
A Prefeitura de Capivari anunciou na quinta-feira (28) como será realizada a retomada gradual das atividades comerciais. Páginas 2 e 4

Capivari anuncia como será o plano de retomada 
de atividades comerciais a partir de 1º de junho

Prefeitura 
declara 
Itapeva 

como núcleo 
urbano

RAFARD

Página 9

Raízen abre 115 vagas de estágio 
e aprendiz no interior

Com processo seletivo 100% online, programa de Talentos oferece oportunidades para estudantes 
em outras de 42 cidades de 13 estados. Página 9

REGIÃO

Prefeitura inicia 
obra de pavimentação 

no Sete Fogões

RAFARD

 Rua Dionísio Bisin e trecho da estrada municipal 
serão asfaltados. Página 9

Câmara aprova 
créditos para reformas 

em prédios públicos

INVESTIMENTOS

Mais de meio milhão de reais serão investidos com 
recursos próprios. Página 12

Concessão por mais de 
20 anos possibilitará 
investimentos na PM

BATALHÃO

Projeto deu entrada na última sessão ordinária e 
deverá ser votado nas próximas semanas. Página 7

CASOS DE 
COVID-19 
SALTAM DE 
17 PARA 71 
EM CAPIVARI
Página 8

AVENIDA PIO 
XII RECEBE 

2ª FASE DAS 
OBRAS DE 

RECAPE
Página 8



2 29 DE MAIO DE 2020O Semanário

JORNAL O SEMANÁRIO REGIONAL 
FUNDADO EM 15 DE MAIO DE 1991

Publicação da empresa: Darcam Editora Ltda.-ME

R. Domingos Ruzza, 147, Jardim Ana - CEP 13370-000 - Rafard/SP
F���/W����A��: (19) 3496-1747

www.osemanario.com.br

F���������:
J��� C����� D�����
J��� P������

D������ G����/E����� R����������:
T���� D����� - MTB 63932/SP 
tuliodarros@osemanario.com.br

F���������/C��������:
D���� C���������
fi nanceiro@osemanario.com.br

I��������: G������ T������
T������: 2.000 ����������
P������������: S������

Mídias Sociais:
Facebook: osemanarioregional
Twi� er: _osemanario

WhatsApp:
(19) 3496-1747

Preço de venda avulsa: R$ 2,00 | Valores de assinatura: Anual - R$ 120,00 (à vista) ou 3x de R$ 50,00 |  (Valores para assinatura nas cidades de circulação do jornal: Rafard e Capivari)

O� ������� ��������� ��� �������� ��������������� � ������� �� ������. S�� �� ������� ���������������� �� ���� �������.

Entre em contato com o autor: 
vendramim1936@gmail.com

29 DE MAIO DE 2020

FilosoFanDo L�������� V��������
é professor de Filosofi a,  Éti ca e História

A imprensa e nossa língua 2
A primeira lei de prote-

ção à liberdade de impren-
sa foi assinada na Suécia 
em 1766, já vai tempo. Em 
1808 D. João VI liberou 
a imprensa no Brasil, no 
mesmo ano (10/9/1808) 
foi publicado “A Gazete”, 
primeiro jornal brasileiro 
no Rio de Janeiro, trazen-
do notícias europeias (as 
notícias vinham de navio, 
3 meses de atraso). O jor-
nalismo começou no Brasil 
somente no séc. 19, devido 
à malé� ca e ante cultural 
inquisição. Creio ser de 
bom alvitre distinguir o 
jornal impresso no papel 
ou em outro material, do 
jornal radiodifundido e o 
televisivo, mas todos são 
veículos de comunicação.

Com a guerra da Se-
cessão nos Estados Unidos 
(1861) repórteres e fotó-
grafos receberam creden-
ciais para cobrir a guerra, 
logo surgiu na Alemanha 
a primeira revista ilustrada 
(1880). O telégrafo come-
çou a enviar os despachos 
de agências internacionais 
em 1874 e em 1877 chegou 
ao Brasil o telefone e ala-
vancaram os noticiários. 
A primeira transmissão de 
rádio transatlântica foi fei-
ta por Guglielmo Marco-
ni em 1903. O radiojornal 
deu maior celeridade aos 
jornais noticiosos por meio 
das estações de rádio em 

1920. Surgiram os cinejor-
nais com som em 1927. Em 
23 de setembro de 1923, 
em comemoração ao cen-
tenário da independência 
e também do nascimento 
de Edgard Roquette Pinto 
(25/9/1884 – 18/10/1954) 
ocorreu a primeira trans-
missão da estação de rádio 
instalada por norte ameri-
canos, no Corcovado, Rio 
de Janeiro. E. Roquette 
Pinto era médico legista, 
professor, escritor, antro-
pólogo, etnólogo e ensaísta, 
membro da Academia Bra-
sileira de Letras e é conside-
rado o Pai da radiodifusão 
brasileira. Danton Pinheiro 
Jobim (1906-1978), nasci-
do em Avaré S.P., jornalista, 
professor, escritor, advoga-
do, senador, presidente da 
ABI (Associação Brasileira 
de Imprensa), hoje presi-
dida pelo jornalista Paulo 
Jerônimo, fundou a pri-
meira faculdade de jorna-
lismo brasileira no Rio de 
Janeiro, elaborou o manual 
de redação, lançou a Pirâ-
mide Invertida (publicação 
de notícias em ordem de-
crescente em importância), 
mudando e modernizando 
mais uma vez o jornalismo. 
Mas as di� culdades conti-
nuaram. Em alguns países 
os meios de comunicação 
são controlados pelo go-
verno, outros são motiva-
dos pelo lucro, e ou, pelos 

interesses políticos.
Os EUA lançaram a TV 

em 1930 passando a com-
petir com os demais meios 
de comunicação trazendo 
o temor de extinção aos 
radialistas, uma vez que a 
TV pode transmitir a notí-
cia com imagem dos fatos 
aos telespectadores quase 
no momento do ocorrido. 
A TV chegou em 1940 ao 
Brasil e dez anos depois 
com a popularização dos 
aparelhos e com a produ-
ção de videotapes (1951), 
o jornal televisivo tomou 
grande impulso em 1970 e 
acirrou ainda mais a con-
corrência com o impresso.  
Muitos criam que o jornal 
impresso desapareceria. 
Enquanto isto, em Astorga, 
PR, (1950) queimaram li-
vros e Bíblias.  

Em 1962 o Telstar 1, 
primeiro satélite para os 
meios de comunicação, 
lançado no espaço, pos-
sibilitou a transmissão da 
chegada da Apolo 11 com 
os americanos à lua em 
1969. Com o advento da 
World Wide Web (Gran-
de Rede Mundial), proje-
to iniciado em 1980 pelo 
inglês Tim Berners-Lee 
funcionário da CERN-Or-
ganitation, incentivado por 
Mike Sendall e por Robert 
Cailliau. Cailliau redigiu 
o projeto com o nome de 
World Wide Web e o apre-

sentaram em 1990. Com a 
w. w. w., em 1991, surgiram 
os ciberjornais ou jornais 
online, também conhecido 
como webjornais. Essa rede 
e a internet trouxeram uma 
“enxurrada” de informa-
ções atualizadas, quase ins-
tantaneamente. John Von 
Neumann (1903-1957), 
húngaro, descendente de 
judeu, baseado em várias 
ideias, inventou o computa-
dor (já havia um protótipo 
de 120m³ do exército ame-
ricano) e em 1973 os jor-
nais começaram a utilizar 
os terminais substituindo 
a linotipia pela fotocompo-
sição, e os EUA começa-
ram usar um sistema para 
a diagramação eletrônica 
de páginas já prontas para 
a impressão, encurtando o 
tempo para o produto � nal. 
A CNN tornou-se referên-
cia jornalística em pouco 
mais de 11 anos ao cobrir 
a guerra do Golfo em 1991. 
A internet e a TV a cabo 
possibilitou a transmissão 
ao vivo do ato terrorista de 
11 de setembro de 2001.

Essa tecnologia propicia 
uma divulgação mais rápi-
da do amor de Cristo que 
morreu para salvar a huma-
nidade a “toda nação, tribo, 
língua e povo” “então virá o 
� m” (Ap. 14:6; Mt. 14:24).

Desde tempos remotos, 
o ser humano apresenta 
uma aparente in� ndável 
curiosidade quanto a sua 
origem, indagando cons-
tante e incessantemente 
qual na sua exata origem, 
qual o verdadeiro lugar de 
onde veio e qual o propósi-
to de sua creação, em uma 
característica do homem, a 
curiosidade.

Podemos dizer que ge-
neralizando, a humanidade 
se divide em dois grandes 
grupos em busca de encon-
trar a resposta a estas per-
guntas. No primeiro grupo 
encontramos os cientistas, 
físicos, químicos, astrôno-
mos etc., estudando leis 
e princípios, procurando 
cada vez mais, respostas 
concretas que provem suas 
teorias.

No outro grupo temos 
os religiosos e adeptos das 
mais variadas crenças, so-
ciedades e organizações 
quer sejam de caráter con-
servador ou iniciativos, 
a� rmando insistentemente, 
que não apenas os homens, 
mas também todo o Uni-

verso, devem sua existência 
a uma Força Creadora cha-
mada Deus.

Mas, seja qual for o as-
pecto assumido para este 
assunto, cientí� co ou espi-
ritual, o fato é que ambos 
os lados demonstram certa 
preocupação para o escla-
recimento dessa dúvida. De 
um lado, os cientistas a� r-
mando que o Universo e os 
seus habitantes são frutos 
de uma grande explosão 
ocorrida há aproximada-
mente 15 bilhões de anos, 
denominada Big Bang. De 
outro lado, os religiosos 
propondo que Deus é o 
Creador.

Deus ou Big Bang. Qual 
deles foi o verdadeiro Crea-
dor do homem e do Univer-
so? Aparentemente, duas 
soluções são possíveis: ou 
Deus é o Creador ou o Big 
Bang é o Criador, havendo 
uma terceira hipótese como 
tentaremos demonstrar.

Para se compreender 
melhor esta nova possibili-
dade, será necessário exa-
minarmos com detalhes, 
cada uma destas duas teo-

rias a começar pela cientí� -
ca, do Big Bang. Os cientis-
tas admitem que o Universo 
e tudo o que nele está con-
tido (planetas, estrelas, pes-
soas, água, terra, plantas 
etc.) tenha surgido de uma 
Grande Explosão, como foi 
citado acima. Essa Gran-
de Explosão (Big: grande; 
Bang: explosão) era, em 
seu passado, uma enorme 
quantidade de matéria con-
centrada em um único pon-
to. Em outras palavras, toda 
a matéria do Universo que 
hoje conhecemos estava 
compactada naquele ponto, 
que teriam mais ou menos 
o diâmetro do nosso atual 
Sistema Solar. Esta matéria 
estava tão concentrada que 
passou, assustadoramente a 
se aquecer e não podendo 
mais suportar tanta energia 
fornecida pelo calor, explo-
diu. A partir desta grande 
explosão surgiu tão vasto 
e complexo Universo, que 
nada mais é do que uma 
evolução daquela mesma 
explosão e que continua, se 
expandindo a uma inacre-
ditável velocidade. (Segue)

Cidadania
Enclausurados, em nos-

so lar, nos protegendo do 
terrível mal que há meses 
vem ceifando milhares de 
vidas, devemos em ora-
ção continuar  suplicando 
ao nosso Pai Celestial, que 
através de Seus Mensagei-
ros de Luz, nos forneça 
coragem para, com fé e re-
signação, conseguirmos ul-
trapassar essa caótica fase 
que passa o planeta Terra e 
seus habitantes.

Compreendendo não 
haver na Justiça Divina fa-
lha e que nada acontece, 
antes, depois ou por acaso, 
certamente esta geração 
está simplesmente “colhen-
do o que plantou” agora ou 
em passadas. 

Dependendo da sua ca-
pacidade e evolução espiri-
tual, cada um, analisando 
em autocrítica tudo que fez 
de positivo e negativo, as-
sim como dos bens que ten-
do oportunidade, deixou de 
fazer, certamente agradece-
rá até pelas dores que mere-
cidamente sofre.

Assim seja.

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

O destino da Terra e seus habitantes

Prefeitura anuncia 
plano de retomada 

de atividades a 
partir de 1º de junho

CAPIVARI

A Prefeitura de Ca-
pivari anunciou na 
quinta-feira (28) como 
será realizada a reto-
mada gradual de acor-
do com o Plano São 
Paulo, na qual a cidade 
fi cou classifi cada na 
cor laranja, dentro da 
região de Piracicaba. 

Dentro da classifi -
cação da 2a. Fase que 
será de controle, será 
permitida a retomada 
de atividades de imo-
biliárias, concessio-
nárias, escritórios e 
comércios, desde que 
sigam os protocolos 
sanitários do Plano São 
Paulo, defi nido pelo 
Governo do Estado. 
Mas não basta apenas 
seguir os protocolos 
para que estes setores 
possam retornar ao 
trabalho. É preciso au-
torização da prefeitura 
para que possam abrir 
suas portas, seguindo 
também o decreto mu-
nicipal que deverá ser 
publicado no Diário 
Ofi cial do Município 
nesta sexta-feira (29).

O comércio em Ca-
pivari deverá funcionar 
com horário reduzido, 
de segunda a sexta-fei-
ra das 10h às 16h, e aos 
sábados e domingos 
serão defi nidos até a 
publicação do decreto 
na sexta-feira. Normas 
rigorosas de higiene e 
segurança deverão ser 

seguidas como uso de 
máscaras, álcool em 
gel, uso de barreiras 
sanitárias ou protetores 
faciais para funcioná-
rios e uma nova deter-
minação: a aferição de 
temperatura corporal 
dos clientes por termô-
metro adequado.

Não abrem ainda
Segundo o governo 

municipal, nesta etapa 
ainda não podem abrir 
suas portas os bares, 
restaurantes, lanchone-
tes, academias, salões 
de beleza e barbearias, 
podendo ser incluídos 
numa próxima etapa.

Protocolos
Os protocolos sa-

nitários do Plano São 
Paulo foram disponibi-
lizados em arquivo para 
baixar no site www.
prefeituracapivari.sp.
gov.br no ícone Coro-
navírus. “Vale destacar 
que as pessoas que de-
ram entrada no pedido 
para a reabertura no 
mês de abril deverão 
refazer seus pedidos 
com as adequações ne-
cessárias. Dos 120 pe-
didos apenas 20 esta-
vam adequados”, disse 
o prefeito de Capivari, 
Rodrigo Proença. 

O site para o envio 
do pedido de autoriza-
ção é liberacomercio@
capivari.sp.gov.br.
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Governador apresenta Plano São Paulo de reabertura da 
economia; veja quais atividades estão liberadas na região

Coronavírus  |  Capivari e Rafard estão entre os municípios que fazem parte da Fase 2 e poderão retomar algumas atividades, incluindo o comércio

O Governador João Doria 
apresentou na quarta-feira 
(27) o Plano São Paulo para 
reabertura de setores da eco-
nomia durante a quarentena 
de enfrentamento ao corona-
vírus. A partir de 1º de junho, 
índices de ocupação hospi-
talar e de evolução de casos 
em 17 regiões do estado vão 
definir cinco níveis restriti-
vos de retomada produtiva 
segundo critérios médicos 
e epidemiológicos para que 
o sistema de saúde continue 
em pleno funcionamento.

O plano foi elaborado 
por autoridades estaduais 
em sintonia com especia-
listas do Centro de Con-
tingência do coronavírus e 
do Comitê Econômico Ex-
traordinário que atuam vo-
luntariamente em apoio ao 
Estado. Os eixos principais 
das cinco fases de reabertu-
ra também foram discutidos 
com prefeitos e representan-
tes de diversas associações 
comerciais e empresariais.

As normas do Estado 
autorizam prefeitos de cida-
des a conduzir e fiscalizar a 
flexibilização de setores se-
gundo as características dos 
cenários locais. Os pré-re-
quisitos para a retomada são 

adesão aos protocolos es-
taduais de testagem e apre-
sentação de fundamentação 
científica para liberação das 
atividades autorizadas no 
Plano São Paulo. 

As cinco fases do progra-
ma vão do nível máximo de 
restrição de atividades não 
essenciais (vermelho) a eta-
pas identificadas como con-
trole (laranja), flexibilização 
(amarelo), abertura parcial 
(verde) e normal controlado 
(azul). O objetivo da classi-
ficação é assegurar atendi-
mento de saúde à população 
e garantir que a dissemina-
ção do coronavírus em ní-
veis seguros para modular 
as ações de isolamento.

A escala será aplicada 
a 17 regiões distintas do 
território paulista, de acor-
do com a abrangência dos 
DRSs (Departamentos Re-
gionais de Saúde), que são 
subordinados à Secretaria 
de Estado da Saúde. São 
os DRSs que determinam a 
capacidade de atendimento, 
transferências de pacientes e 
remanejamento de vagas de 
enfermaria e UTIs nos mu-
nicípios.

As fases são determina-
das pelo acompanhamento 

semanal da média da taxa de 
ocupação de leitos de UTI 
exclusivas para pacientes 
contaminados pelo corona-
vírus e o número de novas 
internações no mesmo perí-
odo. Uma região só poderá 
passar a uma reclassificação 
de etapa – com restrição 
menor ou maior – após 14 
dias do faseamento inicial, 
mantendo os indicadores de 
saúde estáveis.

Em todos os 645 muni-
cípios, a indústria e a cons-
trução civil seguem fun-
cionando normalmente. A 
interdição total de espaços 
públicos, teatros, cinemas e 
eventos que geram aglome-
rações – festas, shows, cam-
peonatos etc – permanece 
por tempo indeterminado. 
A retomada de aulas presen-
ciais no setor de educação e 
o retorno da capacidade to-
tal das frotas de transportes 
seguem sem previsão.

Nenhuma das 17 regiões 
está na zona azul, que prevê 
a liberação de todas as ativi-
dades econômicas segundo 
protocolos sanitários defi-
nidos no Plano São Paulo. 
A zona verde, segunda mais 
ampla na escala, também 
não foi alcançada até o mo-

mento e permanece como 
meta de curto prazo para 
cada região.

Com exceção da capi-
tal, todos os municípios da 
Grande São Paulo e tam-
bém da Baixada Santista e 
de Registro permanecem na 
fase vermelha e não terão 
nenhum tipo de mudança na 
quarentena em vigor desde 
o dia 24 de março. Nas três 
regiões, o sistema de saúde 
está pressionado por altas 
taxas de ocupação de UTI e 
avanço de casos confirma-
dos de pacientes com coro-
navírus.

Nas demais fases, have-
rá flexibilização parcial em 
diferentes escalas de capa-
cidade e horário de atendi-
mento. A etapa laranja, que 
abrange a capital e outras 
dez regiões no interior e li-
toral norte, prevê retomada 
com restrições a comércio 
de rua, shoppings, escritó-
rios, concessionárias e ati-
vidades imobiliárias. Os de-
mais serviços não essenciais 
continuam fechados.

Na fase amarela, haverá 
reabertura total de serviços 
imobiliários, escritórios e 
concessionárias segundo 
protocolos sanitários. Co-

mércio de rua, shoppings 
e salões de beleza, além de 
bares, restaurantes e simila-
res poderão funcionar com 
restrições de horário e fluxo 
de clientes.

As regiões que chegarem 
à fase verde poderão atenuar 
as restrições ao funciona-
mento de todos os setores da 
fase amarela. Academias de 
ginástica e centros de prática 
esportiva também voltarão a 
receber frequentadores, des-
de que respeitados limites 
de redução de atendimento e 
as regras sanitárias definidas 
para o setor.

Isolamento
O distanciamento social 

ainda é a principal recomen-
dação para conter a disse-
minação do coronavírus. 
Mesmo com a reabertura em 
São Paulo, há exigência do 
isolamento social das pesso-
as de grupos de risco, como 
maiores de 55 anos, porta-
dores de doenças cardíacas 
e/ou crônicas e pacientes 
imunodeprimidos ou em tra-
tamento oncológico.

De acordo com Dimas 
Covas, que coordena o Cen-
tro de Contingência do co-
ronavírus e dirige o Instituto 

Butantan, a população ainda 
precisa encarar o isolamen-
to como meta para permitir 
que os serviços de saúde 
continuem com capacidade 
para atender os pacientes 
com COVID-19 em enfer-
marias e UTIs.

Região
A região de Piracicaba e 

Campinas, incluindo Capi-
vari e Rafard estão entre os 
municípios que fazem parte 
da Fase 2 e poderão retomar 
atividades imobiliárias, con-
cessionárias, escritórios, co-
mércios e shopping center.

Uma região só poderá 
passar a um maior relaxa-
mento após 14 dias da mu-
dança de fase, mantendo os 
indicadores de saúde está-
veis por um período com-
pleto de incubação.

É prerrogativa do Gover-
no do Estado de São Paulo 
rever a classificação em pra-
zo inferior a 14 dias caso haja 
informações relevantes que 
exijam, excepcionalmente, 
uma revisão tempestiva.

O prefeito de Capivari, 
Rodrigo Proença, disse que 
o Decreto que acompanha a 
retomada gradual deve sair 
nos próximos dias.
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A grande maioria dos 
moradores de Rafard, 
ou nascidos em Rafard, 
que moram em diferen-
tes cidades, aprenderam 
as primeiras letras, no 
Grupo Escolar Professor 
Luis Grellet, enquanto 
que aqueles mais an-
tigos, frequentaram a 
mesma escola, quando 
era apenas Grupo Esco-
lar de Ra�ard.

Mas, a�nal, quem 
foi o professor que deu 
nome à tão nobre e ines-
quecível instituição de 
ensino, que na foto do 
ano de 1906, posa com 
seus alunos, na frente 
da Escola de Capivary, 
cognominada de “Cole-
ginho”?

Segundo dados co-
lhidos através do histo-
riador Tenente Denizart 
Fonseca, Luis Grellet, 
nasceu em Itu, no dia 8 
de setembro de 1867, e 
formou-se professor em 
São Paulo, pela Escola 
Normal, que se locali-
zava na Praça da Repú-
blica, no ano de 1887, 
quando contava então, 
com 20 anos de idade.

No ano de 1888, dei-
xou a capital e veio re-
sidir em Capivari, para 
assumir o cargo de pro-
fessor numa escola do 
município.

E no ano de 1908, com 
a instalação do Grupo 

Escolar de Capivari, foi 
nomeado diretor ad-
junto, no entanto, onde 
�cou por quatro anos, 
quando em 1912, ele foi 
removido para o Grupo 
Escolar de Vila Mariana 
em São Paulo. 

No entanto, no ano 
seguinte, ou seja, em 
1913, tendo sido ofere-
cida a vaga de diretor do 
Grupo Escolar de Capi-
vari, voltou para Capiva-
ri, onde assumiu o car-
go de diretor efetivo do 
mesmo. 

A disciplina e aplica-
ção com que exerceu o 
magistério nos seus 33 
anos como pro�ssional 
da área da educação, o 
fez sem que faltasse uma 
vez sequer aos seus com-
promissos, e após longos 
40 anos de dedicação, 
aposentou-se em 1928.

Aposentado, volta de 
mudança para a cidade 
de São Paulo, onde ain-
da continuou a lecionar 
no Colégio Coração de 
Jesus.

Chegou a atingir in-
críveis 60 anos com-
pletos de magistério e 
quando tinha 80 anos de 
idade, merecidamente, 
recebeu honrosas home-
nagens da Assembleia 
do Estado de São Paulo, 
e também do Congresso 
das Nações Americanas 
que se realizava na “Qui-

tandinha” (ponto turísti-
co com shows e casino), 
localizado em Petrópo-
lis, no Rio de Janeiro.

Tinha por missão 
educar crianças, e trans-
mitir-lhes ensinamen-
tos, dizia ser seu dom. 

Luis Grellet fez da 
pro�ssão de educador 
um verdadeiro aposto-
lado, daí a razão da es-
tima, da consideração 
e do respeito que lhe 
tinham os colegas e os 
alunos, principalmen-
te de Capivari, cidade 
onde morou durante 
muitos anos, e em Ra-
fard, onde recebeu justa 
homenagem dando seu 
nome à Escola situada 
na rua Vitório Talassi, 
esquina com a avenida 
Dr. José Soares de Faria.

Com essa justa e me-
recida homenagem, os 
rafardenses perpetua-
ram a memória deste 
ilustre cidadão ituano, 
mantendo-a na lem-
brança das novas gera-
ções que nesta escola re-
cebem as primeiras luzes 
do saber, que tem como 
“Patrono do E.E.P.G. 
Luis Grellet” e exibe com 
orgulho o seu retrato no 
seu pórtico.

Caro leitor amigo, es-
pero que tenhas gostado, 
porque semana que vem, 
se Deus deixar tem mais. 

Abraço fraterno.

Professor Luis Grellet

Domingo é dia de live gospel 
com a banda Geração Music

Música  |  Transmissão ao vivo acontece no domingo (31), das 14h às 16h

O ministério de lou-
vor gospel – Geração 
Music – composto por 
integrantes de diferentes 
denominações propõe 
um ato de solidariedade 
em prol do bem comum. 
Neste domingo, 31 de 
maio, os músicos rea-
lizam uma transmissão 
ao vivo, a partir das 14h, 
diretamente dos estúdios 
de seus parceiros da LAB 
Sound, em Piracicaba.

A transmissão acon-
tece na página da banda 
no Facebook – Minis-
tério Geração Music. 
Além da apresentação e 
interação com o público, 
o objetivo da banda é ar-
recadar alimentos, bens 
de consumo, máscaras 
e até mesmo agasalhos, 
visando sua distribuição 
à quem está sofrendo 
com a perda da renda fa-
miliar.

Os organizadores 
planejam estabelecer 

parceria com igrejas de 
diversas cidades e de-
nominações, que serão 
responsáveis pela co-
leta das doações no lo-
cal, armazenamento e 
distribuição, inclusive 
compartilhando os itens 
arrecadados com outras 
igrejas e ou pastorais.

“O processo poderá 
funcionar como um Dri-
ve Thru. O doador entre-
ga sua doação no ponto 
de coleta e deixa o local. 
Esta medida é necessá-
ria para que não ocorra 
aglomerações que po-
derão, eventualmente, 
espalhar o vírus, CO-
VID-19. A fim de moti-
var as igrejas em atuar 
na arrecadação será pro-
posto um desafio entre 
as participantes. A igreja 
que arrecadar o maior 
número de bens, em Kg, 
receberá um prêmio em 
homenagem aos esfor-
ços prestados”, expli-

cam os organizadores.
Quem quiser fazer 

parte da ação, pode en-
trar em contato com 
os organizadores atra-
vés do WhatsApp (19) 
97141-9513, ou através 
da página oficial da ban-
da @Ministério Geração 
Music e do Instagram @
ogeracaomusic.

A banda listou alguns 
dos itens que podem ser 
doados nos pontos de 
coleta: arroz; pó de café; 
feijão; pasta de dente; 
macarrão; sabonetes; 
óleo de cozinha; roupas 
e agasalhos; leite; más-
caras.

A live será apresenta-
da por João Flausino.

Apoiadores: Danilo 
Antunes Fotografias; 
Designer Vigarani; Ga-
ragem 547 Estética de 
Automóveis; Jornal O 
Semanário; LAB Sou-
nd Estúdio; Restaurante 
Mama-Mia.

Banda Geração Music realiza transmissão direto dos estúdios da LAB Sound, em Piracicaba (Foto: Divulgação)

Secretaria de Esportes divulga 
exercícios para treinar em casa

CAPIVARI

A Secretaria de Ju-
ventude, Esporte e Lazer 
(SEJEL) de Capivari está 
disponibilizando vídeos 
elaborados com séries e 
treinos para a população 
se exercitar em casa, fei-
tos pela equipe de profis-
sionais do Esporte, como 
uma alternativa para su-
prir a necessidade de prá-
ticas esportivas durante a 
pandemia de Coronaví-
rus Covid-19 em época 
de isolamento social.

Os vídeos são publica-

dos às segundas, quartas 
e sextas-feiras, às 9h30 
na página do Facebook 
da Prefeitura de Capivari, 
e trazem exercícios sim-
ples que não necessitam 
de recursos e aparelhos, 
para que todos consigam 
fazê-los.

“Preparamos as au-
las para o treino em casa 
com a nossa equipe de 
professores, todos quali-
ficados, cada um em um 
segmento esportivo, seja 
ginástica rítmica, futebol, 

vôlei e basquete para tra-
zer às pessoas qualidade 
de vida nesta fase tão 
difícil pela qual estamos 
passando. Práticas sau-
dáveis contribuem para 
um sistema imunológico 
mais fortalecido para o 
enfrentamento de doen-
ças, além de proporcio-
nar um alívio para a men-
te, com atividades que 
promovam a sensação de 
bem estar”, explica José 
Murilo Castellani, secre-
tário da SEJEL.
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ArTiGo
A������ D��� R�������� �� C������, bacharel em Direito 
com especialização em dependência química na USP/SP/GREA

Cortella & Karnal & 
Pondé & Felicidade

O homem é assim o árbitro constante de sua 
própria sorte. Ele pode aliviar o seu suplício ou 

prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua 
desgraça dependem da sua vontade de fazer o bem

Allan Kardec (pseudônimo de professor e escritor francês)

Os três professores renomados de nossas univer-
sidades de São Paulo participaram de um programa 
para debater a felicidade. Essas conversas soltas, em 
que uns questionam os outros sobre a maneira como 
interpretam a felicidade, a Editora Planeta transfor-
mou em um livro: Felicidade, modos de usar.

A reunião de dois � lósofos e um professor de his-
tória demonstra que a unanimidade é difícil. Uma 
coisa boa consegui reter sobre a discussão deles so-
bre a felicidade, quando Karnal diz que aprendeu 
com uma senhora que se dizia feliz, e explica o por-
quê: “É que eu já fui infeliz, e hoje eu sou feliz”.

Defende a tese de que a felicidade ainda é uma 
busca aqui na vida material. Karnal, que não acre-
dita na vida além da morte, frequenta academia e 
pratica exercícios, mas chega a debochar de um ami-
go que se cuidou, se preocupou muito com o corpo, 
evitou bebidas e excessos alimentares... 

Já Cortella a� rma que não somos imortais, mas 
podemos ser eternos na memória das pessoas. Cor-
tella, que gosta de comer bem e tomar bebida, sen-
tiu-se perturbado quando um amigo, da Bahia, mor-
reu; na sua opinião é “um dos maiores escritores que 
esse país já teve, João Ubaldo Ribeiro”. Nesse dia, ele 
pensava, “João Ubaldo fazia vinte anos que não be-
bia nada alcoólico, vinte anos que não comia acarajé, 
vinte anos que se cuidava... vão sepultar um cadáver 
saudável”.

Nessa mesma linha de pensamento (de Karnal 
e Pondé, que Cortella diz brincando que vão para 
o inferno porque não têm uma fé), Leandro rea� r-
ma acreditar na vida pessoal e não no benefício da 
alma em se despojar dos vícios da matéria: “Cortella 
lembrou que quem deixou de lado todos os vícios 
será enterrado como um cadáver virtuoso, sem ne-
nhum vício. Quem foi com os vícios até o � m será 
enterrado como um cadáver viciado. Quem se cuida 
e malha todos os dias � cará lindo no caixão, com 
abdominais de� nidos”.

Ora, quem não cuida do corpo pode ir muito mais 
cedo ou viver um resto de existência sem qualidade 
de vida pelas enfermidades não evitadas.

E comenta a suposta infelicidade de � car soltei-
ro – diz que as pessoas se casam e, como se sentem 
infelizes, casadas, fazem � lhos: “Adão e Eva desobe-
decem, são expulsos por justa causa, são demitidos, 
vão para o mundo (casados), infelizes, fazem o ca-
minho que todos que não conseguem a felicidade 
fazem, têm � lhos”.

Pondé: “ser feliz hoje é tão obrigatório que nin-
guém mais pensa em ser feliz, mas apenas em apa-
rentar essa felicidade”.

Por � m, Karnal quase chega “a descobrir” que não 
somos corpos e sim espíritos, quando sugere que 
lembremos “o comentário da Torá: o ser humano 
não é perfeito, mas é perfectível”. É, sim, através da 
alma, que, peregrinando na vida material e voltando 
ao mundo de origem (o reino de Deus), vai alcançar 
a perfeição, um dia, nos milênios distantes.

Em minha opinião, a felicidade não é individu-
al. Ela é feita do que distribuímos de generosidade, 
bens e amor, porque é amando que se é amado, e é 
dando que se recebe.

Concessão por mais de 20 anos 
possibilitará investimentos no 
batalhão da Polícia Militar

Rafard  |  Projeto deu entrada na última sessão ordinária e deverá ser votado nas próximas semanas

Poucos sabem, mas 
Rafard tem um terminal 
rodoviário de passagei-
ros. Através de uma con-
cessão, o local abriga há 
anos o conhecido bata-
lhão da Polícia Militar 
de Rafard.

Essa concessão de 
uso gratuito será prorro-
gada até 31 de dezembro 
de 2042, conforme prevê 
o projeto de lei comple-
mentar apresentado pela 
Prefeitura de Rafard. A 
propositura deu entrada 
no expediente da últi-
ma sessão ordinária da 
Câmara Municipal, que 
aconteceu na terça-feira 

(26).
Segundo justifi cativa 

do projeto, os períodos 
de cessão anteriores, 
restringiam-se a prazos 
curtos, o que inviabili-
zou investimentos para 
melhorias estruturais 
com recursos do Estado.

“Para serem coloca-
dos em prática projetos 
que viabilizem melhor 
suporte de atendimen-
to à comunidade local 
e aos policiais militares 
que aqui desempenham 
suas funções, é necessá-
rio que a cessão de uso 
seja por um período não 
inferior a 20 anos, para 

dar ao Estado, a segu-
rança jurídica necessária 
para que se possa rea-
lizar os investimentos, 
melhorias e reformas 
que vislumbra indispen-

sáveis”, explicou em 
ofício o Comandante da 
2ª Cia PM do 10º Bata-
lhão da Polícia Militar 
do Interior, Capitão PM 
Nícolas Eduardo Gama.

Batalhão da Polícia Militar de Rafard (Foto: Arquivo/O Semanário)

Sexta-feira tem live Amigos do Bem 
Sertanejo, com Donizeti Camargo

Música  |  Ídolo do sertanejo raíz estará em Capivari para ação benefi cente entre amigos

Quem aí não se lem-
bra desses sucessos: Ga-
lopeira, Índia, Vontade 
dividida e Você virou 
saudade? Todas músi-
cas do cantor sertanejo, 
Donizeti Camargo, que 
participará nesta sexta-
-feira (29), da live bene-
fi cente Amigos do Bem 
Sertanejo Capivari. A 
transmissão ao vivo tem 
início às 20h, pelo canal 
do Juninho Groppo no 
Youtube e também no 
Facebook da Bebidas 
Forman (forman.bebi-
das).

A iniciativa é de um 
grupo de amigos e em-
presários de Capivari, 
que na última semana, 
arrecadaram doações de 

alimentos, leite, másca-
ras, material de limpeza 
entre outros. O resulta-
do dessa ação será apre-
sentado durante a live e 
posteriormente as doa-
ções serão encaminha-
das a entidades e família 
da cidade.

Para os organizado-
res, a live com o cantor 
Donizeti é uma forma de 
levar boa música e lazer 
para os moradores de 
Capivari e região. “Esse 
grande ídolo da música 
sertaneja vem pra Ca-
pivari especialmente 
para trazer o seu apoio à 
campanha e deixar a sua 
contribuição”, ressaltam 
os amigos.

Doações também se-

rão recebidas antes e du-
rante a live, através do 
WhatsApp (19) 99226-
7328.

“Desde já os amigos 
do Rancho do Zé (Pa-
daria Pão Nosso) e da 
Bebidas Forman (Ro-
quinho, Ricardo e famí-
lia) agradecem todos os 
colaboradores e partici-
pações, especialmente 
do radialista Rogério 
Naldi, do Jornal O Se-
manário, Rhomicron, 
Odontocompany, Frinni, 
Rossi Designer, Eagle 
Internet, RST Transpor-
tes, Rossi e Camargo, 
Auto Peças Quibáo, Im-
pórium Jeans, Agropet 
Batata, Supermercados 
Irmãos Bresciani, Ter-

raplanagem AM Cerezer 
e demais participantes. 
Juntos somos mais for-
tes e temos a força e fé 
que vai dar tudo certo”, 
fi nalizam os organizado-
res.



8 29 DE MAIO DE 2020O Semanário

Casos de coronavírus 
saltam de 17 para 71

CAPIVARI

O número de casos do 
novo coronavírus confir-
mados em Capivari subiu 
para 71, de acordo com 
balanço da Secretaria de 
Saúde divulgado no iní-
cio da noite de terça-fei-
ra (26). De acordo com o 
prefeito Rodrigo Proen-
ça, foram realizados 108 
testes rápidos em um alo-
jamento do município, 
onde 53 deram positivos.

Segundo a secretária 
da Saúde Alessandra, o 
ministério da saúde já foi 
notificado sobre o surto 
no alojamento e as reco-
mendações de isolamen-
to foram reforçadas.

Além dos confirma-
dos 53 casos, Capivari 
também registrou dois 
novos casos. Um que foi 
divulgado no boletim das 
11h e o outro foi confir-
mado à tarde.

A última atualização, 
na quinta-feira (28), reve-
la os seguintes números: 
71 pessoas com casos 

confirmados (8 já estão 
curadas, 2 estão em inter-
nação em UTI e 61 estão 
em isolamento residen-
cial); 2 pessoas aguardam 
resultados ( 1 em isola-
mento residencial e 1 em 
internação em UTI); 114 
pessoas com resultados 
descartados; Nenhum 
óbito confirmado.

Rafard
A Prefeitura de Rafard 

também confirmou, na 
terça-feira (26), mais um 
caso de coronavírus na 
cidade.

De acordo com a pre-
feitura, a paciente é uma 
mulher de 18 anos. A 
paciente apresenta bom 
quadro de saúde, está 
isolada em sua casa.

A cidade tem, por-
tanto, três casos confir-
mados de Covid-19 e 
nenhum óbito registrado 
pela doença. Desses 3 
casos, dois já são consi-
derados curados.

Obras tiveram início na quinta-feira (28) (Foto: Divulgação/Prefeitura de Capivari)

Recapeamento da 
avenida Pio XII

OBRAS

A Secretaria de Mo-
bilidade Urbana de Ca-
pivari iniciou na quin-
ta-feira (28), a segunda 
fase do recapeamento 
asfáltico e sinalização 
viária na avenida Pio 
XII.

Ao todo, serão 
12.873,54 m² de obra, 
num projeto firmado 
com o DETRAN-SP, no 
valor de R$ 508.835,51.

Até a finalização da 
obra, estará proibido es-
tacionar e parar veículos 
a partir do cruzamento 

da avenida Pio XII com 
a avenida Piratininga 
até o cruzamento com a 
avenida Doutor Rodri-
gues Alves.

A primeira etapa do 
recapeamento teve iní-
cio no dia 19 de julho 
de 2019 e foi finalizado 
em 26 de julho de 2019. 
Empregou recurso por 
meio de convênio, com o 
apoio do deputado fede-
ral Carlos Sampaio, no 
valor de R$ 628.040,28, 
sendo 18.771,47 m² de 
obra.

Guarda Civil localiza 
veículo queimado 

em canavial

POLÍCIA

Na segunda-feira 
(25), a Guarda Civil de 
Capivari foi acionada 
para atender a um cha-
mado, sobre um possível 
veículo localizado.

Ao chegar no meio de 
um canavial no bairro 
Borba, tiveram êxito em 
localizar o veículo quei-
mado, e ao ser feita pes-
quisa, constatou-se que 
era um veículo produto 

de furto.
O proprietário do car-

ro foi informado sobre a 
localização de seu veí-
culo e alegou que o mes-
mo havia sido furtado na 
frente de sua residência, 
no bairro Morro Amare-
lo.

A ocorrência foi apre-
sentada na Delegacia de 
Polícia para as demais 
providências.

GCM averigua 
denúncia de 
aglomeração

SÃO JOSÉ

No último sábado 
(23) a Guarda Civil re-
cebeu de maneira anôni-
ma, uma denúncia sobre 
possível aglomeração no 
bairro São José.

Segundo a corpora-
ção, chegando ao local, 
os guardas localizaram 
em um bar, diversos mu-
nícipes sentados do lado 
de fora do estabeleci-
mento em cadeiras e me-
sas. Ao perguntarem aos 
mesmos quais os mo-

tivos da aglomeração, 
disseram ser um encon-
tro devido ao aniversá-
rio de um dos presentes 
no local, os mesmos fo-
ram orientados quanto a 
proibição de aglomera-
ção, devido ao Decreto 
Municipal de Enfrenta-
mento e Prevenção ao 
Covid-19.

A dona do estabele-
cimento recolheu as ca-
deiras e mesas, fechando 
o local.
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Prefeitura declara Itapeva 
como núcleo urbano; projeto 
será votado na Câmara

Rafard  |  Mudança deverá facilitar regularização e investimentos no local

A Prefeitura de Ra-
fard deve declarar a Co-
lônia Itapeva, mais co-
nhecida como Fazenda 
Itapeva, como núcleo 
urbano. O projeto deu 
entrada no expediente 
da Câmara Municipal, 
na sessão ordinária de 
terça-feira (26), e deverá 
ser votado nas próximas 
semanas.

A área, localizada na 
zona rural de Rafard, foi 
doada pela empresa Ra-
dar Propriedades Agrí-
colas SA e tem mais de 
18 hectares de terra. Ao 
município, ficou a res-
ponsabilidade de imple-
mentar no local um pro-
jeto habitacional, onde 
participariam morado-
res residentes no ano de 
2014, nas colônias Leo-
poldina, Coqueiro, São 
Bernardo e Itapeva.

Segundo o Executivo, 
para a implantação de 

projeto, é necessário que 
o imóvel seja declarado 
núcleo urbano, já que a 
finalidade é a constituição 
de um polo urbano dentro 
do perímetro rural.

Construções
Em 2017, denúncias 

de construções sem do-
cumentação fizeram com 
que o prefeito da época, 
Ilson Donizete Maia, 
decretasse a paralisação 
das obras, que aconte-
ciam em regime de mu-
tirão. Isso não impediu 
que diversas residências 
fossem construídas sem 
qualquer tipo de autori-
zação e fiscalização dos 
responsáveis.

O diretor de Habita-
ção, Emerson Ferreira, 
e o prefeito de Rafard, 
Carlos Roberto Bueno, 
se reuniram no fim de 
2019 com representan-
tes da COHAB Bandei-

rante.
O objetivo era des-

burocratizar e agilizar a 
regularização e averba-
ção de parcelamentos de 
solo e de núcleos habi-
tacionais para fins resi-
denciais, sejam públicos 
ou privados, na Fazenda 
Itapeva.

Água
Outro problema en-

frentado na Fazenda Ita-
peva é a falta de água po-
tável. Um poço artesiano 
foi construído em parce-
ria com a Usina Raízen 
e a Radar para atender 
os moradores, mas até o 
momento não entrou em 
funcionamento.

Segundo informa-
ções, ainda existem pro-
blemas com a qualidade 
da água e o poço só en-
trará em funcionamento 
quando essa questão for 
resolvida.

Governo municipal inicia obra 
de pavimentação no Sete Fogões

Obras  |  Rua Dionísio Bisin e trecho da estrada municipal serão asfaltados

A Prefeitura de Ra-
fard iniciou a obra de 
drenagem pluvial e su-
perficial para posterior 
asfaltamento na rua Dio-
nísio Bisin e trecho da 
Estrada Municipal do 
bairro Sete Fogões, na 
área rural do município.

Essas melhorias são 
resultado de um investi-
mento de R$ 268.885,40 
que foi conquistado 
pelo vereador Alex San-
dro Domingues Santos, 
através de emenda par-
lamentar da Deputada 

Estadual Maria Izabel 
Azevedo Noronha, mais 
conhecida como Profes-
sora Bebbel.

Segundo o prefeito, 
Carlos Roberto Bueno, as 
ruas devem ser asfaltadas 
na próxima semana.

Obras devem ser finalizadas na próxima semana (Foto: Divulgação/PMR)

Raízen abre 115 vagas de 
estágio e aprendiz no interior

Região  |  Com processo seletivo 100% online, programa de Talentos oferece 
oportunidades para estudantes em outras de 42 cidades de 13 estados

A Raízen, empresa in-
tegrada de energia, está 
com inscrições abertas 
para o Programa Talentos 
Raízen 2020. O objetivo 
do programa é oferecer 
oportunidades para jo-
vens em início de carreira 
interessados em potencia-
lizar competências pesso-
ais e se desenvolver pro-
fissionalmente. Apenas 
no interior de São Paulo, 
são 115 vagas disponí-
veis, entre oportunidades 
de estágio e aprendiz. Ao 
todo, o programa oferece 
367 vagas em outras 42 
cidades de 13 Estados. 
Os interessados devem se 
inscrever até dia 19 de ju-
nho no site www.raizen.
com.br/talentos.

A empresa, que é tam-
bém uma das 5 maiores 
do país e licenciada da 
marca Shell no Brasil, 
adaptou as etapas de se-
leção, que incluem ins-
crição, teste, dinâmica de 
grupo e entrevista, para 
um formato 100% online. 
A adaptação é importante 
para dar sequência a no-
vas contratações e garan-
tir a saúde dos candidatos 
e todos os envolvido no 
processo seletivo neste 
momento de pandemia. 
Para o estágio, podem 
participar estudantes com 
previsão de conclusão 
da graduação entre um e 
dois anos; para aprendiz, 
podem se inscrever jo-
vens que estejam cursan-
do ou que já finalizaram o 
ensino médio ou técnico 
e que não tiverem regis-
tro como aprendiz. 

Acreditando no futu-
ro e investindo em um 
programa em que o mais 
importante é o candidato 
ter sinergia com a compa-
nhia, o processo seletivo 
não tem filtros em relação 
a idade, curso, universi-
dade ou conhecimento 
em línguas. Durante a 
jornada na empresa, os 
jovens poderão participar 
ativamente com ideias e 
elaboração de projetos 
nas áreas de produção 
de etanol, açúcar e bio-
energia, logística, distri-
buição de combustíveis, 
trading, marketing, re-
cursos humanos, jurídi-
co, finanças e tecnologia, 
contribuindo com o pleno 
funcionamento de alguns 
dos serviços mais essen-
ciais no País. 

A abertura dessas va-
gas reforça o compromis-
so da Raízen em conti-
nuar contribuindo para o 
desenvolvendo do País 
mesmo em um momento 
tão crítico. Entre as medi-
das adotadas pela empre-
sa durante a pandemia, 
destaque para o compro-
misso de não reduzir o 
quadro de pessoal, que 
hoje conta com cerca de 
29 mil funcionários. 

“Certamente este é um 
momento de aprendiza-
dos e adequações, e nada 
melhor do que contar com 
jovens para entregar o 
melhor de si em uma em-
presa que acredita no fu-
turo, acredita nas pessoas 
e não pode parar”, afirma 
Paula Benevides, Vice-
-Presidente de Desenvol-

vimento Humano e Or-
ganizacional da Raízen. 
“Queremos desenvolver 
esses talentos, mas tam-
bém conectar propósitos 
e objetivos em comum 
para alcançar muito mais 
do que eles imaginam”, 
completa a executiva. 

Sobre a Raízen
A Raízen é uma em-

presa integrada de ener-
gia que atua em todas as 
etapas do processo, desde 
o cultivo da cana, com a 
produção de açúcar, eta-
nol e bioenergia, até a co-
mercialização, logística e 
distribuição de combus-
tíveis, tão essenciais no 
dia a dia das pessoas e dos 
negócios. Conta com um 
time de cerca de 29 mil 
funcionários, que trabalha 
todos os dias para crescer 
junto com a companhia e 
gerar soluções sustentá-
veis que contribuam para 
o desenvolvimento do 
País, como a produção de 
bioeletricidade e etanol de 
segunda geração a partir 
do bagaço da cana. 

Com 860 mil hectares 
de áreas agrícolas culti-
vadas - e uma das maiores 
no setor de combustíveis, 
com mais de 7.000 postos 
da marca Shell – além de 
cerca de 1.000 lojas de 
conveniência Shell Se-
lect, considerando Brasil 
e Argentina. Destaca-se 
como uma das empresas 
de energia mais competi-
tivas do mundo e uma das 
maiores em faturamento 
no país, com R$ 103,9 bi-
lhões na safra 18/19. 
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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

21/05 - Marlene Ap. Donizete de C. Pagotto - 63 anos
22/05 - Maria José Teixeira Ruiz - 64 anos
25/05 - João Silvério Bueno - 85 anos
26/05 - Romário Armelin - 75 anos
26/05 - Lázara das Dores de Toledo - 74 anos
26/05 - Selma Fracetto Godoy - 35 anos
27/05 - Laudisero Miani - 87 anos
27/05 - Eliana Aparecida Giatti - 58 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.

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

Ótica XV
Um carinho especial 

a seus olhos

Rua XV de Novembro, 784

Fone/Fax: (19) 3491-4451

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)

ANUNCIE
19 3496-1747

APTO. VALE DO SOL - CAPIVARI/SP
EXCELENTE OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTO

Valor abaixo do praticado no mercado. 
OPORTUNIDADE

Particular – Direto proprietário.
Pronto para morar e/ou alugar. 2º andar.

Valor: R$ 105.000,00
Entrego com piso frio em todos os cômodos e armário 

na cozinha.
Contato: (19) 97414-3739

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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Dia 29/05
Maria Madalena Mendes Rossi
Geovana Vitória de Lima Souza
Neusa Mora Pedroso Campanholi
Marcia de Oliveira
Rita de Cássia Martins
Valdemar Barbiere
Madalena Côrrea
Jonas Fornaziero
Paulo Braggion Junior
Bruno Barnabé
Ricardo Fagah
Gabriel Simo

Dia 30/05
Paula Fernanda Ferrari de Souza
Fernando César dos Santos
Neila Maria Rogatto 
Sandra Maria Castellini
Doraci Ap. Monegato de Freitas
Edna Resende
Orivaldo Fugulin
Ricardo Batagin
Adilson Forner
Franciele Sampaio
Ladislau Carvalho

Dia 31/05
Maria de Lourdes Gaion F. Leite
Heloisa Vitória Benatti
Heloisa Helena Tonin
Bárbara Fontolan
Leandro Henrique A. Botinham
Marlene Celestino da Silva
Bruna Simionatto Braga
Kathulyn Dalberto Frassetto

01/06
Alexandre Armelin
Wilson Sterde
Natália Victória Rezende
Sides Bisin Facion
Rubens de Andrade
Diógenes Donisete Feliciano
Geraldo Marçola

Raissa Pires Nunes
Cristiano Monteiro

Dia 02/06
Santo Valarine Filho
Guilherme Risso da Silva
Luana Quibáo
Marinalva Moreira da Silva Fornazin
Rafael Galdino Nascimento
Mônica Priscila Pinto
Vagner Roberto Ferreira Brito
Letícia O. Silva Jaunzemis
Roselaine Cristina Stênico Franco
Daniel Médice Lourençon
Rogerio Dias
Ildo Bitti
João Poletti
Aline Andrade
Madalena Sanches

Dia 03/06
Luis Miguel Santos Cláudio
Daiana Toledo da Silva Belline
Liliane Pimentel Forti
Murilo Luchetti
Mirian dos Santos
Rayane de Fátima Leite
Roberta Ap. Leite
Andreia Ap. Stoco
Jeferson Bertoldo
Gustavo Honora Abel
Erika Ghislene de Freitas
Gustavo Feliciano
Mirian Rodrigues Alves Moreira
Bruno Uvini Bortolança
Gabriel Fávaro
Rodrigo Santana
Liliane Forti

Dia 04/06
Guimar Darros Bortolucci
Leonice Lopes de Paula Garcia
Luis Antonio Gave
Cristiano Alves
Josias da Silva

Áries – De 21/03 a 20/04: Nesta semana, a Lua Crescente afeta a sua rotina, o ambiente e as 
relações de trabalho. É preciso entender as expectativas e as dependências emocionais depositadas 
em colaboradores ou em pessoas muito próximas. É preciso dar atenção a fraudes, mentiras, fofocas, 
confusões, ilusões e promessas. Você está altamente desgastado com a formato de sua rotina e, 
consequentemente, não se sente produtivo. Se estiver sem trabalho, é importante se recompor para 
mudar alguns padrões e evitar o vitimismo. A boa notícia é que o céu lhe traz novas oportunidades. 
É, enfim, uma semana muito significativa para quebrar padrões limitantes e experiências que vêm se 
arrastando. Para obter progressos, porém, é essencial fazer movimentos diferentes. A saúde também 
merece atenção, contudo é preciso evitar o desânimo, porque você tende à depressão, então pode 
se sentir sugado e sem forças, o que afeta a imunidade. Cuide-se! Os sentimentos vêm carregados 
de expectativas e precisam ser curados entre vocês. O céu pede uma conversa mais íntima para que 
seja possível transitar essa fase com equilíbrio e consciência do que deve ser ressignificado. Um sen-
timento e uma pessoa do passado podem voltar com tudo. O céu lhe traz oportunidades novas, mas 
existem dependências emocionais que podem bloquear o seu progresso. É uma semana importante 
para se desprender de tais expectativas e pessoas.

Touro – De 21/04 a 20/05: A Lua Crescente desta semana afeta os romances, a autoestima e a 
relação com os filhos. O céu pede atenção com dependências emocionais que você vem carregando 
com pessoas muito próximas e reflexão sobre o quanto a situação prejudica a praticidade. O setor 
financeiro merece atenção, principalmente para gerar novos movimentos em projetos ou no desenvol-
vimento em equipe. Se tiver filhos, é preciso ter um olhar mais sensível e entender os aspectos que 
afetam a autoestima dele(a), a relação com amigos ou as pessoas próximas. Mas esse setor também 
fala sobre romances, amantes e sentimentos que você vem reprimindo, porém que afetam diretamen-
te a sua realização pessoal. A experiência também pode trazer à tona os afilhados e os enteados. É 
um momento delicado de aprendizado e de perdão entre todos. A semana lhe dá a possibilidade de 
inovar as relações e de transformar posturas. É importantíssimo abandonar essa frequência e dar 
passos diferentes. É essencial perceber as expectativas emocionais que vêm sendo depositadas na 
relação. O cônjuge passa por uma fase importante de compreensão sobre quem é ele de fato e tudo 
isso pode trazer diversas sensações e curas na relação. Você está no caminho certo para fazer novas 
ações profissionais e para criar oportunidades, entretanto examine como deseja realizar tais mudan-
ças e em quais pessoas deve confiar. O cenário ainda é confuso e lento.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: A Lua Crescente toca os assuntos domésticos e familiares. Torna-
-se essencial ter a flexibilidade para identificar o que cabe para a sua experiência. O gráfico fala sobre 
prisões emocionais, principalmente de experiências que você vem carregando do passado, mas que 
voltam como uma avalanche para que seja possível curar e seguir mais leve. Há uma tendência a 
distorcer informações e sentimentos que provêm da família. A experiência, inclusive, pode vir de vidas 
passadas. É fundamental buscar ajuda de profissionais que podem lhe auxiliar a interagir com tais 
sentimentos e expectativas. A boa notícia é que um ângulo favorável com o planeta Urano o ajudar a 
dar passos funcionais para se libertar desses padrões. Seja forte e sincero consigo mesmo, para que 
encontre soluções eficazes para perdoar e seguir a sua jornada de maneira mais leve. A sua imagem 
está vulnerável e as pessoas podem distorcê-la. Cuide-se, a começar do setor emocional. A autoes-
tima é essencial para equilibrar a relação. Você se sente mais vulnerável a experiências afetivas que 
vêm se arrastando do passado. É importante interpretar as suas percepções e os seus sentimentos. 
O céu exige de você um novo olhar e mais foco em suas necessidades íntimas. Você está consciente 
do cenário profissional e das transformações profundas pelas quais vem passando. A semana vem 
carregada de distorções e de expectativas que prejudicam o seu foco, contudo o mais importante é 
cuidar da sua imagem pública.

Câncer – De 21/06 a 20/07: A Lua Crescente desta semana toca as relações de convivência, 
principalmente os parentes. Os aspectos celestes também podem ser direcionados aos estudos e à 
exposição de informações. A semana exige de você elaboração emocional para processar informa-
ções e ideias entre as pessoas. Você está muito sensível e sentindo a necessidade de preservar os 
sentimentos, entretanto pode ser que seja preciso se comunicar e esclarecer assuntos com pessoas 
importantes para você. Tenha atenção com mágoas e ressentimentos que circulam entre as pessoas e 
com o quanto os acontecimentos lhe deixam mais vulnerável e sem foco. É preciso também averiguar 
com atenção qualquer trâmite com documentos. Um ângulo favorável com o planeta Urano, porém, 
lhe dá a possibilidade de inovar os passos e as ideias, principalmente aquelas que sejam importantes 
para os projetos pessoais. O cônjuge vem passando por transformações profundas e isso é um indi-
cador de mudanças na forma de se relacionar. Por outro lado, você prefere ficar quietinho e avaliar 
os seus verdadeiros sentimentos de uma forma mais introspectiva e isolada. Alguém mexe muito com 
você, mas é preferível aguardar outro momento. A falta de foco e as dificuldades para se expressar 
com algumas pessoas podem ficar mais nítidas nesta semana. É preciso elaborar as suas intenções e 
avaliar bem as palavras, para que construa novas pontes e novas oportunidades.

Leão – De 21/07 a 22/08: Nesta semana, a Lua Crescente vai tocar os investimentos e o auto-
valor, com foco no desenvolvimento da vocação e na administração financeira. É preciso avaliar as 
expectativas emocionais, as frustrações e possíveis dependências financeiras existentes com outras 
pessoas. Portanto aqui também é preciso dar atenção a dívidas, empréstimos, bens materiais e re-
cursos compartilhados que podem estar bloqueados. Busque interpretar os laços com pessoas e as 
ideias que devem ser gerenciadas com compreensão das necessidades do momento de cada um. Um 
aspecto favorável com o planeta Urano lhe dá a possibilidade de inovar e de criar oportunidades inte-
ressantes para a carreira profissional. As portas estão abertas e lhe possibilitam mudar esse cenário. 
Amplie e inove as suas decisões. É preciso se libertar de tendências negativas que o levam para bai-
xo, deixando-o mais vulnerável por causa de expectativas do passado que insistem em permanecer. 
O céu lhe convida a dar passos novos e a confiar. O cônjuge deseja manter as bases sólidas, o que 
é um aprimoramento interessante para exercitar a troca entre vocês. Os caminhos profissionais estão 
abertos, mas é necessário se desprender de ideias ou de pessoas que não agregam mais a este novo 
ciclo. Seja flexível para interagir com autenticidade e maior independência.

Virgem – De 23/08 a 22/09: Nesta semana, a Lua Crescente deixa em destaque as suas ne-
cessidades pessoais e pede de você posturas claras diante de sentimentos e expectativas que vêm 
sendo carregadas, mas que nesta semana estão transbordantes. É essencial, nesta semana, ava-
liar dependências emocionais que desencadeiam prisões emocionais com pessoas muito próximas. 
Neste momento, ficam em foco tanto as relações comerciais quanto a relação amorosa. É preciso 
dar atenção especial a experiências do passado que voltam como uma forma de reparar erros e 
sentimentos de culpas. É importante compreender que, na vida, tudo tende a voltar. Neste momento, 
as tendências negativas devem ser sanadas, sejam elas dependências emocionais, medos, mentiras, 
frustrações, vícios, depressão, tristezas ou dificuldades para transmitir os sentimentos com verdade. 
Um aspecto favorável com o planeta Urano lhe dá a possibilidade de se libertar de tais prisões e de 
bloqueios emocionais, contudo a liberdade depende da sua capacidade de se desprender do passado 
por meio do amor, do perdão e da ressignificação. Um novo estado de consciência e uma nova forma 
de pensar serão seus libertadores. É preciso saber o que realmente deseja vivenciar na experiência 
amorosa. O céu fala sobre escolhas afetivas e compreensão de sentimentos que você vem carregan-
do do passado, mas que neste momento precisam ser curados. A decisão está em suas mãos. Não 
duvide do seu valor. Os caminhos estão abertos, contudo existem ressentimentos ou dependências 
emocionais com outra pessoa que impedem o seu progresso. Uma nova postura é importante para 
aproveitar a nova fase. Seja paciente!

Libra – De 23/09 a 22/10: A Lua Crescente desta semana pede introspecção para tomar deci-
sões e toca os sentimentos mais íntimos. É muito importante lidar com sensações e ampliar as suas 
percepções sobre como pode e deve atuar, principalmente no trabalho e na rotina. O autovalor passa 
por testes e pede que você examine as suas verdadeiras necessidades, principalmente os compro-
missos com os estudos, com o campo filosófico e com tudo aquilo que sustenta a sua paz interior. Os 
medos acentuam as prisões emocionais e limitam a sua forma de trabalhar, além de gerar hábitos limi-
tantes para o seu desenvolvimento. É uma semana em que você deve aprimorar as suas percepções 
sobre as suas verdadeiras necessidades pessoais e profissionais. Um ângulo com o planeta Urano lhe 
dá a oportunidade de agir com coragem e de soltar tudo aquilo que você avalia como seguro. Essas 
sensações são frágeis e irreais, contudo é preciso ter coragem para abandonar essa prisão para, de 
fato, prosperar. Você merece o melhor, mas precisa acreditar mais em si mesmo. O trabalho e a rotina 
devem ser levados em consideração, porque atrapalham a relação. O mesmo pode acontecer com 
a saúde. Vocês precisam dar um passo diferente e sentir mais prazer a dois. Busque compreender 
a diferença entre entre o momento atual e as necessidades de intimidade. Uma reavaliação mais 
reservada é importante para entender como é possível dar direção no trabalho. Tenha atenção com 
os medos e as prisões emocionais.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: A Lua Crescente desta semana vai mexer com os amigos e com 
a atuação com um grupo de pessoas. A Lua vem carregada de expectativas emocionais e pode de-
sencadear distorções e percepções. É uma semana importante para avaliar os sentimentos e o modo 
como você vem se relacionando com algumas pessoas. É preciso dar atenção a fofocas, comentários, 
mentiras e apelos emocionais que conflitam com a autoestima e os seus verdadeiros talentos. A ex-
periência também pode trazer destaque para os afetos, tanto os amorosos quanto as necessidades 
dos filhos. É importante também examinar as intenções de pessoas e as situações que o cercam, com 
foco em amizades e nas ideias que precisam ser desenvolvidas. Mas a boa notícia é que um ângulo 
favorável com o planeta Urano lhe dá a possibilidade de mudar o foco e de inovar as suas ações 
no trabalho, principalmente com um grupo de pessoas, com atenção especial a clientes. É preciso 
perceber as prisões que você vem se impondo e mudar o foco para que as suas ideias floresçam 
realmente. Por favor, não alimente mais expectativas com algumas pessoas. Tenha atenção com as 
expectativas que foram criadas e com frustrações que acabam dificultando a troca entre vocês. O 
relacionamento passa por um novo ciclo e os dois precisam perceber as nuances e colaborar com as 
mudanças. É preciso dar atenção especial à forma como você se posiciona com um grupo de pessoas 
ou com projetos importantes. O cenário se apresenta confuso, então uma postura nova é necessária.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: A Lua Crescente desta semana vai tocar o setor profissional e as 
responsabilidades. O céu vem carregado de expectativas e de sentimentos que devem ser elaborados 
com mais atenção, porque podem vir carregados de dependências emocionais por algumas pessoas, 
principalmente em família e no relacionamento. O foco também está na forma como você vem se 
posicionando diante de responsabilidades e de planos futuros. É uma semana importantíssima para 
avaliar como deseja se relacionar com algumas pessoas. Vale muito a pena entender os efeitos de 
experiências do passado que voltam com a intenção de reparar a troca por meio do perdão e da cura. 
Busque entender os efeitos dos sentimentos e as expectativas que foram nutridas por muito tempo, 
mas que não cabem mais neste momento. Um ângulo favorável com o planeta Urano lhe dá a possibi-
lidade de inovar a sua rotina e de fazer a diferença no trabalho. Não carregue tudo sozinho e busque 
a flexibilidade para entender o que está bloqueando a sua vida como um todo. Sair desta prisão é per-
doar e ser leve! O passado volta com tudo e pede de você sabedoria para interagir com sentimentos. 
Evite as expectativas emocionais, as mágoas e, acima de tudo, fique atento a distorções de fatos. É 
momento de curar e perdoar. Os caminhos profissionais estão abertos, mas situações externas podem 
tirar o seu foco. É um exercício, nestes próximos dias, manter a produtividade. Cuide do coração!

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: A Lua Crescente toca os estudos, o campo filosófico e pede 
que você amplie o seu campo de visão sobre as coisas que não estão sob o seu controle. É uma 
semana importante para cuidar dos sentimentos e das expectativas que foram nutridas por muito 
tempo, mas acabaram, de alguma forma, gerando dependências emocionais. Não é um movimento 
fácil para você, entretanto é necessário para que possa se libertar de crenças que geram estagnação 
em relações próximas. A saúde e a forma de trabalhar exigem muito de você, como uma nova per-
formance, novos hábitos e uma nova forma de produzir. É importante também analisar as relações 
de convivência, com foco em colaboradores e em prestadores de serviço. Um ângulo favorável com 
o planeta Urano lhe dá a possibilidade de inovar a sua percepção sobre o seu verdadeiro valor e traz 
desconstruções positivas para se relacionar com os filhos e com o setor amoroso. O passado não 
cabe mais e é preciso ter sabedoria e coragem para soltar e inovar os sentimentos. Os aspectos 
planetários lhe dão condições de perceber possíveis distorções e ideias que o privam de ser você 
mesmo. É uma semana importante para expressar o que sente e para limpar possíveis mágoas. É 
essencial deixar o novo entrar, assim como o amor-próprio e a felicidade. É preciso ter coragem para 
ser verdadeiramente feliz. A falta de foco no trabalho pode desencadear distorções de informações e 
experiências delicadas com algumas pessoas. É importante identificar o seu valor e promover mudan-
ças com a intenção de inovar a sua atuação profissional.

Aquário – De 21/01 a 19/02: A Lua Crescente toca o setor das mudanças e das transformações 
que são urgentes e necessárias para o seu desenvolvimento afetivo. A autoestima deve ser revista, 
porque existem muitas mágoas e ressentimentos que você vem carregando em silêncio. O setor tam-
bém fala sobre recursos materiais, principalmente os compartilhados, como bens materiais, portanto 
também ficam em destaque contas, empréstimos, aposentadorias, heranças, pensão e qualquer tipo 
de estagnação financeira e de dependências materiais com uma outra pessoa. Não está sendo fácil 
para você, mas é importante elaborar os sentimentos e as expectativas que você vem nutrindo, inclu-
sive medos e bloqueios emocionais que turvam a visão sobre si mesmo e que acentuam negligências 
pessoais. Um ângulo favorável com o planeta Urano lhe traz a possibilidade de inovar as relações 
familiares, com foco também no imóvel. É uma semana importante para examinar a sua atuação em 
família e para mudar algumas dinâmicas. A baixa autoestima e mágoas do passado são indicadores 
que prejudicam a qualidade da relação. É importante analisar as suas necessidades afetivas e se res-
ponsabilizar mais pelos sentimentos que carrega. A troca afetiva merece atenção e mais dedicação. 
Não é uma semana em que é recomendável tratar de assuntos práticos. Nesta semana é preciso dar 
atenção redobrada aos investimentos e avaliar como você vem organizando as finanças.

Peixes – De 20/02 a 20/03: A Lua Crescente desta semana toca o relacionamento. O foco maior 
está no campo afetivo e amoroso, contudo busque entender se a experiência também afeta as rela-
ções comerciais. É uma semana difícil para gerenciar os sentimentos e as expectativas que você vem 
nutrindo. É preciso se colocar no lugar do outro para entender o que vem acontecendo e também 
dar o amparo necessário, porém é importante examinar a possibilidade de existir uma relação de 
dependência emocional. O céu também aborda frustrações nas relações familiares e o modo como 
isso vem exigindo de você capacidade de curar e de ressignificar experiências do passado. Por mais 
difícil que seja, é preciso virar a página, mas por meio do amor, do perdão e da consciência das de-
mandas emocionais. Um ângulo favorável com o planeta Urano traz novos caminhos e pede que você 
se relacione de uma forma nova. Afastamentos saudáveis podem acontecer. É semana uma delicada 
para a relação. Os sentimentos e as expectativas do passado são fortes e podem acentuar distorções, 
mágoas e culpas. Ambos, porém, estão dispostos a mudar e a inovar a troca, o que é muito bom. Cure 
o passado e as expectativas emocionais. É uma semana em que você pode se sentir mais confuso 
e sem direção. O importante, nesta semana, é se organizar internamente e vencer todos os medos 
e as prisões emocionais com outras pessoas ou com situações que insistem em tirar você do foco.

Horóscopo

Neusa Mora Pedroso 
Campanholi - 29 de maio
“Parabéns, mãe batalhadora! 
Desejo que este seu aniversário 
seja lindo, inesquecível e 
passado ao lado das pessoas 
que você mais ama. Você é uma 
pessoa muito especial, uma 
mulher de luta, exemplar e a 
mãe mais generosa e especial 
de sempre. Feliz aniversário!!! 
São os votos da sua filha Deise, 
também do genro Túlio, do 
esposo Dirceu, familiares e 
amigos.

NOVELAS

Fina Estampa – Globo – 21h – sexta-feira: 
Tereza Cristina tem um ataque de fúria ao ver 
a foto de Renê e Griselda. Esther e Amália se 
tornam sócias da loja de cosméticos. Rafael 
pede demissão e alerta Juan sobre Zuleika. Pe-
reirinha convence Teodora a aceitar o emprego 
no hotel se quiser ficar com Quinzinho. Danielle 
comemora ao receber um beijo de Pedro Jorge. 
Renê Junior ouve Crô dizer que seus pais irão 
se separar e liga para Patrícia. Tereza Cristina 
chega ao Le Velmont e avisa aos funcionários 
que o restaurante será fechado.

Totalmente Demais - Globo - 19h – sexta-fei-
ra: Arthur alerta Jonatas sobre a prova de Eliza. 
Zé Pedro avisa a Lili que é possível que Fabinho 
responda ao processo em liberdade. Maristela 
conta a Rosângela que vai se casar com Floris-
val. Natasha revela a Pietro que Arthur não pode 
ter filhos porque fez um procedimento médico. 
Jonatas leva Eliza ao local de sua prova, e a 
modelo pede desculpas a Arthur pelo atraso. 
Germano decide recontratar Jonatas. Stelinha 
afirma a Arthur que eles precisam separar Eliza 
de Jonatas.

Novo Mundo - Globo - 18h – sexta-feira: Joa-
quim fala de Domitila para Anna. Thomas incen-
tiva Domitila a falar mal de Bonifácio para Dom 
Pedro. Ferdinando não se conforma de perder 
toda a sua pesquisa para os índios. Piatã, Jacira 
e Olinto procuram Ferdinando pela mata. Ger-
mana tenta comprar uma passagem para Portu-
gal. Anna afirma a Joaquim que descobrirá toda 
a verdade sobre Thomas. Cecília não consegue 
terminar seu romance com Libério. Anna des-
cobre onde Thomas esconde a chave de uma 
gaveta em seu escritório. Dom Pedro não com-
parece ao encontro com Domitila. Licurgo pro-
cura por Germana. Diara e Wolfgang libertam 
as pessoas escravizadas por Sebastião. Anna 
descobre que Thomas foi marujo de seu pai.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: Tato 
sente medo de perder Keyla e Tonico. MB e Fe-
lipe se enfrentam, mas Lica expulsa todos de 
sua casa. Tina estranha quando Mitsuko não a 
repreende por continuar saindo com Anderson. 
Lica conta para Tina que beijou Felipe para pro-
vocar Clara. Josefina recebe flores de Roney, e 
Dóris afirma que o ex-músico está apaixonado 
por ela. Benê inicia um experimento para com-
preender as emoções. Adriana envia fotos de 
ex-funcionários da ONG para que Keyla reco-
nheça Deco. MB exige conversar com Felipe 
sobre Lica. Tato impede que Adriana dê notícias 
de Deco a Keyla.

Ouro Verde - Band - 20h20 – sexta-feira: Lú-
cio fala com Sérgio e propõe um acordo para 
entregar Joaquim. Sérgio diz que vai pensar no 
assunto. Otelo verifica que está atrasado para 
viajar para Genebra e confirma a Miguel a venda 
do banco. Amanda rejeita a ideia de Catarina ter 
se suicidado.

As Aventuras de Poliana - SBT - 20h50 – sex-
ta-feira: Débora contrata os serviços do grupo 
de hackers Ratcave. Roger vai até o colégio 
para ajudar Ruth a dar explicações aos pais. 
Falcão pressiona Zóio para que ele continue no 
mundo do crime. Nancy pede conselhos amo-
rosos a Antônio. Pendleton aparece no meio 
da reunião no auditório e questiona Roger em 
frente a todos. O O11O VR é banido por hora 
na Ruth Goulart. Henrique encontra Gleyce na 
padaria e conhece Kessya. Ruth descobre que 
Eric e Hugo colocaram o prêmio de Luigi em sua 
sala. Poliana chama Pendleton de pai e o deixa 
emocionado. Luca começa a fazer sucesso com 
a música de Lindomar. Ester aparece de surpre-
sa no Clubinho e exige que eles digam o que 
sabem sobre ela.

Betty, A Feia em NY - SBT - 18h30 – sexta-
-feira: Betty se chateia com a mãe por ter lido 
seu diário e as duas tem uma conversa sincera 
entre mãe e filha. Betty flagra Joaquim se dro-
gando. Ela o recrimina e diz que ele também 
está fugindo de seus problemas e não põe em 
prática o que tanto a aconselha. Maria Lúcia en-
via Esteban, o advogado da família, para pres-
sionar Daniel: ou lhe devolve o dinheiro ou será 
processado. Efrain recupera a memória, mas 
finge diante de Sofia. Daniel quer que Roberto 
lhe venda a empresa em troca de não tornar 
pública a fraude cometida por Armando. Mata 
avisa Daniel que a fábrica na India se incendiou 
e queimou todos os trabalhadores. Ele ordena 
que Mata viaje imediatamente até a Índia para 
eliminar as evidências. Inesita descobre que o 
quadro que viu na todo de Romina é o mesmo 
que roubaram de Hugo.

O Que a Vida Me Roubou - SBT - 17h15 – 
sexta-feira: Demetrio fala com Josefina sobre 
o casamento, e ela se propõe a pagar por seu 
carinho. Demétrio a beija imaginando as vanta-
gens financeiras que terá ao lado dela. Na praça 
principal de Água Azul, Pedro faz um discurso 

enquanto Nádia se comporta carinhosamente 
com ele, Victor ao longe os observa, enciu-
mado. Na residência “Medina”, Victor chega e 
reclama com Nádia por seu comportamento na 
praça. Angélica pede a sua madrinha que não 
diga a seus pais que se casará, já que eles ten-
tariam impedir o casamento. Prudência propõe 
a Jose Luis que esclareça as coisas com seu 
irmão, o capitão Robledo, já que é ele o mais 
interessado em limpar sua reputação. Prudência 
diz a José Luis que ao se casar com Angélica 
será muito rico. Ele se ofende e diz que não se 
interessa por dinheiro. Amélia está preocupada 
com Angélica e Joaquim. Tomás e Alessandro 
chegam a um acordo com Demetrio, que após 
o casamento com Josefina, não tocará em sua 
fortuna e trabalhará para Alessandro em Água 
Azul para saldar sua dívida, Josefina chora, pois 
pensa que assim Demetrio a odiará. Ezequiel 
mostra a Alessandro provas de que seu capataz 
era José Luis. Furioso ele pega uma arma e sai, 
recordando dos momentos em que Montserrat 
estava sozinha com José Luis. Na casa do Pa-
dre Anselmo, Maria, chorando, pede a ele que 
fale com Alessandro, mas o religioso se nega. 
Montserrat discute com Adolfo, e pede que ele 
se afaste de Maria. Montserrat dá a notícia de 
sua gravidez ao Padre, ele a parabeniza.

Cúmplices de um Resgate - SBT - 21h30 – 
sexta-feira: Nina conta para Manuela sobre 
quando chegou ao Vilarejo dos Sonhos e como 
começou a confusão com dona Fiorina. Enquan-
to isso, Fiorina conta para Téo como começou 
o seu desentendimento com Nina, por conta de 
Giuseppe. Por fim, Giuseppe conta para Mateus 
e Dóris como Fiorina e Nina começaram a brigar 
por causa dele. Frederico acha que foi Tomas 
que causou o acidente de Otávio, mas vê que 
estava errado. Flora vai para a entrevista de em-
prego na On-Enterprise para a vaga de copeira 
ou faxineira. O pastor vai até ao hospital orar 
por Otávio. O advogado contratado por Geraldo 
para prejudicar Vicente joga fora as provas que 
poderiam ajudar o pai de André.

Amor Sem Igual - Record - 19h45 – sexta-fei-
ra: Nina conta para Manuela sobre quando che-
gou ao Vilarejo dos Sonhos e como começou 
a confusão com dona Fiorina. Enquanto isso, 
Fiorina conta para Téo como começou o seu 
desentendimento com Nina, por conta de Giu-
seppe. Por fim, Giuseppe conta para Mateus e 
Dóris como Fiorina e Nina começaram a brigar 
por causa dele. Frederico acha que foi Tomas 
que causou o acidente de Otávio, mas vê que 
estava errado. Flora vai para a entrevista de em-
prego na On-Enterprise para a vaga de copeira 
ou faxineira. O pastor vai até ao hospital orar 
por Otávio. O advogado contratado por Geraldo 
para prejudicar Vicente joga fora as provas que 
poderiam ajudar o pai de André.

FILMES

Gente Grande 2 – Globo - 14h57 – sexta-feira: 
Lenny, Eric, Kurt e Marcus voltam a morar na 
mesma cidade. Lá, suas vidas seguem o cur-
so natural dos adultos, seja pela existência dos 
problemas com as esposas para uns, com os 
filhos para outros, ou tudo junto e misturado. A 
coisa dá uma complicada quando os marmanjos 
pretendiam matar a saudade num dia de folga 
e acabam encarando os jovens da região, que 
agora dominam o lugar. É quando eles acabam 
tendo que enfrentar alguns fantasmas do pas-
sado, entre eles a covardia diante de valentões 
e o famigerado bullying na escola. Mas algumas 
surpresas estão para acontecer, como a chega-
da de um filho rebelde para Marcus domar, uma 
possível gravidez e uma festa de arromba, que 
não vai deixar pedra sobre pedra.

Gabriel, A Vingança De Um Anjo – Globo - 
2h25 – sexta-feira: O anjo caído Sammael quer 
conquistar o mundo em nome da escuridão. 
Com a ajuda de seus perversos cúmplices, ele 
está transformando tudo em escuridão, 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 antecessor, desapare-
ceu. 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 passa-
do, um conhecimento que pode destruir Gabriel 
para sempre.

5x Chico, O Velho E Sua Gente – Globo - 
4h11 – sexta-feira: Cada um dos estados bra-
sileiros banhados pelo rio São Francisco visto 
pelo olhar de um diretor diferente: às margens 
do rio encontram a cultura, a vida e a luta pela 
sobrevivência das comunidades ribeirinhas do 
“Velho Chico”.

Novelas e Filmes
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Câmara aprova créditos 
para reformas na prefeitura 
e na antiga creche Adriana

Rafard  |  Mais de meio milhão de reais serão investidos com recursos próprios

Os vereadores da Câ-
mara de Rafard aprova-
ram na sessão ordinária 
da última terça-feira 
(26), dois projetos de lei 
autorizando a abertura 
de crédito adicional su-
plementar para a Prefei-
tura Municipal.

O PL 13/2020 foi 
aprovado em regime de 
urgência especial, por 
7 votos contra 1 e con-
templa o valor de R$ 
238.631,05, que será 
utilizado para reforma e 
ampliação do Paço Mu-
nicipal.

Segundo o Executivo, 
será realizada a reforma 
da cozinha, dos banhei-
ros, do hall de entrada, 

pintura do prédio e lim-
peza da laje. A reforma 
também contempla am-
pliação, com a constru-
ção de uma sala de reu-
nião e outro espaço para 
arquivo morto.

Já o projeto de lei 
14/2020, aprovado por 
unanimidade, libera um 
crédito de R$ 287.659,15 
para reforma da antiga 
creche Adriana Maria 
Quagliato. O espaço está 
abandonado há anos na 
rua Giovani Bôscolo, no 
bairro Popular e servirá 
como nova sede do de-
partamento de Assistên-
cia Social de Rafard.

Hoje, o Serviço So-
cial do município paga 

aluguel no prédio do 
Círculo dos Operários, 
no Centro, que é um 
imóvel particular.

De acordo com a pre-
feitura, o recurso con-
templará a reforma do 
telhado, do piso, ade-
quação dos banheiros, 
pintura e reforma do 
muro da frente e da cal-
çada.

Juntos, os créditos 
somam mais de meio 
milhão de reais, em 
números exatos, R$ 
526.290,20.

Os recursos se tratam 
de superávit financeiro 
apurado no balanço de 
encerramento do exercí-
cio de 2019.

Antiga creche no bairro Popular receberá departamento de Assistência Social de Rafard (Foto: Reprodução/Google Maps)

Vereador Fábio Santos 
consegue material fresado 
para ruas sem asfalto

Política  |  Raspa de asfalto ameniza poeira e oferece mais segurança

O vereador de Rafard, 
Fábio Santos, anunciou 
nesta semana, a conquis-
ta de material fresado 
(raspa de asfalto), para 
melhorias em ruas da ci-
dade que ainda não são 
pavimentadas.

Um trecho da ave-
nida Dr. José Soares de 
Faria, que vai do Centro 
Cultural Júlio Henrique 
Raffard até o ‘cruzeiro’ 
já recebeu o material 
para amenizar a poeira e 
garantir mais segurança 
para os motoristas. Al-
guns trechos de ruas na 
Fazenda Itapeva, área 
rural de Rafard, também 
foram beneficiados. 

Segundo Santos, o 
material foi doado pela 
Concessionária Rodo-
vias do Tietê. “Agrade-
ço mais uma vez a con-
cessionária pela parceria 
e ao Executivo que se 
responsabilizou em reti-
rar o material e destinar 
onde mais era preciso”, 
reconheceu o vereador.

Iluminação
Outra reivindicação 

do vereador Fábio San-
tos, atendida pelo gover-
no municipal, foi a im-

plantação de iluminação 
na rua Luiz Borghesi, no 
bairro Jardim Ana. Há 
anos moradores cobra-
vam esta melhoria no 
local.

“Desde 2017 eu co-
brava a CPFL Energia 

para realizar o serviço. 
Fiquei feliz que o prefei-
to Carlão Bueno tenha 
autorizado o serviço, 
proporcionando mais 
segurança para os mora-
dores”, finalizou o parla-
mentar.

Vereador acompanhou destinação do material fresado (Foto: Arquivo pessoal)

Fábio Santos comemorou iluminação na rua Luiz Borghesi (Foto: Arquivo pessoal)




