
Repartições 
públicas voltam 

atender 
normalmente

Decreto prevê retorno às atividades normais 
nas repartições públicas, inclusive nos 

departamentos de Saúde, Educação e Cemitério. 
Página 4

RAFARD

Sem casos 
confirmados na 
cidade, prefeito 

de Capivari 
teme pela ‘saúde’ 

econômica

CORONAVÍRUS

Página 12

Voluntários de 
Capivari lançam 

Mutirão pelo Cadastro

AUXÍLIO EMERGENCIAL

 Ação visa auxiliar população a realizar o cadastro 
para receber o auxílio emergencial do Governo 

Federal e movimentar a economia local. Página 5

Busto de Tarsila 
do Amaral ganha 

máscara de proteção

CAPIVARI

Busto está localizada na praça central da cidade. 
Ato está sendo visto como um incentivo à proteção 

contra o coronavírus. Página 4

Motociclista morre após 
cair e ser atropelado por 

caminhão na SP-308

CAPIVARI

Acidente aconteceu por volta da 1h. Motociclista 
morreu no local. Página 5
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FilosoFanDo L�������� V��������
é professor de Filosofi a,  Éti ca e História

Deus, a Bíblia e a Ciência 7
Ao abordar o tema 

“Deus, a Bíblia e a Ciên-
cia”, obrigatoriamente, há 
de se considerar O Jesus 
histórico, Ele é a razão do 
cristianismo, o fundamen-
to da vida dos cristãos. Há 
muitas, mas decrescentes 
críticas sobre a existência, 
morte e ressurreição de 
Jesus e há provas históri-
cas e arqueológicas, muito 
consistentes sobre Sua his-
toricidade. Tácito, Plínio e 
Suetônio, con� áveis fontes 
pagãs, escreveram sobre 
Jesus e Sua vida como um 
Benfeitor cruci� cado. Flá-
vio Josefo (37-100 d.C.), ju-
deu, de família sacerdotal, 
historiador entre os mais 
citados, contemporâneo 
de Jesus, e, interessado na 
Sua inexistência, escreveu 
sobre João Batista, Tiago 
como sendo irmão de Jesus, 
Judas da Galileia (Antigui-
dades, XVIII. 5.2,1.6,3.3, 
sobre a queda de Jerusalém 
(70 a.D.) na guerra iniciada 
em 66 a.C (Antiguidades 
xii.7.6), prevista por Jesus, 
e causou a morte de cen-
tenas de milhares, e outros 
tantos de cruci� cados. As 
escavações arqueológicas 
trouxeram à luz, ossos do 
calcanhar de pessoas cru-
ci� cadas e muitos pregos 
usados para tal atrocidade 
e outros objetos como mo-
edas, vasos e copos de bar-
ro, como os usados na san-
ta ceia no tempo de Jesus. 

(Expostos pelo Arqueólo-
go, Historiador e Filósofo 
Rodrigo Silva). Os roma-
nos, segundo historiadores, 
cruci� caram milhares de 
pessoas no século 1, inclu-
sive mulheres, todos nus, a 
semelhança de Jesus. Jesus 
Cristo não é um persona-
gem da mitologia, nem foi 
criado pela fantasia huma-
na por interesses religiosos 
ou econômicos, Ele é histó-
rico, e isto é fato con� rma-
do pelas ciências humanas. 
Não há  o que discutir. 

As Escrituras previram: 
o surgimento de um pro-
feta, líder, benfeitor (At 
10:38, Mt 15:31) semelhan-
te a Moisés (Dt 18:15); o 
nascimento de Jesus em Be-
lém de Judá, ou, melhor, o 
Divino tornar-Se  Filho do 
Homem (Mq 5:2); a per-
seguição por Herodes (Mt 
2:13); Seu sofrimento (Is 
53); a entrada do Rei dos 
judeus em Jerusalém mon-
tado num jumento ( Zc 
9:9); a ferida nas Suas mãos 
e pés (Sl 22:16); o lança-
mento de sorte para repar-
tir Sua veste (Sl 22:18); Sua 
morte (Is 53:7); Sua ressur-
reição no terceiro dia (Mt 
12:40); a queda (Mt 23:37-
38, 24:1-2); e a reconstru-
ção e Jerusalém (Dn 9:24-
250. Paulo era um judeu 
talentoso, fariseu, poliglota 
dos mais cultos do seu tem-
po, sequioso por destruir 
aos da “seita de Jesus”, es-

creveu entre 45 e 67 a.D. 
12 anos após a cruci� xão 
testemunhando do Cristo 
cruci� cado, ressuscitado e 
intercessor dos humanos. 
Marcos escreveu no ano 55 
a.D., 22 anos pós morte de 
Cristo; Lucas, médico e his-
toriador, escreveu no ano 
63 a.D., 30 anos pós morte 
de Cristo. Não poderiam se 
basear em mito, o que leva 
séculos para ser idealiza-
do; e que vantagem teriam 
em exaltar Aquele que era 
odiado pela elite judaica e 
escarnecido pela sociedade 
romana, tornando-se eles 
mesmo ridicularizados?

Pouquíssimos estudio-
sos, como P. Hochart (em 
1885) contestam a veracida-
de Jesus Cristo. Na Bibliote-
ca Medicea Laurenziana, em 
Florença, na Itália, há um 
manuscrito de Tácito sobre 
Cristo, grafado “Crestos” 
(grego “Xρεστοσ“ traduzi-
da por bom, útil). A autenti-
cidade do texto é con� rma-
da por Robert van Voorst, 
John P. Meyer e outros esco-
lados. Tácito refere-se a Pila-
tos como Prefeito e a Cláu-
dio como imperador que 
concedeu a Herodes Agripa, 
o cargo de Rei e Procurador 
da Judeia. O nome de Pila-
tos também aparece ainda 
num tablete na língua latina 
como corresponsáveis pela 
condenação de Cristo (ver 
Mt 2:1 e Lc 3:1, 23:11). Flá-
vio Josefo, muito respeitado, 

fonte neutra, também fez re-
ferências a Pilatos, governa-
dor e a Jesus como “Mestre” 
que fazia “feitos extraordi-
nários”, con� rmando a his-
toricidade de Cristo.   

Jesus é personagem 
histórico e previsto pelas 
Sagradas Escrituras como 
Senhor dos exércitos Ben-
feitor (Sl 84:11-12). A Bíblia 
comenta muitos fatos cien-
tí� cos e históricos escritos 
há milênios, e validado pe-
las ciências hodiernas como 
a Arqueologia. Embora 
seja o mais lido, editado e 
criticado, ultrapassa incó-
lume por todas as barrei-
ras sem sofrer mudanças, 
contrastando com os livros 
de cientistas, que com suas 
a� rmações “peremptórias”, 
são contraditas por desco-
bertas posteriores, e muitas 
caem no ridículo por sua 
proposição simplória, ou, 
ultrapassada pelas novas 
da tecnologia, ou, ainda, 
pelas falsidades cientí� cas 
(que são muitas). “A Pala-
vra do Senhor permanece 
para sempre” (1 Pe 1:25), 
imutável porque é a Palavra 
de Deus, “em Quem não 
há variação ou sombra de 
mudança¨(Tg. 1:17). “Cre-
de no Senhor vosso Deus e 
estareis seguros; crede nos 
Seus profetas e prospera-
reis” (2 Cr 20:20). 

Desde o início dessa ter-
rível endemia provocada 
pelo vírus Covid-19, que 
tem ceifado milhares de 
vidas na face da Terra, que 
são essas as orientações do 
Ministério da Saúde, atra-
vés de todos os meios de 
comunicação: “não saia de 
casa” e “� que em casa”, nos 
transformando em prisio-
neiros em nossa própria re-
sidência. Em outras oportu-
nidades, comentamos que 
não sendo esta a primeira 
vez que essa situação caó-
tica acontece, devemos, em 
um grande esforço de fé e 
esperança, pedindo perdão 
ao Deus do nosso coração 
e da nossa compreensão, 
por não estudarmos e con-
sequentemente não aplicar-
mos os sábios ensinamen-
tos e exemplares atitudes, 
deixadas pelo nosso amado 
Mestre Jesus.

Mas, como sempre há 
tempo para repararmos os 
erros cometidos, a leitura 
de ensinamentos contidos 
em obras do espiritismo 
cristão, é uma maneira de 

começarmos a fazê-lo, pra-
ticando o dito popular: “an-
tes tarde do que nunca”.

Para começar, através 
das referidas leituras ire-
mos entender que a morte 
é apenas do corpo material, 
sendo eterna a vida do cor-
po espiritual, que renascerá 
neste mundo, tantas vezes 
quantas necessárias para 
progredindo, atingirmos a 
Luz Maior – Deus – e assim, 
uma vez puri� cado não 
mais retornará, passando a 
habitar planeta mais evolu-
ído em outra dimensão.

Com este básico conhe-
cimento, iniciará o leitor a 
sua caminhada em busca 
de novas instruções citadas 
e encontradas nas Leis Di-
vinas, onde tudo é justo e 
perfeito, sem falha. Há no 
caso do Livre Arbítrio (que 
humildemente assim en-
tendermos), depois de cre-
ar o nosso espírito imortal, 
Deus nos agraciou com a 
liberdade de pensar e agir, 
não nos obrigando a ser-
mos bons ou nos proibindo 
de sermos o oposto, com a 

ressalva de que: “tudo o que 
plantarmos iremos colher”, 
isto é, a ação da lei do cho-
que e retorno, vai e volta. 
Tudo quanto pensarmos ou 
� zermos dirigido aos nos-
sos semelhantes, estaremos 
fazendo para nós mesmos.           

Em todos os momen-
tos da vida, há sempre a 
possibilidade de reversão 
do sentido na caminhada. 
De modo geral, arrastados 
pela carga do plano negati-
vo que sobre nós pesa, bas-
ta leve distração ou ligeiro 
“cochilo”, para retroceder-
mos, quer “escorregando”, 
quer – pior ainda – caindo 
espetacularmente. Nesses 
momentos, é indispensável 
rápida reversão de sentido 
em nossa marcha, retoman-
do o rumo certo para frente 
e para o alto.

O que � cou para trás 
em relação a nós mesmos, 
precisa ser imediatamente 
esquecido; mas se houve 
prejuízo ou mágoa causa-
dos a outrem, devem mais 
depressa ainda serem sana-
dos e ressarcidos esses ma-

les, com muita humildade 
e amor. A não ser assim, a 
mentalização de tristeza ou 
ressentimento da pessoa 
ofendida ou prejudicada, 
serão a causa de séria di� -
culdade, para se conseguir 
perfeita reversão e subida 
na espiritualidade.

Para a indispensável re-
versão, se torna a posse do 
equilíbrio interno da indivi-
dualidade, mesmo que per-
sonagem ainda se encontre 
desorientada pela inespera-
da e conturbadora queda.                 

O que a humanidade está 
sofrendo, sem dúvida, nada 
mais é do que o castigo, pela 
falta da necessária reversão, 
mantendo do errado ao in-
vés do certo, o orgulho e 
arrogância ao invés da hu-
mildade, esquecendo que 
jamais se livrará das mágoas 
e dores, sem o amor e cari-
nho, recebidos, ao segurar 
na mão de Deus. Prossiga-
mos então, com fé e sublime 
oração rogando ao Pai Nos-
so que está no céu, por todos 
os necessitados. Assim seja.

PS - e não saia de casa...

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 hora de dar 
o melhor de si 
todos os dias

Quem aí nunca ouviu dizer que não existe 
falta de tempo, existe falta de interesse? Quan-
do a gente quer mesmo, a madruga vira dia, 
quarta-feira vira sábado e um momento vira 
oportunidade.

Com esse espírito, voluntários planejam 
uma mega ação em Capivari. Formado por 
empresários, comerciantes, líderes religio-
sos e de associações, o grupo realiza no dia 3 
de maio, o Mutirão pelo Cadastro – O auxílio 
emergencial está ao seu lado!

Basicamente, os voluntários serão facilita-
dores que auxiliarão moradores de Capivari 
a efetuarem o cadastro no programa Auxílio 
Emergencial, do Governo Federal. Muitos es-
tão com difi culdades e não conseguiram rece-
ber o benefício de R$ 600, que será oferecido, 
inicialmente, por 3 meses.

Além de benefi ciar a população, a ação visa 
movimentar a economia na cidade, já que 
milhares de pessoas serão benefi ciadas. Com 
isso, milhões de reais poderão ser injetados na 
economia capivariana.

No momento, apenas os serviços essenciais 
estão autorizados a abrir suas portas em Ca-
pivari, no entanto, a expectativa é que o Go-
verno Estadual libere a abertura gradual dos 
serviços não essenciais a partir de 11 de maio.

Enquanto isso, é de suma importância que o 
ser humano estimule ainda mais o espírito so-
lidário, ajudando da maneira que pode. Esse 
é um momento que todos temos que passar 
juntos. Unidos, será mais fácil enfrentar esse 
desafi o, que poderá fi car marcado na história, 
pela solidariedade do povo.

Agora, como essa história será contada, de-
pende de nós!

O segredo para ser feliz e ter sucesso é acei-
tar o lugar onde você está hoje na vida e dar o 
melhor de si todos os dias.

Ps.: até o momento, Capivari segue sem ne-
nhum caso confi rmado do novo coronavírus. 
Os 2 casos de Rafard já estão recuperados.

Editorial

“Segura na mão de Deus...”
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Busto de Tarsila do Amaral ganha 
máscara de proteção em Capivari

Proteção  |  Herma está localizada na praça central da cidade; ato está sendo 
visto como um incentivo à proteção contra o coronavírus

Quem passou recen-
temente pela Praça Cen-
tral Rodrigues de Abreu, 
em Capivari (SP), se 
deparou com o busto de 
Tarsila de Amaral com 
uma máscara de prote-
ção. O ato, cujo autor 
não foi identifi cado, tem 
sido visto como um in-
centivo à prevenção ao 
novo coronavírus.

Morador da cidade, 
Samuel Pinto Villares diz 
que a pessoa que tomou 
a iniciativa merece mé-
ritos. “Tarsila está dando 
exemplo a toda a popula-
ção do quão importante 
é utilizarmos máscaras 

nesse período”.
A praça que fi ca no 

centro da cidade é sede 
de muitos eventos como 
a Manhã Literária, que 

acontecia todos os sába-
dos de manhã, mas que 
foi adiada por tempo in-
determinado por causa 
da pandemia.

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

A igreja matriz nos tempos 
do padre Alécio

O Padre Alécio Adani 
foi um baluarte das cha-
madas “missões”, na paró-
quia de São João Batista, 
em Capivari, nas décadas 
de 50 e 60. Sacerdote, des-
ses gordões, cujo peso 
era compatível com o da 
sua bondade e iniciativas, 
principalmente junto à pe-
tizada. Havia, nele, tanta 
energia, tanto entusiasmo 
e tanta dedicação...

Asa suas atividades na 
igreja matriz, como páro-
co, ainda são bem vivas e 
deixaram, várias gerações, 
com o gosto e sabor de 
uma verdadeira pregação 
do convívio social e reli-
gioso em Capivari.

Procissões extensas, 
fantásticas; sermões em 
púlpitos, com a grandio-
sidade do seu desprendi-
mento, sabedoria e amor 
ao próximo. Só mesmo 
depois de muitos anos que 
apareceu com seu idêntico 
per� l: Padre Eusésbio van 
der Aadweg.

Tivemos o privilégio de 
tê-lo como nosso patrono, 
por volta de 1956, no então 
Grupo Escolar “Augusto 
Castanho”, ainda todo ma-
jestoso, na rua XV de No-
vembro com a rua Barão 
do Rio Branco, de onde lá 
saíram � guras sensacio-
nais de todos os segmentos 
pro� ssionais, da arte e das 
ciências.

Frequentador assíduo 
da Igreja Matriz, sem ser 
no entanto coroinha, co-
nhecia, como pouco, to-
das as dependências dela, 
principalmente a área 
frontal, que, do lado direi-
to de quem entra, as esca-
darias que davam acesso à 
sua torre. Não podem ima-
ginar quantas vezes, ainda 
menino, subíamos até a 
torre onde, lá o sino esta-
va a espera do Ananias, 
saudando festividades ou 
sinalizando uma próxima 

missa.
Mário, o sacristão, vivia 

a ralhar conosco (e com 
razão), pois que temia cair 
de lá de cima, num contor-
no da escada de madeira e 
a sacada onde se situava o 
sino. Sua reprimenda tinha 
sentido, pois que até notí-
cias correram pela cidade, 
dizendo que lá de cima ha-
via se despencado o sineiro 
Ananias que, milagrosa-
mente, se recuperou.  Mas 
a curiosidade imperava e, é 
claro, nos deixava enorme-
mente contente em estar 
no alto, ver a cidade toda, 
apreciar o horizonte em 
todo contorno da cidade. 

Nota-se, contudo, que 
nos tempos do Padre Alé-
cio Adani houve uma 
grande renovação na ma-
triz, em termos de par-
ticipação da juventude. 
Estas chamadas “missões” 
tinham, na sua essência, o 

caráter da integração reli-
giosa-familiar, cultivando 
princípios da sociedade 
estruturada e sedimentada 
em valores cristãos. Isto foi 
colocado muito nos tem-
pos do Padre Nora, na dé-
cada de 20, como também 
nos tempos do Padre Eu-
sébio, década de 60. Foram 
renovações grandiosas e 
verdadeiramente ecumê-
nicas.

Guardamos lembran-
ças destes tempos memo-
ráveis, que eram isentas 
das individualidades hoje 
existentes. Os tempos mu-
daram, assim como o com-
portamento das pessoas. 
As chamadas “missões” ti-
nham um poder miraculo-
so da integração de todos, 
sem quaisquer preconcei-
tos, na maior naturalidade, 
em brincadeiras, tarefas, 
músicas, danças e folgue-
dos próprios das crianças. 
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Moradores de Capivari colocam máscara de proteção em busto de Tarsila do 
Amaral (Foto: Samuel Pinto Villares)

Sábado tem live do Virou Mania
Música  |  Grupo de Capivari agita a tarde com muito samba e pagode

Para quem gosta de 
samba e pagode, tem 
live agendada para o 
próximo sábado (25). A 
partir das 16h, o grupo 
capivariano, Virou Ma-
nia, se apresenta pelo 
Youtube. 

A live poderá ser 
acompanhada no canal 
ofi cial do grupo no You-
tube e também nas redes 
sociais.

Evandro (vocal), Le-
andro (voz e rebolo), 
Arnaldo (voz e repique), 

Léo (voz e pandeiro) e 
Geison (surdo), prome-
tem agitar a galera com 
muita música boa.

O grupo também pre-
tende arrecadar doações, 
que serão destinadas à 
entidades do município.
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Voluntários lançam Mutirão pelo Cadastro
Solidariedade  |  Ação visa auxiliar população a realizar o cadastro para receber o auxílio emergencial do Governo Federal e movimentar a economia local

Empresários, lideran-
ças religiosas e de as-
sociações de Capivari, 
se uniram e lançaram 
na manhã de quinta-fei-
ra (23), o Mutirão pelo 
Cadastro. A ação tem 
objetivo de auxiliar as 
pessoas que estão com 
dificuldade de se cadas-
trar no programa Auxí-
lio Emergencial, do Go-
verno Federal.

Com o slogan “O au-
xílio emergencial está 
ao seu lado”, o mutirão 
acontece no dia 3 de 
maio (domingo), das 8h 
às 12h. Diversos volun-
tários estarão espalhados 
em pontos dos bairros de 
Capivari, auxiliando as 
pessoas a realizarem o 
cadastro. Os pontos se-
rão divulgados nos pró-
ximos dias.

Segundo os organi-
zadores, cada ponto terá 
acesso a internet e os vo-
luntários seguirão todas 
as normas de higiene e 
proteção contra o Coro-
navírus. “A ideia de co-
locar um ponto em cada 
bairro surgiu para não 
formar filas e aglomera-
ções”, explica o grupo.

Os voluntários esti-

mam que milhares de 
pessoas de Capivari pos-
sam se cadastrar para 
receber o benefício. Le-
vando em consideração 
que o auxílio de R$ 600 
será pago por 3 meses, se 
todos forem cadastrados 
corretamente, o impacto 
na economia local pode 
ser de milhões de reais.

As pessoas que quise-
rem auxiliar no Mutirão 
do Cadastro, podem se 
voluntariar pelo telefone 
(19) 99682-2329 – falar 
com Maurício Quaglia-
to.

Importante ressaltar 
que os voluntários serão 
apenas facilitadores da 
população e não será co-
brado nada nesta ação de 
interesse comum.

Documentos 
necessários
As pessoas que se 

deslocarem até os pon-
tos de cadastramento, 
deverão apresentar o RG 
e CPF do titular e dos 
filhos (quando tiver), 
comprovante de endere-
ço e o número da conta 
bancária onde pretende 
receber o benefício.

Importante lembrar 

que o beneficiário deve-
rá levar um aparelho ce-
lular, onde será instalado 
o aplicativo do Auxílio 
Emergencial. Com isso, 
posterior ao cadastra-
mento, a pessoa conse-
guirá acompanhar o an-
damento do seu pedido.

Saiba mais sobre 
o benefício
O Auxílio Emergen-

cial é um benefício fi-
nanceiro destinado aos 
trabalhadores informais, 
microempreendedores 
individuais (MEI), au-
tônomos e desemprega-
dos, e tem por objetivo 
fornecer proteção emer-
gencial no período de 
enfrentamento à crise 
causada pela pandemia 
do Coronavírus - Co-
vid-19.

O benefício no va-
lor de R$ 600 será pago 
por três meses, para até 
duas pessoas da mesma 
família. Para as famílias 
em que a mulher seja a 
única responsável pelas 
despesas da casa, o valor 
pago mensalmente será 
de R$ 1.200,00.

Quem estava no Ca-
dastro Único até o dia 

20/03, e que atenda as 
regras do Programa, re-
ceberá sem precisar se 
cadastrar no site da Cai-
xa.

Quem recebe Bolsa 
Família poderá receber 
o Auxílio Emergencial, 
desde que seja mais van-
tajoso. Neste período o 
Bolsa Família ficará sus-
penso.

As pessoas que não 
estavam no Cadastro 
Único até 20/03, mas 
que têm direito ao auxí-
lio poderão se cadastrar.

Depois de fazer o ca-
dastro, a pessoa pode 
acompanhar se vai rece-
ber o auxílio emergen-
cial, consultando no site 
ou APP da Caixa.

A quem se destina?
Para ter acesso ao 

auxílio emergencial, a 
pessoa deve cumprir, 
ao mesmo tempo, os se-
guintes requisitos:

Maior de idade - ser 
maior de 18 anos de ida-
de;

Não ter emprego for-
mal - destinado para tra-
balhadores autônomos 
com rendas informais, 
que não seja agente pú-

blico, inclusive tempo-
rário e nem exercendo 
mandato eletivo;

Não ser beneficiário 
- não receber benefício 
previdenciário ou assis-
tencial, seguro-desem-
prego ou de outro pro-
grama de transferência 
de renda federal que não 
seja o Bolsa Família;

Renda familiar - ren-
da familiar mensal per 
capita (por pessoa) de 
até meio salário mínimo 
(R$ 522,50) ou renda fa-
miliar mensal total (tudo 
o que a família recebe) 
de até três salários míni-
mos (R$ 3.135,00);

Rendimentos tributá-
veis - não ter recebido 
rendimentos tributáveis, 
no ano de 2018, acima 
de R$ 28.559,70;

Estar desempregado 
ou exercer as seguin-
tes atividades - exercer 
atividade na condição 
de microempreendedor 
individual (MEI) ou ser 
contribuinte individual 
ou facultativo do Regi-
me Geral de Previdên-
cia Social (RGPS) ou 
ser trabalhador infor-
mal inscrito no Cadastro 
Único para Programas 
Sociais do Governo Fe-
deral (CadÚnico).

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

Motociclista morre após cair 
e ser atropelado por caminhão 
na Rodovia do Açúcar

Capivari  |  Acidente aconteceu por volta da 1h; motociclista morreu no local

Um motociclista 
morreu após ser atrope-
lado por um caminhão 
na Rodovia do Açúcar, 
em Capivari, na madru-
gada desta quinta-feira 
(23). O acidente acorreu 
por volta da 1h, no qui-
lômetro 131, próximo ao 
Posto Formigão.

Segundo a Polícia Mi-
litar Rodoviária (PMR), o 
caminhão seguia sentido 
Piracicaba/Capivari. De 
acordo com o motorista 
do caminhão, o condutor 
da moto, um homem, es-
tava caído na rodovia ten-
tando levantar.

O motorista do cami-
nhão não conseguiu des-
viar e se chocou contra a 
moto e atropelou a víti-
ma que morreu no local. 
Ainda de acordo com a 
PMR, não foi possível 
identificar a vítima.

A motocicleta, Honda 
Biz, cor vermelha, tinha 
uma placa artesanal que 
consultada os dados, os 
policiais foram informa-
dos que a moto estava 
com baixa de leilão.

Uma equipe de peri-
tos esteve no local jun-
tamente com o médico 
da concessionária res-
ponsável pelo trecho, 
que constatou o óbito no 
local. O corpo da vítima 
foi encaminhado para o 

IML de Piracicaba.
A Polícia Militar Ro-

doviária informou que 
foi realizado o teste de 
etilômetro no motorista 
do caminhão, que deu 
negativo para embria-

gues.
Além das equipes da 

concessionária, viaturas 
da Polícia Militar Rodo-
viária também prestaram 
atendimento no local do 
acidente.

Moto ficou totalmente destruída (Fotos: Reprodução/Raízes FM)



Na publicação da semana que passou, do dia 17 des-
te mês, � z referência a um compromisso que assumi 
com meu amigo César Ortolani, que seria o de des-
cobrir, a seu pedido, quem foi o Capitão José Duarte 
Nunes – personagem este que deu nome à rua onde ele 
mora em Rafard.

É verdade a máxima, na qual dizem que às vezes, 
mais vale um amigo perto, do que um irmão longe, e 
amigos os tenho muitos, e não é que um deles me liga 
um dia desses, e me pergunta depois dos cumprimen-
tos de praxe, se eu tinha descoberto quem foi o Capi-
tão que dera nome à rua que � z referência na minha 
publicação daquela semana. Respondi que até aquele 
momento, não tinha nenhuma informação. 

Diante da minha negativa, meu interlocutor, Anto-
nio Carlos Rossi, me diz: - Se quiser vir aqui na minha 
casa, tenho a foto e uma pequena biogra� a do Capitão 
José Duarte Nunes. 

Pedi então que ele mesmo escrevesse para mim a 
biogra� a do nosso homenageado, a qual transcrevo 
abaixo:

José Duarte Nunes, nasceu em 29/02/1872 e faleceu 
em 21/04/1951, e foi casado com Maria Texeda Nunes, 
nascida em Sevilha, na Espanha.

De pro� ssão agrimensor, natural de Jaguarão, Rio 
Grande do Sul, segundo consta José Duarte Nunes, fala-
va � uentemente a língua francesa.

Fundou e foi proprietário do Círculo Operário, que 
depois doou para a entidade rafardense.

Foi ainda, fundador de vários jornais, na época em 
que nossa cidade pertencia a Capivary, e ainda era a 
Villa Ra� ard, sendo um deles o jornal “A Semana”, e ou-
tro, o “Semanário do Comércio” (14/03/1909), dos quais 
era Redator Responsável, contando com a ajuda e apoio 
do também jornalista José Miguel Bósio, que mais tarde 
fundou o Jornal “O Progresso”.

José Duarte Nunes, foi também um notável � lantro-
po, juntamente com seu amigo e irmão de maçonaria o 
Dr. José Vieira da Costa Valente, médico-fundador da 
Santa Casa de Capivari, que era seu presidente, quando 
eclodiu a terrível gripe espanhola, sendo sua a iniciati-
va e a providência de montar um pronto socorro para 
atender às vítimas da pandemia, na cidade de Capivari. 

Duarte Nunes, entrou para a Loja Maçônica Inte-
gridade de Capivari, na data de 31 de março de 1916, 
tendo exercido várias funções, entre as quais a de Pre-
sidente (Venerável Mestre) no período de 1919 a 1920.

Quanto ao seu título de Capitão, José Duarte Nunes 
o conquistou por ocasião de sua destacada participação 
como combatente, na I Guerra Mundial.

...
A biogra� a acima, do Capitão José Duarte Nunes, 

de autoria do capivariano Antonio Carlos Rossi, a 
quem agradeço por sua elucidativa participação, como 
nosso homenageado, também foi Presidente da Loja 
Maçônica Integridade de Capivari, no período de 1986 
a 1990.

Capitão José Duarte Nunes
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ArTiGo
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com especialização em dependência química na USP/SP/GREA

Almir Pazzianoto 
e Mandetta

Em política temos sempre que acreditar esperando 
o fruto, o resultado que virá de sua ação. 

Como deputado e Ministro e depois Presidente do 
Supremo do Trabalho, Almir Pazzianotto Pinto, nosso 
conterrâneo, foi digno do título, isso é muito bom para 
nossa gente. 

No seu último artigo publicado em jornal, com 
título “A irresponsabilidade do Imperador”, o nosso 
digníssimo advogado começa passando pelas diversas 
constituições até a atual para dizer que o atual presi-
dente cometeu o crime de ato contrário à “probida-
de na administração”, ao demitir o ministro da saúde 
Mandetta. Jair Bolsonaro pode demitir o Ministro 
Mandetta?

Acredita o experiente jurista Almir Pazzianotto que 
a demissão contribuiria “para o fracasso do programa 
de contenção do Covid-19”... Que “todo o dinheiro 
gasto teria sido inútil”.

Os Ministros não são salvadores da pátria, assim 
como o presidente e governadores – podem ser bons 
administradores. Mudando o titular, você tem a possi-
bilidade de escolher um melhor, e essa escolha é prer-
rogativa de um Presidente, mas se mantêm o escalão e 
os recursos adotados.

O anúncio do oncologista Nelson Teich para che� ar 
o Ministério da Saúde é uma ironia do destino. Teich 
era cotado para assumir a pasta durante o período de 
transição para o governo de Jair Bolsonaro. Fez carrei-
ra no setor privado e sua indicação contou com o aval 
da Associação Médica Brasileira. “Ele é uma pessoa 
que tem os predicados cientí� cos necessários para en-
frentar a pandemia”, a� rmou, à VEJA, Lincoln Lopes 
Ferreira, diretor da AMB.

Mas, em política, sem conhecer e sem ver sua his-
tória, não toquemos tambor para maluco dançar. Mes-
mo porque o tambor faz muito barulho, mas é vazio 
por dentro, como dizia o Barão de Itararé. 

E pelo que conhecemos de Mandetta, este também 
tem rastro de pólvora, quando foi secretário em seu 
estado natal, o Mato Grosso; e como deputado federal 
por quase dez anos, como médico, o que fez para im-
pedir a construção de “elefantes brancos”, na copa do 
mundo, que foram os estádios?

Cinco dos 12 palcos da Copa 2014 têm aproveita-
mento inexpressivo e geram prejuízos aos cofres públi-
cos: a Arena Pernambuco, no Recife, a Arena da Ama-
zônia, em Manaus, o Mané Garrincha, em Brasília, a 
Arena Pantanal, em Cuiabá (estado do ex-Ministro da 
Saúde), e a Arena das Dunas, em Natal... localidades 
que nem time de futebol pro� ssional da série “A” pos-
suem. São prejuízos que poderiam ter sido bem inves-
tidos em hospitais e equipamentos.

Disse o médico espiritual André Luiz, através do 
médium Chico Xavier:  “Não sobrecarregues os teus 
dias com preocupações desnecessárias, a � m de que 
não percas a oportunidade de viver com alegria”.

E em outra mensagem (1) a� rma: “Haja mais amor 
nos corações para que o rio das dádivas transite no 
santuário sem prejuízo ao bem coletivo.

“Até mesmo para receber a felicidade é preciso pre-
paração. Sem vaso adequado, os bens do Alto se con-
taminam com as perturbações do campo inferior, qual 
acontece à gota diamantina que se converte em lama 
quando cai na poeira da Terra”.

(1) André Luiz (Chico Xavier) – Excursão de paz – CEU

Do LeiTor
A máquina 
do tempo!

Viajando pelo mundo da imaginação, quem 
nunca teve vontade de ter uma máquina do tem-
po? Eu sou um desses que gostaria de poder viver 
em épocas que não vivi, mas no fundo da alma, 
sinto saudades.

Acho que instintivamente tento fazer essa via-
gem com itens de coleção, nossos “fi lhos de lata”, 
que são nossos carros antigos, as músicas que ou-
vimos, sentimos saudades de algo que aconteceu 
mesmo antes de nosso nascimento.

Adoro as pessoas que tem o estilo Rockabilly e 
o levam ao seu dia a dia, como uma forma de ser, 
vencem essa barreira do tempo. Meu sonho é co-
nhecer a São Paulo dos anos 50 e 60, ver os carrões 
importados desfi lando pelas suas ruas, conhecer 
os points onde os jovens se encontravam, ouvir os 
sucessos no jukebox, ver os brotos dançando, sen-
tir o cheio do óleo dois tempos das lambretas, to-
mar um milk-shake com hambúrguer.

Tudo isso se passou em minha mente quando eu 
vi uma postagem de um amigo músico, e percebi 
que ele descobriu essa máquina! Ao assistir o ví-
deo que ele postou, não o vi aqui e agora, mas sim 
como um personagem de fi lme antigo, daqueles 
que a gente olha e não sabe de qual seriado ves-
pertino dos anos 50 o viu.

Ele conseguiu fazer essa mágica, rompeu as 
barreiras do tempo e espaço, e junto com ele fui 
passear pelas ruas de uma época, que as pessoas 
sempre bem vestidas, desfi lavam em seus carrões, 
me senti naquela época.

É a arte nos transportando através do tempo e 
espaço. Mas durante essa viagem, por tempos que 
não vivi, fui atraído para um tempo que vivi! Como 
é maravilhoso descobrir que temos lembranças e 
podemos sentir saudades de coisas que vivemos!

 Fui transportado para a escola da fazenda Ita-
peva, onde eu fazia parte do jogral em homena-
gem ao dia do soldado, e com orgulho represen-
tava um soldado do exército com meu capacete e 
metralhadora de brinquedo. Era um orgulho fazer 
parte dessas comemorações cívicas, e como sem-
pre fui cara de pau, não perdia uma, e como má-
gica, a máquina me leva para o jardim da nona 
Nega para ver o desfi le de sete de setembro, meu 
sangue fervia ao ver os alunos marchando ao som 
da fanfarra, que inveja deles desfi lando!

Outro pulo, e lá estava eu na festa da padroeira 
criando poemas para os amigos mandarem para 
as paqueras no correinho elegante. Sinto o cheiro 
do algodão doce do carrinho do Cardoso, do chur-
rasco, a chegada do trenzinho aonde a turma da 
frente e a de trás iam se provocando. São coisas 
que nos marcaram tanto, e a magia da máquina 
do tempo às vezes nos leva para rever!

Obrigado Rafael Marçola Portasio pela carona 
que você me deu em sua máquina do tempo!

Rafard/SP, 17/04/2020 13:32

Escrito por Jr. Quibao

Estou com 
saudade de você!

Seu sorriso, seu olhar, seu falar…
Saudade das perguntas que você me faz, do 

seu pedido para sair, para ir beber água, do seu 
“dona”, do seu “professora”, do seu carinho, do seu 
“posso ser seu ajudante de hoje?”

Saudade da aglomeração em volta da minha 
mesa, quando não me deixam falar, quase nem se-
quer me movimentar, todos em cima, todos a vol-
ta….que saudade de tudo isso, gente!!!

Saudade de cada um de cada sala, de cada es-
cola, saudade dos gritos chamando atenção, sau-
dade da bagunça na hora da fi la, saudade de tudo 
um pouco.

Quem dera que tudo isso acabasse logo e pudés-
semos nos abraçar, brincar e recuperar todo esse 
tempo distantes.

Quem dera, que num abrir e fechar de olhos 
Deus curasse o mundo, libertasse todos e pudésse-
mos nos reencontrar.

Quem dera. Mas vamos esperar.
Vamos esperar que tudo isso vai passar e vai ter 

valido a pena fi car dentro de casa.
Eu quero te ver de novo! Até breve, se Deus qui-

ser…

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

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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Repartições públicas voltam atender normalmente
Rafard  |  Decreto prevê retorno às atividades normais nas repartições públicas, inclusive nos departamentos de Saúde, Educação e Cemitério

Na última quarta-
-feira, 22, o prefeito de 
Rafard, Carlos Rober-
to Bueno, baixou novo 
decreto sobre a adoção 
de medidas de enfreta-
mento da pandemia da 
COVID-19 (novo Coro-
navírus). O documento 
autorizou o retorno, já 
na quinta-feira (23), das 
atividades normais nas 
repartições públicas mu-
nicipais, inclusive nos 
departamentos de Saú-
de, Educação e Cemité-
rio Municipal.

No entanto, a suspen-
são integral das aulas 
presenciais nas escolas 
municipais e creches, 
continuam valendo até o 
dia 10 de maio. Servido-
res públicos municipais 
com idade acima de 60 
anos também continuam 
afastados de suas ativi-
dades.

Confira outras ativi-
dades que continuam 
suspensas em Rafard: 

- Atividades do Cen-
tro da Terceira Idade; 

- Atividades presen-
ciais promovidas pela Di-
retoria de Assistência So-
cial bem como o CRAS, 
ressalvado atendimento à 
população em estado de 
vulnerabilidade;

- Atividades, aulas e 
eventos culturais e es-
portivos promovidos 
pela Diretoria de Cultu-
ra, Esportes e Turismo, 
bem como o fechamento 
provisório ao público da 
Biblioteca Municipal e 
do Centro Cultural; 

- Autorizações e 
emissão de alvarás para 
realização de eventos 
públicos ou privados.

Saúde
Os receituários de me-

dicamentos de uso con-
tínuo com vencimento a 
partir do mês de abril de 
2020, em caráter espe-
cial, serão atendidos até 
o prazo máximo de 120 
dias, sem a necessidade 
de renovação, exceto os 
medicamentos controla-
dos pela Portaria 344 /98 
e antimicrobianos.

Limpeza
A limpeza nos pré-

dios públicos, dando se 
atenção especial para hi-
gienização de banheiros, 
lavatórios, objetos e su-
perfícies que sejam to-
cados com frequências, 
deverão ser intensifica-
dos pelo poder público. 

Educação
Alunos da rede mu-

nicipal de Educação de 
Rafard cadastrados no 
Bolsa Família, come-
çam a receber em suas 
residências a partir de 
segunda-feira (27), o kit 
merenda. Ao todo, 200 
alunos terão o reforço na 
alimentação enquanto a 
escola está fechada.

Segundo a prefeitura, 
cada família receberá um 
kit de alimentação com-
posto por 11 itens: arroz, 

feijão, pacote de bolacha, 
caixas de leite, molho de 
tomate, óleo, achocolata-
do, fubá, macarrão, açú-
car e pacote de sal.

Já os alunos que não 
estão cadastrados no 
Bolsa Família e que ne-
cessitam do kit, poderão 
solicitar uma visita do 
Departamento da Assis-
tência Social, através do 
telefone 3496-1317.

Para demais dúvidas, 
a Diretoria de Educação 
disponibiliza os telefo-
nes 3496-1489 e 3496-
2820, ou o e-mail edu-
cacao@rafard.sp.gov.br.

Kit Material
A partir de segunda-

-feira (27), a Diretoria 
de Educação inicia a 
distribuição de um kit 
material, composto por 
lápis preto, lápis de cor, 
borracha e apontador. 
Os materiais deverão ser 
utilizados nas atividades 
impressas que deverão 
ser retiradas pelos pais e 
produzidas pelos alunos 
em casa. Ovos de Pás-
coa também serão entre-
gues às crianças.

Para não criar aglome-
ração, um cronograma 
com dias e horários para 
cada escola foi montado 

pela equipe de ensino. 
Confira no quadro!

Na segunda-feira, 4 
de maio, os pais deverão 
retornar às escolas e en-
tregar os deveres execu-
tados, bem como, retirar 
novas atividades.

Legislativo
A Câmara Municipal 

de Rafard também reto-
ma o atendimento nor-
mal ao público, a partir 
de segunda-feira (27), 
das 12h às 18h.

Capivari
Em Capivari, o prefei-

to Rodrigo Proença tam-
bém anunciou na quinta-

-feira (23), o retorno ao 
trabalho dos servidores 

públicos municipais.
Segundo Proença, 

grande parte já está traba-
lhando, sendo que, conti-
nuarão em casa apenas os 
servidores com mais de 
60 anos e os que apresen-
tam doenças crônicas.

Os funcionários que 
apresentarem doenças 
crônicas, além da docu-
mentação comprobató-
ria, deverão ainda passar 
por perícia médica para 
que haja a decisão sobre 
a necessidade ou não de 
se permanecer em casa, 
através de julgamento 
médico.

Fundos Sociais participam da Conexão Solidária da EPTV
Solidariedade  |  A parceria entre prefeituras e a emissora de tv, arrecadará mantimentos e produtos de higiene numa ação de amor ao próximo

O Fundo Social das 
prefeituras de Rafard e 
Capivari, em parceria 
com a EPTV, realizam 
nos dias 25 e 26 de abril 
(próximo fim de sema-
na) a campanha Cone-
xão Solidária.

Serão arrecadados, 
pelo sistema drive thru, 
alimentos não perecí-
veis, materiais de lim-
peza e higiene pessoal, e 
também de proteção.

Em Capivari, quem 
quiser participar, não 
precisa descer do seu 
veículo, basta se dirigir 
até a avenida Cândido 
Motta, das 8h às 17h, 
em ambos os dias, com a 

sua doação. As doações 
vão beneficiar pessoas 
em situação de vulne-
rabilidade social nesta 
época de pandemia.

“As doações serão 
muito bem vindas e se-
rão destinadas a pesso-
as de Capivari. O que 
pode parecer pouco para 
quem doa, é muito para 
quem recebe”, diz Gio-
vana Abdala Proença, 
vice-presidente do Fun-
do Social.

As doações serão re-
colhidas no prédio da 
Secretaria de Cultura, 
antiga Estação Soroca-
bana.

“Pedimos a colabora-

ção de todos com a pre-
sença do mínimo de pes-
soas dentro dos veículos 
para a segurança de to-
dos”, alerta Giovana.

Rafard
Em Rafard, a campa-

nha acontece no sábado 
(25), das 8h às 17h. As 
doações deverão ser re-
alizadas também pelo 
sistema drive thru, na 

Praça da Bandeira (Cen-
tro) ou Praça Domingos 
Fontolan (Popular).

O Fundo Social de 
Rafard também estará 
recebendo a doação de 
roupas.

Cestas básicas
A Secretaria de Edu-

cação de Capivari re-
aliza durante o mês de 
maio a distribuição da 

segunda cesta básica, re-
ferente ao mês de abril, 
para as famílias benefi-
ciárias do Bolsa Família 
que estejam dentro dos 
critérios do programa e 
tenham filhos devida-
mente matriculados nas 
escolas públicas munici-
pais e estaduais.

Além da cesta básica, 
a novidade anunciada 
na quinta-feira (23) é a 

entrega de um kit de hi-
giene junto dos alimen-
tos. O kit de higiene será 
composto de água sa-
nitária (1L), detergente 
(1L), sabonete (1 unida-
de), sabão em pedra (1 
pacote com 5 unidades), 
álcool em gel (frasco de 
90 a 100 gramas), pano 
de chão (1 unidade).

“Pensamos nestes 
kits de higiene como 
mais uma maneira de 
combater o Covid-19, 
para que as famílias pos-
sam tomar as medidas 
de prevenção e saúde 
dentro de suas casas”, 
disse o prefeito, Rodrigo 
Proença.

Prefeitura de Rafard já voltou atender o público (Foto: Reprodução/Internet)
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AJUDE-NOS A MANTER VOCÊ INFORMADO: ASSINE OU ANUNCIE 3496-1747
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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

17/04 - Lazinha Augusto Prata - 92 anos
18/04 - João Canavazi - 77 anos
21/04 - Tiago da Silva - 33 anos
21/04 - Matheus Barratella - 29 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 24/04
Yuri Eduardo Carvalho
Mayra Bregion Silva
José Maria Oliveira
Neimar Pagotto
Amanda Cristina Siebre
Cristiane Rodrigues Alves de Melo
Marcelo Moreira
Ivan Carnelós
Taise Ferreira
José Plagliardi
Jaderson Souza
Saulo Fernandes

Dia 25/04
Isadora Pissaia Ortolani
Lázaro Antonio Binatto
José Luis Cláudio
Ademar Tadei

Dia 26/04
Isabela da Silva Lucio
Vinicius Tadei
Victória Oliveira Rocha
Guilherme Belfante
Deivid Costa Jr.
Edna da Silva Rodrigues
Alan Mello

Dia 27/04
Vanete de S. Araujo Paulino
Rubens de Souza
Renata Cristina Quirini Teixeira
Marcelo da Silva
Joice Conti
Camila Coimbra Brunn
Lucas Armelin
Valdemar José Scrivano (Dema)
Marcela Anacleto
Thiago Rodrigo Coelho
Patrícia Paes Piazentino
Clodoaldo Sanguino de Oliveira
Lucivaldo Carnelós
Sônia de Almeida
Maria Clélia Pellegrini Quibao
Denilton Rocha
Gilmar Souza
Nivaldo Sartorello

Dia 28/04
Gustavo Henrique Vieira
Aline Lani Santos Ferrari
Mário Bedendi
Bruna Fernanda Anacleto
Leonardo Forti
Paulo Rodrigues de Jesus
Elis Costa Forti
Dirceu Forti Filho
Veraldina Pereira S. dos Santos
Guilherme Ferreira Carillo
Brígida Cristina Canaveze Giatti
José Carlos P. de Moraes (Magrão)
Alais Caetano
Diogenes F. Martin Cristoforo
Lincoln Thiago

Dia 29/04
Valter de Oliveira Alves
Leandro João Salles
Valdir Antonio Vitorino
Bendito da Cruz Pereira
Osmar Baldi
Larissa Sanguino Quibáo
Valdir Quagliato
Gabrieli Ap. dos Santos
Isabela Dal Fabro Frasseto
Silmara Cristina Lourenço
Leandro Castellini Anacleto
Adriellen Camillo da Silva
Cintia Pingerno

Dia 30/04
Natanael Silva Alves Ferreira 
Florivaldo Dias Ferraz
Bruna Priscila Belline
Lidiani Cristina Munaro
Clóvis Lourenço
Derli Angelo Giacomini
Daniela Cristina Abel
João Roberto Costa
Gabriela de Cássia Braga
Nathali Lorena Serrano
Gustavo Conceição de Souza
Ernesto Fontolan Junior 
Angelo Rodrigo Franco
Kevin Mora Pedroso

Áries – De 21/03 a 20/04: Nesta semana, a Lua Nova vai afetar os recursos financeiros e exigirá 
de você posturas diferentes. O cenário astrológico pede inovação e busca de alternativas diferentes. 
As suas decisões também podem afetar a carreira, principalmente a sua atuação com um grupo de 
pessoas. É importante dizer que o planeta Marte faz aspectos favoráveis com Vênus, colabora com 
os contatos e traz oportunidades para guiar os projetos, mesmo diante das mudanças que são inevitá-
veis. Você e o cônjuge estão em sintonia e abertos a colocar em movimento os projetos em comum. O 
cenário também indica que vocês estão prontos para transformar a vida como um todo, e isso engloba 
mudanças filosóficas e de ambiência. É uma semana para mudar e inovar o setor financeiro e, conse-
quentemente, a carreira. O céu pede que você analise as suas ideias e os seus projetos com profun-
didade, dando atenção especial a documentos. É uma semana para dar passos ousados e diferentes.

Touro – De 21/04 a 20/05: Nesta semana, você é levado a tomar decisões importantes para 
inovar estruturas materiais. Mas o cenário depende exclusivamente de você e das suas posturas. 
Você se sente exigido diante das responsabilidades. A realidade dos fatos pode ampliar as tensões. 
Seja flexível e maduro para recriar o cenário profissional. O seu planeta regente, Vênus, colabora com 
negociações financeiras e lhe possibilita dar direção aos projetos. As mudanças entram sem pedir 
licença. As instabilidades e as incertezas sobre o futuro podem afetar a relacionamento. É preciso ter 
consciência deste novo ciclo e desapegar de padrões desgastados. O cônjuge precisa da sua ajuda 
para lidar com os acontecimentos que transformam todos, inclusive o relacionamento. É preciso levar 
em consideração acordos e documentos. Mas ângulos favoráveis com os planetas Vênus e Marte lhe 
trazem soluções e oportunidades. É uma boa semana para tomar decisões.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: A Lua Nova afeta o seu emocional e, com isso, exige de você 
maturidade para concretizar as suas ideias com consciência das limitações. Você está passando 
por um processo importante de amadurecimento emocional, para avaliar o campo filosófico, as suas 
crenças e tudo aquilo que vem carregando como um fardo. Você se sente preso e precisa avaliar 
o quanto a maior parte dessas sensações são mantidas por sentimentos e emoções que vêm lhe 
causando desgastes. Faça um favor a si mesmo: solte tudo aquilo que não está sob o seu controle. 
O seu regente, Mercúrio, exige de você capacidade para descartar e eliminar situações, além de 
pessoas que exercem controle e medo sobre você. Seja leve! O cenário afetivo está complexo, mas 
vou explicar: primeiramente, o passado volta com a intenção de curar e ressignificar os sentimentos 
com a pessoa amada. Isso lhe deixa muito sensível e vulnerável. Segundo: ambos estão passando 
por transformações profundas, então devem levar em consideração mudanças filosóficas, viagens 
ou deslocamentos de cidade (tudo isso em relação ao futuro, porque o momento atual não é propício 
para deslocamentos). Por ora, nada está definido, mas o céu favorece o amor e a troca. O trabalho e o 
formato da rotina passam por mudanças necessárias. Todas as transformações pelas quais você que 
vem passando ainda não são estáveis, mas é necessário criar novos movimentos e uma nova ambi-
ência para promover a produtividade. O bloqueio de documentos pode atrasar os seus movimentos.

Câncer – De 21/06 a 20/07: A Lua Nova exige de você uma nova atuação com amigos e projetos. 
Você será levado a inovar as ideias e, com isso, reavaliar novas oportunidades para garantir a estru-
tura original. Se não fizer isso, poderá sentir a necessidade de começar do zero e, com isso, também 
gerenciar as relações de uma forma madura e comprometida. Encarar os obstáculos com realidade 
será o primeiro passo para sair da zona de conforto e se reorganizar dentro do que é possível. O seu 
regente, a Lua, exige de você flexibilidade para interagir com pessoas, ideias e projetos novos. Você 
receberá a ajuda necessária para tomar decisões assertivas. Olha, tudo pelo que você vem passando 
no relacionamento não está sendo fácil! O cônjuge tem dificuldades profundas para interagir com 
as mudanças, e isso pode afastá-los. Um dos pontos principais são: problemas com documentos e 
ideologias diferentes. Você precisa analisar as condições e o que realmente vibra em seu coração. Os 
projetos ou um grupo de pessoas é afetado. É importante ter flexibilidade para se relacionar com um 
grupo de pessoas. O céu aponta demissões, renovações e necessidade de posturas ousadas para 
manter o ritmo de trabalho.

Leão – De 21/07 a 22/08: A Lua Nova traz destaque para a carreira e para os planos futuros. 
O céu exige de você consciência das mudanças, que neste momento evolutivo são inevitáveis, além 
de uma postura dinâmica para criar um novo cenário profissional. Pode ser que você se sinta exigido 
em relações comerciais e em parcerias. É essencial que você compreenda as limitações das pessoas 
para que novas pontes sejam construídas por meio de novas ideias e movimentos promissores para 
o seu desenvolvimento. O seu regente, o Sol, exige de você esforço e desconstrução. O cônjuge 
está sendo altamente exigido para criar mudanças no cenário atual. As responsabilidades e os com-
promissos afetam a qualidade da relação. Um ângulo favorável entre Vênus e Marte, porém, fala de 
sintonia e de portas abertas para o coração. Os aspectos também podem apontar escolhas afetivas! 
É uma semana para criar um novo cenário profissional. O céu pede de você habilidades para lidar 
com pessoas, como sócios, parceiros e clientes. É uma semana de exigências, mas também para 
criar novas oportunidades.

Virgem – De 23/08 a 22/09: A Lua Nova exige elaboração de novas ideias, principalmente em 
relação a estudos, viagens, trabalho, oportunidades em outras cidades e renovação de suas crenças 
filosóficas. As mudanças pelas quais você vem passando exigem de você estruturas diferentes em 
sua rotina, em seus hábitos e em sua forma de trabalhar. É preciso maturidade para desenvolver no-
vas práticas de trabalho e executar ideias que exigem esforço e flexibilidade da sua parte. O céu deixa 
em destaque regras e documentos. O seu regente, Mercúrio, fala sobre mudanças e decisões que 
exigem de você superação e desapego de situações que fogem do seu controle. O relacionamento 
não está em sua melhor performance. O cônjuge está magoado e com dificuldades para se projetar 
com motivação e para criar um cenário positivo. O passado também tende a voltar e a evocar senti-
mentos que estão guardados secretamente. O céu exige de você uma decisão. É difícil manter essas 
sensações e expectativas. O cenário mundial está caindo, mas para você é diferente! O céu aponta 
excelentes oportunidades. É uma semana para mudar o campo de visão sobre as possibilidades e as 
oportunidades. O cenário de trabalho realmente vem com exigências e renovações são necessárias, 
mas as portas estão abertas.

Libra – De 23/09 a 22/10: A Lua Nova dá destaque a mudanças de planos que envolvem investi-
mentos e a utilização de recursos guardados ou compartilhados. O setor tocado fala de investimentos, 
empréstimos, heranças, aposentadorias e pagamento de dívidas. O cenário exige de você comprome-
timento para reestruturar a segurança financeira. Se tiver filhos, é importante avaliar as suas posturas 
diante de obstáculos ou de limites que devem ser levados em consideração ou de experiências que 
exigem dos filhos uma nova postura diante das responsabilidades. O seu bem-estar é um fator impor-
tante para realizar escolhas. O seu planeta regente, Vênus, fala sobre os estudos e as novas crenças 
que devem ser colocadas em prática para aprimorar o autovalor e para eliminar as expectativas. Você 
e o cônjuge estão passando por decisões definitivas, e isso pode envolver documentos, assuntos 
domésticos e familiares. Os processos são profundos, mas, concomitante, geram aprimoramento e ali-
nhamento de ideias para o futuro da relação. ângulos favoráveis entre Vênus e Marte, porém, trazem 
bem-estar, intimidade na troca e realização no amor. A forma de trabalhar pede mudanças. Você está 
disposto a fazer tais mudanças? Se sim, parabéns! É preciso vencer a falta de foco e priorizar os seus 
talentos natos. Vou repetir: é momento de se realizar profissionalmente por meio do desenvolvimento 
dos seus talentos. Esse deve ser o seu foco.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: A Lua Nova dá destaque ao relacionamento e a decisões que 
devem ser colocadas em prática com uma pessoa que interfere ou colabora com os seus projetos. 
Portanto ficam em destaque o cônjuge, os sócios, os parceiros ou uma pessoa importante para a sua 
experiência. A pessoa tocada está passando por um processo importante de decisões que tocam os 
assuntos domésticos ou familiares. O cenário exige de todos desconstrução e renovação de ideias 
que precisam ser colocadas em prática. As responsabilidades são altíssimas. O seu regente, o pla-
neta Plutão, exige de você discernimento e capacidade para interagir com regras, normas e condutas 
éticas. Por outro lado, o seu outro regente, Marte, lhe traz decisões proativas e favoráveis para o 
seu desenvolvimento em família. O cônjuge passa por uma prova de fogo! Ele(a) está passando por 
processos desafiadores que exigem dele uma nova performance na família e na troca com pessoas 
queridas. É somente por meio da maturidade que ele poderá mudar tais padrões. Isso acaba afetando 
a qualidade da relação, porque gera conflitos entre vocês. É uma semana para avaliar sociedades 
e parcerias. O cenário tende a cortes e a afastamentos. É importante encarar as mudanças como 
possibilidades de criar novos espaços para novas experiências.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: Nesta semana, a Lua Nova toca o trabalho e o formato de sua 
rotina. É uma semana para fazer a diferença e reciclar ideias para que você possa desenvolver a sua 
rotina com produtividade. É preciso ser criativo e tomar decisões ousadas, se quiser obter os resulta-
dos esperados. O cenário pode tocar colaboradores, com foco em mudanças necessárias neste novo 
ciclo. A experiência exige maturidade para usar as palavras e para transmitir informações necessárias. 
A forma de trabalhar poderá, sim, passar por mudanças. O seu regente, Júpiter, exige de você reflexão 
profunda sobre os limites que envolvem investimentos, então é preciso dar atenção às negligências 
e aos excessos. As portas do amor estão abertas! Os sentimentos do passado ou as experiências 
afetivas que não foram ressignificados podem voltar como formas de reparar erros ou sentimentos 
que ficaram suspensos no ar. Evite as mágoas, os ressentimentos e as culpas. O amor é simples e 
puro! A semana traz mudanças em sua rotina e em seu trabalho. O céu exige de você movimentos 
diferentes. Não é uma semana para ficar parado, porque o céu deixa muito claro que os movimentos 
serão necessários para criar as oportunidades.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: A Lua Nova dá destaque a experiências que afetam a au-
toestima e todo o seu potencial. Você é levado a renovar a sua forma de atuar com os projetos, 
principalmente na forma de investir. Se tiver filhos, o céu aponta preocupações causadas pelo cenário 
financeiro em que eles estão inseridos. O mesmo pode acontecer em relação ao desenvolvimento dos 
seus próprio talentos. O céu exige um novo olhar e, consequentemente, um novo comportamento na 
forma de desenvolver as suas ideias. Os compromissos materiais devem ser reajustados, o que faz 
com que as suas necessidades fiquem em destaque. O seu regente, Saturno, exige de você maturida-
de e consciência das responsabilidades. A pessoa amada está passando por dificuldades financeiras, 
o que traz complicações na relação. Você tende a ser uma figura importante de progresso do cônjuge, 
mas é importante ter essa visão e uma postura madura para guiar os objetivos a dois. A forma como 
você enxerga as oportunidades deve ser transformada. É uma semana para criar novos movimentos, 
mas é importante focar na resolução de documentos. O céu lhe traz excelentes oportunidades. Abra 
os seus olhos e perceba o que tem à sua volta.

Aquário – De 21/01 a 19/02: A Lua Nova traz inovações na família e, consequentemente, exige 
de você uma nova postura e comprometimento diante das responsabilidades que surgem. O cenário 
também pode apontar assuntos do imóvel e reformas. É necessário lidar com os limites que se apre-
sentam e avaliar o cenário com sabedoria para que você possa fazer o seu melhor diante de fatos 
que fogem ao seu controle. A experiência também pode se refletir nos pais, nos sogros e nos avós. 
Busque entender o momento e dar passos diferentes. Os seus regentes, Urano e Saturno, exigem de 
você uma nova performance em família e compreensão do momento pelo qual você vem passando. 
Um olhar maduro e consciente o ajudará a reconstruir os laços. Você é levado a amadurecer as suas 
decisões em família e a assumir uma postura comprometida. A semana pede de você desenvoltura 
para mudar aspectos que também norteiam o cônjuge. A pessoa amada está sentindo dificuldades de 
aceitar ou de lidar com situações em família. A estrutura da relação vem de você, mas o cenário está 
propício para o lazer e para a intimidade do casal. Se estiver sozinho, com certeza entra alguém es-
pecial. A semana é de instabilidades. O céu exige de você novas posturas, principalmente para obter 
soluções relacionadas ao local de trabalho. O ambiente interfere em sua produtividade. Seja flexível!

Peixes – De 20/02 a 20/03: A Lua Nova dá destaque à comunicação e às relações de convi-
vência. Será importante levar em consideração a troca com pessoas, seja por meio de reuniões, de 
notícias e de relações. A experiência exige de você um novo olhar diante de fatos que tocam algumas 
pessoas que são importantes para o seu amadurecimento emocional. A necessidade de reciclar as 
ideias o ajudará a se posicionar de uma forma nova. Você está vulnerável e precisa analisar as ex-
pectativas e os sentimentos que vem reprimindo, mas que neste momento necessitam ser curados. 
Evite as culpas e cure os ressentimentos. O seu regente, Netuno, deixa em destaque a carência e as 
culpas. A relação passa por transformações e os conflitos estão inseridos no setor financeiro. É impor-
tante entender como cada um pensa, porque quem dita as regras são as crenças. Os desafios tam-
bém podem estar inseridos em documentos bloqueados ou em desafios para concretizar acordos. Por 
outro lado, você está muito sensível e sentindo dificuldades para interagir com os sentimentos. É uma 
semana para pensar sobre tudo isso! O cenário, porém, colabora com a comunicação entre vocês. É 
uma semana atribulada e com desafios para interagir com um grupo de pessoas. O céu exige de você 
flexibilidade para se relacionar e para tratar de assuntos que geram rupturas e mudanças necessárias.

Horóscopo

Parabéns e felicidades à jovem 
Nathali Lorena Serrano, que 
na próxima quinta-feira (30), 
apaga velinhas. Receba o 
carinho e os parabéns dos pais 
Berenice e Vagner, dos irmãos 
Antonella e Matteo, e também 
de todos os familiares e ami-
gos. Feliz Aniversário!!!

NOVELAS

Fina Estampa - Globo - 21h – sexta-feira: 
Griselda aceita a presença de Antenor. Mar-
cela vai à casa de Paulo, mas ele a manda 
embora. Antenor finge para a mãe que mudou 
seu comportamento. Esther chega à clínica de 
Danielle para fazer seu procedimento. Wallace 
se revolta com Teodora ao vê-la acenar para 
Quinzinho, e afirma que voltará a lutar. Tereza 
Cristina enfrenta Íris. Tereza Cristina tenta im-
pedir Griselda de comprar o imóvel em frente 
ao seu. Teodora diz a Wallace que continuará 
investindo em seu plano para conseguir arran-
car dinheiro de Griselda. Amália conta para An-
tenor que a mãe deles comprou uma mansão. 
Teodora procura Griselda.

Totalmente Demais - Globo - 19h – sexta-fei-
ra: Aparecida garante a Jonatas que cuidará de 
Eliza. Arthur diz a Eliza que Max lhe comprará 
novas roupas. Jacaré e seu bando destroem os 
pertences de Jonatas e roubam seu dinheiro. 
Germano repreende Jonatas por seu atraso no 
trabalho, mas Fabinho o ajuda. Arthur conse-
gue tirar boas fotos de Eliza com o apoio de Na-
tasha. Natasha aceita o convite de Arthur para 
ser uma das juradas do concurso. Rosângela 
cede à sedução de Florisval. Durante um tele-
fonema, Eliza ouve Jacaré ameaçar Jonatas.

Novo Mundo - Globo - 18h – sexta-feira: 
Anna apresenta Piatã a Tibiriçá, que afirma que 
o rapaz possui o dom da cura. Elvira reencon-
tra Quinzinho e Joaquim. Thomas, Avilez e Se-
bastião comemoram o fracasso da negociação 
de Pedro com os fazendeiros. Pedro oferece 
as terras de sua família para as nações indí-
genas. Jacira questiona Anna sobre seu amor 
por Joaquim. Germana e Licurgo se divertem 
com a bebida alucinógena das índias. Jacira 
salva Piatã de um ataque de homens brancos. 
Cecília questiona Sebastião sobre o atentado 
contra Libério. Piatã reflete sobre sua origem e 
decide se juntar aos índios. Tibiriçá reconhece 
a música cantada por Piatã, mas mantém si-
lêncio. Ubirajara aceita abrigar Piatã e encarre-
ga Jacira de ensinar seus costumes ao rapaz. 
Chalaça descobre que Domitila foi atacada. 
Piatã se despede de Anna. Joaquim dá adeus 
aos Tucaré. Joaquim oferece seus serviços a 
Dom Pedro.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: Keyla 
se assusta com a chegada de Benê e pede que 
ela não conte sobre o encontro. Marta flagra 
Lica e Felipe namorando. Tina vê Clara cho-
rando e comenta com Lica. Keyla desmarca o 
encontro com Deco. Benê convida Guto para 
jantar na lanchonete. Lica fica revoltada com 
Edgar. Anderson, Fio e Julinho ajudam Tato 
a preparar o jantar. Tina, Benê, Ellen e Keyla 
tentam consolar Lica. O jantar de Tato é um 
sucesso. Deco vai à casa de Keyla, e Tato vê 
os dois juntos.

Ouro Verde - Band - 20h20 – sexta-feira: Sér-
gio apaga o processo de Miguel no computa-
dor. Joaquim pede aos homens que contratou 
para roubarem o processo em papel e que o 
avisem quando o trabalho estiver feito.

As Aventuras de Poliana - SBT - 20h50 – sex-
ta-feira: Barbara Barbada encontra o diário de 
Alice e vai entregar pessoalmente a Luisa. Pre-
vendo a armação de Ruth, Waldisneia seques-
tra João. Verônica exige que Roger devolva o 
dinheiro roubado do CLP. Raquel e Guilherme 
planejam juntos a viagem para Austrália. João 
consegue escapar das mãos dos bandidos e a 
polícia finalmente consegue capturar Waldis-
neia. Por meio das anotações de Alice, Luisa 
descobre que Poliana é mesmo filha de Pen-
dleton. Ester e Filipa decidem dividir o grupo 
de amigas. Mário vê o pai visitando a casa de 
Pendleton e estranha. Após a briga com Roger, 
Verônica decide sair de casa. Luisa dá o diário 
de Alice para Poliana.

Betty, A Feia em NY – SBT – 18h00 – sexta-
-feira: Armando se oferece para levar Betty para 
conhecer Miami. Fiorella lhe empresta um ves-
tido para a ocasião e ela se sente muito feliz, 
mas decide não usá-lo depois de ser humilhada 
por Hugo. Na praia, Betty e Armando curtem 
um dia de muito romantismo. Anoitece e Hugo 
fica intrigado ao ver Armando entrar no quarto 
de Betty. Pela primeira vez, Armando diz a Betty 
que a ama e não quer se separar dela. Durante 
a noite ele tem um pesadêlo de como seria sua 
vida com Betty e fica pensativo. Marcela e Ricar-
do voltam a ter uma noite de amor. Hugo envia 
uma mensagem a Inesita pedindo que vá a seu 
apartamento para regar as plantas. Ao chegar lá 
ela flagra Fábio e Romina na cama e em trajes 
íntimos. Sandra e a Pantera se enfrentam na 
academia. Efrain e Jenny se encontram com So-
fia e Charlie em uma discoteca. Efrain fica com 
ciúmes e ameaça tirar os filhos de Sofia.

Meu Coração É Teu - SBT - 17h15 – sexta-
-feira: Isabela recebe a limousine que supos-
tamente traz Ana, mas se surpreende quando 
se dá conta que seus homens sequestraram a 
noiva errada. Ana chega na igreja e começam a 
cerimônia. Isabela está fora da igreja com uma 
arma, mas se atrapalha e dispara para cima. 
Ana e Fernando veem o espírito de Estefânia 
Lascurain, que os abençoa na união. Isabela 
decide levar a cabo seu terceiro plano, enve-
nenar o bolo do casamento. Ana e Fernando 
chegam à recepção e são recebidos pelo grupo 
KAAY. Laura vai até o casamento para se vin-
gar de Fanny e quando estão frente a ameaça 
com uma navalha, mas Leon chega e pede aos 
seguranças que expulsem Laura do local. Nan-
do tem uma conversa com Helena e Edith para 
dizer que quem verdadeiramente ama é Edith, 
mas é surpreendido quando as duas dizem 
que não querem ficar com um rapaz egoísta, 
que não sabe o que quer, por isso só o querem 
como amigo. Johnny faz um “jogo” com David, 
dizendo que talvez o melhor seja adotar outra 
criança, ao se ver sem opção, ele acaba deci-

dindo dar a custódia da filha a Johnny. Jenni-
fer e Johnny estão felizes de por fim serem os 
pais de Aura. Sebastião tropeça em um cabo e 
derruba o bolo de casamento. Quando Arqui-
medes avisa Isabela que o plano do “bolo enve-
nenado” falhou, ela fica extremamente furiosa.

O Que a Vida Me Roubou - SBT - 21h30 – 
sexta-feira: A polícia interroga Demétrio pela 
morte de Gamboa, mas Graciela esclarece que 
o acompanhou no pagamento da dívida que seu 
filho tinha com o falecido, e estiveram juntos por, 
no máximo, vinte minutos, e finaliza dizendo que 
estão à suas ordens. Na residência de Alessan-
dro, a polícia pergunta se tinha algum problema 
com Gamboa, Alessandro responde que não e 
se coloca à disposição para qualquer coisa. Na 
praia, José Luis pede a Montserrat que fujam 
juntos, já que tem medo que os separem, ela en-
tão pede que vá conversar com seu pai. Nádia 
pede a Pedro que fiquem juntos por que deseja 
ter um filho, ele pede que se esqueça disso. Na 
fazenda Almonte, Joventino dá seu apoio a Ma-
ria, para que lute pelo amor de Alessandro, ela 
monta em um cavalo para ir atrás de Alessandro, 
mas acaba caindo, Joventino diz a Gaspar que 
Maria foi, à cavalo, atrás de Alessandro, e ele 
sai atrás dela em sua caminhonete e a encon-
trando caída no chão. Ele pede que se esqueça 
de Alessandro, ela chora, desconsolada. Em 
um bar, Demétrio exige que Jose Luiz que se 
afaste de sua irmã. Alessandro paga o terreno 
a Montserrat e ela dá todo dinheiro a José Luis, 
para que fujam. Nádia pede a Montserrat que 
se afaste de José Luiz. Alessandro chega à re-
sidência de Lauro e Montserrat atende a porta 
pensando ser José Luiz. Alessandro entra e a 
cumprimenta, Lauro o convida para tomar um 
café, Montserrat sai e discute com José Luiz, ele 
a beija e Graciela furiosa exige que se afaste de 
Montserrat e a obriga a entrar em casa. Montser-
rat expulsa Alessandro, Graciela a repreende, e 
pede que ela seja benevolente com ele, pois só 
Alessandro pode tira-los da situação precária 
em que vivem.

Cúmplices de um Resgate - SBT - 21h30 – 
sexta-feira: Dinho explica que ainda falta uma 
prova para se tornar advogado. Benjamin entra 
na banda C1R no lugar de Joaquim. Benjamin 
sugere que Omar faça uma audição para ser 
baterista da banda C1R. Omar se empolga. 
Raul pergunta para ‘Isabela’, a pedido de Otá-
vio, se ela sabe algo sobre o sequestro de Ma-
nuela. A garota finge não saber nada. Isabela 
liga para Manuela e conta que aconteceu algo 
com os irmãos Vaz.

Jesus – Record – 21h30 – sexta-feira: Antipas 
ameaça Arquelau, mas não tem coragem de ma-
ta-lo. Barrabás encontra Simão e diz que preci-
sam fugir. Simeão e Hanna se perguntam sobre 
o paradeiro do Messias. Barrabás diz que ele e o 
irmão nunca mais verão a mãe. Gabriel aparece 
diante de José e diz que chegou a hora de volta-
rem a Israel. Arquelau recebe alguns judeus e se 
revolta. Ele ordena a morte de todos no templo. 
Satanás observa, satisfeito, a matança. José, 
Maria e os filhos encontram um pastor no ca-
minho. Eles ficam sabendo da matança ocorrida 
no templo de Jerusalém e são alertados para a 
crueldade de Arquelau. Eles seguem para Naza-
ré. Alguns dias se passam e eles reencontram 
Ana e Joaquim. Maria descobre que Sula não 
conseguiu salvar seu bebê. A irmã de Maria avi-
sa que está esperando outro filho. Anás reclama 
do governo de Arquelau. Maria trata Sula com 
carinho. Mirian escuta Asisa falando mal de Ma-
ria e joga lama nela. Sula diz que é melhor ficar 
longe de Maria. Joaquim agradece a Deus pela 
volta da filha. Vinte e seis anos se passam. João 
Batista aparece no deserto.

FILMES

O Aprendiz de Feiticeiro – Globo - 14h57 – 
sexta-feira: Balthazar é um feiticeiro que mora 
em Manhattan e luta para defender a cidade de 
seu arqui-inimigo. Só que ele não é mais capaz 
de cumprir a tarefa sozinho, então recruta como 
aprendiz Dave, um rapaz comum, com um po-
tencial oculto. Balthazar passa a ensinar tudo 
o que sabe o mais rapidamente possível para 
que juntos possam lutar contra as forças que 
ameaçam Nova York e talvez o mundo.

Warcraft: O Primeiro Encontro de Dois 
Mundos – SBT - 23h15 – sexta-feira: Com 
a abertura de um portal mágico, os guerreiros 
Orc chegam à mítica e pacífica região de Aze-
roth, com a intenção de tomar a área e destruir 
os humanos. Agora o destino do local está nas 
mãos de dois heróis: Anduin defende os huma-
nos enquanto Durotan lidera os Orcs. Ambos 
lutam pela sobrevivência e sabem que só tem 
duas possibilidades: a vitória ou a aniquilação.

Chocolate City – Globo - 1h44 – sexta-feira: 
A vida de um estudante universitário muda em 
um instante quando ele conhece o dono de um 
clube de strip masculino.

Tim Lopes, Histórias De Arcanjo – Globo - 
3h08 – sexta-feira: Filme que conta a trajetória 
e vida do jornalista Tim Lopes, a partir do ponto 
de vista de seu filho. Dez anos após a morte 
de Tim, evento que chocou os cidadãos brasi-
leiros, o longa procura contar outras histórias 
além das de quando ele era jornalista. Contém 
imagens de arquivos, feitas por Tim Lopes e 
por outros, e depoimentos de amigos, família 
e admiradores.

Pinocchio 3000 – Globo - 4h22 – sexta-fei-
ra: Gepetto é um genial inventor da cidade de 
Scamboville 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
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Coronavírus: sem casos na cidade, prefeito 
de Capivari teme pela ‘saúde’ econômica

Covid-19  |  SP terá retomada econômica com respaldo científico e diálogo com empresariado; governador diz que quarentena poderá ter regras regionais

Depois da liminar que 
derrubou o decreto mu-
nicipal, que flexibilizava 
a reabertura do comércio 
em Capivari, o prefeito 
Rodrigo Proença, emitiu 
uma carta aberta na últi-
ma terça-feira (21).

O prefeito de Capivari 
teme pela ‘saúde’ econô-
mica do município e diz 
que é preciso que saúde 
e economia andem jun-
tos. “Os empresários já 
deram férias e agora se 
não tiver a abertura, avi-
so prévio e mais demis-
sões acontecerão”, alerta 
Proença.

Confira a íntegra da 
carta divulgada pelo 
chefe do Executivo ca-
pivariano:

“Bom dia!!!
Estamos há 50 dias 

graças a Deus sem caso 
confirmado de Corona-
vírus e apenas uma pes-
soa está aguardando o 
resultado em isolamento 
residencial.

Capivari se preparou 
preventivamente com 
equipamentos de saúde 
para atender aos nossos 
munícipes.

O contrato com o 
Hospital Unimed dispo-
nibilizou 10 leitos exclu-
sivos Coronavírus, além 
dos leitos de UTI dispo-
níveis pelo Estado via 
CROSS, abertura de 12 
leitos exclusivos Coro-
navírus na Santa Casa, 
além dos já existentes, 
adquirimos os testes 
rápidos, montamos um 
Centro de Triagem do 
Coronavírus 24h que 
permite o fluxo de pa-
cientes com síndrome 
gripal separado dos de-
mais doentes, diminuin-
do assim o risco da do-
ença.

Esse espaço começou 
a atender na segunda 
feira (13) e até o mo-
mento 50 pessoas foram 
atendidas, um número 
baixo, graças a Deus.

Esse lugar inclusive é 
considerado pelos pro-
fissionais de saúde como 
um termômetro do vírus.

Enfim, é aquela ques-
tão SAÚDE e ECONO-
MIA.

A Saúde está contro-
lada e a nossa Economia 
destruída, muitas pesso-
as já deram entrada no 
Seguro Desemprego nas 
últimas três semanas e 
a tendência é aumentar 
com a prorrogação da 
quarentena.

O comércio aqui é 
muito forte, temos mais 
de 1500 estabelecimen-
tos, destes 68% não 
essenciais e 32% con-
siderados essenciais 
pelo Decreto Estadual 
e aproximadamente 15 

mil pessoas trabalham 
diretamente nesses esta-
belecimentos.

Os empresários já 
deram férias e agora 
se não tiver a abertura, 
aviso prévio e mais de-
missões acontecerão.

Vejo aqui e sinto um 
aumento de desemprega-
dos e de pacientes pro-
curando atendimento na 
unidades de saúde, não 
com os sintomas de CO-
VID-19 e sim de depres-
são e crise de ansiedade.

Respeito rigorosa-
mente as recomendações 
da OMS – Organização 
Mundial de Saúde, Mi-
nistério da Saúde e do 
Governo do Estado de 
São Paulo, defendo o 
isolamento, principal-
mente aos idosos com 
mais de 60 anos e das 
pessoas com doenças 
crônicas.

Respeito os Decretos 
do Governo do Estado e 
espero também ser res-
peitado, principalmente 
quanto a peculiaridade 
da nossa capacidade de 
organizar a Saúde com 
antecedência, evitando 
a disseminação do vírus.

Em razão disso, não 
é razoável que continue-
mos com a economia pa-
rada nesse momento que 
não temos nenhum caso 
confirmado de coronaví-
rus.

Fiz um Decreto de 
Flexibilização de Aber-
tura do Comércio, to-
mando todos os cuidados 
necessários, exigindo 
dos estabelecimentos 
adequações que seriam 
analisadas e avaliadas 
antes da abertura.

Ontem (20), depois 
de uma provocação do 
Ministério Público o 
juiz concedeu tutela de 
urgência para SUSPEN-
DER o Decreto Muni-
cipal n° 6993/2020 que 
determinou o funcio-
namento de atividades 
não essenciais durante 
a pandemia do novo Co-
ronavírus.

Espero que o Go-
verno do Estado reveja 
essa medida e LIBERE a 
ABERTURA do comér-
cio o mais rápido possí-
vel, respeitando todas as 
normas sanitárias, le-
vando em consideração 
a estratégia de saúde, a 
estrutura hospitalar e o 
número de casos de CO-
VID-19 na nossa cidade.

Caso isso não ocorra, 

a Prefeitura de Capivari 
irá recorrer da decisão 
em primeira instância.

Vamos continuar no 
enfrentamento do Co-
ronavírus, preservando 
vidas, empresas e em-
pregos!

Forte abraço!!!
Rodrigo Proença”

Entenda o caso
Depois da publicação 

do decreto, na sexta-fei-
ra (17), que flexibilizava 
o funcionamento dos co-
mércios não essenciais 
em Capivari, 120 em-
presários já haviam so-
licitado a reabertura na 
segunda-feira (20).

Atualmente, Capivari 
conta com pelo menos 
1.500 estabelecimentos 
comerciais cadastrados 
na prefeitura. Destes, 
32% são serviços essen-
ciais e já funcionam se-
guindo as regras. Os ou-
tros 68%, ou seja, mais 
de 1.000 estabelecimen-
tos, deveriam protocolar 
o pedido de reabertura.

Desde o início da 
quarentena, decretada 
pelo Governo do Esta-
do de São Paulo, mais 
de 15.000 trabalhadores 
do comércio de Capiva-
ri estão sendo afetados 
e correndo o risco de 
perderem seus empre-
gos. Empresários estão 
há cerca de 30 dias sem 
poder abrir as portas e 
acumulando prejuízos 
incalculáveis.

Derrubada do 
decreto
No entanto, o Juiz de 

Direito, Lourenço Car-
melo Torrês, derrubou 
na tarde de segunda-fei-
ra (20), o decreto muni-
cipal que autorizava a 
reabertura do comércio 
em Capivari. A liminar 
atendeu pedido do pro-
motor de justiça, José 
Joel Domingos, que en-
trou com uma Ação Ci-
vil Pública no dia 17 de 
abril, em Piracicaba.

A decisão ainda im-
põs multa diária de R$ 
50 mil caso o município 
não cumpra as determi-
nações.

“Considerando que o 
Estado de São Paulo é 
considerado o epicentro 
da pandemia de corona-
vírus no país, entendo 
estar evidenciada a pro-
babilidade do direito do 
autor e havendo fundado 
receio de perigo de dano 

ou risco ao resultado útil 
do processo, DEFIRO a 
tutela de urgência para 
impor ao Município de 
Capivari a obrigação 
de fazer consistente em 
cumprir o Decreto Es-
tadual nº 64.881/2020 
e todas as disposições 
emanadas pelas autori-
dades sanitárias do Go-
verno do Estado de São 
Paulo no que se refere à 
pandemia do Covid-19 
(coronavírus), enquan-
to perdurar seus efeitos, 
suspendendo as ativida-
des não essenciais, cujo 
funcionamento foi auto-
rizado pelo Decreto Mu-
nicipal nº 6993/2020, e 
determinando que pro-
ceda à orientação à po-
pulação, fiscalização, 
execução e cumprimen-
to das determinações le-
gais vigentes no tocante 
à vigilância epidemio-
lógica, na forma do ar-
tigo18, inciso IV,”a”,-
da Lei nº 8.080/90, sob 
pena de pagamento de 
multa diária no valor de 
R$ 50.000,00, em favor 
do Fundo Estadual de 
Reparação de Interesses 
Difusos Lesados, nos 
termos do artigo 537 
do Código de Processo 
Civil, sem prejuízo de 
eventual apuração de 
responsabilidade civil, 
administrativa e penal”, 
diz o trecho da decisão.

O prefeito de Capi-
vari, Rodrigo Proença, 
disse que vai recorrer à 
decisão e espera que o 
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), analise com 
cautela a situação do 
município e reverta esta 
decisão.

“Nosso maior enfren-
tamento neste momento 
é o Covid-19, temos to-
mado todos os cuidados 
para preservar a vida 
das pessoas. No entanto, 
também é preciso pensar 
nas empresas e empre-
gos que estão em jogo, 
buscando um equilíbrio 
entre saúde e econo-
mia”, disse Proença.

Retomada 
econômica com 
regras regionais
O Governador João 

Doria disse na quarta-fei-
ra (22) que as propostas 
dos setores produtivos 
para a reabertura gradu-
al de comércios e servi-
ços não essenciais serão 
submetidas à análise do 
Centro de Contingência 

do coronavírus de São 
Paulo. Ele reforçou a 
manutenção permanente 
do diálogo com os seto-
res produtivos e empre-
sariais, mas frisou que as 
atuais regras da quaren-
tena só serão alteradas de 
forma heterogênea a par-
tir de 11 de maio.

“Até o dia 10 de maio, 
não haverá nenhuma 
alteração na quarente-
na. Os critérios daquilo 
que virá a partir do dia 
11 serão diferenciados 
e de acordo com dados 
científicos apurados em 
cada cidade e pelas regi-
ões do Estado”, afirmou 
Doria. “Definiremos 
gradualmente os pro-
tocolos para essa volta 
responsável e segura à 
normalidade econômica, 
mas protegendo vidas”, 
acrescentou.

O governador desta-
cou que, apesar das me-
didas de restrição adota-
das em São Paulo desde 
março, 74% de toda a 
estrutura econômica do 
Estado se mantém ativa. 
A quarentena não atinge 
setores como indústria, 
agronegócio, construção 
civil, telecomunicações 
e energia, entre outros.

Com a interrupção 
dos serviços não essen-
ciais, São Paulo está 
conseguindo mitigar a 
disseminação do corona-
vírus e impedir o colap-
so dos sistemas público 
e privado de saúde. Mes-
mo com investimentos 
em novos hospitais de 
campanha e aumento no 
número de leitos de UTI 
(Unidade de Terapia In-
tensiva), o isolamento 
social é a medida mais 
importante para redu-
zir o número de pessoas 
com COVID-19.

A evolução do contá-
gio e a disponibilidade 
de leitos hospitalares 
serão critérios básicos 
para definir possíveis al-
terações regionalizadas 
e setoriais na quarente-
na. A partir desse ma-

peamento, a estratégia 
de reabertura poderá ser 
orientada de formas dis-
tintas, de acordo com o 
impacto da COVID-19 
em diferentes regiões e 
da adoção de regras sa-
nitárias rígidas em esta-
belecimentos com me-
nor capacidade de fluxo 
de clientes.

O contato entre o go-
vernador e empresários 
tem sido frequente, por 
meio de videoconferên-
cias que ocorrem uma ou 
mais vezes por semana. 
As sugestões dos diferen-
tes segmentos econômi-
cos estão sob análise de 
um grupo formado pelo 
vice-governador e Secre-
tário de Governo, Rodri-
go Garcia, pelo Secretário 
da Fazenda e Planejamen-
to, Henrique Meirelles, e 
pela Secretária de Desen-
volvimento Econômico, 
Patricia Ellen.

Os novos protocolos 
serão discutidos por uma 
equipe de economistas e 
depois apresentados a 
médicos e especialistas 
do Centro de Contingên-
cia do coronavírus, que 
irão aprovar ou vetar as 
alterações segundo es-
tatísticas de número de 
doentes com COVID-19 
e a capacidade de aten-
dimento de saúde em di-
ferentes regiões.

O plano para a econo-
mia será conduzido para 
evitar que a reabertura 
desordenada do comér-
cio provoque uma dispa-
rada no número de casos 
e de mortes em decor-
rência da COVID-19. 
A avaliação das autori-
dades estaduais é que, 
além da perda de vidas, 
o prejuízo econômico 
será muito maior se a re-
tomada levar a uma qua-
rentena ainda mais rígi-
da nos próximos meses.

“De nada adianta 
abrir o comércio e não 
ter quem compre e con-
suma, e ainda colocando 
em risco os funcionários. 
Estabelecemos um pro-
jeto consistente, sólido e 
baseado na ciência. Defi-
niremos gradualmente os 
protocolos para essa vol-
ta responsável e segura à 
normalidade econômica, 
mas protegendo vidas”, 
concluiu o Governador.

Prefeito de Capivari, Rodrigo Proença (Foto: Reprodução/Facebook)




