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Deus, a Bíblia e a Ciência
A palavra Bíblia veio do 

grego signi� cando conjun-
to de livros, biblioteca. Foi 
escrita por homens santos, 
inspirados pelo Espírito 
Santo, nada nela foi escri-
to por vontade humana 
(2 Pe 1:20-21). São 66 li-
vros escritos por autores 
da Europa, Ásia e África, 
desde 1545 a.C. até o ano 
100 d.C.. Alguns autores 
eram cultos, poliglotas 
como Moisés, Daniel, Pau-
lo, Lucas era médico, Jere-
mias, Ezequiel, sacerdotes, 
outros, pescadores como 
Pedro, João, ou, boiadeiro 
como Amós, homens sin-
gelos, en� m eram pesso-
as de culturas diferentes, 
chamadas por Deus para 
serem profetas. A Bíblia 
foi escrita com as palavras 
e expressões humanas, mas 
o conteúdo é divino. Paulo 
esclarece: “Toda Escritura é 
inspirada por Deus...” Com 
toda essa diversidade a Bí-
blia tem unicidade, não há 
incoerência entre os auto-
res, pelo contrário, eles se 
con� rmam e se completam. 
Há 7 cópias dos manuscri-
tos de Platão, 8 de Heródo-
to, 263 da Ilíada de Homero 
e mais de 24.600 do N.T.. É 
o livro mais distribuído e o 
mais lido, 95% das pessoas 
leram. 

A Bíblia é a Palavra Viva 
de Deus porque o mesmo 
Espírito Santo que a inspi-
rou guia os leitores interes-

sados “em toda a verdade” 
(João 16:13). Ela é útil para 
ensinar, repreender, corri-
gir e para instruir em jus-
tiça, a � m de que o leitor 
pratique boas obras (2 Tm. 
3:17-18), para que seja bom 
esposo, bom pai, ou � lho, 
bom cidadão. Isto con� rma 
o que Moisés disse: “Ela não 
é uma palavra inútil, antes é 
a vossa vida. Cumprindo-a 
prolongareis vossa vida” 
(Dt. 32:47). O próprio povo 
judeu é prova do poder 
transformador da Palavra 
de Deus. Os hebreus foram 
escravos dos egípcios por 
430 anos, esqueceram sua 
dignidade como povo de 
Deus, sua religião, acostu-
maram a ser servis, torna-
ram-se ignorantes e brutos. 
Deus os tirou de lá, colocou 
Moisés como líder e pro-
feta. Inspirado por Deus, 
Moisés escreveu os cinco 
primeiros livros da Bíblia 
que serviram de base para 
a Educação do povo. Os 
hebreus deviam educar os 
� lhos com os escritos ins-
pirados por Deus, os quais 
deviam ensinar aos des-
cendentes: “Estas palavras 
que hoje te ordeno estarão 
no teu coração, tu as incul-
carás aos teus � lhos, delas 
falarás sempre, na tua casa, 
andando pelo caminho, es-
crevendo-as na mão, nos 
umbrais e nas portas” (Dt. 
6:6-8).

Era uma teocracia, de-

viam amar ao Deus, que 
tanto cuidou deles no de-
serto, dando-lhes comida 
e água, proteção contra as 
feras, víboras e escorpiões, 
tão comuns no ermo, suas 
roupas e sandálias não se 
gastaram nos 40 anos de 
peregrinação arenosa; a lei 
de Deus servia de base ju-
rídica (Dt. 6:25), o Penta-
teuco era o guia sanitário e 
de higiene (Lv. 13-14), para 
saúde (Ex. 15:26; Lv. 11; Dt. 
5), para a ética e moral (Lv. 
18). Mantinham-se dis-
tintos, não se misturavam 
com outros povos, a � m de 
não adotarem seus maus 
costumes idolátricos, e sa-
crifícios humanos. Os pro-
fetas criaram escolas por 
toda a Palestina; os judeus 
tornaram-se povo diferen-
te, inteligente e culto pro-
duzindo grandes cientistas. 
A Bíblia é um livro trans-
formador daquele que sin-
ceramente busca cumprir 
os ditames bíblicos; pessoas 
são transformadas, aban-
donam os vícios, e sóbrios 
ensinam a outros. Convivi 
uma semana com “Falcão”, 
carioca, homem com ba-
las cravadas no corpo pela 
polícia, preso por trá� co 
de drogas e matar um po-
licial, espancado, deixado 
a morrer na cela, recebeu 
uma Bíblia, leu um trecho e 
orou pela primeira vez: Se 
o Senhor existe tire-me da-
qui e eu serei um pregador. 

Tornou-se adventista e saiu 
a contar sua experiência 
com Deus. 

As profecias bíblicas 
cumprem-se minuciosa-
mente. Jesus disse: “Digo-
-vos isto agora, antes que 
aconteça, para que, quando 
acontecer, acrediteis que Eu 
sou” (Jo. 13:19). Algumas 
profecias sobre Jesus são 
muito conhecidas:

(Gn. 49:10-11): o ce-
tro da autoridade e gover-
no não se afastariam dEle; 
amarraria o jumentinho à 
vide e mancharia suas ves-
tes no sangue; (Mq. 5:2) 
nasceria em Belém de Judá; 
(Is. 53:3-7) seria despre-
zado; Homem de dores, 
moído, humilhado, levado 
à cruz; (Zc. 9:9) viria à Je-
rusalém montado num ju-
mentinho; (Sl. 22:16) teria 
pés e mãos transpassados; 
(Sl. 22:18) repartiriam Suas 
vestes e sobre elas tirariam 
sorte; (Sl. 22:8) diriam: 
con� ou no Senhor, que O 
livre. Apesar do criticismo, 
não há como esconder que 
o Jesus profetizado é tam-
bém histórico, há vários 
documentos históricos e 
arqueológicos comprovan-
do Sua existência e a vera-
cidade da Palavra de Deus.

Sem receio e estarmos 
errando, a� rmamos que ja-
mais estaremos sós, uma vez 
que; o corpo material sem o 
espiritual não se comunica e 
o material sem o espiritual 
não vive, está morto.

Como seres viventes, 
participantes da humani-
dade que habita o planeta 
Terra (que passa por uma 
terrível e sofredora fase de 
peste, provocada pelo vírus 
Covid-19), por estarmos 
cumprindo na íntegra, as 
determinações emanadas 
do Ministério da Saúde, 
(em especial não saindo de 
casa), evitarmos, o risco de 
sermos atingidos pelo as-
sassino vírus, como acon-
tece com os que desobede-
cem as orientações.

Diariamente aumenta, 
no mundo todo, o número 
de mortos e outros tantos 
sob a suspeita do contágio, 
sem indícios de diminui-
ção, assim como da desco-
berta de vacina capacitada 
de combater dar � m à pan-
demia.

A vida no planeta sofre 
uma transformação, em 
todos os sentidos e jamais 
imaginada, afetando, além 
da parte material (comér-
cio, indústria, � nanças, etc., 
etc.), as partes do corpo fí-
sico, da saúde mental, sis-
tema nervoso e intelectual, 
levando algumas pessoas, 
que não encontrando solu-
ção para o sério problema, 
entram em depressão.

Muitas pessoas comen-
tam conosco “sinto-me só, 
abandonado e sem apoio”, 
outras que conformadas, 
dizem-se acostumadas 
com a solidão, mas as coi-
sas estão há muito tempo 
diferentes e estamos felizes 
por termos a certeza (agora 
con� rmada com a quaren-
tena), de estarmos acompa-
nhados mentalmente pelo  
amor fraterno, emanado de 
alguns parentes bem como 
de sinceros e leais amigos, 
que nos dão apoio e cora-
gem para perseverarmos na 
a� rmação “Nenhum mal 
existe em mim e nenhum 

mal me atingirá!”.     
 Na vida cotidiana, a 

solidão pode ser muito 
angustiante, na verdade, 
mais angustiante do que 
qualquer outra coisa, re-
sultando, as vezes em uma 
tragédia (uma característi-
ca do estado depressivo é 
o suicídio), uma de� ciên-
cia, separação de� nitiva ou 
temporária assim como, de 
haver sido abandonado por 
um ente querido.

Há pessoas que nasce-
ram introvertidas, prefe-
rindo estar sempre sós, a 
frequentar reuniões em 
sociedade ou familiares e 
outras o oposto, a falta de 
constantes contatos físicos 
ou outros, lhes causa terrí-
vel mágoa sentindo-se des-
prezadas.

No entanto, essa solidão 
pode, em alguns casos, mas-
carar um descontentamen-
to, até mesmo uma tendên-
cia ao que denominamos de 
depressão, uma noite obs-
cura e permanente. Se esta 
solidão incluir silêncio, isto 

pode estar con� rmando o 
que dissemos, porém, não 
é sempre o caso, e também 
é verdade que a tagarelice e 
expressividade por ser sin-
toma de uma enorme sen-
sação de solidão ou de um 
vazio interior.

Nossa linguagem sa-
biamente compreendeu os 
dois lados de estarmos so-
zinhos, criando as palavras 
“isolamento” e “quarente-
na” para expressar a dor de 
estar sozinho e criou a pala-
vra “solidão” para expressar 
a glória de estar sozinho. 

Quando dizemos que “a 
solidão é santa”, não quise-
mos dizer ser ela uma total 
separação ou um completo 
esquecimento das pessoas 
e da sociedade, mas uma 
retirada onde a alma pode 
comungar consigo mesma.

É bem sabido que temos 
que ser uma boa compa-
nhia para nós mesmos, o 
que não impede de sermos 
também, uma boa compa-
nhia para os nossos seme-
lhantes.

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

OpiniÃo
O momento é 

de união, só que 
em casa

O inevitável aconteceu. Todos sabíamos que 
era questão de tempo para que as cidades mais 
próximas apresentassem os primeiros casos po-
sitivos do Coronavírus. Essa doença silenciosa, 
sorrateira e traiçoeira, chegou à pequena Cida-
de Coração.

Rafard recebeu a confi rmação dos dois pri-
meiros casos do Covid-19, na noite de quarta-
-feira (8). O anúncio ofi cial aconteceu na manhã 
de quinta-feira (9), no gabinete do prefeito Car-
los Roberto Bueno e na companhia da diretora 
de Saúde, Veruscka Corrêa.

Outras cidades da região também contam 
com casos confi rmados, como Porto Feliz, In-
daiatuba, Salto, Itu e Piracicaba. Sem dizer das 
dezenas de casos suspeitos que aguardam o re-
sultado de exames em cidades como Capivari, 
Elias Fausto, Rio das Pedras etc.

Sabemos que ninguém está imune, afi nal, ain-
da não existe uma vacina. No entanto, é possí-
vel reduzir os impactos, se proteger e respeitar 
a quarentena. Não é hora de se desesperar, mas 
de se resguardar.

Também não é momento de crucifi car esse ou 
aquele paciente positivado. Julgar as ações ou 
atitudes do próximo, não compreende a nós. O 
que isso vai mudar? Até porque, o homem de 61 
anos e a mulher de 57 anos que testaram positi-
vo, estão bem, em casa, cumprindo as recomen-
dações médicas e o isolamento social.

É necessário lembrar que muitas pessoas que 
trabalham nos serviços essenciais ou na área da 
saúde, continuam à mercê do vírus, cumprindo 
o seu papel do dia a dia, arriscando suas vidas 
e a dos próprios familiares, para manter a ‘roda 
girando’.

Vale citar os caminhoneiros, os funcionários 
de supermercados, médicos, enfermeiros, farma-
cêuticos, enfi m, dezenas de profi ssionais que, en-
quanto estamos em casa, resguardados, continu-
am trabalhando para não deixar faltar o básico.

Esses também serão julgados?
Enfi m, o problema existe, está aí e precisa ser 

comandado da melhor maneira possível, com 
responsabilidade e transparência, para que, 
quando tudo isso passar, a sociedade volte a vi-
ver normalmente.

Editorial

Não estamos sós
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Profissionais da Saúde recebem 
capacitação de como proceder 
em casos suspeitos do Covid-19

Rafard  |  Orientações foram ministradas pelo médico, Dr. Victor Heitor

A Diretoria de Saúde 
realizou na terça-feira, 
7, uma capacitação para 
os profissionais da saú-
de. O treinamento acon-
teceu na Unidade Básica 
de Saúde e foi ministra-
do pelo Dr. Victor Hei-
tor.

O objetivo desta ca-
pacitação, segundo o 
governo municipal, foi 
orientar os profissionais 

da saúde a como se por-
tar e proceder diante de 
um caso suspeito de co-
ronavírus.

“A importância desta 
capacitação é para que 
nós tenhamos menos 
baixa dos profissionais 
da saúde diante da epi-
demia, pois cada pro-
fissional contaminado 
é um potencial soldado 
a menos no campo de 

batalha. Com esta orien-
tação, teremos profis-
sionais mais eficientes, 
que estarão mais tempo 
cuidando das pessoas”, 
ressaltou o médico.

O prefeito, Carlos 
Roberto Bueno, e a dire-
tora de Saúde, Veruscka 
Correa, também estive-
ram presentes e partici-
param das orientações e 
procedimentos.

Profissionais foram orientados por médico, que explicou como proceder com casos suspeitos (Foto: Divulgação/PMR)

Confira a programação online 
da Semana Santa na Paróquia 
Nossa Senhora de Lourdes

Religião  |  Paróquia preparou programação online para a Semana Santa

Devido a pandemia 
causada pelo coronaví-
rus, e em obediência as 
normas impostas pela 
quarentena, a Paróquia 
Nossa Senhora de Lour-
des, da cidade de Rafar-
d-SP preparou uma pro-
gramação especial para a 
Semana Santa.

As missas e os even-
tos acontecerão normal-
mente durante a Semana 
Santa, mas serão transmi-
tidos aos fiéis através do 
Facebook. As transmis-
sões ao vivo serão trans-
mitidas pela Live.

Para não perder ne-
nhuma transmissão aces-
se a página da Paróquia 
do Facebook: https://
www.facebook.com/pa-
roquiarafard/

Siga esses passos
Acesse a página, cur-

ta a página, clique em 
seguir. Ao clicar em se-
guir, surgirá uma seta na 
lateral, clique na seta, e 
selecione a opção, no seu 
feed de notícias, ver pri-
meiro. Assim você verá 
primeiro as publicações 
que realizarmos em nossa 
página.

Programação
Sexta-feira Santa, 

10/04, às 15h – Celebra-
ção da paixão, morte e 

adoração à Santa Cruz. 
Após a adoração 30 mi-
nutos de adoração à Santa 
Cruz.

Sábado de Aleluia, 
11/04 às 18h30 – San-
ta Missa com benção do 
fogo novo.

Domingo da Ressur-
reição do Senhor, 12/04 
às 9h30 – Missa de pás-
coa da Ressurreição do 
Senhor.

Em tempos como o 
qual estamos vivendo é 
de suma importância que 
continuemos com os es-

píritos entrelaçados atra-
vés da oração. Mesmo 
que não estejamos um ao 
lado do outro, nossa ora-
ção continuará na presen-
ça do Senhor.

Por isso, vamos nos 
conectar através da tec-
nologia para permanecer-
mos unidos com o mesmo 
propósito que é celebrar a 
Páscoa do Senhor.

Compartilhem com 
seus amigos no Facebook 
ou no WhatsApp os links 
das transmissões, que ter-
minam no domingo (12).
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Rafard confirma os 
dois primeiros casos 
de Coronavírus

Covid-19  |  Homem e mulher testam positivo para o novo Coronavírus

O prefeito de Rafard, 
Carlos Roberto Bueno, 
confirmou na manhã de 
quinta-feira (9), os dois 
primeiros casos de Co-
ronavírus na cidade. Os 
resultados dos exames 
foram comunicados à 
diretoria de Saúde por 
volta das 20h da última 
quarta-feira (8).

As duas pessoas que 
testaram positivo para 
o Covid-19, são um ho-
mem de 61 anos e uma 
mulher de 57 anos. O ho-
mem apresentou sinto-
mas de perda de paladar 
e seu exame foi colhi-
do no dia 30 de março. 
Já a mulher, apresentou 
problemas respiratórios 
e chegou a ficar em ob-
servação por 24 horas na 
Santa Casa de Miseri-
córdia de Capivari.

Segundo Bueno, 

ambos estão em casa, 
passam bem e seus fa-
miliares estão sendo 
acompanhados pela Vi-
gilância Epidemiológica.

O governo municipal 
já monitorava os dois 
casos e segue com in-
vestigações para detec-
tar como aconteceu o 
contágio dos pacientes. 
Os dois pacientes têm 
histórico de viagem no 
mês de março e, segun-
do a prefeitura, foram 
orientados pela Vigilân-
cia Epidemiológica a 
ficarem em isolamento 
social por 14 dias.

Rafard monitora ou-
tras 3 notificações de 
suspeita da doença, que 
ainda aguardam o re-
sultado dos exames. Os 
casos positivados já fo-
ram contabilizados pela 
Secretaria Estadual de 

Saúde e pelo Ministério 
da Saúde.

A orientação da Vigi-
lância Epidemiológica é 
que os munícipes façam o 
isolamento social, saiam 
de casa somente para o 
indispensável, lavem as 
mãos com frequência, 
dentre outras medidas.

Casos
Até o momento, das 

7 notificações, 3 aguar-
dam resultado de exa-
mes, 2 casos foram des-
cartado e 2 casos foram 
confirmados.

Na quarta-feira (8), o 
jornal O Semanário or-
ganizou um bate papo 
com os prefeitos de Ra-
fard, Carlos Bueno, e de 
Capivari, Rodrigo Pro-
ença. A live foi trans-
mitida ao vivo no Face-
book do jornal.

Carlos Bueno fez o anúncio dos casos confirmados, na manhã de quinta-feira (9) (Foto: Reprodução/Vídeo O Semanário)

VISA visita comércios, 
fábricas e indústrias 
durante quarentena

Rafard  |  Vigilância Sanitária intensificou orientações na cidade

Durante a quarentena 
decretada pelo Governo 
do Estado, a Vigilância 
Epidemiológica de Ra-
fard intensifica as visitas 
em comércios, fábricas e 
indústrias.

O objetivo é orientar 
os empresários e funcio-

nários sobre as medidas 
preventivas contra o co-
ronavírus, que devem 
ser adotadas dentro do 
local de trabalho.

O chefe da Vigilân-
cia Epidemiológica de 
Rafard, Celso Cerezer, 
explica que além das 

medidas preventivas di-
árias, tais como: lavar 
as mãos com maior fre-
quência, evitar contato 
físico, dentre outros, as 
empresas devem criar 
mecanismos para redu-
ção de aglomeração de 
pessoas.

Fábricas de costura, comércios e indústrias foram visitados pela vigilância (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)



6 10 DE ABRIL DE 2020O Semanário

Governo paga benefício de R$ 55 do 
Merenda em Casa a 732 mil alunos

SP  |  113 mil estudantes em situação mais vulnerável vão receber subsídio dobrado por dois meses

O Governador João 
Doria confirmou na 
quarta-feira (8) o pri-
meiro pagamento, refe-
rente ao mês de abril, do 
programa Merenda em 
Casa. Cerca de 732 mil 
estudantes da rede esta-
dual vão receber subsí-
dio no valor-base de R$ 
55 mensais para a com-
pra de alimentos. Duran-
te dois meses, o benefí-
cio dobra e passa para 
R$ 110 à 113 mil alunos 
em situação de extrema 
pobreza.

“Esta ação represen-
ta um investimento de 
R$ 40 milhões em abril 
e mais R$ 40 milhões 
em maio. Neste mo-
mento, a decisão é para 
atender 60 dias, mas se 
necessário for, dadas as 
circunstâncias e seguin-
do a orientação médica, 
nós poderemos estender 
por um período ainda 
maior”, disse Doria.

O benefício é ofereci-
do a 732 mil estudantes 
cujas famílias recebem 
o Bolsa Família ou vi-
vem situação de extrema 
pobreza e não recebem 
o benefício federal, de 
acordo com o Cadastro 
Único do Ministério da 
Cidadania.

A verba extra para os 

113 mil estudantes mais 
carentes será garantida 
por meio de uma ini-
ciativa da Comunitas, 
organização social es-
pecializada em parcerias 
público-privadas. O gru-
po iniciou a mobilização 
de recursos privados 
para potencializar esfor-
ços e levar renda para as 
famílias mais vulnerá-
veis do Estado.

O repasse de R$ 55 
é subsidiado integral-
mente pelo Governo de 
São Paulo e será ofere-
cido enquanto as aulas 
da rede pública estadual 
permanecerem suspen-
sas.

O pagamento será 
feito por meio do apli-
cativo PicPay, que pode 
ser usado em qualquer 
smartphone. O cadastro 
no aplicativo deve ser 
realizado no nome do 
responsável pela família 
de cada estudante com 
direito ao subsídio.

“Não permitiremos 
a cobrança de nenhum 
tipo de taxa dessas pes-
soas. Então a própria 
PicPay vai garantir o pa-
gamento de todas as ta-
xas. Se a pessoa decidir 
transferir para a sua con-
ta, a taxa bancária será 
bancada pela PicPay. Se 

resolver sacar no banco 
24 horas, a taxa cobrada 
será paga também pela 
PicPay. Isso foi uma 
condição colocada para 
que o dinheiro público e 
o dinheiro dos parceiros 
sejam utilizados inte-
gralmente pelas pesso-
as”, afirmou o Secretário 
de Estado da Educação, 
Rossieli Soares.

Passo a passo
– Pesquise por “Pi-

cPay” nas lojas virtuais 
Apple Store (para dispo-
sitivos iOS) ou Google 
Play (para dispositivos 
Android) e faça o down-
load do aplicativo.

– Crie uma conta no 
PicPay com seu nome, 
CPF e data de nascimen-
to.

– Valide sua identida-
de. O usuário receberá 
notificações no aplicativo 
pedindo o envio de uma 
selfie e uma foto do RG 
ou carteira de habilitação. 
A medida garante a segu-
rança do usuário no apli-
cativo e a confirmação da 
família como beneficiária 
do programa.

– Após a confirmação 
da selfie e do documen-
to, o benefício é credi-
tado na conta PicPay do 
usuário.

Compra de alimen-
tos

– Não é necessário ter 
conta bancária ou cartão 
de crédito. É possível 
sacar o dinheiro em um 
caixa eletrônico da rede 
24Horas e transferir o 
valor para outras contas, 
sem taxa adicional.

– O subsídio de R$ 55 
será disponibilizado até 
o último dia útil do mês, 
sem descontos de taxas.

– Os beneficiários po-
derão fazer pagamentos 
por meio do celular em 
mais de 2,5 milhões de 
estabelecimentos que 
aceitam PicPay. As lo-
jas são identificadas por 
placas com o QR Code 
do aplicativo ou no pró-
prio sistema de buscas 
da ferramenta digital.

Centro de Referência 
ao Coronavírus deve 
começar a funcionar 

na próxima 
segunda-feira, 13

CAPIVARI

A Prefeitura de 
Capivari, através da 
Secretaria de Saúde, 
informa que está pre-
visto para a próxima 
segunda-feira (13) a 
abertura do Centro de 
Referência ao Corona-
vírus que deverá aten-
der pacientes com sin-
tomas do COVID-19, 
que se enquadrem em 
quadro clínico de baixa 
complexidade. O aten-
dimento será realizado 
24 horas por dia, ao 
lado da Santa Casa de 
Misericórdia de Capi-
vari.

Os leitos foram 
montados em box es-
peciais e outros leitos 
também serão dispo-
nibilizados no antigo 
setor de fisioterapia 
do hospital para aten-
dimento de pacientes 

que serão retirados dos 
postos de saúde e Santa 
Casa. Desta forma, pa-
cientes com suspeita de 
Covid-19 não dividirão 
ambiente com outros 
pacientes hospitalares 
e unidades de saúde, 
evitando a dissemina-
ção do vírus.

“Precisamos de 
ações de combate e 
prevenção, pois a vida 
é o bem mais precioso 
de todos. Estamos tra-
balhando e continuare-
mos agindo em favor 
das pessoas” diz o pre-
feito.

As crianças deverão 
procurar por atendi-
mento com seus pedia-
tras nas UBS’s (Unida-
des Básicas de Saúde).

Mais informa-
ções pelo telefone: 
(19)3492-8200.

Leitos foram montados para atendimento ao Covid-19 (Foto: Arquivo pessoal)
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Governo de SP prorroga quarentena até 22 de abril
Combate  |  Medida pode evitar mais de 160 mil mortes; coronavírus chega a cem cidades e 400 hospitais paulistas, e total de óbitos cresce 180%

O Governador João 
Doria decidiu prorrogar 
por mais 15 dias a quaren-
tena em todos os 645 mu-
nicípios de São Paulo, até 
o dia 22 de abril. A decisão 
foi tomada após reunião 
com 15 médicos do Centro 
de Contingência do coro-
navírus, que apontaram 
que o contágio já chegou 
a cem cidades paulistas 
e mais de 400 hospitais 
públicos e privados. Pro-
jeções apontam que pro-
longar o distanciamento 
social pode evitar mais de 
160 mil mortes em todo o 
Estado.

“A prorrogação da qua-
rentena será feita por mais 
15 dias, do dia 8 até o dia 
22 de abril, em todo o Esta-
do e pelas razões que foram 
largamente expostas por 
cientistas, médicos e espe-
cialistas. Prefeitas e prefei-
tos terão o dever e a obriga-
ção de seguir a orientação 
do Governo do Estado. Isto 
é constitucional, não é uma 
deliberação que pode ou 
não ser seguida”, afirmou o 
Governador.

“Nenhuma aglomera-
ção de nenhuma espécie 
em nenhuma cidade de 
São Paulo será admitida. 
As Guardas Municipais 
ou Metropolitanas deve-
rão agir e, se necessário, 
recorrer à Polícia Militar 
para que imediatamente 
possa haver a dissipação 
de qualquer movimento 
ou aglomeração de pesso-
as. Esta é uma deliberação 
que deverá ser rigorosa-
mente seguida pela popu-
lação do Estado de São 
Paulo na defesa de suas vi-
das e de seus familiares”, 
acrescentou Doria.

O número de mortes 
pela COVID-19 entre 17 
de março e 5 de abril já 
é quase igual ao total de 
óbitos por gripe registra-
dos ao longo de todo o ano 
passado. As internações de 
pacientes com a confirma-
ção da doença em leitos 
de UTI (Unidade de Tera-
pia Intensiva) cresceram 
1.500% desde 20 de mar-
ço, passando de 33 para 
524, no último dia 3. As 
mortes subiram 180% em 
uma semana.

Para tentar conter o 
avanço dos casos, que já 

está lotando hospitais – 
somente no Hospital das 
Clínicas da Faculdade 
de Medicina da USP, são 
220 pacientes suspeitos 
ou confirmados, dos quais 
110 internados em UTI –, 
o Governo do Estado de-
terminou a prorrogação 
da quarentena por mais 
15 dias. A recomendação 
é que as pessoas fiquem 
em casa. Os serviços con-
siderados essenciais conti-
nuam em funcionamento, 
como nos primeiros 15 
dias da quarentena.

A decisão segue orien-
tação da OMS (Organiza-
ção Mundial da Saúde), da 
Opas (Organização Pan-
-americana de Saúde), do 
Ministério da Saúde e do 
Centro de Contingência do 
coronavírus de São Paulo, 
formado por epidemiolo-
gistas, cientistas, pesqui-
sadores, infectologistas e 
virologistas sob a coorde-
nação do médico David 
Uip.

Conforme projeção do 
Instituto Butantan, centro 
de pesquisas biomédicas 
vinculado à Secretaria de 
Estado da Saúde, a prorro-
gação da quarentena pode 
evitar 166 mil óbitos em 
São Paulo, além de 630 
mil hospitalizações e 168 
mil internações em UTIs.

A extensão da quaren-
tena também é importante 
para que o Estado organize 
a rede pública de saúde ao 
número crescente de do-
entes. Já foram ativados 
1.524 novos leitos de UTI 
em hospitais estaduais, 
municipais e filantrópicos. 
Além disso, o Governo de 
São Paulo prepara a im-
plantação de um hospital 
de campanha no Comple-
xo Esportivo Ibirapuera, 
na capital.

Casos e mortes
O número de casos de 

coronavírus no Estado 
desde 26 de fevereiro che-
ga a 4.620. Ao todo, mais 
de 400 hospitais, entre 
públicos e privados, no-
tificaram casos suspeitos 
de coronavírus. O total de 
mortes por COVID-19 – 
275 em 20 dias – já está 
próximo das 297 vítimas 
fatais por gripe registradas 
em 2019.

Os dados também 
apontam que o coronaví-
rus mata dez vezes mais 
do que todos os tipos de 
meningite. Até o momen-
to são 13,7 mortes diárias, 
em média, por COVID-19, 
contra 1,3 morte/dia por 
meningite no Estado em 
2018, conforme informa-
ções consolidadas pela Vi-
gilância Epidemiológica 
do Estado.

Entre as vítimas fatais 
da COVID-19, 85,8% ti-
nham 60 anos ou mais. 
Desses, 92,1% tinham al-
gum tipo de comorbidade. 
Do total de mortos pela 
doença, de todas as faixas 
etárias e que tinham algu-
ma comorbidade, 69,1% 
eram cardiopatas; 47,1% 
possuíam diabetes; 16,1% 
apresentavam pneumonia; 
12,6% tinham algum tipo 
de doença neurológica; 
7,6% possuíam imuno-
deficiência; 3,1% eram 
asmáticos; e 2,2% apre-
sentavam doença hema-
tológica. Os boletins são 
divulgados diariamente 
no site do Centro de Vigi-
lância Epidemiológica do 
Estado (www.cve.saude.
sp.gov.br).

Cenários
O cenário epidemioló-

gico de São Paulo em re-
lação ao coronavírus é, no 
momento, melhor que em 
relação a outros países. O 
Governo do Estado decre-
tou quarentena apenas 26 
dias após o primeiro caso, 
quando havia 810 infecta-
dos e 22 mortes. Com isso, 
a curva de casos apresen-
tou tendência de achata-
mento.

Na Itália, por exemplo, 
a quarentena foi decretada 
49 dias do primeiro caso, já 
com 47.021 casos e 4.032 
mortes, e mesmo assim a 
curva de contágio conti-
nuou crescente. O mesmo 
ocorreu na Espanha, onde 
a quarentena começou 45 
dias depois do primeiro 
caso, quando havia 11.826 
casos e 533 mortes.

Em São Paulo, o dis-
tanciamento social está 
ajudando a mitigar a trans-
missão de casos. As pesso-
as estão tendo menos con-
tato entre si e, com isso, a 
taxa de contágio por CO-

VID-19 caiu. Segundo es-
tudo do Instituto Butantan 
em parceria com o Centro 
de Contingência, de acor-
do com os dados epidemio-
lógicos disponíveis, antes 
das medidas de restrição, a 
velocidade de transmissão 
do vírus era de uma para 
seis pessoas. No dia 20 de 
marco, esse número caiu 
para uma para três. No dia 
25, já era de uma para me-
nos de duas. Mas somente 
quando a taxa for menor 
do que um para um poderá 
se dizer que a epidemia foi 
controlada.

A redução do contágio 
permitiu retardar o pico de 
internações nos hospitais 
da cidade de São Paulo, 
que ocorreria já na primei-

ra semana de abril se nada 
tivesse sido feito. Confor-
me projeções do Instituto 
Butantan em parceria com 
a UnB (Universidade de 
Brasília), haveria mais do-
entes por coronavírus do 
que leitos necessários no 
SUS de São Paulo, e se-
ria preciso acrescentar 20 
mil novas vagas, das quais 
6,5 mil de UTI. O sistema, 
portanto, iria colapsar.

Ainda conforme as 
informações do estudo, 
com 66% dos paulistanos 
em suas casas após 23 de 
março, houve expressi-
va redução de pacientes 
com quadros pulmonares 
internados em hospitais. 
Mas o isolamento dimi-
nuiu nos últimos dias. Em 

2 de abril, era de 52,4% na 
cidade de São Paulo e de 
51,8% no Estado.

“Esses resultados posi-
tivos reforçam a importân-
cia das medidas de afas-
tamento social adotadas. 
A evolução da epidemia 
indica claramente que as 
medidas têm que ser man-
tidas, e a adesão da socie-
dade, reforçada. O Centro 
de Contingência avalia 
diariamente o impacto das 
medidas na mobilidade das 
pessoas, e a constatação é 
que ainda existe espaço 
para melhoria. Neste mo-
mento crítico da epidemia, 
a única medida efetiva ao 
nosso dispor é o distan-
ciamento social”, afirma o 
médico David Uip.

Rede do Bem Capivari, todos em 
união contra o Coronavírus!

SOLIDARIEDADE

Rede do Bem Capivari 
um ato de esperança para 
famílias afetadas pela 
pandemia do Coronaví-
rus e o isolamento social.

Esse ano começou atí-
pico no Brasil e no mun-
do, com o anúncio do 
Coronavírus e o mundo 
em estado de pandemia 
e as pessoas desespera-
das! Uma pandemia cau-
sa muita devastação por 
onde passa, além das per-
das de pessoas amadas 
pela doença. Ela instaura 
o caos, o medo, a perda 
de empregos, crises eco-
nômicas, fome, doenças 
emocionais e violência.

E nesse momento é 
extremamente importan-
te que deixamos de lado 
o “eu” e passamos a pen-
sar em “nós”. E com esse 
intuito a Rede do Bem 
Capivari foi criada!

A Rede do Bem Capi-
vari tem como principal 
objetivo estender uma 
mão amiga, através de 
voluntários, para pessoas 
que estejam sofrendo em 
meio a pandemia.

Toda ajuda é sempre 
bem-vinda, seja através 
de doações de itens, di-
nheiro ou voluntariado.

Quem recebe a 
ajuda? 
As pessoas que rece-

beram ajuda através do 
projeto Rede do Bem Ca-
pivari, são pessoas de bai-
xa renda, que por algum 
motivo, foram afetadas 
pelo isolamento social do 
Covid-19. A seleção será 
por meio de um cadastro 
ou por indicação de pas-
torais das comunidades 
religiosas e assistência 
social de Capivari.

Quem pode doar?
Os doadores poderão 

ser pessoas físicas ou ju-
rídicas, que poderão re-
alizar suas doações em 
contas especificas ou di-
retamente aos supermer-
cados participantes.

Os valores serão con-
vertidos em kits no valor 
de até R$ 200,00, com-
postos de alimentos, pro-
dutos de limpeza e higie-
ne.

Quem desejar realizar 
uma doação para o pro-
jeto Rede do Bem Capi-
vari, por favor envie um 
e-mail para: rdbcapiva-
ri@gmail.com para mais 
informações.

Se preferir pode aces-
sar a página no Facebook: 
https://www.facebook.
com/rededobemcapivari/

Ajudem comparti-
lhando a página em suas 
redes sociais ou no What-
sApp.

Supermercado 
parceiro 
A princípio o Super-

mercado Bresciani (loja 
1) é o nosso parceiro, os 
kits serão pagos ao super-
mercado, que selecionara 
os produtos para entrega 
nas residências das pes-
soas beneficiadas.

Para receber o kit do 
projeto Rede do Bem 
Capivari, o beneficiário 
precisa apresentar um 
documento com foto e os 
itens do kit não poderão 
ser trocados.

Quem criou o 
projeto?
O projeto Rede do 

Bem de Capivari foi 
criado por João da Silva 
Flausino e Rafaela Dal 
Fabrro. E pode sofrer al-
terações de acordo com 
o crescimento do projeto 
ou necessidades de atua-
lizações de acordo com o 
cenário da pandemia no 
Brasil.

Nesse momento qual-
quer ajuda é válida, não 
importa o valor! Se não 
puder doar, ajude com-
partilhando o projeto 
para que chegue ao maior 
número de pessoas possí-
veis!

Vamos engajar essa 
ideia Rede do Bem Capi-
vari! 
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Guarda fiscaliza e fecha 
comércios de Capivari

Coronavírus  |  Comerciantes cobram diálogo e flexibilização do decreto

Diversos empresários 
de Capivari reclamaram 
da ação da Guarda Civil 
Municipal, que fiscali-
zou e fechou diversos 
comércios na terça-feira 
(7). A falta de diálogo e 
instrução é a principal 
cobrança dos comer-
ciantes, que dizem estar 
seguindo todas as reco-
mendações do decreto 
municipal. As ações fa-
zem parte do combate à 
pandemia de Coronaví-
rus que assola o país.

Segundo os comer-
ciantes, não está exis-
tindo diálogo, já que 
a guarda está fazendo 
papel de fiscalização, 
sem o acompanhamento 
de um agente sanitário 
para estimar a medida 
ou para fazer a interlo-
cução. Os empresários 
também cobram um po-
sicionamento da secre-
taria de Saúde, para dis-
cutir essas medidas. “O 
momento exige diálogo 
e união, principalmente 
dos secretários das pas-
tas, como Saúde, De-
senvolvimento Social e 
Emprego”, reivindicam.

Eles também alertam 
que existem pessoas tra-
balhando nos serviços 
essenciais que precisam 
se alimentar, por isso a 
importância da opção de 

retirada no balcão, que 
não deixa de ser um ser-
viço delivery.

Valdirene Barros, 
proprietária da Sorve-
teria Merengue, na rua 
XV de Novembro, teve 
que fechar as portas na 
terça-feira (7). “Está-
vamos atendendo no 
balcão, uma pessoa de 
cada vez, porque de-
mitimos e demos férias 
pra quem não vai ser. 
Então, eu até argumen-
tei com os guardas. Fa-
lei que eu entendia que 
eles estavam cumprindo 
ordens, mas que não es-
tava certo, porque estou 
trabalhando com todas 
as precauções. Eles ale-
garam que o problema 
é que ‘não podemos fi-
car com a porta aberta, 
nem meio aberto. As 
portas têm que ficarem 
fechadas’. Inclusive 
meus argumentos estão 
na notificação”, conta a 
comerciante.

Mesma situação da 
Lanchonete da Dona 
Val, que colocou um bal-
cão impedindo o cliente 
de entrar no estabele-
cimento e estava aten-
dendo apenas retirada e 
delivery.

Os comerciantes tam-
bém defendem que pa-
gam seus impostos e 

mantem empregos, justa-
mente para que os órgãos 
fiscalizadores, como a 
Vigilância Sanitária ou o 
próprio órgão de Saúde, 
aponte os erros e digam o 
por que o comércio está 
sendo fechado.

Decreto
No último dia 2 de 

abril, a prefeitura emitiu 
uma nota dizendo que 
Capivari segue o Decre-
to Estadual que permite, 
com as devidas normas 
de proteção, o funcio-
namento de farmácias, 
supermercados, lojas de 
conveniências, padarias, 
restaurantes, lanchone-
tes, lojas de venda de 
alimentação de animais 
e postos de combustível, 
inclusive feiras livres 
com a venda de produtos 
essenciais.

“O consumo de ali-
mentos nas dependên-
cias fica proibido, po-
dendo ser vendidos 
pelo sistema delivery. 
A fiscalização das me-
didas ficará a cargo das 
Autoridades Sanitárias e 
de Fiscalização de Pos-
turas do Município de 
Capivari, com apoio da 
Guarda Civil Municipal 
para a orientação no lo-
cal”, dizia o texto do go-
verno municipal.

Rotina de moradores de 
Mombuca é de prevenção

Mombuca é uma das 
cidades da região onde 
não há confirmados ou 
suspeitos do coronaví-
rus (Covid-19). Apesar 
disso, a rotina dos mo-
radores é de cuidados e 
prevenção. Comércios 
estão de portas fecha-
das e a rua vazia.

Com pouco mais de 
três mil habitantes, a ci-
dadezinha já é tranquila 
em dias normais. Já em 

tempos de quarentena, 
praticamente não se vê 
pessoas na rua.

Apesar de não ter re-
gistro de casos suspei-
tos, em Mombuca, só 
funcionam os comér-
cios essenciais, como 
prevê a quarentena de-
cretada pelo Governo 
do Estado de São Paulo.

E a população diz 
que toma todos os cui-
dados para atrasar ao 

máximo a chegada do 
vírus. A dona de casa 
Maria Madalena diz 
que só sai quando ne-
cessário.

A unidade de saúde 
da cidade está de pron-
tidão, mas sem nenhum 
alerta até o momento. E 
o carro de som reforça 
as orientações de segu-
rança, informando a po-
pulação sobre maneiras 
de se prevenir.

SEM CORONAVÍRUS
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Artigo Almir Pazzianotto Pinto, advogado, 
foi ministro do Trabalho, presidente do 

Tribunal Superior do Trabalho (TST), 
autor de vários livros

Quarentena vertical ou horizontal?
Como acontece diante 

de moléstia contagiosa, 
a primeira providência 
consiste em se resguar-
dar. Sou idoso. Venho 
de família simples do 
interior paulista. Sobre-
vivi em época de eleva-
da taxa de mortalidade 
infantil. O cemitério de 
Capivari abriga numero-
sos túmulos de crianças, 
desgastados pelo tempo. 
Nas velhas lápides ainda 
é possível ler o nome, a 
idade, a dorida mensa-
gem de despedida grava-
da pelos pais. 

Uma das causas mais 
comuns da morte era o 
crupe, responsável por 
aguda obstrução da la-
ringe, provocada por 
infecção. A tuberculose 
fazia vítimas, sobretudo 
entre adultos. Rodrigues 
de Abreu, notável poeta 
capivariano, autor de A 
Casa Destelhada. Ino-
cência, A Sala dos Passos 
Perdidos, faleceu abatido 
pela cruel moléstia aos 
31 anos de idade. A ine-
xistência de antibióticos 
contribuía para o agrava-
mento de leve ferimento 
ou doença. Simples apen-
dicite bastava para levar 
o paciente à morte. O 
temor à varíola, também 
conhecida como varicela 
ou catapora, causava pâ-
nico. Quem sobrevivesse 
conservaria, pelo resto da 
vida, marcas deixadas no 
rosto. A primeira pande-
mia registrada no século 
passado �cou conhecida 
como “gripe espanhola”. 

Responde por 33 milhões 
de óbitos. Recordo-me 
do meu pai Ulysses, nas-
cido em 1908, fotógra-
fo conhecido na região, 
contando-me episódios 
que assistiu, quando me-
nino, da falta de caixões e 
de sepulturas.

O coronavírus apa-
nhou a humanidade de 
surpresa. A partir da Ásia 
se espalhou pela Europa. 
Está na África e nas três 
Américas. Infectologis-
tas de todo o mundo se 
unem em corrente de 
solidariedade à procu-
ra de vacina. Enquanto 
não é encontrada, mé-
dicos e enfermeiros são 
incansáveis para impedir 
que a virose continue a 
se propagar e matar. Sou 
advogado. Confesso, sem 
rubor, ignorar assuntos 
de saúde. Não tomo aspi-
rina sem receita médica. 
Com 84 anos mantenho 
boa saúde, e espero viver 
mais dez.

Há três semanas per-
maneço isolado no apar-
tamento, atento às notí-
cias. De longe observo o 
Presidente da República, 
Jair Bolsonaro, entrar 
em con�ito com o in-
substituível Ministro da 
Saúde. Para o Dr. Luiz 
Henrique Mandetta, à 
falta de vacina a quaren-
tena é a única barreira 
para deter e fazer re�uir 
a pandemia. Em senti-
do contrário, sustenta o 
presidente que a econo-
mia não pode parar. Para 
Sua Excelência não basta 

assegurar as atividades 
inadiáveis e essenciais; a 
vida social, a indústria, 
o comércio, o turismo, 
as disputas desportivas e 
as diversões públicas de-
vem seguir o seu curso, 
independente do núme-
ro de baixas que vierem 
a provocar. 

O presidente Jair Bol-
sonaro é capitão de in-
fantaria. Cursou escola 
de paraquedismo. Foi 
treinado para o combate 
corpo-a-corpo. Apren-
deu a comandar solda-
dos, cabos e sargentos. 
Não admite recusa e ig-
nora a arte mineira do 
silêncio e da tranquila 
persuasão. 

A pandemia será der-
rotada. Acredito no Mi-
nistro Mandetta, e não 
deixo de me resguardar. 
Voltando a vida à nor-
malidade, as priorida-
des serão a economia e 
o mercado de trabalho. 
Imagino que o Ministro 
Paulo Guedes já se de-
bruça diante de questões 
do planejamento. O ano 
de 2020 encerrará mais 
uma década perdida. 
Com a pressa dos retar-
datários, o Brasil neces-
sita se reencontrar com 
a rota do crescimento. 
Como pré-requisito, o 
presidente Bolsonaro ab-
dicará da belicosidade e 
governará em harmonia 
com os ministros, o Po-
der Legislativo, a impren-
sa, a opinião pública. É o 
que dele cobram as pes-
soas que o elegeram.

“De longe observo o Presidente da República, Jair Bolsonaro, entrar em con�ito com o insubstituível Ministro da Saúde”
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ORAÇÃO DE NOSSA SENHORA APARECIDA
Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida. Mãe de meu 
Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos pecadores, Refúgio e Con-
solação dos afl itos e atribulados. Ó Virgem Santíssima, cheia de 
poder e bondade, lançai sobre nós um olhar favorável, para que 
sejamos socorridos em todas as necessidades. Lembrai-vos, cle-
mentíssima Mãe Aparecida, que não se consta que de todos os que 
têm a vós recorrido, invocado vosso santíssimo nome e implorado 
vossa singular proteção, fosse por vós algum abandonado. Anima-
do com esta confi ança a vós recorro: tomo-vos de hoje para sempre 
por minha Mãe, minha protetora, minha consolação e guia, minha 
esperança e minha luz na hora da morte. Assim pois, Senhora, li-
vrai-me de tudo o que possa ofender-vos e a vosso Filho meu Re-
dentor e Senhor Jesus Cristo. Virgem bendita, preservai este vosso 
indigno servo, esta casa e seus habitantes, da peste, fome, guerra, 
raios, tempestades e outros perigos e males que nos possam fl a-
gelar. Soberana Senhora, dignai-vos dirigir-nos em todos os ne-
gócios espirituais e temporais; livrai-nos da tentação do demônio, 
para que, trilhando o caminho da virtude, pelos merecimentos da 
vossa puríssima Virgindade e do preciosíssimo Sangue de vosso 
Filho, vos possamos ver, amar e gozar na eterna glória, por todos 
os séculos dos séculos. Amém. T.R.D.S.D.C.C.

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

Imóveis  -  VeÍcUlos  -  Empregos
Negócios & OportUniDaDes

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

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

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

- Pracinha 13 de maio, 3 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, lavandeira( não 
tem garagem nem quintal). R$ 1 mil;

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

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

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

Apartamentos
- Vancouver – Rua São Paulo, 36 - 7º 
andar - 3 quartos, sendo um suíte, 
sala, cozinha, banheiro, garagem 
para 2 carros - R$ 1.000,00 + Con-
domínio + IPTU;

- Vancouver – Rua São Paulo, 36 -2º 
andar (Todo mobiliado) - 3 quartos, 
sendo um suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, garagem para 2 carros. R$ 
1.500,00;

Casas a venda em Rafard 
- Casa nova com três dormitórios e 
edícula R$ 620.000,00;

- Sobrado com quatro dormitórios R$ 
500.000,00;

- Casa na Rua Nossa Senhora de 
Lourdes, com três dormitórios R$ 
380.000,00;

Terrenos em Rafard
- Terreno com 380m²  na Avenida 
José Soares de Faria R$ 160.000,00;

Sítios 
- Sitio no Cancian com 33mil m² 
com casa e galpão todo cercado R$ 
420.000,00;

- Sitio com 11 alqueires na estrada de 
Porto Feliz R$ 800.000,00;

Casa em Capivari 
- Casa na Vila Cardoso, com dois 
dormitórios  R$ 270.000,00; 

- Casa nova no São Pedro com três 
dormitórios R$ 380.000,00;

- Casa no centro com dois dormitó-
rios R$ 250.000,00;

- Casa na Vila Fátima, com dois dor-
mitórios com armário R$ 270.000,00;

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

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

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

Apartamentos
- Vancouver com três dormitórios 
sendo uma suíte, R$ 320.000,00;

- Vila Souza, Dinapolli com três 
dormitórios sendo uma suíte R$ 
280.000,00;

- Apartamento no Edifício Parma 
Park   R$250.000,00;

- Cobertura no Edifício Parma Park 
R$ 570.000,00;

- Apartamento no Edifício São Con-
rado R$ 800.000,00;

- Apartamento Vancouver  (todo 
mobiliado) R$ 340.000,00;

Tratar pelo telefone: 19 2146-5000.

VENDO SÍTIO EM RAFARD
Vendo sítio no Taquaral em Rafard, 
7,5 alqueires, rico em água, sede 
com casa, campo de futebol, poço e 
mangueira, tanque e mais uma casa. 
Interessados falar com José Darros 
pelo telefone 3496-2142. Indeterminado

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

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

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$ 18.500,00, 
único dono. 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

01/04 – Luiz Fernando da Silva Mendes – 20 anos
02/04 – Manilson Lucena do Nascimento – 33 anos
05/04 – Rosemary Pereira de Castro Cezane – 49 anos
05/04 – Thais Alessandra Alves – 38 anos
06/04 – José Celso Roque de Almeida – 19 anos
07/04 – Maria Horácio da Silva – 81 anos
07/04 – Vitalmir José dos Santos – 49 anos
07/04 – Aparecida das Graças S. dos Santos – 47 anos
08/04 – Lizete Alves Pereira – 53 anos

MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

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

Al. Faustina Franchi 
Annicchino, 755 - Capivari-SP

Agro Comercial e Papelaria

GLOBAL

R. Maurício Allain, 130 - Rafard
Fone: (19) 3496-1235

Toda linha de materiais p/ escritório e escolar. 
Pintos, rações, materiais p/ pesca, ferramentas 

e produtos veterinários

ENTREGA À DOMICÍLIO

R. Cons. Gavião Peixoto, 617 - RAFARD

Fone: (19) 3496-1691

Pães - Doces - Bolos
Sorvetes - Café Espresso

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

Panifi cadora 
Pantojo

O melhor pão da cidade.
Aceitamos encomendas de

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

R. Regente Feijó, 902 - Capivari
 3491.1246

Confecções Soreli Ltda-ME

ZEZINHOZEZINHO
T I J O L O S

Av. José Annicchino, 37
Centro - CAPIVARI/SP

2146-0898
Telefones: (19)

Ótica XV
Um carinho especial 

a seus olhos

Rua XV de Novembro, 784

Fone/Fax: (19) 3491-4451

LOJA E
ALUGUEL 

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

ANUNCIE
ligue ou 

chame no 
Whatsapp:

19 3496-1747
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Dia 10/04
Venancio Parazi Fabrício
Tiago Ferraz da Silva
Flávia Roberta Rossi
Cláudia A. D. Pacheco
Irene de Souza Talassi
Wanderley Alves
Lásara Estanislau Rodrigues
Aline da Silva Mendes
Moises Aparecido de Campos
Neusa Franco Conservan
Laininha Dias
Sabrina Bisetto
Nilton Castelo
Sandra Andriotti Panza

Dia 11/04
Jorge Conceição Souza Neto
Ramon Borba de Souza
Aline Manzini da Silva
Anderson Costa de Almeida
Rosa Ferrari Forti
Fernando Marturano (Nando)
Pedro Rocha
Roberto Angelini

Dia 12/04
Kátia Maria Ribeiro da Silva Souza
Maria Olímpia Monteiro da Costa
José dos Santos Lino
Lucas Angelin
Vitor Hugo Ricomini
Gilmar Reis
Leonardo Barboza
Juliana Abdala Proença
Giovana Abdala Proença
Laila Braghero
Caique Braga
Jeferson Orlandin (Betão)
Claudio Quagliato

Dia 13/04
César Amauri Quibáo
David A. Gonçalves Fornazin
Thales Fornaziero
Pablo José de Arruda Batista
Beto Mazzini
Celso Rossi
Felipe Assalin

Octavio Campanol
Mamed Lamar

Dia 14/04
Helena Piai de Almeida Binatto
Sandro Morete
Fábio Luis Quagliato
Tales Henrique Toledo Fontolan
Érika Fernanda Zani Borba da Cruz
Leandro Rello
Ibraim Ramos Bordenalli
Gabriel Sá Ambrósio

Dia 15/04
Murilo Bertagna
Mauro Bertagna
Jéssica Ariane Ramos Marçola
Renan Armelin
Northon Turcheti O. Ribeiro
Caio Alexandre Tebom
Christiani Bregion
Angelo de Rissio
Valdomiro Abel
Geraldo Diniz
Arlindo Batagin Junior
Reginaldo Chiarini
Janete Menegatte Estanislau
Diego Kobal
Luis Fernando Werner
Marinho Samblas

Dia 16/04
Priscila Cristina Salles
Daniel Oliveira
Ivan Luis Quadros
Diego Carnelós do Prado
Teresa Raquel Ricomini
João Roberto Ribeiro
Maria Buzeto
Rubens Rodrigues de Jesus
Rubens Bego
Fernando Laureano
Bruna Borges
Tainá Olivieira
Mirela Stucchi Assalin Chiarion
Bruno Veríssimo
Simone Ferreira
José Roberto Sampaio (Betico)

Áries – De 21/03 a 20/04: A Lua Cheia coloca em destaque a relação com uma pessoa impor-
tante. A experiência exige de você posicionamento e, concomitantemente, flexibilidade para realizar 
acordos e negociações para obter resultados mais consistentes visando melhorias para o futuro. A 
pessoa tocada pode ser o cônjuge, sócios, parceiros ou qualquer pessoa que gera embates para 
o seu desenvolvimento. Esteja atento a informações ou a notícias que chegam em segredo, mas 
que são valiosas para que você possa prosseguir com os planos traçados. Os projetos estão em 
destaque e, apesar das tensões, são favoráveis. Ambos estão sendo levados a unir forças e a tomar 
decisões de uma forma mais objetiva e construtiva para a relação. Apesar dos conflitos e dos desa-
fios pelos quais ambos estão passando, é uma semana ótima no que tange a promover o bem-estar 
e a elaboração de projetos mais ousados. Você recebe informações pertinentes a respeito de como 
deve proceder com parceiros e clientes. O céu aponta negociações significativas e você deve agir 
com ponderação e cooperação.

Touro – De 21/04 a 20/05: A Lua Cheia pede de você flexibilidade para se relacionar com com 
colegas de trabalho ou funcionários. Tenha atenção com as suas posturas, porque é preciso enten-
der que você está encerrando experiências profundas que não serão mantidas, mas para isso as 
mudanças o ajudam a desconstruir relações e a edificar pontes ainda provisórias. Não permita que o 
medo e as incertezas invadam o seu coração. É uma semana para deixar o vaso cair e quebrar! Uma 
nova postura é essencial para interagir com a sua rotina e o seu trabalho. O cônjuge está passando 
por um processo profundo em relação a regras, normas ou documentos que devem ser resolvidos 
urgentemente. A experiência causa transformações profundas na forma como essa pessoa enxerga 
a vida. Uma conversa é positiva para que você tome decisões importantes com foco em mudanças, 
cortes e afastamentos. O céu aponta mudanças necessárias na forma de ordenar as estruturas de 
trabalho. Seja flexível para cortar, encerrar projetos e reorganizar o trabalho e a rotina.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: A Lua Cheia traz destaque aos seus interesses pessoais, com 
foco em talentos, na forma de obter prazer, no namoro ou em experiências com os filhos. Existem 
mudanças profundas e a necessidade de eliminar situações que não cabem nesta nova fase da 
sua vida. É uma semana maravilhosa para entender as mudanças, com foco no bem-estar! O céu 
favorece acordos, negociações e resoluções significativas com investimentos, principalmente aqui-
lo que envolve recursos compartilhados e financiamentos. As suas decisões profissionais causam 
mudanças que podem afetar o seu emocional. Busque o equilíbrio. É uma semana importante para 
interagir com o bem-estar da relação, com foco na qualidade da troca. É uma semana em que as 
necessidades afetivas ficam em destaque e estão claras para ambos, mas principalmente para você. 
Novas decisões geram uma nova tônica para o namoro e para o prazer do casal. Os caminhos estão 
abertos para negociar e encontrar um caminho promissor para conduzir as metas futuras. Nesta 
semana, esteja aberto a informações ou a negociações que vêm para favorecer a carreira.

Câncer – De 21/06 a 20/07: A Lua Cheia traz destaque para o imóvel e para as relações fa-
miliares. É preciso ter flexibilidade para se relacionar com pessoas que você considera queridas e 
importantes para você. As relações também podem se estender para autoridades ou pessoas que 
influenciam as suas decisões futuras e profissionais. É com cooperação que você conseguirá ter 
êxito e progresso. Mas é importante entender que novas decisões podem interromper projetos e 
afetar um grupo de pessoas. Uma orientação o ajuda a interagir com as mudanças e a compartilhar 
informações com uma pessoa significativa para você. É uma semana importante para refletir sobre 
a qualidade da relação, com foco nas relações familiares. O gráfico mostra o cônjuge passando por 
um processo curativo e sentindo a necessidade de expressar os sentimentos. É uma semana de 
reparos de erros do passado, em que a verdade vem à tona. É preciso ter habilidades para interagir 
com pessoas que afetam os seus objetivos e metas futuras. Você depende de outras pessoas para 
obter o crescimento e os resultados que espera. Seja flexível e se relacione com qualidade; é assim 
que os resultados virão.

Leão – De 21/07 a 22/08: A Lua Cheia dá destaque às relações de convivência, principalmente 
com os parentes. O céu pede flexibilidade para se relacionar com qualidade e interagir com informa-
ções que afetam todos. Você terá a oportunidade de expressar o que pensa e sente, mas é preciso 
também desenvolver uma escuta para encontrar novas soluções. O céu também pode trazer deci-
sões importante que tocam outras cidades, viagens e cursos. Algumas parcerias serão cortadas para 
que outras se estabeleçam, portanto busque ter flexibilidade para entender o momento. O céu exige 
muito do cônjuge nesta semana. Será necessário tomar decisões com seriedade e comprometimen-
to para interagir com decisões que tocam o futuro da relação ou questões profissionais. É uma sema-
na de reconstrução. As experiências profissionais não se mantêm como sempre foram. O caos está 
instalado, mas é vital para que você transforme o trabalho com favorecimento. Seja flexível e inove!

Virgem – De 23/08 a 22/09: A Lua Cheia traz destaque ao setor financeiro e pede habilidades 
para fazer acordos e negociações. É uma semana para se colocar no lugar de outras pessoas e, 
dessa forma, buscar soluções materiais. Mas as parcerias não estão fechadas, portanto seja flexí-
vel para concretizar novos planos, principalmente no trabalho. Toda a situação pela qual o mundo 
vem passando lhe dá a condição de perceber novos caminhos e de investir no seu talento com 
maestria. Uma pessoa lhe traz soluções e você deve estar aberto a sociedades ou a parcerias que 
permanecem, mas em outros formatos. A relação passa por curas significativas. O cônjuge está 
disposto a curar e a seguir uma jornada de uma forma mais leve. O cônjuge não tolera mais men-
tiras, distorções e experiências mal resolvidas do passado. A verdade deve imperar nesta semana. 
Existem mudanças no trabalho que são inevitáveis. O cenário traz encerramentos com funcionários, 
colegas de trabalho ou com o próprio ambiente. Existem mudanças, mas há também soluções e 
novas parcerias.

Libra – De 23/09 a 22/10: A Lua Cheia dá destaque à sua imagem e pede posicionamentos. 
É uma semana importante para se expor diante de outras pessoas ou de uma pessoa específica. 
O céu pede de você habilidades para negociar e deixar claras as suas intenções com sociedades, 
parceiros, no casamento ou com uma pessoa importante. Os embates são necessários para resolver 
também assuntos em família ou envolvendo o imóvel. Se tiver filhos, é importante entender que eles 
estão passando por uma fase desafiadora, em que as mudanças são inevitáveis e exigem um novo 
formato profissional ou responsabilidades a serem assumidas. O cônjuge está sendo desafiado a 
olhar para as necessidades da relação. Os conflitos prejudicam a concretização dos projetos em 
comum, portanto é uma semana para unir forças e olhar para o mesmo horizonte. Vencidos os con-
flitos, vitórias serão celebradas. Com sabedoria, será possível manter o equilíbrio com resultados no 
trabalho. Você precisará se posicionar com pessoas, parceiros e sócios, com a intenção de encerrar, 
entretanto com novas soluções. Escute a sua intuição.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: A Lua Cheia traz destaque ao trabalho e mexe com o formato 
de sua rotina. É uma semana importante para interagir com pessoas que afetam as suas emoções 
e geram conflitos internos. Você precisará encontrar um novo formato para se relacionar com as 
pessoas, portanto seja flexível. Uma pessoa está afetada com as mudanças que deseja promover, 
por isso você precisa interagir com essa pessoa de uma forma positiva e flexível, seja para encerrar 
experiências ou para promover novos rumos. Uma conversa o ajuda a lidar afetos e a resolver situ-
ações de uma forma curativa com os filhos ou no campo amoroso. A pessoa amada está passando 
por uma fase desafiadora e o céu aponta términos. Você é levado a lidar com erros do passado ou 
com sensações que vêm sendo reprimidas, mas que neste momento se apresentam de forma mais 
clara para que seja possível curá-las e ressignificá-las. Há desafios para interagir com o formato 
do trabalho e com a rotina. É uma semana para encerrar experiências profissionais e os maiores 
desafio são as relações de convivência. Busque interagir com as mudanças de uma forma positiva 
e assertiva. As mudanças são inevitáveis.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: A Lua Cheia traz destaque aos projetos e às relações com os 
amigos. É uma semana positiva para lidar com os afetos, tanto fraternos quanto amorosos. Você 
está mais consciente das suas necessidades e se sente preparado para tomar decisões mais ou-
sadas em relação ao seu bem-estar. O dia a dia também pode revelar experiências que os filhos 
tendem a seguir. É recomendável nutrir as relações com cooperação e flexibilidade. Uma conversa 
com alguém importante gera curas e traz ressignificação para interagir com sentimentos e expectati-
vas na família. É uma semana positiva para o amor. Você terá a oportunidade de curar experiências 
do passado e de interagir com a pessoa amada de uma forma favorável à relação. O amor bate 
à porta, mas é preciso ter flexibilidade para se relacionar. Nesta semana, você vai ser desafiado 
no trabalho. É uma semana para tomar decisões que cortem e criem uma nova estrutura. Não se 
desespere e crie uma nova atmosfera. Tenha atenção com demissões e com situações que fogem 
do seu controle.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: A Lua Cheia dá destaque para a carreira e para as metas 
futuras. O céu pede flexibilidade para se relacionar com autoridades, pais, sogros e chefes diretos. 
É uma semana em que os planos futuros estão em destaque e pedem de você posicionamentos. 
Tenha atenção com os conflitos e com as experiências em família que também podem afetar as suas 
decisões. É preciso se colocar no lugar das pessoas para que haja sabedoria em suas ações. Uma 
conversa o ajuda a expor a sua posição e traz clareza e ressignificação diante de fatos que devem 
ser direcionados com empatia. O financeiro também merece atenção e uma nova administração. A 
pessoa amada está em destaque nesta semana, mas não está bem! É uma semana importantís-
sima para refletir sobre o futuro da relação. O céu aponta que o casal está propenso a se separar 
ou a criar uma nova postura para lidar com os desafios que se apresentam. Apesar dos desafios 
pelos quais o mundo vem passando, é uma semana de oportunidades e de crescimento para o seu 
desenvolvimento profissional. O caminho está aberto para reconhecimento e promoções. Pode ser 
que não se apresentem agora, mas estão no seu caminho.

Aquário – De 21/01 a 19/02: A Lua Cheia dá destaque às relações com pessoas que estão 
distantes física ou emocionalmente. Você será levado a se relacionar com pessoas que exigem de 
você flexibilidade para lidar com cursos, viagens, outras cidades, outras formas de pensar e um 
novo campo filosófico. As decisões que você vem tomando geram mudanças profundas na forma de 
se relacionar com a família e de perceber as coisas à sua volta. Tenha atenção com brigas e com 
o radicalismo. Se está convicto de suas decisões, é preciso ter apenas flexibilidade e seguir a sua 
jornada. Não tente provar nada a ninguém! Se você está em conflito com as suas ideias, é uma se-
mana para ponderar e ampliar o seu campo de visão sobre coisas, pessoas e fatos. A pessoa amada 
tem a necessidade de expressar o que sente e o céu aponta alguns conflitos na forma de pensar 
sobre as experiências que o cercam. Você está numa fase de amadurecimento, o que influencia a 
relação. Se estiver aberto às mudanças, é uma semana ótima para interagir com novas negociações 
e abrir novos caminhos para promover os seus projetos. O autoconhecimento e o amadurecimento 
emocional são essenciais para tomar decisões certas.

Peixes – De 20/02 a 20/03: A Lua Cheia dá destaque aos recursos compartilhados e pede flexi-
bilidade para negociar e avaliar as condições financeiras de outras pessoas, como sócios, parceiros 
e clientes. O céu dá destaque a financiamentos, pagamentos de contas, heranças e dívidas. O céu 
também fala sobre encerramentos de projetos e de experiências que não devem mais ser mantidas, 
então naturalmente algumas pessoas serão cortadas e afastadas. Você está em condições de se 
expressar com qualidade e de curar experiências com pessoas e situações que o cercam. Seja 
flexível, grato e amoroso. Vocês estão mais próximos e sentindo a necessidade de tomar decisões 
financeiras em conjunto. É uma semana importante para aliar projetos e a pessoa amada, além de 
unir forças para manter a estrutura financeira. Os projetos estão abertos, mas estão sendo recons-
truídos por meio de mudanças e cortes necessários. Passado o caos, porém, você verá que os 
resultados começarão a vir. Esteja consciente das mudanças e do quanto a carreira é uma extensão 
da sua própria transformação.

Horóscopo
NOVELAS

Fina Estampa - Globo - 21h – sexta-feira: 
Antenor parte, e Griselda sofre. Griselda não 
percebe quando o comprovante de seu jogo de 
loteria cai no chão do quarto de Antenor. Walla-
ce se sente mal durante um treino. Amália e 
Quinzé tentam convencer Griselda a voltar atrás 
na decisão sobre o irmão. Quinzinho guarda no 
bolso o comprovante do jogo de loteria. Patrícia 
procura Antenor, que beija a moça. Wallace co-
menta com Teodora sobre o mal-estar que teve 
no treino. Esther afirma a Danielle que fará o 
que for preciso para ter um bebê.

Totalmente Demais - Globo – 19h – sexta-
-feira: Eliza leve um susto ao se deparar com 
Jonatas. Aparecida aconselha Arthur a cuidar 
melhor de Jojô. Gilda mente para Dino e pe-
nhora o colar que o pai de Eliza lhe deu como 
garantia de um empréstimo. Germano avisa a 
Fabinho que precisa saber o valor do projeto de 
despoluição do rio para avaliar se pode execu-
tá-lo. Florisval tem a impressão de ver Jonatas 
trabalhando nas ruas. Eliza vende flores em um 
restaurante e se depara com Arthur e Carolina. 
Na frente de Eliza, Arthur aposta com Carolina 
que pode transformar a menina na Garota To-
talmente Demais.

Novo Mundo - Globo - 18h – sexta-feira: 
Anna se esquiva de Pedro. Sebastião avisa a 
Thomas que ele terá uma audiência com Dom 
João. Ferdinando e Letícia impedem que Piatã 
os acompanhe na expedição. Jacira finge ser 
amiga de Joaquim. Wolfgang foge de Elvira. Le-
opoldina conta para a Anna que Carlota atacou 
Piatã. Catarina revela que foi roubada por Elvira, 
e Germana e Licurgo exigem que ela passe a 
trabalhar na taberna. Thomas estranha ao ver 
Pedro em sua audiência com Dom João. Patrí-
cio não gosta de ouvir Leopoldina falando de 
Carlota. Thomas convence Dom João a lhe dar 
um cargo de confiança para investigar um com-
plô contra a monarquia. Jacinto finge conhecer 
os índios e convida Piatã para uma expedição à 
mata. Joaquim cai em uma armadilha.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: Ke-
yla conta para Lica, Benê, Ellen e Tina como se 
envolveu com o pai de Antônio. Tato faz uma 
tatuagem com os pezinhos de Tonico, e Keyla 
se emociona. Lica e Benê organizam a “Balada 
do Bebê”. Keyla mostra para Lica, Benê, Ellen 
e Tina o galpão de Roney. Lica procura Clara 
e descobre que Malu está namorando Edgar. 
Keyla é rude com Tato. Benê toca a música de 
Roney no galpão.

As Aventuras de Poliana - SBT - 20h50 – sex-
ta-feira: Mosquito diz para Waldisney contar a 
verdade para Nancy e abandonar de vez sua 
vida passada. Yasmin, Benício e Gael desco-
brem que o pai se mudou para o interior com a 
nova família e ficam chateados. Luca convence 
Zóio a manter-se no plano contra Mirela. Wal-
disney tenta contar a verdade para Nancy. Pen-
dleton obriga Ester a reaproximar-se de Poliana. 
Luisa encoraja Antônio a se resolver com Bran-
ca. Yasmin tenta se afastar de Luigi. Sophie tem 
uma séria conversa com Iure. A polícia aparece 
na casa de Arlete, e a família teme por Falcão. 
Waldisneia manda uma carta anônima para 
Ruth a ameaçando.

Betty, A Feia em NY - SBT - 18h00 – sexta-fei-
ra: Armando fica muito surpreso com a reação 
de Betty. Elee volta para casa e faz amor com 
Marcela. Agora ela está convencida que é a úni-
ca mulher de sua vida. No dia seguinte, Ricardo 
debocha do amigo por ter sido rejeitado pela 
“feia”. Marcela vai até a deleegacia para buscar 
Patrícia, que passou a noite presa. Betty relem-
bra a péssima experiência e fica envergonhada. 
Sofia fica furiosa com Efrain e Jenny, mas tenta 
se controlar diante dos filhos. Jenny é escolhida 
como modelo oficail do próximo catálogo ape-
nas por uma questão de economia.Ela se van-
gloria diante de todos.

Meu Coração É Teu - SBT - 17h15 – sexta-fei-
ra: Fernando liga para Diego a fim de convidá-lo 
para seu casamento, Diego responde que sente 
muito, mas não poderá comparecer. Fernando 
diz a Ana que na verdade Diego não quer as-
sistir à cerimônia por que ainda está apaixona-
do por ela. Ana convida Magda para o café da 
manhã, conta que vai se casar com Fernando e 
a aconselha a lutar por Ângelo. Isabela vê Ana 
com seu filho e lembra que ela é a mãe de Die-
go Nicolas, também a ameaça de impedir seu 
casamento com Fernando. Dorival descobre so-
bre o workshop de Johnny e prepara um plano 
para prejudicá-lo. Isabela ameaça Ana em levar 
Diego Nicolas e isto a preocupa muito. Ana, 
Fanny e Alicia estão em uma boutique esco-
lhendo o vestido de noiva de Ana. Isabela junto 
a Arquimedes, pensa em um plano para frustrar 
o casamento de Ana e Fernando, e pensa que 
se Arquimedes se disfarçasse de garçom, seria 
o ideal para ter acesso à cerimônia. Leon diz a 
Fernando que decidiu mudar, amadurecer, e se 
portar como adulto, e tudo isso por Fanny. Ana 

pergunta a Fanny com quem ela se vê no futuro, 
se com Leon ou com Lênin, ela responde que 
não sabe. Arquimedes diz a Isabela que com 
um vírus cibernético pode invadir o computador 
de Beatriz e descobrir todos os detalhes do ca-
samento.

Cúmplices de um Resgate - SBT - 21h30 – 
sexta-feira: Nina organiza um almoço no vila-
rejo para todos. Fiorina descobre que a joia que 
ganhou, na verdade, é uma bijuteria. Otávio se 
encontra com Regina. A vilã finge que Raul não 
pode ir. Laura revela para Sandro que já sabe 
toda a verdade sobre o sequestro das gêmeas e 
pergunta se ele está disposto a mudar por ela. O 
capataz responde que, por ela, faz qualquer coi-
sa. Laura diz que eles podem voltar a namorar 
desde que ele fique do lado das gêmeas. Rebe-
ca fica sabendo que Otávio foi almoçar com Re-
gina e fica enciumada, mas tenta se controlar. 
Geraldo diz para Arthur que Vicente pode estar 
envolvido com a pirataria de CD. Sandro deixa 
Manuela dar uma volta pela mansão.

Amor Sem Igual - Record - 19h45 – sexta-
-feira: Donatella diz a Ramiro que quer dar um 
passo a mais em sua parceira. Ramiro pergunta 
à Donatella se é um pedido de casamento e ela 
diz que sim. Ramiro diz que não pode se casar 
com ela, pois Tobias e Fernanda iriam desco-
brir que são parceiros desde o início. Donatella 
chantageia Ramiro e ele cede. Ramiro diz que 
vai fazer um jantar em família para apresentá-
-la a família. Hugo visita Maria Antônia na casa 
de Duplex. Cindy está dormindo, Donatella tira 
o termômetro e se impressiona com os trinta 
e nove graus de febre de Cindy. Maria Antônia 
está com medo de ficar sozinha e não quer que 
Hugo vá embora. Fernanda pede perdão a Pe-
dro Antônio. Maria Antônia prepara um jantar 
para Hugo. Alguém bate a porta e quando ela 
vai abrir, dá de cara com Leandro, ele está com 
a mala de Poderosa. Maria Antônia fica apavo-
rada. Leandro, sorri.

O Rico e Lázaro - Record - 20h45 – sexta-fei-
ra: Ciro ordena a libertação dos escravos he-
breus. Ravina escuta o anúncio de um oficial e 
fica animado ao saber que poderá voltar a sua 
terra natal. Beroso fica indignado. Abednego 
diz que voltará à Judá com Naomi. Daniel diz 
que ficará na Babilônia com Lia. Ravina e Ilana 
deixam sua casa. Zac diz que seu lugar é a Ba-
bilônia. Asher, adoentado e com várias feridas 
de lepra, caminha pela cidade. Beroso tenta se 
aliar a Zac para destruir Daniel. Lia se despede 
de Naomi. Muitos hebreus deixam a Babilônia. 
Os objetos sagrados do templo são levados de 
volta à Judá. O rei Ciro coloca Daniel à frente 
do governo da Babilônia. Beroso trama contra 
Daniel. Debilitado, Asher chega à Babilônia.

FILMES

Stardust, O Mistério da Estrela – Globo - 15h 
– sexta-feira: Para conquistar uma garota, o jo-
vem Tristan lhe promete uma estrela cadente. A 
jornada o leva a uma terra esquecida e misterio-
sa, onde ele descobre que a estrela é, na verda-
de, uma linda mulher. Ele parte, então, em uma 
incrível aventura para proteger a beldade celes-
tial, já que uma poderosa feiticeira quer roubar 
sua luz para permanecer jovem para sempre.

A Paixão de Cristo – Record - 22h15 – sex-
ta-feira: Nesta versão da crucificação de Cristo 
baseada no Novo Testamento, Judas agiliza a 
queda de Jesus entregando-o a oficiais do Im-
pério Romano escolhidos a dedo. Para horror de 
sua mãe Maria, de Madalena e de seus discípu-
los, Jesus é condenado à morte.

Gasparzinho, O Fantasminha Camarada – 
SBT - 23h15 – sexta-feira: Uma ambiciosa 
herdeira de uma mansão mal-assombrada quer 
exorcizar os fantasmas que lá vivem para colo-
car as mãos em um tesouro. Para esta missão 
sobrenatural, a milionária contrata o viúvo Dr. 
Harvey, um famoso terapeuta de fantasmas. 
Acompanhado de sua filha, Kat, Dr. Harvey se 
muda para a casa. Os fantasmas logo se apre-
sentam: enquanto alguns assustam os huma-
nos; o bom, solitário e simpático Gasparzinho 
só quer fazer amigos!

O Vizinho – Globo - 2h21 – sexta-feira: Mudar 
para uma casa dos sonhos em uma pacata rua 
sem saída no sul da Califórnia se transforma em 
uma experiência dramática, que transforma toda 
a vida de um casal em uma verdadeira guerra 
de nervos.

Pinocchio 3000 – Globo - 4h -sexta-feira: Ge-
petto é um genial inventor da cidade de Scam-
boville que cria Pinocchio: um pequeno robô 
com a personalidade de um menino de verdade. 
Pinocchio, alegre, criativo, curioso, mas também 
muito inocente, está disposto a qualquer coisa 
para realizar seu sonho: se transformar em um 
menino de verdade.

Novelas e Filmes

Parabéns e felicidades ao amigo 
Wanderley Alves, que nesta 
sexta-feira (10), comemora mais 
um ano de vida. Receba os votos 
de paz, saúde e sucesso, da es-
posa Odete, do filho Raphael, da 
nora Larissa, familiares, amigos 
e de toda equipe da Syna Pu-
blicidade e jornal O Semanário. 
Sinta-se abraçado por todos!

Os funcionários da Câmara de 
Rafard desejam os parabéns 
ao colaborador José Roberto 
Sampaio, mais conhecido 
como Betico, que na próxima 
quinta-feira (16), completa 
idade nova. Receba também o 
carinho da esposa Maria Apa-
recida, do filho José, familiares 
e amigos.



12 10 DE ABRIL DE 2020O Semanário

Artigo
Arnal�o Di�o Ro�ri���� �� Camar�o, bacharel em Direito 
com especialização em dependência química na USP/SP/GREA

Solidão, isolamento e cuidados: 
como não se abater?

Sua tristeza não vem da solidão. 
Vem das fantasias que surgem na solidão.

Rubem Alves
O problema que atravessamos não tem remédio e ainda 

nem vacina; para o covid-19, a alternativa é se proteger, 
prevenir-se, com o fortalecimento do sistema de imunida-
de; alimentar-se bem, tomar banho de sol, fazer exercícios 
e dormir bem, com luzes apagadas e em silêncio, no míni-
mo seis a oito horas por noite, para se fortalecer.

Prevenir-se com os cuidados de higiene e sem temor 
é fundamental nesse momento de isolamento e tensão, 
com tantas informações desencontradas e assustadoras 
nos telejornais e nas redes sociais. 

Nos preocupamos com a doença do corpo, notada por 
todos, e que necessita de cuidado, mas também devería-
mos nos prevenir das enfermidades emocionais e men-
tais, evitando de � car imaginando coisas desagradáveis.

Para uma coisa que pode não nos alcançar, a primei-
ra coisa que devemos fazer é nos cuidar. E a segunda, 
não dar trela às expectativas negativas, para não � carmos 
presos ao medo, à ansiedade e à angústia. 

É sabido que nossas emoções não afetam só nosso 
humor ou nossa disposição, mas também exercem efeito 
direto em nosso sistema de imunidade.

Desde meados do século passado, inúmeros estudos 
cientí� cos mostram que as emoções humanas exercem 
in� uência direta sobre o funcionamento das células em 
nosso corpo. 

Para muitos (de crianças aos idosos), é difícil mudar a 
rotina. Temos que entender que é momento de pensar na 
nossa segurança e na dos outros.

Algumas pessoas podem ter di� culdades para dormir 
ou se concentrar. O medo de entrar em contato com ou-
tras pessoas, de viajar em transporte público ou entrar 
em espaços públicos pode aumentar, e algumas pessoas 
terão sintomas físicos, como aumento da frequência car-
díaca ou dor de estômago.

Procuremos libertar-nos da ansiedade pensando ra-
cionalmente que o que deve ser, será, e acontecerá na-
turalmente, por lei de Deus, temendo ou não temendo. 
Com a certeza de que a ansiedade não ameniza o sofri-
mento do dia de amanhã, e sim acaba com a energia nos-
sa do dia de hoje.

Como lidar com a solidão durante a epidemia de co-
ronavírus buscando a saúde mental e emocional nessa 
crise mundial? Ser útil, ler, ouvir música, meditar, ver 
bons � lmes, cuidar das coisas da casa, nós que estamos 
no interior e temos quintal. 

São poucos dias e vai passar. 
Alguns poucos vão passar para a vida espiritual, atin-

gidos pela pandemia, mas a maioria, 99%, sobreviverá e 
alcançará os anticorpos que vão protegê-la no futuro de 
outro surto.

Acendamos em cada manhã a luz da esperança e em 
cada noite iluminemos com o brilho das estrelas, em pre-
ces por mais um dia vencido.

Continuando a saga da Família Souza, meu pai, mais 
conhecido por Carmo, veio de Porto Feliz, para morar 
no bairro Paulino Galvão, e teve sua primeira barbearia 
(foto) perto do Bar do Nhô João, na Rua Maurice Allain.

Meu pai desde a cidade de Porto Feliz, sempre foi 
muito ligado ao seu irmão de fé Otaviano Rodrigues da 
Silva, pai de Mesaque, que numa outra publicação, contei 
de como o ajudou muito numa época em certa adversi-
dade pela qual meu pai passou ao sofrer um acidente.

Tanto o Otaviano, como o meu pai, foram os primei-
ros membros e primeiros músicos da Congregação Cris-
tã no Brasil, em Villa Ra� ard, onde cada um, por sua vez, 
foram também Encarregados da Orquestra Musical, que 
naquele tempo era em pequeno número. Diante disso, 
meu pai ministrava aulas de música em sua casa, empe-
nhado no crescimento da orquestra.

Muitos alunos, inclusive alguns não membros da igre-
ja, se tornaram músicos, pelos ensinamentos ministra-
dos por meu pai, Jorge de Souza, por exemplo, sempre 
reconheceu isso, e muitas vezes me disse que aprendeu a 
tocar o seu trombone graças às aulas do Carmo, dizia-me 
ele.

Bem, o que quero contar hoje para vocês meus caros, 
já contei presencialmente a muitos amigos, mas a inten-
ção é deixar um registro escrito, a� nal as palavras voam 
com o vento, mas as escritas permanecem!

Voltando a amizade fraternal e consideração mútua 
que existia entre o Otaviano e meu pai, na noite, em que 
fomos surpreendidos com a triste notícia do falecimen-
to do seu amigo e irmão, lembro-me que em virtude do 
grande abalo sofrido, meu pai teve que ser medicado.

Passados umas semanas, meu pai que para aplacar as 
saudades, sempre ia ao cemitério ver o túmulo do ami-
go, pegou uma soma em dinheiro, e resolveu que queria 
comprar o “terreno” ao lado do seu amigo, onde queria 
ser sepultado...

Ocorreu, no entanto, que o do lado esquerdo já esta-
va ocupado, e o do lado direito, apesar de vazio o Adão 
Messias, informou que já estava vendido, informando ao 
meu pai quem era o dono...

Pois não é que meu pai foi até o dono, e disse do seu 
desejo de ser sepultado quando de sua partida, ao lado 
do amigo, e que já comprara um terreno, e pediu que este 
apenas trocasse com ele, visto que, para ele não mudaria 
nada, insistia meu pai, a� nal, eu � co ao lado do meu ami-
go, e você � cará ao meu lado, disse ele, rindo... 

A pessoa, que conhecia bem tanto meu pai, como o 
Otaviano, disse em tom de brincadeira: - Mas daí você 
e o Taviano, vão � car conversando, e eu vou � car sem 
ter com quem conversar Carmo! Ah! Não...vou � car no 
meio de vocês dois, assim vou � car ouvindo toda a con-
versa...e ambos riram muito. 

Meu pai que percebeu a brincadeira, disse a ele, tam-
bém rindo: Ah! Para com isso! Vamos marcar um dia 
para irmos lá na administração e fazermos a troca...

Aí, em tom bem sério, ele falou: Está bem Carmo! 
Para mim tanto faz, podemos sim trocar. Deixe tudo 
acertado para assinar que um dia desses, combinamos e 
iremos juntos falar com Adão...

E assim os dias se passaram, e as semanas e nunca dava 
certo de irem juntos para fazer a permuta dos terrenos...

Mas o destino não quis que seu desejo se cumprisse, 
pois, logo depois, o dono do terreno faleceu, e assim mui-
to não muito tempo depois foi a partida do meu herói.

A mim, parece ter sido ontem, mas no dia 21 deste 
mês, fará 31 anos, que ele se foi, mas uma coisa não can-
so de vos dizer, que sua memória estará sempre viva em 
meu coração!

O desejo do Carmo Barbeiro

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

Do Leitor
Guaraná no furinho!

Quando criança, os refrigerantes eram na maioria, 
de fábricas regionais. Coca-Cola entre outras eram 
muito raro da gente tomar. Uma mania era a gente 
furar com um prego a tampa da garrafi nha para ela 
durar mais, eram garrafas de 180ml, chamadas de ca-
çulinha.

Eu gostava de chacoalhar bastante a garrafa e de-
pois esguichar a espuma que formava na boca! Mas 
não pensem que isso era tarefa fácil, tinha que ter coor-
denação motora pra não afogar! Ainda mais na venda 
de Itapeva, onde não tinha geladeira e era consumido 
em temperatura ambiente.

Mesmo sem gelo, dá saudades do sabor das caçuli-
nhas do Bragion e do Guido, que meu nono vendia na 
venda dele. Aliás, era sagrado, quase toda a noite eu ir 
pegar uma caçulinha e um pedaço de queijo duro para 
comer assistindo TV. Os queijos de hoje não chegam aos 
pés dos que existiam na época e eram armazenados em 
televisões de rato. Não temos as televisões de cachorro, 
onde assam frango? Eram televisões de rato, armários 
de madeira, e que no lugar dos vidros tinham telas de 
metal para não abafarem os queijos e impedirem as 
moscas de chegarem até eles. Os queijos armazenados 
dessa forma tinham outro sabor.

Eu fi z uma televisão dessas, só que menor aqui em 
casa, mas não deu certo, os queijos canastra que com-
prava não envelheciam, acabavam antes!

Mas, relembrando isso que me ensinaram tomar a 
caçulinha furada no prego, chego à conclusão que pas-
sei o conhecimento pra frente. Em São Pedro, um ami-
go conseguiu comprar de um distribuidor, coisa que 
pra mim eles não quiseram vender uma caixa de cascos 
de caçulinha, assim, quando quisesse, era só trocar.

Pude matar a vontade de fazer isso, ensinando ao 
meu fi lho e fazendo brincadeiras maliciosas com ami-
gos que fi caram em nossa casa durante o encontro de 
pick-ups, afi nal, a maioria nem sabia o que era tomar 
no furinho. Não tiveram essa experiência que é coisa 
de interior, como a pipoca de macarrão, que também 
apresentei pra eles.

Mas, o mais legal, foram os fi lhos de um grande 
amigo, o Delgado, que quando voltaram pra lá, que-
riam tomar no furinho, mas infelizmente, como era 
fi nal de ano, não tinha mais no depósito. Ainda bem 
que na padaria de um amigo nosso, pudemos comprar 
algumas para satisfazer a vontade das crianças.

Relembrando isso acabo sentindo a alegria de ter 
passado pra frente algo que estava esquecido, hoje, os 
fi lhos dele e o meu não são mais crianças, mas garanto 
que nunca mais esqueceram o guaraná no furinho!
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Escrito por Jr. Quibao

Incertezas
Quem poderá dizer, o que é certo ou o que é erra-

do? Quem poderá dar a certeza, de que um isolamento 
parcial não nos fará vítimas da própria parcialidade? 
Medos, incertezas, pairam sobre essa baixa terra, onde 
muitos dos viventes querem apenas viver. Querem ape-
nas continuar vivendo, sem medo de serem pegos de 
surpresa, e  de repente, se tornarem vítimas de sua li-
berdade, deixando a morte lhes pegar.  

Até que ponto vale a pena, andar pelas ruas da ci-
dade, sem medo de nada, livres, soltos, como se nada 
tivesse acontecendo a sua volta? Andando de cabeça 
erguida, como imune a qualquer vírus, a qualquer do-
ença mortífera.  

Enquanto grandes nações sofrem e tentam acudir 
seus povos, muitos em pequenas cidades andam des-
preocupados. Apesar dos  olhares de condenação, pes-
soas desfi lam nas ruas como se não houvesse ameaça. 
Como se tudo não passasse de um sonho, por que não, 
de um pesadelo, dos outros, não deles. 

Estariam estes preparados para deixar suas famí-
lias, seus amigos,  em outras palavras, prontos para 
ir embora, por já terem cumprido sua missão? E você, 
cumpriu a sua? Será que está pronto para correr o ris-
co de ser laçado pela morte e dizer adeus? Fica a dica. 
Pense, refl ita, e conclua se verdadeiramente vale a 
pena andar sozinho, enfrentando tudo e todos, como 
se ninguém mais existisse a sua volta. Como se pudesse 
arriscar perder sua vida, não abrindo mão de alguns 
dias de confi namento. Será que vale a pena, mesmo? 
Pense bem. Se a morte te levar, não vai ter como voltar 
atrás. Um dia, dois dias, podem valer por uma vida in-
teira... Pense bem. Fique em casa, enquanto você pode.  

Escrito por Valéria Figueiredo Bragion,
jornalista e professora de artes na Prefeitura de Rafard




