
Rafard inicia 
3ª etapa da vacinação 

contra a H1N1 na 
segunda-feira (11)
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SAÚDE

Isadora 
Chiarion é 
aprovada 
para série 

no SBT

DESTAQUE
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Fumaça das queimadas se espalhou pelas residências próximas à plantação de cana-de-açúcar, 
na divisa entre Capivari e Rafard. Área é de propriedade da usina Raízen. Página 8

Câmara gastará 
mais de R$ 200 mil 

em reforma; 
presidente emitiu 

esclarecimento

CAPIVARI

Depois de postagem nas redes sociais e circulação 
em grupos de Whatsapp, presidente do Legislativo 
se pronunciou sobre reforma do prédio. Página 7

Estiagem e queimadas: 
fumaça ‘sufoca’ população

Voluntários realizam Mutirão pelo 
Cadastro em Rafard neste sábado
Ação visa auxiliar população a realizar o cadastro para receber benefício do governo. Página 4
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Deus, a Bíblia e a Ciência 9
Para os � lósofos que cre-

em que só é verdade o que 
a “Razão” entende ser ver-
dade, Deus irracional. Eu 
também creio que Deus não 
é racional. E você leitor? 

Os seres podem ser ani-
mados, aqueles que têm 
vida, como os animais e ve-
getais, ou inanimados, que 
não têm vida; os minerais. 
Os homens são animais 
racionais, isto é, possuem 
habilidade de pensar, racio-
cinar dada por Deus, obvia-
mente, os irracionais não a 
possuem, todos os outros 
animais (aprendem condi-
cionando-os).

E Deus? Qual é a Sua 
classi� cação? O homem 
consegue compreender ra-
cionalmente o seu Criador? 
Não! Não mesmo! Como 
entender Sua natureza? Ele 
é Espírito (Jo. 4:24), Cria-
dor do tempo, do espaço e 
de todas as matérias, então, 
Ele é atemporal e imaterial, 
não é limitado pelo espaço 
nem pela matéria. A Física 
Quântica talvez explique 
um pouco, mas o inexplicá-
vel ainda é in� nito, quanto 
mais os cientistas estudam, 
mais descobrem que há um 
mistério incomensurável a 
desvendar. Deus é inima-
ginavelmente o Criador 
da estrela Canis Majoris, 
227.344 vezes maior do que 
a Terra, bem como do nu-
cleotídeo do cromossomo 
(nucleotídeo tem 1 milési-

mo de milímetro dividido 
por 5 bilhões). A distância 
da Terra à Canis Majoris é 
de 5 mil anos luz (47 quin-
tilhões, 375 quatrilhões de 
Km!). Qual é o tamanho do 
espaço universal? Impensá-
vel! Deus criou o Universo 
pela Sua Palavra (Hb 11:3)! 
É racional? 

Como o homem poderá 
entender Alguém que nun-
ca teve começo, nem terá 
� m? Se Ele criou a razão, 
não depende dela, e como 
pode ajuizar sobre o que é 
belo, bom, saudável, ou, não 
(Gn 1)?  Se não se constitui 
de matéria, não tem cére-
bro, nem razão, como pode 
amar? E Deus nos ama ((Jo. 
3:16). Como consegue fa-
lar, entender, entristecer-Se, 
alegrar-Se..? Dá para enten-
der Sua onipresença (estar 
em todos os lugares ao mes-
mo tempo) (Sl 139:7-12)? E 
Sua onisciência? Conhece 
até o pensamento de cada 
pessoa (Sl 139:2), nada foge 
ao Seu saber!

A história de Israel é 
cheia de feitos de Deus que 
não podem ser racionais.

Os israelitas foram es-
cravizados 430 anos pelos 
egípcios, tornaram-se ig-
norantes, paupérrimos, es-
quecidos de seu Deus e de 
sua cultura. Saíram livres e 
ricos, vaguearam 40 anos 
pelo deserto, suas sandálias 
e suas roupas não se estra-
garam, mesmo andando na 

areia abrasadora. É racio-
nal? Mais de 2 milhões de 
pessoas, homens, mulheres 
e crianças e milhares de 
gado, caçados pelos egíp-
cios. Deus disse a Moisés, 
seu líder, para atravessarem 
o mar Vermelho. Como? 
Moisés estendeu o bordão 
ao céu e Deus abriu no mar 
uma larga estrada marge-
ada pelo paredão aquífero. 
Os fugitivos atravessaram 
e quando seus perseguido-
res, com carros e cavalos 
estavam no meio do mar, 
Moisés levantou novamen-
te a vara e o mar fechou 
afogando-os (Ex 14:1-31). 
Salvos cantaram com seu 
líder o cântico de salvação 
(Ex 15:1-22). Jeová repetiu 
o feito abrindo o rio Jordão 
para Josué e anos depois, a 
pedido de Elias, e novamen-
te, a pedido de Eliseu (2 Re 
2:8, 14). Esses milagres ex-
cedem à razão! 

No deserto escaldante 
de dia, os israelitas eram 
protegidos por grossas nu-
vens, e à noite gélida, eram 
aquecidos pela coluna de 
fogo (Ex 13:21-22). Quando 
faltou água o povo clamou 
a Moisés e Deus resolveu o 
problema, Moisés bateu, o 
cajado numa enorme rocha 
e dela jorrou água para os 
milhões de sedentos e para 
todo o gado (Nm 20:2-13). 
Isso não é racional! Tive-
ram fome de pão e vontade 
de comer carne e revolta-

ram-se contra Moisés. Mais 
uma vez Deus fez algo que 
a razão humana não conse-
gue entender; um vento for-
te formado pelo Rei dos reis 
trouxe codornas, ave mui 
pequena, mas em tal quanti-
dade, que comeram por um 
mês todo, e com ganância 
tal, que lhes causou vômito 
(Ex 16:1-3 e Nm 11:31-34). 
Também despejou maná 
diariamente para colherem 
o que bastasse para aquele 
dia, pois, deixando para o 
dia seguinte criava bichos. 
Na sexta-feira deviam co-
lher em dobro porque no 
sábado não deviam colher, 
mas deixando-o para o sá-
bado, não apodrecia (Ex 
16). Isso não é racional! 

Quando Jesus esteve nes-
te mundo curou cegos de 
nascença (Mc 8:22-26; Jo. 
9:1,6-7); ressuscitou mor-
tos (Lc 7:11-17; Lc 8:49-56; 
Jo. 11:14-45; andou sobre 
as águas do mar (Mc 6:49-
50), aquietou a tempestade 
(Mt 8:26)... Muitas outras 
manifestações revelam um 
Deus que transcende a to-
dos os racionais! Se não 
fosse assim, deixaria de ser 
Deus. Ele é o Deus Excelso a 
Quem louvo pelo Seu poder 
e amor.

Embora todos os dias 
sejam, com respeitosa gra-
tidão, dedicados às mães, 
a sociedade convencionou 
seja o dia 10 de maio a data 
para homenageá-las. É o 
que estamos procurando fa-
zer, com palavras carinho-
sas, plenas de amor e dita-
das pelo coração, onde quer 
que se encontrem.

Nossa mãe amada, é com 
profunda emoção e puro 
sentimento de amor, que 
a sua constante lembrança 
nos traz, para reverencian-
do através da sua imagem, 
a sublimação da vida como 
nobre testemunho da nossa 
carinhosa gratidão.

Beijamos as suas mãos, 
mãe querida, as mãos que 
nos aconchegaram no auge 
da solidão, quando apor-
tamos neste mundo de tão 
difíceis provas e amargos 
sofrimentos, mãos que ca-
rinhosamente aproxima-
ram nossos lábios dos seus 
seios e deles sugássemos o 
alimento para o sustento 
do nosso corpo físico. Não 
apenas para que nos sen-
tíssemos alimentados, mas 

para que fossemos recepcio-
nados com carinho, aquele 
que nutre a alma da seiva de 
energia da vida; mãos que 
nos acalentaram em nossos 
momentos de a� ição, triste-
zas e dores para a plenitude 
e imediata satisfação das 
nossas esperanças; as mãos 
que nos levavam para os 
seus braços na suave man-
sidão do seu afeto; as mãos 
que com sublime paciência, 
sempre solícitas nos ampa-
raram; mãos que nos prote-
giam de tudo e orientavam 
para tudo que representasse 
amor. As mãos que nos aca-
riciavam nos primeiros de-
sencantos, além do conforto 
nas almejadas esperanças. 
As mãos que enxugaram as 
lágrimas, nos difíceis mo-
mentos de tristeza e aplau-
diram o sucesso em nossas 
vitoriosas conquistas. Mãos 
que semelhante a bússola 
indicaram o caminho da luz 
na jornada da vida, evitan-
do que caíssemos no preci-
pício das trevas, nos man-
tendo na luz. As mãos que 
estiveram sempre prontas, 
prontas para nos ajudar em 

todos os momentos nas di-
� culdades do dia a dia. Ben-
ditas mãos que unidas em 
prece rogavam à Deus que 
nos protegesse, livrando-
-nos de todos os males, du-
rante todo o curso de nossa 
existência, nos proporcio-
nando amor incondicional.

Aquelas mãos que um 
dia não mais nos tocaram, 
por estarem frias e inertes  
cruzadas sobre o peito, den-
tro do qual o terno coração 
não pulsará jamais, as san-
ti� cadas mãos, quase enco-
bertas com � ores ali coloca-
das, por parentes e amigos 
chorosos, pela irreversível 
perda material do amado 
ser, que uma vez cumprida 
sua missão neste plano, hoje 
se encontra na verdadeira 
vida, a vida espiritual. Mãos 
que até hoje nos acariciam 
na imorredoura presença, 
mãos vivas, sempre vivas 
em nossa memória, mãos 
de mãe que sempre na di-
mensão espiritual há de 
lembrar carinho, sendo os 
laços de afeto tão sinceros 
quanto a vida e isto, é pro-
va maior da prevalência do 

verdadeiro amor.
Mãezinha querida, ge-

nu� exos, beijamos–lhe as 
benditas mãos, hoje e sem-
pre. Assim seja.

Cidadania
A Secretaria de Saúde 

perece o elogio de todos nós, 
pelo correto desempenho 
de todos os funcionários 
do Posto de Atendimen-
tos que, em suas funções, 
desde o e� ciente trabalho 
quanto a identi� cação dos 
documentos e encaminha-
mento dos usuários para 
exames, quanto aos capazes 
atendimentos dos médicos, 
enfermeiros e operadores 
dos aparelhos. Há informa-
ções e desinfetantes para 
as mãos, tanto na entrada 
quanto na saída, além de 
constante limpeza no chão, 
assegurando a preservação 
da saúde de todos os ocu-
pantes do imóvel. Apenas o 
saguão está merecendo uma 
nova pintura. Parabéns a 
atual administração e votos 
sinceros de que assim pros-
siga em benefício da comu-
nidade rafardense.

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
Sufocados

Os anos passam e, infelizmente, os mesmos 
problemas insistem em persistir na região. 

A safra começa e, com ela, o terror das donas 
de casas, que dormem e acordam com as cinzas 
originadas das queimadas da cana-de-açúcar. 
Queimadas essas, que a usina diz não praticar 
mais em seu cultivo, mas continuam acontecen-
do, mesmo que de maneira ‘acidental’.

Os moradores também são obrigados a con-
viver com outro problema ‘corriqueiro’, os re-
síduos do famoso bagacinho, uma poeirinha 
branca trazida pelo vento do bagaço estocado 
a céu aberto após a moagem. E o que dizer do 
‘famoso’ apito da Raízen, uma descarga de ar 
‘insurdecedora’ que também já faz parte do dia 
a dia do cidadão rafardense, principalmente 
aqueles que residem próximos da usina.

Nesta época, os motoristas também convi-
vem com treminhões carregados até a ‘tampa’, 
pesados, destruindo o asfalto, que também não 
deve ser da melhor qualidade, e, decorando as 
rodovias com a cana que se espalha pela pista. 
Sem dizer do trânsito, pois, apesar de pagar pe-
dágio para trafegar na maioria das rodovias da 
região, boa parte delas nem duplicada é, princi-
palmente as vicinais e estradas municipais.

Ora, se somos obrigados a seguir as leis e 
regras impostas, bem como pagar o valor que 
lhes convém, quem será por nós? Quem está 
cobrando as obrigações e deveres destas con-
cessões e empresas que tanto usurpam e explo-
ram da nossa terra?

Pois é, se tivéssemos a resposta, seria um 
prazer esclarecer tal questão. Triste saber que, 
ainda, estamos à mercê dos ‘senhores do poder’.

Muitos vão criticar este texto, dizendo que 
a usina emprega, movimenta a economia, que 
se fechar a usina fecha a cidade, entre outras 
coisas. Antecipando, cabe esclarecer que não 
estamos aqui para criticar e sim para cobrar 
que direitos e deveres sejam para todos. Sem-
pre há um ponto de equilíbrio para um bom 
convívio entre o setor privado e a população.

Lembrando que o problema das queimadas 
não é exclusivo do cultivo da cana-de-açúcar. 
Vale lembrar que terrenos e áreas de pastagem 
também são causadoras de poluição quando 
não cuidadas corretamente.

Em época de estiagem, aguentar tanta po-
luição não é tarefa fácil.

Enfi m, desistir? Nunca!

Editorial

Dia das Mães - 10 de Maio
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Valor: R$ 120,00 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Valor: R$ 66,00 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Voluntários realizam Mutirão pelo 
Cadastro em Rafard neste sábado

Rafard  |  Ação visa auxiliar população a realizar o cadastro para receber o 
auxílio emergencial do Governo Federal e movimentar a economia local

Depois do sucesso do 
Mutirão pelo Cadastro 
realizado em Capivari 
no último domingo (3), 
agora é a vez de Rafard 
receber a ação. Empre-
sários, lideranças reli-
giosas e de associações 
de Rafard, se uniram 
para auxiliar as pessoas 
que estão com dificul-
dade de se cadastrar no 
programa Auxílio Emer-
gencial, do Governo Fe-
deral.

Com o slogan “O au-
xílio emergencial está 
ao seu lado”, o mutirão 
acontece neste sábado 
(9), das 9h às 13h. Mo-

radores de Rafard e dos 
bairros Sete Fogões e 
Itapeva (ambos na área 
rural), serão atendidos 
pelos voluntários.

Na área urbana, o 
atendimento acontece 
em frente à Igreja Ba-
tista (na rua Alziro Ta-
lassi). Já na área rural, 
os voluntários receberão 
as pessoas em frente à 
Igreja Congregação dos 
respectivos bairros.

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.
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.

O beneficiário deverá 
levar um aparelho celu-
lar, 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.
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Empresários tem até o dia 
12 para se inscreverem 

em cursos do Sebrae

RAFARD

A Diretoria de Indús-
tria e Comércio de Ra-
fard realiza até o dia 12 
de maio, as inscrições 
dos empresários da cida-
de, para participarem de 
dois cursos gratuitos. 

O curso “Enfrente Ra-
fard” é destinado a em-
presários que precisam 
enfrentar os problemas 
que estão vivenciando 
por causa da crise do 
coronavírus. Já o curso 
“Descomplique Rafard”, 

visa orientar as adequa-
ções necessárias para os 
empresários que preci-
sam empreender nesse 
cenário de crise.

As aulas serão online, 
através da plataforma do 
Sebrae, a partir do dia 13 
de maio. As inscrições 
devem ser feitas com o 
diretor de Indústria e Co-
mércio de Rafard, Emer-
son Ferreira, na prefei-
tura ou pelo celular (19) 
99888-1551.

Saúde recebe mais de 
R$ 350 mil para custeio

A Prefeitura de Rafard 
recebeu na última semana, 
através de emendas parla-
mentares, mais de R$ 350 
mil para custeio da Saúde.

Segundo a diretora de 

Saúde, Veruscka Correa, 
foram transferidos R$ 120 
mil do deputado Ricardo 
Izar, R$ 50 mil do depu-
tado Júnior Bozzella e R$ 
188.530,00 do deputado 
Guilherme Derrite.

Com este valor, a Saúde 
poderá utilizar com despe-
sas de custeio para manu-
tenção da atenção básica, 
ou seja, capacitação dos 
servidores, material de 
limpeza, EPI’s, insumos, 
dentre outras possibilida-
des.

“Agradeço o vereador 
Fabio dos Santos, a ve-
readora Angela Barboza 
e o Tenente Balceiro que 
através dos deputados 
conquistaram as emendas 
parlamentares. Tenho cer-

teza que com essas verbas 
vamos poder melhor aten-
der a população rafarden-
se”, reconheceu o prefeito 
de Rafard, Carlos Roberto 
Bueno.

Capivari
O presidente da Câma-

ra de Capivari, vereador 
Flávio de Castro Carvalho 
e o prefeito Rodrigo Pro-
ença (PSDB) celebraram a 
conquista de mais R$ 350 
mil para a saúde do muni-
cípio. Carvalho anunciou a 
chegada do recurso na ma-
nhã de terça-feira (5).

A emenda parlamentar 
obtida por meio do depu-
tado federal Carlos Sam-
paio, já foi liberada pelo 
Governo Federal e se en-
contra disponível na conta 
da prefeitura.

“Agradecemos essa 
parceria e amizade com o 
deputado Carlos Sampaio, 
que têm resultado em mui-
tos benefícios a Capivari”.

POLÍTICA

Prefeito Carlos Bueno comemorou chegada de recursos (Foto: Divulgação/PMR)

Rafard inicia 3ª etapa da 
vacinação contra a H1N1

na segunda-feira (11)

SAÚDE

A diretoria de Saúde 
de Rafard realiza a par-
tir de segunda-feira (11), 
a 3ª etapa da Campanha 
de Vacinação Contra a 
Gripe Influenza (H1N1). 
A campanha receberá os 
pacientes até o dia 5 de 
junho, no Espaço Pedi-
átrico Raul Canaveze 
(completo da Unidade 
Básica de Saúde), das 7h 
às 11h e da 12h às 16h.

Seguindo as recomen-
dações da Diretoria Re-
gional de Saúde (DRS), a 
Prefeitura de Rafard sub-
dividiu a campanha em 
duas datas para atender 

os grupos de risco. De 11 
a 17 de maio serão aten-
didas crianças de 6 me-
ses a menores de 6 anos 
de idade, pessoas com 
deficiência, gestantes e 
puérperas até 45 dias. De 
18 de maio à 5 de junho, 
serão atendidos os de-
mais grupos: adultos de 
55 a 59 anos e professo-
res das escolas públicas e 
privadas.

Dados da diretoria de 
Saúde municipal infor-
mam que até o momento, 
mais de 2.000 pessoas do 
grupo de risco já foram 
vacinadas.

Fábio, Angela e Balceiro intermediaram recursos (Foto: Divulgação)

Flávio Carvalho e Rodrigo Proença (Foto: Divulgação/Câmara de Capivari)

Árvores de praças 
recebem serviço de poda

LIMPEZA

O departamento de 
Obras de Rafard realizou 
nesta semana o serviço de 
poda de árvores nas pra-
ças Francisco Tavares de 
Campos, Osias Leite Sam-
paio e Domingos Fonto-

lan.
Além de aumentar a 

segurança nos locais, o 
objetivo foi retirar galhos 
mortos para reduzir o risco 
de quedas e melhorar a lu-
minosidade.

Empresa contratada realizou o serviço (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

Secretaria de Educação 
dá início a revitalização 

das fachadas das 
escolas municipais

CAPIVARI

A Prefeitura de Capiva-
ri, através da Secretaria de 
Educação, iniciou na se-
gunda-feira (4), o serviço 
de revitalização das facha-
das de unidades escolares 
com a pintura das paredes 
e esquadrias externas. 

A primeira unidade es-
colar a receber o serviço é a 
Escola Municipal Augusto 
Castanho. Outras dez esco-
las, na sequência, recebe-
rão o serviço, nessa primei-
ra etapa do trabalho. São 
elas, a EMEIEF Professor 
José Benedito Pinto Antu-
nes, a EICAP Professora 
Lúcia Rosária Armelim 
Stefanini, a EICAP Pro-
fessor Aldo Silveira, a EM 
Professor Cherubim Fer-
nandes Sampaio, a EMEIF 
Professora Teresinha Apa-
recida Franchi, a EICAP 
Professora Teresinha de 
Jesus Macluf, a EMEI Al-
cina de Almeida Soares, 

a EMEI Maria Aparecida 
Boaventura de Almeida 
Garcia e a EMEIEF Amé-
lia Francisca Alves.

Após a finalização des-
sa primeira etapa, outro 
cronograma será organi-
zado contemplando as de-
mais unidades escolares 
componentes da rede mu-
nicipal de ensino. 

“O ambiente escolar, 
no qual as crianças e jo-
vens passam boa parte de 
seu tempo, é um impor-
tante espaço de convívio. 
Se esse ambiente for aco-
lhedor, poderá contribuir 
para tornar mais praze-
roso o trabalho que ali é 
feito”, diz a secretária de 
Educação Marília Cardo-
so. Assim, a Prefeitura de 
Capivari está investindo 
um total de R$ 279.900,00  
com materiais e mão de 
obra, nesse serviço de re-
vitalização. 

Fundo Social 
recebe doação de 
3 mil máscaras 

descartáveis 

COVID-19

A Prefeitura de Capi-
vari, através do Fundo So-
cial, recebeu a doação de 3 
mil máscaras descartáveis 
pela Empresa Superior. 

As máscaras serão dis-
tribuídas para as pessoas 
mais carentes do municí-
pio e uma parte ao setor de 
transporte da Secretaria de 
Saúde. 

Cada pacote contará 
com três unidades, dando o 

total de 1000 kits que serão 
distribuídos. Lembrando 
que as máscaras são des-
cartáveis, sendo utilizada 
por três horas no máximo. 

Distribuição
A distribuição das más-

caras teve início na quin-
ta-feira (7), das 9h às 16h, 
em quatro pontos: CRAS 
Conviver; CRAS Cidada-
nia e CREAS.

Escola Augusto Castanho, no Centro (Foto: Divulgação/Prefeitura de Capivari)



A pouco estava ouvindo a música “O Caderno”, 
uma linda canção de Toquinho e com ela viajei de vol-
ta à minha infância.

Diferente da linda canção, não me lembro do pri-
meiro caderno. Me lembro de Dorothea, minha pri-
meira professora (receba meu carinho, onde quer que 
você esteja) e lembro do meu primeiro estojo, de ma-
deira, mais que bonito, muito lindo, nunca esqueci.

Na tampa uma paisagem muito bem pintada, com 
tintas brilhantes onde se via um caminho, uma ponte 
sobre um pequeno riacho e que levava a uma cabana 
à beira de um lago muito azul, relva muito verde. Ao 
fundo, uma cadeia de colinas e pequenas montanhas. 
Também um coqueiro ao centro e uma mata do lado 
oposto ao lago e ali em cima e bem ao centro, duas 
palavrinhas que aquele menino de então não sabia de-
cifrar ao certo.

Todos os dias abria e fechava aquele estojo e lá esta-
vam aquelas duas palavrinhas.

O que era aquilo? Não entendia o signi� cado.
Por todos os quatro anos do Grellet, aquele estojo 

me acompanhou e aquelas duas palavras nunca me 
deixou: “Tudo passa”

Meu Deus, qual o signi� cado daquelas duas pala-
vrinhas? O que o autor quis dizer com aquelas duas 
palavras que pareciam não “dar liga”?

E o tempo passou, cresci, aquele estojo não sei qual 
o � m teve, mas aprendi que nem “Tudo passa”.

Aquilo que vivenciamos não nos deixa. Aquilo que 
passamos nos molda e nos transforma em seres me-
lhores ou piores, a escolha é nossa.

A Humanidade vive momento inusitado com o 
“Covid-19”.

Como seremos depois dele? Que lição ele nos dei-
xará? Seremos mais humanos, seremos menos mes-
quinhos, sentiremos mais gratidão pelo que temos e 
pela vida que Deus nos concede?

Nunca vou esquecer do meu primeiro estojo, de 
madeira, bonito, mais que bonito, muito lindo! Com 
a pintura de uma paisagem com duas palavrinhas que 
diziam: “Tudo passa”

...
Seguindo nossa linha, e também do editor deste jor-

nal, Túlio Darros, onde deu permissão para abrimos 
a possibilidade de publicar postagens de membros do 
Grupo Ra� ard Do Fundo Do Baú, reitero minha sa-
tisfação em poder publicar relatos históricos, pensa-
mentos, estórias, ou crônicas da vida, como esta que 
acabastes de ler, escrita por Sérgio Marretto, no dia 
04/05/2020. 

Grato ao colaborador por autorizar a publicação sua 
crônica e a você caro leitor por prestigiar essa coluna.  
Se Deus deixar, semana que vem, tem mais. Abraço.

“Tudo passa”
por Sérgio Marretto
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A������ D��� R�������� �� C������, bacharel em Direito 
com especialização em dependência química na USP/SP/GREA

Chico Xavier: o desapego 
e a espiritualidade

Ninguém começa a existência no berço de ago-
ra, todos somos seres espirituais criados por Deus há 
muitos milênios e passamos pela � eira das reencarna-
ções para chegar no estágio atual.

Onde foi que o médium Chico Xavier conquistou a 
humildade, a sabedoria, a faculdade de comunicação 
com os mortos? (Não era ele que os evocava, e sim os 
espíritos que o procuravam.)

Médium desde a infância, Chico Xavier exerceu, 
sem conhecer, a prática da mediunidade junto dos pais 
e também na escola, quando foi premiado por um tra-
balho escolar ditado por um “morto”. Aos dezessete 
anos conheceu o espiritismo que foi luz na sua vida, e 
de todos nós espíritas brasileiros, dando início à pro-
dução magistral de livros ditados por centenas de au-
tores desencarnados. 

Indicado ao prêmio mundial Nobel da Paz, em 1981 
e 1982, Chico Xavier teve seu nome aclamado por cerca 
de 2 milhões de assinaturas no pedido de candidatura.

Em 1999 o Governo de Minas Gerais instituiu a Co-
menda da Paz Chico Xavier; e em 2012 ele foi eleito O 
Maior Brasileiro de Todos os Tempos, em um concurso 
homônimo realizado num programa de televisão bra-
sileira, com objetivo de “eleger aquele que fez mais pela 
nação, que se destacou pelo seu legado à sociedade”; 
foi eleito numa disputa com centenas de personalida-
des brasileiras, vencendo com 71,4% dos votos, na � nal, 
com os concorrentes Santos Dumont e Princesa Isabel.

O médium mineiro, que somente obteve o diploma 
do primário, conseguia traduzir do Além para a Terra 
consoladoras mensagens espirituais, organizadas em 
quase 500 títulos. Cedendo os direitos autorais, possi-
bilitou sua publicação e comercialização por diversas 
editoras, nada usufruindo desse comércio.

O desapego, a espiritualidade e o amor de Chico 
Xavier pela causa espírita é surpreendente; se tinha 
crise familiar, procurava administrar, e se não tinha, 
não procurava criar uma crise em sua mente pací� ca, 
tolerante e generosa.

Muito modesto, dizendo que não tinha dinheiro no 
banco e nem carro, viveu à custa do seu trabalho desde 
a juventude, como tecelão, balconista e escriturário da 
Secretaria da Agricultura de Minas Gerais.

As doações que foram enviadas para ele, fez ques-
tão de repassar todas, desde um simples relógio a um 
imóvel, que foi transferido para uma instituição � lan-
trópica.

Os livros organizados de sua psicogra� a venceram 
barreiras e foram e continuam sendo traduzidos para 
diversos países, como em italiano, espanhol, francês, 
inglês, grego, japonês, esperanto, e outros idiomas. E 
essas psicogra� as em cartas e livros foram adaptadas 
para o teatro e cinema.

Outra faceta de sua mediunidade foi trazer mensa-
gens dos mortos aos familiares, de cunho pessoal, com 
detalhes somente conhecidos destes e de alguns da fa-
mília, chegando ao extraordinário fenômeno de repro-
duzir até a assinatura do espírito comunicante.

O mineiro de Pedro Leopoldo continuou sendo o 
Chico que aceitou a meta do seu mentor e, com disci-
plina, estendeu o bem a todos que o procuraram em 
vida. Podemos dizer que vivenciou a mensagem de Je-
sus na Terra: dar de graça o que de graça recebeu. Ele 
não tinha nada, mas deu muito amor e compreensão 
para as criaturas que o buscaram. 

Ele nos ensinou, no trabalho com a criança, que 
“qualquer criança desprotegida que encontremos na 
rua não é motivo para revolta ou exasperação, e sim 
um apelo para que trabalhemos com mais amor pela 
edi� cação de um mundo melhor e mais fraterno”.

Na sua serena humildade, dizia que não era Fran-
cisco, o São Francisco, mas apenas o � nal deste nome, 
o Cisco, que servia de alguma forma como intermedi-
ário dos amigos espirituais. 

Em carta de 29 de julho de 1958, dizia na sua sim-
plicidade sobre um pedido seu: “Quanto mim, se algo 
posso falar ou pedir, nesta hora, rogo a todos os co-
rações caridosos uma oração à nossa Mãe Santíssima, 
em meu favor, a � m de que eu possa – se essa for a 
vontade da Divina Providência – continuar cumprin-
do honestamente o meu dever de médium espírita, na 
religião que Deus me deu, sem julgar ou ferir a quem 
quer que seja”. 

No Grande Além, nas esferas superiores, onde habi-
ta, deve gozar o merecido recreio antes de estabelecer 
novas metas e programações em favor de todos nós, 
seus amigos e admiradores de tanta bondade e espiri-
tualidade.

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

Os sábios
Em pesquisa aos jornais antigos, deparamos, mui-

tas vezes, com verdadeiras preciosidades de lições de 
vida. Tanto é verdade que, estes dias, observando e 
anotando interessantes e oportunos artigos e notas 
diversas, históricas, é claro, visualizamos, no jornal 
Gazeta de Capivari, edição de 11 de julho de 1909¸ o 
que relatamos.

Na verdade, uma re� exão da criação de Meliton 
Gonzalez, talvez um espanhol, mas que não conse-
guimos descobrir verdadeiramente a sua origem e os 
seus outros trabalhos literários.

Com o título de “Os Sábios”, assim ele descreve o fato:
“Um poeta, um advogado e um engenheiro esta-

vam hospedados numa casa de pensão.
A dona da casa tinha uma � lha formosa, Rosaura, 

e por esta se apaixonaram os três pensionistas, três 
altos expoentes da mentalidade, como, agora, se cha-
mamos sábios a si mesmos.

E traziam assediada a jovem – o poeta como olha-
res ternos e lânguidos; o advogado, com discursos; e 
o engenheiro, com teoremas, dos quais deduzia que o 
seu amor era sintético e tendia para o in� nito.

Os três rivais teriam chegado a vias de fato, se Ro-
saura não o impedissem, chamando-os, certa manhã, 
ao seu quarto e falando-lhes deste modo:

- Os senhores, todos, são dignos de meu amor; mas, 
na impossibilidade de aceitar todos três, decidi preferir 
aquele que, a meu juízo, der explicação, mais cabal de 
um estranho fenômeno. Veem os senhores essa porta? 
É do meu quarto de vestir. Não há ninguém lá dentro, 
nem há outro meio de fechá-la senão este pequeno ca-
deado, que acabo de tirar. Entretanto, por mais  que a 
empurre, hoje não posso abrir esta porta.

Com efeito, os três altos expoentes da mentalidade 
empurraram a porta, sem conseguir que essa cedesse.

- Em que consiste este fenômeno? – perguntou Ro-
saura.

Disse o poeta:
- Toucador de Rosaura! Alostérico habitáculo. 

Triunfos de estesia. Críspada lioza. Parábolas de luz 
esfumada, dolente e � agelosa. Enteomania. Filariose. 
Ginecomania  Oráculo  Santo cenáculo.  Ceucida ma-
cerina  heiênica. Escidaf sonosal. Paraselene  hermosa. 
Tuero ensenhoreado de triunfal pináculo. De planta 
unicaule em � or, hípetro inebriador. Tu ventalla cerró 
la mano del destino. Rosaura hirquitallada; dentro de 
tu tocador. Está empuja hacia mi tu ático minervino.

O advogado:
- Está fechada essa porta? Ah! senhores; não bas-

ta, não, que a nós todos no-lo pareça! A organização 
do corpo humano não é perfeita. O branco, às vezes, 
nos impressiona como vermelho, se antes temos olha-
do para o verde, como o verde nos parece vermelho. 
Vede quão facilmente somos enganados pelos senti-
dos! Necessário é, portanto, que se abra um inquérito 
minucioso, no qual � gurem declarações de quantos 
operários trabalharam na edi� cação desta casa; de 
testemunhas que o provém; de peritos que esclareçam 
o caso, etc., etc., a � m de deixar plenamente provado 
que a porta em questão está real e efetivamente fe-
chada; depois desse requisito, entrarei em matéria, e 
demonstrarei o porquê do fenômeno. 

O engenheiro:
- O estado higrométrico da atmosfera aumentou 

o volume da madeira, produzindo-se uma espécie 
de engrenagem, entre as � bras do canto da porta e as 
do portal. Isto tem aumentado o atrito entre ambas 
as superfícies, atrito que é uma força passiva, a qual 
designaremos por “Q”. Chamaremos “S” a soma de 
nossos empurrões, com os quais não podemos abrir 
a porta, e teremos o fenômeno explicado, apenas com 
esta simples desigualdade, ou inequação: “Q” maior 
do que “S”.

Os três discursos foram ouvidos pelo carvoeiro, o 
qual, deixando seu cargo no corredor, entrou e disse:

- Nada disso; esta porta não se abre, por mais que 
a empurrem, porque se abre assim para cá, puxando 
por ela.

E, com efeito, assim a abriu.

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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Valor: R$ 40,00 (Lei 
1571/2012 - Tiragem 2000)

Câmara de Capivari gastará mais de R$ 200 mil em 
reforma; presidente emitiu nota de esclarecimento

Polêmica  |  Depois de postagem nas redes sociais e circulação em grupos de Whatsapp, presidente do Legislativo se pronunciou sobre reforma do prédio

Nesta semana circu-
lou em grupos de What-
sapp e também nas redes 
sociais, uma publicação 
questionando um con-
trato firmado pela Câ-
mara de Capivari no 
valor de R$ 226.202,31, 
no dia 27 de abril de 
2020. O objeto da Car-
ta Convite 001/2020 é 
a “contratação de em-
presa especializada para 
prestação de serviços de 
solo grampeado, reparos 
e manutenção no muro 
de arrumo do estaciona-
mento inferior do prédio 
da Câmara Municipal 
de Capivari, bem como 
reparos no mezanino do 
Plenário, com forneci-
mento de mão de obra 
especializada e todos os 
materiais e insumos ne-
cessários à execução...”

O que causou indig-
nação dos internautas é 
que o prédio do Legisla-
tivo – Palácio 10 de Ju-
lho - foi inaugurado ofi-
cialmente em 2016, ou 
seja, há pouco mais de 
quatro anos, com inves-
timento de cerca de R$ 
3,6 milhões, e já apre-
senta problemas estrutu-
rais significativos.

A reforma será exe-
cutada pela empresa 
Unicom Construções e 
Tecnologias Constru-
tivas Ltda. A vigência 
do contrato é de 45 dias 
após a expedição da or-
dem inicial dos serviços. 

Procurado pela repor-
tagem d’O Semanário, 

o presidente da Câmara 
de Capivari, Flávio de 
Castro Carvalho, se pro-
nunciou sobre o caso em 
nota. Confira a íntegra:

A Câmara Municipal 
de Capivari, por meio de 
seu presidente, Flávio de 
Castro Carvalho, vem a 
público para esclarecer 
a publicação feita na 
manhã de quinta-feira, 
7, nas mídias sociais a 
respeito dos valores na 
construção e reparos 
no Palácio 10 de Julho, 
sede da Câmara Muni-
cipal de Capivari.

O conteúdo da posta-
gem levanta dúvidas a 
respeito dos investimen-
tos da Câmara Munici-
pal de Capivari sobre a 
construção e obras de 
seu prédio.

Inicialmente, escla-
recemos que todo o pro-
cesso de construção da 
Câmara Municipal de 
Capivari, funcionou na 
mais extrema transparên-
cia, obedecendo a todos 
os procedimentos previs-
tos na Lei n.º 8.666/93 
(Lei de Licitações).

Informamos que nos 
últimos anos, a Câmara 
Municipal de Capivari 
tem sido referência às 
câmaras municipais de 
outros municípios do 
mesmo porte de Capi-
vari, porque seus gastos 
demonstram um modelo 
de gestão enxuto e efi-
ciente frente às necessi-
dades da população.

Consta que a partir de 

uma denúncia anônima, 
o Ministério Público do 
estado de São Paulo pro-
cedeu à abertura de In-
quérito Civil para apurar 
irregularidades na cons-
trução do prédio onde se 
localiza a Câmara Muni-
cipal de Capivari. 

O Ministério Público 
solicitou todo o proces-
so licitatório da cons-
trução. Em seguida, 
acionou analistas técni-
cos científicos do Núcleo 
de Engenharia do CAEx 
(Centro de Apoio Ope-
racional à Execução) 
do Ministério Público 
Estadual. Os analistas 
analisaram toda a do-
cumentação, incluindo 
licitação, cronograma 
de construção, material 
usado na obra e os cus-
tos da construção. Eles 
vistoriaram o prédio e 
após análise de toda a 
documentação conclu-
íram que a construção 
da Câmara Municipal 
de Capivari ficou 3,6% 
abaixo do valor estima-
do para a obra. Frise-
-se que, de acordo com 
seu parecer, “não foram 
encontrados indícios de 
superfaturamento nos 
preços pagos para a 
execução das obras do 
novo prédio da Câmara 
Municipal de Capiva-
ri”. Pelo contrário, hou-
ve zelo e economia com 
o dinheiro público. Os 
analistas do Ministério 
Público ainda salienta-
ram que “os materiais 

utilizados são de boa 
qualidade e foram utili-
zados adequadamente”. 

Contudo, esses pro-
fissionais apuraram um 
rebaixamento do aterro 
sob o piso de concreto 
do estacionamento lo-
calizado no piso inferior 
do prédio, com movi-
mentação do muro de 
arrimo e o Ministério 
Público recomendou os 
ajustes necessários.

Assim, atendendo à re-
comendação dos analis-
tas técnicos do Ministério 
Público, a Câmara Mu-
nicipal de Capivari con-
tratou empresa de enge-
nharia especializada que 
realizou estudos e avaliou 
os riscos e as condições 
da estrutura do muro de 
arrimo, sugerindo, por 
prevenção, o reforço, 
através do sistema de 
grampeamento do solo.

Na sequência, realiza-

do todo o processo licita-
tório, decorridos os trâ-
mites legais, contratou 
empresa especializada 
para prestação de servi-
ço de grampeamento de 
solo, reparo e manuten-
ção do muro de arrimo 
do estacionamento infe-
rior do prédio da Câma-
ra Municipal de Capiva-
ri. O valor da obra é de 
R$ 226.202,32, que se 
revelou abaixo do valor 
orçado na licitação.

O serviço preventi-
vo de reforço do muro 
de arrimo foi estudado 
e planejado há tempo, 
estava previsto no orça-
mento da Câmara Mu-
nicipal de Capivari e foi 
recomendado pelo Mi-
nistério Público Estadu-
al, ao que esta acatou. 

Reiteramos que exer-
cemos nossa função 
com total transparência 
e respeito ao dinheiro 

público e à moralidade 
administrativa. Utiliza-
mos todos os recursos 
direcionados ao Poder 
Legislativo de forma 
eficiente, eficaz e trans-
parente, o que nos torna 
uma Câmara Municipal 
referência em gestão. 
Neste momento, nosso 
zelo pelo dinheiro públi-
co é ainda maior, diante 
da atual conjuntura eco-
nômica do país, o que 
nos permitiu, no último 
dia 30, a devolver aos 
cofres públicos munici-
pais, o valor de R$ 300 
mil, possível graças a 
uma postura de econo-
micidade e eficiência. 

Por fim, esperamos 
ter esclarecido as devi-
das informações à popu-
lação de Capivari, a fim 
de sepultar qualquer ten-
tativa de inverdades so-
bre as obras da Câmara 
Municipal de Capivari.

Palácio 10 de Julho é considerado um dos maiores prédios públicos da região entre os poderes legislativos (Foto: Arquivo)

Ação conjunta arrecada mais de uma tonelada de alimentos
Solidariedade  |  Doações serão destinadas para 100 famílias cadastradas na organização Capivari Unida e para instituições de caridade de Capivari

Em uma ação conjun-
ta, o Ordem Demolay 
de Capivari, Capivari 
Unida, GAAE e Vira 
Lata Vira Lar arrecada-
ram alimentos, produ-
tos de limpeza, roupas, 
brinquedos e ração, com 
intuito de amenizar o 
impacto da crise do Co-
vid-19 para famílias em 
condições de vulnerabi-
lidade. 

A ação, que contou 
com apoio especial da 
Raízes FM na divulga-

ção, foi realizada no úl-
timo sábado (2), com ar-
recadação porta a porta 
nos bairros Centro, Pão 
de Açúcar, Nova Apare-
cida e Santo Antônio e 
com pontos fixos de co-
leta, na Loja Maçônica e 
no Clinicão. 

Foram arrecadadas 54 
cestas básicas, alimen-
tos avulsos, 10 caixas 
de leite, diversos produ-
tos de limpeza, roupas e 
brinquedos e aproxima-
damente 40 kg de ração. 

Além disso, a Cosmos 
Bebidas doou um fardo 
de refrigerante para cada 
cesta básica que será en-
tregue. As doações se-
rão destinadas para 100 
famílias cadastradas na 
organização Capivari 
Unida e para instituições 
de caridade da cidade. 

Quem tiver interesse 
em fazer doações pode 
entrar em contato com 
os voluntários do Capi-
vari Unida via Whatsa-
pp: (19) 98944-3900.
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Estiagem e queimadas: fumaça “sufoca” população
Velha história  |  Fumaça das queimadas se espalhou pelas residências próximas à plantação de cana-de-açúcar, na divisa entre Capivari e Rafard

A chegada do inverno, 
com o clima mais seco, 
favorece a ocorrência de 
queimadas. Seja acidental 
ou proposital, essas quei-
madas prejudicam a saúde 
e a qualidade de vida, prin-
cipalmente em cidades do 
interior.

Na tarde de domingo 
(3), moradores dos bairros 
e do Centro de Rafard so-
freram com a poluição cau-
sada por um incêndio na 
lavoura de cana-de-açúcar 
de propriedade da Raízen, 
localizada próximo à divisa 
entre as cidades de Rafard e 
Capivari.

O fato que causou po-
lêmica e foi flagrado por 

algumas pessoas, envolveu 
funcionários da usina Raí-
zen. Um deles ateava fogo 
no entorno da lavoura. A 
cena foi captada por um 
drone que sobrevoou o lo-
cal durante o incêndio.

Segundo a Raízen, a 
empresa opera com colhei-
ta mecanizada e não pratica 
a queima de cana em suas 
operações, reforçando se-
guir estritamente as dire-
trizes do Protocolo Agro-
ambiental – Etanol Mais 
Verde, o qual determina a 
eliminação do uso do fogo 
na colheita de cana no Es-
tado de São Paulo. 

“A empresa monitora 
diariamente seus canaviais 

para prevenir e combater 
eventuais incêndios de ori-
gem desconhecida, aciden-
tal ou criminosa, adotando 
práticas corretas de conten-
ção ao fogo”, complementa 
a nota.

Sobre o ocorrido no do-
mingo, a Raízen informou 
que foi identificado o foco 
de incêndio em canavial de 
sua propriedade e imediata-
mente, os brigadistas foram 
ao local para combater e 
controlar a propagação do 
incêndio, através de melho-
res práticas em técnicas de 
combate ao fogo.

“Estas práticas, que 
incluem o apoio de cami-
nhões pipa, são aplicadas 
para que as chamas que se 
encontrem no meio do ta-
lhão sejam eliminadas, co-
locando fim ao foco do in-

cêndio, evitando que o fogo 
se alastre para o restante do 
canavial e contribuindo de 
forma efetiva para o suces-
so da missão”, diz a nota.

No entanto, a equipe não 
obteve sucesso e o incêndio 

de grandes proporções as-
sustou os moradores próxi-
mos. As causas do incêndio 
são de origem desconheci-
da até o momento.

A verdade é que o fato 
causou grande impacto na 

qualidade de vida de todos. 
Com o vento soprando em 
direção às residências dos 
bairros e do Centro, somado 
à baixa umidade relativa do 
ar, a fumaça invadiu as ca-
sas e sufocou os moradores.

Flagrante feito com drone pelo repórter Tonny Machado na tarde de domingo, em Rafard (Foto: Reprodução/Tonny Machado)
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Isadora Chiarion é aprovada 
para série na VTV/SBT

Destaque  |  Jovem capivariana de 13 anos vai atuar na série ‘Imagine’

A jovem capivaria-
na, Isadora Chiarion, 13 
anos, foi aprovada para 
gravar a série “Imagi-
ne”, do grupo Atores 
Unidos Produções, na 
VTV, afiliada SBT. A 
série contará a história 
dos conflitos dos adoles-
centes em todas suas fa-
ses desde a transição da 
infância a entrega à vida 
adulta.

Isadora é filha do ca-
sal, Iara e Flávio Chia-
rion, e começou a carrei-
ra artística aos 10 anos, 
fazendo catálogos de 
moda, por indicação de 
uma renomada agência 
de São Paulo.

Nessa mesma agên-
cia, foi convidada para 

fazer cursos de teatro e 
interpretação para tele-
visão, sendo avaliada 
por produtores de elenco 
das principais emissoras 
do país. 

“Logo, surgiu o con-
vite para fazer uma par-
ticipação na novela As 
Aventuras de Poliana, 
no SBT”, conta a famí-
lia.

A jovem também foi 
aprovada para o longa 
metragem “Jovens Ta-
lentos”, fez testes para 
a Novela Patinho Feio 
do SBT e para a série 
Segunda Chamada, da 
Rede Globo.

Para acompanhar o 
trabalho da capivariana 
é só seguir o Instagram 
@isachiarionoficial.

Isadora fará o papel de Helena na série (Foto: Divulgação/Arquivo pessoal)

Renan Bordini realiza Especial 
Dia das Mães no Youtube

Live  |  Músico se apresenta no sábado (9), a partir das 13h30

O músico capivariano, 
Renan Bordini, homena-
geará as mães com uma 
live especial neste sábado 
(9). A partir das 13h30, ele 
estará ao vivo no seu canal 
no Youtube (Renan Bor-
dini Oficial), interagindo 
com o público e tocando 
muita música sertaneja. 

Além do convite, Bor-
dini agradece o apoio do 
Danilo’s Barbershop, Ga-

ragem Central by Rosi, 
Jornal O Semanário, Fênix 
Informática, Creativalle 
Produtos Personalizados, 
Elletro-seg Equipamentos 
Eletrônicos, Jamil Cama-
cho Fotografia & Cinema, 
MK Produções, Depósi-
to de Gás Caluini, Jaque 
Papelaria Personalizada, 
Baia Brass Musical, Nona 
Bella, Amor Maior Atelier 
e JR Store.
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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

30/04 – Arlinda Maria Fedel – 95 anos
02/05 – Claudio Quagliato – 76 anos
02/05 – Youssef Ibraim El Ahmar – 88 anos
05/05 – Virginia Nalini 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
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Dia 08/05
Conrado Relli Júnior
Mariliza Fontolan
Renata Rosa Bastazin
Gislaine Tavares Câmara Bernardo
Diego Graciano
Emeline Lucca

Dia 09/05
Nilce Helena Nacarato
João Luis Tonin
Luis Carlos Barboza
Tania Magali Rossi Piai
Rui Falsirolli Piai
Daniel Januario
Murilo Quagliato
Carlos Barboza
Rosana Pissaia Luca

Dia 10/05
Flávio Alberto Ferrari
Tiago Moreira da Silva
Enzo Pagotto Morete
Valesca de Oliveira
Nelson de Sousa Soares
Antonio José Callegaro
Catarina Heloisa Piai
João Pedro Brunheroto
Andréa Palhardi Bombonatti
Leonardo Bento Antunes
Luís Fernando Marretto
Cíntia de Lourdes Assalin Armelin
Ana Helena Tadei Ramos
Augusto Soares
Mauro Vieira Junior
Thatyane Bueno
Melissa Ortolani Jeronymo

Dia 11/05
Andressa Buzeto
Heloisa Vilares de Oliveira
Hermes Bisin Junior
Isadora U. Bisin
Túlio Fontolan Alves
Tadeu Barratela
Nadia Almeida
Bruno Andrello Forti
Larisse Pacheco
Cristiana M. V. Sanguino

Sandro Cassaniga
Luiz OIimpio

Dia 12/05
Débora Fabiana de Souza
André Luis de Paula Garcia
Edina Miano Fontolan
Flávia Cristina Bassani Bidóia
Rosângela Soares
Ianca Maiara Ap. de Jesus Leite
João C. Oliveira
Tatiane Andrello Bernaldo
Wagner Aparecido Feliciano
João Custódio de Oliveira
Thalita Ap. Chiarini
Antonio Moretti Neto
Juliana Macedo
Claudio Bressan
Marcelo Cassaniga
Reginaldo Estanislau
Fabio Munaro
Symone Belfante
Osmir Pedroso

Dia 13/05
Cláudio de Paula Leite
Luciana de Lima Pinheiro
José Victor Relli
Valter Leite de Oliveira
Rosângela de Fátima A. Armelin
Caroline Rodrigues da Silva Pereira
Zenildo Silva
Gileno Vieira Rodrigues
Claudio dos Santos
Nilda Casares Correa
Sarah T. Relo Furlan
Stéfanie Callegari

Dia 14/05
Maria José M. da Silva Almeida
Egidio Carillo
Maria Antonia de Campos Feliciano
Maria Isabel Beline Berganton
Rafael Galdino Nascimento Junior
Renata Turolla de Souza
Eliane Della Piazza
Bruno Leonardo Baptista
Maria José da S. Menezes
Maisa Soares de Lima

Áries – De 21/03 a 20/04: A Lua Cheia dá destaque para o setor financeiro, com foco nos recur-
sos compartilhados. É uma semana para tomar decisões e criar movimentos para negociar e investir. 
Um ângulo com o planeta Netuno pede que você encare a experiência como uma oportunidade de 
curar por meio do desapego. Os processos que vêm acontecendo são fortes, profundos, contudo 
são enriquecedores para que você se conecte com o seu valor. A pessoa amada está frustrada com 
algumas situações e pode sentir a necessidade de expressar o que sente de uma forma reservada. 
Por outro lado, você está disposto a apoiá-la e sentindo a vontade de fazer a diferença. É uma semana 
para cuidar do campo emocional, e uma forma de fazer isso é se comunicar de uma forma clara e 
amorosa. Você está consciente do ciclo profissional que está encerrando. Sair deste ciclo vem sendo 
a sua batalha diária. Eu sei o que vem acontecendo e o quanto você vem se sentindo exigido. É uma 
semana para perdoar e soltar expectativas que criou com pessoas e fatos. Comece por essa cura 
e verá que, daqui para frente, as coisas acontecerão da melhor forma para o seu desenvolvimento 
profissional. Evite o apego financeiro.

Touro – De 21/04 a 20/05: A Lua Cheia dá destaque às relações tanto comerciais quanto afeti-
vas. Se estiver numa relação amorosa, esteja atento, porque vejo uma conversa importante, que vem 
para curar e ressignificar as coisas entre vocês. O cenário contribui com a exposição de expectativas, 
e com isso talvez exista a necessidade de falar tudo o que sentem, mas os aspectos levam a uma 
cura. Os contatos comerciais são viáveis para ressignificar o momento e buscar novas possibilidades. 
É uma semana muito significativa para o relacionamento. Haverá a necessidade de se comunicar 
com a pessoa amada e vale muito a pena se colocar no lugar do outro para entender todo o cenário 
e as expectativas. É uma excelente oportunidade para curar e perdoar. Os resultados não acontecem 
da forma como você gostaria e pode ser que você se sinta um tanto esgotado. É preciso, porém, 
ter sabedoria para se relacionar com as pessoas, para que consiga manter parceiros, clientes e a 
qualidade na troca.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: A Lua Cheia dá destaque ao trabalho e à sua rotina. É uma se-
mana importante para realizar movimentos que o conectam a valores mais interessantes na forma de 
produzir, contudo é preciso analisar o quanto os medos ou os conflitos emocionais podem prejudicar 
os resultados. Mudar a rotina é essencial para se sentir mais leve e feliz com as suas tarefas diárias. 
Busque entender as complexidades que cercam algumas relações de parcerias. A saúde também 
deve ser levada em consideração, portanto mude e repense os seus hábitos. Os conflitos de ideias já 
foram mais fortes e já afetaram a relação de uma forma muito mais profunda. Os conflitos ainda não 
deixaram de existir, mas a relação segue mais harmônica diante dos seus efeitos. Você está cheio de 
expectativas que precisam ser curadas, e é exatamente isso o que vem acontecendo. A diferença é 
que você já entendeu e está aceitando alguns fatos. Mas ainda tem coisas para analisar, mas essas 
virão somente em maio e junho. É uma semana muito importante para o trabalho. É preciso entender 
as nuances emocionais que existem com algumas pessoas, e o momento aqui pede uma análise 
profunda da relação com as pessoas que trabalham com você, sejam colaboradores, parentes e/ou 
prestadores de serviço. Reflita sobre essas figuras com a intenção de filtrar, curar e se sacrificar com 
alegria por elas. Você está curando a sua história com essas pessoas.

Câncer – De 21/06 a 20/07: A Lua Cheia traz à tona os seus projetos, mas com foco no seu 
desenvolvimento pessoal. É uma semana importante para compartilhar ideias com amigos e, se for o 
seu caso, a experiência também dá destaque aos filhos. É uma semana maravilhosa para se conectar 
a novos valores e para ampliar o seu campo de visão sobre sonhos e sobre projetos que estão sendo 
desenvolvidos por você. O namoro e o lazer também devem ser encarados com mais abertura e 
flexibilidade. A conexão com a fé é essencial para fortalecer as suas decisões. Tenha atenção com 
a ansiedade e com as complexidades que rondam o campo amoroso. Você está com medo de errar 
e de ser julgado pelas suas decisões! É uma semana em que você sente a necessidade de aquietar 
a alma e de analisar os passos com atenção. O coração está cheio de mágoas, culpas e tristezas. 
É importante curar para que possa seguir mais leve. É importante entender o quanto uma pessoa, 
seja sócio, parceiro ou o cônjuge, vem afetando a sua forma de produzir. Tome cuidado para não se 
corromper e se vender por coisas, pessoas e fatos que não estão alinhados aos seus objetivos. Pro-
blemas envolvendo ética e documentos já estiveram mais tensos; agora se mostram mais estruturais, 
mas ainda exigem atenção e dedicação.

Leão – De 21/07 a 22/08: A Lua Cheia dá destaque aos assuntos domésticos e familiares, mas 
também podem jogar luz sobre o imóvel. É uma semana importante para tomar decisões; contratos 
podem ser mexidos. A experiência lhe possibilita transformar uma situação que você já vem carregan-
do com alguns sacrifícios. Busque, nesta semana, ser flexível para gerar resultados interessantes, 
com o objetivo de resolver metas futuras e com a intenção de transformar e desapegar. Abandonar 
o controle é uma excelente ideia. O cenário também pode apontar situações que norteiam a relação 
com pais e sogros. A vida vem mudando muito rapidamente, então a relação caminha na mesma 
energia e frequência. O novo assusta e, consequentemente, você sente a necessidade de obter se-
gurança desejando enxergar o que está por vir. Tenha calma, porque nesta semana é importante 
ambos olharem para as necessidades da família. Já deu para entender o tamanho da profundidade 
das transformações pelas quais você vem passando no trabalho. Apesar disso, a semana é produtiva 
e o seu foco está direcionado a resultados maiores. A carreira é iluminada e você se sente disposto a 
encontrar um novo sentido.

Virgem – De 23/08 a 22/09: A Lua Cheia dá destaque a informações, notícias, reuniões, pales-
tras, viagens, cursos e treinamentos. É uma semana para ficar atento às relações com pessoas do seu 
convívio, levando em consideração as informações compartilhadas, que são interessantíssimas para 
o seu desenvolvimento. O cenário astrológico também vai contribuir para expressar o que sente com 
pessoas de uma forma geral, mas também aponta uma pessoa do passado ou sentimentos que preci-
sam ser aprimorados neste seu momento evolutivo. A palavra “cura” e uma visão ampla sobre a troca 
agregam uma nova conduta. Se estiver numa relação, é uma semana para curar por meio da palavra 
e da comunicação entre vocês. O passado exerce uma força poderosa, que deve ser compreendida 
para que haja cura e compreensão do momento atual. Ambos estão passando por um processo de 
cura e de diluição de expectativas emocionais. Isso é muito positivo para vocês, mas demanda auto-
conhecimento e profundidade. O planeta Marte o ajuda a tomar decisões e dar direção aos projetos 
profissionais. É importante, porém, entender a dinâmica com algumas pessoas, porque o cenário que 
envolve parceiros, sócios e clientes é delicado. É importante não criar dependências emocionais com 
ninguém, porque assim os resultados fluirão mais tranquilamente.

Libra – De 23/09 a 22/10: A Lua Cheia desta semana dá destaque a investimentos e à forma 
como você administra os seus recursos materiais. É uma semana importante para lidar com papéis 
e negociações; contratos podem ser solicitados. A experiência pela qual você vem passando lhe traz 
fluidez para interagir com a sua rotina e a sua forma de trabalhar. É importante entender as nuances 
emocionais pelas quais você vem passando, para realizar movimentos financeiros que lhe proporcio-
nem mais segurança e controle sobre as contas mensais. Se tiver parceiros e sócios, é uma semana 
em que ambos precisarão traçar os planos com maior agilidade. Você gostaria de ter em sua rotina 
mais leveza para viver a relação na proporção que acredita ser melhor. O cenário é propício para o na-
moro e o lazer, entretanto os acontecimentos externos dificultam isso tudo e pedem que você foque na 
estrutura financeira e profissional. Viva um dia de cada vez. Cuide da alma e acolha as transformações 
de valores pelas quais você vem passando. Os resultados não acontecem da forma que você havia 
idealizado, mas o mundo está todo assim. É importante manter o foco, porque o que está fazendo vai 
florescer, mas é preciso ampliar o seu campo de visão sobre as possibilidades. É uma semana para 
analisar o cenário de trabalho e para fazer alguns investimentos.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: A Lua Cheia desta semana é significativa para o seu desen-
volvimento, porque acontecerá no seu signo, deixando você em destaque para promover os seus 
interesses. O gráfico aponta você conversando com uma pessoa e a necessidade de ambos tomarem 
decisões que geram curas para direcionar o novo ciclo. Mas com quem será essa conversa? Pode 
ser com o cônjuge, com sócios, parceiros, clientes, amigos… Enfim, é importante identificar quem é 
essa figura dentro da sua experiência. O cenário é propício para curar os sentimentos afetivos tanto 
no campo amoroso quanto com os filhos, se você tem filhos. É uma semana muito significativa para o 
relacionamento. Ambos estão abertos e dispostos a curar o passado. O cenário também dá destaque 
às necessidades emocionais dos filhos. É importante olhar para o que não pode mais ser negligen-
ciado. Os resultados dependem muito do seu posicionamento. É uma semana importante para se 
expor e para compartilhar as ideias ou as informações com pessoas que atuam como parceiras. O 
céu fala sobre a necessidade de avaliar os recursos materiais, com foco em expectativas que devem 
ser analisadas com atenção.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: A Lua Cheia desta semana dá destaque a decisões importantes 
que afetam o seu emocional e pedem reserva. O cenário colabora com movimentos e interações com 
pessoas que estão inseridas em sua rotina ou que participam das decisões de trabalho. É preciso 
dar atenção aos medos ou a bloqueios emocionais que podem afetar as suas decisões e, com isso, 
aumentar a necessidade de ficar sozinho. Mas os aspectos geram uma reflexão positiva para que 
você cure situações que vêm sendo carregadas e que agregam a você momentos interessantes tanto 
para a rotina quanto para a forma de trabalhar. Esteja atento às oportunidades, que são favoráveis, 
mas é administre os medos. O passado bate à porta e ainda vai ficar assim por algumas semanas. 
Então desfrute este momento para curar e ressignificar os passos que julga terem sido errados. A vida 
lhe dá novas oportunidades de reparar os sentimentos, as ações e as palavras. É momento de curar 
e de olhar para o que lhe é essencial. É uma semana muito importante para tomar decisões novas 
no trabalho. Você está um pouco apreensivo ou com bloqueios que precisam ser sanados. Com con-
fiança e estratégia, você conquistará bons resultados. Uma pessoa pode ajudá-lo a dar movimentos 
interessantes por meio de novas ideias.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: A Lua Cheia desta semana vai trazer destaque aos amigos 
e aos projetos. É uma semana favorável para dar movimento às relações que lhe proporcionam au-
toestima e realização pessoal. O cenário também aponta o namoro e, se for o seu caso, a relação 
com os filhos. É uma semana muito promissora para interagir com ideias e para se relacionar com 
pessoas que estão alinhadas aos seus interesses. É importante também falar sobre curas que vêm 
acontecendo e que de alguma forma também lhe dão a possibilidade de expressar os seus sentimen-
tos e as suas expectativas com pessoas muito próximas e queridas por você. É uma semana ótima 
para expressar os seus sentimentos. Ao falar, você terá maior compreensão do que é importante na 
troca. O cenário lhe dá a oportunidade de falar com verdade e coração. A cura vem, porque você está 
preparado para compartilhar informações e também para desenvolver uma escuta necessária para 
ressignificar o momento. Você está um pouco frustrado com os resultados, mas é importante manter o 
foco. Preste atenção em onde vem depositando as expectativas e de que forma pode dar um colorido 
para a sua rotina e para a sua forma de produzir.

Aquário – De 21/01 a 19/02: A Lua Cheia desta semana vai trazer destaque para a carreira e 
para as metas que falam sobre responsabilidades e compromissos. O céu também aborda movimen-
tos em família, por meio de informações que circulam, mas também pode dar destaque a documentos 
e a contratos relacionados ao imóvel. O cenário também fala sobre alguns sacrifícios financeiros que 
você vem fazendo, mas nesta semana haverá oportunidade de diluir as expectativas e as dependên-
cias materiais que, de alguma forma, geraram muitos desgastes. É uma semana para dar um novo 
sentido à vida financeira e para colher alguns frutos. O seu maior exercício é deixar o amor entrar. 
Pode ser que você sinta que está no piloto automático, então os desafios a dois ficam ainda maiores. 
Mas os ângulos astrológicos o convidam a mudar e a olhar para o sentido da vida. É preciso entender 
que o controle sobre algumas coisas e situações não é mais possível nem viável. É importante entrar 
no fluxo dos sentimentos e permitir que o amor invada você. Isso envolve o namoro, a relação e os 
filhos. É uma semana importante para tomar decisões envolvendo a carreira e as metas. O céu lhe 
traz excelentes oportunidades e um caminho favorável para obter resultados. Existe a possibilidade 
de firmar acordos e contratos. É importante avaliar o cenário profissional, dando foco à organização 
de ambientes ou do local de trabalho.

Peixes – De 20/02 a 20/03: A Lua Cheia desta semana fala sobre relações próximas tanto com 
pessoas que estão perto quanto com pessoas que estão longe. É uma semana importante para ex-
pressar o que sente, e isso pode colocar em destaque, principalmente, os parentes. Esteja atento 
a notícias, informações, estudos, viagens e contatos filosóficos. É certamente uma semana muito 
agitada, mas também carregada de bons frutos e de trocas que geram curas e trazem um significado 
especial à sua vida. Você vem passando por novas percepções e sente a necessidade de mudar, mas 
antes é preciso curar e soltar todas as expectativas, as culpas e os arrependimentos. Vire a página 
com essa consciência, porque tudo vai dar certo! É importante se conectar com as ideias da pessoa 
amada. A pessoa o busca diariamente e deseja que você participe com mais doçura. Mas o passado 
e nuvens dificultam a visão de ambos, especialmente a sua visão. A semana traz conversas, e isso é 
um exercício natural e importante para alinhar as ideias e seguir mais leve. As transformações ainda 
são necessárias e acontecem. É uma semana para estudar novas oportunidades, compartilhar infor-
mações, dar treinamentos e se disponibilizar para o que for preciso. A comunicação vai garantir uma 
abertura para possibilidades interessantes.

Horóscopo
NOVELAS

Fina Estampa - Globo - 21h – sexta-feira: Te-
reza Cristina afirma a Patrícia que ela não terá 
seu filho com Antenor. Renê ameaça sair de 
casa com Patrícia se Tereza Cristina fizer algo 
contra a filha. Wallace implica com Teodora por 
causa de Quinzinho. Tereza Cristina conta para 
Griselda que Patrícia está grávida e que Antenor 
quer impedi-la de ter o bebê. Danielle perde a 
guarda de Pedro Jorge. Griselda conversa com 
Antenor. Wallace vai à Fashion Moto para ven-
der sua motocicleta. Renê conversa com Grisel-
da sobre a gravidez de Patrícia.

Totalmente Demais - Globo - 19h – sexta-
-feira: Carol comenta com Dorinha que precisa 
afastar Eliza. Fabinho não gosta de saber que 
Leila está com Jonatas. Arthur se surpreende 
com Jojô, quando a filha o incentiva a namorar 
Eliza. Jeniffer mostra a Jonatas o vídeo de Eliza 
e Arthur que Jojô divulgou na internet. Jonatas 
vai à casa de Arthur e discute com Eliza. Apare-
cida afirma a Jonatas que Eliza não está envol-
vida com Arthur. Carolina confessa a Arthur que 
acredita estar grávida.

Novo Mundo - Globo - 18h – sexta-feira: Fer-
dinando apaga suas pegadas para não ser en-
contrado. Dom Pedro se recusa a falar com Le-
opoldina sobre sua decisão de ir para Portugal. 
Thomas tenta disfarçar a irritação ao ver Anna 
com os baús de seu pai. Ele encontra o diário 
do pai de Anna, mas percebe que estão faltando 
páginas. Fred promete se vingar de Thomas. 
Domitila se enfurece ao saber que Benedita teve 
uma audiência com Dom Pedro e discute com a 
irmã. Leopoldina apoia Dom Pedro, que se sen-
te aliviado. Idalina flagra Matias conversando 
com Cecília. Chalaça se despede de Domitila. 
Wolfgang diz a Diara que lutará para ficar no 
Brasil. Licurgo distribui panfletos a favor de Dom 
Pedro. Germana prepara uma simpatia para El-
vira conquistar Joaquim. Avilez fecha o galpão 
que contém a munição das tropas.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: An-
derson confronta Mitsuko. Marta e Malu discu-
tem na sala de Bóris. Josefina decide cozinhar 
para Roney. Anderson discute com Ellen por 
causa de Tina. Benê, Lica e Keyla vão ao en-
contro de Tina. Lica sugere que Marta ofenda 
Malu. Tato critica Keyla por querer emagrecer. 
Tina arruma sua mochila, e Telma desconfia. An-
derson sofre com a falta de Tina. Dóris promete 
defender Ellen de Edgar. Keyla se recusa a ficar 
sozinha com Tato enquanto ela não emagrecer.

Ouro Verde - Band - 20h20 – sexta-feira: Ca-
tarina relembra o momento em que roubou o 
dossiê de Amanda com as provas contra Miguel. 
Joaquim descobre o segredo de Vera em Paris 
e que Sérgio é o hacker, passando essa infor-
mação a Arnaldo, que conta a Jorge. Salvador 
foge de casa.

As Aventuras de Poliana - SBT - 20h50 – sex-
ta-feira: Eufórico, Benício conta aos amigos 
sobre Ester. Antônio pede para Violeta cumprir 
as regras da mansão de Luisa. Roger e Verô-
nica se encontram na exposição de Luisa. Be-
nício tenta convencer os amigos sobre o que 
viu. Antônio pede Branca em casamento. Nan-
cy pergunta para Violeta o que ela sabe sobre 
Waldisney. Marcelo conta para Luisa que ouviu 
Pendleton e Glória conversando sobre o colar 
que ela estava usando. Devido ao incidente com 
Ester, Pendleton chama Poliana e decide voltar 
imediatamente para casa. Em seu laboratório, 
Pendleton verifica o que houve com Ester. Antô-
nio conta para Violeta que pediu Branca em ca-
samento, e ela não aceita. Marcelo fica intrigado 
quanto ao colar de sua mãe.

Betty, A Feia em NY - SBT - 18h00 – sexta-fei-
ra: Ricardo volta de Miami e Armando conta que 
Betty levou Nícolas ao restaurante onde haviam 
combinado de jantar e diz ter certeza que ela viu 
o vídeo. Armando, firme em sua decisão de não 
continuar com uma vida duploa e repleta de en-
ganos, diz a seu melhor amigo que vai cancelar 
o casamento com Marcela e vai expor a todos 
os verdadeiros motivos. O carro de Patríca é 
apreendido por falta de seguro e sua situação 
viraliza na internet. O pelotão debocha dela. 
Inesita conta para Mariana que Romina lhe deu 
comprimidos para a perda de memória. Mariana 
decide investigar a cunhada de Hugo nas redes 
sociais. Sandra e Wilson fazem amor pela pri-
meira vez e prometem manter o relacionamento 
em segredo. Betty entrega aos pais um cheque 
pelos gastos que tiveram por permitir que a BAR 
funcionasse em sua casa. Nícolas leva Patrícia 
para jantar em um restaurante onde só servem 
frango frito e os dois se beijam. Bertha decide 
vender as jóias que herdou de sua avó para re-
por o dinheiro de suas economias.

Meu Coração É Teu - SBT - 17h15 – sexta-fei-
ra: Ricardo volta de Miami e Armando conta que 
Betty levou Nícolas ao restaurante onde haviam 
combinado de jantar e diz ter certeza que ela viu 
o vídeo. Armando, firme em sua decisão de não 
continuar com uma vida dupla e repleta de en-
ganos, diz a seu melhor amigo que vai cancelar 
o casamento com Marcela e vai expor a todos 
os verdadeiros motivos. O carro de Patríca é 
apreendido por falta de seguro e sua situação 
viraliza na internet. O pelotão debocha dela. 
Inesita conta para Mariana que Romina lhe deu 
comprimidos para a perda de memória. Mariana 
decide investigar a cunhada de Hugo nas redes 
sociais. Sandra e Wilson fazem amor pela pri-
meira vez e prometem manter o relacionamento 
em segredo. Betty entrega aos pais um cheque 
pelos gastos que tiveram por permitir que a BAR 
funcionasse em sua casa. Nícolas leva Patrícia 
para jantar em um restaurante onde só servem 
frango frito e os dois se beijam. Bertha decide 
vender as jóias que herdou de sua avó para re-

por o dinheiro de suas economias.

O Que a Vida Me Roubou - SBT - 21h30 – 
sexta-feira: Montserrat volta para a fazenda e 
Alessandro exige que ela diga onde foi. Ela diz 
que foi tomar um pouco de ar. Padre Anselmo 
agradece Alessandro por ter falado com Montse, 
e esclarecido os maus entendidos e pede a ele 
que se aproxime de Rosário, já que pode confiar 
nela. Josefina entrega a Demétrio a combinação 
do cofre e dá permissão para pegar o dinheiro 
que precise, Demétrio a beija, a aceita casar-
-se às escondidas com ela. Alessandro pede 
a Montserrat que o acompanhe até Água Azul, 
mas ela se nega, e Maria, feliz, vai com ele. 
José Luis volta a propor a Montserrat que fujam 
juntos, mas ela se nega e pede que não volte a 
incomodá-la. Montse zangada diz a Rosário que 
de agora em diante perguntem apenas a ela o 
que necessitam na casa, já que ela é a única se-
nhora, e Maria não é ninguém para tomar deci-
sões. Em Água Azul, Victor recebe, Alessandro 
e Maria. Victor propõe a Maria que vivam juntos, 
mas Maria se nega e diz que ama Alessandro. 
Na residência Mendonça, Alessandro exige a 
Graciela que diga quem matou Gamboa, já que 
Montse o acusa. Ele exige que a sogra conte a 
verdade e ameaça revelar que ela e Benjamin 
foram amantes. Em uma cafeteria, Demétrio 
conta a Adolfo que Josefina permitiu que pegas-
se o dinheiro do cofre. Ele propõe que venda 
todas as propriedades e desfalque Josefina, e 
depois fujam para outro país. Montserrat enfren-
ta Maria e diz a Alessandro que ela foi quem 
a ajudou a fugir, Maria chora e grita que seria 
incapaz de fazê-lo sofrer dessa maneira. Maria 
chorando diz a Joventino que não suporta Mont-
se, ele a aconselha a engravidar de Alessandro 
e amarrá-lo. Alessandro chega com Montse na 
casa dos pais dela e exige que Graciela diga a 
verdade para aa filha. Lauro se surpreende.

Cúmplices de um Resgate - SBT - 21h30 – 
sexta-feira: Safira diz para Priscila que não 
quer ficar perto de Geraldo novamente. Prisci-
la diz que irá provar para todos que ele não é 
uma má pessoa. Lola vê o pai na cadeia e fica 
mais aliviada ao saber que ele está bem. Isabela 
questiona Dóris e Mateus se Otávio perguntou 
para eles sobre o sequestro. Giuseppe contrata 
outros seis anões para trabalhar em sua sapata-
ria ao lado de Nico, que fica bravo com a novida-
de. Taísa continua a explorar Lurdinha, que se 
irrita. Frederico conversa com a secretária e diz 
que irá levar o café de Taísa pessoalmente. O 
estilista derrama café nos papéis que Taísa aca-
ba de preparar. Priscila posta na internet uma 
foto que tirou com Geraldo e Regina de fundo. 
Regina vai até a casa de Rebeca com a descul-
pa de prestar solidariedade pelo sequestro de 
Manuela. Joel manda Omar fazer as malas para 
voltarem para a cidade.

Apocalipse – Record – 20h45 – sexta-feira: 
André conversa com Felipe. Sabrina tenta apa-
ziguar. Glória agradece a ajuda de Monique. 
Ester brinca com os novos avós. Oswaldo cai 
na armadilha de Henrique e é acusado, injus-
tamente, de estar roubando o hospital. Ele é 
levado para a prisão. Zoe descobre que o pai 
foi preso. Verônica descobre que Débora as-
sassinou Giancarlo. Benjamin apoia Zoe. Felipe 
propõe um novo casamento à Sabrina. Raquel 
se explica para a filha. César conversa com 
Oswaldo na prisão. Felipe recupera a memória. 
Débora assassina Verônica. O pastor Ezequiel 
fala de Jesus para algumas pessoas. Débora 
pede a ajuda de Luca para se livrar do corpo 
de Verônica. Uri corre com Monique no parque. 
Ester chama Hanna de mãe. Zoe se despede 
de Benjamin. As pessoas boas começam a se-
rem arrebatadas. Acidentes acontecem com o 
desaparecimento de algumas pessoas. César 
estranha a ausência de Raquel e Lorena. Talita 
se desespera com o sumiço do irmão. Ricardo 
diz que chegou sua hora.

FILMES

O Maior Amor do Mundo – Globo - 14h58 – 
sexta-feira: Sandy é uma mãe solteira com dois 
filhos; Bradley é um pai solteiro com uma filha 
adolescente; Jesse tem uma história complica-
da com a sua mãe; Kristin nunca conheceu a 
sua mãe biológica; e Miranda é uma escritora 
de sucesso que abre mão de ter filhos para se 
dedicar à carreira.

Qual seu Número? – SBT - 23h15 – sexta-fei-
ra: Ally, desempregada e solteira, lê em uma 
revista que mulheres que já tiveram mais de 
vinte parceiros não casam. Em choque com a 
informação, ela se dá conta que faz parte desse 
grupo e parte, enlouquecida, em busca do seu 
homem ideal… Inclusive entre seus muitos ex.

Espírito Selvagem – Globo - 1h59 – sexta-
-feira: Logo após o término da Segunda Guer-
ra Mundial, John Grady e Lacey Rawlins, dois 
jovens texanos, retornam à suas casas e logo 
partem em viagem em direção ao sul, buscando 
fugir dos problemas e correndo atrás de aventu-
ras. No caminho, ganham a companhia de outro 
parceiro e, já em terras mexicanas, um deles se 
envolve com a bela filha de um fazendeiro local.

Casa de Areia – Globo - 3h50 – sexta-feira: 
Em 1910, português leva sua esposa grávida e 
a mãe dela em busca de um sonho: viver em 
terras prósperas, recentemente compradas por 
ele. O sonho se transforma em pesadelo quan-
do, após uma longa e cansativa viagem junto 
a uma caravana, o trio descobre que as terras 
estão em um lugar totalmente inóspito, rodeado 
de areia por todos os lados e sem indício de ci-
vilização por perto.

Novelas e Filmes
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