
O prefeito de Capivari, Rodrigo Proença,  confirmou em uma live no 
Facebook, na quinta-feira (19), que monitora o primeiro caso suspeito 
de Coronavírus na cidade. Página 9

Mais de 200 detentos seguem foragidos após 
rebelião com fuga em massa de presídio

Segundo a SAP, 594 detentos fugiram do CPP de Porto Feliz. Motim ocorreu 
após suspensão de ‘saidinha de Páscoa’ por causa do Coronavírus. Página 11

Vacinação contra 
a gripe começa na 

segunda-feira
Unidade Básica de Saúde de Rafard inicia a 

campanha contra o Influenza. Página 15

Capivari registra
primeiro caso suspeito 
de Coronavírus

Confira as ações tomadas pelos governos municipais de Rafard e 
Capivari no enfrentamento e combate ao Coronavírus. Decreto prevêem 
suspensão de diversas atividades. Páginas 4, 5, 6, 9 e 15

Cidades decretam medidas 
preventivas para evitar a 
proliferação do COVID-19

Apesar dos cancelamentos, peça teatral, desfile dos cavaleiros e 
amistosos de futebol aconteceram no último fim de semana. Página 8

Parte dos eventos do aniversário
de Rafard são cancelados

PORTO FELIZ

Vivva Residencial inaugura 
clube de lazer do loteamento

Evento de inauguração recebeu convidados para conhecer o espaço. Página 13

CAPIVARI

Cidades com histórias 
comemoradas há 55 anos, 

no mesmo dia
Neste dia 21 de março, municípios completam mais um ano de emancipação 
político-administrativa, ainda, em busca do sonhado progresso. Página 16

RAFARD E MOMBUCA

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

A Música, Ciência e Bíblia 2
Homens ilustres, cul-

tos, defendiam a ideia mi-
tológica: a música, isto é, 
as ciências e as artes eram 
inspiradas pelas musas, � -
lhas de Zeus com Mnemó-
sines. Essas musas orien-
tavam, contavam, e até 
ditavam aos escritores, � -
lósofos, historiadores, po-
etas, atores, dramaturgos 
e músicos. Tales de Mileto, 
Platão, Heródoto, Sólon 
e muitos outros da elite 
intelectual grega tinham 
Zeus como o deus maior, 
e foram in� uenciados pela 
crença nas nove musas, 
das quais eles eram apenas 
porta-vozes. A Wikipédia 
traz algumas elucidações 
e exemplos de invocações:

‘Oh musas, oh altos gê-
nios, ajudai-me! Oh me-
mória que aponta o que vi, 
agora se verá tua autêntica 
nobreza!’

‘Canta celeste Musa a 
primeira desobediência 
do homem. E o fruto da-
quela árvore proibida cujo 
funesto manjar trouxe a 
morte ao mundo e todos 
nossos males com a perda 
do Éden, até que um Ho-
mem, maior, reconquistou 
para nós a mansão bem-a-
venturada.’ 

‘Esta que me ditou ri-
mas sonoras, culta sim, 
ainda que bucólica, Talía’

Quando Pitágoras che-
gou à Crontona, seu pri-
meiro conselho aos cro-
tonenses foi construir um 

altar às musas no centro 
da cidade, para impulsio-
nar a harmonia cívica e a 
aprendizagem. A biblio-
teca de Alexandria e seu 
círculo de investigadores 
se formaram ao redor de 
um Mousaion (museu ou 
altar das musas) próximo 
à tumba de Alexandre, o 
Grande. Filósofos do ilu-
minismo buscaram resta-
belecer o ‘Culto às Musas’ 
no século XVIII. Uma fa-
mosa loja maçônica, na 
Paris pré-revolucionária 
era chamada Les Neuf So-
eurs (Nove Irmãs - Nove 
Musas), nela estavam pre-
sentes: Voltaire, Benja-
mim Franklin, Danton e 
outros... A poetisa Safo de 
Lesbos foi recompensada 
com o compromisso de ser 
chamada ‘a décima Musa’ 
por Platão. Em Nova Orle-
ans há nove ruas em honra 
das musas.

A elite cultural cria que 
essas musas humaniza-
das eram dignas de lou-
vor e reverência, enquanto 
Deus era minimizado, um 
Deus morto e inoperan-
te, destituído do posto de 
criador. Essas musas eram 
criaturas mitológicas, os 
helenos de larga cultura, 
desenvolveram um trem 
fantasmagórico, os vultos 
iluministas embarcaram 
no monotrilho de pneus 
estourados. Realmente, a 
música é de origem divina! 
Seus efeitos o dizem. Mas 

essa arte é tão radiante, 
enobrecedora, re� nadora 
do caráter, que necessa-
riamente precisa ter uma 
origem mais sublime. Sua 
origem é o Deus Excelso, 
o Músico requintado! Suas 
obras revelam como  Deus 
ama Suas criaturas: Do-
ador da vida, Amante da 
arte, do belo, da harmonia; 
Onisciente Originador das 
ciências.

Quando Ele criou a Ter-
ra, fez um jardim com � o-
res e frutas, belos e mansos 
animais, aí colocou o ho-
mem para cuidar deles. No 
sétimo dia, o Criador reu-
niu todos os seus anjos e 
habitantes de outros mun-
dos, extasiantes pelo cená-
rio, juntos cantaram acom-
panhados pela orquestra 
celestial (Jó 38:7). Quem 
seria o maestro? Quão ma-
vioso teria sido esse hino!

No Monte Sinai Deus 
desceu para entregar Sua 
lei a Moisés, o monte, tre-
meu, resplandeceu com 
fulgor e ouviu-se um hino 
tocado pelos anjos. O es-
petáculo foi tão glorioso, 
tão retumbante, que os ex-
pectadores israelitas se re-
tiraram temendo a morte. 
A música era celestial, os 
músicos angelicais, no ce-
nário a presença do Deus 
Salvador Jesus (Ex. 19:10-
20 e 20:18-21). O terror era 
devido à pecaminosidade 
diante da pureza divina.

A Bíblia descreve a volta 

de Jesus com toda a comi-
tiva do Céu, todos os Seus 
anjos, com todo o Seu po-
der (não mais Aquele Hu-
mano Sofredor), com toda 
a Sua glória (Mt 24:29-31), 
a orquestra de anjos, regi-
da por Jesus virá tocando e 
cantando.  Ele virá para ar-
rebatar os � éis vivos, jun-
tamente com os ressurre-
tos e elevá-los ao encontro 
do Salvador (1Ts 4:16-17); 
transformados num corpo 
incorruptível, imortal e 
radiante (1 Co. 15:51-54)! 
Que música será! O tom 
do hino será como “grande 
brado e os povos da Terra 
se lamentarão” (Mt 24:30). 
Por quê? Se a música será 
angelical... e virá para sal-
var, dar vida, e vida eter-
na, sem dor, sem morte 
ou tristeza, sem envelheci-
mento... Não é tudo o que 
os homens da ciências es-
tão buscando? 

A recepção junto aos 
portais de pérola, nova-
mente, será um recital 
musical, do qual ninguém 
mais fugirá apavorado, 
mas ouvirão a dulcíssima 
sinfonia com alegria e gra-
tidão. A maior orquestra 
sinfônica, acompanhada 
do inumerável coral. Esteja 
lá como partícipe e ouvin-
te dos recitais que enleva-
rão os homens às delícias 
do céu e ao louvor a Deus. 

Diante do que esta 
acontecendo no mundo 
todo, achamos oportuno 
um rápido comentário 
sobre o considerado cala-
mitoso, tentando dirimir 
algumas dúvidas como: 
“Por que estará de um mo-
mento pra outro, aconte-
cendo essa barbaridade 
mundial?”.

A primeira justi� cativa 
é que nada acontece antes, 
depois ou por acaso, não 
havendo no Plano Cósmi-
co uma falha sequer. Tudo 
é justo e perfeito.

Signi� cado da pala-
vra Cósmico. O vocábulo 
”Cósmico” é usado tanto 
no substantivo quanto no 
adjetivo. O Universo como 
relação harmoniosa de to-
das as leis naturais e espiri-
tuais e a Inteligência Divi-
na, In� nita do Ser Supremo 
que tudo penetra, consiste 
nas Forças Criativas de 
Deus. É uma fonte intan-
gível, ilimitada de onde se 

irradiam as energias imu-
táveis e construtivas da Di-
vindade. O Cósmico, por-
tanto, não é um lugar, mas 
um estado ou condição de 
ordem e método.

De acordo com as deter-
minações Cósmicas, o pla-
neta Terra acaba de entrar 
em uma fase de purgação, 
para o resgate pelo crime 
de prejuízo e autodestrui-
ção, que pela ganância há 
muito seus habitantes vem 
praticando, ao céu, a terra 
e a água.

Ao ar, com fumaça ex-
pelida das indústrias for-
mando o “buraco negro”, 
na terra, exagerando no 
uso de inseticidas no solo 
e na água, com as perfura-
ções no mar para a extra-
ção do petróleo.

Tudo quanto é feito exa-
geradamente é prejudicial, 
inclusive os medicamentos 
para o corpo humano, que 
usados acima da dose in-
dicada poderão prejudicar 

ao invés de curar.
Assim, também, pas-

saram pela Terra, gênios 
na literatura, escultura, 
pintura, engenharia, cien-
tistas em vários setores e 
excelentes mestres, � lóso-
fos e profetas, como Moi-
sés, Jesus, Buda, Confúcio, 
Gandhi e, ainda vivo o 
Dalai Lama, todos com a 
missão assumida na espi-
ritualidade, antes mesmo 
de reencarnarem, para nos 
deixarem em suas passa-
gens, através de sábios en-
sinamentos e exemplares 
condutas, grandes faixas 
luminosas que seguidas, 
nos conduzem com har-
moniosa segurança, à saú-
de física e espiritual na paz 
interior.     

Cidadania
Devido à situação mun-

dial de Calamidade Públi-
ca (aqui decretada pelo 
Presidente da República), 
estamos todos de quaren-

tena proibidos de sair de 
casa (principalmente os 
idosos), devendo seguir ri-
gorosamente as instruções 
emanadas do Ministério 
da Saúde e con� rmadas 
por todos os meios de co-
municação por especiali-
zados infectologistas.

Naturalmente não há 
motivo para pânico, mas 
é bom “pôr-se a barba de 
molho”, zelando cuidado-
samente da nossa higiene 
física, principalmente das 
mãos, completando a la-
vagem de preferência com 
sabão em barra e desinfe-
tando com álcool 70. 

Chegou a hora de nos 
unirmos em pensamento 
e em oração, rogarmos ao 
nosso Pai Eterno, força, 
resignação e coragem para 
prosseguirmos com fé e 
esperança na caminhada 
terrena, em busca de dias 
melhores para o atribula-
do mundo em que vive-
mos.   Assim seja.   É isso. 

ArTiGo
Chegou a hora

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

OpiniÃo
Não há espaço para 

brincadeiras
Se há um momento da nossa história em que 

não devemos olhar o mundo a preto e branco, é 
agora. Estamos enfrentando um período dramáti-
co, ansioso, perigoso e incerto. As nossas relações 
humanas, o nosso trabalho ou as nossas garan-
tias de sustentabilidade econômica estão ameaça-
das pelo Coronavírus e todos percebemos que este 
quadro sombrio exige medidas drásticas. 

Temos motivos para suspeitar de que o pior 
pode estar para vir e todos admitimos o risco de 
decretar já medidas excepcionais quando elas po-
derão fazer mais sentido mais tarde.

Num tempo tão volátil como este, em que atra-
vessamos uma calamidade para a qual não há re-
gras nem mapa, faz sentido prevenir a ocorrência 
de cenários mais graves.

Sejamos realistas: uma situação como a atu-
al desaconselha medidas paliativas e recomenda 
antecipação a momentos mais graves. Alguns ci-
dadãos, comércios e empresas estão agindo com 
cidadania, civismo e coragem, mas temos que ad-
mitir que outra parte ainda age com irresponsabi-
lidade, ameaçando o interesse geral. 

A adoção de medidas de emergência, que res-
tringem as nossas liberdades e cerceiam direitos 
fundamentais, tem de ser vista à luz da excepcio-
nalidade destes dias. Nos resta aceitá-las com o 
mesmo desconforto e espírito de resistência com 
que encaramos o dia a dia da maior crise das nos-
sas vidas.

Para aqueles que ainda resistem em enxergar o 
pior, já passou da hora de levar o Coronavírus a sério, 
se resguardar para proteger a si mesmo e o próximo.

Que Deus esteja conosco em mais esta batalha!

Editorial

Parabéns à cidade 
do nosso coração

Não há espaço para muitas comemorações, afi -
nal, todos os eventos foram cancelados devido o 
Coronavírus, mas isso não impede de ressaltar-
mos a importância do 21 de março, quando Ra-
fard completa 55 anos de emancipação político-
-administrativa. 

A cidade teve sua colonização marcada por imi-
grantes, na sua maioria italianos. Júlio Henrique 
Raff ard movimentou a cidadezinha com a indús-
tria açucareira e com a produção de álcool.

A partir de 1875 foram chegando os primeiros 
italianos aos sítios e fazendas da região. Esses 
mesmos imigrantes viram a Villa Henrique Raf-
fard se transformar em Villa Raff ard e depois, tor-
nar-se Rafard.

A história de Rafard não muda, pode ser conta-
da de diversas maneiras e por dezenas de pessoas 
que a celebram em suas memórias. 

De forma poética, nossos sonhos se lançam na 
realidade de agora, procurando na defesa do pro-
gresso, que ainda não encontramos aqui, a beleza 
que um dia encantou os imigrantes e impulsionou 
o povo na luta pelos seus direitos políticos.

O cenário de Rafard de Júlio Henrique, do Pa-
dre Manoel Simões de Lima, de Genaro Vigorito e 
de todos os que conquistaram essa nossa linda ter-
ra e que por ela lutaram na emancipação, já não 
é mais o mesmo, tão belo. Mas a cada um de nós 
cabe o amor e o respeito pela terra que faz brotar 
o alimento e o combustível, parte do futuro.

A cada um de nós cabe também a vontade e o 
impulso sufi cientes para trabalhar politicamente 
para este município se desenvolver a ponto de ter-
mos uma Rafard tão próspera como a de outrora, 
quando os nossos poetas a chamaram de “terra 
querida, de nossas vidas, de encantos mil”.

Parabéns nossa amada Rafard! 
Estendemos também as felicitações à cidade de 

Mombuca, que nesta mesma data, assopra o mes-
mo número de velinhas.
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Prefeitura de Capivari cria Comitê Municipal 
de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus

COVID-19  |  Secretarias Municipais unem esforços na prevenção à transmissão da doença; no momento, Capivari trabalha apenas com um caso suspeito

Na manhã de quar-
ta-feira (18), o prefeito 
de Capivari, Rodrigo 
Proença, realizou mais 
uma reunião para dis-
cutir medidas preven-
tivas a serem tomadas 
pela Prefeitura, frente a 
pandemia do COVID-19 
(Novo Coronavírus). 

 Após a reunião, foi 
assinado o Decreto no. 
6.973/2020, consideran-
do a existência de pan-
demia do COVID-19, 
nos termos declarados 
pela Organização Mun-
dial da Saúde, Ministé-
rio da Saúde e Secreta-
ria do Estado da Saúde, 
que visa a criação do 
“Comitê Municipal de 
Prevenção e Enfrenta-
mento ao Coronavírus 
– COVID-19”, com o 
objetivo de estabelecer 
e divulgar ações de pre-
venção à transmissão do 
vírus, composto por re-
presentantes dos seguin-
tes órgãos: 

I - Gabinete do Pre-
feito; 

II - Secretaria Muni-
cipal da Saúde; 

III - Secretaria Muni-
cipal da Educação; 

IV - Secretaria Muni-
cipal de Governo; 

V- Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento 
Social; 

VI - Secretaria Muni-
cipal da Cultura e Turis-
mo; 

VII - Secretaria Mu-
nicipal da Juventude, 
Esporte e Lazer; 

VIII - Secretaria Mu-
nicipal de Negócios Ju-
rídicos; 

IX - Secretaria Muni-
cipal de Finanças; 

X - Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvi-
mento Econômico; 

XI - Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvi-
mento Urbano; 

XII - Secretaria Mu-
nicipal de Projetos, Con-
vênios e Captação de 
Recursos; 

XIII - Secretaria Mu-
nicipal da Segurança 
Pública; 

XIV - Secretaria Mu-
nicipal da Habitação; 

XV - Secretaria Mu-
nicipal da Mobilidade 
Urbana; 

XVI - Superintendên-
cia de Contabilidade e 
Controladoria; 

XVII - Serviço Autô-
nomo de Água e Esgoto 
— SAAE; 

XX – Santa Casa de 
Misericórdia de Capiva-
ri e; 

XXI – Câmara Muni-
cipal de Capivari. 

§1o. Os representan-
tes das secretarias e au-
tarquias acima elenca-
das serão os Secretários 
Municipais e os dirigen-
tes máximos das entida-
des autárquicas. 

§2o. As convocações 
e a coordenação dos 
trabalhos e reuniões do 
“Comitê de Prevenção 
e Enfrentamento ao Co-
ronavírus – COVID-19” 
competirá aos represen-
tantes das Secretarias 
Municipais de Saúde, 
Educação e Governo. 

§3o. O “Comitê de 
Prevenção e Enfrenta-
mento ao Coronavírus 
– COVID-19” se reunirá 
sempre que necessário 
para avaliar os últimos 
dados referentes à pan-
demia, bem como as 
ações propostas pelas 
Secretarias Municipais 
de Saúde, Educação e 
Governo e articulá-las 
para prevenção e enfren-
tamento à doença, ado-
tando sempre as diretri-
zes estabelecidas pelos 
órgãos oficiais de saúde 
e atuando em conjunto 
com os mesmos. 

§4o. O “Comitê de 
Prevenção e Enfrenta-
mento ao Coronavírus 
– COVID-19” poderá 
estabelecer novas me-
didas e recomendações 
a qualquer tempo expe-
dindo-se as Delibera-

ções necessárias. 
Art. 2o. Para o en-

frentamento da emer-
gência de saúde pública 
são adotadas de ime-
diato, sem prejuízo de 
outras que vierem a ser 
propostas pelo “Comitê 
de Prevenção e Enfren-
tamento ao Coronavírus 
– COVID-19”, as se-
guintes medidas: 

I - suspensão grada-
tiva das aulas no âmbito 
da Secretaria Municipal 
de Educação e do CIES 
(Centro de Integração 
Esportivo Social) a par-
tir do dia 17/03/2020, 
ficando suspensas inte-
gralmente a partir do dia 
23/03/2020. Durante a 
suspensão iniciada em 
17/03/2020 não serão 
computadas faltas aos 
alunos. 

II – o afastamento 
imediato dos servidores 
que contem com 60 (ses-
senta) anos ou mais, sem 
qualquer prejuízo de or-
dem estatutária, funcio-
nal e previdenciária, no 
período de 16 a 20 de 
março de 2.020, exceto 
servidores da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

III – caberá aos Secre-
tários Municipais e os 
dirigentes máximos das 
entidades autárquicas 
municipais, determinar 
o gozo de férias regula-
mentares e licença-prê-
mio em seus respectivos 
âmbitos, que deverá ter 
início em 23 de Mar-
ço de 2020, assegurada 
apenas a permanência 
de número mínimo de 
servidores necessários a 
atividades essenciais e 
de natureza continuada, 
nos seguintes moldes: 

a) Abertura de 15 
(quinze) dias de saldo de 
férias para aqueles ser-
vidores que possuam um 
período de férias venci-
do; 

b) Abertura de 30 
(trinta) dias de férias 
para aqueles servidores 

que possuam mais do 
que um período de férias 
vencido; 

IV – em caso de ser-
vidores que não tenham 
completado seu período 
aquisitivo de férias e ou 
licença-prêmio, poderá 
o Secretário Municipal 
ou dirigente, proceder 
com a antecipação de 15 
dias de saldo férias. 

V – antecipação do re-
cesso escolar para os pro-
fessores e alunos da rede 
municipal de ensino, no 
período de 23/03/2020 a 
09/04/2020. 

VI – os afastamentos 
determinados nos inci-
sos III e IV, não se apli-
cam aos servidores das 
Secretarias Municipais 
da Saúde e da Seguran-
ça Pública, bem como 
aos integrantes do “Co-
mitê Municipal de Pre-
venção e Enfrentamento 
ao Coronavírus – CO-
VID-19”; 

VII – suspensão de 
todos os compromissos 
de viagens dos agentes 
políticos e servidores 
municipais a serviço da 
Prefeitura de Capivari e 
de suas autarquias; 

VIII – suspensão da 
biometria de acesso aos 
prédios da Administra-
ção Pública Municipal, 
sem prejuízo da adequa-
ção de outro controle de 
frequência a ser realiza-
do pelo responsável por 
cada setor / departamen-
to / secretaria; 

IX – suspensão das 
atividades do Centro da 
Terceira Idade; 

X – suspensão ime-
diata das atividades em 
grupo promovidas pelas 
Secretarias Municipais 
de Desenvolvimento So-
cial e da Saúde, ficando 
mantidos os atendimen-
tos individuais; 

XI – suspensão ime-
diata das atividades, au-
las, eventos culturais e 
esportivos promovidos 
pelas Secretarias Muni-
cipais da Cultura e Tu-
rismo e de Juventude, 
Esporte e Lazer; 

XII – suspensão de 
autorizações e emissão 
de alvarás, para realiza-
ção de eventos públicos 
ou privados, abertos ou 
fechados, com aglome-
ração de pessoas em 
qualquer número, bem 
como o cancelamento 
daqueles já emitidos até 
a presente data para se-
rem realizados nos pró-
ximos 15 (quinze) dias, 
devendo ser comunica-
dos os interessados pela 
Secretaria Municipal de 
Finanças; 

XIII – intensificação 
da limpeza nos prédios 
públicos dando-se aten-
ção especial para higie-
nização de banheiros, 
lavatórios e objetos e 
superfícies que sejam 
tocados com frequência; 

XIV – providências 
de orientação aos profis-
sionais do ensino quanto 

ao manejo adequado da 
higiene com vistas à pre-
venção e enfrentamento 
do Coronavírus – CO-
VID-19; 

XV - suspensão pro-
visória da realização dos 
seguintes eventos: 

a. Café com Poe-
sia, a ser realizado em 
19/03/2020; 

b. Apresentação 
da peça de Teatro In-
fantil “Dois Palhaços 
numa Praça Suja”, a 
ser realizada em 28 e 
29/03/2020; 

c. Apresentação da 
peça de Teatro Adulto 
“Minha Mãe contra o 
Diabo”, a ser realizada 
em 28 e 29/03/2020; 

d. Estação Páscoa, a 
ser realizado no período 
de 03 à 09/04/2020; 

e. Apresentação da 
Paixão de Cristo, a ser re-
alizada em 10/04/2020; 

f. Passeio Ciclísti-
co, a ser realizado em 
01/05/2020; 

g. Mães que Can-
tam, a ser realizado em 
07/05/2020; 

h. Apresentação dos 
Seresteiros realizada no 
segundo domingo de 
cada mês; 

i. Apresentação da 
Corporação Musical Eu-
clydes Colaneri realiza-
da no último domingo 
de cada mês; 

j. Manhã literária, re-
alizada no segundo sá-
bado de cada mês; e 

k. Campeonato amador. 
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XVI – fechamento 
provisório da “Galeria 
Tarsila do Amaral”, da 
“Biblioteca Municipal 
João Batista Prata”, do 
“Espaço da Arte e Cul-
tura” e do “Ginásio de 
Esportes Ronaldo Zai-
dan Pellegrini”. 

XVII – assegurar que 
o ingresso às repartições 
públicas permita o con-
trole de aglomerações, 
de modo a evitá-las; 

XVIII – maximizar, 
na prestação de serviços 
à população, o emprego 
de meios virtuais e tele-
fônicos que dispensem o 
atendimento presencial; 

XIX – estabelecer que 
os receituários de medi-
camentos de uso contí-
nuo com vencimento a 
partir do mês de março 
de 2020, em caráter es-
pecial, serão atendidos 
até o prazo máximo de 
120 (cento e vinte) dias 
sem a necessidade de re-
novação, exceto os me-
dicamentos controlados 
pela Portaria 344/98 e 
antimicrobianos; 

XX – ficam mantidas 
as normas vigentes com 
relação aos medicamen-
tos retirados no Progra-
ma Farmácia Popular do 
Brasil, ou seja, fica man-
tido o tempo de validade 
da receita em 180 (cento 
e oitenta) dias para me-
dicamentos de uso con-
tínuo e 360 (trezentos e 
sessenta) dias para con-
traceptivos. Para reno-
vação dos receituários, 
os munícipes deverão 
procurar a Unidade de 
Saúde mais próxima de 
sua residência; 

XXI – será antecipa-
do o pagamento da 1a 

(primeira) parcela do 
13o (décimo terceiro) 
salário aos beneficiários 
do “Instituto de Previ-
dência Municipal de Ca-
pivari – Capivari Prev”, 
bem como aos servido-
res municipais na ativa, 
que será efetuado até o 
dia 09/04/2020; 

XXII – suspensão 
imediata das cirurgias 
eletivas e ambulatoriais, 
como medida de conten-
ção, mantendo-se a rea-
lização das cirurgias de 
urgência e partos; 

XXIII – o adiamento 
de consultas médicas de 
rotina, com exceção das 
consultas de pré-natal; 

XXIV – suspensão de 
exames eletivos realiza-
dos fora do município de 
Capivari, a partir de 23 
de março de 2.020 por 
tempo indeterminado, 
exceto procedimentos 
de hemodiálise, exames 
oferecidos pela rede es-
tadual de saúde e onco-
logia; 

XXV – as Secretarias 
Municipais, por seus 
gestores, deverão adotar 
as medidas cabíveis para 
o cancelamento ou adia-
mento de seus eventos, 
atividades e procedi-
mentos administrativos 
já marcados, em que haja 
aglomeração de pessoas, 
que eventualmente não 
tenham sido menciona-
dos neste Decreto; 

Art. 3o. Os ajustes 
necessários para o cum-
primento do calendário 
escolar serão estabeleci-
dos pela Secretaria Mu-
nicipal da Educação em 
momento oportuno, de 
acordo com a legislação 
vigente. 

Art. 4o. Serão abo-
nadas as ausências dos 
servidores com mais de 
60 (sessenta) anos da 
Secretaria Municipal de 
Segurança Pública, que 
tenham sido afastados 
por determinação do 
Decreto no.6.972/2020. 

Art. 5o. A tramitação 
dos processos referentes 
aos assuntos vinculados 
a este Decreto correrá 
em regime de urgência 
e prioridade em todos 
os órgãos, secretarias e 
departamentos da Pre-
feitura Municipal de 
Capivari e das entidades 
autárquicas. 

Art. 6o. Os titulares 
dos Departamentos Mu-
nicipais adotarão todas 
as medidas de prevenção 
necessárias para contro-
lar a contaminação dos 
servidores e usuários 
pelo Coronavírus (CO-
VID-19), devendo co-
municar às autoridades 
competentes os casos de 
suspeita de contamina-
ção. 

Parágrafo Único. Na 
existência da suspeita de 
que trata o caput deste 
artigo, a Secretaria Mu-
nicipal da Saúde poderá 
determinar a realização 
de medidas sanitárias 
profiláticas para descon-
taminação do ambiente, 
bem como adotar as me-
didas constantes da Lei 
Federal no. 13.979, de 
06 de fevereiro de 2020 
e demais legislações 
aplicáveis. 

Art. 7o. As atividades 
e eventos suspensos nos 
termos deste Decreto po-
derão ser normalizados 
a qualquer tempo, por 
ato do Chefe do Poder 

Executivo Municipal. 
Art. 8o. Para o enfren-

tamento da emergência 
de saúde pública, por 
medida de precaução e 
prevenção, recomenda-
-se a adoção de medidas, 
tais como: 

I – às escolas parti-
culares, que suspendam 
gradativamente a aulas 
em escolas a exemplo 
da medida adotada pelo 
município (art. 2o, inci-
so I, deste Decreto); 

II – à todas as Igre-
jas Católicas e Evangé-
licas, bem como outras 
instituições religiosa, 
instaladas no Município 
de Capivari, que sus-
pendam a realização de 
missas, cultos, reuniões 
e quaisquer atividades 
com aglomeração de 
pessoas em qualquer nú-
mero; 

III – aos clubes e esta-
belecimentos de entrete-
nimento de qualquer na-
tureza, que suspendam a 
realização de seus even-
tos e atividades para 
adultos e crianças, com 
aglomeração de pessoas 
em qualquer número; 

IV – às instituições 
que ministram quaisquer 
tipos de cursos, palestras 
e treinamentos, que sus-
pendam as atividades e 
eventos, com aglomera-
ção de pessoas em qual-
quer número; 

V – aos estabeleci-
mentos comerciais em 
geral, que suspendam 
suas atividades e, na 
impossibilidade de sus-
pensão, sejam adotadas 
e intensificadas as medi-
das de limpeza e higieni-
zação do local, especial-
mente das superfícies de 
uso comum, promova-se 
maior ventilação pos-
sível e sejam adotadas 
medidas de alerta e cons-
cientização dos usuários 
do estabelecimento; 

VI – aos estabeleci-
mentos do ramo de ali-
mentação, que reduzam 
sua capacidade de aten-
dimento de forma a per-
mitir o distanciamento 
mínimo entre pessoas 
recomendado pelos ór-
gãos oficiais de saúde, 
qual seja, de 1,5m (um 

metro e meio) a 2m (dois 
metros); 

VII – aos cinemas, 
que suspendam as apre-
sentações e sessões de 
filmes; 

VIII – aos feirantes, 
que suspendam suas ati-
vidades provisoriamen-
te, avaliando a situação 
diária de evolução ou 
regressão da pandemia; 

XIX – aos cidadãos 
de modo geral, que in-
tensifiquem a higieniza-
ção pessoal e dos seus 
locais de moradia e tra-
balho; 

XX – aos munícipes 
cadastrados no Progra-
ma de Medicamentos 
Especializados que fa-
zem uso de imunode-
pressores, que solicitem 
a um representante a re-
tirada do medicamento; 

XXI – às unidades de 
saúde da rede particular, 
que suspendam as cirur-
gias eletivas e ambulato-
riais; 

XXII – às empresas 
de ônibus e aos permis-
sionários do serviço de 
transporte de táxi, vans, 
transporte por aplicativo 
e afins, que promovam 
a higienização completa 
dos veículos, desinfetan-
do-os pelo menos duas 
vezes ao dia, sendo, uma 
delas no meio do expe-
diente; 

XXIII – às empresas 
de ônibus, que nos pon-
tos finais de cada linha, 
todo o sistema de clima-
tização seja desligado, 
acionando-se a ventila-
ção para troca total do 
ar, após o que poderá 
ligar o ar condicionado 
novamente; 

XXIV – aos permis-
sionários do serviço de 
transporte de táxi, vans, 
transporte por aplicativo 
e afins, que após cada 
corrida, os vidros dos 
veículos sejam abertos 
para troca total do ar. 

XXV – às instituições 
bancárias, que seja inten-
sificada a higienização 
dos caixas eletrônicos e 
disponibilizado álcool 
em gel neste espaço; 

XXVI – aos asilos, 
que seja intensificada a 
higienização e estabele-
cidos novos protocolos 
de visita em razão da 
faixa etária das pessoas 
ali residentes; 

Art. 9o. Devido a sus-
pensão das aulas, para 
complemento alimentar, 
serão fornecidas cestas 
básicas aos beneficiá-
rios do Programa Bolsa 
Família com crianças 
e adolescentes devida-
mente matriculados na 
rede pública municipal 
de Capivari. 

Art. 10. Todas as in-
formações oficiais refe-
rentes à pandemia do Co-
ronavírus – COVID-19 
no Município de Capi-
vari estarão dispostas no 
site oficial do Município 
(www.capivari.sp.gov.
br) e nas redes sociais 
oficiais: Facebook (fa-
cebook.com/Prefeitura-
deCapivari) e Instagram 
(capivari_pmc). 

Art. 11. Eventuais 
casos omissos ou du-
vidosos decorrentes da 
aplicação deste Decreto 
serão objeto de análise 
e deliberação técnica do 
“Comitê Municipal de 
Prevenção e Enfrenta-
mento ao Coronavírus 
– COVID-19”, que es-
tabelecerá medidas e ex-
pedirá as Deliberações 
necessárias. 

Art. 12. Este Decre-
to entra em vigor na 
data de sua publicação 
e revogando expressa-
mente o Decreto no. 
6.972/2.020. 

Para mais informa-
ções sobre saúde, o te-
lefone da Secretaria de 
Saúde é o (19) 3492-
8200.
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Descarte de lixo na rede de esgoto prejudicam 
moradores do bairro Santa Tereza D’Avilla

A equipe técnica do 
Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (SAAE) 
trabalha rotineiramen-
te para desobstruir uma 
das principais redes de 
esgoto do bairro Santa 
Tereza D’Avilla. 

Segundo o chefe da 
Divisão Operacional, 
Claúdio Luciano Bosso-
lan, a equipe já vinha re-
cebendo ocorrências de 
mau cheiro no bairro e 
quando chegaram ao lo-
cal constataram que pe-
dras enormes, lixo, gor-
dura e pedaços de isopor 
impediam o fluxo nor-
mal do esgoto. “Os des-
cartes irregulares desses 
objetos entupiram a rede 
e ocasionaram o extra-
vasamento do esgoto em 
um dos poços de visita 
– ponto de manutenção 
da rede”, explica o fun-
cionário.

O uso inadequado e o 
vandalismo podem cau-
sar transtornos para a 
população com o refluxo 

do esgoto sem tratamen-
to para dentro dos imó-
veis, o que traz prejuízos 
para saúde e para o meio 
ambiente.

Em situações como 
esta, o SAAE precisa 
contratar o caminhão 
hidrojato que faz a deso-
bstrução das redes com 
jatos de alta pressão. 
“Existem casos em que 
ocorre o rompimento da 
tubulação e os reparos 
chegam a levar dias para 
serem concluídos”, ex-
plica Claúdio. 

As pessoas que, in-
tencionalmente, jogam 
lixo ou restos de mate-
riais nas redes de esgo-
to podem ter problemas 
com a Justiça, uma vez 
que danificar ou destruir 
patrimônio público é 
qualificado como crime. 
O SAAE pede aos clien-
tes que denunciem os 
atos de vandalismo pelo 
telefone 0800 878 7874 
ou pelo 153 da Guarda 
Civil.

Atendimento
O Serviço Autôno-

mo de Água e Esgoto 
(SAAE) restringe o aten-
dimento presencial e, a 
partir desta sexta-feira, 
(20/03) estará restrito 
para entrada somente de 
duas pessoas por vez, 
para atendimento. A me-
dida visa impedir aglo-
merações e reduzir a 
chance de disseminação 
do novo Coronavírus. 

Segundo o superin-
tendente, José Luiz Ca-
bral, a determinação é 
que os clientes deem 
prioridade a serviços di-
gitais e que possam ser 
atendidos pelo aplicati-
vo do Icolibra Plug, pela 
internet, por meio do site 
www.saaecapivari.com.
br, ou pela Central de 
Atendimento ao Cliente. 
“Temos os recursos dis-
poníveis e pedimos para 
que todos procurem res-
peitar esse momento de-
licado que o país vive”, 
ressalta. 

O aplicativo Icolibra 
Plug, conecta o clien-
te diretamente com 
o SAAE. Basta fazer 
download no celular 
e, com uma fatura em 
mãos, fazer a leitura do 
QR CODE ou cadastrar 
a unidade consumidora 
do titular da conta. Pelo 
aplicativo é possível so-
licitar serviços, emitir 
a segunda via da fatu-
ra, gravar áudio, tirar 
foto, enviar sugestões e 
denúncias diretamente 
para a Central de Aten-
dimento. 

Pedimos a compre-
ensão de todos que para 
registrar suas solicita-
ções e serviços, entre 
em contato com a Cen-
tral de Atendimento ao 
Cliente pelo 0800 878 
7874 (ligação gratuita). 
O SAAE disponibiliza 
uma equipe de plantão 
para atender as solicita-
ções dos diversos servi-
ços que a autarquia ofe-
rece.

Conscientização  |  Autarquia pede que clientes denunciem pessoas que jogam lixo na rede de esgoto; atendimento do Saae também foi alterado, confira

Objetos retirados de dentro da rede coletora de esgoto (Foto: Divulgação/Saae)

Rafard decreta novas medidas preventivas 
para evitar a proliferação do COVID-19

O Coronavírus já é 
uma pandemia segundo 
a OMS, e no Brasil os 
casos só tem aumentado 
e as medidas preventi-
vas tomadas estão sendo 
a cada dia mais enérgi-
cas pelo Governo.

Medidas como lavar 
as mãos, evitar aglome-
rações, cobrir nariz e 
boca ao espirrar ou tos-
sir, manter ambientes 
bem ventilados e não 
compartilhar objetos 
pessoais reduzem o risco 
de contágio da doença.

A diretoria de Saúde 
recomenda aos pacientes 
que vão a Unidade Bá-
sica de Saúde somente 
em casos de urgência e 
emergência. Aos pacien-

tes e gestantes do PACS 
orienta-se que sejam 
acompanhados de no 
máximo uma pessoa para 
evitar aglomerações.

Na Saúde, os servi-
ços de especialidades, 
exceto para casos de ur-
gências, serão suspensos 
gradualmente de 17 a 20 
de março e a partir de se-
gunda-feira (23) suspen-
são total.

Em Rafard, outras 
medidas já estão sendo 
tomadas para enfrenta-
mento da emergência de 
saúde pública em razão 
da pandemia provoca-
da pelo Coronavírus, 
conforme decreto nº 
15/2020, que são:

• Suspensão gradual 

das aulas nas escolas e 
creches nos dias 17 a 20 
de março;

• Suspensão total das 
aulas nas escolas e cre-
ches a partir do dia 23 de 
março;

• Suspensão das ativi-
dades da Diretoria de Cul-
tura, Esporte e Turismo;

• Os eventos come-
morativos da cidade, 
tais como: Apresentação 

do Projeto Guri e Dan-
ça Arte, Sessão Solene, 
Apresentação Musical 
do Conservatório de Ta-
tuí, MTB Açaí Mil & 
Ross, Festival Food Tru-
ck foram cancelados;

• Suspensão das ativi-
dades do Centro da Ter-
ceira Idade;

• Suspensão imediata 
do atendimento e ativi-
dades presenciais pro-

movidas pela Diretoria 
da Assistência;

• Suspensão de auto-
rizações e emissão de al-
varás, para realização de 
evento públicos ou priva-
dos, bem como o cance-
lamento daqueles já emi-
tidos até a presente data;

• Fechamento provi-
sório ao público da Bi-
blioteca Municipal e do 
Centro Cultura;

• Providencias de 
orientação aos profis-
sionais de ensino quanto 
ao manejo adequado da 
higiene com vistas a pre-
venção e enfretamento 
do Coronavírus;

• Intensificação da 
limpeza nos prédios pú-
blicos dando-se atenção 

especial para higieniza-
ção de banheiros, lava-
tórios e objetos; 

Recomenda-se tam-
bém às instituições pri-
vadas para o enfrenta-
mento da emergência de 
Saúde Pública que sus-
pendam os cultos religio-
sos, eventos produzidos 
por clubes, atividades 
em academia, palestras e 
cursos e feiras livres.

Vale ressaltar que em 
Rafard não há nenhum 
caso suspeito, tampouco 
positivo, porém, a Admi-
nistração está seguindo as 
orientações do Governo 
Federal através do Minis-
tério da Saúde e do Go-
verno Estadual para evitar 
a proliferação do vírus.

Prevenção  |  Confira as ações tomadas pelo governo municipal no enfrentamento ao Coronavírus no município; decreto prevê suspensão de atividades



20 DE MARÇO DE 2020 7O Semanário

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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Boa parte dos eventos em comemoração 
ao aniversário de Rafard são cancelados

A Cidade Coração, 
que completa 55 anos 
este ano, recebeu na 
sexta-feira (13), o teatro 
“Pequenos Condutores”. 
Realizado pelo PROAC, 
no Centro Cultural Jú-
lio Henrique  Raffard, 
a peça reuniu alunos da 
rede municipal de Edu-
cação. O  objetivo foi a 
conscientização sobre os 
cuidados no trânsito.

No domingo (15) 
também foi realizado um 

jogo amistoso feminino 
entre Rio das Pedras e 
Rafard, no qual o time 
visitante ganhou por 4 
a 2. Já o jogo masculino 
entre Deportivo Rafard 
x Atlético Rio Pedrense, 
terminou empatado em 
2 a 2.

No mesmo dia, o 
Desfile de Cavaleiros, 
organizado pelo Rancho 
do Cowboy, reuniu co-
mitivas de toda a região.

“Parabéns a todos 

pela dedicação na rea-
lização destes eventos, 
tenho certeza que todos 
que participaram adora-
ram e se divertiram mui-
to”, disse o prefeito de 
Rafard, Carlos Roberto 
Bueno.

Os demais eventos 
que constavam na pro-
gramação do aniversário 
da cidade, foram can-
celados por motivos de 
prevenção ao novo vírus 
COVID-19 .

Rafard 55 anos  |  Apesar dos cancelamentos, peça teatral, desfile dos cavaleiros e amistosos de futebol aconteceram no último fim de semana
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Comitê de Contingenciamento e Enfrentamento ao Coronavírus se reúne diariamente em Capivari (Foto: Divulgação/PMC)

Prefeito confirma primeiro 
caso suspeito de 

Coronavírus em Capivari

O prefeito de Capivari, 
Rodrigo Proença,  con-
firmou em uma live no 
Facebook, na quinta-fei-
ra (19), que monitora o 
primeiro caso suspeito de 
Coronavírus na cidade.

Segundo Proença, o 
paciente apresentou al-
guns sintomas e passou 
pelo hospital. O idoso, 
de 52 anos, se encontra 
em isolamento domici-
liar, aguardando o resul-

tado do exame.
Capivari e Rafard se-

guem sem nenhum caso 
confirmado da doença. 
A reportagem d’O Se-
manário acompanha as 
atualizações.

COVID-19

IBGE abriria mais de 200 mil oportunidades de trabalho para o Censo 2020 (Foto: Reprodução/Internet)

Pandemia faz IBGE 
cancelar Censo e 

concurso para contratar 
208 mil trabalhadores

Realização do Censo, 
que estava prevista para 
este ano, é adiada para 
2021. O motivo é a pan-
demia de Coronavírus.

Em comunicado, o 
IBGE explica que a ideia 
era que cerca de 180 mil 
profissionais visitassem 
mais de 70 milhões de 
domicílios brasileiros, o 
que se torna totalmente 
inviável, na atual situa-
ção.

Com isso, os quase 
dois bilhões e meio de 

reais que seriam investi-
dos na pesquisa serão re-
passados para o Ministé-
rio da Saúde, exatamente 
para ajudar no combate 
ao Coronavírus.

O Censo é feito a 
cada 10 anos e busca 
informações detalhadas 
sobre o tamanho e as ca-
racterísticas da popula-
ção brasileira.

Para isso, os agentes 
vão pra rua e batem de 
porta em porta pra con-
versar com as pessoas.

Nos últimos dias, o 
IBGE abriu concurso 
público para contratar os 
mais de 200 mil profis-
sional que trabalhariam 
nessa edição.

Agora, o processo 
seletivo foi suspenso e 
quem já tinha feito o pa-
gamento da taxa de ins-
crição será reembolsado.

No último Censo, em 
2010, cerca de um mi-
lhão de pessoas se ins-
creveram para concorrer 
a 190 mil vagas.

REFLEXOS

Saiba como denunciar produtos 
acima do preço pelo Procon

Tendo em vista o aumen-
to significativo dos casos de 
COVID-19 no país, alguns 
comércios estão aproveitan-
do da vulnerabilidade das 
pessoas para aumentar o va-
lor do álcool em gel 70° e 
máscaras no município. 

Por isso, o Procon de 
Capivari está recebendo al-
gumas denúncias referente 

ao aumento abusivo do pre-
ço desses produtos. 

Não é de conhecimen-
to de todos, mas o Procon 
municipal não fiscaliza co-
mércios. Para isso, tem uma 
equipe de fiscalização re-
gional, onde somos nós que 
os acionamos. 

Caso alguém queira de-
nunciar o preço abusivo que 

algum comércio do municí-
pio esteja praticando, poderá 
encaminhar os dados para 
nosso e-mail (temporário) 
proconcapivari@gmail.com.  

São eles: Nome comple-
to, endereço, telefone e os 
dados do comércio: nome, 
endereço e informar o pro-
duto e o valor cobrado. Caso 
possua foto, anexe ao e-mail.

ABUSOS
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Deputado federal, Ricardo Teobaldo apresentará pedido para a bancada do Podemos (Foto: Reprodução/Internet)

PEC deverá cancelar 
eleições 2020 e unificar 

o pleito em 2022

Com o avanço do 
Coronavírus no Brasil 
e o nível de pandemia, 
decretado pela Organi-
zação Mundial de Saú-
de, o deputado federal 
Ricardo Teobaldo de-
fende o adiamento das 
eleições deste ano. Se-
gundo o parlamentar, o 
Brasil não pode colocar 
na pauta o debate elei-
toral enquanto não tiver 
tranquilidade em relação 
a doença.

O deputado levará a 
bancada do Podemos, 
em Brasília, o pedido 
para que a legenda faça 
essa defesa, propondo 
uma PEC (Proposta de 
Emenda a Constituição) 
unificando as eleições 
deste ano com o pleito 
de 2022.

Para Ricardo Teobal-
do esse é o momento 
de unirmos esforços em 
defesa da saúde públi-
ca. “Nós não temos a 
real previsão de quando 

voltaremos a nossa ro-
tina normal. Alguns es-
pecialistas falam em 3 
ou 4 meses. Não temos 
nenhuma certeza em re-
lação a isso. Nesse cená-
rio, defendo que o TSE 
adie as eleições para que 
não haja prejuízo ao pro-
cesso democrático e a 
população”, contou.

O parlamentar tam-
bém defende que os re-
cursos destinados a elei-
ção sejam realocados. 
“Nesse momento isso 
não é um gasto prioritá-
rio. Além do Fundo Elei-
toral, temos o custo com 
a operação em si. Todos 
esses recursos devem 
ser destinado ao comba-
te e ao acolhimento dos 
afetados com o Corona-
vírus, seja do ponto de 
vista da saúde ao aspecto 
econômico”, frisou.

Outro ponto abor-
dado por Teobaldo é o 
momento que a socieda-
de encontra-se para que 

seja inserido o debate 
eleitoral.

“Existe a grande pos-
siblidade de chegarmos 
em agosto e setembro 
com algumas restrições 
impostas pelo vírus. 
Como vamos chamar a 
sociedade para debater 
sobre eleições? Não tem 
o menor cabimento. É 
necessário ter responsa-
bilidade e priorizar o que 
é importante para o pais. 
E hoje, nesse cenário, as 
eleições agora passaram 
a ter importância secun-
dária”.

Além desses pon-
tos Ricardo Teobaldo 
também argumenta que 
toda estrutura eleitoral 
está prejudicada com as 
restrições sociais que 
estamos enfrentando, 
a exemplo do funcio-
namento de órgãos pú-
blicos, atendimento ao 
eleitor e o funcionamen-
to dos cartórios eleito-
rais.

COVID-19
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Mais de 200 detentos seguem foragidos após rebelião 
com fuga em massa do presídio em Porto Feliz

Mais de 200 deten-
tos que fugiram durante 
uma rebelião com fuga 
em massa do Centro de 
Progressão Penitenciária 
(CPP) de Porto Feliz (SP) 
continuam foragidos, se-
gundo a Secretaria de Ad-
ministração Penitenciária 
(SAP).

De acordo com a se-
cretaria, até a manhã de 
quinta-feira (19) foram 
recapturados 379 deten-
tos do CPP de Porto Fe-
liz, dos 594 que fugiram.

Dois deles foram pre-
sos em Valinhos (SP) de-
pois de sequestrarem um 
ônibus de trabalhadores 
rurais durante a fuga. O 
grupo de 11 fugitivos, 
que usou o veículos para 
ir até outras cidades, fez 
quatro trabalhadores re-
féns.

Segundo a Guarda 
de Campinas, que fez a 
abordagem ao veículo, 
oito fugitivos ficaram 
em Americana e um em 
Campinas. Os dois pre-
sos tinham como destino 
Jundiaí (SP).

Outro detento foi re-
capturado depois de ten-
tar invadir uma casa e ser 
mordido por um cachorro 
em um sítio na zona rural 
de Porto Feliz.

Foram registradas re-
beliões em cinco unida-

des prisionais e 1.375 de-
tentos fugiram. Segundo 
a SAP, até a manhã de 
quinta-feira, 720 presos 
tinham sido recapturados 
ao todo.

Todos os detentos que 
participaram da fuga são 
do regime semiaberto, 
onde o preso tem a possi-
bilidade de sair para tra-
balhar ou estudar durante 
o dia e retornar, e que por 
lei tem direito a cinco sa-
ídas temporárias por ano. 
As ações ocorreram nas 
seguintes unidades:

- Mongaguá: 563 de-
tentos fugiram, 221 fo-
ram recapturados;

- Porto Feliz: 594 de-
tentos fugiram, 379 fo-
ram recapturados;

- Tremembé: 218 de-
tentos fugiram, 120 fo-
ram recapturados;

- Mirandópolis: teve 
rebelião e incêndio com 9 
presos feridos e não hou-
ve fuga;

- Sumaré: 4 presos fu-
giram e os mesmos 4 fo-
ram recapturados.

“O Grupo de Interven-
ção Rápida (GIR) contro-
lou a situação nos presí-
dios de forma imediata. 
Os presos foram recaptu-
rados pela Polícia Militar 
com apoio de agentes de 
segurança penitenciária”, 
informou a SAP.

Ainda conforme a 
SAP, o motim organizado 
ocorreu por causa da sus-
pensão da saída temporá-
ria como forma de medi-
da preventiva para conter 
o avanço do Coronavírus. 
Conforme a pasta, 34 mil 
detentos são beneficiados 
com a saidinha.

“A medida foi neces-
sária, pois o benefício 
contemplaria mais de 34 
mil sentenciados do regi-
me semiaberto que, retor-
nando ao cárcere, teriam 
elevado potencial para 
instalar e propagar o Co-
ronavírus em uma popu-
lação vulnerável, gerando 
riscos à saúde de servi-
dores e de custodiados”, 
completa a SAP.

Os presos recaptu-
rados vão responder a 
processos disciplinares e 
podem perder o direito ao 
regime semiaberto, infor-
mou a SAP.

Flagrante de fuga
Uma equipe da repor-

tagem da TV TEM fla-
grou presos que fugiram 
do Centro de Progressão 
Penitenciária de Porto 
Feliz correndo por uma 
vicinal que liga a cidade 
ao município Rafard.

No vídeo, é possível 
ver alguns presos cor-
rendo pela via e entrando 

em um matagal (veja na 
reportagem da TV Tem, 
disponível no site). Na 
sequência, é possível ver 
as buscas sendo realiza-
das pela polícia, incluin-
do apoio do helicóptero 
Águia da PM.

Fogo em canavial
Outros vídeos que fo-

ram enviados para a TV 
TEM mostram os deten-
tos pelas ruas da cidade. 
Em um deles, o morador 
flagra um grupo andando 
normalmente pelo bairro.

Já em outro, é possí-
vel ver policiais militares 
correndo atrás dos deten-
tos. Não houve reféns e 
ninguém ficou ferido du-
rante o motim.

Durante a rebelião, 
houve fuga em massa de 
presos. Os que ficaram 

promoveram um quebra-
-quebra na unidade. Col-
chões foram queimados e 
houve barulhos de tiros e 
bombas.

A Polícia Militar e a 
Guarda Civil Municipal 
foram acionadas e fica-
ram do lado de fora da 
penitenciária de Porto 
Feliz, que abriga 1.825 
detentos.

Capturas
As forças policias de 

Rafard e Capivari, bem 
como de toda região, se 
uniram para capturar de-
zenas de presos nas cida-
des.

Guarda Civil Munici-
pal, Polícia Civil, Polícia 
Militar e equipes de ou-
tras cidades participaram 
das ações.

Pânico  |  Segundo a SAP, 594 detentos fugiram do CPP de Porto Feliz; motim ocorreu após suspensão de ‘saidinha de Páscoa’ por causa do Coronavírus

Detentos colocaram fogo em vicinal que liga Porto Feliz a Rafard (Foto: Mayara Corrêa/TV TEM)

Detentos foragidos do presídio de Porto Feliz foram recapturados em Valinhos 
após sequestrarem um ônibus rural (Foto: Denny Cesare/Código19)
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Duas ruas devem receber pavimentação asfáltica em breve (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

Rua do bairro Sete Fogões 
recebe melhorias

O Departamento de 
Obras da Prefeitura de 
Rafard realizou na últi-
ma quarta-feira (18) me-
lhorias na rua do bairro 
Sete Fogões.

Na rua 1 foi realiza-
do uma obra para esco-
amento das águas plu-
viais e cascalhamento 
para facilitar o tráfego 
de veículos no local.

“Estamos trabalhando 
diariamente para ofere-
cer melhores condições 
aos nossos munícipes”, 
comenta o prefeito Car-
los Roberto Bueno. 

RAFARD

PAT prioriza os serviços online 
por prevenção ao Coronavírus  

A Prefeitura de Capiva-
ri, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Emprego, por meio 
do Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT), in-
forma que por motivos de 
prevenção ao Coronavírus 
(COVID-19), irá priorizar 
os serviços online.   

Esta é uma das medidas 
preventivas no município; 
até o momento há 1 caso 

suspeito e nenhum confir-
mado da doença em Capi-
vari.   

Serviços online
Emissão de Carteira de 

Trabalho (CTPS) - Está 
disponível para Android e 
IOS pelo app CTPS Digital 
ou www.gov.br/trabalho;  

Solicitação de Seguro 
Desemprego - Está dispo-
nível para Android e IOS 

pelo app CTPS Digital ou 
www.gov.br/trabalho;  

Intermediação de mão 
de obra – Pelo app Sine 
Facil e, Antecedentes Cri-
minais – www.ssp.sp.gov.
br/servicos/atestado.   

Para eventuais dúvidas, 
ligar na Secretaria pelo te-
lefone (19) 3491-9023 ou 
no Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (19) 3491-
9056. 

CAPIVARI

Vacinação contra a gripe 
começa na segunda-feira

Na segunda-feira 
(23), a Unidade Básica 
de Saúde de Rafard ini-
cia a Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra 
a Influenza. O atendi-
mento será realizado no 
Espaço Pediátrico das 
7h às 11h e do 12h às 
16h com apresentação 
da Carteirinha.

O público alvo para a 
vacinação são as crian-
ças de 06 meses a meno-
res de 05 anos, gestantes, 
puérperas (mulher que 
teve filho(a) há pouco 
tempo), trabalhadores de 
saúde, privados de liber-
dade, povos indígenas, 
funcionários do sistema 
prisional e grupos com 

doenças crônicas e com 
indicação da vacinação. 

“Apesar de parecer 
simples, mas a Influen-
za pode trazer compli-
cações e levar a óbito, 
por isso é importante se 
prevenir por meio da va-
cinação”, alerta a dire-
tora da Saúde, Veruscka 
Correa.

SAÚDE
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Rafard e Mombuca: cidades com histórias 
comemoradas há 55 anos, no mesmo dia

Aniversário  |  Neste dia 21 de março, municípios completam mais um ano de emancipação político-administrativa, ainda, em busca do sonhado progresso

A cidade de Rafard 
completa, no sábado 
(21), 55 anos de história, 
desde a emancipação 
político-administrativa, 
que aconteceu no ano 
de 1965, desintegrando 
a antiga “Villa Raffard” 
de Capivari. 

A história mesmo, na 
verdade, começou a ser 
escrita em 1910, quan-
do a singela terrinha de 
mais ou menos 700 ha-
bitantes, já ocupada pela 
antiga usina da União 
São Paulo (hoje Raí-
zen), e por uma estação 
ferroviária da Ferrovia 
Paulista S.A. (Fepasa), 
aguçou a curiosidade de 
franceses que na usina 
trabalhavam.

Igualmente, a vila 
possuía – e ainda apre-
senta – uma infinidade 
de pontos turísticos e be-
lezas naturais que cres-
cem aos olhos de quem 
sabe perceber e explorar 
tais maravilhas.

No entanto, o desejo 
de tornar-se município 
gerou brigas com a vi-
zinha, Capivari, como 
relatou o escritor Silvei-
ra Rocha no livro Vida 
Social e Política de Ra-
fard. No ano da eleição 
de Jânio Quadros para 
Presidente da Repúbli-
ca, Rafard foi uma das 
poucas cidades do esta-
do em que o candidato 
perdeu nas urnas.

Como um ato de pro-
vocação e porque eram 
partidários de Quadros, 
os capivarianos invadi-
ram a cidade. A fim de 
responder “à altura”, os 
rafardenses atiraram sa-
cos com materiais retira-
dos dos esgotos em cima 

dos telhados das casas 
de Capivari. O episódio 
ficou conhecido como 
“Guerra de Bosta”. 

Isso tudo aconteceu 
porque Jânio Quadros, 
então governador, não 
permitiu a municipaliza-
ção da Villa Raffard.

Na época, segundo 
Rocha, a cidade já con-
tava com mais de 100 
prédios e instituições, 
entre elas o Elite Fute-
bol Clube, a Corporação 
Musical, a Igreja Nossa 
Senhora de Lourdes, o 
Ginásio Estadual, o Car-
tório de Registro Civil, 
o Cemitério e a Agência 
Postal (atualmente co-
nhecida como Correios), 
além de estabelecimen-
tos comerciais e ruas de-
vidamente nomeadas.

Mesmo com tantos 
obstáculos, a vontade do 
povo foi levada a diante 
e concretizada pelo ca-
rioca Júlio Henrique Ra-
ffard, que veio até terras 

rafardenses a mando de 
Dom Pedro II, inicial-
mente para construir o 
Engenho Central de São 
João do Capivari. 

Mais tarde, ele fun-
daria também o povoa-
do, que primeiro ficou 
conhecido como “Villa 
Henrique Raffard” e 
anos depois seria eleva-
do à categoria de Distri-
to, pertencendo à Capi-
vari e Rafard.

De acordo com o 
Censo Demográfico, do 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), a população 
estimada em 2019 era 
de 9.076 habitantes. A 
religião católica é pre-
dominante na “Cidade 
Coração” (5.592), se-
guida pelos evangélicos 
(2.086) e 107 espíritas.

Rafard, que lá atrás co-
meçou a ser ocupada por 
imigrantes, em sua maio-
ria italianos, segue mo-
vimentada pela indústria 

canavieira e pela vontade 
de crescer e se desenvol-
ver cada dia mais.

Mombuca
Em 21 de março de 

1965, a emancipação 
político-administrativa 
de Mombuca marcava 
a história do município, 
que começou a ser cons-
truída em 1889, quando 
Aristides Cavicchiolli 
se fixou às margens 
do Ribeirão de mesmo 
nome e iniciou a for-
mação de um pequeno 
povoado. A cidade, que 
também completa no 
sábado (21), 55 anos, 
possui 3.493 habitantes 
distribuídos numa área 
territorial de 133.698 
quilômetros quadrados, 
segundo dados estima-
dos do Censo Demográ-
fico 2019, do Instituto 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

Sob as dependências 
capivarianas, foi elevada 

a Distrito de Paz no dia 
24 de dezembro de 1934, 
pelo interventor Federal 
no Estado de São Pau-
lo, Armando Salles de 
Oliveira, tornando-se 
município 60 anos mais 
tarde, por meio de uma 
comissão liderada por 
Eugênio de Oliveira.

Até 2010, meninos 
e meninas entre 10 e 
14 anos predominavam 
entre os mombucanos, 
sendo 158 e 141, res-
pectivamente. Por outro 
lado, conforme dados 
do IBGE, naquele ano 
viviam na cidade pelo 
menos dois homens com 
idades entre 90 e 94, e 
uma mulher entre 95 e 
99 anos. A cultura ca-
navieira, principal eco-
nomia do município, é 
acompanhada de outros 
comércios, como a tece-
lagem, a reciclagem, as 
fábricas de móveis, gra-
xas e óleos lubrificantes 
e a metalúrgica.

No tupi-guarani, 
Mombuca origina-se da 
palavra “mombuka”, 
nome dado a uma pe-
quena abelha da família 
dos meliponídeos (ou 
abelhas sem ferrão), já 
extinta, que existia em 
grande quantidade na 
região na década de 60, 
e fazia suas colmeias no 
chão, também conhecida 
como mambucão e pa-
pa-terra.

Além da área urbana, 
a cidade é favorecida 
por uma extensa faixa de 
vegetação, com cachoei-
ras e lagos, que chama 
a atenção de turistas 
estrangeiros e integra a 
rota dos peregrinos do 
Caminho do Sol, que 
percorrem 241 quilô-
metros entre Santana de 
Parnaíba e Águas de São 
Pedro.

Cachoeiras Serra 
D’água e do Sítio Bata-
gin, Lagoa Santa Bár-
bara, Mata do Pinheiro, 
Monte Belo, Capela em 
Ruínas e os passeios de 
charrete são algumas 
das opções turísticas que 
proporcionam contato 
maior com a fauna e a 
flora de Mombuca.

Há 15 quilômetros de 
Rio das Pedras, fazen-
do divisa com a cidade, 
a Mata do Pinheiro, por 
exemplo, preserva uma 
variedade de vegeta-
ções da Mata Atlântica, 
assim como espécies de 
animais, como o macaco 
bugio. A trilha da peque-
na e tranquila cidade, 
típica do interior paulis-
ta, compõe a imensidão 
de belezas naturais que 
podem ser apreciadas e 
descobertas por lá.

Plano de Atuação Municipal para Combate 
à Poluição Sonora continua em Capivari 

A Prefeitura de Capi-
vari, através da Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Urbano, por meio da Di-
retoria de Meio Ambien-
te, informa que Capivari 
implementou em feve-
reiro de 2019 um Plano 
de Atuação Municipal 
para Combate à Polui-
ção Sonora.   

Poluição sonora é um 
mal que atinge a comu-
nidade de um modo ge-
ral e é provocada pelo 
elevado nível de ruídos, 
ou seja, conjunto de sons 

indesejáveis e pertur-
bantes, em determinado 
local, emitidos, em sua 
maioria, como resultado 
de atividades humanas.   

A proposta desse pla-
no é realizar um trabalho 
de fiscalização conjun-
ta de poluição sonora, 
conforme orienta a Lei 
Complementar 38/2011, 
através do Departamen-
to de Fiscalização de 
Posturas, Diretoria de 
Meio Ambiente, Secre-
taria de Mobilidade Ur-
bana e a Guarda Munici-

pal de Capivari:   
1 - Rondas frequentes 

em toda a cidade e prin-
cipalmente no quadrilá-
tero central;   

2 – Contemplar mais 
agentes fiscalizadores 
com curso de capacita-
ção para o uso do apa-
relho de aferição sono-
ra (decibelímetro), bem 
como realizar a certifi-
cação dos mesmos para 
a aplicação das imposi-
ções penais contidas na 
Lei e,   

3 – Elaborar campa-

nhas referentes à temá-
tica da poluição sonora, 
bem como os danos am-
bientais e à saúde públi-
ca que podem ser causa-
dos, caso a lei não seja 
cumprida.   

É importante a cola-
boração de cada cidadão 
através da denúncia pe-
los telefones (19) 3491-
9304 / (19) 3492-9200 
e (19) 3491-9392 em 
horário comercial, e 153 
(Guarda Municipal de 
Capivari) aos finais de 
semana e feriados.
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Braz da Cruz, natural 
de Bernardino de Cam-
pos/SP, nasceu em 22 de 
abril de 1932, data em 
que é comemorado o 
descobrimento do Bra-
sil, � lho de José Gon-
çalves da Cruz e Maria 
Alves da Cruz, veio para 
Rafard, quando a cidade 
ainda dava os primeiros 
passos depois de sua emancipação, e aqui � xou mo-
radia, e criou sua família, trabalhando duramente.

Em razão da diferença de idade entre eu e ele, não 
tenho lembranças de Braz, senão quando eu jovem 
aprendiz de barbeiro no salão de meu pai, na Mauri-
ce Allain, e ele já com seus quarenta e poucos anos, 
ia cortar o cabelo e levava os � lhos mais velhos con-
sigo. 

Ainda assim. Lembro claramente daquele homem 
alegre, trabalhador, e que ao passarmos pelas ruas de 
Rafard, lá estava ele encimando uma daquelas altas 
torres de TV, as quais, hoje não se usa mais, con-
sertando as antenas que eram facilmente dani� cadas 
por chuvas com fortes ventos, visto a altura e fragili-
dade das mesmas...

Era só termos um tempo de chuvas com ventos 
fortes, e “Braiz” era requisitado para diagnosticar se 
o problema da TV não estar sintonizando, era ava-
ria na antena...E lá ia Braiz, sempre atencioso com 
todos, veri� car a antena, que muitas das vezes, era 
somente colocada na posição correta, sem precisar 
de maiores consertos, senão um aperto na presilha 
que a prendia ao cano que a sustentava.

Muitas e muitas vezes, quando o problema era 
somente para colocar a antena na posição correta, 
o serviço nem era cobrado por Braiz, mas ninguém 
deixava de dar pelo menos uma “caixinha” para com-
pensar seu esforço em atender com urgência.

E o fato de ser um homem de corpo esguio, e com 
grande habilidade para subir no topo das torres de 
TV, acabou por rendeu a ele o apelido de “Brai Ca-
lango”, que ele sempre aceitou numa boa, pois além 
de prestativo, era uma grande pessoa, por quem to-
dos aqueles que o conheciam, tinham grande cari-
nho.

No entanto Braz nos deixou muito cedo. Não sei 
precisar a data, mas lembro-me bem que seus � lhos, 
muitos deles, ainda crianças, foram criados pela 
mãe, também uma batalhadora, e todos eles foram 
sempre muito queridos pelos moradores de Rafard, 
em memória de seu pai.

Existe pessoas que passam pela nossa vida, e atra-
vés do seu exemplo de vida, por simples que seja, 
deixam um pouco de si, e levam um pouco de nós. E 
Braz foi uma dessas pessoas, que na sua humildade, 
deixou seu nome marcado na vida de muitos rafar-
denses, e por isso jamais será esquecido.

Grato pela leitura, e por nos prestigiar com sua 
atenção. Abraço.

O sempre prestativo
Braz da Cruz

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

Coronavírus e outras pragas
A diferença entre o Brasil e a República Checa 

é que a República Checa tem o governo em Praga 
e o Brasil tem essa praga no governo. 

Luís Fernando Veríssimo
Os homens chegam ao poder na política, mas eles 

saem de nossas próprias cidades, de nossas ruas, nos-
sas casas – ou seja, é necessário sermos melhores para 
que eles melhorem.

Os governos ruins vêm de um caldo de homens 
ruins e ambiciosos; se a massa da população continuar 
ruim, sempre que se troca de poder voltarão os ruins, 
como as a� as, o herpes e o triglicéride – se você não 
� zer o exercício de se renovar e se cuidar, eles vão estar 
ali.

Os países vão fechar as fronteiras não para impedir 
a invasão de militares, mas de enfermos (não haverá 
uma terceira guerra mundial). O novo mal se transfere 
pelo contato, pelo aperto de mão, beijo e abraço.

O pânico é uma das piores coisas que podem aco-
meter uma pessoa. O medo é bom quando nos protege 
da insanidade e de imprevistos, mas é péssimo compa-
nheiro quando destemido ou reprimido, medo daqui-
lo que pode não acontecer e, se acontecer, ainda nem 
se sabe se será bom ou ruim.

Uma médica me disse: “Para mim, é muito sério o 
problema e estou fazendo o que estão pedindo. O pro-
blema desse vírus é a velocidade de transmissão e a 
possível sobrecarga nos hospitais públicos”.

Todos devemos fazer o que a higiene recomenda, 
para nossa saúde. Isto é sério, sem dúvida alguma.  Para 
aqueles com um sistema imunológico enfraquecido e 
pessoas mais velhas (idosos, com mais de 60 anos), e 
que tenham alguma doença crônica, como diabetes, 
doenças cardiovasculares, males digestivos ou respira-
tórios e câncer, o novo vírus é grave e pode ser fatal. 
Os mais novos e jovens serão como clientes do UBER, 
todos passageiros de uma gripe.

Mas a infecção e mortalidade do novo vírus Co-
vid-19 é até insigni� cante em relação aos que morrem 
diariamente pelo uso e abuso de álcool, tabaco e outras 
drogas. Será que as autoridades que fazem “ouvidos 
moucos” não poderiam olhar também para os outros 
problemas que estão afetando o nosso dia a dia, espe-
cialmente nossos jovens? 

Dados inéditos do Ministério da Saúde apontam 
que 17,9% da população adulta no Brasil fazem uso 
abusivo de bebida alcoólica. Morrem no mundo 3 mi-
lhões de pessoas por ano em decorrência disso; por dia 
são 8.219, mais do que todas as mortes ocorridas até 
agora pelo coronavírus.

O tabaco (cigarro) no Brasil mata por ano 156.216 
pessoas e por dia 428 pessoas. Não é alarmante? Sem 
levar em conta os que � cam incapacitados para o tra-
balho e com complicações, com ônus para o INSS e 
para todos.

O caminho é longo, as di� culdades são muitas, mas 
com calma, sabedoria e passos � rmes, vamos tirando 
do caminho aquilo que nos atrapalha, e só assim con-
seguiremos ir na direção certa.

Quem sabe poderemos optar pela escolha de po-
líticos, por exemplo, que também se preocupam com 
as leis que podem inibir o acesso de jovens à bebida, 
fumo e drogas, daqui por diante?
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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

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

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

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

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

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

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

PALIO FIRE ECONOMY  
2012/2013
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

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

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

C3 TENDENCE 2014
Vendo, manual, branco, R$ 31 mil. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV - 
indeterminado

CELTA LT 2012
Vendo, completo, cinza, R$ 22 mil. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV - 
indeterminado

CRUZE SEDAN LT 2012
Vendo, 1.8, branco, 86 mil km, 
completo, automático, R$ 39.900. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV - 
indeterminado

NEW FIESTA 2015
Vendo, completo, 1.5, branco, R$ 
33 mil. Tratar pelo fone: 3491-3114. 
MV - indeterminado

Veículos

CLASSIFICADOS

10/03 - Ivone Bordini Tempesta - 70 anos
13/03 - Iracy Nery da Silva - 80 anos
15/03 - Rubens Sahd - 87 Anos
15/03 - Jorge Donizete do Carmo de Jesus - 63 anos
15/03 - Élio Mariano Lopes - 48 anos
17/03 - Nair Frasceto - 67 anos
17/03 - Heitor Bego - 86 Anos
17/03 - Lourenço Caproni - 78 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:

CRISTIANO ALVES LISBÔA e NAIARA APARECIDA GRACIANO, 
sendo o pretendente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, aos 27/12/1991, 
profi ssão: analista de automação, estado civil: solteiro, domiciliado e re-
sidente em Rafard-SP, Rua Margarida Boscolo, 241, bairro: Popular, fi lho 
de Marco Antônio Alves Lisbôa e Elenita de Souza Ferreira Mota Lisbôa; 
e a pretendente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, aos 20/04/1990, 
profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, domiciliada e residente em 
Capivari-SP, Rua Amazonas, 241, bairro: Jardim Primavera, fi lha de Carlos 
Graciano e Maria Rosangela Florio Graciano.

Rafard, 13 de março de 2020.

Rosane Mila Peixoto - Ofi cial e Tabeliã

ANUNCIE
19 3496-1747



20 DE FEVEREIRO DE 2020 19O Semanário

Dia 20/03
Vinicius Marretto
Camili Vitória Benatti da Silva
Marcos A. Martelleto
Lucilene Sgariboldi Nalesso
Lucilene Bagatela Balan
Carlos Alberto Ferraz (Nenão)
Solange Pavioti Andrello
Adesiene Nunes Machado Stucchi

Dia 21/03
Henrique Vilalta Betim
Alice Vaz Martins
Igor Parazzi Rodrigues Moreira
Viviane Cristina Abel
Nádia Bragion
Moacir Fernando de Campos
Antonio Vagner Campanholi
Rebeca Pires Flaming
Vagner Campanholi
Luisideis Machado
César Ortolani
Caio Armelin
Anaísa Moroni Haddad
Henrique Frits

Dia 22/03
Lazara Antonieta S. Rossi
Tobias Augusto Baggi
Dorotéia Albieiro Ferreira
André Luis Talassi
Luis Otávio Ramos da Silva
Ivete Minçon
Carlos Rafael de Paula
Irani de Fátima S. Rocha Forte
Tais Campos
Luiz Antonio Campos Borges
Erik Carillo
Marcos Antonio Castello
Evandro Ferreira
Ana Albiero

Dia 23/03
José Alves Ferreira
João Victor de Souza
Cirene Aparecida Fávaro
Jean Carlos Servelin
Kaike A. Martins Tavares de Souza
Larissa Montis da Silva
Waldo Bertoli
Jean Servelin

Dia 24/03
Antonio Carlos M. da Costa
Jaqueline Maria Pereira Batagin
Alex Allan Gimenes
José Jesus da Silva
Maria Emília Bersani Balan
José Roberto Piai
César Alves

Dia 25/03
Eliana Maria Carrara de Oliveira
Livia Talassi Fiorani
João Edson Manrique
José Aparecido de Oliveira
Selma Ferreira de Oliveira
Terezinha de Jesus B. Fontolan
Andréa Cristina Luciana
Ana Carolina Ferreira dos Santos
Danilo Priante Valli
Rodrigo Berganton Pereira
Alex Camargo
Heloísa Proença
Viviane Andrello

Dia 26/03
Marcelo Mader de Melo
Antonio Carlos Monteiro da Costa
Josefa Marin Garcez
Renato Scomparim
Cíntia Salles
Marcelo Bossolan

Áries – De 21/03 a 20/04: A energia da Lua Minguante traz uma conclusão importante para 
encerrar situações que afetam o seu emocional. Os assuntos a serem encerrados podem estar as-
sociados a estudos, viagens, contato com outras culturas e lugares, além de experiências judiciais. 
É importante buscar o discernimento para questionar a situação pela qual você vem passando com 
justiça. É uma semana para assumir as rédeas da situação, com o objetivo de promover a carreira 
e as metas futuras. Cuide dos sentimentos e da vulnerabilidade emocional. O foco do cônjuge é o 
setor financeiro. A relação passa por mudanças, porque ambos estão passando por processos de 
mudanças na forma de encarar os desafios e as oportunidades. A mudança é maior para você que 
está transitando um novo ciclo e se despedindo de uma fase já desgastada. O seu crescimento 
profissional vem por meio do autoconhecimento e da maturidade para esperar o momento certo de 
agir. Você está cheio de planos que uma hora ou outra serão concretizados. Além disso, você está 
encerrando um ciclo de sacrifícios e espera. Seja paciente!

Touro – De 21/04 a 20/05: A Lua Minguante pede justiça para encerrar trâmites comerciais e 
financeiros. É preciso, nesta semana, avaliar os seus projetos, principalmente aqueles que envol-
vem os recursos compartilhados com sócios, cônjuge ou outras pessoas. Ficam em pauta também 
herança, pensão, financiamento e pagamento de dívidas. O céu vem pedindo de de você justiça em 
suas decisões por meio do desapego, porque somente assim será possível reconstruir um solo fértil e 
próspero. A sua decisão afeta um grupo de pessoas, por isso há um sentimento de cobrança. Apesar 
das divergências, você se sente em condições de se colocar em primeiro lugar, visando o seu valor 
e renovando os afetos. É fato que o cônjuge precisa agir com maturidade para ter o controle que 
deseja. Mas, para isso, o céu pede uma filosofia de vida ou um olhar mais amplo sobre a sua própria 
experiência. A pessoa amada está sendo cobrada, mas ao mesmo tempo ganha um novo estado de 
consciência. O aprendizado vem da própria vida e de suas experiências pessoais. É uma semana 
produtiva, com foco em novas atividades e caminhos profissionais. Mas é importante agir com desa-
pego em relação a pessoas, clientes e pessoas que estão inseridas no mesmo projeto. O céu aponta 
encerramentos de ideias e projetos que precisam ser modificados ou abortados.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: A Lua Minguante da semana coloca em destaque a relação 
com uma pessoa. Busque identificar quem pode ser essa figura: cônjuge, sócios, parceiros, um 
cliente etc. A pessoa em questão está querendo encerrar situações que bloqueiam o seu progresso 
profissional ou suas metas futuras. A experiência pede de você flexibilidade para dar permissão 
às mudanças e para examinar as necessidades da pessoa tocada. Uma conversa é positiva para 
entender o cenário, para que ambos possam crescer na mesma proporção. Para que acerte em 
suas decisões, é preciso agir com justiça e ética. O cônjuge está incomodado com a situação pro-
fissional e com o futuro. É uma semana em que ele está disposto a encerrar situações por meio de 
um novo estado de consciência que vem se impondo sobre ele mesmo e sobre suas competências. 
É importante se colocar no lugar dele(a) para entender as complexidades pelas quais ele vem 
passando. É uma semana desafiadora para lidar com uma pessoa. Tenha atenção com decepções 
ou com enfrentamentos necessários, para que seja possível desapegar e seguir mais leve com as 
suas próprias decisões. Mudar e desapegar são tarefas vitais para o seu progresso.

Câncer – De 21/06 a 20/07: A energia da Lua Minguante traz encerramentos significativos no 
trabalho e na sua rotina. Se estiver trabalhando, é importante levar em consideração os estudos, 
as normas ou as mudanças de rotina que devem ser levadas em consideração. Se você não 
trabalha e deseja trabalhar, o céu exige de você uma nova postura e uma mente mais flexível 
diante das possibilidades. Os estudos e o seu conhecimento devem ser atualizados. Outra questão 
muito importante desta semana é adequar a rotina, eliminando hábitos nocivos para o seu desen-
volvimento, o que inclui, portanto, a saúde e o estilo de vida. O cônjuge passa por um processo 
importante de maturidade por meio da ética e do discernimento. É possível dizer que ele amplia o 
campo de visão sobre as coisas da vida com questionamentos sobre o certo e o errado. Uma nova 
consciência surge para que seja possível tomar decisões congruentes para o desenvolvimento 
profissional e, consequentemente, para o futuro da relação. Você precisa mudar o seu campo 
de visão sobre trabalho. Existem bloqueios visíveis que não podem mais ser levados adiante de 
certa forma. O céu também pede aprimoramento por meio de estudos ou de certificados que são 
importantes neste momento.

Leão – De 21/07 a 22/08: A Lua Minguante da semana pede um olhar mais verdadeiro para 
as suas necessidades pessoais e para o autodesenvolvimento. O setor tocado mexe consideravel-
mente com a autoestima e a capacidade para desenvolver os seus talentos. Se tiver filho, é uma 
semana que ele estará encerrando processos significativos em suas próprias experiências, então 
você é uma figura importante de apoio para que ele consiga realizar as mudanças necessárias. 
Aqui também fica em destaque o namoro, o lazer e toda a sua criatividade. É necessário abrir 
espaços para o novo ciclo e dar permissão para que entrem somente as coisas boas da vida. O 
relacionamento passa por um ciclo novo, e isso mexe muito com a estrutura da relação. O foco 
do cônjuge está no futuro e na construção de novas estruturas financeiras. É importante agir com 
verdade e justiça para que haja equilíbrio e harmonia nas decisões futuras. Tenha atenção com 
a baixa autoestima e com conflitos que afetam o seu lado mais criativo. Você está numa fase de 
crescimento profissional. Mas nesta semana é prioritário avaliar o que deve ser descartado. A cria-
tividade é essencial para dar continuidade aos seus planos, entretanto é preciso refletir sobre as 
mudanças e sobre as pessoas que prejudicam o desenvolvimento da sua plenitude.

Virgem – De 23/08 a 22/09: A Lua Minguante desta semana pede que você encare experiên-
cias em família ou relacionadas ao imóvel, com o objetivo de encerrar situações que turvam a sua 
visão sobre pessoas e situações que o cercam. A situação também coloca em destaque a relação 
com uma pessoa que interfere em suas decisões. Essa pessoa pode ser o cônjuge, sócios ou 
alguém da família. É importante ter maturidade para lidar com a situação e entender os aspectos 
que afetam a relação com pessoas muito próximas. A autoestima e a compreensão da experiência 
o levam a impulsionar o seu bem-estar, o namoro e as relações com os filhos. O cônjuge está com 
o desejo de encerrar situações que bloqueiam as relações familiares ou aspectos de convivência 
com os quais não concorda. É uma semana para refletir sobre as necessidades do cônjuge, le-
vando em consideração a ambiência familiar ou as resoluções relacionadas ao imóvel. Examine o 
modo como você vem enxergando situações e percebendo as pessoas. O céu pede habilidades 
para se relacionar e lidar com pessoas que você julga serem difíceis – e que até podem ser mes-
mo! Mas a mudança dessa situação está inserida em você mesmo!

Libra – De 23/09 a 22/10: Nesta semana, a Lua Minguante traz encerramentos com pessoas da 
sua convivência que afetam a sua rotina. Você será levado a se comunicar com mais clareza sobre 
as suas intenções e sobre possíveis mudanças que deseja realizar no trabalho ou na forma de produ-
zir. A Lua Minguante também traz reparos emocionais na esfera de cursos e na programação de via-
gens. O seu foco é transformar as relações que geram desgastes em relações mais saudáveis, então 
há a necessidade de eliminar situações que bloqueiam o seu progresso. Você está mais intenso e 
com a necessidade de transformar o seu entorno, o que é positivo e necessário. Os investimentos 
também merecem atenção. O cônjuge está focado na estrutura familiar e, por causa disso, passa por 
diversas mudanças pessoais, principalmente com as relações familiares. O relacionamento passa 
por uma fase de reconstrução por meio de uma consciência sobre o quanto a família afeta a relação 
de vocês. Nesta semana será preciso se posicionar com uma pessoa que afeta a sua rotina e a sua 
qualidade profissional. Busque ser objetivo com as palavras e claro em suas intenções, para que não 
haja distorções. Nesta semana será preciso focar cem por cento no trabalho!

Escorpião – De 23/10 a 21/11: A Lua Minguante desta semana pede reparos e encerra-
mentos na forma de lidar com os recursos materiais e os investimentos. É uma semana em que é 
preciso lidar com a realidade dos fatos para que seja possível tomar decisões congruentes para o 
seu momento financeiro. Você está maduro o suficiente para se posicionar com pessoas do seu 
convívio e, assim, priorizar tarefas, criando uma atmosfera positiva entre todos. O céu aponta 
que você está vulnerável em suas decisões materiais e profissionais, o que pode intensificar os 
desafios. Se tiver filhos, o céu também pede reparos em relação às necessidades dele(s), ativando 
reflexões sobre investimentos. A autoestima deve ser fortalecida. O cônjuge passa por um novo ci-
clo e, consequentemente, sente dificuldades de expressar a sua própria necessidade de mudança. 
É uma semana para se colocar no lugar do outro, o que vai criar uma ambiência mais interessante 
para que ele possa ser ele mesmo! Discordâncias na forma de gerenciar os investimentos podem 
surgir. O céu aponta preocupações financeiras. É uma semana em que é preciso avaliar trâmites 
comerciais e investimentos. Examine o modo como deve lidar com os recursos materiais, colocan-
do o foco em encerramentos significativos.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: Você está em destaque nesta Lua Minguante e o céu exige de 
você posturas congruentes para encerrar situações que afetam a sua imagem, principalmente as 
relações em família ou com pessoas muito próximas. Reflita sobre a sua atuação e sobre como 
pode interagir com pessoas que são queridas, mas que necessitam se posicionar a respeito dos 
seus sentimentos e das suas expectativas. Você está numa fase de progresso profissional e fi-
nanceiro, mas deve examinar os aspectos emocionais que tiram o seu foco. Parece que as coisas 
começam a ficar mais claras em relação às suas necessidades em conjunto com o cônjuge. Uma 
conversa é positiva para dar movimento às decisões que estavam até então bloqueadas. Para 
obter bons resultados, porém, o céu exige novas posturas para encerrar situações desafiadoras 
em família. Você está num novo ciclo profissional, mas nesta semana será levado a se posicionar 
com pessoas que afetam a sua atuação. O céu pede de você discernimento e justiça para guiar 
os seus planos pessoais.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: Nesta semana, a Lua Minguante traz notícias que aca-
bam afetando a sua relação com pessoas do seu convívio. O céu recomenda silêncio e reflexão 
sobre pessoas e situações que não estão sob o seu controle. O aprimoramento emocional e o 
autoconhecimento são necessários para que seja possível obter os resultados que almeja. Você 
está em condições de se posicionar com verdade e justiça. O silêncio é necessário para entender 
as nuances, entretanto o céu também exige de você um posicionamento. Ao fazer isso, novas 
oportunidades surgirão para o seu desenvolvimento. É uma semana de silêncio para analisar a 
qualidade da troca com a pessoa amada. Existem vários pontos que mexem muito com você e 
pedem autoconhecimento para que você tome decisões sadias para o seu bem-estar. O cônjuge 
está aflito emocionalmente e com dificuldades reais no campo emocional, então deseja encerrar 
algumas situações. É preciso identificar o seu valor pessoal, se quiser despertar o seu valor pro-
fissional. O céu pede que você examine as relações de convivência e de maturidade para interagir 
com informações sigilosas. O céu favorece o posicionamento e lhe dá condições de justificar erros.

Aquário – De 21/01 a 19/02: A Lua Minguante traz encerramentos na forma de lidar com 
projetos aliados a investimentos. É uma semana para avaliar os desperdícios e como pode inte-
ragir com decisões mais construtivas no setor financeiro. Você está suficientemente maduro para 
interagir com as mudanças e consciente da situação num nível mais profundo sobre as suas ne-
cessidades. O desapego é positivo e pede uma reconstrução de seus planos e dos seus objetivos 
futuros. Dedique a semana para examinar as ideias, os planos, as amizades e tudo aquilo que 
precisa tomar forma. As preocupações materiais ficam mais uma vez em destaque, o que afeta 
a relação. O cônjuge está consciente da situação e deseja fazer a diferença por meio de novas 
ideias, planos e visão sobre o futuro. Os projetos e a sua atuação com um grupo de pessoas 
exigem de você reparos e mudanças. É uma semana em que é preciso examinar as relações com 
clientes ou a liderança com um grupo de pessoas. Os seus projetos pessoais também pedem 
reajustes, principalmente no setor financeiro.

Peixes – De 20/02 a 20/03: A Lua Minguante desta semana pede uma reflexão profunda sobre 
os seus anseios e as suas expectativas para o futuro. A profissão e a carreira precisam de uma nova 
roupagem e você está vulnerável a experiências que afetam a sua imagem e as suas decisões sobre 
o futuro. O céu fala sobre as mudanças em seu comportamento, sobretudo para adotar posturas 
firmes e congruentes com as suas necessidades. Examine as âncoras que estão bloqueando o seu 
caminho e foque em metas que realmente valham a pena. O céu colabora com as decisões e com o 
seu crescimento, mas é momento de agir de uma forma construtiva, com foco no futuro. O cônjuge 
está mais introspectivo, mas aberto a uma conversa franca sobre o futuro das relações ou sobre 
compromissos que ambos devem alinhar juntos. O céu pede de você uma reflexão sobre os seus 
sentimentos e as suas expectativas a dois. O céu exige de você mudanças urgentes na atuação pro-
fissional. Tenha atenção com desgastes e com situações que o deixam mais vulnerável. Uma nova 
postura e um novo olhar o levam a realizar mudanças importantes para o seu progresso.

Horóscopo
NOVELAS

Amor de Mãe - Globo - 21h - sexta-feira: 
Danilo conforta Camila, e Thelma disfarça o 
nervosismo. Sandro fica tenso com o evento 
para as novas lideranças da PWA. Jane des-
confia do envolvimento de Thelma na morte de 
Rita. Vitória negocia com Marconi a saída de 
Farula do tráfico. Lurdes mostra a Thelma seu 
mural com informações sobre Domênico. Raul 
se preocupa com o acordo entre Vitória e Mar-
coni. Miguel apoia Lídia a tratar seu alcoolis-
mo. Sandro e Betina fazem sucesso no evento 
da PWA. Davi se surpreende quando Álvaro 
convoca Benjamim para participar do evento. 
Álvaro manda Belizário seguir Verena. Érica 
parabeniza Sandro por seu apoio a Farula. 
Lurdes acompanha Lídia em sua primeira reu-
nião do Alcoólicos Anônimos. Álvaro interrom-
pe o show de Verena, que enfrenta o marido.

Salve-se Quem Puder - Globo - 19h – sex-
ta-feira: Renzo diz a Alexia/Josimara que ela 
lembra uma pessoa especial que conheceu. 
Téo surpreende Luna/Fiona ao convidá-la 
para um passeio de helicóptero até o Rio de 
Janeiro. Micaela convoca Bruno para a inau-
guração do restaurante. Kyra desconfia de que 
está gostando de Alan. Lúcia recomenda que 
Renzo procure uma psiquiatra. Kyra pede que 
Alexia investigue o que Renzo deseja com a 
aproximação de Rafael. Luna/Fiona confessa 
a Téo que está apaixonada por ele.

Éramos Seis - Globo - 18h – sexta-feira: 
Julinho confronta Afonso e Lola o repreende. 
Afonso se surpreende ao saber que Lola po-
derá se mudar para o Rio de Janeiro. Olga 
perdoa Zeca e traça um plano para Neves. 
Durvalina confidencia a Lola sobre a gravidez 
de Inês. Inês confessa a Afonso que espera 
um filho de Alfredo, e pede que o pai se afas-
te de Lola. Julinho fecha a venda da casa de 
Lola. Lola, Julinho e Isabel se despedem de 
sua casa. Zeca é dispensado de seu trabalho, 
e Neves sugere que o amigo se candidate à 
prefeitura. Karine e Soraia temem a presença 
de Lola. Afonso e Lola se beijam. Lola parte 
com Julinho para o Rio de Janeiro.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: 
Marco não gosta de presença de Rui. Carla 
desconfia da demora de Marco em voltar para 
casa. Regina convida Meg, Guga, Serginho e 
Zezinho para morarem em sua casa. Madurei-
ra e Filipe contam ao delegado que Rui decla-
rou a morte de Rita. Madureira e Filipe flagram 
Marco ao lado de Rui e Rugieri. Rugieri diz a 
Filipe que foi ele quem disse a Rui que Rita 
está morta. Nanda aceita namorar Marqui-
nhos. Anjinha, Carla e sua família comemoram 
a volta de Marco para casa. Madureira con-
fronta Marco sobre sua relação com Rui.

Ouro Verde - Band - 20h20 – sexta-feira: 
Jorge diz a Bia que não faz ideia de quem pos-
sa ser. Mônica diz a Otelo que ele não sabe 
o que é amar e mostra-lhe que sabe que ele 
está feito com Miguel, expulsando-0 do ban-
co. Rita conta toda a verdade sobre Catarina 
a Tomás, que vai para o carro dizendo que a 
mata. O Delegado diz que não têm pistas de 
Aparecida. Tomás confronta Catarina e mos-
tra-se muito agressivo.

As Aventuras de Poliana - SBT - 20h50 – 
sexta-feira: Para substituir Eric, Débora deci-
de colocar Filipa para dançar com Kessya na 
apresentação. Glória convida Luisa para expor 
seus quadros em sua galeria. João e Bento 
ensaiam para a apresentação de música no 
colégio. Branca decide voltar para o CLP. Helô 
chama Sérgio ao colégio para conversar sobre 
Mário. Pendleton pede desculpas a Fernanda 
pela desfeita durante o encontro dos dois. 
Após conversar com Ruth, Sérgio tem uma 
dura conversa com Mário. Fernanda vê Dé-
bora e Afonso conversando e fica enciumada. 
Disfarçadamente, Waldisney devolve o dinhei-
ro que sua mãe roubou de Branca, e diz que 
tudo não passou de um mal entendido. Branca 
vai visitar Antônio, e Violeta a recebe de ma-
neira desrespeitosa. Luisa tenta visitar Poliana 
na escola, mas Pendleton a impede.

Meu Coração É Teu – SBT – sexta-feira: 
Ângelo está imaginando que confessa a Ana 
que a ama, enquanto conversam, Ana o tira 
de seu pensamento. Magda entende que Ana 
é encantadora e conclui que por isso Ângelo 
se apaixonou por ela. Fernando está prepa-
rando uma surpresa para Ana, e pede a ajuda 
de Fanny. Nando pede um tempo a Helena, 
pois precisa clarear suas ideias. Fanny e Leon 
têm uma forte discussão e reclamam um com 
o outro por coisas do passado. Fernando se 
surpreende quando Beatriz confessa que tem 
uma relação com Bruno. Yolanda comenta 
com Ramona que os pecados que cometeu, 
não a deixam dormir em paz, e deseja ser 
uma boa mulher de agora em diante. Ana in-
siste para que Fanny revele a surpresa. Fan-
ny conta a Ana o que ocorreu com Leon, e o 
muito que doeu voltar a se decepcionar com 
ele. Ana diz a Fanny que Leon é impulsivo e 
ela deveria perdoá-lo. Fernando diz a Nan-
do que o preocupa a situação pela qual está 
passando, Nando responde que o importante 
nesse momento é a surpresa para Ana. Leon 
desvia do beijo de Laura e diz que teve uma 
discussão com Fanny. Fernando presenteia 
Ana com sete anéis, cada um representando 
a relação dela com cada criança, em frente 
aos pequenos Fernando pede que Ana seja 
sua namorada, ela aceita. Helena vai à man-
são para ver Nando, mas a ele diz que a vi-
sita é para Fanny. Isabela chega à mansão e 
Johnny é quem abre a porta, ela cai sobre ele 
no sofá, e confessa que se sente atraída pelo 
rapaz. Isabela e Johnny estão à sós na sala 
da mansão Lascurain. Johnny rejeita Isabela e 
diz que está apaixonado por Jennifer. Isabela 
diz a Manuela e Soledade que está na man-
são para ver seu filho. Ela vai até a biblioteca 
e flagra Fernando e Ana aos beijos. Ângelo e 
Magda saem juntos para jantar, ela pede uma 
segunda oportunidade a ele, propondo que 
formem uma família. Fanny conta a Helena so-
bre sua briga com Leon, e Helena a questiona 
sobre Lênin. Fanny diz que este é um grande 
homem, mas que não são namorados. Leon 
diz a Laura que depois do que ocorreu com 
Fanny, tem certeza que ela saiu de sua vida 
de uma vez por todas. Nando diz a Fernan-
do que está confuso porque Helena disse que 
quer voltar pra ele. Isabela volta a sua casa 
e diz a Yolanda que viu Ana e Fernando aos 
beijos e jura que vai separá-los. Ana agradece 
Diana por ajudá-la a pegar Dorival, pois é um 
plano perigoso. As crianças comemoram por 
Ana ser namorada de seu pai. Isabela procura 
por um detetive na internet. Jennifer, Johnny e 
Ana estão na “Chicago” para gravar a reunião 
de Dorival com o advogado. 

Betty, A Feia em NY - SBT - 18h00 – sexta-
-feira: Armando e Ricard odescobre que Níco-
las está se recuprando do acidente na casade 
Betty e ficam desconfiados. Para se livrarem 
de Nícolas, ricardo propõe a Armando que se 
sacrifique pela empresa e para isso terá que 
conquistar Betty. Armando se nega a aceitar o 
que Ricardo propõe, mas depois reconsidera, 
relembra acontecimentos recentes e se con-
vence que terá que fazer a mais feia se apaixo-
nar por ele. Sofia vai até a empresa onde Char-
lie trabalha e a atração entre eles é inevitável. 
Mas apesar d oque estã sentindo, eles decidem 

não continuar o romance, por que não é corre-
to. Sofia rasga os papéis do divórcio e diz que 
só assinará o que sua advogada aprovar. O 
irmão de Sandra comenta a situação finaceira 
é critica e que o pai está pensando em vender 
a academia. Wilson propõe um campeonato de 
lutadoras para evitar a venda.

Cúmplices de um Resgate - SBT - 21h30 – 
sexta-feira: Omar convida as crianças da es-
cola para a festa que ele dará em seu haras. 
Joaquim mostra para Regina a gravação que 
fez dela. Marina vai disfarçada de doméstica 
para a mansão de Regina para poder ver Ofé-
lio. Joaquim diz que a condição para que nin-
guém tenha acesso ao áudio será ver Isabela 
quantas vezes quiser, além de não ter que pa-
gar o conserto do carro. Regina grita de ódio.

Amor Sem Igual - Record - 19h45 – sexta-
-feira: Maria Antônia não tem coragem de 
contar o que aconteceu a Miguel e pede que 
pergunte à Poderosa. Luiggi invade a agência 
e diz a Tobias que seu filho foi sequestrado. 
No prédio abandonado, Peppe pergunta aos 
sequestradores o que querem dele, mas eles 
permanecem em silêncio. Luiggi conta tudo a 
Tobias sobre seu filho e chora. Miguel visita 
Poderosa que está dormindo pesado. Miguel 
bate à porta com força pedindo que ela acorde 
porque precisa lhe falar. Miguel mente dizendo 
que não sabe de nada. Os dois discutem. Po-
derosa liga para Maria Antônia furiosa. Xavier 
comenta com Ramiro que vai dar tudo certo 
enquanto Ramiro diz que é sua última chance. 
Miguel chega tarde ao Mercado Municipal e 
Oxente pergunta se aconteceu alguma coisa. 
Miguel diz a Oxente que eles precisam conver-
sar e que o assunto é sério demais.

O Rico e Lázaro - Record - 20h45 – sex-
ta-feira: Lior grita tentando avisar sobre a 
presença do assassino. O cavalo se assusta 
e parte em disparada. O animal acaba atro-
pelando o criminoso. Madai diz que o rapaz 
os salvou do ataque. Joana pede para Ayana 
se explicar. Arioque troca farpas com Zac na 
Casa da Lua. Sammu-Ramat ameaça Nitócris. 
Ayana revela a verdade para Joana, mas não 
diz que foi mandada por Zac. Sammu-Ramat 
diz lamentar a morte do pai de Malca. Zac se 
irrita ao saber que Ayana contou quase toda 
a verdade para Joana. Zelfa fica triste com o 
egoísmo de Tamir e Shamir. Talita e Samira 
tentam ouvir o sermão de Fassur na sinagoga, 
mas o sacerdote percebe a presença das mo-
ças no local. Belsazar manda Lior dá um reca-
do aos familiares. O príncipe avisa que fugirá, 
mas um dia tomará o trono da Babilônia. Nebu-
zaradã pede notícias sobre o reino. Nabonido 
diz que tentará falar com Arioque. Neusta se 
preocupa com Joaquim. Nicolau deixa a ofici-
na para ajudar Kidist. Zac diz permitir que Zel-
fa faça o que quiser. Aspenaz diz sentir pena 
de Arioque. Joana visita Asher na prisão. Eles 
trocam palavras de amor. Elga pede para Ta-
lita e Samira deixarem Fassur em paz. Zelfa 
tenta acalmar os netos de Elga. Neusta volta 
a tentar fazer adivinhações. Nabonido avisa à 
Nitócris que procurará Arioque. Aspenaz tenta 
reanimar o general. Asher diz que manterá a 
fé. Malca chora a morte de Isaque no corte-
jo fúnebre. Zadoque conversa com os netos. 
Zelfa pede para os netos de Elga não ligarem 
para Fassur. Shag-Shag recebe a visita de 
Hurzabum. Ravina diz aos familiares que é 
preciso ter fé. Nebuzaradã fica furioso ao sa-
ber Belsazar não foi assassinado. Nitócris fica 
aliviada. Benjamin avista Joana na rua e pede 
para falar com ela.

Bom Sucesso – Globo - 19h – sexta-feira: 
Renzo diz a Alexia/Josimara que ela lembra 
uma pessoa especial que conheceu. Téo sur-
preende Luna/Fiona ao convidá-la para um 
passeio de helicóptero até o Rio de Janeiro. 
Micaela convoca Bruno para a inauguração do 
restaurante. Kyra desconfia de que está gos-
tando de Alan. Lúcia recomenda que Renzo 
procure uma psiquiatra. Kyra pede que Alexia 
investigue o que Renzo deseja com a aproxi-
mação de Rafael. Luna/Fiona confessa a Téo 
que está apaixonada por ele.

FILMES

Loucas por Amor, Viciadas em Dinheiro – 
Globo - 15h14 – sexta-feira: Bridget Cardi-
gan, surpreendida ao saber que está prestes a 
perder sua confortável vida e sua casa quando 
seu marido é demitido, sai em busca de em-
prego. Após ter ficado anos sem trabalhar, ela 
consegue uma vaga no banco da reserva fede-
ral americana. Aos poucos, descobre que tem 
muito em comum com suas novas companhei-
ras de trabalho. Revoltadas com um sistema 
que não valoriza seus talentos e sonhos, elas 
decidem virar o jogo.

Patas, Ossos & Rock’n Roll – SBT - 23h15 
– sexta-feira: Nastya é uma garotinha que 
mora com na casa de sua avó e é dona de 
dois cães muito inteligentes, a cocker spaniel 
Yoko e Pirata. Em férias da escola, ambas pla-
nejam uma viagem para visitar seus pais. Ela 
resolve então, deixar os dois cães num hotel 
para cachorros, acreditando ser o melhor para 
os cães. Yoko e Pirata acabam sentindo-se ex-
cluídos no hotel e resolvem fugir e voltar para 
casa, ideia que os alegra muito. A felicidade 
canina é interrompida quando os picaretas 
do hotel revelam-se dois ladrões que tenta-
rão roubar a casa da avó de Nastya. Só não 
contavam que Yoko e Pirata não iriam deixar 
barato e defenderão a casa com patas, ossos 
e muito Rock’n’Roll!

Gabriel, A Vingança de um Anjo – Globo - 
1h57 – sexta-feira: O anjo caído Sammael 
quer conquistar o mundo em nome da escu-
ridão. Com a ajuda de seus perversos cúm-
plices, ele está transformando tudo em vícios, 
crueldade e violência. A vitória de Sammael 
estava garantida até a chegada de Gabriel, 
o último dos sete arcanjos do céu. Gabriel é 
jovem, forte e o mais nobre guerreiro já visto 
desde que Michael, seu antecessor, desapare-
ceu. Rapidamente a coragem e os atributos de 
Gabriel ameaçam dizimar o mal de Sammael 
e redimir Jade, o anjo perdido com o coração 
de ouro. Mas Sammael possui uma última 
carta nas mangas: o segredo do seu próprio 
passado, um conhecimento que pode destruir 
Gabriel para sempre.

Ilusão de Amor – Globo - 3h28 – sexta-fei-
ra: A partida de seu amigo imaginário, aos dez 
anos de idade, tornou a jovem Jane Claremont 
uma mulher tímida e introvertida. Anos mais 
tarde, e prestes a se casar, Jane descobre que 
Michael, o tal amigo imaginário, está de volta, 
e visível para todos.

Um Dia Perfeito – Globo - 4h44 – sexta-fei-
ra: Para o escritor Robert Harlan, a vida se 
tornou um sonho perfeito quando o seu primei-
ro romance foi o número 1 da lista dos mais 
vendidos, fazendo dele o centro das atenções. 
Mas, ao mesmo tempo em que o sucesso o 
consume, a vida de sua família não vai nada 
bem. Robert vai precisar da ajuda de um mis-
terioso estranho para entender o que realmen-
te é importante. Agora ele deve achar o cami-
nho de volta para a sua esposa e filha neste 
emocionante drama de final de ano.

Novelas e Filmes

Antonio Vagner Campanholi
21 de março
“Ao melhor marido, melhor 
amigo, melhor companheiro, 
melhor pai. Hoje nós queremos 
desejar um dia maravilhoso e 
que esteja à altura de todo o 
seu merecimento. Feliz aniver-
sário! Com você como marido e 
pai a vida é mais fácil, diverti-
da, interessante e segura. Você 
é um marido presente e carinhoso, um pai amoroso e protetor, e 
um homem que é um exemplo para todo o seu gênero. Nós ama-
mos muito você, e hoje e sempre desejamos a sua felicidade, que 
essa data se repita por muitos e bons anos, e que através deles 
estejamos sempre juntos!” Uma homenagem da esposa Bere e 
dos filhos Nathali, Antonella e Matteo.
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