
Juiz de Piracicaba determinou planejamento de ações para reabertura gradual, mas outra decisão anterior, de instância superior, vetou 
flexibilização. Capivari também aguarda parecer da Justiça, já que recorreu da decisão. Página 8

Casal é preso por 
tráfico de drogas no 

Morada do Sol

CAPIVARI

Prefeitura vai aguardar parecer da Justiça 
sobre plano de reabertura do comércio

Preço da 
gasolina da 

Petrobras para 
distribuidoras 

sobe 12%

ALTA

Página 16

Hospital de Mombuca 
recebe protetores faciais 

produzidos por rafardense

MAKER

Jovem Leandro Quibao tem contribuído com a 
confecção de protetores faciais em sua impressora 

3D. 10 ítens foram doados para Mombuca. 
Página 5

Durante a semana, 
saltou para 14 o 
número de casos 
confirmados de 

coronavírus

COVID-19

Até o momento, 45 casos foram descartados e 
2 aguardam resultado de exames. Dos 14 casos 

confirmados, um é de uma criança 
de apenas 4 anos de idade. Página 12

Polícia Civil apreendeu drogas, celulares e 
dinheiro. Página 7

Rafard e Mombuca são 
contempladas com ônibus 

para atender alunos

TRANSPORTE

Prefeito de Rafard, Carlos Roberto Bueno, assinou 
termo de cessão de uso, durante entrega das 

chaves, em Botucatu. 
Página 9
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A imprensa e nossa língua
Homenageando o nos-

so jornal rafardense, “O 
Semanário”, pelos 29 anos 
pro� cientes informando 
e formando leitores, faço 
uma abrupta mudança de 
pensamento, voltaremos 
em breve a ele. Aborda-
remos suscintamente um 
histórico sobre a imprensa 
e nossa língua. Sabemos 
que o Brasil foi colonizado 
pelos portugueses, povo fa-
naticamente católico, que 
se achava o povo de Deus 
para evangelizar o mundo 
com método impositivo. 
Essa religião determinativa 
foi exacerbada pelo Concí-
lio de Trento (1545-1563). 
Entre outras resoluções o 
Concílio criou a Congrega-
ção do Índex com a � nali-
dade de examinar todas as 
matérias impressas para de-
fender o catolicismo orto-
doxo das publicações com 
tendências contrárias. O 
Índex, ou relação de livros 
proibidos pela Igreja, foi 
divulgado pela bula “Bene-
dectus Deus” (26/01/1564) 
pelo Papa Pio 4º. Na lista 
constam obras teológicas 
e literárias como de Ca-
mões, Erasmo de Roterdã, 
Bocáccio, Decameron, Gil 
Vicente, Padre Vieira, Ma-
quiavel, Pe. Pedro Abelar-
do, Rembrandt, Van Dick, 
Velasques, Shakespeare, 
Molieère e muitos outros. 
O livro e a técnica de fa-
zê-lo assumiram aspecto 

herético que atrai maldição 
e condenação. O prelo pas-
sava por três censuras: do 
episcopado, do represen-
tante real (desembargo do 
Paço) e da Inquisição, de-
via receber a aprovação es-
tatal e do Vaticano, o “Nada 
obsta”. Somente os livros 
que não laudavam os “he-
reges”, e entre as traduções 
da Bíblia a Vulgata Latina, 
tinham permissão para se-
rem impressas, vendidas e 
lidas sob interpretação dos 
padres, quaisquer outras 
traduções eram proibidas. 
Mais de 30 mil intelectuais 
portugueses foram vitima-
dos pela congregação do 
Índex, a imprensa foi limi-
tada aos padres, os livreiros 
eram objetos da inquisição, 
as obras eram considera-
das instrumentos hereges. 
No Brasil eram proibidas 
sua impressão, venda e 
importação. Houve casos, 
antes de 1808, de alguns 
estrangeiros trazerem, en-
tre seus pertences, livros, 
e ao desembarcarem tive-
ram de traduzir ou ler aos 
ouvidos dos inquisidores, 
para receber permissão ou 
não. Muitos censores eram 
iletrados para tal análise e 
havia muita demora para a 
aprovação. Milhões de vo-
lumes e Bíblias foram quei-
mados; Padre Agostinho 
Gomes, Cipriano Barata, 
Marquês de Maricá foram 
acusados de possuírem li-

vros contrários à Igreja e a 
favor da independência e 
da República, defendidos 
pelos maçons iluministas. 
Em 1706 apareceram im-
prensas clandestinas, mas 
D. João V decretou (1747) 
o fechamento radical de 
grá� cas e impressoras. Tal 
era o estigma, que no séc. 
18, quando os jesuítas fo-
ram expulsos do Brasil, os 
livros leiloados dos mos-
teiros só foram comprados, 
por insistência, para servir 
em armazéns como papel 
de embalagem.

O primeiro jornal de 
placas colocadas ao públi-
co, pelo que sabemos, foi 
o Acta Diurna em 69, por 
ordem de Júlio Cesar, para 
divulgar os atos políticos e 
sociais do império romano. 
No séc. 8 surgiu na China 
o jornal manuscrito. Em 
1447, Johannes Gutemberb 
inventou a  impressora e 
com a vinda do papel os jor-
nais modernos tornaram-
-se os principais divulgado-
res de notícias. Vlad Tsepes 
Drakul, Conde de Drácula 
lançou o jornal manuscri-
to sobre assassinatos e tra-
gédias. Veneza publicou o 
“Gazetta” (1556), no séc. 17 
apareceram vários jornais 
europeus, mas notícia e di-
vulgação de opiniões cien-
tí� cas, religiosas e políticas 
diferentes da Igreja, que 
controlava os governos, 
eram impedidas.

Em 1844, Samuel Morse 
inventou o telégrafo (escri-
ta à distância) e o código 
para a compreensão dos 
sinais. Este engenho trou-
xe velocidade às notícias, 
diminuindo de quinzena 
para minutos; entretanto, 
o telefone (telégrafo falan-
te), invenção de Antonio 
Meucci (1870) e aperfei-
çoado (1876) por Alexan-
der Grahan Bell, � omas 
Watson e Elisha Gray deu 
impulso ao jornalismo que 
também contou com o de-
senvolvimento das ferro-
vias para a sua circulação 
de modo que na última dé-
cada do século o jornal tor-
nou-se a principal fonte de 
informações, surgindo in-
� uentes grupos editoriais.

Alicerçada nesses in-
ventos cresceu a venda de 
jornais, livros e Bíblias sur-
gindo editoras, sociedades 
bíblicas; escolas e faculda-
des podiam ter bibliotecas, 
embora, os livros fossem 
ainda muito caros devido 
à vinheta (arte: ornamen-
to, ilustração, capa luxuosa 
com veludo e � os dourados, 
letras góticas iniciais...). 
Atualmente os livros estão 
mais popularizados, acessí-
veis pela internet. Contudo, 
as di� culdades persistem. 

É com grande satisfação 
que temos colaborado, par-
ticipando das publicações 
deste e� ciente periódico, 
desde a sua primeira edi-
ção, há 29 anos, em atenção 
ao convite do nosso grande 
amigo o emérito jornalis-
ta José Carlos Darros, seu 
fundador, ao lado de João 
Proença.

Como foi citado pelo 
atual Diretor Geral/Editor 
Responsável e jornalista, 
Túlio Darros, tendo ao seu 
lado a e� ciente sra. Deise 
Campanholi, responsável 
pelo Financeiro/Comer-
cial, sobre a importante 
data para todos nós, quanto 
a fundação do O Semaná-
rio: “Sabemos que não está 
sendo fácil para ninguém”. 
De fato é o que acontece em 
todos os sentidos.

 Temos notado e é um 
dito popular que “há males 
que vêm pra bem”, vários 
tipos de demonstrações de 
solidariedade humana em 
todos os países que, como 
o nosso, passam por essa 
terrível fase de pandemia, 

ceifadora de milhares de 
vidas e sem sabermos até 
quando durará. Mas como 
faz bem? Observamos o 
comprovado apoio e assis-
tência � nanceira dos go-
vernos e indústrias, aos 
hospitais, além dos mode-
los campanha que devida-
mente aparelhados aten-
dem os doentes em todo o 
nosso país. Organizações 
particulares se unem para o 
fornecimento de alimento 
e medicamentos a pessoas 
carentes, inclusive morado-
res de rua.

Esse procedimento que 
estava adormecido em mui-
tas pessoas, só despertou 
com o início dessa avassa-
ladora peste. Apenas agora, 
a maioria do ser humano, 
começa a entender e apli-
car (ainda bem), os sábios 
mandamentos do Mestre 
Jesus, que tem como base: 
“Ama à Deus sobre todas as 
coisas e ao teu semelhante 
como a ti mesmo”.

Quanto a este nosso 
querido O Semanário, que 
fornece de maneira trans-

parente, baseado em fatos 
ou seguras previsões, notí-
cias ilustradas também das 
cidades de Capivari, Mom-
buca, Elias Fausto e Porto 
Feliz, merecendo de todas, 
as mensagens elogiosas e 
votos de prosseguimento 
na caminhada evolutiva, 
com promessas de conti-
nuarem dando-lhe apoio 
irrestrito, o que será sem-
pre recebido com agradeci-
mentos.

Quanto aos assuntos re-
ferentes à Rafard, contendo 
algumas críticas constru-
tivas em artigos lutando 
pelo cumprimento das leis 
e regulamentos que vários 
colaboradores apresentam, 
sendo muitos não atendi-
dos pelas autoridades ad-
ministrativas. Para citar 
apenas um exemplo (e que 
na ocasião foi muito deba-
tido), a preservação do pa-
trimônio histórico, imóvel 
construído para sua resi-
dência, por Henrique Raf-
fard, o fundador do peque-
no vilarejo, onde pernoitou 
o nosso Imperador D. Pe-

dro II e sua comitiva, em 
sua passagem pela região. 
Posteriormente foi a resi-
dência do genial imigran-
te italiano, Sr. José Miguel 
Bósio, que, além de chefe 
do laboratório químico da 
Usina Brasileira de Açúcar 
e Álcool, era compositor 
musical (com várias óperas 
de sua autoria), jornalista, 
grá� co, criador, fundador 
e impressor do Jornal O 
Progresso. Se preservado, 
esse imóvel poderia ser um 
memorial e ponto turístico, 
mas que, infelizmente, a 
exemplo deste “maravilho-
so continente”, nossa Pátria 
amada, “onde tudo em que 
se plantando dá”, continua 
sendo mal administrado.

Estamos todos de para-
béns e, como sempre sem 
desanimar, prosseguindo 
na árdua luta pelo progres-
so material deste pequeno, 
mas muito querido peda-
ço de chão, contando com 
a evolução intelectual dos 
moradores que a nosso 
exemplo o amam. 

É isso.

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

Jornal O Semanário aniversariando

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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Recordando e relem-
brando de quando nossa 
cidade ainda era uma Vila 
de Capivari, lá pelos anos 
50, me veio à memória, 
o grande número de co-
merciantes que eram es-
tabelecidos na Rua Mau-
rice Allain...

Tínhamos, onde se co-
nhece por esquina do Ros-
si, o armazém do Borde-
nalli, que depois de muito 
tempo, passou a ser ar-
mazém de Leandrim, e ao 
lado do sobrado de meu 
avô Paulino Pellegrine, a 
venda do meu pai Luizi-
nho Hortolani, e no térreo 
abaixo do sobrado do meu 
avô, funcionava o Correio, 
onde as correspondências 
e jornais como Folha de 
S. Paulo e Estado de São 
Paulo e Gazeta Esporti-
va, chegavam em malotes 
pelo trem. 

Quem sabia o horá-
rio do trem, logo depois, 
ia na frente do prédio 
para pegar o seu exem-
plar de jornal, ou ver se 
havia chegado alguma 
carta para a família, com 
o Sr. Paulo Pellegrine, 
meu avô. Depois passou 
a ser Dona Nair, minha 
mãe, a fazer as entregas, 
e mais tarde, eu e minha 
irmã Ana também traba-
lhamos como agentes do 

correio.
Tinha na mesma rua, 

mais abaixo o armazém 
do Zuza Pellegrine, o 
Nardo Fontolan, o Milton 
Pellegrine, e na Praça da 
Bandeira, o armazém do 
Meneguine, que depois 
foi também do “Ceboli-
ta” que mais tarde vendeu 
para César Aprilante.

Tínhamos a O� cina 
dos Cortellazzi, onde tra-
balhavam Ernesto Alber-
tine, e os irmãos Aldo e 
Misto.

Para lazer tinha a sede, 
onde se jogava bochas, 
com os principais fre-
quentadores, Gênio Tu-
ratti, a quem chamavam 
de “índio”- porque se-
gundo ele cada � echada 
(bola), ele não perdia o 
ponto, de jeito nenhum. 
Tinha o Puxe, que era 
chamado de “Porete” pelo 
modo italianado de falar, 
tinha ainda, os irmãos Zé 
e Estevo Larazine, Nane 

Borsarão, entre outros... 
Sapatarias, tínhamos 

do Geraldo Capellari, que 
passou para João Polesi, 
tinha ainda a dos irmãos 
Sanches, e de Maelmo Al-
ves.

Alfaiatarias, tinha a do 
Leitão e a de Laerte Abel 
Galvão.

Tinha a fábrica de be-
bidas dos irmãos Brag-
gion. 

A Família Darros, que 
manteve durante muitos 
anos a sua fábrica de fa-
rinha de milho, na Rua 
Abolição.

Barbeiros, tínhamos o 
Américo Chiarini, o Da-
nilo Abel, o Bernardino, 
Leonidas Ferreira, e pró-
ximo à Estação do trem, 
tinha ainda o Bepe Rel-
le, e um único motorista 
Carmo e barbeiro, que 
quando era barbeiro era 
Carmo, e quando era mo-
torista, não era barbeiro. 

Bons Tempos!

A Rafard dos velhos tempos:
por Ginho Hortolani

ArTiGo A������ D��� R�������� �� C������, 
bacharel em Direito com especialização em 

dependência química na USP/SP/GREA

Morte sem velório
Para a doença covid-19, 

alguns médicos estudam 
e propõem a seus pacien-
tes um protocolo de tra-
tamento que pode sustar 
a enfermidade, quando 
aplicado no início dos sin-
tomas, se o médico pres-
crever e o paciente aceitar. 
Esse método vem sendo 
aplicada com relativo su-
cesso na cidade de Porto 
Feliz, pelo prefeito e mé-
dico doutor Cássio Habice 
Prado. Ver depoimento: 
www.instagram.com/tv/
CATt9eOHGIS/?igshi-
d=1ksjxyhuvbyyq

É ainda um protocolo 
em fase de testes. Também 
não temos uma vacina ca-
paz de prevenir a doença. 
A reação ao contágio de-
pende muito do estado 
imunológico do paciente, 
e os médicos que traba-
lham na área dizem que o 
vírus é um grande misté-
rio: “um ser invisível com 
poderes que desconhece-
mos”; mas, contando com 
as experiências de outros 
países, começa a ser des-
vendado como o vírus age.

A covid-19 não é uma 
doença rara, existe uma 
série de outras doenças so-
bre as quais médicos e es-
pecialistas se debruçam e 
tentam diversas maneiras e 
alternativas, e para as quais 
também não se conseguiu a 
cura ou a prevenção.

O pensamento deter-
minado de buscar um me-
dicamento deve nortear 
a vida desses cientistas e 

pesquisadores – nada de 
desgosto nem de desâni-
mo. Se ainda não deu cer-
to, se fracassou, é preciso 
recomeçar: a cada dia se 
está mais perto da des-
coberta, porque também 
erra quem deixa de tentar 
de alguma maneira.

Entretanto, diante da-
queles que não sobrevive-
ram à contaminação, um 
trauma ainda tenaz atinge 
as famílias: no luto relacio-
nado à morte pela covid-19, 
pelo risco de contaminação 
algumas etapas milenares 
que seriam fundamentais 
no processo de aceitação da 
perda do ente querido fo-
ram suprimidas, como o ve-
lório antes do sepultamento. 

Sem acompanhar o do-
ente em seus últimos dias 
no hospital, sem velório, e 
com sepultamento rápido 
com poucos familiares, à 
distância e com caixão la-
crado, � ca difícil a família 
sentir que se despede do 
familiar.

Diz a médica Ana Cláu-
dia Quintana Arantes 
(pós-graduada em Psico-
logia e Intervenções em 
Luto) que a “morte pela 
covid-19 é uma morte afe-
tivamente desamparada. 
Do lado da vítima, que até 
bem pouco tempo antes 
não tinha nenhuma pers-
pectiva imediata de morte, 
não há ninguém para se-
gurar a mão”.

Sim. Ninguém para 
segurar a mão desses fa-
miliares, e também não a 

dos enfermeiros nem dos 
médicos que estão na li-
nha de frente... Porém, 
na outra dimensão, existe 
uma equipe que prepara o 
retorno à vida verdadeira.

No livro Obreiros da 
vida eterna, o escritor e 
médico (agora na espiri-
tualidade) que assina com 
o pseudônimo André Luiz 
descreve o retorno à vida 
espiritual de cinco pesso-
as, ao lado de outro mé-
dico do plano espiritual, 
especialista em desliga-
mento do corpo físico, o 
doutor Jerônimo, que se 
fazia acompanhar do pa-
dre Hipólito e da enfer-
meira Luciana. 

Na introdução da obra, 
encontramos essas pa-
lavras de um ex-padre, 
Emmanuel (fundador da 
cidade de São Paulo): “O 
espiritismo começou o 
inapreciável trabalho de 
positivar a continuação da 
vida além da morte, fenô-
meno natural do caminho 
de ascensão. Esferas múlti-
plas de atividade espiritual 
interpenetram-se nos di-
versos setores da existên-
cia. A morte não extingue 
a colaboração amiga, o 
amparo mútuo, a interces-
são confortadora, o servi-
ço evolutivo. As dimensões 
vibratórias do Universo 
são in� nitas, como in� -
nitos são os mundos que 
povoam a Imensidade. 
Ninguém morre. O aper-
feiçoamento prossegue em 
toda parte”.

Leituras em 
tempo de 
pandemia

Caras e Caros Con-
terrâneos de Capivari. 
Neste tempo de pande-
mia, quando fi camos 
recolhidos em nossas 
casas, evitando contágio 
ou/e propagação da Co-
vid-19, faz-se necessá-
rio, também, um pouco 
de leitura. 

Assim, lanço, atra-
vés da internet, para 
os residentes em Ca-
pivari, a promoção de 
meus livros, da seguin-
te maneira: 1. Entregue 
na residência; 2. Custo 
por exemplar: R$ 25,00 
(pago no ato do recebi-
mento); 3. Parte da venda 
será para a ADUSMEC; 
4. Contato: E-mail: gue-
des.idt@terra.com.br; 
5. Celular: (19) 98234-
2172 WhatsApp.

Obras: Crônicas e 
Outros Bichos – Volu-
mes I e II (crônicas de 
Capivari); Personalida-
des Ilustres da História 
de Capivari - Volume 
I; Antologia Poética de 
Capivari - Volume I; 
Capivari em Duas Dé-
cadas - 1900 a 1921; Al-
guns Ensaios & Perfi s; 
Walt Whitman - Poeta e, 
depois, Profeta.

Abraços a todos,
J. R. Guedes de Oli-

vera, 21/05/2020.

LITERATURA
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Unidade Básica de Saúde de Mombuca recebe 
protetores faciais produzidos por rafardense

Solidariedade  |  Jovem Leandro Quibao tem contribuído com a confecção de protetores faciais em sua impressora 3D; 10 ítens foram doados para Mombuca

Um grupo de volun-
tários ‘makers’ tem feito 
a diferença para cidades 
brasileiras no combate à 
pandemia do coronavírus. 
Intitulado de Hígia, o pro-
jeto é voltado para a pro-
dução de protetores faciais 
por meio de impressoras 
3D.

Entre esses voluntários 
está o rafardense, Leandro 
Quibao. Nesta semana, ele 
produziu e entregou 10 
protetores faciais para o 
Hospital de Mombuca.

Quibao explica que 

o objetivo desse equipa-
mento não é substituir a 
máscara, mas de ser uma 
barreira adicional de pro-
teção a trabalhadores da 
saúde que entram em con-
tato com pessoas em ativi-
dades que podem projetar 
partículas, por exemplo, 
durante um tratamento 
odontológico.

Segundo o jovem 
maker, o protetor fácil é 
feito de uma haste produ-
zida em impressora 3D, 
que serve de suporte a uma 
folha de acetato transpa-

rente.
“A produção de cada 

máscara leva cerca de uma 
hora. Com a união de di-
versos makers, são atendi-
dos até mesmo as cidades 
mais afastadas de forma 
eficiente”, conta Leandro 
Quibao.

Até o momento, segun-
do os voluntários do proje-
to Hígia, cerca de 30.500 
protetores faciais foram 
produzidos e entregues no 
Brasil.

Para quem tiver inte-
resse em conhecer e par-

ticipar do projeto, ou até 
mesmo doar, deve acessar 
o site www.projetohigia.
com.br/ajude.

 
O que é maker
A cultura maker se ba-

seia na ideia de que as pes-
soas devem ser capazes de 
fabricar, construir, reparar 
e alterar objetos dos mais 
variados tipos e funções 
com as próprias mãos, ba-
seando-se num ambiente 
de colaboração e transmis-
são de informações entre 
grupos e pessoas. Rafardense, Leandro Quibao, entrega protetores faciais (Foto: Arquivo pessoal)
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Fontolan acompanha entrega de equipamentos 
conquistados com verba do deputado Cauê

Política  |  Vereador esteve na Unidade Básica de Saúde na quarta-feira

Nesta quarta-feira 
(20), o vereador de Ra-
fard, Alexandre Ferraz 
Fontolan, visitou a Uni-
dade Básica de Saúde 
(UBS) da cidade, para 
acompanhar a entrega 
dos equipamentos com-
prados com recursos do 
governo estadual. A ver-
ba no valor de R$ 100 
mil foi destinada pelo 
deputado estadual Cauê 
Macris, por intermédio 

do vereador e da ex-ve-
readora, Daniela Parra.

O recurso foi utilizado 
para a compra de equi-
pamentos e aquisição de 
imobiliários, que já estão 
na UBS. Fontolan fez 
questão de divulgar em 
suas redes sociais a lista 
dos equipamentos, con-
fira: 1 cardioversor com-
pleto (desfibrilador e car-
dioversor); 1 sistema CR 
radiologia e computado-

rizado raio x digital; 5 
smart TV 32” led; 10 lon-
garinas de seis lugares; 2 
cadeiras tipo presidente; 
2 bebedouros industriais; 
1 geladeira Frost Free; 1 
mesa em L com balcões 
(ainda não chegou); 1 
monitor cardíaco; 1 apa-
relho de eletrocardiogra-
ma; 10 cortinas de ar; 1 
aparelho de ultrassom; 1 
oxímetro de pulso (ainda 
não chegou).

Vereador Alexandre Fontolan visitou Unidade Básica de Saúde para conferir equipamentos (Foto: Arquivo pessoal)
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Casal é preso por tráfico de 
drogas no Morada do Sol

Capivari  |  Polícia Civil apreendeu drogas, celulares e dinheiro

Policiais da Delega-
cia de Capivari, sob o 
comando da delegada 
Dra. Maria Luísa Dalla 
Bernardina Rigolin, 
cumpriram um mandado 
de busca e apreensão na 
manhã desta quarta-feira 
(20), no bairro Morada 
do Sol, em Capivari.

Um homem de 29 
anos e uma mulher de 
24 foram presos em fla-
grante pelo crime de 
tráfico de drogas. Na re-
sidência, segundo a Po-
lícia Civil, foram loca-
lizados 188 eppendorfs 
contendo cocaína e mais 
681 invólucros vazios. 
Além dos entorpecentes, 
a polícia apreendeu dois 

celulares e R$ 480.
De acordo com o 

Setor de Investigações 
Gerais (SIG), o casal é 
investigado há cerca de 
um ano.

“Através de denún-
cias foi constatado que 
em uma residência no 
bairro Morada do Sol, 
poderia estar aconte-
cendo a distribuição de 
entorpecentes”, conta a 
nota da polícia.

O chefe dos investi-
gadores, Marcelo Mona-
ro, destaca que recebeu 
reiteradas denúncias de 
que “o homem é aponta-
do como gerente do trá-
fico de drogas no bairro, 
sendo também o respon-

sável pela distribuição 
de entorpecentes, bem 
como a arrecadação do 
dinheiro proveniente a 
venda dos entorpecen-
tes”.

Durante a operação, 
foi utilizado o cão de 
faro da unidade policial 
de Capivari. ‘Thor’ aju-
dou a localizar os mate-
riais do crime.

Após a prisão, o ca-
sal foi transferido para a 
Delegacia Seccional de 
Piracicaba.

Drogas, celulares e dinheiro foram apreendidos durante operação (Foto: Divulgação/Polícia Civil de Capivari)

Angela conquista mais R$ 270 mil 
para investir na área da Saúde

Política  |  Santa Casa de Capivari também receberá recurso de R$ 150 mil

Mais duas conquis-
tas para a Saúde foram 
anunciadas na última 
segunda-feira (18) pelo 
deputado Ricardo Izar. 
São 270 mil reais dispo-
níveis para investir no 
setor, resultado do traba-
lho da vereadora Angela 
Barboza, junto ao parla-
mentar.

Além do recurso de 
R$ 110 mil, que já foi li-
berado para a Prefeitura 
de Rafard em 2019, a ve-
readora Angela Barboza 
conquistou mais duas 
verbas, uma de R$ 120 
mil para investimentos 
na Saúde de Rafard e 
outros R$ 150 mil para 
a Santa Casa de Miseri-
córdia de Capivari, que 
irá beneficiar também os 
pacientes de Rafard e ci-
dades vizinhas.

“Investir na Saúde é 
um dos pontos mais im-
portantes para um muni-
cípio. É por isso que in-

sisto na luta para buscar 
recursos, e para conquis-
tar estas verbas temos ao 
nosso lado o deputado 
Ricardo Izar”, disse a 
vereadora Angela.

As verbas serão desti-
nadas através de Emen-
da Parlamentar, com re-
cursos vindos através do 
Ministério da Saúde.

“Estamos atendendo 

aos pedidos da amiga e 
vereadora Angela Bar-
boza aí de Rafard. Além 
de verba pra investir na 
Saúde do município, que 
sempre foi a maior prio-
ridade da Angela, ela 
também me pediu um 
recurso pra Santa Casa 
de Capivari, e que agora 
já foi atendida”, conta o 
deputado Izar.

Vereadora Angela Barboza visitou Santa Casa na quarta-feira (Foto: Divulgação)
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Prefeitura vai aguardar parecer da Justiça sobre 
plano de reabertura do comércio em Piracicaba

Economia  |  Juiz da cidade determinou planejamento de ações para reabertura gradual, mas outra decisão anterior, de instância superior, vetou flexibilização

O procurador-geral do 
município de Piracicaba, 
Milton Sérgio Bissoli, in-
formou que a prefeitura 
vai aguardar um parecer 
da Justiça para decidir 
se vai ou não iniciar um 
plano de reabertura do 
comércio da cidade.

Uma decisão da Justi-
ça da cidade, de quarta-
-feira (20), determina que 
a cidade apresente o pla-
nejamento de reabertura 
em 48 horas. No entanto, 
uma decisão anterior, de 
15 de maio, vetou a fle-
xibilização e determinou 
que sejam mantidos em 
funcionamento apenas 
serviços essenciais.

“Nós nos vemos hoje 
no meio de um conflito. 
Qual medida nós deve-
mos cumprir? Se temos 
uma decisão já, do Tribu-
nal de Justiça, onde de-
termina que nós não de-
vemos flexibilizar, como 
nós vamos traçar um pla-
no em 48 horas para efei-
to de cumprir a liminar, a 
tutela dada pelo juiz lo-
cal?”, questiona Bissoli.

Ele afirmou que já a 
Justiça já foi informada 
sobre o conflito de com-
petência. “O Tribunal 
tem que decidir, porque 
se eu cumprir uma deci-
são estou descumprindo 
a outra. E estamos passí-

veis de desobediência e 
de multa, então está mui-
to difícil nossa situação”, 
argumenta.

O governo municipal 
também ressaltou que 
a manifestação do Ju-
diciário foi para que a 
prefeitura apresente um 
planejamento gradual da 
retomada das atividades 
no comércio e serviços, 
e não a reabertura do co-
mércio em 48 horas.

Cenário 
‘catastrófico’
Na nova decisão, o 

juiz Wander Pereira Ros-
sete, da 1ª Vara da Fazen-
da acatou a tese de que a 
economia de Piracicaba 
está num cenário catastró-
fico, com atividades ame-
açadas. Por isso manter o 
comércio fechado seria 
impor a extinção de em-
presas e empregos. A de-
cisão também se baseou 
nos números da Covid-19 
na cidade, considerados 
baixos e sob controle.

A decisão reconhece 
o argumento de que go-
vernos estaduais e mu-
nicipais têm atuado de 
modo a manter diversas 
atividades que lhe são 
convenientes, o que que-
bra a isonomia entre os 
envolvidos. Reforça que 
os números atualizados 

do município indicam 
que há pouco mais de 
três centenas de infecta-
dos, abaixo portanto de 
0,081% da população.

E que parte desses in-
fectados vêm de cidades 
vizinhas da região. E por 
isso deu prazo de 48 ho-
ras para que a prefeitura 
apresente um plano para 
que todos os estabeleci-
mentos voltem a funcio-
nar, tomando os cuidados 
recomendados pelos ór-
gãos de saúde, sob pena 
de crime de desobediên-
cia e multa.

A ação foi movida pela 
Associação Comercial e 
Industrial de Piracicaba 
(Acipi) que representa 
quase 6 mil empresas. O 

presidente explicou que 
se baseou na baixa conta-
minação de funcionários 
verificada nas lojas do 
comércio essencial que 
estão abertas.

“Isso nos dá uma se-
gurança de que nós pode-
mos ampliar o número de 
estabelecimentos abertos 
até porque entendemos 
que a desconcentração 
até diminuiu o risco da 
população”, justifica Luis 
Carlos Furtuoso, presi-
dente da Acipi.

Atendimento a 
‘meia porta’
Durante a tarde, a re-

portagem do G1 Piraci-
caba verificou que alguns 
comércios tinham metade 

da porta aberta na cidade. 
Outras lojas estavam fe-
chadas e as consideradas 
essenciais atendiam nor-
malmente.

Dona de lanchonete, 
serviço considerado es-
sencial, Monique Taglie-
ta, diz que reabertura to-
tal exige cautela.

“Restrição de pessoas, 
acho que tem que haver 
regras. É complicado né. 
São dois pesos muito im-
portantes: saúde e econo-
mia”, avalia

Capivari
A reportagem d’O 

Semanário procurou o 
prefeito de Capivari, Ro-
drigo Proença, na manhã 
de quarta-feira (20), para 

falar sobre o assunto. 
Inicialmente, ele se pro-
nunciou que seguiria os 
mesmos caminhos para 
solicitar a reabertura do 
comércio em Capivari.

“Diante desta decisão 
justa proferida em Piraci-
caba, já estamos em con-
tato com a Associação 
Comercial de Industrial 
de Capivari e com a Câ-
mara Municipal prepa-
rando todos os trâmites 
necessários para conse-
guir na justiça a reaber-
tura do comércio local”, 
declarou Proença.

No entanto, na quinta-
-feira (21), Proença disse 
durante a sua live no Fa-
cebook, que aguardaria 
a definição do processo 
que já corre no Ministério 
Público, que vetou a fle-
xibilização do comércio 
na cidade.

Apesar dos novos ca-
sos anunciados em Ca-
pivari nesta semana, os 
responsáveis pelo en-
frentamento à pandemia 
dizem que não há moti-
vo para pânico. “Todos 
sabíamos que uma hora 
esse vírus iria chegar, 
mas estamos preparados 
e trabalhando com todas 
as medidas de prevenção 
para que o impacto seja o 
menor possível”, finaliza 
o prefeito.

Movimento em área comercial de Piracicaba; flagrante realizado pela equipe da EPTV (Foto: Pedro Santana/ EPTV)
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Dois são presos suspeitos de desmanche 
de veículos em Monte Mor e Elias Fausto

Duas pessoas foram pre-
sas na noite de quarta-feira 
(20) suspeitas de fazer parte 
de uma quadrilha de des-
manche de veículos. Eles fo-
ram encontrados na Rodovia 
Campinas-Monte Mor e o 
material apreendido em Elias 
Fausto e Monte Mor.

Após uma denúncia feita 
a policiais do Batalhão de 
Ações Especiais de Polícia 
(Baep), os suspeitos foram 

encontrados em dois veícu-
los quando seguiam pela ro-
dovia. Um deles estava em 
um caminhão cheio de peças 
roubadas e um carro, com o 
segundo suspeito, seguia fa-
zendo escolta.

Depois que os policiais 
do Baep fizeram a aborda-
gem, os homens contaram 
que faziam parte de uma 
equipe de desmanche de ca-
minhões e que os galpões 

ficavam em Monte Mor e 
Elias Fausto. Nos dois locais, 
a polícia encontrou peças já 
desmontadas e embaladas, 
além de um sistema de mo-
nitoramento e bloqueadores 
de sinal de GPS pra evitar o 
rastreamento.

Ninguém mais foi en-
contrado nos locais. Os dois 
homens foram presos em fla-
grante e levados para o plan-
tão policial de Piracicaba.

POLÍCIA

Rafard e Mombuca são 
contempladas com ônibus 
para atender alunos

Transporte  |  Prefeito Carlos Bueno assinou termo de cessão em Botucatu

Na última quinta-fei-
ra (21), o prefeito de 
Rafard, Carlos Roberto 
Bueno, esteve em Botu-
catu para assinar o termo 
de cessão de uso, firmado 
entre o município e a Se-
cretaria Estadual da Edu-
cação para recebimento 
de um ônibus escolar.

Dezessete ônibus fo-
ram entregues para mu-
nicípios da região de 
Campinas para benefi-
ciar estudantes da rede 
pública de ensino. Ra-
fard e Mombuca estão 
entre as cidades contem-
pladas. O valor do ôni-
bus é de R$ 226.550,00. 

Em todo o estado 
serão distribuídos 168 
ônibus escolares. Após 
a entrega, os municípios 
ficam responsáveis pela 
administração e manu-
tenção dos veículos, que 
possuem características 
que permitem sua opera-
ção em zonas rurais. Há 
modelos que comportam 
até 44 estudantes senta-
dos, além do condutor, e 
outros cuja capacidade é 

de 59 passageiros.  
Os ônibus também 

são equipados com dis-
positivo de acessibili-
dade, do tipo poltrona 
móvel, para embarque 
e desembarque de estu-
dante com deficiência 
ou com mobilidade re-
duzida.  Além disso, os 
automóveis são movidos 
a diesel e possuem con-
dição de operação com 
biodiesel, conforme di-
retrizes estabelecidas 

pelo Programa Nacional 
de Produção e Uso do 
BioDiesel. O compri-
mento total máximo é 
de 9 metros, a largura de 
2,6m e a altura de 3,5m 
e capacidade para supor-
tar até 3 mil quilos.  

“Estamos trabalhan-
do para que a nossa Edu-
cação tenha a melhor 
estrutura para garantir 
a presença das crianças 
em nossas escolas”, dis-
se Bueno.

Bueno recebeu chaves do ônibus em Botucatu  (Foto: Divulgação/PMR)

Saúde realiza higienização 
nas ruas da cidade para 
combater o coronavírus

Prevenção  |  Todas as ruas da cidade foram higienizadas pela VISA

A Vigilância Epide-
miológica de Rafard re-
alizou na última semana 
a higienização das ruas 
da cidade. O objetivo, 
segundo a diretoria de 
Saúde, é prevenir riscos 
de contágio do Covid-19.

A orientação é que 
os munícipes reforcem 

as medidas de preven-
ção contra o coronaví-
rus, tais como: circular 
em espaços públicos e 
comerciais usando más-
cara, respeitar o distan-
ciamento social, evitar 
aglomerações, lavar 
bem as mãos e usar ál-
cool em gel 70%.

Em Rafard, até o mo-
mento, foram 2 casos 
confirmados para o novo 
cornavírus. No entanto, 
os moradores já estão 
recuperados da doença. 
Outros 9 casos foram 
descartados e não há ca-
sos aguardando resulta-
do de exames.

Higienização aconteceu em todas as ruas das cidade na segunda e terça-feira  (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

Fundo Social de Rafard já 
confeccionou mais de 1.600 
máscaras de proteção facial

Covid-19  |  A prevenção ainda continua sendo o melhor remédio

O Fundo Social de 
Rafard, em parceria com 
voluntários, já confec-
cionou mais de 1.600 
máscaras de TNT na 
Oficina de Corte e Cos-
tura da Assistência So-
cial.

As máscaras estão 
sendo distribuídas para 
idosos, portadores de 
doenças crônicas e para 
a população, que tem 
procurado a Assistên-
cia Social. O objetivo 
deste trabalho, segundo 
o governo municipal, é 
intensificar a proteção 
dos moradores durante a 
pandemia.

Além das máscaras 
que estão sendo produzi-
das, a empresa Superior-
já doou 4 mil máscaras 
por intermédio do vere-
ador Alex dos Santos. A 
empresa ITEK Indústria 

Têxtil, por intermédio 
do vereador Alexandre 
Fontolan, também doou 
mil máscaras. 

Todo material arreca-
dado foi destinado para 
a Assistência Social.

Máscaras são confeccionadas na oficina de costura  (Foto: Divulgação/PMR)



10 22 DE MAIO DE 2020O Semanário

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

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

14/05 – Carlos Damião Ferreira da Silva – 31 anos
15/05 – Rita de Cassia Carnelós  – 51 anos
20/05 – Eloisa Franchi – 55 anos
20/05 – Maria Luiza Grosselli de Campos – 85 anos

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.
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Dia 22/05
Selma Regina Vicente Feliciano
Rita de Cássia Barboza
Pedro Henrique Talassi
José Eduardo Colombo
Maria F. Prodoskymi Gabassi
Roberto Busato (Beto)
Marcos Jucelino
Thiago Magno
Samuel Tiaggo
Denis Conselvan Colaneri
Camila Piai Rossi
Angelo Miguel Pavioto
Carlos Eduardo Barbosa
Rita Barboza
Carla Rello
Renato Sensiate

Dia 23/05
Micaelen Fernanda Garcia
Alexandre Juliano Benatti Juliani
Caroline Cibim Piai Stenico
Francielly Veloso
Samanta Salles
Alexandre Juliani Benatti
Rogerio Assalin
Valéria Figueiredo Bragion
Roberto Rocha (Beto)
Bia Blotta
Maichel Brugnerotto

Dia 24/05
Patricia Oliveira Lucas
Murilo Colombo Zamuner
Lúcio César Franchi
Andressa Benatti
Luis Atílio Bicudo
Ariana Rodrigues Cardoso
Raissa Vitória Antonelli Moraes
Vinicius Eduardo Manoel
Natali Parazi Fabrício
Eliane Neres dos Santos
Sergio Tadeu Quagliato
Lisandra Bueno
Maria Celia Marques
Rosicarlos Quagliato
André Gomes
Danielle Oliveira

André Luiz Quagliato

Dia 25/05
Elieder Rafael
Matheus P. da Silva
Patrícia Rafaela de Almeida
Daniela Rogatto
Fernando de Brito Garcia
Mauro César Piffardini Savassa
Matheus Bragion Silva
Karina Cristina
Malú C. Garcia Carillo
Wilson José Pompeu
Renata Fontolan dos Reis

Dia 26/05
Larissa Rodrigues de Jesus
Rafael Manfrinato
Vilma da Rocha Arruda
Felipe Nalesso
Arthur Giacomini
Vanessa Messias

Dia 27/05
Marcio Aurélio de Rissio
Carina Pereira Rossi
Ana Alice Stefani Fornaziero
Márcio Angelin Silveira
José Renan Gomes
Dalva Luca
Adilson Rodrigues Jr.
José Carlos da Silva
Renato Sanches
Oberdan Viana
Keli A. Berganton
Telma Stein
Marcio Carina Rossi

Dia 28/05
Arnaldo José Bragion
Ezequiel Lira da Silva
Anderson Pereira
Nelson Alves da Silva Neto
Antero Minçon
Mario Flausino
Evandro Armelin
Caco Armelin Cunico
Clever Lobo

Áries – De 21/03 a 20/04: A Lua Nova amplia os contatos, traz informações e colabora com reu-
niões, estudos e viagens. Um ângulo favorável com o planeta Saturno lhe permite dar passos sólidos 
para desenvolver projetos e compartilhar informações e conhecimento com pessoas. O planeta Marte, 
seu regente, participa da Lua Nova e lhe deixa ansioso para resolver questões com uma pessoa que 
afeta o seu estado emocional. Haverá a oportunidade de se comunicar e de expor o que pensa. Você 
está frustrado com sentimentos que vem guardando em segredo. O cenário pode tratar de triângulos 
amorosos ou de carência para lidar com sentimentos a dois. É uma semana importante para identificar 
o seu valor e expressar o que sente. É uma semana importante para firmar acordos e inovar as ideias. 
As pessoas do seu convívio estão confusas, o que pode prejudicar os resultados. É importante focar 
ao máximo e expor informações com atenção.

Touro – De 21/04 a 20/05: A Lua Nova desta semana toca os recursos materiais e pede ino-
vações na forma de negociar e de administrar os investimentos. Um ângulo favorável com o planeta 
Saturno colabora com a organização de novas estruturas profissionais, principalmente com foco no 
conhecimento e no desenvolvimento de projetos. O céu pede atenção com as expectativas financei-
ras e troca com uma pessoa que atua diretamente com as suas ideias. É preciso entender possíveis 
dependências financeiras e sacrifícios materiais que envolvem outras pessoas. O cônjuge está mu-
dando as percepções diante de fatos e de pessoas que exigiram dele controle e determinação para 
transpor obstáculos. É uma semana para pensar sobre as mudanças que vocês desejam concretizar, 
com foco em sonhos e no futuro. O setor financeiro ainda segue fragilizado, o que acaba interferindo 
na qualidade de troca entre vocês. É uma semana positiva para inovar e buscar novas alternativas 
profissionais. Você está obtendo bons resultados diante de experiências que exigem de você esforço 
para se comunicar e negociar, porém é preciso ter atenção às expectativas e à dificuldade para lidar 
com eventos que não deram certo no passado.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: A Lua Nova desta semana lhe deixa em destaque e lhe dá a 
possibilidade de tomar decisões maduras no que se refere a cursos, divulgação de informações e 
experiências em outras cidades. É importante analisar as suas posturas, porque você está irritado e 
ansioso para direcionar metas importantes para o seu desenvolvimento profissional. A falta de foco e 
experiências que voltam do passado podem deixá-lo mais vulnerável e sensível. É preciso ter habili-
dade emocional para dar rumo aos seus objetivos. Os resultados dependem exclusivamente de você. 
A vida vem pedindo de você uma nova postura e boas escolhas no campo afetivo. Você está muito 
sensível e com dificuldades para perceber as suas necessidades pessoais. A carência é evidente e 
exige de você autoconhecimento. O cenário fala sobre sentimentos ocultos e pode evidenciar triângu-
los amorosos. A Lua Nova lhe deixa em destaque e favorece as decisões profissionais, entretanto é 
preciso dar atenção especial à imagem que você vem passando e a possíveis distorções que podem 
prejudicar a sua ação. É necessário realizar novas atividades e expor o seu conhecimento.

Câncer – De 21/06 a 20/07: Uma informação gera introspecção e análise sobre como é possí-
vel atuar com performances administrativas em relação a recursos compartilhados. É uma semana 
importante para inovar as ideias. É preciso, porém, avaliar as decisões que afetam um grupo de 
pessoas. As consequências disso podem causar ansiedade, irritação e intriga com uma pessoa. É 
preciso interagir com sentimentos e afetos que precisam ser curados. O passado pode voltar como 
uma oportunidade de rever posturas e decisões afetivas. O cônjuge está tomando consciência das 
transformações que vêm acontecendo e o quanto tudo isso impacta os projetos da relação. Por outro 
lado, você está introspectivo e sentindo a necessidade de silenciar sentimentos e expectativas afe-
tivas. É uma semana positiva para inovar a carreira. Esteja aberto a convites interessantes para o 
seu desenvolvimento profissional, contudo as mudanças que deseja realizar podem trazer fofocas e 
informações que exigem reflexão.

Leão – De 21/07 a 22/08: A Lua Nova desta semana traz uma nova fase para desenvolver os 
projetos e asd ideias. Um grupo de pessoas pode ser solicitado e o céu colabora para a obtenção de 
novas estruturas com sócios e parceiros. É uma semana ótima para planejar ideias e conhecimento. 
É preciso, porém, administrar a ansiedade com uma pessoa específica, que acaba exigindo de você 
novas condutas. O cenário se apresenta sensível e é preciso avaliar sentimentos, expectativas e 
dependências emocionais com algumas pessoas. O cônjuge se mostra maduro e consciente das 
responsabilidades que devem ser assumidas. Se você estiver sozinho, é uma semana interessante 
para interagir com uma pessoa que pode entrar para ficar. O namoro pode acontecer com uma pessoa 
madura ou mais velha. É uma semana ótima para focar em projetos e ideias que precisam ser com-
partilhadas com um grupo de pessoas. Mas é importante entender que cada uma das pessoas só vai 
contribuir com o que tem disponível no momento. Não tente mudar ninguém, muito menos se apoie 
em pessoas que se mostram vítimas e carentes. É importante analisar as pessoas com sabedoria.

Virgem – De 23/08 a 22/09: A Lua Nova desta semana traz destaque para a carreira e para os 
planos futuros. É uma semana importante para dar direção aos seus projetos e para desenvolver o 
seu conhecimento com maior estrutura e planejamento. Um ângulo favorável com o planeta Saturno o 
ajuda a tomar decisões novas na sua dinâmica de trabalho e rotina. Uma pessoa importante se apre-
senta vulnerável e sensível. É preciso ter consciência das necessidades e das expectativas envolvi-
das, porque existem relações que geram aprisionamento, então precisam ser curadas. Examine quem 
pode ser essa figura e onde ela está inserida, se na família ou na rotina profissional. O cônjuge deseja 
fazer coisas novas, mas está vulnerável e abalado com situações que geram prisões e bloqueios 
emocionais. É importante se colocar no lugar da pessoa para entender os seus conflitos. A Lua Nova 
colabora com movimentos para a carreira e para promover metas profissionais. É preciso, porém, 
dar atenção a relações abusivas, principalmente aquelas que causam dependências emocionais. É 
preciso analisar quem são as pessoas e como elas podem compartilhar informações com sabedoria.

Libra – De 23/09 a 22/10: A Lua Nova desta semana dá destaque aos estudos, ao campo filosó-
fico, à divulgação de informações e a experiências em outras cidades. É uma semana importante para 
avaliar as suas crenças e o modo como é possível conduzir as relações. Um ângulo favorável com o 
planeta Saturno o auxilia a priorizar atividades que geram movimento aos talentos e aos interesses. 
Se tiver filhos, é uma semana importante para que eles possam definir compromissos e atividades 
profissionais. É preciso dar atenção a aflições emocionais que acabam afetando negativamente o 
trabalho e a rotina. Uma nova forma de pensar ou uma conversa com uma pessoa lhe traz novas per-
cepções sobre ideias que devem ser inseridas no trabalho. Tenha atenção com as dependências com 
pessoas e com hábitos desgastados. O cônjuge está focado no trabalho e existem situações que se 
misturam com as necessidades afetivas da relação. É uma semana importante para interagir com no-
vos hábitos e com atividades que devem ser inseridas na rotina. O trabalho e os compromissos estão 
em foco. O cônjuge, porém, está encarando as mudanças com abertura e flexibilidade. Tenha atenção 
com informações que devem ser circuladas em sua rotina. A falta de atenção pode induzir ao erro ou 
trazer distorções entre os colaboradores e clientes. É importante promover o foco e a determinação.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: A Lua Nova afeta os recursos compartilhados e os investimentos. 
Sua atenção precisa estar em empréstimos, pagamento de contas, pensão, heranças, aposentadoria 
e investimentos destinados ao imóvel. Um ângulo favorável com o planeta Saturno colabora com a 
organização do imóvel e com as estruturas domésticas. É preciso interagir com o seu emocional e 
examinar possíveis expectativas sentimentais. Existem situações que devem ser encerradas. O setor 
afetivo merece atenção especial, seja na relação amorosa ou com os filhos. Busque entender o quanto 
você está vulnerável e o quanto se torna essencial olhar para as suas dores. O cônjuge está mais dis-
posto e sentindo a necessidade de produzir novas atividades. É preciso, porém, analisar os recursos 
materiais. Os investimentos podem ficar em pauta nesta semana e esse novo olhar fala também das 
expectativas e das frustrações financeiras. É uma semana positiva para iniciar novos projetos e de-
senvolver ideias mais ousadas, contudo é preciso avaliar as condições materiais com realidade. O seu 
foco estão nos resultados materiais. Recursos compartilhados e bens materiais podem ser solicitados.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: A Lua Nova desta semana toca consideravelmente o relaciona-
mento afetivo, contudo é importante também priorizar as relações comerciais e colocar seu foco na 
qualidade das parcerias e das sociedades. Um ângulo favorável com o planeta Saturno colabora com 
compromissos, assinaturas de contratos, acordos e também proporciona uma conversa madura para 
a relação. É preciso, porém, entender o quanto a pessoa tocada está vulnerável emocionalmente por 
causa de expectativas, dependências emocionais e desafios que vêm se arrastando do passado. É 
uma semana ótima para dar passos diferentes e curar tais expectativas emocionais. É uma semana 
para dar passos novos na relação, contudo a situação é delicada, porque traz expectativas do passa-
do. O céu pede que você crie uma nova atmosfera, expressando-se com qualidade. É uma semana 
para curar e perdoar. Tenha atenção com parcerias, sociedades e contratos nesta semana. O céu 
indica que é preciso avaliar possíveis expectativas emocionais que atrapalham o seu desenvolvimento 
como um todo. Busque analisar possíveis fraudes, roubos e mentiras. O cenário é delicado e exige 
de você novas performances.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: A Lua Nova desta semana toca o trabalho e a sua rotina. É uma 
semana importante para interagir com compromissos e responsabilidades profissionais. Um ângulo 
favorável com o planeta Saturno colabora com o planejamento financeiro. O céu pede atenção com 
relações de dependências emocionais que acabam afetando a produtividade, os hábitos e a saúde. 
Busque entender as expectativas e os desafetos com pessoas da sua convivência. Tenha atenção 
para não misturar as estações entre o amor e o trabalho. Se você trabalha com o cônjuge, deve ter 
atenção redobrada para separar as necessidades afetivas das necessidades estruturais. Analise o 
quanto a pessoa amada está vulnerável emocionalmente e o quanto a rotina pode ficar desgastante. 
É importante prestar atenção às expectativas emocionais que vem nutrindo por pessoas, principal-
mente, com colaboradores. O céu exige de você habilidades emocionais para identificar o seu valor 
no trabalho e vencer dependências emocionais que acabam gerando prisões.

Aquário – De 21/01 a 19/02: A Lua Nova desta semana toca o namoro, o lazer, a autoestima e a 
relação com os filhos. É uma semana importante para assumir compromissos diante das experiências 
mencionadas acima. Você está mais seguro e comprometido para desenvolver os seus interesses e 
priorizar atividades, contudo a autoestima ainda é um fator que merece atenção. O céu também pede 
atenção a expectativas emocionais, dependências e mágoas que influenciam as suas escolhas afeti-
vas. Você vem amadurecendo muito a sua postura afetiva. Além disso, você se sente mais aberto para 
perceber o seu valor e, consequentemente, as necessidades da pessoa amada. Porém você ainda 
carrega muitas expectativas emocionais que precisam ser perdoadas e ressignificadas. A maturidade 
emocional e a consciência do seu valor são fatores importantes para desenvolver os talentos no tra-
balho. Os resultados financeiros não são os melhores, mas é uma semana positiva para dar passos 
diferentes e mover novas estruturas.

Peixes – De 20/02 a 20/03: A Lua Nova desta semana afeta a família, os assuntos domésticos 
e a estrutura física do imóvel. O céu indica o quanto você amadureceu emocionalmente em relação 
a posturas na família e à concretização de projetos que englobam pessoas queridas, contudo o seu 
maior desafio é interagir com sentimentos e com expectativas que ainda geram mágoas e culpas, 
portanto é importante avaliar os ressentimentos e as frustrações que vêm sendo carregadas, principal-
mente em relação a pessoas do passado. Os afetos precisam ser reconstruídos. As memórias do pas-
sado voltam como uma forma de reparar sentimentos desgastados. O céu pede curas e compreensão 
das expectativas que você vem nutrindo. Tenha atenção com dependências e com codependências 
emocionais na relação. A relação com o passado deve ser reconstruída. Um imóvel ou a estrutura 
física do ambiente de trabalho é um fator importante para dar passos maduros no setor profissional. É 
uma semana produtiva, mas é preciso promover o foco e a determinação.

Horóscopo
NOVELAS

Fina Estampa - Globo - 21h – sexta-feira: 
Guaracy se irrita com Griselda. Vanessa ouve 
a conversa de Renê ao telefone e avisa a Te-
reza Cristina que seu marido está se encon-
trando com Griselda. Amália flagra Íris e Alice 
saírem da mansão com as sacolas cheias. Renê 
confessa a Griselda que está cansado de seu 
casamento com Tereza Cristina. Teodora vê Pe-
reirinha beijando Tereza Cristina. Guaracy e Es-
ther se aproximam. Renê descobre que Tereza 
Cristina não dormiu em casa.

Totalmente Demais - Globo - 19h – sexta-
-feira: Fabinho apaga a imagem do vídeo em 
que Cassandra aparece dopando Jonatas, sem 
que Leila veja. Stelinha, mãe de Arthur, chega 
para ajudar o filho a transformar Eliza em uma 
mulher requintada. Débora conta a Jonatas que 
Cassandra foi a responsável por seu estado 
na festa. Jonatas tenta contar para Eliza o que 
aconteceu, mas Stelinha não deixa o rapaz se 
aproximar da modelo.

Novo Mundo - Globo - 18h – sexta-feira: Dom 
Pedro implora que Domitila não vá embora. 
Francisco avisa a Thomas que seu plano deu 
certo. Pedro dá uma casa para Domitila. Leopol-
dina e José Bonifácio jogam bilhar. Domitila se 
frustra ao acordar e não encontrar Dom Pedro. 
Jacira não gosta dos conselhos que recebe de 
Ferdinando. Joaquim questiona Germana sobre 
Jacinto. Wolfgang se preocupa com a perma-
nência dos escravos fugitivos em sua casa. Pia-
tã se irrita com a cobrança que Ubirajara lhe faz 
por causa de Jacira. Liu conta para Anna que viu 
Joaquim a observando. Thomas pede que Do-
mitila continue sendo sua aliada. Diara termina 
seu artigo. Jacira tenta se desculpar com Piatã. 
José Bonifácio dá um presente para Leopoldina. 
Dom Pedro se encontra com Domitila. Thomas 
exige que Anna fale de seus sentimentos por 
ele.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: Keyla 
hesita em aceitar a proposta de Tato. Lica se 
enfurece com Edgar, e Marta tenta defender a fi-
lha. Keyla não sabe se continua procurando por 
Deco. Benê pede para Guto avançar mais nas 
aulas de piano. Jota dá um computador para 
Dóris entregar para Ellen. Bóris critica Edgar 
por pensar em acatar as exigências de Mitsuko. 
Anderson incentiva Tina a gravar sua música 
com ele. Felipe entrega a Lica o desenho que 
fez. Jota e Ellen usam Juca para demonstrar o 
aplicativo da biblioteca, e Bóris fica encantado. 
Dóris encoraja Keyla a colocar Tonico em uma 
creche e voltar a estudar. Keyla fala o nome 
de Deco enquanto dorme, e Roney questiona 
a filha.

Ouro Verde - Band - 20h20 – sexta-feira: Jo-
aquim segue Arnaldo até a casa de Jorge. A 
Polícia Judiciária é avisada que um corpo foi 
encontrado numa falésia. Tomás diz ao pai que 
o vai denunciá-lo pela morte de Catarina, mas 
Miguel diz que ele é cúmplice. A inspetora Mar-
ta diz a Lúcio que a moça foi empurrada, pois 
encontraram marcas de outro carro ali no local.

As Aventuras de Poliana - SBT - 20h50 – sex-
ta-feira: Nancy consegue falar com Branca, e 
a avó confirma que Waldisney é um bandido. 
Nancy tenta disfarçar a descoberta. Cassio e 
Ruth conversam sobre Bento. Filipa tenta colo-
car Ester contra Poliana. Ruth e Cassio decidem 
aguardar o resultado do DNA para decidir o futu-
ro de Bento. Sérgio conta para Luigi que ele irá 
participar do festival em Gramado. Roger finge 
aceitar a situação entre a família. Fernanda re-
cebe uma proposta de emprego em outro país. 
Filipa volta a se aproximar de Ester. Waldisney 
descobre que Nancy e Branca já sabem da ver-
dade sobre ele.

Betty, A Feia em NY - SBT - 18h30 – sexta-fei-
ra: Betty deixa tudo para tras e chega a Miami 
para recomeçar sua vida. Antes de começar a 
trabalhar ela diz a Catalina que é a responsável 
por Marcela ter cancelado o casamento. Embo-
ra reprove o que fez, Catalina mantém Betty na 
sua empresa valorizando sua sinceridade e ar-
rependimento. Hugo descobre que sua coleção 
foi plagiada e está sendo vendida em lojas po-
pulares. A notícia chega a Roberto e aos execu-
tivos da V&M. Na praia, Betty salva um homem 
alcolizado de um assalto e chama um Uber para 
que ele possa voltar para casa. Armando volta à 
casa de Betty e encontra Nícolas, que o detém. 
Nícolas diz a Armando que o tem em suas mãos 
e mostra a carta que assinou assumindo toda 
culpa. Patrícia pensa em um plano para se livrar 
de Nícolas e para isso o induz a convidá-la para 
jantar em um luxuoso restaurante. Chegando lá, 
Patrícia ameaça denunciá-lo por abuso sexual. 
Nicolas foge assustado e Patrícia fica com a 
conta do jantar. Marcela empacota suas coisas 
do apartamento de Armando e entrega a ele o 
colar com o ursinho de cristal.

O Que a Vida Me Roubou - SBT - 17h15 – 
sexta-feira: Em Água Azul, Esmeralda e Rena-
to confessam que se amam e se beijam, mas 
Ezequiel os interrompe e eles se despedem. 
No meio da chuva, Nádia, chorando, grita cha-
mando Victor, ele, desesperado, a deixa entrar 
em sua casa, pede desculpas e diz que a ama 
muito. Eles fazem amor. Macário informa Ales-
sandro que Joventino está morto. José Luis se 
nega a acompanhar Alessandro até Água Azul 
com o pretexto de que precisa se encarregar da 
segurança da fazenda. José Luis avisa Loreto 
que Alessandro irá ver o capitão Robledo para 
informar o que aconteceu na fazenda e pedir 
ajuda, porém se Renato não estiver livre, não 
haverá trato algum. Macário informa José Luis 
que seu amigo apareceu atirado próximo ao 
rio, e que o agrediram brutalmente. Montserrat 
se surpreende quando descobre, ao abrir uma 
caixa onde guardava dinheiro, que foi roubada. 
Rosário e Montse suspeitam de Maria. Montse 
está nervosa pela demora de Alessandro. José 
Luis informa Alessandro que Loreto o espera ao 
meio dia. José Luis chega antes que Alessandro 
e Loreto o ameaça com uma arma, para que 

cumpra sua ordem de matar Alessandro, José 
Luis tenta disparar mas sua arma está sem 
bala. Loreto dispara em Alessandro, que está 
chegando a cavalo, José Luis pega uma arma 
que havia escondido e reage, matando Loreto.

Cúmplices de um Resgate – SBT – 21h30 – 
sexta-feira: Flávia termina o namoro com o pas-
tor Augusto para não prejudicar a comunidade 
evangélica, que não lhe aceita. Isabela escuta 
Regina revoltada com a notícia de que Otávio 
está vivo. Ofélio liga para Rebeca e disfarça a 
voz a pedido de Isabela para avisar que Otávio 
está em perigo. Rebeca conversa com o delega-
do e diz que pode ter relação entre o que está 
acontecendo e o sequestro de Manuela, que ele 
estava investigando. Joaquim aparece de sur-
presa no Vilarejo para ver Manuela.

Apocalipse - Record - 20h45 – sexta-feira: 
Pressionada por Ricardo, Débora diz perdoar 
o pai. Marta critica Débora. Isabela janta com 
Zoe e diz não ver a hora de conhecer Ricardo. 
Em Nova Iorque, Benjamin se lembra de Zoe. 
Uri pede para Benjamin marcar um encontro 
com Ricardo. Celeste se desculpa com Chico. 
Natália mente para Lúcio e diz gostar dele de 
verdade. César recebe um telefonema de Nica-
nor. Débora não consegue disfarçar e deixa a 
mesa do jantar. Ricardo tenta amenizar. César 
fica surpreso ao ouvir Nicanor dizendo que Na-
tália é a próxima vítima de Samael. Ela se re-
cusa a conhecer o apartamento de Lúcio. Talita 
fica aliviada ao saber que Estela está melhor. 
Adriano beija Ariela. Laodiceia se assusta com 
as palavras de Jonas sobre o fim dos tempos. 
César pede segredo a Felipe sobre a conversa 
que teve com Nicanor. Tamar se emociona ao 
falar com Débora. Incomodado com o tráfico de 
drogas feito por Robinson, Jonas vai até a casa 
de Esmirna. Ricardo é admirado por todos em 
Jerusalém. Adriano se deita com Ariela. Jonas 
questiona a atitude de Robinson. Gideon e Ta-
mar ficam satisfeitos com a presença de Débora 
e Ricardo em sua casa. Wallace é recebido por 
Melina em Nova Iorque. Berenice confessa os 
pecados para Zé Bento. Ricardo joga seu char-
me para Isabela. César encontra com Guido e 
revela ser amante de Natália. Vittorio descobre 
que Glória é sua mãe.

Jesus - Record - 21h30 – sexta-feira: Kesiah 
estranha a reação de Maria Madalena. Petro-
nius fala que a conheceu anteriormente. Maria 
Madalena descobre que o oficial será seu tutor 
em Jerusalém. Dimas e Gestas decidem roubar 
os miseráveis e doentes. Edissa se apavora ao 
vê-los se aproximando. Maria Madalena troca 
provocações com Petronius. Judas Tadeu e Ami 
defendem Edissa contra o ataque de Dimas e 
Gestas. Impressionados, Natanael e Filipe fa-
lam sobre Jesus. Yoná se lembra de Natanael. 
Susana oferece ajuda a Shabaka para cuidar 
da hospedaria, mas ele avisa que Nemestrino 
já está o servindo. Barrabás se mostra ansio-
so com a corrida de bigas. Caius conversa com 
Longinus e diz estar esnobando Deborah. Si-
mão reclama da escassez de peixes. Sula se 
sente culpada por não ter acreditado em sua 
irmã no passado. A mãe de Jesus, Mirian e seus 
filhos se preparam para deixar Nazaré. Efraim 
ofende Maria e ela lhe acerta um tapa na cara. 
Maria Madalena se mostra confiante na vitória 
de Susana. Petronius fala mal dela para Caius 
e Longinus. Tiago Menor enfrenta Efraim. Antes 
de deixar sua casa, Maria se emociona com as 
lembranças do passado. Jesus é seguido por 
seus discípulos até Cafarnaum. Tiago Justo 
ouve falar de seu Irmão. Arimatéia e Deborah 
seguem para o evento da corrida de bigas. Es-
condida, Edissa se emociona ao observá-los. 

FILMES

Billy Stone e o Medalhão Mágico – Globo - 
14h57 – sexta-feira: Daniel Anderson visita 
um orfanato para fazer alguns donativos e logo 
é impelido a contar uma história às crianças. A 
história que ele conta é sobre Billy Stone e Allie, 
dois jovens amigos que descobrem um antigo 
medalhão e, acidentalmente, desejam que vol-
tassem no tempo. Essa experiência os levarão 
a entender realmente quem são e o que suas 
vidas significam.

Novo no Pedaço – SBT - 23h15 – sexta-fei-
ra: O jovem Dizzy, 18, ostentou por anos o tí-
tulo de o garoto mais idiota da escola! Agora, 
uma estranha razão o leva para a prisão! Seu 
companheiro de cela é um malandro descolado 
chamado Luther, que, logo se torna seu guru. 
Transformado, cheio de estilo e atitude Dizzy 
sai da cadeia e se matricula num novo colégio, 
onde promete ser popular e dono do pedaço!

A Vingança De Um Anjo – Globo - 2h27 – sex-
ta-feira: O anjo caído Sammael quer conquistar 
o mundo em nome da escuridão. Com a ajuda 
de seus perversos cúmplices, ele está transfor-
mando tudo em vícios, crueldade e violência. 
A vitória de Sammael estava garantida até a 
chegada de Gabriel, o último dos sete arcanjos 
do céu. Gabriel é jovem, forte e o mais nobre 
guerreiro já visto desde que Michael, seu ante-
cessor, desapareceu. Rapidamente, a coragem 
e os atributos de Gabriel ameaçam dizimar o 
mal de Sammael e redimir Jade, o anjo perdido 
com o coração de ouro. Mas Sammael possui 
uma última carta nas mangas: o segredo do seu 
próprio passado, um conhecimento que pode 
destruir Gabriel para sempre.

Cloud 9, Desafio Final – Globo - 4h08 – sex-
ta-feira: Atleta promissora, porém irresponsá-
vel, Kayla Morgan é afastada de sua equipe de 
snowboard. Após mais uma confusão, ela se 
aproxima de Will Cloud, campeão do esporte 
que teve a carreira precocemente encerrada por 
causa de uma queda. Treinando juntos, os dois 
tentam esquecer a implicância mútua e voltar à 
ativa. Kayla esforça-se para ser mais profissio-
nal e Will luta para recuperar sua autoconfiança.

Novelas e Filmes
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Durante a semana, saltou para 14 o número de 
casos confirmados de coronavírus em Capivari

Covid-19  |  Até o momento, 45 casos foram descartados e 2 aguardam resultado de exames; dos 14 casos confirmados, um é de uma criança de 4 anos

As notícias não foram 
boas para Capivari na 
última semana. No fim 
da manhã de terça-feira 
(19), o prefeito de Ca-
pivari, Rodrigo Abdala 
Proença, e o médico Dr. 
Anibal Rossi anuncia-
ram novos casos confir-
mados de Covid-19 na 
cidade.

A informação foi di-

vulgada através da tradi-
cional live no Facebook 
do chefe do Executivo. 
Agora, Capivari passa 
a ter 14 casos confir-
mados de coronavírus, 
entre eles, uma crian-
ça de apenas 4 anos de 
idade. Destes números, 
4 pessoas já estão recu-
peradas. Um homem de 
69 anos está internado 

em Piracicaba e outras 
9 pessoas encontram-se 
em isolamento domi-
ciliar. Até o momento, 
Capivari descartou 45 
suspeitas de Covid-19. 
Duas pessoas aguardam 
o resultado de exames.

Dr. Anibal Rossi aler-
tou, mais uma vez, que é 
preciso que a população 
se conscientize e respei-

tem o distanciamento 
social.

“É muito preocupante 
porque o contágio acon-
teceu através de contatos 
externos, ou seja, fora de 
Capivari. Nenhum deles 
era para estar com a do-
ença”, lamenta.

Diante do atual cená-
rio, o médico disse que 
Capivari está prepara-

da, tanto a Santa Casa 
de Misericórdia quanto 
a Unimed, com apoio 
da tenda de campanha. 
Inclusive, o município 
tem à disposição a hi-
droxicloroquina para o 
tratamento dos pacientes 
infectados.

“Se receitado pelo 
médico, em comum 
acordo com a família, 

caso seja necessário, a 
droga será ministrada”, 
explica.

Segundo Rodrigo 
Proença, é momento de 
redobrar a atenção e as 
medidas.

Vereador 
conquista verba 
para compra de 

ambulância
Com recursos con-

seguidos por meio de 
emenda parlamentar do 
deputado estadual André 
do Prado (PL), por inter-
médio do vereador Nelson 
de Sousa Soares (PL), a 
Santa Casa de Misericór-
dia de Capivari terá uma 
ambulância equipada com 
recursos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI).

O veículo será adqui-
rido com o repasse de R$ 
160 mil vindos do gover-
no estadual e já liberados 
à Secretaria Municipal 
de Saúde, após aprova-
ção do Projeto de Lei n.º 
054/2020, por todos os 
vereadores, durante a 16ª 
Sessão Ordinária, na se-
gunda-feira, 18, na Câma-
ra de Capivari. 

CAPIVARI
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Associação Turma da Barca quer arrecadar 
1.000 cobertores na Campanha do Agasalho

Solidariedade  |  A doação pode ser feita através do sistema drive-thru no Pátio da Santa Cruz; 600 kg de alimentos foram arrecadados em outra campanha

A Associação Turma 
da Barca, uma entidade 
que atua com causas so-
ciais há um tempo, está 
promovendo a Campa-
nha de Arrecadação de 
Cobertores em Capiva-
ri. A doação pode ser 
feita através do sistema 
drive-thru no Pátio da 
Santa Cruz (esquina das 
ruas Padre Fabiano e Pa-
dre Haroldo).

Outra opção é com-
prar um cobertor novo 
na Dum Dum pelo valor 
de R$ 19,90 e deixar na 
própria loja, ou até mes-
mo, depositar o valor na 
conta da empresa, que 
reverterá os recursos na 
compra dos cobertores. 
Para isso, o doador de-
verá solicitar mais infor-

mações pelo WhatsApp 
(19) 98390-0146.

“Consideramos tam-
bém que existe uma ten-
dência de ficarmos mais 
em casa pelas atuais 
circunstâncias da vida 

contemporânea. Atra-
vés desses argumentos e 
critérios criamos canais 
para as pessoas contri-
buírem voluntariamen-
te com a solidariedade, 
inclusive com uma op-

ção que você não preci-
sa nem sair de casa para 
participar!”, explica um 
dos diretores da Barca, 
Diogo Tedeschi, mais co-
nhecido como Gelinho.

Segundo indicadores, 

Capivari tem taxa de na-
talidade de 600 crianças/
ano. Com base nesses da-
dos e no fator enchentes e 
suas vítimas, a Turma da 
Barca estruturou a Cam-
panha de Inverno com 
foco direcionado a arre-
cadação de cobertores.

A cada dois coberto-
res doados, a Barca do-
ará outro. O objetivo da 
campanha é arrecadar 

1.000 cobertores, que 
serão destinados às fa-
mílias de bairros perifé-
ricos de Capivari.

Alimento
A Associação Turma 

da Barca arrecadou 600 
quilos de alimentos com 
a campanha realizada 
em Capivari. Além de 
famílias necessitadas, 
três instituições recebe-
ram as doações: Lar dos 
Velhinhos São Vicente 
de Paulo, Casa da Crian-
ça e Associação Santa 
Rita de Cássia.

“A Barca agradece 
a todos que volunta-
riamente contribuíram 
com as doações, espe-
cialmente aos mercados 
participantes: Bresciani 
I e II, Pare Aqui, Doce 
Lar, Super Centro, Ar-
melin, Santo Antonio, 
ServBem, Bom Preço e 
Monte Serrat”, reconhe-
ce a associação.

Alimentos arrecadados na campanha foram distribuídos à entidades de Capivari na última semana pela Associação Turma da Barca (Foto: Divulgação/Turma da Barca)
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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

Panificadora 
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

Ótica XV
Um carinho especial 

a seus olhos

Rua XV de Novembro, 784

Fone/Fax: (19) 3491-4451

ANUNCIE
19 3496-1747
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MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

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

Al. Faustina Franchi 
Annicchino, 755 - Capivari-SP

ZEZINHOZEZINHO
T I J O L O S

Av. José Annicchino, 37
Centro - CAPIVARI/SP

2146-0898
Telefones: (19)
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Operação Estiagem 2020 
teve início no dia 15

CAPIVARI

A Prefeitura de Ca-
pivari, através da Se-
cretaria de Segurança 
Pública, por meio da 
Defesa Civil, iniciou 
a Operação Estiagem 
2020 na sexta-feira (15) 
que terá sequência até o 
dia 30 de setembro.

Neste período, as 
iniciativas do setor se-
rão em monitorar a 
Umidade Relativa do 
Ar (URA), que apre-
senta queda nesta época 
por conta da baixa inci-
dência de chuvas, além 
de ações preventivas de 
combate às queimadas, 
que visam diminuir as 
consequências de in-
cêndios recorrentes 
nesse período.

O monitoramento 
da Umidade Relativa 
do Ar será feito pela 
Estação Meteorológica 
Automática CIIAGRO 
(Centro Integrado de 
Informações Agrome-
teorologia), atualizada 
por hora e aferida em 
quatro níveis:

- Observação de 
quando o índice está 
em até 30%;

- Atenção a respeito 
do momento em que a 
aferição fica entre 30% 
e 20%;

- Alerta sobre a va-
riação do índice entre 
20% e 12%, e;

- Emergência para 
quando a Umidade Re-
lativa do Ar fica abaixo 
de 12%.

A orientação é para 
que os munícipes con-
sumam, pelo menos, 
dois litros de água por 
dia e aumentem a in-
gestão de frutas. Outra 
dica, é evitar objetos 
que acumulem poeira, 
como tapetes, cortinas 

e bichos de pelúcia. A 
estiagem é um período 
de menos chuvas, com 
tempo mais seco, perío-
do propício para a ocor-
rência de incêndios, que 
podem afetar a saúde.

Provocar incêndio 
ambiental é crime, 
previsto na legislação 
penal. O munícipe, 
ao avistar um fogo de 
queimada, pode ligar 
para 193 (Bombeiros) 
e 199 (Defesa Civil). 
Caso o cidadão te-
nha visto quem ateou 
o fogo, deve procurar 
anotar alguma infor-
mação que possa iden-
tificar o criminoso e re-
passar às autoridades.

Os munícipes tam-
bém podem auxiliar da 
seguinte forma: não re-
alizar nenhum tipo de 
queimada, não descar-
tar fósforos ou cigarros 
às margens da rodovia 
ou em locais propícios 
a proliferação do fogo, 
não soltar balões e evi-
tar acender fogueiras, 
utilizar a água de ma-
neira racional, evitar 
banhos prolongados, 
fechar a torneira en-
quanto escova os den-
tes e usar baldes de 
água para lavar veícu-
los. O tempo seco pode 
afetar a saúde, causan-
do gripes, doenças res-
piratórias, alergias, ir-
ritação nos olhos, nariz 
e garganta.

Durante a Operação, 
a Defesa Civil emitirá 
boletins e alertas, além 
de atender a população 
pelos telefones 199 ou 
(19) 3492-3186. As 
pessoas também po-
dem ligar na Guarda 
Civil pelos telefones 
153 ou (19) 3491-1311.

Com 195 mortes em 24 
horas, São Paulo soma 

5.558 óbitos pela covid-19
Com o registro de mais 

195 mortes pela covid-19 
nas últimas 24 horas, o 
estado de São Paulo tem 
agora 5.558 óbitos de víti-
mas da doença provocada 
pelo novo coronavírus.

Há mais de 10 mil pa-
cientes internados por 
suspeita ou confirmação 
da doença, sendo 4.224 
em unidades de terapia 
intensiva (UTIs) e 6.467 
em enfermarias. A taxa 
de ocupação de leitos de 
UTIs no estado é de 73% 
e, na Grande São Paulo, 
de 89,6%.

O estado tem 73.739 
casos confirmados da do-
ença e registra também a 
recuperação de 14.669 pa-
cientes.

Hospital de
Campanha
A cidade de São Pau-

lo ganhou na quarta-feira 
(20) mais um hospital de 
campanha, instalado na 
AME Barradas, na co-
munidade de Heliópolis. 
Assim como o hospital 
instalado no Ginásio do 
Ibirapuera, a unidade de 
Heliópolis será adminis-
trada pelo governo esta-
dual. Segundo o gover-
nador João Doria, esse 
hospital começou a fun-
cionar na quinta-feira (21) 
com 200 leitos, dos quais 

24 de UTI.
Com essas duas unida-

des e mais os hospitais de 
campanha do Anhembi e 
do Estádio do Pacaembu, 
sob administração da pre-
feitura de São Paulo, a ca-
pital conta agora com 2.468 
leitos para atendimento ex-
clusivo aos infectados pelo 
novo coronavírus.

Criados para atender 
pacientes com coronaví-
rus em situação de baixa 
ou média complexidade, 
os hospitais de campa-
nha têm portas fechadas: 
os pacientes só chegam a 
eles transferidos de outras 
unidades.

Respiradores e 
habilitação
Doria disse na quinta-

-feira (21) que o Ministé-
rio da Saúde vai atender 
as solicitações do gover-
no paulista e destinar 600 
respiradores ao estado, 
além de habilitar 1,8 mil 
leitos.

Segundo o diretor do 
Instituto Butantan e co-
ordenador do Centro de 
Contingência do Coro-
navírus em São Paulo, 
Dimas Covas, se esses 
leitos forem habilitados 
pelo Ministério da Saúde, 
haverá um acréscimo de 
45% no número de unida-
des no estado.

CORONAVÍRUS

Preço da gasolina 
da Petrobras para 

distribuidoras 
sobe 12%

Desde quinta-feira 
(21), o preço médio da 
gasolina da Petrobras 
para as distribuidoras 
subiu 12% (ou R$ 0,14 
por litro), passando a 
custar R$ 1,26 por litro. 

Segundo informou a 
empresa, “à exceção de 
2020, com as fortes re-
duções que praticamos, 
os preços do diesel da 
Petrobras têm ficado 
acima deste valor desde 
janeiro/13”.

No acumulado do ano, 
a redução do preço da ga-
solina atingiu 34,2% (ou 
R$ 0,66 por litro. 

A companhia escla-
receu, ainda, que as su-
cessivas reduções prati-
cadas até o mês passado 

totalizaram R$ 1 por li-
tro, refletindo as quedas 
das cotações no merca-
do internacional.

A partir maio, os au-
mentos aplicados pela 
Petrobras somam R$ 
0,34 por litro, acompa-
nhando a recuperação de 
preços no mercado exte-
rior.

Ainda de acordo com 
a empresa, foram pro-
movidos este ano 16 re-
ajustes para a gasolina 
e 12 para o diesel, e 12 
reduções para a gasolina 
e onze para o diesel.

No acumulado de 
2020, a queda no pre-
ço da gasolina atin-
giu 34,2% e, no diesel, 
39,7%.

MAIS ESSA

Gasolina custa R$ 1,26 por litro na refinaria (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)




