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Deus, a Bíblia e a Ciência 6
Que assunto pode ser 

mais atual para se abordar 
do que o paralelo existente, 
tão sublinhado, entre o Co-
ronavírus e a Páscoa? Va-
mos falar dos bichos vírus 
coroado e do Coelho que 
põe ovos. O primeiro, mes-
mo invisível à vista nua, é 
altamente letal, merece o 
apedrejamento, causa pa-
vor colocando autoridades 
políticas, cientí� cas, mé-
dicas e homens comuns 
prostrados. Já, o coelho 
de chocolate, põe ovos de 
chocolate, “segundo sua es-
pécie”, é querido pelos cho-
cólatras. Esse tema envolve 
uma bicharada! Vejamos.

A palavra Páscoa” sig-
ni� ca passar por cima. O 
povo de Deus foi infectado 
pelo “Corona vírus” do pe-
cado, desobedeceu e aban-
donou os ensinos de Deus e 
Sua lei, por isso tornaram-
-se escravos dos poderosos 
egípcios por 400 anos (Gn 
15:13). Após grandes sofri-
mentos e duras servis cla-
maram a Deus (Ex. 2:23). 
Então Deus mandou Moi-
sés e Arão libertá-los fazen-
do cair pragas sobre o Egito 
(Ex. 5-11). A cada praga, 
Moisés apelava ao coração 
de Faraó, mas este se endu-
recia ao ver as pragas serem 
eliminadas. Então chegou o 
momento em que Deus dis-
se basta, “está consumado”! 
Em Ex. 12 Deus orientou o 

povo para a páscoa e para o 
êxodo (saída) do Egito. Na 
derradeira noite, a décima 
praga mataria todos os � -
lhos egípcios mais velhos, 
bem como dos animais, ex-
ceto aqueles que seguissem 
a orientação divina, ou seja, 
a páscoa.

No dia 10 do primeiro 
mês (Abib) devia selecio-
nar um cordeiro de um 
ano, sem mancha, nem de-
feito, para a família comer 
no dia 14 à noite, assado, 
com pão sem fermento e 
ervas amargas, sem que-
brar os ossos (Ex.12:46). 
Devia molhar os batentes 
da porta com o sangue do 
cordeirinho (Ex 12:7). De-
veria estar pronto para sair 
do Egito, vestidos, sandá-
lias calçadas e bastão para 
a peregrinação (Ex 12:5-
11). Ao vir o anjo, naquela 
noite, para matar os pri-
mogênitos, veria o sangue 
e passaria por cima, sem 
matar seu primogênito 
(Ex, 12:13). Foi ordenado 
comemorar a Páscoa sem-
pre no dia 14 (Nm 9:5). 

Não precisa ginástica 
para saber, que o cordei-
rinho sem manchas e sem 
defeito representava Jesus 
sem pecado (1 Jo 3:5), e 
sem quebrar ossos, profe-
tizando que Jesus não teria 
fratura de osso algum (Jo. 
19:36). Obviamente a es-
cravidão representa a ser-

vidão humana ao pecado 
e à maldade. O sangue nos 
umbrais era a alforria dos 
israelitas. Quando Jesus 
instituiu a Santa Ceia, to-
mou o pão e disse: “este é o 
meu corpo que é entregue 
por vós...” depois tomou o 
cálice e disse: “Este cálice 
é a Nova Aliança no Meu 
sangue, fazei isto todas 
as vezes que beberdes em 
memória de Mim” (1 Co 
11:23-26). O pão e o vinho 
eram sem fermento (por-
que simboliza o pecado 1 
Co 5:8-9). 

Resumindo, o Corona-
vírus, aqui, representa o ví-
rus do mal, multiplica ge-
neticamente, contagia de 
forma rápida e explosiva 
(todos pecaram Ro 3:23), 
prostra as autoridades e 
sábios e é altamente mor-
tal. “O salário do pecado é 
a morte” (Ro 6:23). Não há 
vacina, nem remédio hu-
mano, que possa salvar a 
humanidade. O único que 
pode salvar é o Cordeiro 
de Deus que tira o pecado 
do mundo (Jo. 1:29). 

João conta sobre a visão 
(Ap 5), na qual ele chora-
va muito porque ninguém, 
no céu e na Terra, podia 
abrir o livro selado, e es-
crito por dentro. Porém, 
surge o Cordeiro (Jesus) 
com 7 chifres (com poder 
perfeito) e 7 olhos (per-
feita sabedoria) (5:3-4). O 

cordeiro tomou o livro da 
mão d’Aquele que estava 
sentado no trono (5:6-7). 
Nesse instante os seres ce-
lestiais dedilharam as har-
pas e outros instrumentos 
musicais e com as ora-
ções dos “santos” (peca-
dores que aceitaram Jesus 
como o Cordeiro Pascal, 
Salvador) e prostram-se 
em adoração diante dEle, 
exaltando-O, proclama-
ram: Digno és de abrir o 
livro porque foste morto e 
com Teu sangue compras-
te homens de toda a tribo, 
nação e língua. E havia mi-
lhões de anjos tocando e 
cantando e muitos milhões 
de seres humanos louvan-
do, honrando, e glori� can-
do a Deus e ao Cordeiro 
(Ap 5:9-13).

Há alguma semelhança 
entre a páscoa que se co-
memora no domingo, com 
ou sem o coelho de choco-
late, com aquela comemo-
rada no dia 14 do primeiro 
mês? Quão importante é 
ter o sangue de Jesus Cris-
to protegendo a família do 
vírus do pecado e partici-
par daquela festa, já por 
acontecer! Sua família está 
protegida pelo sangue de 
Jesus Cristo? Você aceita 
o Cordeiro de Deus como 
seu Salvador pessoal? 

 Em uma revista, lemos 
o artigo que a fé não imu-
niza o corpo humano, pro-
tegendo e defendendo-o 
de doenças infecciosas, no 
caso, do mortal coronaví-
rus que assola o mundo.

Naturalmente as religi-
ões devem ser estudadas, 
analisadas aprendidas para 
serem boas orientadoras, 
seguidas sem fanatismo, 
como simbolicamente di-
zemos que “a fé remove 
montanhas”. Uma pessoa 
que professa uma dou-
trina,  mas não alimenta 
certeza absoluta no que ela 
contém e transmite, não 
tem fé.

Sabe-se que a Inteligên-
cia Suprema do Universo 
e causa primária de todas 
as coisas, à qual é dado o 
nome Deus, em cujas leis 
não há falha sendo perfei-
ta Sua Bondade Fecunda 
e In� nita, jamais nega às 
frágeis e atrasadas creatu-
ras  humanas, sua perene 
proteção, perdoando-lhes 
os erros, desculpando-

-lhes as faltas, razões pelas 
quais, deve-se agradecer 
constantemente, procu-
rando errando menos, não 
se deixar cair em tentação.

Não há na religião, dis-
puta com a ciência médica 
que, creada também pelo 
Pai Celestial desempenha 
o seu papel no plano terre-
no, diariamente diagnosti-
cando, tratando, operando 
cirurgicamente e salvando 
vidas.

Não se trata de profe-
cias, mas do resultado de 
avanços em estudos que 
escapam a muitas pessoas, 
razão pela qual duvidam 
da justiça divina, atuante 
na apocalíptica praga Co-
vid-19, com a qual a hu-
manidade está vivendo no 
universo. 

A capacitada ciência 
médica, através de cien-
tistas e auxiliares, atuantes 
em bem equipados labo-
ratórios, trabalham diu-
turnamente em busca de 
vacina que possa combater 
com e� ciência a maligna 

doença.
A humanidade estava, 

como um rebanho desgar-
rado, carente de um pastor 
para corrigir a ausência 
do bené� co e consolador 
amor fraterno, ensinado e 
exempli� cado pelo Mestre 
Jesus. Estava na hora de 
serem sanados os vícios, 
as imoralidades, o desres-
peito à tudo e à todos, atra-
vés da palavra escrita ou 
pronunciada, assim como 
a visualizada a cores em 
pequenos, grandes e so� s-
ticados aparelhos da avan-
çada tecnologia.

Não é nossa intenção 
fornecer nova interpreta-
ção das eternas palavras do 
Cristo, nos Evangelhos, pois 
semelhante interpretação 
consta em quase todas as es-
colas religiosas do mundo.

De suas inesquecíveis 
lições, decorrem conse- 
quências para todos os de-
partamentos da existência 
planetária, no sentido de 
se renovarem os institutos 
sociais e políticos da Hu-

manidade, com a transfor-
mação moral dos homens 
dentro de uma nova era 
de justiça econômica e da 
concórdia universal.

Jamais se viu uma ge-
neralizada demonstração 
de solidariedade humana 
(embora alguns renitentes 
maus elementos e esperta-
lhões, valendo-se da a� i-
tiva situação que passam 
seus semelhantes, usando 
de astuciosas e planejadas 
artimanhas, exploram a 
inocência de muitos, como 
no caso do golpe dos R$ 
600,00 junto a CEF, falsi� -
cação de álcool gel, roubo 
de máscaras, etc., etc..

Hoje, necessário se faz 
mantermos com Fé a Es-
perança e praticando a Ca-
ridade, para, participando 
desta caótica etapa, cola-
borarmos com sinceridade 
para que haja, compreen-
são e  entendimento en-
tre os homens, bem como 
saúde, amor  e paz no atri-
bulado mundo em que vi-
vemos.  Assim seja.

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

OpiniÃo
É preciso fl exibilizar, 

afi nal, não somos 
São Paulo

Muitas vezes, fi ca difícil expressar nossa opi-
nião sobre determinados assuntos. Vivemos numa 
democracia e trabalhamos com diversos públicos. 
Cada um pensa de uma maneira, as opiniões se di-
vergem sobre cada assunto.

Mas também não podemos nos furtar em dizer 
o que a ‘gente pensa’. E o assunto do momento é 
essa ‘praga’ que atinge o mundo todo, deixando 
grande estrago por onde passa. 

A coisa é séria, não estamos aqui para desde-
nhar de tal assunto, mas nossos agentes políticos 
têm pecado em alguns aspectos no enfrentamento 
desse vírus.

Difícil comparar uma cidade como São Paulo 
ou Rio da Janeiro, com Capivari ou Rafard, por 
exemplo. As medidas, atitudes e ações não podem 
ser as mesmas, afi nal, cada uma tem a sua parti-
cularidade.

No entanto que, hoje, apesar dos dois casos con-
fi rmados, mas já recuperados na Cidade Coração, 
os dois municípios descartaram a maioria das 
suspeitas. Neste momento, aguardam o resultado 
de um ou dois exames.

A tal da curva funcionou por aqui. Crédito para 
as ações tomadas, principalmente pelo prefeito de 
Capivari, Rodrigo Proença. Mesmo que rígidas, 
aparentemente elas surtiram efeito no enfrenta-
mento a essa doença.

Mas o que tem que ser levado em conta, é a saú-
de econômica dos dois municípios. A recuperação 
fi nanceira em uma cidade como São Paulo, com 
certeza será bem mais rápida. Pelas bandas de lá, 
são milhões de pessoas circulando e fazendo a eco-
nomia girar com velocidade e quantidade.

Acreditamos que este momento exige bom senso 
tripartite, ou seja, dos administradores públicos, 
dos comerciantes e da população. Cada um fazen-
do a sua parte, haverá possibilidade de um afrou-
xamento do decreto estadual, que rege a quarente-
na até o dia 22 de abril.

O primeiro passo já foi dado em Capivari na úl-
tima quarta-feira (15), quando o prefeito liberou 
a abertura dos comércios para o recebimento de 
carnês. Que seja o pontapé inicial para que as coi-
sas comecem a voltar ao normal.

Para quem duvida do impacto dessa crise, se-
gundo levantamento do Sebrae, pelo menos 600 
mil micro e pequenas empresas já fecharam as 
portas e, pasmem, mais de 9 milhões de funcioná-
rios foram demitidos.

É assustador!
Não adianta ‘cobrir um santo e descobrir outro’. 

É preciso integrar gestão econômica e saúde para 
que a roda gire, mesmo que lentamente.

Que Deus esteja conosco!

Nota da redação
Toda essa situação também tem afetado os 

meios de comunicação, principalmente os impres-
sos. Alguns até cancelaram temporariamente a 
circulação nas ruas.

O jornal O Semanário vem enfrentando as difi -
culdades fi nanceiras da melhor maneira possível, 
renegociando com fornecedores e fazendo o ‘im-
possível’ para não deixar de circular.

Caso haja redução no número de páginas, não 
se assuste. Estamos tomando as atitudes necessá-
rias para não deixar você sem a informação, afi -
nal, nem todos tem acesso ao meio digital.

É um momento em que todos precisam ser in-
formados e também ouvidos.

Agradecemos os clientes - assinantes e anun-
ciantes - que, mesmo com todas as difi culdades, 
continuam apoiando este períódico.

Acreditamos que tudo isso é passageiro. Essa 
luta também é nossa e vamos enfrentar juntos, 
lado a lado!

Editorial

Fé, esperança e caridade
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O Sistema Único de Saúde brasileiro é melhor que 
cloroquina; depoimentos de quem está no front

Matéria especial  |  Médicos de famílias capivarianas dão seus depoimentos do front, e apostam na qualidade e capilaridade dos serviços do SUS

No último domingo de 
Páscoa o papa Francisco fa-
lou aos movimentos sociais 
e ativistas que, hoje, assumi-
ram trincheiras desguarneci-
das, como é o caso de bair-
ros periféricos de grandes 
capitais.

Esse pessoal vem mi-
nimizando os efeitos mais 
perversos sobre os mais vul-
neráveis – as populações de 
rua, favelados e brasileiros 
sem condições de permane-
cer em isolamento por falta 
de um tudo.

No dia em que o Brasil 
ultrapassou o número de mil 
mortos pela Covid-19, Fran-
cisco disse: “Se a luta contra 
a Covid-19 é uma guerra, 
vocês são um verdadeiro 
exército invisível lutando 
nas perigosas trincheiras. 
Um exército que conta ape-
nas com as armas da solida-
riedade, da esperança e do 
sentido de comunidade que 
renasce nestes dias nos quais 
ninguém se salva sozinho.”

Mas ao transportarmos 
a metáfora do front para 
nossos hospitais, públicos 
ou privados, uma analogia 
mais celestial pode ser feita 
em relação aos médicos e 
os profissionais da saúde – 
são eles os anjos que, até o 
final da pandemia arriscarão 
suas próprias vidas para ten-
tar aplacar o sofrimento dos 
doentes, e, quem sabe, evitar 
milhares de casos fatais.

A pergunta que fica, en-
tão, é: “estão os médicos, 
intensivistas e voluntários, 
sendo bem atendidos em um 
dos maiores sistemas pú-
blicos de saúde do mundo, 
o SUS – Sistema Único de 
Saúde?”

O que sabemos é que, ar-
regimentados para esse novo 
pelotão, eles precisarão con-
tar com a ajuda do compor-
tamento da população. Para 
barrar a virose, o confina-
mento deveria ser de 70% se 
quisermos minimizar a velo-
cidade de propagação da vi-
rose do novo SARS-Cov-2 
(nome oficial do coronavírus 
causador da atual Covid-19) 
– para se ter uma ideia, esse 
vírus chega a ser quatro ve-
zes mais rápido no contágio 
e cinco vezes mais letal do 
que seu parente próximo, o 
vírus H1N1.

Além desse remédio gra-
tuito, mas em falta na casa 
de muita gente, é o próprio 
SUS o principal paciente, 
segundo as autoridades mi-
nisteriais. Na comunidade 
internacional uma regra foi 
tirada: se o sistema de saúde 
estiver fortalecido, será pos-
sível atender mais pessoas 
em melhores condições de 
tratamento.

Bem verdade que o SUS 
está longe de ser ideal (não 
possui estruturas de hotela-
ria com o conforto ideal dos 
grandes hospitais particu-
lares), mas ele é considera-
do nossa maior arma nessa 
guerra, cujo inimigo é invi-
sível. Sabemos que a estru-
tura está lá, disponível em 
todo o país, mesmo que os 
leitos de UTI estejam longe 
da capacidade requerida.

Conforme levantamento 
realizado pela Rede Nossa 
São Paulo, “apenas 3 das 
32 subprefeituras da capi-
tal concentram 6 em cada 
10 leitos de UTI (Unidade 

de Terapia Intensiva) do 
Sistema Único de Saúde”. 
Além disso, as regiões da Sé 
(região central), Pinheiros 
(zona oeste) e Vila Mariana 
(zona sul), consideradas no-
bres, concentram a maioria 
(57,4%) dos leitos de UTI 
existentes na cidade.

Diagnóstico diferente 
daqueles das sete subprefei-
turas, onde vivem cerca de 
20% dos paulistanos, onde 
não há um único leito desse 
tipo – é ali nas regionais de 
periferia como Aricanduva 
(zona leste), Campo Limpo, 
Cidade Ademar, Parelheiros 
(zona sul), Jaçanã, Perus 
(zona norte) e Lapa (zona 
oeste) que moram esses qua-
se 2,4 milhões de habitantes. 
Além disso, capitais como 
Manaus e Fortaleza já estão 
em seus limites; São Paulo e 
Rio de Janeiro atingem 80% 
de sua capacidade.

Com este quadro, como, 
afinal, está sendo a rotina 
de médicos da rede públi-
ca durante a pandemia? Há 
equipamentos de proteção 
adequados ou em quantida-
de suficiente? Enfim, como 
tem sido a resposta desse 
paciente chamado SUS, cuja 
missão é atender indiscrimi-
nadamente a qualquer dos 
220 milhões de brasileiros 
que necessitem dele?

Gente da terra
Respostas vêm de alguns 

profissionais da saúde, gente 
de Capivari, que trabalham 
em vários lugares do estado 
de São Paulo.

Para o médico André 
Luis Albiero, “o SUS é um 
sistema muito capilarizado e 
atende de fato indiscrimina-
damente; mas agora estamos 
com mais recursos e fluxos 
menos burocratizados; isso é 
um alento”.

Hematologista do ban-
co de sangue do Hospital 
das Clínicas, na capital, ele 
atua ainda como clínico ge-
ral no hospital municipal 
“Prof. Alípio Correa Neto”. 
O hospital de periferia aten-
de mensalmente cerca de 16 
mil pessoas nas regiões de 
Ermelino Matarazzo e Pon-
te Rasa (a região tem popu-
lação estimada de 208 mil 
pessoas).

Em dias normais, o mé-
dico recebia entre 18 e 20 
pacientes no pronto-socorro. 
Mas, desde o início da pan-
demia, ele tem recebido um 
número até menor e estável 
de pacientes a cada manhã – 
agora atende entre 5 e 10 no 
mesmo período.

Um dos fatores para essa 
mudança foi que pacientes 
de AVC ou com problemas 
cardíacos minguaram “mis-
teriosamente”, dando lugar 
àqueles com sintomas res-
piratórios que começam a 
crescer. Além disso, “não 
havia esse sentimento de 
medo”, explica ele.

“O grande problema tem 
sido o estresse e o ‘climão’ 
que há entre os pacientes, 
terrivelmente amedrontados 
pela gente debaixo daquelas 
roupas. E os funcionários, 
com medo de se contami-
nar”.

Fato é que o fluxo do hos-
pital teve uma reviravolta, 
pois “quando os pacientes 
pioram da parte respiratória, 
encaminho para uma UTI re-

cém-designada (Choque III) 
dentro do próprio hospital. 
Quando melhoram, dou alta, 
evidentemente. Se não, são 
reencaminhados para outros 
hospitais de referência para 
a Covid-19 – Hospital “Tide 
Setúbal” e Hospital de cam-
panha montado no “Estádio 
do Pacaembu”, detalha Dr. 
André.

Para ele, o bom atendi-
mento já existente, foi ape-
nas “turbinado” com os no-
vos recursos emergenciais.

A fisioterapeuta respira-
tória Daniela Bresciani Rau-
lino, com especialização no 
hospital Cleveland (EUA), 
também é de “família da ter-
ra”.

No Hospital Estadual de 
Sumaré (SP), onde atende 
a pediatria, o que houve foi 
a estruturação de um plano 
de contingência para aten-
der a expansão da virose – 
a UTI adulto com 16 leitos 
foi transformada em UTI 
Covid-19, sendo a primeira 
transferida para o centro ci-
rúrgico. A unidade intensiva 
está, hoje, com 10 pacientes 
internados, “a maioria em 
estado grave, entubados, 
apesar de apenas um único 
caso confirmado”, conta.

O estresse nesse hospi-
tal é normal com a situação, 
mas o pessoal está confiante 
nas suas condições, que ela 
credita como excelentes. A 
fisioterapeuta especializada 
trabalha ali há 20 anos, e 
confirma ser um dos melho-
res do interior de São Paulo.

O Hospital “Dr. Leandro 
Francheschinni” é admi-
nistrado com metas de pro-
dutividade e qualidade por 
convênio mantido entre a 
Secretaria de Estado da Saú-
de (SES-SP) e a Unicamp 
– Universidade Estadual de 
Campinas, desde setembro 
de 2000. Após reformas, 
tornou-se o HES-Unicamp, 
um dos maiores da região 
metropolitana de Campinas, 
100% SUS.

Espera-se também que 
haja aportes suficientes, em-
bora haja desconfianças na 
condução das soluções por 
parte das instancias compe-
tentes federais. Mas Daniela 
acredita no SUS, e acha que 
sem a saúde pública univer-
salizada as coisas desandam.

Reforços para o 
combate
Em meados de março, 

o governo federal liberou 
um total emergencial de R$ 
147,3 bilhões, a serem inje-
tados diretamente na veia da 
economia brasileira nos pró-
ximos 3 meses. Desse total 
inicial, R$ 5,1 bilhões foram 
destinados exclusivamente 
para o enfrentamento da Co-
vid-19 e a montagem da es-
trutura paralela, que incluiu 
os hospitais de campanha, 
compra de equipamentos de 
proteção (EPIs) e insumos 
laboratoriais. Uma pequena 
parte chegou aos hospitais 
universitários federais atra-
vés do Ministério da Educa-
ção.

Há poucos dias, o Mi-
nistro da Economia também 
declarou que os estados bra-
sileiros terão seus aportes 
mensais habituais “dobra-
dos”, sendo bombeados às 
secretarias estaduais de saú-
de para uso em suas regiões.

Ainda não chegou! 
Exemplo mais palpável de 
mitigação dos sintomas vem 
da Câmara Municipal de 
São Paulo, que deverá desti-
nar R$ 38 milhões de recur-
sos próprios para as áreas da 
Saúde e Assistência Social.

Os recursos municipais 
chegarão através de um 
Projeto de Lei coletivo dos 
vereadores, já votado em 
primeira discussão no últi-
mo dia 08/04. O dinheiro é 
proveniente de medidas de 
economia do Legislativo, 
que está depositado no Fun-
do Especial de despesas da 
Câmara. Uma vez aprovado, 
a transferência será automá-
tica.

O dinheiro que está che-
gando de um lado e outro 
ainda é pouco, e tem demo-
rado, dizem especialistas. 
E mesmo sendo ao todo de 
cerca de 3,5% do PIB, se-
gundo as fontes oficiais, ha-
verá necessidade de novos 
aportes. É preciso considerar 
também os auxílios às pes-
soas, e pequenas e médias 
empresas etc. Economistas 
estimam que ainda faltem 
R$ 200 bilhões.

EPI’s tem também, 
mas e os testes?
Ao menos os EPI’s dis-

poníveis para a segurança 
desse exército alado, parece 
estar chegando. Outra médi-
ca nascida em Capivari, Dra. 
Eloísa Pellegrini, confirma 
que na Baixada Santista, os 
profissionais estão guarneci-
dos.

“Nos hospitais em que 
trabalho há bastante equipa-
mento. Não faltam másca-
ras, roupas, gorros ou luvas. 
Isso vem acontecendo tanto 
no hospital da Unimed, em 
Santos, quanto no Pronto 
Socorro infantil do hospital 
municipal “Vicente Carva-
lho”, do Guarujá”, diz a pe-
diatra.

Uma peculiaridade da 
pediatria é o fato de as mães 
terem sumido das urgências. 
Elas, que costumam levar 
os filhos ao PS por qualquer 
ocorrência, deixaram os PS 
infantis às moscas.

A médica conta que “na 
pediatria, a situação ain-
da está tranquila – as mães 
morrendo de medo de pisar 
em hospital têm levado as 
crianças apenas em último 
caso. Mas acredito que no 
pico esperado para final do 
mês esse cenário deve mu-
dar”.

Ela aposta em abril como 
o mês com muitos casos de 
insuficiência respiratória, 
muito comuns em crianças 
nesse período – asma, bron-
quiolite, H1N1 etc. Ainda 
assim, o prognóstico é de 

que “muitas crianças com 
sintomas que requeiram a 
colheita de swab (para tes-
tes) chegarão, mesmo com 
as escolas fechadas, o que 
diminui naturalmente o con-
tágio entre os pequenos. E, 
se houver mães sintomá-
ticas, serão encaminhadas 
para a clínica médica”, com-
pleta.

Mas um detalhe impor-
tante é de que “há inclusive 
protetores faciais e outros 
equipamentos que chega-
ram por doação. Desde 15 
de março já tínhamos luvas, 
gorros, toucas, aventais. É 
importante salientar que os 
equipamentos são equiva-
lentes, seja no hospital da 
rede SUS quanto na Uni-
med”.

Se em São Paulo temos 
mais médicos contratados, 
e não faltam (até aqui) os 
EPI’s, os testes são a fraque-
za do doente. Dr. André, por 
exemplo, agendou por con-
ta própria seu exame, visto 
a escassez de testes, o que 
ele considera muito ruim. A 
falta de kits para detecção 
não é por falta de dinheiro, 
lembra ele, “mas por falta de 
insumos. A fila de testagem 
para o Estado de São Paulo 
está em 15 mil exames hoje 
(dados coletados até o fe-
chamento da matéria)”.

Sem testes massivos é 
difícil comparar as curvas 
de contaminação no mundo, 
mas conforme os atendi-
mentos seguem, fica prati-
camente confirmado o cres-
cimento de contágios pelo 
SARS-Cov-2: “de todos os 
pacientes atendidos até aqui, 
os achados tem sintomas 
muito característicos, e há 
até uma certa monotonia nas 
prescrições médicas… po-
rém, até agora, nunca recebi 
um resultado de exames”.

Os efeitos colaterais 
para o SUS
“Eu acho que o SUS re-

vela-se uma das políticas 
sociais de saúde melhor 
organizadas do mundo. Se-
gundo consta, melhor que os 
EUA. No Brasil, é universal 
– atendemos indiscrimina-
damente ricos, pobres, com 
plano de saúde, sem plano 
de saúde, brasileiros, boli-
vianos, haitianos… Quem 
vier. É muuuito abrangente 
e muuuito caro”, enfatiza 
Albiero.

“Não sabemos se have-
rá um legado ao SUS pós-
-pandemia. Se prevalecer a 
inteligência, sim, sairá forta-
lecido”, acredita o hemato-
terapeuta. “O conceito e es-
truturação do SUS são muito 
bons; e havendo recurso, 
funciona”, defende ele.

O SUS como o conhece-

mos remonta aos anos 80, 
tendo saído consagrado da 
Constituição de 1988. Um 
sistema de saúde que prevê 
atendimento gratuito a mais 
de 200 milhões de pessoas 
não é pouca coisa, isso nos 
damos conta agora. Mas ain-
da poucos sabem que ele foi 
um efeito colateral da fami-
gerada “gripe espanhola”… 
Se as comparações à guerra 
(tínhamos saído da 1ª Gran-
de Guerra em 1914), e ao 
ataque e letalidade daquela 
“gripezinha” de 1918 são 
vários. É importante lem-
brar que à época não havia 
nenhum serviço especializa-
do para tratar os brasileiros; 
nem mesmo tínhamos um 
Ministério da Saúde.

Após a mortandade, que 
chegou a 50 milhões em 
todo o mundo, e atacou em 
cheio a sede do governo 
nacional no Rio de Janeiro, 
muita gente bem posiciona-
da parou para pensar. Vários 
deputados e senadores foram 
acometidos, e a capital viu a 
morte do presidente recém-
-eleito, Rodrigues Alves, em 
janeiro de 1919.

Os hospitais e cemitérios 
abarrotados não davam con-
ta da classe mais abastada, 
menos ainda dos pobres, que 
eram atendidos pelas Santas 
Casas e a Cruz Vermelha. 
Esse pandemônio levou o 
deputado Azevedo Sodré a 
apresentar um projeto para 
promover a Diretoria-Geral 
da Saúde Pública, até ali su-
bordinada ao Ministério da 
Justiça, a status de ministé-
rio.

Isso só aconteceria em 
1930; antes, na virada para 
os 1920, o Congresso Nacio-
nal e o presidente Epitácio 
Pessoa sacramentaram uma 
grande reforma e estrutura-
ção da saúde pública federal.

Outra curiosidade é a 
fé na cloroquina, que nada 
mais é que o quinino, já in-
dicado contra a gripe espa-
nhola, causando as mesmas 
polêmicas. É por isso que a 
sugestão no tratamento da 
Covid-19 surgiu tão rapida-
mente; além de já ser conhe-
cida, há trabalhos científicos 
de 2005 indicando a hidro-
xicloroquina como potente 
inibidor de infecção e disse-
minação de SARS por coro-
navírus.

A despeito de muitos 
médicos acreditarem em 
sua potencial prescrição, é 
preciso tomar cuidados – à 
época da gripe espanhola era 
recomendado beber cacha-
ça, mel e açúcar, o que deu 
origem à popular caipirinha.

Matéria especial produzida como 
colaboração por Isabel Gnaccarini, 

jornalista e doutoranda em Ambiente e 
Sociedade pela Unicamp

Dr. André Albiero no hospital municipal SP e Daniela Bresciani, no hospital municipal de Sumaré (Fotos: Arquivi pessoal)



Deve ser, pelo fato de �car tranca�ado em casa, em isola-
mento, por conta da pandemia, que começo a puxar pela me-
mória de como tudo mudou dos anos, em que eu era um me-
nino para os nossos dias, e me vem de quando em quando, 
lampejos de acontecimentos que �caram tão distantes, que 
acreditava perdidos, mas não estão...às vezes a�oram algum, 
como este que vos conto agora:

Estava deitado, me lembrando um dia desses, de quando 
eu tinha meus 12 anos, e nós saíamos de nossas casas à noi-
tinha para irmos na Congregação Cristã que �cava na Rua 
Abolição, ali onde hoje é o prolongamento da Rua Capitão 
José Duarte Nunes (foto).

Por falar nessa rua, até o momento não descobri quem foi 
esse Capitão, apesar de ter prometido ao amigo César Orto-
lani, que trabalha no Fórum de Capivari, e lá me interpelou 
querendo saber quando eu iria publicar sobre o dito perso-
nagem acima que deu nome à rua onde ele mora, ainda que 
tenha pesquisado, procurado em publicações, e conversado 
com uma autoridade no assunto, que é o meu amigo Tenente 
Denizart Fonseca, mas ainda não descobrimos quem seja o 
referido Capitão.

Bem, mas, voltemos caro leitor, às minhas divagações, 
onde lembrava do tempo em que a minha e outras famílias 
de “crentes” tais como, família de Marinho Bergantão, João 
Guarda, Sebastião Alagoano, Benedito Rafael, Beatriz, Fa-
mília Munaro, Mário Pedroso, família do Ansão, família do 
Dito Faquinha, e o Nhô Gusto, pai da Judite, entre outras 
pessoas, que no momento não me vem à memória, íamos à 
noite, todos juntos à pé, com chuva ou frio, sempre no mes-
mo horário nos cultos da Congregação.

Era uma grande multidão de homens de terno e grava-
ta, e as mulheres de vestidos longos, tal qual os “Amish” nos 
dias de hoje, com seus �lhos no colo, outros de mãos dadas, 
que chegava a chamar a atenção, a ponto de muitos saírem às 
portas para nos ver – éramos chamados de “língua de fogo”, 
o que não nos ofendia a nenhum de nós, de modo algum, 
nem mesmo na escola. Nem sabíamos o que era esse tal de 
“bulling”.

Voltando...minha irmã Lídia, que trabalhava para a “Be-
linha Capellari”, certo dia, disse à Maria, que naquele dia, ia 
passar na frente da casa dela, no horário de ir ao culto, e iria 
pedir ao meu pai para levar seu instrumento de música – um 
baixo tuba – e que na hora que estivesse bem na frente da 
casa dela, iria dar uns assopros no instrumento para ela ver 
como era o som...Maria, por sua vez, rindo muito, dizia: - 
Ah! Lídia, você não vai fazer isso! Vou �car na janela, só para 
ver se você vai ter coragem!

Bem, ninguém da minha família sabia do combinado, a 
não ser as duas, e Belinha que tinha sido avisada pela �lha, 
e quando minha irmã pediu ao meu pai para levar o baixo 
tuba, ele ponderou que era muito pesado – como de fato era 
– e que se ela derrubasse poderia dani�car seu instrumento, 
mas a Lídia insistiu e meu pai deixou que ela o levasse, pedin-
do que tivesse muito cuidado, zeloso que era do instrumento.

Assim que chegou bem em frente à casa de Geraldo Ca-
pellari, minha irmã, gritou do meio da rua pelo nome de Ma-
ria, visto que a multidão de crentes caminhava no meio da 
rua sem preocupação, pois não havia movimento algum de 
veículos nesse tempo, Maria, ao ouvir o seu nome, chamou 
a mãe, o pai, e até Geraldinho para ver a Lídia assoprando 
o baixo tuba e fazendo graça, como se estivesse marchando 
num des�le militar...

Todos, inclusive o Geraldo, que era músico, e de poucas 
risadas, da janela de sua casa, caindo na gargalhada e nós 
sem entender muito bem o que estava acontecendo. Só �cou 
esclarecido o ocorrido, depois que minha irmã nos contou 
tudo...

Caro leitor, conseguiu visualizar a cena engraçada que 
descrevo acima, visto que tudo isso se passou numa época 
em que as brincadeiras eram assim, inocentes, desprovidas 
da malícia que permeia a maioria do comportamento e das 
relações humanas, hoje? Eram assim, aqueles dias...

Finalizando, esse caso �cou em nossa memória, devido 
às risadas que todos davam, quando o fato era contado e re-
contado, e acrescentado até mais detalhes, por todos aqueles 
que o presenciaram, que até hoje a Maria, ao encontrar com 
minha irmã recorda esse e de outros, que contarei ao longo 
das publicações, que faço aqui, enquanto Deus permitir que 
�que aqui, e enquanto eu possa contar com sua paciência. 
Abraço.

O caso do baixo tuba

6 17 DE ABRIL DE 2020O 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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ArTiGo
A������ D��� R�������� �� C������, bacharel em Direito 
com especialização em dependência química na USP/SP/GREA

Livros e leituras, shows e bebidas
A� nal estamos curtindo umas férias não programa-

das. Mas melhor esse isolamento do que uma terceira 
guerra mundial que não veio e, acreditamos, não virá 
mais, para o bem de toda a humanidade. Coisa boa. 

Nessas circunstâncias, com a limitação do convívio 
e de circulação, as pessoas continuam com seus gostos, 
tem gente que adora festa e ver shows ao vivo e agora 
estão curtindo pela rede social ou TV; tem quem gosta de 
pescar e está limitado; e tem quem gosta de ler. 

A má notícia é que os shows na internet com várias 
horas de duração apresentam comportamentos não éti-
cos devido à diversidade de público e de postura dos 
cantores, com excesso de bebidas e embriaguez, palavras 
chulas e atitudes ridículas. Escrevo isto depois que vi al-
guns vídeos das duplas Bruno e Marrone, inclusive um 
forçando o outro a beber contra a vontade; outra dupla 
sertaneja, Zé Neto e Cristiano, e Gustavo Lima, falando 
de uma atitude bem cafajeste em relação à mulher, seja 
namorada ou esposa... 

Fizeram doações diversas, porém ganharam uma for-
tuna dos patrocinadores e dos fabricantes de bebidas. 

A boa notícia é que amanhã, dia 18 de abril, é dia na-
cional do livro infantil, do escritor Monteiro Lobato e dia 
do amigo.

A outra boa notícia é que a Editora EME passou a ser 
a primeira editora espírita em títulos kardecistas publi-
cados, superando a própria Federação Espírita Brasileira, 
no Brasil e no mundo. Um trabalho sério e uma visão 
espiritual nos levaram a conquistar grandes autores no 
Brasil e traduzir também obras do francês e do espanhol; 
como se diz, as oportunidades aparecem e são como o 
nascer do sol; se você dorme e espera, elas passam.

A vida é feita de escolhas individuais, e essas escolhas 
vão construindo nosso ser; portanto, o manual para que 
sejamos mais saudáveis é que leiamos mais livros do que 
no ano anterior.

Lembro aqui do nosso poeta capivariano, nascido em 
setembro de 1897, Rodrigues de Abreu, que dizia que 
não invejava a riqueza e sim o saber. Autor dos livros: 
Noturnos e outros poemas, A Sala dos Passos Perdidos 
e Casa Destelhada, faleceu jovem, aos 30 anos de idade, 
em novembro de 1927, vítima de tuberculose, na cidade 
de Bauru–SP, doença que, como a convid-19, também 
não tinha cura.

O poeta era reencarnacionista; é dele esse pensamen-
to:  “E há tantas vidas como a meia–noite”. Foi um dos 
poetas que participaram da primeira obra mediúnica 
de Chico Xavier, Parnaso de Além-Túmulo. Humilde e 
pobre, foi muito admirado em sua época pela grandeza 
de suas ideias e pela beleza de seus poemas. O escritor 
Menotti Del Picchia assim se expressou sobre ele: “é um 
dos maiores poetas brasileiros. Almas puras e grandes 
assim resgatam as culpas espirituais de um povo. Abreu é 
o Cristo da nova geração”.

Patrono da literatura infantil, Monteiro Lobato disse: 
“Um país se faz com homens e livros”.

Prefeitura adquire 
nova ambulância para 

os serviços da saúde

A Prefeitura de Rafard 
recebeu na quinta-fei-
ra, 9 de abril, uma nova 
ambulância, por meio de 
emenda parlamentar no 
valor de R$ 90 mil con-
quistada pelo prefeito, 
Carlos Roberto Bueno. 
O município comple-
tou o valor do veículo 
com contrapartida de R$ 

33.900,00. O custo total 
da ambulância foi de R$ 
123.900,00.

“Estamos felizes por 
mais esta conquista para 
Saúde, pois estamos re-
forçando a nossa frota e, 
consequentemente, me-
lhorando o atendimento 
para a população”, disse 
Bueno.

RAFARD

Veículo já atende setor da saúde na cidade (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

Assistência Social visita 
famílias de vulnerabilidade

FUNDO SOCIAL

A pandemia do 
novo coronavírus (CO-
VID-19) assola o Brasil 
e o mundo e, conse-
quentemente, aumenta 
o desemprego e as ne-
cessidades das famílias.

A Assistência Social 
de Rafard, sabendo das 
necessidades, está visi-
tando todas as famílias 
que procuram a ajuda 
no Serviço Social.

“Estamos disponi-
bilizando o telefone 
3496-1317, ou What-
sApp 99750-8271 para 
que as famílias que pre-
cisam de uma assistên-
cia possam entrar em 
contato e agendar uma 
visita de nossa Assis-
tente Social”, orienta a 
diretora da Assistência 
Social, Helena Francis-
co da Silva.

Fundo Social inicia confecção de máscaras
Rafard  |  Serviço Social também distribuiu máscaras de TNT doadas por uma empresa da região

O Fundo Social de 
Rafard, em parceria com 
voluntários, iniciou na 
segunda-feira (13), a 
confecção de máscaras 
de TNT na Ofi cina de 
Corte e Costura da As-
sistência Social.

O objetivo deste tra-
balho é distribuir as 
máscaras para os idosos 
e portadores de doenças 
crônicas do município, 
afi m de combater a pro-
liferação do vírus Co-
vid-19.

Para conseguir a más-
cara, um familiar sau-
dável e que não faça 
parte do grupo de risco 
do Coronavírus, deverá 
agendar a retirada pelo 
telefone 3496-1317 e, 
posteriormente, busca-la 
no dia e hora agendados 
na Assistência Social, 
localizada na rua Nossa 
Senhora de Lourdes, nº 

20, no Centro.
O munícipe que tem 

interesse em ser um vo-
luntário na confecção 
das máscaras, também 
poderá entrar em contato 
com a Assistência Social 
pelo telefone 3496-1317 
e realizar a inscrição.

Distribuição de 
máscaras
Ainda na segunda-

-feira (13), o Serviço 
Social esteve no Centro 
de Rafard para distribuir 
máscaras de TNT para a 
população. As máscaras 
foram doadas por uma 

empresa da região.
O intuito da distri-

buição é conscientizar a 
população para a impor-
tância do uso de másca-
ras quando sair de casa 
durante a pandemia para 
conter a disseminação 
do vírus Covid-19.
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Hospital Unimed tem estratégias 
para combate ao Covid-19

Coronavírus  |  Adequação foi realizada na estrutura da UTI para tratar os casos mais graves da doença

O Brasil todo está 
mobilizado por conta do 
novo Coronavírus (Co-
vid-19). E na Unimed 
Capivari não é diferente. 
São milhares os casos 
por todo o Brasil, com o 
maior número deles no 
Estado de São Paulo. E 
estes números estão cres-
cendo diariamente. Por 
isso, a necessidade de se 
estar bem preparado e 
com estratégias alinha-
das. Pensando nisso, são 
frequentes as reuniões en-
tre diretoria e médicos no 
intuito de poder oferecer 
o melhor para nossos be-
neficiários. Vale lembrar 
que foi criado no último 
dia 13 de março o Co-
mitê do Covid-19. A Co-
missão é composta pelo 
Diretor Técnico do HUC, 
Dr. Annibal Constantino 
Guzzo, pelo infectologis-
ta da CCIH, Dr. Eduardo 
Fakiani Makatti e pela 
enfermeira da CCIH, Ta-
tiane Jesus Alegrini.

Com as readequações 
feitas em nosso hospital, 
hoje são feitas duas tria-

gens, 24 horas por dia. 
Uma equipe está focada 
e direcionada apenas para 
os casos de sintomas sus-
peitos do Covid-19, e ou-
tra para os demais atendi-
mentos. As pessoas com 
sintomas do novo Co-
ronavírus são atendidas 
numa ala especial, onde 
geralmente se encontra o 
setor de Especialidades. 
A intenção é fazer com 
que essas pessoas não 
transmitam um eventual 
vírus às outras. Vale citar 
que, assim que adentra ao 
Hospital, qualquer pessoa 
deve colocar máscara e 

higienizar as mãos com o 
álcool em gel. 

Outra importante ade-
quação foi a estrutura de 
UTI para tratar os casos 
mais graves da doença. 
Conseguimos duplicar 
a quantidade de leitos 
para este fim com a utili-
zação de outras áreas do 
hospital que já contam 
com a estrutura necessá-
ria. Assim este redimen-
sionamento estará mais 
preparado para atender 
a demanda esperada. Em 
caso de superlotação des-
ta nova estrutura amplia-
da, contamos ainda com 

plano secundário de au-
mento da capacidade.

Todos os colaborado-
res e cooperados encon-
tram-se bem treinados a 
agir mediante esta pande-
mia, já que foram defini-
dos protocolos internos. 
Além disso já foram con-
tratados profissionais para 
reforço da equipe e temos 
pessoas em lista de espe-
ra em caso de necessida-
de. Outro fato relevante 
é que o Hospital Unimed 
já conseguiu comprar os 
EPIs necessários para a 
proteção dos profissio-
nais da saúde em quanti-
dade suficiente para nossa 
demanda esperada.

Mesmo com todas 
as instruções oferecidas 
pelos meios de comuni-
cação a todo momento, 
ainda é considerável o 
número de pessoas que 
procuram o Hospital da 
Unimed Capivari com 
sintomas leves de resfria-
dos. Para estes casos, a 
recomendação é ficar em 
casa. Deve-se procurar 
atendimento médico ape-
nas em casos de febre alta 
e persistente, tosse seca e 
dificuldade respiratória.

Outro ponto impor-
tante que os médicos es-
tão sempre reforçando, 
é a necessidade de se 
higienizar bem as mãos, 
principalmente com água 
e sabão quando se está 
em casa. O álcool em gel 
também é muito impor-
tante neste sentido. Outra 
recomendação importan-
te é evitar aglomerações 
e, se possível, ficar em 
casa, para que o vírus se 
propague o menos possí-
vel.

Equipe do hospital Unimed Capivari orienta população a ficar em casa (Foto: Divulgação/Unimed Capivari)
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Governo municipal 
investe em infraestrutura 
no bairro Sete Fogões

Obras  |  Próxima melhoria programada é a pavimentação de algumas ruas

Na última quarta-
-feira, 15, o prefeito de 
Rafard, Carlos Roberto 
Bueno, acompanhou o 
andamento das obras de 
infraestrutura que estão 
sendo realizadas pela 
prefeitura, no bairro Sete 
Fogões, localizado na 
área rural do município.

Uma das melhorias 
foi a instalação de uma 
válvula de registro, que 
impedirá que todo o 
bairro fique sem água 

quando houver alguma 
manutenção na rede de 
abastecimento. 

A substituição da an-
tiga rede de canalização 
de água pluvial, colo-
cando manilhas maiores 
para melhor escoamento 
da água da chuva foi ou-
tra melhoria divulgada 
pelo governo municipal.

Segundo a prefeitura, 
também foram realizadas 
melhorias e adequações 
no poço que abastece o 

bairro. “Estamos traba-
lhando para melhorar a 
infraestrutura de todos os 
bairros de nossa cidade e 
levar melhor qualidade 
de vida aos nossos cida-
dãos”, disse Bueno.

A próxima melho-
ria programada para o 
bairro Sete Fogões é a 
pavimentação de algu-
mas ruas. O cronograma 
deve ser anunciado pelo 
governo municipal nos 
próximos dias.

No domingo (19) tem live 
do cantor Renan Bordini

Música  |  Transmissão ao vivo acontece pelo Facebook do cantor

O músico capivaria-
no, Renan Bordini, tam-
bém aderiu à moda das 
lives. No próximo do-
mingo (19), ele interage 
com o público a partir 
das 13h, através de live 
ao vivo em sua página 
no Facebook (renanbor-
dinioficial).

Renan promete muita 
diversão e boa música 
sertaneja. Enquanto can-
tores famosos realizam 
lives na garagem ou no 
buteco, Bordini muda o 
estilo e realiza a sua na 
barbearia Danilo’s Bar-
bershop, em Rafard .

Durante a live, o pú-
blico será convidado a 
realizar doações, que 

serão destinadas ao Lar 
dos Velhinhos São Vi-
cente de Paulo e Casa da 
Criança.

O jovem começou a 
se envolver com a músi-
ca aos 13 anos e se apre-
senta por toda a região.

“Sempre toquei com 
aquela mente de querer 
crescer profissionalmen-
te. E sempre naquela de 
querer fazer música e 
fazer com que ela che-
gue a todo mundo. Eu 
componho, mas também 
faço cover, toco bateria, 
baixo, guitarra, violão”, 
conta Bordini.

Ele agradece o apoio 
do Danilo’s Barbershop, 
Garagem Central by 
Rosi, Jornal O Semaná-
rio, Fênix Informática, 
Creativalle Produtos 
Personalizados, Elletro-
-seg Equipamentos Ele-
trônicos, Jamil Camacho 
Fotografia & Cinema e 
MK Produções.

Renan Bordini (Foto: Divulgação)
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ANUNCIE: (19) 3496-1747
osemanario@osemanario.com.br

Imóveis  -  VeÍcUlos  -  EmpreGos
NeGócios & OporTUniDaDes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Sobrado com quatro dormitórios R$ 
500.000,00;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tratar pelo telefone: 19 2146-5000.

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

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

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

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

07/04 – Naomi Fernanda de Mello – 24 anos
10/04 – Victorio Sensiate – 92 anos
10/04 – Alfredo Quagliato – 92 anos
11/04 – Aparecida Juvêncio Celestino – 76 anos
11/04 – João Batista Ribeiro – 57 anos
12/04 – Leza Bergamini Moraes – 72 anos
13/04 – Paulo Sérgio do Carmo de Paula – 48 anos
13/04 – Nelly Carlota Ros Matheus – 84 anos
14/04 – Carlos Alberto de Almeida Lagares – 34 anos
14/04 – Rosa Soares Fernandes Ferreira – 82 anos
14/04 – Argentina Cristiano da Silva – 87 anos
15/04 – Sinvaldo Dias dos Santos – 79 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

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:

DONISETE DO CARMO STOPA e TATIANE APARECIDA DE SOUZA 
TIBERIO, sendo o pretendente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, aos 
05/09/1969, profi ssão: vigilante, estado civil: divorciado, domiciliado e re-
sidente em Capivari-SP, Rua Uruguai, 163, bairro: Santo Antônio, fi lho de 
Oridio Stopa e Clementina de Fatima Silva Stopa; e a pretendente: natural 
de Taboão da Serra-SP, onde nasceu, aos 01/10/1983, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, domiciliada e residente em Rafard-SP, Rua Vitório 
Talassi, 203, bairro: Centro, fi lha de Mauro Tiberio e Veronica Aparecida 
de Souza Tiberio.

Rafard, 14 de abril de 2020.

Rosane Mila Peixoto - Ofi cial e Tabeliã
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Dia 17/04
Rodrigo de Oliveira
Flávio Morete
Vinicius Braggion Garcia
Rogério Drigo
Carlos Daroz
Elias Charmoli
Fabio Pontin
Marilena Sgariboldi

Dia 18/04
Murilo César de Godoi Camargo
Vinicius Giacomini Pinto
Lorival Fraga Rocha
Tiago Armelin
Tiago Andrade
Carlos Eduardo Nicolucci
David Pingerno
Nádia Salvatti
Simone Bocchio
Rodrigo Almeida
Glalce Ramos Baldo Rinaldi
Luciana Xavier

Dia 19/04
Paulo Augusto Wolf
Julio Forti Junior
Márcio R. Estanislau
Hélio Balan Junior
Luis Fernando Valesin
Soraia Rossi Fornaziero
Lásaro Abel
Natan Diego Possignollo
Daiana Silva
Luis Donizete Campaci
Marcel Doriguello
Stevan Ricomini
Raquel Jordão
Elson de Belem

Dia 20/04
Enzo Favarelli Bossolan
Rosemeire Schiavom
Flávio de Souza
Murilo Belsani
Ubiraci Alves Ferreira (Bira)
Beatriz Pereira
Tais Rodrigues Campos
Camila Camargo

Dia 21/04
Eliana Ap. Schincariol Quagliato
Antonio Lopes
Kay Aasmann
Lucimara Martins
Willian Leme

Dia 22/04
Gabriel Giatti Callegaro
Emerson José Nunes
Marcia Cristina Feliciano
Guilherme Callegari Ricomini
Claudia Armelin
Ester Fritsche
Bruno Rodrigues
Simary Bortoletto
Marcelo Kalu
Patricia Caravita
Guilherme Augusto Melaré

Dia 23/04
José Roberto Drigo
Ana Luiza Toledo Montanari
Silvana Maria Machado da Silva
Ivonete Maria Sanches Bregion
Flávia Zani Rodrigues de Jesus
Maria Ap. Ferreira
Fernanda Martins Antunes
Francine Stoppa Prado

Áries – De 21/03 a 20/04: Nesta semana, a Lua Minguante lhe traz avisos sobre o encerramento 
de um ciclo e as mudanças afetam principalmente o setor profissional. É necessário agir com sabedo-
ria para mudar o curso dos planos e para olhar para o futuro com coragem e direcionamento. O céu 
também pede atenção com documentos e questões legais. Tudo o que estava sendo tocado \”por bai-
xo do tapete\” se apresenta para que você tome decisões assertivas. O céu colabora com os projetos 
do casal. Se estiver sozinho, os caminhos estão abertos para conhecer alguém especial. A carreira e 
os planos futuros passam por reformulações profundas e será necessário agir com sabedoria. Apesar 
do caos instalado, você faz bons contatos e consegue, com flexibilidade, obter soluções.

Touro – De 21/04 a 20/05: Nesta semana, a Lua Minguante exige de você habilidades emocio-
nais para discernir sobre valores filosóficos desgastados que não se manterão. Os assuntos afetados 
são estudos e crenças limitantes. É preciso ter coragem para tomar a decisão certa. É imprescindível, 
neste momento evolutivo, a flexibilidade. Uma pessoa compartilha informações e o ajuda a lidar com 
os sentimentos e as escolhas. A pessoa amada não está bem e passa por crises profundas diante de 
mudanças que são inevitáveis. Mas é um momento positivo para conversar reservadamente e traçar 
planos a curto prazo. O céu colabora com negociações e com movimentos interessantes para garantir 
resultados financeiros. As responsabilidades são altíssimas, principalmente para inovar e criar um 
novo cenário profissional. Você é exigido a mudar as suas posturas.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: A Lua Minguante traz encerramentos significativos com um grupo 
de pessoas, com amigos e com projetos. A intenção é avaliar as condições financeiras, principalmente 
com foco em pagamento de contas, heranças, pensão, aposentadorias e empréstimos. Analise os 
seus projetos com atenção. Apesar dos desafios, você está cercado de pessoas amigas que o ajudam 
a interagir com as mudanças de uma forma harmônica e com soluções financeiras. É uma semana 
positiva para expor os planos e movimentar novos projetos. O maior desafio na troca afetiva envolve 
conflitos para enxergar a mesma experiência. Vocês com dificuldades para alinhar as ideias, seja por 
questões filosóficas, crenças ou limitações. Mas o céu favorece a conversa e pode ajudar num encaixe 
dos planos. É uma semana difícil no trabalho. A sensação é que tudo está ruindo e pouca coisa está 
sob controle. O céu pede cortes e encerramentos importantes. Com flexibilidade, você conseguirá 
bons resultados, principalmente na comunicação com outras pessoas e em negociações.

Câncer – De 21/06 a 20/07: Nesta semana, a Lua Minguante pede encerramentos com sócios, 
parceiros e experiências relacionadas ao cônjuge. A pessoa tocada passa por desafios e você precisa 
discernir o que é melhor para o seu desenvolvimento neste momento. Desapego é essencial. É preci-
so coragem para ser feliz. Apesar dos desafios, o gráfico aponta uma pessoa especial que o ajuda a 
tomar decisões com maior consciência das suas necessidades. Existem situações no relacionamento 
que não se sustentam mais, como sentimentos obsessivos, manipulações e joguinhos psicológicos. 
Tudo o que estava embaixo do tapete é exposto por causa da necessidade de se transformar. A expe-
riência pode se relacionar com situações mal-resolvidas no passado. Nesta semana, porém, é preciso 
mudar tais tendências para que o amor entre com leveza. O céu traz exigências para interagir com 
documentos e exige ética em todas as suas ações. Tudo o que foi encaminhado com erros e excessos 
será cobrado, inclusive as negligências. É uma semana em que as cobranças são altíssimas; se você 
estiver no caminho reto e ético, porém, tudo ficará bem!

Leão – De 21/07 a 22/08: A Lua Minguante traz encerramentos significativos no trabalho. O 
gráfico aponta finalizações com colaboradores e exige de você discernimento para obter soluções 
com documentos. É importante não negligenciar regras. A ética será uma exigência. Outro assunto 
importante é a saúde, o que inclui mudanças de hábitos. Você está encerrando um ciclo desgastado 
no trabalho e precisa de coragem para assumir novos rumos. Apesar dos desafios, você está cercado 
de pessoas positivas, que colaboram para o desenvolvimento dos projetos em comum. As pessoas 
contam com você, então você terá a ajuda necessária. Olha, depois de muito tempo, tenho boas no-
tícias para você, leonino. O caminho para o amor está aberto! Se estiver sozinho, mesmo neste caos, 
você está em condições de conhecer uma pessoa especial! É uma semana ótima para tomar decisões 
novas para a relação e para seguir o seu destino com coragem! Se já estiver numa relação, é uma 
semana ótimo para, juntos, mudarem o cenário e seguirem os seus sonhos. Nunca foi tão importante 
ser feliz! Não adianta tentar se segurar a uma situação que precisa ser renovada! Abre-se um novo 
ciclo para construir um novo cenário. Seja firme e amplie o seu campo de visão.

Virgem – De 23/08 a 22/09: A Lua Minguante desta semana traz encerramentos significativos 
em relacionamentos afetivos, tanto amorosos quanto relacionados aos filhos. A autoestima está sendo 
um grande teste, para que você possa eliminar todas as mazelas que afetam o seu desenvolvimento. 
Reflita sobre o final de um ciclo. É importantíssimo soltar os ressentimentos e as culpas. Vire a pá-
gina, ou melhor: encerre esse livro para escrever outro mais lindo ainda. A baixa autoestima é o seu 
calcanhar de Aquiles! Mude a sua realidade por meio do autodesenvolvimento. Olha, se eu pudesse 
pular essa parte e seguir apenas falando dos seus projetos e do rumo profissional, seria ótimo. Mas 
preciso escrever mesmo assim… hahaha O seu foco não é o campo afetivo! Você está cheio de culpas 
e de ressentimentos sobre erros do passado ou sobre falta de posicionamentos (principalmente se for 
homem). É preciso tirar da frente os medos e ressignificar o momento atual. Para ser feliz, é preciso 
ter coragem! Apesar do momento atual e das mudanças que impactam o mundo, gerando caos eco-
nômico, o céu lhe traz boas notícias, portanto esteja atento a convites! Toda crise gera oportunidades. 
O seu regente, Mercúrio, indica que você está disposto a mudar e, com coragem, construir um novo 
cenário. Uma conversa é positiva e abre os seus caminhos profissionais.

Libra – De 23/09 a 22/10: A Lua Minguante traz encerramentos em família que afetam relações 
com pessoas queridas ou o relacionamento afetivo. Mas o foco são as relações familiares. É preciso 
entender todas as experiências do passado, para que possa construir um novo cenário. O imóvel e 
os assuntos domésticos também podem ser tocados. O fato é: o cônjuge tem dificuldades seríssimas 
para seguir os seus planos e o seu ritmo de vida. As escolhas que você vem tomando o impactam 
grandemente… Tudo isso pode incentivar, num futuro próximo, mais vínculo ou uma separação de 
vez! As mudanças começam pela família ou por mudanças de imóvel. Mas é uma semana ótima para 
alinhar as ideias. Se a relação estiver firme, tudo ficará bem! A semana evidencia as incertezas sobre 
como deve lidar com o imóvel, com foco no local de trabalho. É necessário deixar a névoa baixar para 
tomar a decisão com assertividade. Os medos e a falta de foco só atrapalham!

Escorpião – De 23/10 a 21/11: A Lua Minguante traz encerramentos com pessoas do seu con-
vívio, tocando tanto pessoas do trabalho quanto parentes. É importante refletir profundamente sobre 
pensamentos e informações que circulam. É necessário levar em consideração regras, documentos 
e, dessa forma, discernir sobre encerramentos significativos. Você está passando por um processo 
muito profundo de mudanças que toca novas ideias e revela também quem são as pessoas do seu 
convívio, mas você terá a possibilidade de compartilhar informações positivas para ancorar o trabalho. 
O cônjuge se mostra irritado, impaciente e ansioso. É uma semana em que os desafios se apresentam 
de uma forma mais evidente, então a pessoa amada está em aflição diante das responsabilidades e 
dos desafios. É preciso cuidar da saúde e das tensões que devem ser expressas na relação, caso 
contrário o cenário propicia cortes e separações. É uma semana importante para tomar decisões no 
trabalho e para compartilhar informações com a intenção de organizar o ambiente satisfatoriamente. 
É necessário prestar atenção em encerramentos de situações. As decisões podem afetar os colabo-
radores e, com isso, aumentar o fluxo de reuniões, mas com a intenção de mudar o cenário. Pode ser 
que você se sinta muito exigido na comunicação.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: A Lua Minguante traz encerramentos financeiros significativos. É 
importante avaliar o cenário profissional e tomar decisões congruentes para o novo ciclo. A experi-
ência exige de você decisões estratégicas e traz confrontos para firmar o seu valor pessoal e a sua 
vocação. É importante encerrar um ciclo desgastado para tomar decisões materiais diferentes. O 
cenário pode também trazer conflitos com filhos ou com figuras representativas que se igualam ao 
status de filhos! Mas haverá a oportunidade de expressar o que sente e pensa sobre o novo cenário 
que se aproxima. Depois de alguns meses com dificuldades para interagir com a pessoa amada, nesta 
semana começa uma fase positiva e satisfatória para abrir o seu coração verdadeiramente, agora 
sem medos, sem amarras e sem mágoas que arrastavam experiências mal-resolvidas do passado. 
Há finalizações significativas que afetam a rotina e o trabalho. A semana exige de você flexibilidade e 
habilidade para renovar. A prioridade envolve as condições financeiras. Evite manter compromissos 
supérfluos.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: A Lua Minguante traz mudanças e encerramentos profundos 
que afetam a sua imagem e os seus posicionamentos. É importante saber exatamente quem você é e 
o que deseja para o novo ciclo que se aproxima. Você vai se sentir altamente exigido nesta semana, 
mas, assim que compreender o que deve ser feito e aceitar as mudanças, verá novas oportunidades. 
É uma semana para encerrar e mudar o curso das coisas. O céu favorece negociações, principalmen-
te para obter soluções para a família e para projetos que vêm como prioridade. O cônjuge está muito 
aflito e se apoia cem por cento em você! É uma semana em que você deve agir com maturidade para 
ancorar os planos e os resultados que afligem o cônjuge. Acredito que essa tarefa é uma das mais 
desafiadoras desta semana. Outro aspecto importante é lidar com sabedoria com sócios, parceiros de 
trabalho ou com pessoas que influenciam as suas decisões. É preciso ter discernimento para separar 
as suas decisões em relação aos medos dos outros! Você vai encontrar uma solução para obter 
resultados no trabalho! Apesar dos desafios que se apresentam, vejo você com uma rotina produtiva 
e conseguindo excelentes resultados. Coloque as suas ideias em prática, porque, com sabedoria, os 
resultados virão com toda a certeza.

Aquário – De 21/01 a 19/02: A Lua Minguante desta semana traz encerramentos significativos 
na forma de perceber coisas, pessoas e fatos que o cercam. A experiência pode intensificar o isola-
mento e os medos, mas você está em condições de tomar boas decisões para esse novo ciclo. É uma 
semana para refletir sobre as suas sensações e os seus sentimentos. O silêncio e a reserva são muito 
bem-vindos! O aprimoramento emocional o ajuda a tomar decisões com clareza, apesar das tensões 
que o aflige! Cuide de suas sensações com carinho e autoconhecimento. Apesar dos desafios, você 
vai se sentir motivado a realizar planos e a expressar o que sente com uma pessoa especial. O céu 
lhe traz boas notícias! Para o amor, a semana está aberta e lhe traz maior consciência sobre a troca 
e as suas necessidades. O céu fala sobre a relação e abre portas para compartilhar carinho, desejos 
e amor. Se estiver sozinho, uma pessoa especial entra e mexe muito com você! Os resultados são in-
certos e vêm mexendo muito com o seu estado emocional. Não permita que os medos e o isolamento 
afetem suas decisões. Independentemente do que vem acontecendo com o mundo, é uma semana 
em que os resultados não estão totalmente sob seu controle.

Peixes – De 20/02 a 20/03: A Lua Minguante traz encerramentos significativos em projetos ou 
em atividades com um grupo de pessoas. O cenário é propício para encerrar coisas e você terá a 
oportunidade de enxergar as pessoas de uma forma mais clara. A sua posição pode incomodar as 
pessoas, então você sentirá a necessidade de se preservar ou de encerrar alguns contatos. Você está 
muito sensível e vulnerável a sentimentos que você tem dificuldades em acessar. Mas será possível 
encontrar um cenário positivo para articular ideias e para concretizar negociações. Uma conversa 
reservada é positiva e lhe traz soluções. O cônjuge está direcionado a investimentos e à adminis-
tração financeira. Se estiver numa relação, pode contar com a ajuda da pessoa para obter soluções 
materiais. Novas ideias abrem novas possibilidades. É preciso dar atenção a regras, documentos e 
assuntos legais. O céu exige de você ética e discernimento para tomar decisões visando a justiça. 
Você está buscando ações mais estratégicas e está sentindo a necessidade de preservar os seus 
planos e as suas ações no trabalho. Mesmo em silêncio, é uma semana em que você será testado em 
suas escolhas e em que as pessoas observam as suas ações.

Horóscopo
NOVELAS

Fina Estampa - Globo - 21h – sexta-feira: 
Patrícia é firme ao falar com Antenor. Paulo dis-
pensa Marcela. Renê não consegue falar com 
Griselda. Teodora observa fotos de Quinzinho. 
Wallace desmaia diante de Teodora. Guaracy 
diz para Griselda que ela ganhou na loteria. 
Quinzé procura o comprovante premiado, mas 
não o encontra. Paulo ameaça se separar de 
Esther. Griselda, Quinzé, Amália e Guaracy 
procuram o bilhete premiando pela casa. Íris vai 
à casa de Tereza Cristina. Todos veem Griselda 
na televisão falando que ganhou o prêmio da 
loteria, mas não tem como provar.

Totalmente Demais - Globo - 19h – sexta-fei-
ra: Lili seleciona Eliza para ser candidata ao 
título Garota Totalmente Demais. Pietro acon-
selha Carolina a desistir da aposta com Arthur. 
Arthur comunica a Eliza que ela foi seleciona-
da. Jonatas avisa a Arthur que acompanhará 
Eliza à coletiva de imprensa. Adele pede sigilo 
a Cassandra até que a lista das selecionadas 
seja divulgada à imprensa. Carolina dá uma 
oportunidade de trabalho para Rafael. Rafael 
conta a Lu que namorava Sofia e revela como 
o acidente o modificou. Lu diz a Max que será 
amiga de Rafael. Carolina decide engravidar 
de Arthur.

Novo Mundo - Globo - 18h – sexta-feira: Ti-
biriçá sugere que Anna esteja grávida de Joa-
quim. Licurgo estranha ao ver Germana cuidar 
de Quinzinho. Thomas se angustia com a falta 
de notícias de Anna. Tibiriçá, Ubirajara e Olinto 
preparam Joaquim para o casamento. Joaquim 
e Anna se casam. Anna se emociona com a 
cerimônia de seu casamento. Olinto aconselha 
Joaquim a contar a verdade para Anna. Chala-
ça diz a Domitila que não pode levá-la ao Rio 
de Janeiro. Anna e Joaquim voltam para casa. 
Sebastião fala para Wolfgang que não pode 
vender Idalina e seu filho e faz intriga sobre 
Diara e Matias. Leopoldina tenta convencer 
Piatã a conhecer os índios da tribo de Joaquim. 
Anna conta a Leopoldina que se casou com 
Joaquim. Joaquim anima Piatã a conhecer os 
índios. Domitila não encontra seus filhos e se 
desespera. Thomas diz a Anna que tem uma 
importante revelação a lhe fazer.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: Ellen 
marca um encontro com Jota para resolver o 
problema do aplicativo nos celulares. Ellen con-
ta para as amigas o acordo que tem com Dóris. 
Anderson dispensa uma entrega indicada por 
Moqueca. Benê cobra de Guto a aula de piano, 
e Keyla explica como ela deve agir com ele. Ro-
ney e Josefina implicam um com o outro. Tato 
pede para namorar Keyla. Dóris desabafa com 
Bóris e lamenta a decisão de expulsar Ellen do 
colégio.

Ouro Verde - Band - 20h20 - sexta-feira: Bia 
leva Tiago para casa e entra em choque ao ver 
que Jorge levou um tiro. Tiago aproveita o fato 
de Jorge estar desmaiado para remover a bala. 
Quando acorda, Jorge conta para Bia que foi 
Salvador quem atirou nele, mas que não vai 
denunciar o rapaz. Enquanto isso, Cláudia en-
contra Salvador e o leva para casa.

As Aventuras de Poliana - SBT - 20h50 – 
sexta-feira: João e Bento chegam em casa e 
Ruth fica furiosa por eles não terem a avisado. 
Yasmin fica chateada pela ausência de seu pai. 
Joana e Sérgio decidem permitir que Mário jo-
gue Vetherna. Fernanda e Afonso retomam o 
romance e Débora fica incomodada. Verônica 
e Gleyce descobrem que Arlete e Lindomar 
foram presos e estranham a situação. Luigi 
desabafa sobre Yasmin com sua mãe. Nancy 
diz a Gleyce que Waldineusa é cleptomaníaca. 
Kessya vê uma movimentação estranha na co-
munidade, grava tudo e mostra para Gleyce. 
Vini descobre que os pais estão presos e corre 
para a delegacia.

Betty, A Feia em NY - SBT - 18h00 – sexta-fei-
ra: Júlia suspeita que sua filha tem um roman-
ce com o chefe. E, para esclarecer o assunto, 
pressiona Betty perguntando a ela se está 
apaixonada por Armando. Betty nega veemen-
temente qualquer envolvimento com o chefe, 
mas não consegue convencer a mãe que deci-
de procurar Armando para uma conversa sobre 
o assunto. Armando não consegue esquecer a 
noite que passou com Betty. Marcela aproveita 
que Armando está dormindo para revisar seu 
celular e encontra a foto da modelo que Ricar-
do lhe enviou para que ele pudesse se “inspira” 
para ficar com Betty. No dia seguinte, a foto que 
um paparazzi fez de Armando com uma mulher 
em um bar é publicada nas redes sociais. Mar-
cela fica escandaliza e Betty arrasada. Sofia 
acorda no hospital e Charlie está a seu lado. 
Ele pede a ela que passem a viver juntos para 
que possa se afastar dos problemas que lhe fa-
zem tanto mal.Sofia decide se divorciar. Efrain 
critica Charlie por ter levado Sofia e seus filhos 
para sua casa. Ele se defende e dá um soco em 
Efrain. Romina volta a viver no apartamento de 
Hugo e Fábio a ameaça.

Meu Coração É Teu - SBT - 17h15 – sexta-
-feira: Ana acorda assustada com o telefone 
tocando, a ligação é para avisá-la que o corpo 
encontrado não é de Leon. Leon na verdade 
está preso, pois foi pego dirigindo bêbado, ele 
liga para Margarida, que fica muito contente 
pelo filho estar vivo. Fernando diz a Diego que 
não quer descobrir por outras pessoas que ele 
tenha uma relação com Isabela e pede ao irmã 
o que seja sincero. No asilo, Yolanda ganha 
um novo computador e explica a seus amigos 
como usar o aparelho. Isabela vai ver Fernando 
e ele se mostra frio e arrependido de tê-la co-
nhecido. Fernando pede à segurança que retire 

Isabela da empresa e ela jura vingança. Fanny 
deixa uma carta para Leon, para eles se encon-
trarem no mesmo local do dia anterior. O en-
contro ocorre, eles acertam todas as diferenças 
e reatam a relação. Ana e Fernando querem ter 
uma noite de paixão, mas as crianças não dei-
xam, eles acabam dormindo com Luz. Fernan-
do se despede de Nicolas e Bruno conta que irá 
se casar com Manuela. Diego visita Isabela e 
cozinha para ela, Diego Nicolas chora e Isabela 
está farta da criança, nem dando atenção a ela. 
Jennifer e Johnny estão desesperados por ado-
tar Aura, mas o pai biológico da menina chega 
e pede para vê-la. Alicia está planejando ir a 
uma casa noturna com Pablo, ela inventa uma 
história para Ana, que astuta, suspeita da meni-
na. Sebastião se queixa de uma dor muito forte 
na barriga, Ana e Fernando se preocupam, Se-
bastião fica muito mal.

Cúmplices de um Resgate - SBT - 21h30 – 
sexta-feira: Pedro vai até a cidade para dizer 
para Helena que decidiu se mudar para a cida-
de e trabalhar no zoológico para ficar próximo 
dela. Helena fica alegre. Fiorina precisa cozi-
nhar os pratos que Nina iria preparar e vice-ver-
sa. Na delegacia, as crianças da C1R tentam 
dizer ao delegado que viram Geraldo no galpão 
da pirataria e que ele é inocente, mas ninguém 
acredita nele. Fiorina está na frente na soma 
dos pontos do embate, mas Nina descobre que 
ela estava usando um ramo de manjericão, 
que não fazia parte dos ingredientes dela. Os 
jurados decidem empatar as duas para decidir 
quem vence durante a avaliação do doce. Regi-
na e Geraldo decidem denunciar os irmãos Vaz 
para a justiça para impedir que eles denunciem 
Geraldo pela pirataria. As avaliações dos doces 
chegam ao fim e Fiorina e Nina são considera-
das excelentes cozinheiras.

Amor Sem Igual - Record - 19h45 – sexta-fei-
ra: Bernardo ameaça matar Caio, caso Furacão 
conte alguma coisa para Fernanda que está 
batendo à porta. Bernardo se esconde debaixo 
da cama e fica com a arma apontada para o 
colchão. Caio está mudo e Furacão descon-
versa dizendo que está tudo bem. Caio revela 
à Fernanda que viu Ramiro saindo do hospital 
acompanhado de Xavier. Antônio pede Cindy 
em casamento e ela aceita. Bernardo vai em-
bora da casa de Furacão. Maria Antônia volta 
a usar o computador e entrar em sites de con-
versas on-line. Miguel pede que Oxente conte 
para Zenaide por que deu a parte da herança 
para Antônio Júnior. No Mademoiselle, Leandro 
pergunta de Poderosa para Olympia. Poderosa 
se apresenta. Bernardo revela a Ramiro que 
Fernanda foi até a casa de Caio perguntar so-
bre sua saída do hospital e ele confirmou tudo. 
Fernanda entra e não gosta de ver Bernardo ali. 
Maria Antônia diz a Hugo que vai ajudar Miguel 
a tirar Poderosa do Mademoiselle de uma vez 
por todas. Duplex fica inconformado ao saber 
que Bernardo foi até lá e Furacão pede para 
ele se acalmar. Tobias finge para Fernanda e 
diz que estava desconfiado que Ramiro não foi 
viajar. Beto vai ao hotel vagabundo e diz que 
paga o dobro ao gerente se ele revelar quem 
largou o Peppe no hotel.

FILMES

Tudo Por Um Popstar – Globo - 14h57 – sex-
ta-feira: A banda pop Slavabody Disco Disco 
Boys, febre entre as meninas de todo o Brasil, 
anuncia que irá tocar no Rio de Janeiro. Fãs 
de carteirinha do grupo, as adolescentes e 
melhores amigas Gabi, Manu e Ritinha farão 
de tudo para que seus pais deixem que elas 
assistam ao show do grupo longe da cidade 
onde moram.

O Despertar da Lenda – Globo - 23h15 – sex-
ta-feira: China – O século XIX testemunha o 
declínio da dinastia Qing, rebeliões, guerras, 
desastres naturais, problemas econômicos e 
invasões do país. Nesse cenário, a disputa pelo 
controle comercial de um pier na rota da seda 
explica a guerra entre duas gangues. Para fa-
zer justiça à morte violenta do pai e às demais 
vítimas das agressões, Fei, um extraordinário 
lutador de artes marciais volta à cidade, se 
aproxima de uma das gangues e, com habilida-
de e inteligência, enfrenta o impiedoso chefão 
do crime.

Uma Nova Chance Para Amar – Globo - 2h27 
– sexta-feira: Após o marido morrer afogado 
em uma praia mexicana, Nikki fica devastada. 
Cinco anos depois, ela ainda sente sua falta, 
por mais que tenha seguido adiante em uma 
carreira de sucesso como decoradora de imó-
veis que estão prestes a serem vendidos. Um 
dia, ela encontra por acaso um homem pareci-
díssimo com seu grande amor: Tom. Impressio-
nada com a semelhança, Nikki resolve segui-lo 
e descobre que ele é professor de artes. Logo 
ela o contrata para que lhe dê aulas particula-
res de pintura, de forma que esteja sempre por 
perto. Não demora muito para que eles enga-
tem um romance, por mais que a imagem do 
finado esteja sempre estampada no rosto de 
Tom.

Kung Fu Panda – Globo - 4h02 – sexta-feira: 
Po é um urso panda desajeitado, que trabalha 
no restaurante de macarrão de sua família. Um 
dia ele é surpreendido ao saber que foi escolhi-
do para cumprir uma antiga profecia, o que faz 
com que treine ao lado de seus ídolos no Kung 
Fu: os mestres Shifu, Garça, Tigresa, Louva-
-Deus, Macaco e Víbora. Quando o traiçoeiro 
leopardo da neve Tai Lung retorna, cabe a Po 
defender o Vale da Paz.

Novelas e Filmes
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PM prende oito suspeitos por tráfico de drogas
Oito suspeitos de tráfi-

co de drogas foram presos 
em Rafard no início da 
noite de sábado (11). De 
acordo com a Polícia Mili-
tar, quatro foram pegos na 
sala e os outros quatro no 
quarto. Foram apreendidos 
um veículo, três celulares, 
144 porções de cocaína, 
149 porções de maconha, 
3 tijolos de maconha, além 
de 3 balanças.

De acordo com o bole-
tim de ocorrência, por volta 
das 18h, a equipe compos-
ta pelos soldados Odair e 
Moreira, receberam infor-
mações via COPOM, que 
indivíduos estariam no in-
terior de uma residência, 
no bairro Popular, prepa-
rando drogas para venda. 
Chegando ao local, os poli-

ciais identificaram que ha-
via duas residências, e na 
casa dos fundos flagraram 
oito pessoas no interior do 
imóvel que possui dois cô-
modos, sala e quarto.

Sobre a mesa os poli-
ciais localizaram 2 tijolos 
de maconha e porções de 
cocaína já pronta para a 
venda. Questionados sobre 
as drogas, todos negaram a 
propriedade da droga.

De acordo com os po-
liciais, após a abordagem, 
um Fiat Uno, de cor pra-
ta, que estava em frente ao 
imóvel, de propriedade de 
um dos suspeitos, foi lo-
calizado em um compar-
timento do painel, outro 
tijolo de maconha.

Com apoio de outras 
equipes da Polícia Militar 

e da Guarda Municipal 
de Rafard, as oito pessoas 
foram detidas e as drogas 
apreendidas e o imóvel 
passou por perícia. Os oito 
envolvidos foram presos 

em flagrante e encaminha-
dos para o Plantão Policial 
de Piracicaba para registro 
de ocorrência por tráfico 
de drogas e associação 
para o tráfico.

Rafard  |  Policiais apreenderam 3 tijolos de maconha, 144 porções de cocaína e 149 de maconha

Lojas Valência encerra 
atividades e funcionários 

ficam sem pagamento
Uma das mais tradi-

cionais lojas de vestuário, 
cama, mesa e banho de 
Capivari, encerrou as ati-
vidades nos últimos dias 
e deixou todos os funcio-
nários sem pagamento. A 
Lojas Valência atuou por 
mais de 30 anos na prin-
cipal rua do comércio da 
cidade – XV de Novem-
bro.

Na manhã de terça-fei-
ra (14), o departamento 
jurídico do Sindicato dos 
Empregados no Comér-
cio da Região de Capivari 
(SECRC), informou que 
entrará com ações traba-
lhistas contra a empresa. 
Segundo o sindicato, os 
produtos e pertences fo-
ram retirados da loja an-
tes do fechamento e todos 
os funcionários ficaram 
sem pagamento.

“Amanhã iremos en-
trar com processos para 
que sejam reconhecidas 
as rescisões indiretas 
do contrato de trabalho 
das 6 funcionárias, para 
que elas possam sacar o 
FGTS e dar entrada no 
seguro desemprego”, ex-

plica o advogado do sin-
dicato, Rudinei Paulo da 
Silva.

O advogado conta que 
uma das funcionárias tra-
balhou por mais de 20 
anos na Lojas Valência.

Procurada pela repor-
tagem d’O Semanário, a 
diretoria da loja disse que 
já enfrentava problemas e 
que o fechamento do co-
mércio na cidade só aju-
dou a agravar a crise.

“Devido à crise que já 
vínhamos enfrentando e 
no momento com a ocor-
rência desta pandemia 
forçando-nos a permane-
cer fechados, comunica-
mos que as Lojas Valência 
encerrou suas atividades 
na cidade de Capivari. 
Estamos encaminhando 
tudo o que for necessário 
para o devido acerto com 
todos os nossos colabora-
dores. Ficamos na cidade 
de Capivari por mais de 
30 anos, mas infelizmen-
te a situação econômica 
do país nos forçou a to-
mar essa decisão embora 
contra a nossa vontade”, 
diz a nota.

CAPIVARI

Apreensões realizadas pela polícia durante ação (Foto: Reprodução/Raízes FM)

Decreto Municipal estabelece medidas sanitárias 
para adequação dos comércios de Capivari

A Prefeitura de Capivari publi-
cou, na quarta-feira (15), um novo 
decreto (6.990/2020) com o obje-
tivo de estabelecer como poderão 
ser feitos pagamentos presenciais 
(como crediário) nos estabelecimen-
tos comerciais e ainda deliberar nor-
mas e adequações sanitárias e regu-
lamentar a obrigatoriedade do uso 
de máscaras para os colaboradores 
dos estabelecimentos comerciais.

De acordo com o documento, 
fica permitido o atendimento pre-
sencial exclusivo para recebimento 
de pagamentos nos comércios e 
prestadores de serviços considera-
dos como “não essenciais” (dentro 
das conformidades do mesmo de-
creto), mas permanecem suspen-
sas as atividades de atendimento 
presencial para comercialização, 
exposição e amostragem de produ-
tos, que poderão ser realizados por 
meio de “delivery” (disque entrega) 
e “drive thru”(a pessoa retira sem 
sair do veículo).

As determinações são ainda 
para que os estabelecimentos co-
merciais e prestadores de serviços 
que realizarem qualquer tipo de 
atendimento presencial substituam, 

sempre que possível, o atendimen-
to presencial ao público por serviços 
“online”, telefone, “delivery” ou “dri-
ve thru”.

Todo estabelecimento que rea-
lizar atendimento presencial deve-
rá disponibilizar álcool em gel 70% 
para uso dos colaboradores e clien-
tes em pontos estratégicos; deverão 
limitar a entrada de pessoas a fim 
de evitar aglomeração no interior 
do estabelecimento, cuidando para 
que essas pessoas se mantenham 
a uma distância mínima de 2 (dois) 
metros uma das outras.

No caso de existirem filas, a po-
sição dos clientes deve ser demar-
cada no chão com distanciamento 
mínimo de 2 (dois) metros entre 
cada um deles, e, caso haja forma-
ção de filas do lado externo, caberá 
ao próprio estabelecimento disponi-
bilizar funcionário identificado para 
orientar as pessoas a manterem o 
distanciamento mínimo de 2 (dois) 
metros umas das outras, também 
demarcando o chão.

Ainda no decreto se torna obri-
gatório o uso de máscaras para os 
colaboradores dos estabelecimen-
tos comerciais; Caso seja adotado 

o uso de máscaras de tecido de 
uso não profissional, deverão ser 
seguidas as Orientações Gerais da 
ANVISA e do Ministério da Saúde 
em relação a confecção, uso e hi-
gienização.

Banco e lotéricas
No novo decreto há também de-

terminações específicas para ban-
cos e casas lotéricas, que sempre 
foram uma preocupação quanto à 
aglomeração de pessoas.

Deverão ainda ampliar a frequ-
ência de limpeza do local e colocar 
produtos de higienização à dispo-
sição dos clientes e propiciar boa 
ventilação nos ambientes.

Disque entrega
Nos estabelecimentos que rea-

lizam entregas, os pedidos devem 
ser recebidos somente por tele-
fone, internet ou aplicativos, não 
sendo permitido uso de cardápios 
ou outros meios equivalentes para 
escolha de produtos no local, fican-
do suspensa também a realização 
de pedidos em balcão, portas ou 
janelas e os pedidos podem ser en-
tregues no local solicitado ou retira-

dos no estabelecimento pelo cliente 
sem formação de filas.

O entregador deverá fazer uso 
constante de máscaras industria-
lizadas ou de fabricação caseira 
(dentro das orientações de órgãos 
de saúde) e manter a higiene fre-
quente e adequada das mãos, 
máquinas de cartão e dos veículos 
utilizados para transporte dos pro-
dutos, especialmente dos punhos 
de motocicletas e bicicletas e dos 
volantes, câmbio e freio de mão de 
automóveis, com uso de álcool 70% 
ou hipoclorito 1%.

A fiscalização das medidas do 
novo Decreto fica a cargo da Vigi-
lância Sanitária, da Fiscalização e 
Posturas e Fiscalização de Trânsito 
e Mobilidade Urbana, com apoio da 
Guarda Civil Municipal, nos moldes 
da Lei.

De acordo com o prefeito Rodri-
go, o não cumprimento das medidas 
estabelecidas poderá ser caracteri-
zado como infração sanitária estan-
do sujeito às penalidades e sanções 
administrativas, sem prejuízos cí-
veis e criminais.

O decreto completo está dispo-
nível no site da prefeitura.
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