimentos a dois. O cônjuge está 
em condições de reavaliar as ideias e poderá procurá-lo para compartilhar algo importante. Você 
está num processo de mudança de trabalho, o que pode estar associado a novos projetos, a novas 
propostas ou a um cargo novo. Os resultados tendem a ser positivos, entretanto exigem de você um 
desprendimento de velhos padrões.

Virgem – De 23/08 a 22/09: É uma semana muito significativa para você! A Lua Cheia lhe deixa 
em destaque e o coloca na linha de frente para tomar decisões importantes, principalmente com o foco 
em relações sociais ou no próprio relacionamento afetivo. Mas o céu revela que você está um tanto 
vulnerável em relação às pessoas ou a uma pessoa em especial. É necessário prestar atenção nas 
expectativas e nos eventos do passado que geram dependências que não devem mais ser mantidas 
da forma como se apresentam, portanto o céu pede de você verdade para interagir com aspectos emo-
cionais. O foco está no seu autodesenvolvimento e na sua capacidade de se perceber. Você está num 
ciclo de crescimento e de excelentes oportunidades para realizar aquilo em que acredita e o que vem 
absorvendo por intermédio de novo campo de visão sobre as escolhas que devem ser tomadas. O céu 
pede uma reflexão mais profunda sobre as suas necessidades na relação. Os sentimentos se misturam 
com expectativas e experiências do passado. É importante avaliar a forma como deseja seguir neste 
novo ciclo, com foco na maturidade e nos compromissos a dois. Mercúrio retrógrado pede de você mais 
flexibilidade para lidar com a rotina ou com o ambiente de trabalho. Você será levado a reavaliar algumas 
posturas e resolver pendências. Contatos do passado podem voltar. Acredite no seu potencial!

Libra – De 23/09 a 22/10: Nesta semana, a Lua Cheia pede reflexão sobre as suas decisões no 
trabalho e sobre a rotina. Os hábitos também podem passar por mudanças, o que é o ideal para cuidar 
da saúde e de decisões importantes na forma de produzir e organizar a sua rotina. O céu também lhe 
dá a possibilidade de refletir em silêncio e de obter excelentes resultados em situações envolvendo 
o imóvel ou a família. Para obter tais resultados, porém, é importantíssimo ter consciência das ex-
pectativas envolvidas e vencer medos com a ajuda do autoconhecimento. Outro fator importante é 
tomar consciência de que a situação não está totalmente sob o seu controle de que o aprendizado 
vem por meio de posturas sábias, que desencadearão decisões assertivas em relação ao que você 
sente sobre a família. Você vai sentir a necessidade de promover mudanças, cortes e afastamentos de 
situações que não deseja mais alimentar. Quem lhe observa de fora pode não entender tais mudanças 
de comportamento. O cônjuge está focado na família, o que pede um olhar mais profundo para as 
necessidades neste novo ciclo. É uma semana para selecionar e aprimorar as posturas por meio do 
desapego e da desconstrução de situações que não cabem mais. O céu pede reflexão sobre decisões 
importantes no trabalho. Apesar da reserva e de avaliações profundas, é uma semana em que você 
conseguirá bons resultados se mantiver uma postura firme e dedicada.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: A Lua Cheia lhe concede uma semana positiva para movimentar os 
seus projetos e as suas ideias com pessoas que estão inseridas num contexto de atividades em grupo. 
O grupo mencionado pode ser tanto pessoal quanto profissional. Você está muito sensível e vulnerável 
a algumas ideias, portanto é necessário prestar atenção a nuances que o cercam! Mas a semana é 
produtiva e com excelentes resultados para interagir com pessoas e ideias mais ousadas. O céu deixa 
em destaque viagens, estudos e relações que evidenciam os seus interesses. Vale a pena mencionar 
sobre os filhos: caso tenha filhos, o céu pede um olhar mais sensível em relação a expectativas ou 
experiências com ele(s), o que pede uma postura mais acolhedora e empática. O relacionamento passa 
por mudanças visíveis e o céu recomenda uma postura nova e consciente nesta fase. É uma semana 
para planejar um passeio e criar um estreitamento por meio de projetos em comum. A sua atuação com 
um grupo de pessoas toma uma proporção significativa para promover ideias e projetos. É uma semana 
ótima para se comunicar e colocar os seus planos em prática com pessoas pertinentes.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: A Lua Cheia desta semana dá destaque à carreira e aos planos 
futuros. As responsabilidades ficam em destaque, mas o céu aponta que você está sensível e vulne-
rável a aspectos familiares ou com pessoas muito próximas. É preciso compreender as percepções e 
as experiências mal resolvidas do passado, que podem voltar como uma forma curar e perdoar para 
que você siga a sua jornada de maneira mais leve. Mas o céu também colabora com as decisões, 
principalmente as profissionais, com foco em investimentos, aumento dos recursos materiais e ad-
ministração financeira. É uma semana para colocar o foco na direção certa! Você está num ciclo de 
crescimento profissional, porém os trâmites materiais precisam de atenção para que você tenha uma 
boa performance. É preciso determinação e habilidades administrativas. As pendências do passado 
não cabem mais neste novo ciclo. É uma semana em que você terá a oportunidade de conversar 
com a pessoa amada para esclarecer situações que afetam o seu emocional. Você está numa fase 
de crescimento profissional, mas o céu exige de você foco e comprometimento. É uma semana para 
tomar decisões financeiras e focar na parte administrativa.

Capricórnio - De 22/12 a 20/01: A Lua Cheia abre as relações de convivência e traz a ne-
cessidade de expressar o que pensa, transmitir informações e receber notícias. O céu fala da sua 
sensibilidade para interagir com algumas pessoas, principalmente por causa de eventos do passado 
que deixaram assuntos suspensos e mal-resolvidos. Você terá a possibilidade de movimentar viagens, 
deslocamentos e cursos. Dessa forma, poderá transformar a sua forma de perceber pessoas e situa-
ções que o cercam. É uma semana importante para focar no autodesenvolvimento e para refletir sobre 
as suas posturas, que, neste momento, estão passando por grandes transformações necessárias para 
que seja possível se relacionar com qualidade e focar no seu valor pessoal. A pessoa amada sente 
a necessidade de ficar mais próxima e conversar com você sobre aspectos que já foram abordados 
na relação. É uma semana ótima para falar sobre sentimentos, bloqueios e tudo aquilo que está no 
passado, mas ainda interfere no momento presente. O céu pede de você um posicionamento firme 
diante de decisões profissionais. Para ancorar a carreira é preciso ter habilidades para se comunicar, 
transmitir informações e realizar treinamentos.

Aquário – De 21/01 a 19/02: Nesta semana, a Lua Cheia deixa em destaque os assuntos finan-
ceiros, com foco maior em financiamentos, recursos compartilhados, pagamento de contas, ajustes 
materiais com uma outra pessoa, heranças e pensão. A experiência fala sobre as dependências e as 
expectativas do passado que devem ser sanadas a partir desta data. O céu também relata que você 
está maduro para avaliar a situação e mais consciente das suas necessidades e do que é certo fazer. 
O desapego é o caminho que deve ser percorrido por sua alma para que você encontre a solução para 
encerrar e finalizar um contexto material que não cabe mais neste novo ciclo. A semana pede que você 
resolva pendências financeiras com o cônjuge. Pode ser que você se sinta um pouco mais cobrado 
nesta semana, mas será necessário olhar para os aspectos práticos que norteiam a relação. O céu 
recomenda atenção com as palavras. Você está numa fase de reavaliação de ideias que voltam como 
uma forma de reparo, mas agora vê resultados mais sólidos. Esteja aberto a assinaturas de contratos 
e a negociações e trâmites comerciais importantes para a carreira profissional.

Peixes – De 20/02 a 20/03: A Lua Cheia desta semana toca o relacionamento, as parcerias e 
as sociedades. É uma semana para focar nas necessidades de outra pessoa e para movimentar os 
planos em comum. O céu pede atenção com sentimentos do passado que vêm sendo carregados e 
que neste momento evolutivo precisam ser curados. A flexibilidade, aliada à maturidade, vai ajudá-lo 
a tomar decisões assertivas para encontrar o equilíbrio na troca. Os projetos começam a tomar forma 
e exigem de você uma postura madura para liderar ideias e para se relacionar com um grupo de pes-
soas. É uma semana importante para a relação. Nesta semana é necessário se colocar no lugar da 
pessoa amada e interagir com os projetos de uma forma madura e construtiva. O passado está muito 
presente e pede reparos. A sua postura é importante dentro de um projeto no qual esteja inserido. É 
uma semana em que você deve ser flexível para interagir com clientes, parceiros e pessoas que estão 
inseridas neste contexto. É necessário avaliar as nuances que envolvem cada situação.

Horóscopo
NOVELAS

Amor de Mãe - Globo - 21h – sexta-feira: 
Estela despista Verena, e Álvaro foge. Érica 
se prepara para voltar ao Brasil. Ryan, Magno 
e Camila planejam surpreender Lurdes com a 
chegada de Érica. Durval conta a Danilo sobre 
seu relacionamento com Thelma. Sandro con-
versa com Betina sobre Érica. Lurdes conta 
para Camila sobre as previsões de Jane. Durval 
e Thelma namoram. Lurdes comemora a volta 
de Érica. Álvaro se diverte com Estela. Érica es-
tranha o comportamento de Sandro. Érica aceita 
ser empresária de Verena e Farula. Camila con-
segue amamentar Caio, e Thelma reage. Tiago 
vibra ao saber que Raul deseja ser seu pai. Éri-
ca procura Raul.

Salve-se Quem Puder - Globo - 19h – sexta-
-feira: Mário hesita em aceitar o convite para 
trabalhar no Brasil, e Juan se anima com a opor-
tunidade de rever Luna. Téo revela a Enéas que 
está apaixonado por Luna/Fiona. Helena decide 
manter o emprego de Luna/Fiona no Empório. 
Alexia garante a Zezinho que não sente nada 
por Renzo. Bruno e Gael presenteiam Micaela. 
Vicky desabafa com Baggio sobre sua descon-
fiança de um dos primos de Verônica. Tarantino 
convida Bia para jantar em sua casa. Dionice 
aconselha Bia a contar sobre seu marca-passo 
a Tarantino.

Éramos Seis - Globo - 18h – sexta-feira: Lola 
desiste de falar com Afonso e deixa o hospital 
com Genu. Marcelo descobre o nome de sua 
mãe biológica. Lola incentiva Marcelo a falar 
com Durvalina, que se emociona ao reencontrar 
seu filho. Lola sente quando Inês comemora o 
fato de Afonso cuidar de Shirley. Karine impõe 
condições para que Julinho se case com Soraia. 
Felício enfrenta Zulmira. Felício ajuda Clotilde e 
Almeida a se casarem. Genu flagra Lili beijando 
Marcelo e exige que o rapaz converse com Vir-
gulino. Zulmira descobre onde Isabel e Felício 
moram. Zulmira ameaça Isabel.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: Lígia 
se preocupa com as insinuações de Joaquim. 
Rugieri afirma a Marco que Joaquim será intima-
do a depor sobre o caso de Rita. Meg conversa 
com Max sobre Regina. Carla, Raíssa e Thia-
go aconselham Nanda sobre suas declarações 
para a imprensa. Lígia comenta com Filipe sua 
desconfiança com Joaquim. Joaquim garante 
a Filipe que não está envolvido no desapare-
cimento de Rita. O delegado comprova o álibi 
de Joaquim, e Filipe pede desculpas ao pai. 
Henrique afirma que jamais namoraria Nanda, e 
Andressa se incomoda. Cléber pede Anjinha em 
casamento para Marco. Rafa acredita ter visto 
Rita na rua. Rui busca Nina na casa de Lígia, e 
afirma a Filipe que Rita voltará para ele.

Ouro Verde - Band - 20h20 – sexta-feira: Lau-
rentino ameaça Aparecida para não contar a 
verdade. Miguel invade o escritório de Mônica 
para incriminar Jorge. Padre Sebastião vai até 
Vera para confrontá-la sobre Judite. Jorge tenta 
acalmar Edson e diz para ele não confiar nas 
mentiras de Laurentino. José e Amanda discu-
tem sobre a identidade de Catarina e seu rela-
cionamento com Tomás.

As Aventuras de Poliana - SBT - 20h50 – sex-
ta-feira: Yasmin convida Luigi para um passeio. 
Eric confessa a Kessya que é o admirador se-
creto de Poliana, mas pede que ela mantenha 
segredo. Tentando se aproximar de Marcelo, Vio-
leta vai até sua casa. Poliana e João encontram 
Feijão. No colégio, todos ficam intrigados com o 
vírus “Dark Lady”. João pede desculpas a Bento 
por ter desconfiado dele. Desempregado, Sérgio 
procura por profissões alternativas. Débora pede 
para Marcelo tomar cuidado com Violeta. Pen-
dleton chega para o jantar na casa de Fernanda. 
Roger e sua família vão jantar na casa de Glória 
e conhecem Violeta. Na ausência de Pendleton 
Luisa invade o quarto de Estella e Poliana a aju-
da a encontrar a passagem secreta.

Meu Coração É Teu – SBT – sexta-feira: Fan-
ny sai alterada da casa de Leon, Laura vai atrás 
dela e diz que alguém precisava consolar Leon, 
Fanny lhe dá uma bofetada. Está por começar 
a ceia de Natal da família Lascurain, mas an-
tes todos abrem seus presentes. Fernando dá 
seu presente a Ana, mas pede que não o abra 
até o dia seguinte. Henrique sofre uma alucina-
ção. Yolanda e Isabela se felicitam friamente e 
passam a noite de Natal vendo TV. Fernando e 
Ana falam sobre a importância do Natal, mas 
sobretudo, do agradecimento por estarem uni-
dos, com saúde, e desfrutando a vida. Nicolas 
chega de surpresa para a ceia, Jennifer diz que 
já tem os papéis do divórcio assinados e não 
quer nada de seu dinheiro. Laura mente a Leon 
dizendo que Fanny disse que não sentia mais 
amor por ele, e que só esteve lá por Mauricio 
e Margarida. Luz, Alex e Guille estão escondi-
dos para conseguirem uma foto do Papai Noel, 
ele chega e deixa presentes para as crianças, e 
uma mensagem de Estefânia, dizendo que os 
ama muito. Quando as crianças vão mostrar a 
foto para Ana e Fernando, percebem que ela 
não saiu. Johnny diz a Jennifer que o dinheiro 
de Nicolas pode doar para a “Casa das Merce-
des”. Ana abre o presente de Fernando e vê que 
se trata de um pano, aquele mesmo onde ele 
limpou o sangue do nariz no dia em que eles se 
conheceram, e ela o “golpeou”. Fernando pede 
a Ana que o acompanhe, que saiam para jan-
tar. No jantar, Ana descobre uma caixinha sob 
a mesa e nela um anel. Ana e Fernando estão 
escondidos, se beijando, enquanto Sebastião 
procura por eles. Fernando pergunta a Ana se 
ela gostou do anel e ela diz que está encantada. 
Ana e Fernando entram na mansão e as crian-
ças estão esperando para abrir outros presen-
tes. Ana conta a Fanny que Fernando a presen-
teou com um lindo anel. Fanny diz a Edith que 
Leon não é para ela, porque é imaturo, resolve 
tudo com violência e fazendo birra. Fanny fala 
com Fernando quanto a desilusão que sofreu ao 
romper com Leon. Luz vai ao quarto de Ana para 
dormir com ela e Diego Nicolas. Leon pergunta 
a Laura de que falaram ela e Fanny no pátio da 
vila. Yolanda fica triste porque Ramona foi em-
bora e acaba brigando com Isabela, que amea-
ça em mandá-la para um asilo. O aquecedor de 
água da mansão quebra justo no momento em 
que Fernando está no banho. Ana chama John-
ny para que vá à mansão e o arrume. Isabela 
e Johnny chegam à mansão ao mesmo tempo 
que Isabela, que fica impressionada ao tocar o 
braço de Johnny e notar que ele é forte. 

Betty, A Feia em NY - SBT - 18h00 – sexta-fei-
ra: Os advogados de Betty, Peter e Frank junto 
a outro colega, chegam sem avisar a V&M para 

executar o embargo. Betty, Armando e Ricardo 
ficam congelados ao verem eles interromper a 
reunião de diretoria. Betty consegue controlar 
a situação, retira os advogados da sala e ex-
plica que eles são assessores de uma agência 
de seguros. Daniel suspeita. Bertha, mais uma 
vez, ouve Patrícia chantageando Daniel com a 
gravidez. Ela provoca Patrícia, diz que sabe que 
sua gravidez é uma mentira e ameaça contar a 
todos o que descobriu. Patrícia pede um prazo 
e jura que ela mesma vai contar a verdade a 
Daniel e Ricardo. Ricardo desconfia de Betty e a 
ataca, pois acredita que ela contratou os advo-
gados para marcarem território. Depois tem uma 
conversa com Armando e diz que ele confia de-
mais em Betty e em Nícolas que não passa de 
um desconhecido. Armando a defende e diz que 
acredita nela. Margarita convida o pelotão para 
o próximo desfile.

Cúmplices de um Resgate - SBT - 21h30 – 
sexta-feira: Arthur pergunta para Geraldo sobre 
o que a polícia queria com ele na gravadora. 
Geraldo inventa que não há nada a ver com a 
gravadora. Regina chega ao restaurante e evi-
ta que Manuela conte a verdade para Raul. A 
megera revela que foi ela quem riscou o próprio 
carro para acusar Joaquim. Omar chama Nair 
e Flora para saber do pai. As duas avisam que 
Joel viajou. Omar chega à conclusão que o pai 
fugiu para não ser preso e o abandonou no vi-
larejo. Priscila quer sair da banda C1R. Omar 
se veste como o pai e diz que é o novo dono do 
haras. O garoto usa um chicote para falar com 
Flora e Nair. Gemima tira Flávia do projeto com 
as crianças da igreja evangélica sem avisar o 
pastor. Rebeca e Otávio seguem o passeio tu-
rístico por Santos. Rebeca imagina estar dan-
çando tango com o noivo. Sandro comemora 
que Laura está namorando com ele. Navarro e 
Vargas pensam em atrapalhar o romance dos 
dois.

Amor Sem Igual - Record - 19h45 – sexta-
-feira: No Mercado Municipal, Miguel, Oxente, 
José Antônio e Donatella comemoram a vitória 
da Bras Esportes. Miguel comenta que um deles 
terá a oportunidade de fazer carreira na Europa. 
Poderosa orienta Maria Antônia a contar tudo o 
que aconteceu para sua família e depois depor 
na delegacia da mulher. Maria Antônia diz que 
prefere deixar tudo como está. Seu Ernani diz 
a Ramiro que Tobias o queria morto. Fernanda 
e Ramiro ficam em choque. Seu Ernani explica 
que Tobias queria que a Bras Esportes ganhas-
se o jogo antes mesmo de saber que Ramiro 
estava solto. No Mademoiselle, Ioná diz à Po-
derosa que a noite de reinauguração não foi 
a mesma sem ela. Poderosa nem responde e 
continua a se arrumar. Poderosa e Ioná se ata-
cam e brigam. Bernardo tenta entrar no Made-
moiselle, porém é impedido por Duplex. Olympia 
apresenta Poderosa vestida de mascarada para 
Leandro. Leandro olha para Poderosa dos pés 
à cabeça e sorri.

O Rico e Lázaro - Record - 20h45 – sexta-fei-
ra: Rabe-Sáris provoca Absalom, que o agride 
com um soco. Oziel não consegue contar para 
Elga o que queria. Ela autoriza Talita e Samira 
a investigarem o rapaz. Em conversa com Lia, 
Namnu conta que Nebuzaradã pretende matar 
o filho de Nitócris. Zac pede para Ayana entrar 
na cela de Asher e fingir ser uma amante para 
enganar Joana. Lia conta para Daniel sobre o 
plano do rei. Neusta conhece Malca no palácio. 
Benjamin se emociona ao ver Joana e foge. Jo-
ana encontra Lior e fala que Asher foi salvo mila-
grosamente. Asher conversa com Deus. Joana 
prepara pães de mel para o amado. Nebuzaradã 
fica furioso ao ver que os ratos sumiram da cela. 
Asher demonstra sua fé em Deus. Daniel aju-
da Zac nas tarefas de governador. Zelfa pede 
mais um tempo a Zadoque. Lia e Naomi pedem 
para Lior ir ao encontro de Belsazar. Oziel se 
enfurece com Fassur. Arioque pede para beber 
cerveja. Lior se despede dos familiares de Joa-
na e deixa a cidade. Hurzabum se entristece ao 
ver Arioque deprimido. Sammu-Ramat conforta 
Nebuzaradã e diz que o melhor é eliminar logo 
Belsazar. Nitócris se preocupa com o filho. Ta-
mir e Shamir pede para Zac ajudá-los com os 
impostos. O novo governador diz que Malca tem 
jeito com crianças. Beroso entrega um sonífero 
para Zac usar contra Asher. Aspenaz aconselha 
Shag-Shag a revelar a descendência de Hurza-
bum. A adivinha diz ter medo que seu filho morra 
na disputa pelo poder. Arioque se enfurece ao 
ouvir Larsa o chamar de aleijado.

Bom Sucesso - Globo- 19h – sexta-feira: Má-
rio hesita em aceitar o convite para trabalhar no 
Brasil, e Juan se anima com a oportunidade de 
rever Luna. Téo revela a Enéas que está apai-
xonado por Luna/Fiona. Helena decide manter o 
emprego de Luna/Fiona no Empório. Alexia ga-
rante a Zezinho que não sente nada por Renzo. 
Bruno e Gael presenteiam Micaela. Vicky desa-
bafa com Baggio sobre sua desconfiança de um 
dos primos de Verônica. Tarantino convida Bia 
para jantar em sua casa. Dionice aconselha Bia 
a contar sobre seu marca-passo a Tarantino.

FILMES

Meu Nome É Taylor, Drillbit Taylor – Globo - 
15h12 – sexta-feira: Ryan, Wade e Emmit são 
garotos que estão iniciando o ensino médio. 
Porém, logo no primeiro dia de aula, eles são 
perseguidos por Filkins, o que faz com que con-
tratem Drillbit Taylor como seu guarda-costas. 
Só que eles não esperavam que Taylor fosse 
uma grande fraude, tentando enganá-los com 
uma série de treinamentos esdrúxulos.

Coração de Dragão 4: A Batalha pelo Co-
ração de Fogo – SBT - 23h15 – sexta-feira: 
Drago, um dragão que compartilha seu coração 
com o rei da Britânia, precisa encontrar um her-
deiro para o trono após o falecimento do rei. Na 
disputa pelo trono, os herdeiros, irmãos gême-
os, Edric e Meghan, usam força, espadas, habi-
lidades e outras magias herdadas do dragão um 
contra o outro. Quando vikings roubam o “cora-
ção de fogo”, a fonte de poder de drago, o que 
farão os irmãos para proteger o reino?

A Nevoa – Globo - 1h53 – sexta-feira: Uma 
tranquila cidade a beira-mar é engolida por 
uma misteriosa neblina, exatamente cem anos 
depois de um navio ter sido jogado contra uma 
encosta rochosa, matando todos a bordo. As 
misteriosas circunstâncias deste incidente vol-
tam agora para assombrar os moradores e vi-
sitantes do lugar.

Novelas e Filmes
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Valor: R$ 110,58 (Lei 1571/2012) Tiragem 2000 Valor: R$ 110,58 (Lei 1571/2012) Tiragem 2000

Prefeitura registra maior programa 
de recapeamento da história

O mês de março co-
meçou movimentado em 
Capivari. Máquinas e tra-
balhadores tanto da Pre-
feitura, quanto de empre-
sa terceirizada vencedora 
da licitação para recape 
tomaram conta de diver-
sas ruas da cidade dando 
continuidade ao maior 
programa de recapeamen-
to já realizado na história 
de Capivari. Ruas como 
Felício Vigoritto, Syl-
vio Janotta, Maria Bego 
Bossolan, Cézar Guidetti 
e Pedro Dias da Motta, 
que estavam em péssimas 
condições de tráfego, re-
ceberam asfalto novo e 
em seguida sinalização.

De acordo com o pre-
feito de Capivari, Rodrigo 
Proença, as ruas que estão 
recebendo as melhorias 
somam-se a outras mais 
de 100 ruas/trechos que já 
receberam recapeamento 
desde que ele assumiu a 
Prefeitura. Rodrigo ex-
plicou que estes atuais 
serviços que estão sendo 
realizados a partir de ago-
ra, fazem parte dos R$ 2,8 
milhões anunciados re-
centemente.

“Ainda teremos muitas 
outras ruas/ trechos que já 
estão no cronograma para 
receberem a massa asfál-
tica como é o caso da José 
Annicchino, Tiradentes, 
Pedro Stuchi, João Adol-
fo Stein, Vitório Dal Fa-
bro e muitas outras que 
anunciaremos em breve,” 
registrou.

Dos R$ 2,8 milhões 
anunciados para serem 
investidos neste ano, R$ 
1,8 milhão é do Governo 
do Estado, sendo R$ 400 
mil do Deputado Cauê 
Macris, R$ 100 mil do 
Coronel Telhada, R$ 700 
mil diretamente com o 

Governo do Estado, R$ 
625 mil do Detran; e R$ 1 
milhão é do Governo Fe-
deral, intermediado pelo 
Deputado Carlos Sam-
paio.

“O sucesso na conquis-
ta desses R$ 19 milhões 
que foram investidos nos 
últimos anos envolve o 
fato do bom relaciona-
mento que temos com 
outras esferas, tanto Es-
tadual quanto Federal. 
Acredito que esse nosso 
contato, associado à com-
petência de toda nossa 
equipe, contribuiu, e mui-
to, para que pudéssemos 
ter a felicidade de fazer o 
maior programa de reca-
peamento da história de 
Capivari,” registrou.

Além dos locais que 
receberam o recape nesta 
semana, já receberam me-
lhorias as seguintes ruas/
trechos nos últimos anos: 
Alameda Faustina Fran-
chi Annicchino, Alzira D. 
Ferraz, Amilcar Carrara, 
Angelo Pazzianoto, An-
tonio B. Da Silva, Anto-
nio Dias F. Arruda Filho, 
Antonio Honora, Antonio 
Jarussi, Antonio Pires, 
Arcindo Saul Amaral, 
Arlindo Dias Pacheco, 
Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, Avenida do Car-
mo, Avenida Dr. Rodri-
gues Alves,  Avenida João 
Salvati, Avenida Josefina 
Giovana Rossi, Avenida 
Moisés Forti, Avenida 
Pio XII - Trecho 1, Barão 
do Rio Branco (Trecho 
1), Barão do Rio Branco 
(Trecho 2), Bélgica, Be-
nedicto B. L. Sampaio, 
Benedito Dias Pimentel, 
Bolivar Raymundo de 
Goes, Brasília, Caetés, 
Catarina Pereira, Ce-
mitério, César Guidetti, 
Cuiabá, Donizete Ap. do 

Nascimento, Dr. Rey-
naldo Quagliato, Emyg-
dio Capossoli, Francisco 
Crocomo, Francisco Luiz 
Gonzaga, Garcindo Bor-
gonovi, General Osório, 
Giacomo Armelin, Gui-
lherme Forti, Hermantino 
C. Galrão, Ismael Bueno 
De Oliveira, João Batista 
Prata, João Batista Ure-
ck, João Cesário Duarte, 
João de S. Ferraciú, João 
Emygdio Capossoli, João 
Forti, João Moretti, José 
A. Fu Paulo, José An-
nicchino, José Augus-
to Mader, José Busatto, 
José Pereira de C. Júnior, 
José Stenico, Júlio Forti, 
Laerte G. do Nascimen-
to, Laura de P. Pacheco, 
Lauro de Paula Pacheco, 
Lázaro de Melo, Leonel 
Teixeira da Rocha, Lino 
Capóssoli, Lino Doreli, 
Luiz Raimundo de Goes, 
Maceió, Mario B. Hope, 
Martin Balan, Minas Ge-
rais, Moacir T. da Silva, 
Oadi Fadel, Ordália Ba-
tista Motta, Oswaldo Sa-
voy, Otavio Alves de Sou-
za, Padre Fabiano, Padre 
Haroldo, Paraná, Paulo 
Vigorito, Pernambuco, 
Praça Nossa Senhora de 
Fátima, Prof Benedito B. 
L. Sampaio, Profa. Luiza 
da C. F. Sampaio, Prof. 
Luiz Grellet, Regente Fei-
jó, Rio de Janeiro, Rod. 
Arlindo Batagin, Rodolfo 
Albertini, Romano Bor-
tolucci, Rosário Capós-
soli, Rosário de Lourdes 
de Toledo, Rotatória José 
Annicchino, Rua 22 de 
Abril, Rua 1, Salim As-
sad, São Luiz, São Paulo, 
Sebastião de Castro Ne-
ves, Silvio Janotta (tre-
cho), Tamoios, Tiradentes 
(trecho), Travessa Giac-
como Armelin, Tupi, Vir-
gílio Duarte, Xavantes.

CAPIVARI
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Assistência Social 
recebe doação de 
cestas básicas da 
Martini Veículos

FUNDO SOCIAL

Na segunda-feira 
(9), a Assistência So-
cial de Rafard, atra-
vés da diretora Helena 
Francisco, e da Presi-
dente do Fundo Social, 
Sônia Bueno, recebeu 
da Martini Veículos, 
a doação de 20 cestas 
básicas. Neste mês, a 
empresa piracicabana 
realizou um feirão de 
carros no município.

As doações serão 
destinadas às famílias 
necessitadas cadastra-

das no Serviço Social. 
A diretora Heleninha 
falou a respeito.

“Esses alimentos 
irão diretamente para 
aquelas famílias que se 
encontram no grau de 
vulnerabilidade. Graças 
a essa boa ação, poder-
mos ajudar muitas fa-
mílias, que de fato, pre-
cisam desse olhar mais 
humano. Nós da Pre-
feitura, ficamos muito 
agradecidos pela inicia-
tiva e apoio”, falou.

Vinte cestas básicas foram doadas (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

PACS tem palestra para 
planejamento familiar

Na última semana, 
o PACS de Rafard pro-
moveu palestras com 
o tema “Planejamento 
Familiar”, ministradas 
pela enfermeira Fátima 
Amâncio. A iniciativa 
visa auxiliar homens e 
mulheres a planejar a 
chegada dos filhos, e 
também prevenir a gra-
videz não planejada.

O Planejamento Fa-
miliar leva um conjunto 
de ações a serem refle-
tidas e ou trabalhadas 
mediante uma possível 
gravidez. Que qualida-
de de vida pode ser ofe-
recida ao filho, como 
educa-lo, quais cuidados 

uma criança necessita e 
se os pais podem dar a 
atenção necessária caso 
decida ter mais de um fi-
lho. Essas são perguntas 
constantes que devem 
ser feitas diariamente 
nesses casos.

Na palestra, a enfer-
meira Fátima reforça 
que todas as pessoas 
possuem o direito de 
decidir se terão ou não 
filhos, sendo que a Pre-
feitura de Rafard busca 
oferecer acesso a recur-
sos informativos, educa-
cionais, técnicos e cien-
tíficos que assegurem a 
prática do planejamento 
familiar.

RAFARD

Palestras foram ministradas pela enfermeira da Unidade Básica de Saúde de 
Rafard, Fátima Amâncio (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

Rafard retoma projetos de 
dança com aulas gratuitas

Rafard terá novamen-
te aulas gratuitas de dan-
ças, ofertadas por meio 
da Diretoria de Cultura, 
e que atenderá o público 
de todas as idades. Com 
inscrições abertas para 
Ballet e “Dança Para 
Todos”, os interessados 
deverão procurar o Cen-
tro Cultural Júlio Henri-
que Raffard, de segunda 
a sexta-feira.

As aulas de Ballet 
serão ministradas pela 
professora Bia Blotta, 

nos seguintes dias e ho-
rários:

Terças e quintas-fei-
ras, no Centro Cultural 
de Rafard - 8h30 às 9h30 
- acima de 9 anos (jazz/
ballet); 9h30 às 10h20 
– de 6 a 8 anos (ballet 
infantil); 10h20 às 11h 
– de 3 a 5 anos (ballet 
baby); 14h às 15h – aci-
ma de 9 anos (jazz/bal-
let); 15h às 16h15 – de 6 
a 8 anos (ballet infantil); 
16h15 às 17h – de 3 a 
5anos (ballet baby).

Já os projetos de dan-
ça da Professora Sabri-
na Boaventura, ficaram 
desta forma:

Projeto 
DANÇARTE
Centro Cultural: 

Crianças e Adolescentes 
a partir dos 6 anos. Se-
gunda-feira, das 9h às 
11h e das 14h às 16h.

Ginásio Antonio Ce-
rezer (Popular): Quar-
ta-feira, das 9h às 11h; 
Quinta-feira, das 14h às 
16h e Sexta-feira, das 9h 
às 11h.

Terceira Idade: Se-
gunda-feira, das 19h às 

20h e terças e quintas-
-feiras, das 7h30 às 9h30.

Projeto Dança 
para Todos
Ginásio Antonio Ce-

rezer Popular: Todas as 
idades. Quartas e Sex-
tas-feiras, das 19h30 às 
20h30.

Para participar das 
aulas, basta ir até o Cen-
tro Cultural Júlio Henri-
que Raffard, situado na 
avenida São Bernardo, 
s/n (próximo a Prefei-
tura) e preencher a ficha 
de cadastro. Mais infor-
mações pelo telefone 
3496-1438.

Cultura  |  Aulas gratuitas de dança para todas as idades voltaram a ser oferecidas pela prefeitura

Aulas são abertas para todas as idades; inscrições devem ser feitas no Centro Cultural Júlio Henrique Raffard (Fotos: Divulgação/Prefeitura de Rafard)




