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Deus, a Bíblia e a Ciência 8
No séc. 17 deístas fala-

vam sobre um Deus dis-
tante, que não dispunha de 
tempo para os problemas 
humanos e propuseram 
uma religião naturalista 
racional desprezando a re-
ligião revelada e bíblica. 
O Filósofo francês René 
Descartes (1596-1650) foi 
o pai do racionalismo. Os 
racionalistas não descar-
tavam totalmente o cris-
tianismo, mas conforma-
vam-no à razão. Para John 
Locke (1632-1704) tudo o 
que fosse contrário à razão 
era inadmissível. No seu li-
vro “A Irrazoabilidade do 
Cristianismo” (1695) a� r-
ma que a Bíblia contém 
verdades que a razão não 
consegue descobrir, nada 
de suas mensagens centrais 
é contrária à razão, e os mi-
lagres não são irrazoáveis. 
David Hume (1711-1751), 
deísta, escreveu sobre uma 
“deidade morta pela razão”, 
pôs-se contra a justi� cação, 
a menos que seja racional. 
Deísmo é a crença num 
Deus que criou uma célula 
original e leis que concor-
dam com a razão; o que não 
pode ser aprovado pela ra-
zão é tido como superstição, 
ou, ignorância da verdade, 
como a encarnação de Cris-
to, a justi� cação pela morte 
de Jesus, a ressurreição de 
Cristo. A razão, sem Deus 
e sem religião, daria à hu-

manidade desenvolvimen-
to, paz, felicidade, saúde e 
longevidade, e agora, tam-
bém a eternidade. Voltai-
re (1694-1778) foi um dos 
mais fervorosos no combate 
ao absolutismo, à Bíblia, e 
à igreja, mas confessou ser 
adorador de Deus. 

O iluminismo adotou o 
deísmo e o racionalismo, 
tornou-se um caldeirão no 
qual fervilhavam as propo-
sições � losó� cas preparan-
do a França para a Revolu-
ção. As igrejas tornaram-se 
templos da razão. Coroa-
ram uma jovem como deusa 
da “Razão”, conduziram-na 
numa procissão e a colo-
caram no altar da igreja de 
Notredame. Promoveram 
um culto festivo, libidino-
so e muita licenciosidade. 
Robespierre substituiu esse 
culto à “Razão” pelo culto 
ao “Ser Supremo” do deís-
mo, eliminado por sua vez 
por Napoleão Bonaparte. 

No séc. 18, o iluminis-
mo elevou a razão humana 
ao ápice; só ela diria o que 
seria verdade; tornou-se a 
aferição da Bíblia e de Deus. 
No seu conceito a “Razão” 
diviniza o homem, dá-lhe 
sabedoria, felicidade, saúde, 
paz acabando com as guer-
ras; ela independe de Deus. 
Porém, razão é a faculdade 
que o ser humano tem de 
avaliar, julgar, de racioci-
nar, não é uma entidade a 

ser dei� cada. É a habilida-
de de pensar, tirar conclu-
sões para agir. Segundo a 
Escritura Deus é Quem dá 
sabedoria (Pv 2:6), saúde 
(Sl 103:3); felicidade (Sl. 
33:12); paz (Jo. 14:27), vida 
(Jo. 10:10). 

Para sua decepção os 
iluministas viram a França 
tornar-se mais violenta, ex-
plodiu a Revolução France-
sa (1792), o rio Sena � cou 
avermelhado pelo sangue 
dos guilhotinados, inclusive 
do seu rei Luís 16. Viram a 
paz que conseguiriam pela 
deusa Razão se escoarem 
pelo ralo iluminado. Logo, 
22 anos após (1914-1918), a 
humanidade ilustrada pela 
deusa de� agra a primeira 
guerra mundial; foram 10 
milhões de mortos, 20 mi-
lhões de feridos e mutilados 
e a Alemanha � cou queren-
do revanche, tal foi a ganân-
cia com que avançaram nos 
despojos. E veio a segun-
da guerra mundial (1939-
1945): 45 milhões de mor-
tos, 35 milhões de feridos, 
e um desperdício de 1,378 
trilhão de dólares (mais de 6 
trilhões de reais), muitas jo-
vens estupradas, economia 
arrasada. Criaram a ONU 
para ajudar a D. Razão a al-
cançar a paz, mas até hoje o 
mundo não sabe o que é � -
car sem beligerância. Nosso 
Mundo está cada vez mais 
violento, as facções impe-

rativas e as drogas ceifam 
vidas precoces com muita 
frieza e barbárie. 

Saúde? O homem ra-
cional não conseguiu! O 
mundo está cada vez mais 
doente. Pandemias têm 
varrido seres humanos sem 
piedade e deixado cientistas 
e especialistas prostrados, 
eles mesmos procuram pela 
saúde. Enjaulados pelo Co-
ronavírus, estão assistindo 
a milhares de pessoas mor-
rerem sem saber quem mais 
está na lista dos condenados 
por ele! O medo é patente! 
Os iluminados positivistas 
também não encontraram 
a felicidade por meio da ra-
zão, o número dos suicidas 
e alarmante e crescente. E 
como poderiam, sem paz e 
sem saúde? Segundo a FAO, 
anualmente, no mundo, 
quase 10 milhões de pesso-
as morrem de fome! Estão 
gastando trilhões de dólares 
para racionalmente encon-
trar a vida eterna, e alguns 
creem tê-la encontrado. Um 
investimento inglório, pois 
só Deus pode dar vida (Jo. 
3:16,36). Jesus disse: Eu vim 
para que tenham vida, mas 
não querem vir a Mim para 
terem vida (Jo. 14:6 e 5:40). 
Se quiser viver saudável, em 
paz, pense nisso.

Como nós, muitas pesso-
as devem estar imaginando, 
que estão sonhando e que 
irão acordar desse pesadelo, 
na verdade estão acordados, 
não sendo sonho nem pesa-
delo, mas pura verdade. O 
planeta Terra, este que nós 
habitamos, passa por uma 
das mais terríveis fases de 
sua existência, enfrentando, 
além das guerras fratricidas 
entre países orientais, onde 
diariamente morrem milha-
res de pessoas de todas as 
idades, surge esta calamitosa 
endemia mundial (doença 
infecciosa recorrente em po-
pulação e ou regiões especí-
� cas) que a ciência classi� -
cou como coronavírus.

No mundo todo, em-
bora nos super equipados 
laboratórios, capazes e ex-
perientes cientistas estejam 
desde o início, lutando diu-
turnamente na tentativa de 
encontrar uma vacina que 
possa debelar esse mal, até 
o presente nada há de po-
sitivo. Também nomes de 
panaceias aventadas são 
inutilmente divulgados.

Os hospitais � xos e os 
de campanha (idênticos aos 

montados em campos de 
batalha, para socorrer solda-
dos feridos durante as lutas), 
estão todos lotados por afe-
tados, muitos em UTI (Uni-
dade de Tratamento Inten-
sivo), sendo atendidos por 
abnegados médicos e enfer-
meiros, muitos deles, por 
contraírem o mal, morrem.

 As regras ditadas pelo 
Ministério da Saúde, quan-
to às precauções a serem 
tomadas para evitar que se 
contraia o vírus, estão: lavar 
as mãos constantemente, 
de preferência com sabão 
em barra, desinfetá-las com 
álcool gel, evitar reuniões 
pessoais e se necessárias, 
usando máscaras, manten-
do distância entre as pesso-
as. Usar dois pares de calça-
dos, um para transitar pelas 
ruas deixando-o ao regres-
sar, na entrada da residên-
cia, outro ao nela ingressar.

Com material e desin-
fetante adequados, aplicar 
no chão, paredes, quadros 
e móveis de todos os cô-
modos após a retirada do 
pó, sempre usando luvas e  
máscara protetoras.  

 Sendo as mãos o maior 

captador, condutor e trans-
missor de qualquer tipo de 
vírus, ao usá-las no ma-
nuseio de moedas e notas, 
qualquer tipo de material 
adquirido no comércio, na 
condução de carrinhos dos 
supermercados, mesmo   
desinfetadas, deve-se evitar 
tocar o rosto.

Sentido qualquer sin-
toma de resfriado (estado 
febril, tosse, espirro ou co-
riza), consultar médico em 
posto de saúde ou hospital 
para receber tratamento 
necessário. O certo mesmo 
é óbvio, seguimos as orien-
tações médicas, � cando em 
casa, mantendo a quarente-
na até quando, por ora nin-
guém sabe.

No segundo ato deste 
drama, temos o choque de 
opiniões, palavras, atos e 
manifestações populares, 
envolvendo as mais altas 
patentes da política nacio-
nal, a começar pelo Pre-
sidente da República.  A 
situação do nosso país é 
delicada, não apenas pelo 
desencontro de pontos de 
vista de alguns políticos, 
mas pela falta de patriotis-

mo de todos os que ocupam 
elevados cargos nos Minis-
térios e Tribunais Superio-
res, pensando apenas em si 
e não no cumprimento da 
sigla na Bandeira Nacional 
“Ordem e Progresso”.   

Dentre outras demons-
trações da falta de cultu-
ra do povo, enquadramos 
o descumprimento da Lei 
referente aos Símbolos Na-
cionais, quanto ao respeito, 
signi� cado, descritivo de 
como e ocasião de usá-los,  
falha essa passível da puni-
ção, que não é aplicada aos 
infratores, principalmente 
quanto ao Hino e à Bandei-
ra Nacionais. A todos nós, 
que amamos os nossos se-
melhantes, que adoramos a 
nossa Pátria e diariamente 
oramos para que haja saú-
de, liberdade, amor e paz no 
atribulado mundo em que 
vivemos, é constrangedor 
convivermos em um perí-
odo tão violento e agressi-
vo como o atual, o que não 
nos faz esmorecer e muito 
menos perder a Fé, essa ir-
reversível Fé, que no con-
duzirá certamente, à dias 
melhores. 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
A imprensa como um 
agente essencial no 

combate à pandemia
Desde os primórdios da comunicação, como a Pe-

dra de Roseta, ou o marco da prensa de Gutenberg 
e o início dos jornais na Europa, que o jornalismo 
desempenha um papel importante no processo de 
informação da sociedade. A imprensa sempre foi 
responsável por transmitir as notícias, de grandes 
ou pequenos acontecimentos, nacionais ou interna-
cionais, com o objetivo de manter a população infor-
mada sobre o que está ocorrendo e deixar que todos 
façam suas próprias análises.

Atualmente, essa responsabilidade está ainda 
mais ampliada, devido a tecnologia envolvida e ne-
cessidade de atualização e acompanhamento simul-
tâneo. Com o intuito de acompanhar as mudanças e 
levar informação relevante, os veículos de comuni-
cação formulam suas pautas de acordo com a agen-
da setting que, basicamente, está fundamentada na 
infl uência social. E, levando em consideração o mo-
mento que estamos passando, a metodologia utiliza 
as dúvidas a respeito da pandemia Covid-19 e de-
mais interesses, como quais os efeitos da pandemia 
no país, as ações dos órgãos públicos e atualização 
dos casos, para manter a população atualizada.

É nítido que todos os noticiários estão pautados no 
assunto e que a maioria da programação também, 
contudo, temos visto críticas a respeito da quantida-
de de criação de conteúdo sobre o assunto, que indi-
cam, às vezes, a sensação de sufocamento por parte 
do leitor, telespectador e ouvinte, além dos internau-
tas que se dizem bombardeados diariamente com 
materiais semelhantes. A partir dessa observação, 
é comum que as pessoas digam que não aguentam 
mais ver tantas notícias ruins.

O contraponto dessa fala é o próprio exercício da 
profi ssão, o jornalismo tem a responsabilidade de 
retratar fatos, se eles são negativos, pelo menos por 
enquanto, não há para onde fugir. Obviamente que 
em meio à essa realidade dura e preocupante exis-
tem notícias pautadas em acontecimentos positivos, 
as quais ganham espaço no noticiário e são tão im-
portantes quanto as outras, pois a imprensa, com 
seu papel social, também pode levar esperança.

Assim como em outros momentos que a huma-
nidade já viveu, como guerras, a queda das torres 
gêmeas e outros confl itos, o jornalismo foi e é neces-
sário. Levando em consideração a atual crise huma-
nitária, em que todos os setores são atingidos, des-
de a saúde até a economia, educação e segurança, 
a imprensa se torna um serviço social necessário de 
atualização e até mesmo instrução das pessoas com 
menor nível intelectual, permitindo o acesso à infor-
mação, que muitas vezes ocorre gratuitamente. Essa 
pulverização de dados também serve como divul-
gação de oportunidades e descobertas animadoras, 
que promovem um acalento.

Ao contrário do que se pensa, o jornalismo tam-
bém entrega notícias positivas, conforme ocorrem, 
obviamente, pois a profi ssão é realizada a partir da 
realidade, ou seja, acontecimentos verdadeiros, des-
sa forma, se não houver informações caracterizadas 
“boas”, também não haverá notícia do mesmo cunho. 
Não se pode noticiar o que não aconteceu. E, partir 
desse compromisso com a verdade e imparcialida-
de, a imprensa brasileira se dispõe a desmentir Fake 
News e reforçar a checagem de fatos, com o objetivo 
de não passar falsas informações.

Durante uma pandemia e crise humanitária, é 
importante que a sociedade se mantenha informa-
da, que consuma conteúdo de fontes confi áveis e de 
especialistas no assunto. Manter-se longe de dados 
errôneos também é uma forma de combater o vírus, 
proteger a si mesmo e ao restante das pessoas, além 
de preservar a saúde mental.

...
Reprodução do texto de Cibele Cardoso, jornalista pela 

Universidade São Judas Tadeu, pós-graduanda em jornalismo 
contemporâneo e digital na Universidade Anhembi Morumbi e 
auxiliar de comunicação na Vervi Assessoria e Comunicações.

Editorial

“Se correr o bicho pega, se parar...”
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Pais devem entregar 
atividades dos alunos 
a partir de segunda

Rafard  |  Apostila com novas atividades serão entregues aos pais

Na última segunda-
-feira (27), a Diretoria 
de Educação de Rafard 
distribuiu as atividades 
escolares para os alunos 
da rede municipal de 
ensino. Um kit escolar 
e ovos de Páscoa tam-
bém foram entregues 
aos pais, que retiraram 
diretamente nas escolas, 
nos dias e horários agen-
dados.

As atividades realiza-
das pelos alunos durante 
essa semana deverão ser 
devolvidas nas esco-
las pelos responsáveis, 

de acordo com o novo 
cronograma estipulado 
pela Educação (confira 
no quadro). O objetivo é 
evitar aglomerações de-

vido a pandemia do co-
ronavírus.

Segundo a Diretoria 
de Educação, a partir de 
segunda-feira (4), serão 
entregues as apostilas 
para os alunos realiza-
rem as atividades duran-
te a semana.

Merenda escolar
Na última semana, a 

Diretoria de Educação 
também entregou 200 
kits de merenda nas re-
sidências dos alunos ca-
dastrados no programa 
Bolsa Família.

De acordo com a Pre-
feitura de Rafard, as fa-
mílias que não estão ca-
dastradas no programa 
e entraram em contato 
com a Assistência Social 
ou com a Diretoria de 
Educação do município, 
receberão os kits nos 
próximos dias em suas 
residências.

Além das atividades, ovos de Páscoa foram entregues aos alunos da rede 
municipal de ensino (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

Kits Merende Escolar foram entregues (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)
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Mutirão pelo Cadastro: Saiba os pontos de auxílio
Capivari  |  Voluntários estarão distribuídos em diversos bairros de Capivari para auxiliar população a realizar o cadastro do Auxílio Emergencial

Acontece neste do-
mingo, dia 3 de maio, o 
Mutirão pelo Cadastro 
das 8h às 12h em diver-
sos pontos da cidade de 
Capivari (SP).

A ação voluntária foi 
idealizada por empresá-
rios, lideranças religio-
sas e de associações de 
Capivari, com o objeti-
vo de auxiliar as pessoas 
que estão com dificul-
dade de se cadastrar no 
programa Auxílio Emer-
gencial, do Governo Fe-
deral.

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 colocar 
um ponto em cada bairro 
surgiu para não formar 
filas e aglomerações”, 
explica o grupo.

De acordo com o di-
vulgado pelo grupo, é 
estimado que cerca de 
20 mil pessoas de Capi-
vari possam se cadastrar 
para receber o benefício. 
Levando em considera-
ção que o auxílio de R$ 
600 será pago por 3 me-
ses, se todos forem ca-
dastrados corretamente, 
o impacto na economia 
local pode ser de até R$ 

36 milhões.
Importante ressaltar 

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

Veja abaixo os pontos 
do Mutirão pelo Cadas-
tro:

Castelani - Super-
mercado Servbem - Rua 
Prof. Newton Pimenta 
Neves,747;

Bosque dos Pinhei-
ros, Jardim do Bosque, 
Jardim Branyl e Pi-
nhalzinho - J.A. Gás e 
Água - Av. Josefina Gio-
vana Rossi, 2245; 

São João - Supermer-
cado Mota - Rua Aristeu 
Stênico, 92 (Antiga Rua 
4);

São Luis e Santa 
Rita de Cássia (Trevo) 
- Casa da Criança - Rua 
da Gloria, 45;

Porto Alegre, San-
ta Rosa, Jardim Elisa, 
Estação e Vila Souza - 
Sede do Sindicato/ Tur-
ma da Barca - Próximo 
Ronaldão Rua Ismael 
Bueno de Oliveira, 33; 

Engenho Velho, Pi-
tangueiras, São José, 
Santa Terezinha e 
Santa Teresa D’Ávila - 
Sede da Escola de Sam-
ba Vai com tudo - Rua 
Aracajú, 469;

Vila Cardoso, Vila 
Cremente, Vila Balan 
e Santa Rita - Igreja 
Quadrangular - Alameda 
Faustina Franchi Annic-
chino, 256;

Moreto e Padovani - 
Em frente a escola Aldo 
Silveira - Av. José Anni-
chino, 1357;

Genova, Vila Izildi-
nha e Santo Antonio - 
Avenida Itália, 396;

São Pedro - Rua Ma-
teus Brugnheroto Mora-
es, 121;

Centro, Vila Fátima 
e Cancian - Praça Cen-
tral - Tenda do Grupo de 
Ciclismo Fala Fera;

Conj. Resid. Por-
to Alegre e Morada 
do Sol - Supermercado 
Doce Lar - Rua Corina 
Cortelazzi, 80;

Pão de Açúcar - Igre-
ja Quadrangular - Rua 
General Osório 859.

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.

Para 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 
formal – destinado para 
trabalhadores autôno-
mos com rendas infor-
mais, que não seja agen-
te público, inclusive 
temporário e nem exer-
cendo 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 – 
renda familiar mensal 
per capita (por pessoa) 
de até meio salário míni-
mo (R$ 522,50) ou ren-
da familiar mensal total 

(tudo o que a família re-
cebe) de até três salários 
mínimos (R$ 3.135,00);

– Rendimentos tribu-
táveis – não ter recebido 
rendimentos tributáveis, 
no ano de 2018, acima 
de R$ 28.559,70;

– Estar desemprega-
do 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)
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‘Conexão Solidária’ 
arrecada 9,8 toneladas 
de alimentos na região

Solidariedade  |  Piracicaba, Capivari, Mombuca e Rafard arrecadaram

A EPTV, afiliada da 
TV Globo, em parceria 
com as prefeituras das 
cidades da região de Pi-
racicaba (SP), promove-
ram a Campanha Regio-
nal de Arrecadação do 
projeto Conexão Solidá-
ria, para ajudar famílias 
no período da quaren-
tena, no último sábado 
(25) e domingo (26). 
Quase dez toneladas de 
alimentos foram doados.

As cidades organiza-
ram o esquema de en-
trega por meio de um 
“drive thru”, entre 8h e 
17h. O projeto seguiu as 
orientações de seguran-
ça para que as pessoas 
não precisassem sair do 
carro para entregar os 
produtos doados, todos 
os voluntários usavam 
máscaras e havia álcool 
gel disponível no local.

Participaram do pro-
jeto Piracicaba, Nova 
Odessa, Capivari, Li-
meira, Mombuca, Ra-
fard, Cosmópolis, Santa 
Bárbara d’Oeste, Char-
queada e Iracemápolis. 
Confira o balanço de al-
gumas cidades.

Rafard
As doações foram 

realizadas pelo sistema 
drive thru, no qual mais 
de 100 veículos passa-
ram nas praças da Ban-
deira (Centro) e Domin-
gos Fontolan (Popular).

Ao todo, foram arre-
cadados 892 kg de ali-
mentos, 151 unidades 
de produtos de higiene 
e limpeza, 1387 peças 
de roupas e 70 calçados. 
892 quilos de alimentos; 
151 quilos de produtos 
de limpeza; 486 quilos 
de roupas.

“Este resultado só foi 
possível devido a hos-
pitalidade do povo ra-
fardense, que abraça as 

causas sociais e ajuda 
o mais vulnerável”, co-
mentou a Presidente do 
Fundo Social de Rafard, 
Sônia Bueno.

Mombuca
Em Mombuca, as 

doações somaram 300 
quilos de alimentos; 20 
quilos de produtos de 
limpeza; 30 unidades de 
produtos de higiene e 10 
quilos de roupas.

Capivari
Já na cidade vizinha, 

Capivari, foram arreca-
dados mais de 200 qui-
los de alimentos e diver-
sos produtos de higiene 
e limpeza.

Doações de alimentos, roupas e produtos de higiene e limpeza foram alocadas na 
sede do Serviço Social (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)



A bem da verdade, nesta postagem eu deveria falar 
sobre o dia 1º de Maio – em que se comemora o dia do 
Trabalho, mas como o material que imaginei ter em mãos 
extraviou, deixarei para a próxima semana, se assim for 
possível.

Visto, que nesses dias, tive o privilégio de receber 
muitas contribuições de amigos e colaboradores, que es-
tão me abastecendo de vasto material histórico de nossa 
cidade, e assim contando com eles, pude me municiar 
de informações preciosíssimas que doravante passarei a 
dispor, resolvi hoje homenagear o personagem que deu 
nome à rua Pracinha Fábio, que acredito, poucas pesso-
as, sabem quem foi...

O material que recebi fala de um soldado brasileiro, 
cujo nome era Fábio Pavani ou Pavan (na foto, do lado 
direito), que participou da II Guerra Mundial, tendo lu-
tado bravamente na campanha feita na Itália, ao lado de 
outros “pracinhas” - como eram chamados nossos com-
batentes, naquela época.

O 2º Sargento da FEB, Fábio Pavani, que era natural 
de Villa Ra� ard, morreu em combate, aos 23 anos de ida-
de, entre os dias 06 e 07 de de maio de 1945, como noti-
ciou um mês depois, o Jornal “O Progresso” ou seja, no 
dia 10 de junho, através do seu eminente jornalista José 
Miguel Bósio. 

Atentemos ao fato, de que, naquele tempo uma notí-
cia dessa natureza, demorava dias até chegar às famílias, 
e muito mais aos órgãos de imprensa, tanto que, só um 
mês depois é que os moradores � cariam sabendo que ha-
via tombado no campo de luta, o bravo Pracinha Fábio, 
orgulho do povo rafardense.

Vou reproduzir abaixo para curiosidade do caro lei-
tor, como o competente jornalista José Miguel Bósio, deu 
a notícia no seu prestigiado jornal “O Progresso”, cuja lei-
tura era obrigatória na nossa cidade e região em tempos 
de paz, muito mais quando eclodiu a II Guerra, pois, o 
povo � cava ansioso por saber notícias:

Jornal “O Progresso” - Ra� ard, 10 de junho de 1945
“Morreu na guerra, um Rafardense - Soubemos de 

fonte � dedigna, haver falecido em operações de guerra 
na Itália, no dia 06 ou 07 do mês passado, o 2º Sargento 
Fábio Pavani, com 23 anos de idade, natural de Ra� ard, e 
cuja família reside atualmente no Estado do Paraná”.

Os feitos deste valente soldado, foram reconhecidos 
pelo Governo da época, tanto que, foi homenageado 
também dando seu nome à uma praça no Estado do Rio 
de Janeiro, e ainda deu nome à uma alameda, na Vila 
Maria, na cidade de São Paulo. 

Para aqueles que nunca ouviram falar, quem foi que 
deu nome à rua Pracinha Fábio, e tinha a curiosidade de 
saber, espero ter contribuído, e com isso resgatar a histó-
ria de nossa cidade, assim como a biogra� a de seus per-
sonagens - heróis de verdade, como é o caso deste jovem, 
que na sua pouca idade, deu sua vida, lutando por nosso 
país.

Que esta postagem, sirva-nos de re� exão, para reava-
liarmos os atuais conceitos de “heróis” que hoje são cul-
tuados por in� uência da mídia, e revermos quem são os 
verdadeiros heróis, para ensinarmos nossos jovens, atra-
vés de uma conscientização, desfazendo assim, a falsa 
concepção do herói, que a mídia nos quer impingir.

Meus sinceros agradecimentos ao cidadão e grande 
rafardense, sr. Heitor Turolla, que foi quem – gentilmente 
- disponibilizou farto material histórico de nossa cidade, 
tornando esta matéria possível, qual seja, documentos, 
manuscritos e até mesmo fotos, como a do homenageado 
de hoje e sua biogra� a, entre muitos outros que serão aos 
poucos postados ao longo de nossas publicações.

Quem foi o Pracinha Fábio?
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O casamento atrapalha 
a prática do bem?

E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que 
tinham seguido Jesus desde a Galileia, para o servir. 

Entre as quais estavam Maria Madalena, e Maria, mãe 
de Tiago e de José, e a mãe dos � lhos de Zebedeu. 

Mateus (27:55-56)

Por que tantas desculpas para servir no bem?
O desculpismo: nesse terreno de assistência espiritual, 

vemos quantos pretextos são inventados pelas criaturas 
terrestres para fugir ao testemunho da verdade divina, 
nas tarefas que lhes são próprias...

Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as 
realidades sublimes, os mais idosos a� rmam-se inúteis 
para servi-las. Os casados reclamam quanto à família, os 
solteiros queixam-se da ausência dela... (1)

Dizem os supersticiosos que casais experimentam, de-
pois dos sete anos, a sua primeira crise conjugal. Outros, 
mais pessimistas, acham que as crises são uma constante 
na vida a dois.

Em dezembro todo mundo quer estar casado; em fe-
vereiro, solteiro! (2)

Compreendamos o casamento como sendo um con-
sórcio de realizações e concessões mútuas, cuja falência 
é preciso evitar. 

Divulguemos o princípio da reencarnação e da res-
ponsabilidade individual para que os lares formados 
atendam à missão a que se destinam. (3)

Em nosso sangue circula tudo, porque ele é feito de 
tudo o que comemos, aspiramos e bebemos — mas tam-
bém das nossas emoções, que são os sentimentos e de-
sejos. Estamos aprendendo a cuidar do que comemos, 
aspiramos e bebemos, mas devemos aprender a cuidar 
das emoções e vivências.

Sejamos ativos na criação de bons hábitos e na prática 
da fraternidade, agindo em tudo com ética e amor, que a 
paz será nossa companheira.

“Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e 
unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. De 
modo que já não são mais dois, mas uma só carne. Por-
tanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem” (Mc 
10.7-9).

No dizer de Jesus, o casamento é uma união santi� -
cada por Deus, e os homens não podem unir ou desunir, 
e nada há a temer, pois que Deus é amor e in� nitamente 
sábio, bom e justo.

Nessa sociedade, que deve se transformar no lar aco-
lhedor onde sempre existe a alegria de retornar, alguns 
elementos são marcantes: o pacto mútuo das duas almas 
que se comprometem com um futuro promissor; uma 
prova testemunhal diante da comunidade; e a união se-
xual, que realiza o prazer e a função da procriação, lei 
admirável da reencarnação.

Não existe uma regra melhor para servir a Deus, à fa-
mília, à vida e à sociedade, podendo ser casado ou soltei-
ro (qualquer dessas condições é irrelevante): para quem 
se dispõe a fazer o bem àquele que está necessitando. 

(1) André Luiz (Chico Xavier), “Bacelar”, cap. 28, “Os 
Mensageiros” – FEB

(2) “Existe vida, depois do casamento”, Dr. Francisco 
Cajazeiras, entrevista ao Leitor EME

(3) André Luiz (Waldo Vieira) – “Sol nas almas” – FEB

Do LeiTor
O estraga prazeres!
Não era por maldade, aliás criança difi cilmente faz 

coisas por maldade, mas lembro que com essa minha 
mania de raciocinar logicamente, e tenho isso desde 
muito criança, estragava muitas brincadeiras que os 
adultos faziam conosco, e não conseguia fi car quieto e 
dizer que aquilo era impossível!

A Mais clássica era uma que toda vez que o nono 
Quibao passava embaixo do pontilhão sob a SP101, li-
gando Rafard e a fazenda São Bernardo, ele, ao volante 
do belíssimo Aero Wills Verde Cassino ano 67, manda-
va a gente baixar a cabeça, pra não bater no pontilhão.

E eu no banco da frente, olha o perigo, criança 
no banco da frente, e ás vezes duas ainda, e sem cin-
to de segurança, do alto de meus 5 anos retrucava:                                                                                                            
Nono, não precisa baixar a cabeça, pois o teto do carro 
é mais alto que nossas cabeças, e ele bateria primeiro.

Sem querer, e sem maldade eu quebrava a magia, 
pois ele, meu primo Tadeu e Edmilson baixavam a ca-
beça, tinha sempre mais gente no carro, mas nas né-
voas do tempo não me lembre se também baixavam, 
essas viagens noturnas eram pra fazer as celebrações 
católicas nas fazendas São Bernardo, Capuava, San-
ta Lídia, estas que a gente tinha que passar embaixo 
do pontilhão, e a Taquaral que era sentido Tietê. Como 
coisas simples assim nos marcam pela vida toda, mes-
mo sendo mito racionalista, sempre gostei de causos 
de fantasmas e numa dessas celebrações na fazenda 
Taquaral, onde perto do campo tinham arvores altas, 
numa noite dessas eu nem prestei atenção na celebra-
ção, pois fi quei imaginando estórias de fantasmas, ou-
vindo o uivo do vento nas folhas das árvores.

Como coisas assim deixam marcas em nossa memó-
ria, que são reativadas por gatilhos externos, como al-
guma foto, perfume, sabor de algum prato, nesse deva-
neio em minhas memórias, lembro que na época fumar 
era charme, meu pai, mesmo casado, nunca fumou na 
frente de meu Nono Quibao, nem meus tios fumavam, 
essa lembrança me veio agora pois na época do MO-
BRAL, minhas tias Ana e Tere davam aulas noturnas 
para os adultos na fazenda Itapeva, onde morávamos 
na venda, uma das salas fi cava na “casinha” uma casa 
de 3 cômodos que fi cava ao lado da venda, e a outra na 
escola da fazenda, por isso o nono fi cava em casa du-
rante as aulas, e meu pai aguentava fi rme sem fumar 
até ele ir embora, pra mim o nono em casa era uma 
felicidade e não desgrudava dele, mesmo quase sempre 
estragando as brincadeiras dele.

Ainda no rol das lembranças, na minha cabeça de 
criança, que com 6 anos já estava no primeiro ano e na 
minha lógica, andar com dinheiro no bolso e saber ler 
era coisa de adulto, não entendia porque “gente gran-
de” tinha que aprender á ler, hoje tenho que render mi-
nhas homenagens aos heróis que com seu facão tiravam 
do corte da cana o sustento de suas famílias, e ainda, 
depois de um dia estafante de trabalho, achavam for-
ças para estudar á noite. Falando desses heróis, lembro 
com saudade dessa época que eu moleque curioso fi ca-
va grudado nos fregueses da venda quando voltavam 
todos cheios de cinza de cana e iam tomar uma pinga 
pra descer a poeira, e trocar uns dedos de proza entre 
eles, ao saírem, aqueles heróis, levavam sempre alguma 
coisa pra casa, uma mistura, normalmente um pedaço 
de mortadela, sem fatiar, pois não tinha maquina, uma 
lata de sardinha, ou um pedaço de “queijo duro”, além 
de balas ou doces para as crianças! Era uma vida cheia 
de lutas, mas agora entendo a expressão de orgulho nos 
olhos deles, orgulho de serem os provedores de uma fa-
mília que era unida pelo amor e respeito!

Aos que tiveram a paciência de me acompanharem 
essas lembranças, agradeço, pois é minha forma de ho-
menagear cada um dos citados, que de uma forma ou de 
outra são heróis anônimos que criaram famílias e gente 
de bem, sem os quais, eu não teria escrito essas linhas e 
muitos dos que estão lendo também não estariam aqui!

Rafard, 20/04/2018, 16:20

Escrito por Jr. Quibao



01 DE MAIO DE 2020 7O Semanário

Prefeitura inicia 
entrega dos 

carnês do IPTU

A Prefeitura de Ra-
fard iniciou nesta sema-
na a entrega dos carnês 
do IPTU (Imposto Pre-
dial Territorial e Urba-
no). A previsão é que to-
dos sejam entregues até 
8 de maio.

O vencimento da 1ª 
parcela ou da cota única 
do IPTU 2020 tem ven-
cimento para o dia 15 de 
maio. Quem optar pelo 
pagamento à vista tem o 
benefício de 10% de des-
conto sobre o valor do 

imposto. Já o contribuin-
te que optar pelo parce-
lamento, poderá pagar 
o valor em oito parcelas 
iguais, sem desconto.

Segundo a prefeitu-
ra, neste ano houve um 
reajuste de 3,9856% no 
valor do IPTU e, tam-
bém, na taxa de limpeza 
pública, corresponden-
te à inflação acumulada 
nos últimos 12 meses e 
calculada pelo IGP-M 
(Índice Geral de Preços 
do Mercado).

RAFARD

Carnês do IPTU 2020 de Rafard (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

Valéria Bolsonoro destina 
ambulância para Capivari

POLÍTICA

O vereador Valdir 
Antônio Vitorino ce-
lebrou a conquista de 
uma ambulância, desti-
nada pela deputada es-
tadual Valéria Bolsona-
ro, por meio de emenda 
parlamentar no valor de 
R$ 180 mil. O dinheiro 
se encontra na conta da 
Prefeitura Municipal de 

Capivari, que agora vai 
licitar a compra do veí-
culo. Após a aquisição, 
a ambulância será des-
tinada à Santa Casa de 
Misericórdia. 

“Agradeço a depu-
tada Valéria Bolsonaro, 
que vem contribuindo 
com nossa Capivari”, 
reconheceu Vitorino.

Mulher investigada 
por maus tratos é 
presa em Capivari

Na última quarta-fei-
ra (29), a Polícia Civil 
de Capivari realizou 
operação conjunta no 
município, contando 
com Policiais da Dele-
gacia do Município e da 
Delegacia de Defesa da 
Mulher.

Os Policiais Civis da 
Delegacia do Município 
de Capivari deram cum-
primento a um Mandado 
de Prisão Preventiva, 
expedido pelo Tribunal 
de Justiça do Estado de 
Sergipe.

As investigações re-
alizadas pelo Setor de 
Investigações Gerais 
(SIG) tiveram início há 
cerca de um mês, após 
receber solicitação da 
Divisão de Capturas – 
DOPE, para encontrar 
uma pessoa que no mo-
mento residia neste mu-
nicípio.

Sob comando da De-
legada de Polícia, Dra. 
Maria Luísa Dalla Ber-
nardina Rigolin, os po-
liciais civis logram êxito 
em localizar a investi-
gada, esta acusada pelo 
crime de Maus Tratos, 
ocorrido na cidade de 
Laranjeiras, Sergipe.

Realizadas as medi-
das de praxe, a captu-
rada foi posteriormente 
transferida até a Delega-
cia Participativa de Pi-
racicaba/SP. Sua prisão 

foi comunicada à Policia 
Civil da cidade Laranjei-
ras, bem como ao Tribu-
nal de Justiça do Estado 
do Sergipe.

Ainda fora realizada 
Operação Policial com 
intuito de diligenciar so-
bre Denúncias em casos 
de Violência Domésti-
ca, Abuso Sexual contra 
Crianças e Adolescen-
tes, bem como Violên-
cia contra o Idoso, fatos 
ocorridos neste municí-
pio.

Durante a operação, 
cerca de onze endere-
ços foram diligenciados, 
contando com o apoio 
do Setor de Investiga-
ções Gerais da DDM e 
da Delegacia do Muni-
cípio, sob o comando da 
Delegada, Dra. Maria 
Luísa Dalla Bernardina 
Rigolin.

A Polícia Civil res-
salta que vem realizan-
do diversas operações, a 
fim de investigar e coibir 
crimes neste município.

Denuncie
Vítimas de Violência 

Doméstica, Abuso e Ex-
ploração Sexual podem 
e devem denunciar indo 
até a DDM, pelo Disque 
100 (Direitos Humanos), 
Disque 180 (Secretaria 
da Mulher) ou através 
dos telefones (19) 3491-
2563 / 3491-4181.

POLÍCIA

ASSINE OU ANUNCIE 3496-1747

Profissionais da 
Educação retornam 

ao trabalho de 
forma remota

CAPIVARI

Cerca de um mil 
(1.000) profissionais da 
Educação de Capivari 
retornaram ao trabalho 
na última semana (dia 
23), para dar continuida-
de ao processo de ensino 
aprendizagem no muni-
cípio.

O ensino acontece-
rá de forma remota, no 
qual os professores pre-
pararão atividades e os 
alunos farão em casa e 
devolverão à escola em 
datas estipuladas pelas 
unidades de ensino.

Segundo o prefeito, 
Rodrigo Proença, do dia 
3 de fevereiro ao dia 20 
de março 150 horas/aula 
foram ministradas, fal-
tando agora 650 horas 
para cumprimento das 
800 que são determina-
das por lei.

“Com o retorno das 
atividades em casa e a 
colaboração entre pais e 
professores, iniciaremos 
o cumprimento dessas 
650 horas de forma re-
mota e a previsão é fina-
lizarmos o ano letivo em 
23 de dezembro. Caso 
esse retorno ficasse só 
para julho, certamente 
teríamos que repor aulas 
aos sábados, domingos 
e feriados e ainda es-
tendermos o término do 
ano letivo de 2020 para 

janeiro de 2021,” disse o 
prefeito.

Medidas adotadas
O retorno foi tranqui-

lo, todos os cuidados e 
medidas de prevenção 
foram adotados pelos 
profissionais da Edu-
cação. A Secretaria de 
Educação distribuiu um 
kit com luvas, álcool em 
gel e máscara para cada 
professor, e tudo foi re-
alizado com o distancia-
mento necessário. 

De acordo com a Se-
cretaria da Educação, 
escalas de trabalho fo-
ram feitas para evitar 
aglomerações e uma re-
estruturação no plano de 
aulas foi feita.

O prefeito parabeni-
zou a todos os profissio-
nais da educação pelo 
empenho em oferecer 
oportunidades aos alu-
nos, agradeceu aos pais 
pela compreensão e co-
laboração e a todos os 
líderes desse novo Plano 
de Trabalho, o qual, de 
maneira oportuna ao mo-
mento, contempla cum-
primento às leis, impor-
tantes decisões para que 
os professores possam 
trabalhar de forma se-
gura e oportunidade aos 
alunos de darem conti-
nuidade aos seus estudos.

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Capivari)
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MM Souza anuncia desconto de 100% na 
mensalidade do transporte universitário

Estudantes  |  Alunos não pagarão mensalidade por tempo indeterminado; faculdades e escolas suspenderam as aulas em março devido à pandemia

Ótima notícia para os 
estudantes e usuários do 
transporte universitário 
da MM Souza. A empre-
sa anunciou na tarde de 
quarta-feira (29), que a 
partir de maio deste ano, 
isentará os alunos do pa-
gamento da mensalidade 
do transporte universitá-
rio por tempo indetermi-
nado.

Desde março deste 
ano, faculdades e esco-
las suspenderam as au-
las, como forma de pre-
venção à pandemia do 
coronavírus.

Segundo a empresa, 
o benefício será válido 

para os alunos que es-
tiverem com as mensa-
lidades em dia. A MM 
Souza também ficará à 
disposição para negociar 
os débitos pendentes 
com cada aluno.

“Sensibilizada com o 
momento em que o país 
enfrenta e sem prazo de-
terminado para retorno 
das aulas, a MM Souza 
toma essa decisão, refor-
çando o seu compromis-
so social e acreditando 
que este momento exige 
bom senso, razoabili-
dade e, acima de tudo, 
união”, ressalta a direto-
ria.

A legislação não obri-
ga empresas do setor a 
conceder descontos ou 
isenção do serviço. No 
entanto, por se tratar de 

uma situação excepcio-
nal, em que todo o país 
está sendo afetado pelas 
restrições de circulação, 
o ideal é que se busque 

sempre um acordo con-
sensual.

“Quando tudo isso 
passar, e vai passar, es-
taremos ainda mais pró-

ximos. Até breve!”, fina-
lizou a MM Souza em 
nota oficial.

A empresa
Com sede em Capi-

vari (SP), a MM Souza 
atua há mais de 40 anos 
na prestação de serviços 
de fretamento contínuo, 
linhas suburbanas, li-
nhas executivas, turis-
mo/eventual e transporte 
público urbano. A em-
presa atende toda região 
com centenas de veícu-
los, distribuídos entre 
ônibus, micro-ônibus, 
vans e veículos leves 
(carros).
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Padre Reginaldo Manzotti 
faz live no Dia das Mães

Música  |  Sacerdote tem centenas de ouvintes na rádio R FM, em Rafard

O padre Reginaldo 
Manzotti prestará ho-
menagem às mães com 
uma live especial no dia 
8 de maio. A ideia é  mi-
nimizar o sofrimento de 
mulheres que estão no 
isolamento social devi-
do a disseminação do 
coronavírus no Brasil. 
Além disso, muitas de-
las não poderão estar 
próximas de seus filhos 
e netos no dia das mães. 
Será um presente de dia 
das mães.

A live do padre Re-
ginaldo Manzotti será 
transmitida em seu canal 
do Youtube, a partir das 
19h. Essa será a segunda 
transmissão ao vivo do 
cantor católico duran-
te a quarentena do CO-
VID-19.

O sacerdote está pre-
parando um momento de 
música e oração muito 
especial, com participa-
ções especiais, histórias 
emocionantes e claro, 
com a interatividade 
do público. Todos po-
dem publicar fotos em 
suas redes sociais com 
as mães, filhos e netos 
utilizando a #Fotomãe e 
#LiveManzotti, as ima-
gens serão mostradas 
durante a Live, ao vivo.

Padre Reginaldo tam-
bém promete uma gran-

de homenagem à todas, 
biológicas ou de cora-
ção, que estão neste mo-
mento sofrendo por elas 
e por seus filhos. Pro-
fissionais da saúde que 
estão sem contato com 
sua família para exercer 
com heroísmo a profis-
são e principalmente, 
defender a vida de cada 
um.
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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

22/04 – Irene Mella Zumesteen – 89 anos
23/04 – Valdeci Aparecido do Nascimento – 41 anos
23/04 – José de Campos – 108 anos
24/04 – Marina de Andrade Silva – 64 anos
25/04 – Cintia Maria de Melo – 50 anos
25/04 – Luis Felipe Gomes da Silva – 29 anos
25/04 – Carmen Aparecida de Oliveira – 61 anos
27/04 – Benedito Nunes de Moraes – 87 anos
28/04 – Alice de Souza Carrara – 83 anos
28/04 – Maria de Lourdes Garcia de Souza – 94 anos
28/04 – Francisco Pereira – 89 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:

LUCAS FERNANDO MARTINELLI e JÉSSICA ALVES RODRIGUES, 
sendo o pretendente: natural de Farroupilha-RS, onde nasceu, aos 
06/09/1996, profi ssão: auxiliar de desenhista, estado civil: solteiro, domi-
ciliado e residente em Capivari-SP, Rua Emilio Alves Ferreira, 136, bairro: 
Jardim Elisa, fi lho de Tarcisio José Martinelli e Janice Silvana Martinelli; 
e a pretendente: natural de Campinas-SP, onde nasceu, aos 23/12/1996, 
profi ssão: auxiliar de desenvolvimento, estado civil: solteira, domiciliada 
e residente em Rafard-SP, Rua Osvaldo Ricomini, 323, bairro: Jardim 
Ana, fi lha de Charles Rodrigues e Cintia Alves do Nascimento Rodrigues.

Rafard, 29 de abril de 2020.

Rosane Mila Peixoto - Ofi cial e Tabeliã
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Dia 01/05
Isac Rafael
Edison de Jesus Stênico
Tânia Ap. de Jesus Rodrigues
Celina Alves da Silva
Daniel Alexandre Feliciano
Carlos Alberto de Campos
Leonildes P. T. Carnelós
Valdecir Silva
Fernanda Máximo
Daniel Henrique Cristóforo
Tatiane Cristina Diniz
Rafael Menillo

Dia 02/05
Guilherme Risso da Silva
Franciele Anacleto Brunheroto
Lorival Bertagna Junior
Murilo Aparecido de Arruda
Rosa Maria Cruz
Rodinei Antonio Machado (Rodão)
Margarida Colombo Anacleto
Ademir Paschoal
Priscila Braggion
Diego Ulerich
Bruno Parazzi
Ademar Turcheti
Flávia Bit

Dia 03/05
Marinete de Sousa Soares
Andreza da Costa
Carlos Matheus da Costa
Elvira Pazzianatto Boccardo
Carlos Matheus da Costa
Adriana C. Paschoal
Kelli de Oliveira
Andreza da Costa
Belkis Carravero
Ana Caroline Marreto
Claudia Mareto Dias
Caroline Bresciani

Dia 04/05
Mariana Vitória Felipe
Kauan Franco de Jesus
Luis Henrique Cerezer Zério
Matheus Roberto de Almeida
Gabriela de Oliveira Pedrina
Guilherme Abel

Denilson Fernandes
Pablo Henrique Braggion

Dia 05/05
Silmara Correa Augusto
Maria Zilda Poli Servelin
Gabriel Felix de Melo
Rodrigo Scomparim
Claudineia Ribeiro
Roseli de Souza Oliveira
Margarete Pellegrini Gomes
Angela Angeli de Sá
Maria Ap. Forti
Jane Sampaio
Talitha Domenegheti
Sandra Regina Zap Garcia
Newton Bagatelo
Rafaela Dal Fabbro

Dia 06/05
Rosangela Cássia Minçon
Marcos Frasseto
Maria Antonieta Castellini
Laércio Bertoldo
Luana Rodrigues
Maria do Carmo Barbieri Vieira
Guilherme Albiero
Rita de Cássia Abel
Graziela Menegon
Marcos Ap. Lourenço
Gabriel Chiarion
Daiane Ribeiro Campos
Davilson Roggieri
Milena Viana C. Sousa
Aline Fernandes

Dia 07/05
Carlos Eduardo Bizin
Tiago Daroz Bicudo
Marcia Regina de Rissio
Paula Zilá Pellegrini Binatto
Josué Felipe Teodoro
Claudinei Aparecido Bidóia
Mariane Rezendo dos Santos
Marcio Demenis
Ana Carolina Padovani
Tiago Ribeiro
Claudemir Abreu (Nanico)
Cristiana Castro Anézio
Loreta Fontolan Bitteler

Áries – De 21/03 a 20/04: A Lua Crescente desta semana afeta a autoestima, a relação com os 
filhos e o campo amoroso. Mas você vai sentir a necessidade de refletir e mudar as posturas materiais 
e, acima de tudo, o modo como vem enxergando o seu valor. Reflita sobre as relações que você 
nutre, principalmente aquelas pessoas que protege. O seu regente, o planeta Marte, apoia os seus 
projetos e lhe traz uma nova abordagem sobre como pode se comunicar com amigos e desenvolver os 
projetos. É necessário, porém, filtrar os ressentimentos e as mágoas que você vem carregando. Você 
está magoado e existem muitas expectativas que ainda precisam ser diluídas, mas é uma semana 
promissora para namorar e curtir a pessoa amada. O seu foco é financeiro. Nesta semana é impor-
tante avaliar os passos que envolvem os projetos. A autoestima e a consciência sobre o seu potencial 
são essenciais para concretizar movimentos mais ousados. As responsabilidades e os compromissos 
ainda são altos, mas a experiência lhe dá condições de perceber o que é melhor para o seu desen-
volvimento profissional.

Touro – De 21/04 a 20/05: A Lua Crescente desta semana pede de você posturas novas diante 
de fatos que envolvem a família ou o imóvel. Você vai sentir a necessidade de encontrar o seu valor 
e de desenvolver as relações de uma forma mais saudável. Permita que as mudanças aconteçam. É 
uma semana para criar oportunidades, mas o céu também aponta imprevistos e situações que fogem 
do seu controle. O seu regente, o planeta Vênus, pede que você ressignifique as perdas materiais, 
crie uma nova fonte de renda ou desenvolva novos projetos. É muito importante soltar tudo aquilo que 
você vem tentando colar ou consertar… aceite e recomece! O relacionamento não está do jeito que 
lhe agrada. O céu aponta dificuldades para se comunicar e pontos de vista diferentes. É uma semana 
em que fica evidente a necessidade de fortalecer a autoestima e de buscar o seu valor em família. Os 
desafios envolvem coragem para inovar e movimento para sair da zona de conforto. Os caminhos, 
porém, estão abertos para você obter soluções e resultados financeiros.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: A Lua Crescente o ajuda a se comunicar, mas os aspectos tensos 
pedem de você flexibilidade e ponderação para transmitir ou receber notícias. A experiência pode 
gerar uma reflexão sobre como deve interagir com projetos financeiros, principalmente aqueles que 
envolvem cursos, palestras ou pessoas muito próximas a você. O seu regente, o planeta Mercúrio, 
participa ativamente e o deixa mais energético, impaciente e sentindo a necessidade de cortar si-
tuações e pessoas. Busque ter calma para interagir com ideias e opiniões diferentes. O momento 
pede flexibilidade. Você pode ser mal interpretado. Há vulnerabilidade e expectativas que você vem 
nutrindo em relação a uma pessoa que precisam ser revistas. A relação passa por mudanças, mas 
você consegue dar a direção certa a ela. É uma semana ótima para compartilhar projetos e valores. É 
importante usar melhor a comunicação e o seu conhecimento. Falta de foco ou expectativas elevadas 
podem prejudicar os resultados que estão reservados a você. Portanto dê um passo de cada vez e se 
preocupe apenas em fazer o seu melhor diariamente.

Câncer – De 21/06 a 20/07: A Lua Crescente ativa o setor financeiro e pede de você definições 
importantes com um grupo de pessoas ou com projetos que você esteja desenvolvendo. O cenário 
é de mudanças, cortes e decisões que impactam as suas ideias e os seus projetos. É importante 
entender o cenário para que você possa transformar e inovar valores desgastados. O seu regente, a 
Lua, fala das mudanças que são inevitáveis, mas que precisam ser bem direcionadas para que você 
crie novas oportunidades. Os sentimentos do passado ficam fortes e geram questionamentos emo-
cionais no silêncio. É uma semana de cura em relação a sentimentos que precisam ser reservados. 
As reflexões sobre uma pessoa tendem a aumentar nas próximas semanas. Os projetos devem ser 
renovados e passam por mudanças importantes. Busque entender e aceitar algumas situações que 
não estão sob o seu controle. O céu, porém, lhe traz ajuda e a possibilidade de organizar documentos 
e recursos compartilhados.

Leão – De 21/07 a 22/08: A Lua Crescente afeta as suas posturas e pede de você flexibilida-
de para interagir com novas experiências. A autoestima é fundamental para que você construa uma 
jornada benéfica daqui para frente. A vida pede novas posturas para integrar novos projetos e ideias 
para a carreira e para os planos futuros. É importante sair da zona de conforto com consciência das 
possibilidades e de tudo o que pode alcançar por meio de uma postura proativa e dinâmica. Busque 
não alimentar mais expectativas em relação a amizades e a projetos do passado. Uma pessoa sig-
nificativa o ajuda a tomar novas decisões. Você vem questionando muitas coisas em sua vida, o que 
afeta a autoestima, mas o cenário é promissor para o amor. Se estiver sozinho, é uma semana ótima 
para conhecer alguém especial. Se estiver numa relação, o cônjuge passa por desafios profissionais, 
mas o gráfico mostra os dois em sintonia. A carreira está em destaque e o cenário é de mudanças 
e inovações. As instabilidades ainda se apresentam, mas os resultados dependem muito das suas 
posturas e da sua disponibilidade para o novo.

Virgem – De 23/08 a 22/09: Nesta semana, a Lua Crescente toca o seu emocional e os medos 
que estão depositados no inconsciente. É uma semana para mudar o curso das coisas, principalmente 
em relação a crenças e a expectativas existentes. A autoestima é importante para construir um novo 
cenário. O campo afetivo merece atenção, porque o passado entra com tudo e exige reflexões profun-
das a respeito das suas necessidades emocionais. A chave para o sucesso é mudar os pensamentos 
e as ideias que se mantinham rígidas. Os sentimentos do passado voltam e impactam a relação. É 
uma semana para entender o que você busca do outro e como pode promover a troca de uma forma 
saudável. Os ruídos do passado podem prejudicar a relação. O céu pede que você mude as suas 
crenças, porque somente assim o amor verdadeiro poderá florir. Apesar do caos que está instalado, a 
semana é de oportunidades. Esteja aberto a convites e a novas oportunidades. O seu maior desafio é 
fortalecer a autoestima e vencer os medos.

Libra – De 23/09 a 22/10: A Lua Crescente presente nesta semana pede mudanças em projetos 
e na forma de se relacionar com os amigos. Será importante refletir sobre o significado de felicida-
de e sucesso. Os projetos precisam de uma nova roupagem; para fazer isso, algumas pessoas ou 
situações devem ser recicladas. A Lua Crescente o ajuda a tomar decisões novas e, dessa forma, 
adequar as escolhas num formato interessante para o seu desenvolvimento pessoal. É uma semana 
para avaliar os seus projetos e interagir com ideias que estejam em sintonia com o seu bem-estar e a 
sua vontade. É uma semana ótima para o relacionamento. O céu fala sobre namoro, envolvimento e 
amor. Se estiver sozinho, uma pessoa especial pode entrar e a conversa será boa e interessante. Se 
a pessoa está perto, o sexo é bom e a companhia, excelente. Os projetos precisam de novas ideias e 
posturas. As suas ideias tendem a crescer, mas é uma semana para analisar a trajetória que deseja 
empregar com pessoas e as mudanças são necessárias para obter resultados.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: A Lua Crescente desta semana pede mudanças e inovações 
de planos futuros. O cenário deixa em destaque também uma pessoa importante para o seu desen-
volvimento, principalmente o cônjuge. A necessidade de encontrar a felicidade a dois gera decisões 
novas para a relação. O cenário também fala sobre mudanças externas que podem gerar possíveis 
afastamentos e adequação no formato da relação. Se a relação não estiver muito boa, o cenário fala 
sobre separação e divórcio, mas também de foco, inovação e novos caminhos a dois. Se estiver 
sozinho, análise uma figura importante que o faz sair da zona de conforto. É uma semana de desafios 
na relação. O cenário fala sobre mudanças, afastamentos e cortes. Uma tempestade afeta a relação 
e pede de ambos flexibilidade e consciência do que um sente pelo outro. Se a relação não estiver 
firme, uma separação pode acontecer. É uma semana importante profissionalmente. O céu fala das 
mudanças que precisam ser realizadas para que você obtenha os resultados que almeja. Seja flexível 
para interagir com as diversas nuances e possibilidades. Uma pessoa o ajuda nas decisões e o foco 
são as metas e as responsabilidades.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: A Lua Crescente pede um olhar mais amplo para criar oportunida-
des no trabalho. É uma semana positiva para ampliar o seu campo de visão e para mudar as crenças 
que limitam o seu desenvolvimento. Existe a necessidade de buscar cursos, informações, treinamen-
tos e novas performances para gerenciar a sua rotina e trabalho. O céu também traz a reflexão sobre 
a mudança de cidade, com o objetivo de criar novas oportunidades tanto de trabalho quanto para reno-
var as atividades diárias e, dessa forma, promover mais saúde e bem-estar. O passado está de volta 
em sua vida. As sensações e os sentimentos que ficaram mal resolvidos, voltam como uma forma de 
repará-los e curá-los. É uma semana positiva para expor os seus sentimentos e entender as nuances 
emocionais que não se apresentavam claras no passado. A pessoa amada deseja falar! É importante 
ficar atento a documentos ou a regras que podem afetar o seu trabalho. Isso tudo é muito pertinente 
em relação à experiência e ao mundo no qual você está inserido. É uma semana ainda caótica e será 
importante criar novos movimentos e avaliar as possibilidades.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: A Lua Crescente desta semana coloca o foco nas mudanças e 
nas transformações pelas quais você vem passando, com o objetivo de fortalecer a autoestima. O céu 
também vai trazer alguns questionamentos, principalmente o desenvolvimento de talentos, romances 
e filhos. É importante identificar o seu valor e o sentido da felicidade, porque somente assim é que 
você poderá fazer as escolhas certas. Nesta semana, é importante entender as questões profundas 
que geram crises, mas com a intenção de trazer à tona a sua verdadeira essência. As mudanças 
são necessárias e tudo vai ficar bem! É uma semana que acentua crises para tomar decisões que 
desafiam a autoestima e, consequentemente, os assuntos do coração. O que está em análise nesta 
semana não é a relação propriamente, mas o quanto você se sente feliz na relação. É uma sema-
na de oportunidades. Mesmo diante desse cenário, esteja atento às oportunidades que chegam. As 
responsabilidades são altas, mas você terá bons resultados a partir do momento em que criar novos 
movimentos.

Aquário – De 21/01 a 19/02: Nesta semana, a Lua Crescente fala sobre o relacionamento amo-
roso. Se estiver numa relação, é uma semana importante para abordar questões a dois que precisam 
de mudanças, por isso é recomendável ficar atento a experiências externas que transformam a dinâ-
mica da relação. Se a relação não estiver fortalecida, os aspectos contribuem para uma separação. 
Se você não estiver numa relação, preste atenção a possíveis afastamentos e a cortes com pessoas 
significativas, inclusive sócios e parceiros. É importante ser flexível e criar novas oportunidades. A 
sensação que se tem ao analisar o gráfico astrológico é que existem duas pessoas e você é levado 
a tomar uma decisão importante. O amor está presente, mas a relação merece atenção especial e 
mudanças são necessárias para que ambos desfrutem a troca. É uma semana para exercer a flexibili-
dade na comunicação. Você depende de outra pessoa para dar passos mais ousados. É uma semana 
ainda caótica, mas você precisará dar passos mais ousados. O local de trabalho também pode passar 
por mudanças e reformulações.

Peixes – De 20/02 a 20/03: A Lua Crescente desta semana afeta o trabalho e a rotina. O cenário 
se apresenta acelerado, caótico e com decisões que devem ser tomadas. Se estiver sem trabalho, é 
uma semana para tomar decisões sobre novas possibilidades e sair da zona de conforto. Se estiver 
trabalhando e for funcionário, porém, o cenário é delicado e traz mudanças, afastamentos e demis-
sões. Mas o cenário também pode intensificar mudanças na forma de ser produtivo e, com isso, mudar 
horários e trazer novas práticas. Esteja atento a notícias e à importância da comunicação com algu-
mas pessoas. Os sentimentos do passado são fortes e pede de você ressignificação. É uma semana 
positiva para aquietar a alma e ficar com a pessoa amada. Mas é preciso analisar carinhosamente os 
sentimentos e as expectativas que você vem carregando e que precisam ser curados. É uma semana 
caótica para o seu desenvolvimento profissional. O céu exige de você flexibilidade. Novas atividades 
devem ser inseridas na rotina ou na forma como você trabalha. O céu ainda fala sobre demissões, 
cortes e afastamentos.

Horóscopo
NOVELAS

Fina Estampa - Globo - 21h – sexta-feira: 
Marcela vai à casa de Paulo. Vanessa tenta se 
aproximar de Renê. Wallace esconde de Teodo-
ra que voltou a sentir a dores no peito. Carolina 
finge ser Letícia e conversa com Juan. Teodora 
implora para Quinzé deixá-la se aproximar de 
Quinzinho. Guaracy beija Griselda. Marcela en-
trevista Wallace. Esther pede para Danielle con-
versar com Paulo. Griselda avisa que fará uma 
reunião de família. Teodora procura Griselda.

Totalmente Demais - Globo - 19h – sexta-fei-
ra: Fabinho confessa a Leila que sente ciúmes 
de Jonatas. Jojô escuta Aparecida comentar 
com Arthur que o pai tem interesse em Eliza. Eli-
za não gosta de saber que Leila acompanhará 
Jonatas à comunidade. Cassandra acusa Rafa-
el de priorizar Ana Paula no concurso. Jacaré e 
Braço invadem o estúdio de Rafael e encontram 
a foto de Sofia. Jonatas e Leila ficam constran-
gidos com o incômodo de Fabinho.

Novo Mundo - Globo - 18h – sexta-feira: Jo-
aquim sente o bebê de Anna na barriga e os 
dois se aproximam. Domitila afirma que apoiará 
Dom Pedro. Thomas é ferido e Anna se preocu-
pa com o marido. Leopoldina impede Anna de 
contar a verdade sobre a paternidade do filho 
que espera. Piatã beija Jacira. Thomas se sur-
preende com a notícia de que Dom Pedro será 
obrigado a ir para Portugal. Peter e Joaquim se 
empenham para impedir a partida do Príncipe 
Regente. Joaquim duela com Avilez no palácio. 
Domitila incentiva Francisco a montar uma co-
mitiva para apoiar Dom Pedro. Benedita ouve a 
conversa de Domitila com Rosa sobre sua via-
gem ao Rio de Janeiro. Dom Pedro decide voltar 
para Portugal.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: Fio, 
K1 e K2 encontram Tato machucado, e Keyla 
decide ir à delegacia. Josefina toma conta de 
Tonico e Roney vai com Benê ao encontro da fi-
lha. Bóris convence Edgar a contratar Ellen para 
trabalhar na biblioteca. Keyla recebe uma men-
sagem do falso Deco. Dóris comunica a Ellen 
que ela trabalhará no colégio de Bóris. Benê vai 
com Ellen até o colégio Grupo, e Tina a recebe 
na entrada. Dóris visita Keyla. Mitsuko vê Tina 
com Anderson e fica furiosa. Tato namora Keyla.

Ouro Verde - Band - 20h20 – sexta-feira: Pa-
dre Sebastião denuncia Vera pelo atropelamen-
to de Bia. Salvador fica em choque ao saber que 
não conseguiu matar Jorge e José tenta acal-
mar o neto. Enquanto isso, Mônica não acredita 
na inocência de Jorge.

As Aventuras de Poliana - SBT - 20h50 – sex-
ta-feira: Waldisney vai até a casa de Nancy e 
diz que os dois já podem casar. Violeta inicia 
seu trabalho na O11O, Jeff a ajuda. No bar, Po-
liana, Bento e João conseguem mais informa-
ções sobre Cassio, o pai de Bento. Sophie diz a 
Pendleton que se meteu na briga de Ester com 
medo da reação da Android. Apesar de já saber 
a verdade, Nancy não abre o jogo com Waldis-
ney e ele estranha seu comportamento. Luigi e 
Mário descobrem que o pai está trabalhando 
para Pendleton e Sérgio confirma. Verônica diz 
aos filhos que irá passar um tempo fora de casa. 
Bento decide pesquisar sobre o pai na internet. 
Devido a reação com Ester, Ruth decide afastar 
Sophie do colégio. Yasmin irá passar a fazer 
sessões de terapia com Helô. Para se dedicar 
totalmente aos estudos, Gleyce pede demissão 
do colégio, mas pede que os filhos não percam 
a bolsa. Luisa retorna a mansão.

Betty, A Feia em NY - SBT - 18h00 – sexta-
-feira: Marcela e Armando tem dificuldade para 
escrever seus votos para o casamento. Ela sabe 
que Armando não é mais o mesmo por isso diz 
a ele que lhe dará um tempo, enquanto estiver 
viajando, para que ele decida se quer se casar. 
Catalina conversa com Betty e tenta descobrir 
se ela mantém um romance com seu chefe. 
Betty, muito nervosa, tenta disfarçar. Patrícia 
chega à V&M de óculos escuros e um lenço na 
cabeça. Ela está intoxicada depois de comer 
camarão em um jantar com Daniel. O pelotão 
se assusta ao vê-la. Romina põe em prática 
seu plano para convencer Hugo que Inesita já 
não está apta para o trabalho. Ricardo está com 
Marcela no aeroporto esperando o voo quando 
ele envia uma mensagem de vídeo a Armando 
dando instruções de como manter sua relação 
com Betty. Armando, pensando no que Marcela 
lhe disse, liga para Betty e diz que tem algo mui-
to importante para lhe dizer. Ele pede também 
que ela leve o tablet para a reunião. Antes de 
desligar ele diz que a ama.

O Que a Vida Me Roubou - SBT - 21h30 – sex-
ta-feira: Adolfo, na praça de Água Azul, toma 
um café. Josefina se aproxima e cumprimen-
ta. Demétrio chega ao mesmo lugar e Adolfo o 
apresenta a Josefina. Demétrio se queixa que 
não tem dinheiro, mas que tampouco quer tra-
balhar na marinha. Adolfo o aconselha a seduzir 
Josefina para conseguir o dinheiro que precisa. 
Josefina, em sua casa, fala com Demétrio e 
aceita sair com ele, como amigos. Nadia pede 
a Montse que pense bem nas coisas e se case 
com Alessandro para se esquecer do “marinhei-
ro”. Lauro pede a Demétrio que trabalhe na ma-
rinha ao invés de ficar andando pela rua. Ales-
sandro pede a Montse que se casem, e lhe dá 
um anel de compromisso. Montse vai caminhar 
na praia e pensa em José Luis, mas repensa 

e aceita se casar com Alessandro. Alessandro 
dá as escrituras para Montse e aceita sua pa-
lavra como garantia. Montse coloca o anel de 
compromisso e anuncia que se casará dentro 
de um mês. Demétrio procura Esmeralda mas 
ela se recusa a falar com ele. Na residência 
Almonte, Alessandro está muito pensativo por 
seu casamento, e Victor pede que reconsidere 
e volte para a fazenda. Alessandro propõe que 
seja o administrador da fazenda, pois ele es-
tabelecerá residência em Água Azul depois do 
casamento com Montse. Na fazenda Almonte, 
Joventino está pensando em Montse e diz a 
Dominga que ela já não lhe interessa, pois co-
nheceu um “anjo”. Adolfo pede cem mil empres-
tados a Josefina, fazendo-a acreditar que são 
para Demétrio. Ela aceita emprestar a quantia. 
Dias depois, Demétrio tenta pedir a Josefina que 
seja sua namorada, mas não consegue ir contra 
seus sentimentos.

Cúmplices de um Resgate - SBT - 21h30 – 
sexta-feira: O casal que quer adotar Júlia vai 
ao orfanato para levá-la para passear. A meni-
na aceita, desde que seja para visitar Joaquim 
e Felipe. Navarro e Vargas dizem que Sandro 
precisa provar que está do lado deles e não no 
de Manuela. Regina vai até a casa de Rebeca 
para ameaçar Isabela.

Apocalipse - Record - 20h45 – sexta-feira: 
Benjamin estranha a recusa de Ricardo. André 
finge não saber de nada. Marta e Tamar discu-
tem e Oziel tenta apartar. André rouba os arqui-
vos do projeto de Benjamin. Saulo pede para 
Marta tratar Hanna melhor. Ele acaba revelando 
que a esposa está grávida. Hanna se sente mal. 
Benjamin não percebe a ação de André. Gideon 
e Oziel fazem novos negócios. André entrega o 
pendrive com os arquivos para Ricardo. Hanna 
teme perder o filho novamente. Alan critica o 
filho Benjamin. Marta e Tamar ficam tristes por 
Hanna. Noah enfrenta um novo ataque terro-
rista. Gideon e Oziel tentam se proteger. Marta 
e Tamar se desesperam. Noah protege o pai e 
enfrenta os terroristas. Ferido, ele quase é atin-
gido. César e Natália encontram evidências no 
corpo da nova vítima. Zoe e os colegas na re-
dação se agitam com a notícia do atentado em 
Israel. Saulo avisa que Hanna perdeu o bebê 
novamente. Débora mostra frieza ao ver que 
Gideon esteve no meio do atentado. Mas cho-
ra sozinha no quarto. Benjamin contrata Bren-
da para trabalhar em sua empresa. André não 
gosta. Uri elogia Monique. Ele descobre novas 
informações sobre a aproximação do asteroide. 
Ariela fala sobre os judeus com Ricardo. Eles 
fazem planos contra o árabe. Uri e seu assisten-
te Dylan falam sobre o Apocalipse. O irmão de 
Alan se recusa a assinar o divórcio com Ariela. 
Zoe fala sobre Benjamin com a amiga Bárbara. 
Ela recebe um dispositivo enviado pelo amado. 
Ela descobre que é um holograma para eles se 
verem. Benjamin novamente a convida para mo-
rarem juntos. Guido diz que Nicanor pode ajudá-
-los a desvendar os novos crimes. Ele pede para 
César ir falar com o assassino.

FILMES

Rio – Globo - 14h58 – sexta-feira: Blu é uma 
arara-azul que nasceu no Rio de Janeiro, mas 
capturada na floresta, foi parar na fria Minneso-
ta, nos EUA. Lá é criada por Linda, com quem 
tem um forte laço afetivo. Um dia, Túlio entra na 
vida de ambos. Ornitólogo, ele diz que Blu é o 
último macho da espécie e deseja que ele aca-
sale com a única fêmea viva, que está no Rio. 
Linda e Blu partem para a Cidade Maravilhosa, 
onde conhecem Jade. Só que ela é um espíri-
to livre e detesta ficar engaiolada, batendo de 
frente com Blu logo que o conhece. Quando o 
casal é capturado por uma quadrilha de venda 
de aves raras, eles ficam presos por uma cor-
rente na pata. É quando precisam unir forças 
para escapar do cativeiro.

A Família da Noiva – SBT - 23h15 – sexta-fei-
ra: Às vésperas de conhecer seu futuro sogro, 
Simon Green perde o emprego. Sem revelar a 
situação à Theresa, chegam à casa do paizão 
Percy Jones, para passar uns dias. Desde o 
primeiro minuto Simon percebe que seus pro-
blemas só estavam começando! Muito descon-
fiado, Percy começa sua investigação particular 
sobre a vida do rapaz, na esperança de ter mu-
nição pra acabar com aquele namoro.

Duro de Matar 4.0 – Globo - 1h58 – sexta-fei-
ra: Os Estados Unidos sofrem um novo ataque 
terrorista, desta vez, através da informática. Um 
hacker consegue invadir a infraestrutura com-
putadorizada que controla as comunicações, 
transporte e energia do país, ameaçando causar 
um gigantesco blecaute. O autor do ataque pla-
nejou todos os passos envolvidos, mas não con-
tava que o policial John McClane, um policial da 
velha guarda, fosse chamado para confrontá-lo.

O Inventor de Jogos – Globo - 3h54 – sexta-
-feira: Ivan Drago tem uma nova paixão: jogos 
de tabuleiro. Esse hobby o leva para o fantásti-
co e competitivo mundo de invenção de jogos, 
onde ele conhece Morodian, que há tempos de-
seja destruir a cidade de Zyl, criada pelo avô de 
Ivan. Para salvar sua família do vilão, o menino 
deve descobrir o que significa ser um verdadeiro 
inventor de jogos.

Novelas e Filmes

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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