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Atletas amadores do pedestrianismo lamentaram 
a morte do rafardense. Armando Lazarini, 
carinhosamente conhecido como Mestre, 

participou de mais de 20 edições da Corrida 
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Homem tenta retirar carreta 
com documento falso e é preso
Prisões por tráfico de drogas no bairro Padovani e violência doméstica na Vila Clemente também 
estão entre as ocorrências da semana apresentadas pela Polícia Civil e Militar. Página 7
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OpiniÃo
Sorte aos 

sobreviventes
Passados mais de dois meses da quarentena 

decretada em todo Estado de São Paulo, nesta 
semana, a tão esperada fl exibilização entrou 
em cena.

Desde 1º de junho, centenas de comercian-
tes retomaram as atividades na região. Outros 
não tiveram a mesma sorte e fecharam as por-
tas. Quantos sonhos interrompidos...

As restrições continuam e os cuidados são 
essenciais, por isso, a importância e conscien-
tização de todos fazerem a sua parte.

Infelizmente, o número de infectados pelo 
coronavírus não para de crescer, inclusive 
aqui na microrregião.

Mais do que continuar os hábitos de higiene, 
o uso de máscaras e o distanciamento social, 
é preciso que a população colabore com a re-
tomada das atividades econômicas locais. Um 
relaxamento quanto às restrições pode causar 
transtornos ainda maiores na economia.

O que vimos nestes primeiros dias da re-
tomada não foi nada agradável. Pessoas for-
mando fi las de virar o quarteirão na principal 
rua do comércio em Capivari – rua XV de No-
vembro. Será realmente necessário isso?

Flagramos pessoas se aglomerando desde 
às 8h da manhã, sendo que as lojas estão libe-
radas para atuar das 10h às 16h. Onde está a 
colaboração e consciência da população?

Depois, não adianta querer jogar tudo nas 
costas do poder público ou até mesmo dos pro-
prietários dos comércios. Acreditamos que, 
ambos, estão fazendo o possível para que a 
situação se normalize o mais breve possível. 
Nessa guerra contra a Covid-19, todos estão 
perdendo.

Somos solidários a todas as famílias que 
perderam seu ente querido para esta doença – 
até o fechamento desta edição, mais de 7.600 
mortes no Estado de São Paulo e 32.688 em 
todo país -, mas é preciso retomar a vida para 
que o povo não comece a morrer de fome, de 
depressão ou de outros tipos de doenças cau-
sadas pela ansiedade e sedentarismo.

Enfi m, que Deus esteja conosco nesta reto-
mada. Que cada um faça a sua parte e que a 
população entenda que é preciso mais amor e 
menos drama.

Vamos juntos. Boa sorte a todos!

Editorial

Entre em contato com o autor: 
vendramim1936@gmail.com
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FilosoFanDo L�������� V��������
é professor de Filosofi a,  Éti ca e História

A imprensa e nossa língua 3
Há alguns anos pergun-

ta-se sobre a sobrevivência 
do jornal impresso. A tec-
nologia trouxe forte con-
corrência. A notícia corre 
veloz o mundo, acessível, 
gratuita, fácil; o impres-
so gasta com o papel, tin-
ta, transporte, entrega às 
bancas e aos domicílios; é 
tardia, e os regionais pe-
riódicos, são semanais. A 
subsistência destes depende 
de assinantes, dos anúncios 
comerciais e do poder pú-
blico. A luta para conseguir 
manter-se informativa ve-
raz, reprodutora dos fatos, 
sem pré-julgamentos, livre 
do jugo político, religioso e 
interesses � nanceiros é re-
nhida, mormente para pe-
riódicos regionais.

Mas o jornalista tem de 
manter a imparcialidade 
lembrando que sua função 
é a coleta e interpretação 
de fatos que tenham impor-
tância ao público alvo com 
a � nalidade de informar a 
realidade exatamente como 
ela se deu. Isso exige paixão 
pelo jornalismo, isenção de 
pré-conceitos, � rmeza para 
ater-se aos fatos, indepen-
dente de interesses e opini-
ões externas, mesmo que, de 
sustentadores � nanceiros.

Em 1990, José Carlos 
Darros e João Eduardo Pro-
ença decidiram editar O 
Jornal de Capivari, 6 meses 
depois, para orgulho dos ra-

fardenses, em 15 de maio de 
1991, passaram a editar O 
Semanário, rememorando o 
Progresso do químico e jor-
nalista José Miguel Bósio. 

Conforme José Carlos, 
os jornais se desfaziam de 
suas máquinas para investir 
em o� sets e “conseguimos 
comprar três máquinas da 
marca Linotipo e uma im-
pressora mono manual/
folha. O processo de produ-
ção era artesanal. Para con-
cluir a edição da semana, 
trabalhávamos 12 horas por 
dia durante toda a semana. 
Isso quando não apresenta-
va nenhum problema. Mui-
tas vezes virávamos noite e 
dia sem dormir para � na-
lizar a edição. Tínhamos o 
setor de reportagens, que 
entregava a matéria escri-
ta à mão ou em máquina 
de escrever. A digitação na 
Linotipo produzia linha em 
placas de chumbo que, após 
corrigidas linha a linha, 
passava para o processo de 
diagramação das páginas. 
A criatividade, a concentra-
ção e o cálculo matemáti-
co dos espaços eram todos 
preenchidos ou pelos tex-
tos, ou pelos clichês em ma-
deira com os títulos em pe-
ças de tipo de chumbo. Na 
impressora, o operador sol-
tava folha a folha para que 
encaixasse na pinça para a 
impressão margeada. Após 
dobradas e intercaladas as 

páginas na ordem, o jornal 
era distribuído casa por 
casa pelos entregadores que 
recebiam a ordem de avi-
sar os assinantes quando o 
jornal era lançado nas gara-
gens ou colocado nas caixas 
de correio. A cada edição 
era uma vitória comemora-
da por toda a equipe”.

Com a chegada dos 
computadores (1995), hou-
ve mais rapidez na evolu-
ção, passando a ser uma 
impressão o� set (22 anos 
após a Folha e Estadão), de 
melhor qualidade e rapidez. 
A notícia mais curiosa, ren-
tável e que se internaciona-
lizou, segundo o então pro-
prietário, foi a respeito do 
místico “Chupa Cabra”, que 
matava animais à noite.

Em 2007, nosso amigo 
José Carlos, que editou meu 
livro Do Imaginário à San-
ta Inquisição, dedicou-se 
a outros afazeres deixan-
do ao jornalista José Maria 
Campos, e ao seu sobrinho, 
também jornalista, Túlio 
Ricardo Darros dos Santos, 
a direção, e em 2010  pro-
prietário. Nestes 29 anos 
são 1457 edições, mais de 
2 milhões de exemplares e 
20 mil páginas diagrama-
das e sob a batuta do Tú-
lio e da sua esposa Deise 
Campanholi, ganhou novo 
impulso; foram lançados os 
cadernos especí� cos de Ra-
fard, Mombuca e Capivari. 

O Semanário foi um dos 
pioneiros na região a levar 
informação também online 
conseguindo o extraordiná-
rio número de 2 mil acessos 
diários (60 mil mensais)! 

Enorme é a responsabi-
lidade, pois além de manter 
os leitores informados e atu-
alizados pelo site, é necessá-
rio suster a edição impressa, 
enfrentando a concorrência 
jornalística da Folha e Esta-
dão, dos radiofônicos e dos 
televisivos. Como diz Túlio, 
os comerciantes ainda não 
perceberam o potencial des-
sa ferramenta e a pandemia 
atual falece a economia, o 
que re� ete na sustentabili-
dade do Jornal. Os jovens 
não leem jornais, nem com-
pram livros, usam a leitura 
online, e os leitores idosos 
escasseiam-se, quer pela 
aposentadoria que se esvai, 
ou pelo serviço obituário.

Com as novas tecnolo-
gias, ainda por vir, o jornal 
impresso está fadado a ser 
substituído pelo digital. En-
quanto O Semanário tiver 
de suster ambos, diz Túlio, 
“poucos imaginam o tama-
nho da dedicação para man-
ter tudo isso em pé”. Porém 
estribado no apoio da com-
petente esposa Deise e com 
as bênçãos de Deus serão 
vitoriosos. Parabéns!

Considerando, a situa-
ção calamitosa pela mortal 
atuação do coronavírus em 
que se encontra o planeta 
Terra, e consequentemente 
o nosso país, na modesta 
intensão de colaborar com 
nossos prezados leitores, 
quanto à resignada aceita-
ção da prova e sofrimento 
que estamos passando, da-
mos uma pausa no artigo 
anterior, para este � losó� co 
comentário.

 Em sonho, sentindo-
-nos adoentados e necessi-
tados da submissão a uma 
série de exames físicos e 
laboratoriais, nos dirigimos 
ao hospital “Divina Carida-
de do Céu”, tendo o nosso 
Amado Mestre Jesus como 
seu diretor e médico aten-
dente. Iniciados os exames, 
Jesus constatou que a “pres-
são ternura” estava muito 
baixa. Ao veri� car a tempe-
ratura, o termômetro regis-
trou “40 graus de egoísmo”. 
No eletrocardiograma, foi 
diagnosticado estarmos ne-
cessitando de uma ”ponte 
de amor fraterno” pois nos-
sa veia estava bloqueada, 

não abastecendo o vazio 
coração. Seguimos para o 
setor ortopédico, por não 
conseguirmos caminhar 
lado a lado do nosso irmão, 
sem condições de abraçá-
-lo, pois fraturara o braço 
ao “tropeçar em nossa vai-
dade”. Constatou-se que 
não vira por nada enxergar 
além das aparências.

Queixei, queixei por não 
poder ouvi-lo Senhor, sen-
do constatado bloqueio au-
ditivo, em decorrência das 
“palavras vazias” pronun-
ciadas no dia a dia.

Agradecemos Senhor 
pela Vossa grande miseri-
córdia, nada nos cobrando 
pela consulta, bem como 
dos perfeitos exames e me-
dicamentos para a nossa 
cura total. 

Prometemos que; ao 
deixarmos este consultório, 
usaremos somente os medi-
camentos naturais que nos 
indicou, colhidos no recei-
tuário do Vosso Evangelho. 
Diariamente, pela manhã 
ao levantarmos, ”tomare-
mos chá de agradecimento”, 
chegando ao trabalho, uma 

“colher de sopa de  bom 
dia” e de hora em hora “um 
comprimido de paciência” 
em um copo de humildade”.    

Todas as noites, retor-
nando ao nosso lar, Senhor, 
“tomaremos uma injeção de 
amor, tendo como alimen-
to, duas cápsulas de cons-
ciência tranquila”. Temos 
absoluta certeza de que, as-
sim agindo, não mais � ca-
remos doentes física e espi-
ritualmente e que todos os 
nossos dias serão de amor, 
solidariedade,  confraterni-
zação com nossos irmãos, 
em Paz Profunda.

Prometemos Amado e 
Divino Mestre Jesus, Ilumi-
nado Protetor do Planeta 
Terra e todos os seus habi-
tantes, usar esse tratamento 
preventivo por todos os dias 
da nossa vida terrena, para 
que, � nda a nossa missão e 
atendendo Vosso chamado, 
sejamos merecedores de 
um desencarne sem dores 
e sofrimentos, tranquilo e 
natural. Agradecemos Se-
nhor, agora e sempre, pe-
dindo perdão por haver-
mos tomado grande parte 

do Vosso precioso tempo. 
Assim seja.   

Cidadania
Por nada acontecer an-

tes, depois nem por acaso, 
estamos suportando na luta 
diária com coragem e es-
perança em dias melhores 
pelo término dos maus que 
ora passamos.

No dia 1º do corrente 
mês, comemorou-se o Dia 
da Imprensa e é com gran-
de satisfação que estamos 
elogiando o competente 
trabalho deste periódico, 
assim como – verdadeira 
aula - o excelente artigo de 
autoria do Professor Leon-
denis Vendramim intitu-
lado “A imprensa e nossa 
língua”. Parabéns como aos 
anteriores.

Perseverantes, embora 
não saindo de casa, esta-
remos com humildade e 
modéstia, também através 
da palavra escrita, colabo-
rando para que haja vida, 
saúde, amor e paz entre os 
habitantes no atribulado 
mundo em que vivemos. 

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

Promessa em agradecimento



05 DE JUNHO DE 2020 3O Semanário



A�onso de Taunay era 
�lho de Alfredo d´Escrag-
nolle Taunay, Visconde 
de Taunay e bisneto do 
famoso pintor francês Ni-
colas-Antoine Taunay que 
chegara ao Rio de Janeiro 
em 1816. Nasceu em 11 de 
julho de 1876 em Floria-
nópolis, Santa Catarina, 
quando seu pai era pre-
sidente dessa província e 
faleceu em 20 de março de 
1958. 

Em 1900 formou-se em 
engenharia civil na Escola 
Politécnica em São Pau-
lo, mas viria a se dedicar 
aos estudos de historio-
gra�a, tendo se consagra-
do como pesquisador do 
bandeirismo paulista e 
do período colonial bra-
sileiro. Integrou o Institu-
to Histórico e Geográ�co 
Brasileiro, o Instituto His-
tórico de São Paulo, entre 
outras instituições, mas 
foi como diretor do Mu-
seu Paulista entre 1917 e 
1945, também conhecido 
como Museu do Ipiranga, 
que se destacou por trans-
formá-lo de um museu de 
história natural em museu 
histórico. 

Foi com essa biogra�a, 
extraída de retalhos com-
pilados da internet que 
consegui entender sua ini-
ciativa em criar o Brasão 
de Capivari. Seu interesse 
pelos bandeirantes e seus 
descendentes, como le-
xicógrafo e genealogista, 
deram-lhe as credenciais 
para a criação do brasão 
e os signi�cados das ima-
gens que o compõem, mas 
não consegui apurar como 
foram as tratativas para 
essa criação, se foi espon-
taneidade, encomenda ou 
mesmo quais as pessoas 
envolvidas. 

Outros municípios 
também possuem bra-
sões, criados por Taunay, 
como por exemplo, Mogi 
das Cruzes com um bas-
tante parecido criado em 
1931, o que me leva a crer 
que o Brasão de Capivari, 
desenhado pelo renoma-
do artista José Wasth Ro-
drigues, e criado em 1932 
foi uma homenagem do 
historiador ao centenário 
da nossa cidade. Taunay 
idealizava e Wasth Rodri-
gues desenhava, ele que já 
desenhara muitos brasões, 
inclusive da cidade de São 
Paulo e Natal, entre outras 
e era tido como pro�ssio-
nal de excelência e teve 
sua formação na França, 
onde convivera com Mo-
digliani.

Os signi�cados dos 
símbolos do brasão capi-
variano encontram-se de-
talhadamente descritos na 
primeira página do livro 
Capivari: histórico da fun-
dação e fatos desde �ns 
do século XVIII até 24 de 
junho de 1932, de autoria 
de J. Almeida Grellet, pu-
blicado em 1932, com a 

linguagem da época.
O brasão, em linhas 

gerais, representa uma 
evocação aos primeiros 
povoadores, de origem 
bandeirante, às culturas, 
aos símbolos do muni-
cípio e às origens do seu 
nome.

Inspirado nesse texto, 
passo a descrevê-lo, sim-
pli�cando ou detalhando 
determinadas passagens, 
quando necessário, sob 
meu ponto de vista e para 
facilidade identi�quei 
com números os diversos 
símbolos descritos:

1 - Na extremidade 
superior esquerda apare-
ce o cordeiro pascal que 
recorda São João Batista, 
padroeiro da cidade e sua 
igreja principal, que teve 
sua construção inspirada 
na matriz de Itu, cidade 
pela qual Taunay tinha 
muita ligação pelo seu in-
teresse na história bandei-
rante;

2 - No meio, no lado de 
cima em vermelho, está 
representado o gibão, ves-
timenta em couro usada 
pelos bandeirantes, peça 
principal do escudo de 
Itu, recorda que Capivari 
deveu, sobretudo, a sua 
fundação aos ituanos;

3 - Na extremidade 
superior direita está sim-
bolizado o barrete frígio 
vermelho, ícone do movi-
mento republicano brasi-
leiro e inspirado naquele 
que foi usado na Queda 
da Bastilha, na França. 
Relembra o apoio e par-
ticipação dos políticos ca-
pivarianos no movimento 
republicano na Conven-
ção de Itu de 1873;

4 - Na faixa central há 
a representação de um rio 
de prata, com ondas em 
azul, de onde emergem 
três cabeças de capivara, 
que relembram o signi�-
cado do topônimo guara-
ni: “Capivari: Rio das Ca-
pivaras”;

5 - Na faixa inferior, 
lado esquerdo, aparecem 
as armas dos Botelhos 
carregadas do luzeiro de 
prata, espécie de lampião 
para iluminação dos Dias 
e da merleta, uma espécie 
de pássaro mítico, sem pés 
e sem bico, visto de per�l e 
adotado pelos Lemes para 
sua representação. Esses 
símbolos recordam nomes 
das famílias dos povoado-
res pioneiros;

6 - Na faixa inferior no 
meio, o castelo (de prata) 
das armas dos Toledos e 

a �or de lis (em azul) das 
armas dos Pires recordam 
outros povoadores primi-
tivos: Toledo Piza e Pires 
de Almeida Moura;

7 - Na faixa inferior na 
extrema direita aparecem 
as armas dos Barros, car-
regados de um crescen-
te, que era o símbolo em 
meia lua, adotado pelos 
Amarais rememoram ain-
da nomes dos primeiros 
povoadores do município;

8 - Emoldurando o bra-
são em ambas as extremi-
dades aparecem um ramo 
de café com frutos e uma 
haste de cana, que simbo-
lizam as duas principais 
culturas do município de 
então. Sobrepondo o café 
e a cana, aparecem folha-
gens de samambaia que 
lembram o antigo nome 
das terras do município 
quando ainda era sertão;

9 - No listel, isto é, a 
�âmula que se localiza na 
parte inferior do brasão, 
aparece em letras verme-
lhas o slogan: “Paulista 
por mercê de Deus”, famo-
sa frase que foi atribuída a 
Diogo Antonio Feijó;

Não há como não se 
emocionar quando de-
paramos com este brasão 
que se encontra também 
estampado na bandeira 
de Capivari em qualquer 
que seja a oportunidade. 
Como ele representa a tra-
dição capivariana e o or-
gulho de ser capivariano!

A única evidencia que 
tenho de uma homenagem 
de Capivari ao idealizador 
do seu brasão é o nome da 
Biblioteca, do ginásio Pa-
dre Fabiano ao seu pai, o 
Visconde de Taunay. Foi 
nela que tomei gosto pela 
leitura, por meio do estí-
mulo da D. Julia Barnabé 
Burckart Forti, por quem 
tenho muito apreço e gra-
tidão. Ela uma bibliotecá-
ria enérgica, com exigen-
tes regras disciplinares era 
sempre mais liberal comi-
go. Assim podia �car mais 
uns dias, contrariando as 
regras para me deliciar 
com os livros de Barros 
Junior, Três Garotos em 
Férias no Rio Tietê, Três 
Escoteiros em Férias no 
Rio Paraguai, Três Esco-
teiros em Férias no Rio 
Paraná e muitos outros.

Ah, que saudades dos 
tempos do ginásio Padre 
Fabiano! Bem, mas essa 
já é uma outra história. — 
com João Mattos, Clovis 
Piai, Maria Célia Forti Ja-
notta e outras 40 pessoas.

A�onso de Taunay e o Brasão de Capivari
Por Arnaldo Forti Battagin, julho 2017
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Prefeitura decreta Plano de 
Retomada das atividades 
econômicas em Rafard

Covid-19  |  De segunda à sexta-feira, comércios poderão abrir das 9h às 18h

A Prefeitura de Ra-
fard decretou na segun-
da-feira, 01, o Plano de 
Retomada das Ativida-
des Econômicas no mu-
nicípio.

Segundo o decreto 
nº 34/2020, Rafard se 
enquadra na FASE 2 do 
Plano São Paulo, per-
mitindo a abertura com 
restrições dos serviços 
não essenciais caracte-
rizados por atividades 
imobiliárias, escritórios 
e comércio.

O diretor de Indús-
tria e Comércio, Emer-
son Ferreira, esteve nos 
comércios e empresas 
para prestar as devidas 

orientações aos empre-
sários e comerciantes do 
município. Segundo ele, 
a abertura do comércio é 
essencial para a econo-
mia, entretanto, a segu-
rança é importante neste 
processo.

“A abertura do co-
mércio neste momento 
de quarentena sempre 
gera uma preocupação 
na população, porém, 
os empresários e comer-
ciantes seguindo nossas 
orientações e medidas 
de prevenção, estarão 
preparados para receber 
os clientes com seguran-
ça”, comentou Emerson.

As atividades de co-

mércios, galerias co-
merciais e escritórios e 
prestadores de serviços 
em geral deverão seguir 
as condições impostas 
pelo decreto, que são: 
funcionamento das 9h 
às 18h de segunda à 
sexta-feira e das 9h às 
12h aos sábados, con-
trole de acesso de clien-
tes aos estabelecimen-
tos, limitando-se à 30% 
da capacidade de lota-
ção, disponibilização 
de álcool em gel 70%, 
exigir o uso de másca-
ras de proteção facial 
no interior dos estabele-
cimentos, dentre outras 
medidas.

Comércios tem que se adequar às normas de higiene e combate ao coronavírus (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

Angela e Alexandre conquistam 
R$ 100 mil para a Saúde 

Recurso  |  Emenda do deputado Thiago Auricchio já está nos cofres públicos

Mais uma verba, des-
ta vez de R$ 100 mil, 
foi conquistada para in-
vestimentos na Saúde de 
Rafard. A conquista é da 
vereadora Angela Bar-
boza junto com o verea-
dor Alexandre Fontolan, 
através de emenda do 
deputado estadual Thia-
go Auricchio.

Os dois vereadores 
estiveram em São Paulo, 
em encontro com o de-
putado Thiago. Na opor-
tunidade, relataram as 
necessidades do serviço 
municipal de Saúde e ti-
veram resposta positiva 
ao pedido de verba para 
o município.

De acordo com a Pre-
feitura de Rafard, a ver-
ba já está disponível nos 
cofres públicos e pas-
sará, a partir dos próxi-
mos meses, aos trâmites 
legais para sua utiliza-
ção em melhorias para 
o Serviço Municipal de 
Saúde. 

Só em verbas para a 
Saúde, a vereadora An-
gela já conquistou qua-
se meio milhão de reais 
em menos de um ano. 
Foram R$ 110 mil libe-
rados no final de 2019 e 
mais R$ 120 mil, anun-
ciados no começo deste 
mês de maio, sendo as 

duas verbas para a Saú-
de de Rafard. Para a 
Santa Casa de Capivari 
foram conquistados ou-
tros R$ 150 mil e agora 
os R$ 100 mil do depu-
tado Thiago Auricchio.

“A Saúde é uma ne-
cessidade básica da po-
pulação e precisa cada 
vez mais de investimen-

tos. Fico feliz com o re-
sultado das verbas que já 
foram liberadas, e isso 
nos mostra que estamos 
no caminho certo. Va-
mos continuar em busca 
de recursos, essa é uma 
de nossas prioridades 
por Rafard”, afirmou a 
vereadora Angela Bar-
boza.

Alexandre Fontolan, Angela Barboza e Thiago Auricchio (Foto: Divulgação)

Divisão de Trânsito 
realiza pintura de solo

A Divisão de Trânsito 
realizou na última quar-
ta-feira, 03, o serviço de 
sinalização de solo, tais 
como PARE, faixa de 
pedestre e vagas prefe-
renciais.

Segundo o chefe de 
Divisão de Trânsito, 
Rogério Dias, os servi-
ços foram realizados no 

Conjunto Habitacional 
Lurdes Abel Guimarães, 
Travessa Osmir Ange-
line, Av. José Soares de 
Faria, dentre outras ruas 
da cidade.

Na próxima semana 
a Divisão de Trânsito 
continuará realizando a 
sinalização de solo em 
outros pontos da cidade.

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

dependência química na USP/SP/GREA

Em busca da saúde plena

Nada que acontece 
em nossa vida é obra do 
acaso, o desequilíbrio 
de nossas forças exige o 
reequilíbrio da saúde; a 
nossa ignorância diante 
da lei divina nos exige 
instrução e virtude; pois 
todos os sentimentos 
inferiores e hábitos ruins 
vão nos prejudicar o corpo 
e a mente, e mais, atrair 
companhias indesejáveis 
em torno do nosso halo 
� uídico.

Buscamos a paz. A 
verdadeira felicidade é o 
sonho de todos, entretanto, 
ela é impossível sem 
verdadeira saúde, e saúde 
integral – corpo e mente. 
É impossível se não nos 
aplicarmos ao controle dos 
nossos anseios, desejos e 
egoísmo.

Jesus exortou dessa 
forma: “Assim, brilhe vossa 
luz” (Mateus 5:16). Para 
que desenvolvamos nossa 
saúde e nossa sabedoria. 
Essa é a primordial 
tarefa nossa, como seres 
inteligentes: desenvolver 
todo o nosso potencial.

E nos parece que essa 
fonte de luz passa pelos 
nossos olhos, tanto que 
Jesus diz: “Se teu olho 
direito é para ti causa de 
queda, arranca-o e lança-o 
longe de ti, porque te é 
preferível perder-se um só 
dos teus membros, a que o 
teu corpo todo seja lançado 
na Geena [no sofrimento]” 

(Mateus 5:29). É certo 
que quando utilizamos 
mal os demais membros, 
potencializamos a dor. 

E o Mestre volta a dizer 
que, quando nosso olho 
for bom, todo nosso ser 
terá luz. “O olho é a luz 
do corpo. Se teu olho é 
são, todo o teu corpo será 
iluminado” (Mateus 6:22).

Não é o olho físico que 
causa a queda, e sim o 
espírito que, pelo processo 
mental, visualiza as coisas 
e desenvolve o bem e o 
amor ou o vício e a paixão, 
gerando o potencial 
sofrimento.

Encontramos um 
exemplo em Jó, que, 
diante do sofrimento, 
dizia: “Meus olhos estão 
atingidos pela tristeza, 
todo o meu corpo não é 
mais que uma sombra” (Jó 
17:7).

Temos assim que o 
corpo é um instrumento 
de aperfeiçoamento da 
alma.

A mãe de André Luiz 
(1), na outra dimensão, 
ensina o � lho: “Nossa 
dor não nos edi� ca pelos 
prantos que vertemos, ou 
pelas feridas que sangram 
em nós, mas pela porta 
de luz que nos oferece ao 
espírito, a � m de sermos 
mais compreensivos e 
mais humanos”. 

Lembrando o ensino 
de Jesus e também a 
reencarnação, esclarecia 

Allan Kardec: “As a� ições 
na Terra são os remédios 
da alma; elas salvam 
para o futuro, como 
uma operação cirúrgica 
dolorosa salva a vida de 
um doente e lhe devolve 
a saúde. É por isso que 
o Cristo disse: ‘Bem-
aventurados os a� itos, pois 
eles serão consolados’!”.

Na maioria das vezes 
essa consolação só 
ocorrerá na vida futura 
ou em outra existência 
corporal, conforme 
escreveu Emmanuel (2): 
“Os desesperados tornarão 
à harmonia, os doentes 
voltarão à saúde, os loucos 
serão curados, os ingratos 
despertarão...

“É da Lei do Senhor 
que a luz domine a treva, 
sem ruído, sem violência. 
Recorda-te que toda dor, 
como toda nuvem, forma-
se, ensombra-se e passa...

“Se outros gritam e 
oprimem, espancam e 
amaldiçoam, acalma-te e 
espera...

“Não olvides a palavra 
do Mestre quando nos 
a� rmou que a Deus tudo 
é possível, e, garantindo 
o teu próprio descanso, 
refugia-te em Deus”.

(1) André Luiz (Chico 
Xavier), Nosso Lar, FEB. 

(2) Emmanuel (Chico 
Xavier), Palavras de vida 

eterna, CEC.

"Se alguém procura a saúde, pergunta-lhe primeiro se está disposto a evitar no futuro 
as causas da doença; em caso contrário, abstém-te de o ajudar".  Sócrates

Valor R$ 96,00 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Valor R$ 96,00 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Valor R$ 111,00 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Governo municipal fi naliza 
pavimentação no Sete Fogões
A Prefeitura de Ra-

fard fi nalizou na quar-
ta-feira (3) a obra de 
drenagem pluvial e 
superfi cial, bem como 
o asfaltamento na rua 
Dionísio Bisin e trecho 
da Estrada Municipal do 
bairro Sete Fogões, na 
área rural do município.

Essas melhorias 
são resultado de um 
investimento de R$ 
268.885,40, deste va-
lor, R$ 175 mil foi uma 
conquista do vereador 
Alex Sandro Domin-
gues Santos, através 
de emenda parlamentar 
da Deputada Estadual 

Maria Izabel Azevedo 
Noronha, mais conhe-
cida como Professora 
Bebel. Os outros R$ 94 
mil foram contrapartida 
da prefeitura.

No sábado (30), a 
deputada visitou o bair-

ro, ao lado do vereador 
Alex Sandro e do pre-
feito Carlão Bueno.

“Hoje, após 30 anos 
de espera, conseguimos 
realizar o sonho dos 
moradores do bairro 
Sete Fogões”, declarou 
Bueno.

O vereador Alex 
agradeceu professora 
Bebel e disse que ain-
da há muito a ser feito 
pelo bairro, se compro-
metendo a buscar mais 
recursos para melhorias 
no Sete Fogões.

Sinalização
Na quinta-feira (4), 

o departamento de 
Trânsito implantou 
uma lombada no bairro 
como medida de segu-
rança.

RAFARD

Serviços foram fi nalizados nesta semana (Foto: Reprodução/Facebook)

Deputada Bebel e vereador Alex Sandro (Foto: Reprodução/Facebook)
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4 de Junho: Dia Internacional das 
Crianças Vítimas de Agressão

Denuncie  |  Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher de Capivari fala sobre a importância da data

Longe de ser uma 
data comemorativa, o 
dia 4 de Junho foi ins-
tituído pela Organiza-
ção das Nações Unidas 
– ONU, em 1982, como 
um dia para reflexão 
sobre todas as formas 
de violência praticadas 
contra crianças em todo 
o mundo. 

Zelar pela segurança 
e bem-estar das crian-
ças não é uma tarefa 
exclusiva dos pais, mas 
também dos parentes, 
da comunidade, dos pro-
fissionais de saúde, dos 
líderes de modo geral, 
dos educadores, dos go-
vernantes, enfim, da so-
ciedade como um todo. 

Violência não é 
só física
A violência contra 

criança e o adolescente 
se encaixa, basicamen-
te, em quatro categorias: 
abusos físicos, abusos 
sexuais, abusos psicoló-
gicos e negligências. 

Violência pode 
aumentar com 
isolamento social
No dia 20 de maio, a 

Agência Brasil, do go-
verno federal, divulgou 
relatório da organiza-
ção não governamental 

(ONG) World Vision, 
em que se estima que 
até 85 milhões de crian-
ças e adolescentes, entre 
2 e 17 anos, poderão se 
somar às vítimas de vio-
lência física, emocional e 
sexual nos próximos três 
meses em todo o planeta.

O número representa 
um aumento que pode 
variar de 20% a 32% 
da média anual das es-
tatísticas oficiais. O 
confinamento em casa, 
essencial para conter a 
pandemia do novo coro-
navírus, acaba expondo 
essa população a uma 
maior incidência de vio-
lência doméstica.

Dicas de como identi-

ficar uma criança possí-
vel vítima de violência:

- Perturbações no 
sono: a criança tem difi-
culdade para dormir ou 
fica com o sono agitado, 
podendo haver pesade-
los repetidamente; 

- Alimentação: o ape-
tite pode aumentar ou 
diminuir; 

- Desempenho es-
colar: dificuldades de 
concentração, recusa de 
participar de atividades, 
queda no desempenho; 

- Mudanças de com-
portamento bruscas e re-
pentinas: pode envolver 
desde o desinteresse por 
atividades que costumam 
lhe dar prazer ou até 
mesmo apresentar medos 
que ela não tinha antes. 

Denuncie
Em Capivari, crimes 

praticados contra crian-
ças e adolescentes po-
dem ser registrados na 
Delegacia de Defesa da 
Mulher, localizada na 
rua Fernando de Barros, 
420, Centro, ou pelos te-
lefones: (19) 3491-2563 
ou (19) 3491-4181, e 
também pelo e-mail: 
ddm.capivari@policia-
civil.sp.gov.br.

Homem tenta retirar 
carreta com documento 

falso e é preso

CAPIVARI

Um homem foi preso 
em flagrante pela Po-
lícia Civil de Capivari 
na tarde de quarta-feira 
(3). Segundo a delegada, 
Dra. Maria Luísa Dalla 
Bernardina Rigolin, o 
acusado tentou retirar 
uma carreta apreendida 
no pátio, com uma pro-
curação falsa. 

A delegada conta que 
o indivíduo compareceu 
na unidade policial e que 
a documentação apre-
sentada gerou certa des-
confiança, uma vez que o 
selo do cartório pertencia 
à cidade de Campinas, e 
a procuração elaborada 
na cidade de Rio Verde, 

Estado de Goiás. Para 
completar a desconfian-
ça, o indivíduo é mora-
dor de Limeira. 

Após averiguação 
com o cartório de notas 
de Campinas, foi cons-
tatado que a procuração 
era ‘montada’ com a 
reutilização de selo de 
outro cartório, ou seja, 
era falsa. 

De acordo com a po-
lícia, o homem já possui 
passagens policiais pelo 
crime de furto e uso de 
documento falso. 

Diante dos fatos, o in-
divíduo foi preso e trans-
ferido para a Cadeia Par-
ticipativa de Piracicaba.

Polícia Civil prende 
homem acusado de 
violência doméstica

VILA CLEMENTE

Na manhã de quin-
ta-feira (4), a Polícia 
Civil de Capivari, cum-
priu mandado de prisão 
contra um homem acu-
sado de praticar violên-
cia doméstica, ameaçar, 
descumprir medidas 
protetivas e por violação 
de domicílio. A prisão 
aconteceu no bairro Vila 
Clemente, em Capivari, 
e foi realizada pela dele-
gada, Dra. Maria Luísa 
Dalla Bernardina Rigo-
lin.

Segundo a polícia, a 
prisão aconteceu após 
denúncias de que a ex-
-amásia teria sido ofen-
dida e agredida fisica-
mente diversas vezes. O 
homem também é acu-
sado de tentar matar e 
atear fogo na residência 
da vítima. 

“A vítima afirma que 

o homem faz uso de dro-
gas e bebidas alcoólicas 
frequentemente, além de 
ser muito agressivo”, re-
lata o boletim da polícia.

Após a denúncia, 
equipes do Setor de 
Investigações Gerais 
(SIG), tanto da Delega-
cia de Defesa da Mulher 
e da Delegacia do Mu-
nicípio, deram início às 
diligências, colhendo 
informações necessárias 
para proteger a integri-
dade física da vítima. 
Diante da situação, a de-
legada representou pela 
prisão do acusado, sen-
do deferida pela Justiça. 

O homem foi preso 
e prestou depoimento 
na delegacia de Defesa 
da Mulher de Capivari. 
Logo depois, foi transfe-
rido para a Cadeia Par-
ticipativa de Piracicaba.

Polícia Militar 
apreende mais 

drogas no Padovani

CAPIVARI

Dois homens foram 
presos pela Polícia Mili-
tar de Capivari na quar-
ta-feira (3), pelo crime 
de tráfico de drogas. 
Com eles, foram apre-
endidos 263 porções de 
maconha, 445 de crack, 
199 de cocaína, além de 
R$ 402,80 em dinheiro e 
um celular.

A prisão aconteceu 
durante patrulhamento 
na rua Herminio José 
Panserini, no bairro Pa-
dovani. Segundo a polí-
cia, ao verem a viatura, 
os dois indivíduos fugi-
ram para uma mata pró-
xima, mas foram detidos 
logo em seguida.

“Questionados, con-
fessaram estar naque-

le local para venda de 
drogas e que na bolsa 
teria aproximadamente 
R$ 4.000,00 em drogas 
e que R$ 800,00 seria o 
lucro da venda da dro-
ga”, diz o boletim de 
ocorrência da PM.

Os policiais acrescen-
taram que já existiam di-
versas denúncias sobre 
o tráfico de drogas na 
região que apontavam 
para um dos indivíduos 
presos. Ambos foram 
levados até a delegacia, 
onde permaneceram à 
disposição da justiça.

Participaram da ocor-
rência o CB PM Mauro 
e SD PM Vianna, com 
apoio do CB PM Edgar 
e SD PM Magalhães.

Resultado da apreensão no bairro Padovani (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Violência não é só física; delegacia orienta que casos sejam denunciados (Foto ilustrativa)
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Após publicações de decretos, 
Diocese de Piracicaba libera missas

Religião  |  Rafard está entre as cidades que poderão voltar a realizar missas presenciais

Após a liberação da 
realização de atividades 
religiosas em igrejas e 
templos em parte das 
cidades da região de Pi-
racicaba, com restrições, 
a Diocese de Piracicaba 
divulgou a permissão 
para realização de mis-
sas nas cidades.

A Diocese de Piraci-
caba é composta por 15 
municípios. No entanto, 
apenas as prefeituras de 
Piracicaba e Rafard pu-
blicaram decretos com a 
flexibilização para ativi-
dades religiosas, segun-
do a entidade.

“Sabendo das dife-
rentes orientações, e ten-
do muitas outras em co-
mum, a orientação que 
se tem para os párocos e 
comunidades é que este-
jam atentos aos requisi-
tos necessários nos de-
cretos municipais para a 
retomada das atividades 
litúrgicas”, apontou a 

diocese.
“A princípio, somen-

te as missas e celebra-
ções litúrgicas estão 
sendo autorizadas, mas 
sempre com a atenção 
quanto aos decretos de 
distanciamento social, e 
aglomeração de pesso-
as, orientando a higieni-
zação das mãos e o uso 
obrigatório de másca-
ras”, acrescentou.

Nota
A nota da Diocese 

com a liberação das mis-
sas, mostrou que entre as 
medidas de prevenção, 
está o distanciamento en-
tre bancos, obrigatorie-
dade de uso de máscaras 
e também são estudadas 
medições da temperatura 
corporal dos fiéis.

“Tendo em vista as 
diferentes orientações 
municipais acerca das 
regras de flexibilização 
da quarentena, decor-

rente do enfrentamento 
da pandemia do Coro-
navírus (Covid-19), e 
em vigor o decreto Esta-
dual, alguns municípios 
autorizaram a realização 
de atos litúrgicos com a 
presença dos fiéis.

Entretanto,  sabendo 
das diferentes orienta-
ções, e tendo muitas ou-
tras em comum, a orien-
tação que se tem para os 
párocos e comunidades 
é que estejam atentos 
aos requisitos necessá-
rios nos decretos muni-

cipais para a retomada 
das atividades litúrgicas.

Ainda permanecem 
vetados os encontros de 
catequese e demais en-
contros formativos. A 
princípio somente as mis-
sas e celebrações litúrgi-
cas estão sendo autoriza-
das, mas sempre com a 
atenção quanto aos de-
cretos de distanciamento 
social, e aglomeração de 
pessoas, orientando a hi-
gienização das mãos e o 
uso obrigatório de más-
caras”, encerra a nota.

Atos litúrgicos voltarão a contar com a presença de fiéis (Foto ilustrativa)
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O adeus ao ‘Mestre, rei das ruas’
Despedida  |  Atletas amadores do pedestrianismo lamentaram a morte do rafardense; Lazarini participou de mais de 20 edições da Corrida São Silvestre

Na última quarta-feira 
(3), amantes do esporte 
de Capivari e Rafard la-
mentaram a perda de uma 
das figuras mais marcan-
tes do pedestrianismo 
regional. Armando La-
zarini, carinhosamente 
chamado de ‘Mestre’, 
morreu aos 67 anos.

Em 2002, Lazarini 
foi um dos fundadores 
da equipe Pé na Estrada, 
que reunia corredores 

das duas cidades para 
participar de competi-
ções regionais e estadu-
ais. Participou de mais 
de 20 edições da tradi-
cional Corrida São Sil-
vestre, em São Paulo.

Foi obrigado a aban-
donar o esporte que 
amava depois de uma 
cirurgia que o impossi-
bilitou de correr.

Na sessão solene em 
comemoração ao ani-

versário de 52 anos de 
Rafard, no ano de 2017, 
Armando Lazarini rece-
beu o título de Honra ao 
Mérito da Câmara Mu-
nicipal.

Mestre deixa a espo-
sa Elizabeth e os filhos 
Cristiano e Tiago. Ele 
foi enterrado na manhã 
da última quinta-feira 
(4), no Cemitério Muni-
cipal de Rafard.

Repercussão
Nas redes sociais, 

amigos prestaram a últi-
ma homenagem ao ami-
go.

“Vá em paz mestre, 
pioneiro nas corridas, 
verdadeiro mestre, ho-
mem batalhador. Deus 
lhe dê o descanso eterno 
e conforte toda sua famí-
lia e amigos”, escreveu 
Cidinha Silva Braga.

O proprietário da 
Grafitti Power, José Car-
los P. de Morais (Ma-
grão), também falou um 
pouco sobre a história 
e figura emblemático. 
“Armando se foi! Vivia 
feliz mesmo com o pro-
blema que adquiriu na 
perna e mesmo com a 
perda prematura de seu 
filho. Andava mancando 
com a enxada nas costas 
que usava para carpir 
quintais e sorria pra vida 

mesmo assim! Armandi-
nho, ‘O Corredor’, atleta 
de rua que corria com a 
bandeirinha do Brasil. 
Palmeirense fanático, 
conhecido como ‘Mes-
tre’. Vá em paz!”.

Um dos filhos, Cris-

tiano Lazarini, deixou 
a sua homenagem e re-
conhecimento ao pai. 
“Grande mestre, rei das 
ruas, tive o privilégio 
de correr com meu pai 
e hoje, onde ele estiver, 
está feliz pelos amigos 

que deixou e pela sua 
força de vontade e su-
peração. Ele nos deixa 
uma mensagem de posi-
tividade e o grande amor 
pelo que ele fazia. Fica 
com Deus grande pai”, 
escreveu.

Armando Lazarini (Mestre), quando recebeu título de Honra ao Mérito, 
homenagem da Câmara Municipal de Rafard (Foto: Arquivo/O Semanário)
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ANUNCIE: (19) 3496-1747
osemanario@osemanario.com.br

Imóveis  -  VeÍcUlos  -  EmpreGos
NeGócios & OporTUniDaDes

Imóveis
JL BARBOZA
Casas para alugar
- Ed. São Conrado, 2º andar; 3 quar-
tos sendo um suíte com clouset, 3 
banheiros, sala, cozinha com movéis 
planejados, lavanderia, garagem. R$ 
1.000,00 +  Condomínio e IPTU;

- Travessa Padre Bento, 77, 3 quar-
tos, sala, cozinha, banheiro, lavan-
deria, quintal. R$ 900,00;

- Edifício Rio Capivari, apt 114; 2 
quartos com armários, sendo um suí-
te com banheira, sala, cozinha com 
armários, banheiro social, lavanderia, 
garagem. R$ 1.400,00  (livre de IPTU 
e condomínio);

- Pracinha 13 de maio, 3 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, lavandeira( não 
tem garagem nem quintal). R$ 1 mil;

- Ponto comercial na Rua Fernando 
de Barros, nº 665; 3 salas, sendo 
duas sala com banheiro, recepção, 
cozinha, área de luz. R$ 2.000,00 
+ IPTU;

- Casa em Rafard na Rua Marechal 
Deodoro da Fonseca, 282; 3 quar-
tos, sendo um suíte , sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, quintal e gara-
gem. R$ 1.000,00; 

- Casa no Moreto, Rua João Moretti, 
71; 2 quartos, 02 sala, cozinha, 02 
banheiros, lavanderia, quintal e ga-
ragem para dois carros. R$ 900,00.

Apartamentos
- Vancouver – Rua São Paulo, 36 - 7º 
andar - 3 quartos, sendo um suíte, 
sala, cozinha, banheiro, garagem 
para 2 carros - R$ 1.000,00 + Con-
domínio + IPTU;

- Vancouver – Rua São Paulo, 36 -2º 
andar (Todo mobiliado) - 3 quartos, 
sendo um suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, garagem para 2 carros. R$ 
1.500,00;

Casas a venda em Rafard 
- Casa nova com três dormitórios e 
edícula R$ 620.000,00;

- Sobrado com quatro dormitórios R$ 
500.000,00;

- Casa na Rua Nossa Senhora de 
Lourdes, com três dormitórios R$ 
380.000,00;

Terrenos em Rafard
- Terreno com 380m²  na Avenida 
José Soares de Faria R$ 160.000,00;

Sítios 
- Sitio no Cancian com 33mil m² 
com casa e galpão todo cercado R$ 
420.000,00;

- Sitio com 11 alqueires na estrada de 
Porto Feliz R$ 800.000,00;

Casa em Capivari 
- Casa na Vila Cardoso, com dois 
dormitórios  R$ 270.000,00; 

- Casa nova no São Pedro com três 
dormitórios R$ 380.000,00;

- Casa no centro com dois dormitó-
rios R$ 250.000,00;

- Casa na Vila Fátima, com dois dor-
mitórios com armário R$ 270.000,00;

- Casa na Avenida Piratininga com 
cinco dormitórios e piscina com gara-
gem para seis carros R$ 1.500.00,00;

- Casa no centro com três quartos 
sendo uma suíte R$ 360.000,00;

- Casa na Santa Terezinha, com três 
dormitório e edícula R$ 420.000,00;

Apartamentos
- Vancouver com três dormitórios 
sendo uma suíte, R$ 320.000,00;

- Vila Souza, Dinapolli com três 
dormitórios sendo uma suíte R$ 
280.000,00;

- Apartamento no Edifício Parma 
Park   R$250.000,00;

- Cobertura no Edifício Parma Park 
R$ 570.000,00;

- Apartamento no Edifício São Con-
rado R$ 800.000,00;

- Apartamento Vancouver  (todo 
mobiliado) R$ 340.000,00;

Tratar pelo telefone: 19 2146-5000.

CASA NOS FUNDOS
Alugo casa nos fundos, com quarto, 
sala, cozinha, banheiro e área, na 
rua Paul Madon, 342, no Centro de 
Rafard. Tratar com Leni pelo telefo-
ne: 3496-1000. Indeterminado

DUSTER DYNAMIQUE 2016
Vendo, automático, cinza, 2.0, R$ 
49.500. Tratar pelo fone: (19) 3492-
5543. PV - Indeterminado

MERCEDES BENZ 1113
Vendo caminhão na cor azul, com baú 
de 7 metros, ano 1976. Interessados 
tratar pelo telefone: 19 99734-9485. 
Indeterminado

ARGO 2018
Vendo, automático, 1.8, completo, 
prata, R$ 45 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

IDEA 2015
Vendo, 1.4, completo, preto, R$ 
34.900. Tratar pelo fone: 3491-3114. 
MV - 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

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

AMAROK HIGHLINE 2012
Vendo, preta, automática, R$ 74 mil. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

CITY EXL 2015
Vendo, prata, R$ 53 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

28/05 – Alice Alves da Cruz – 70 anos
29/05 – Mauro Avancini – 67 Anos
30/05 – Armida Ricomini – 82 anos
30/05 – Luis Carlos Martins – 61 anos
30/05 – Roberta Gatti da Silva Esteves – 32 anos
31/05 – Maria Anita da Silva – 59 anos
31/05 – Tereza Forti Campagnol – 79 anos
01/06 – Nelson Marsola – 65 anos
02/06 – Fernando Batista dos Santos – 44 anos
02/06 – José Benedito dos Santos – 65 anos
02/06 – Ana Lucia da Silva – 55 anos
03/06 – Romildo Francisco Arcanjo – 47 anos
03/06 – Armando Lazarini – 67 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 05/06
Celso Ap. Souza Vicente
Fernando Qualiato Moreira
Daiane Vieira Silva Moreira
Mariana Albiero Ferreira
Flavia Cristina de Souza Quagliato
Tilda de Almeida Ferrari
Olavo Barboza da Silva
Bruno Galvão Piovesan
Luidi Toledo
Rafael Xavier Leite
Vagner Paula
Reldrey Fernandes
Tatiane Gonçalez
Claudio Toledo

Dia 06/06
Jucimara Valencio Alves
Stefano Alexandre Talassi
Luis Carlos do Carmo Lima
Randal Costa Souza
José Carlos Ferreira
José Luiz Veroneze
Eduardo Marturano
Guacira Lino de Souza
Sandro Gorski
Sônia Monegatto
Severino Gonçalves
Celio Amorim
Maiara Bracho
Diana Angeli

Dia 07/06
Florentina A. Mingorante Amaral
Maria Ap. O. Silva
Maria Ap. Cinto Floriano
Maria Pasqualini Soares
Rodolfo A. D. Pacheco
Angela Barboza
Felipe Colodeto
Peterson Lisboa
Pablo Taranto

Dia 08/06
Regiane Ap. Risso da Silva
Juliana Renata Valencio Alves
Deise C. Campanholi
Elisete Ap. Pavan Possignollo
Maurício da Cruz

Paulo Sérgio Madeira Junior
José Roberto Collaneri
José Eduardo Campos Pacheco
Carlos Ferraz
Douglas Monteiro

Dia 09/06
Edilson Antonio Formis
Edmundo João Dante
Natalina M. Piazentin
Maria Antonieta P. Prodoskymi
Matheus Delghingaro
Norberto Ferraz Leite
Luzia Silva
Vitor Hugo Floriano Poletti
Alexandre Quibáo
Marcelo Floriano
Maria Frassetto Fávaro
João Carlos Benatti
André Codo
Katiane Paixão
Leandro Moraes
Cilza Bragion
Matheus Campanholi Delghingaro
Erick Lamas

Dia 10/06
Natalia Prado Mobioli
Maria Bendita Almeida Machado
Julia Perecim Menegati
Gabriele Prado Mobioli
Victoria Ragazzo
Gabriel Muller Piccinin
Murilo Castelo
Edvaldo Pagotto
Mariana Pereira
Antonio Rodrigues
Selma Gelo

Dia 11/06
Isabela Fornaziero Gorski
Willian Febbo Côrrea
Josivana Cavachini Formis
Osmar de Souza
Lurdes Baldim Anacretto
Fábio Henrique Piai
Rodrigo Martimbianco
Felipe Poleti
Lilian Rasera

Áries – De 21/03 a 20/04: O eclipse lunar afeta as suas crenças e a sua filosofia de vida. É uma 
semana importante para analisar o quanto você está frustrado com pessoas que caminham na direção 
contrária daquela em que você acredita e o quanto tudo isso pede de você renovação dos seus valo-
res. O gráfico também o deixa mais sensível às relações com pessoas de sua convivência, inclusive 
pessoas que estão distantes afetiva ou fisicamente. Você está muito frustrado com algumas pessoas e 
prefere ficar em silêncio. Pode ser que você se sinta desencaixado em lugares e em situações que não 
cabem mais para o seu momento evolutivo, o que mexe também com cursos e cidades. Porém haverá 
a oportunidade de reformular tudo isso por meio de novas posturas e de uma nova consciência sobre 
quem é você neste novo ciclo. Situações do passado voltam como formas de reparar sentimentos 
que ficaram suspensos. O cenário mostra uma figura importante para o seu desenvolvimento afetivo 
emocional, que pode voltar para expressar os sentimentos. É preciso entender toda essa dinâmica 
e se comunicar com qualidade. A semana é produtiva e pode surgir convites e soluções financeiras. 
Esteja aberto a novas oportunidades profissionais e a negociações.

Touro – De 21/04 a 20/05: O eclipse lunar afeta recursos compartilhados, bens materiais, acer-
tos de contas, pensão, heranças, empréstimos e investimentos que podem gerar dependências emo-
cionais em relação a outras pessoas. É uma semana importante para cuidar dos rendimentos e para 
avaliar o modo como você vem lidando com a administração financeira. Um grupo de pessoas ou os 
projetos que estão sendo desenvolvidos devem ser direcionados com mais atenção, principalmente 
em relação às pessoas que estão envolvidas. A experiência exige de você novas elaborações e capa-
cidade para soltar e reconstruir um cenário financeiro mais saudável. Reflita a respeito de como deve 
dar direção a essas questões, levando em consideração as expectativas. O cônjuge passa por abalos 
emocionais profundos e as decisões práticas acabam sendo afetadas. Você tem o desejo de mudar e 
de seguir livre de situações que o aprisionam, contudo o cônjuge passa por processos desafiadores 
que intensificam os conflitos do passado. É preciso ter uma percepção mais profunda sobre negócios 
e experiências que exigem de você sacrifícios e doações. Os conflitos emocionais se mesclam com as 
decisões práticas e podem trazer complicações com dívidas ou investimentos.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: O eclipse lunar afeta uma pessoa significativa, principalmente no 
relacionamento afetivo, mas o mesmo setor também pode tocar sócios e parceiros. É importante fazer 
uma análise das expectativas que você vem carregando e de como os sentimentos colaboram com 
distorções entre vocês. A experiência também pode falar de uma pessoa do passado! O céu o alerta 
sobre dependências emocionais, ilusões, medos e prisões afetivas. Você se sente em condições de 
perceber melhor o seu valor e se desprender de tais sentimentos. Se achar viável, busque ajuda de 
um profissional ou uma pessoa neutra para avaliar a sua experiência, porque você está sentindo 
dificuldades de perceber a verdade e de tomar decisões coerentes. É uma semana importante para 
cuidar dos sentimentos e das expectativas afetivas. Você está em dúvida e em conflito com o passado. 
É uma semana delicada para avaliar as suas decisões afetivas. Tenha atenção com culpas, arrependi-
mentos e frustrações. Encarar a experiência com realidade é uma escolha sua. É uma semana confu-
sa para lidar com negociações e decisões práticas. Por outro lado, você está consciente do que deve 
ser feito, principalmente para fidelizar mudanças e atuar de uma forma firme e consistente. Os recur-
sos compartilhados podem ser destinados a planos elaborados que demandam tempo e dedicação.

Câncer – De 21/06 a 20/07: O eclipse lunar afeta o seu trabalho, a rotina e a saúde. Você está 
sentindo dificuldades para promover tarefas práticas e para ser produtivo. É preciso avaliar com aten-
ção possíveis dependências emocionais com colaboradores e relações que podem se apresentar con-
fusas e cheias de expectativas. A falta de foco e prisões promovidas por outras pessoas são fatores 
que devem ser levados em consideração nesta semana. O céu também fala sobre roubos, fraudes, 
mentiras e joguinhos psicológicos alimentados pela competitividade. A falta de percepção do seu valor 
também pode desencadear indecisões e dificuldades para fazer escolhas mais congruentes para o 
seu momento. Uma informação pode mexer muito com o seu estado emocional. Mas também é uma 
oportunidade de perceber melhor os seus interesses e de buscar novos caminhos. Existe a necessida-
de de preservar os sentimentos e os afetos. É importante analisar o cenário com atenção para avaliar 
as suas escolhas afetivas. Busque ser sincero consigo mesmo e entenda que o silêncio é bem-vindo 
para refletir sobre o seu momento atual. O cônjuge está cheio de planos e sentindo a necessidade 
de organizar os projetos a dois. Existem erros do passado que voltam como uma forma de reparar 
relações abusivas ou confusas no trabalho, mas que se intensificaram por falta de limites. É impor-
tante entender que você contribuiu para essa situação, mas que agora está em condições de mudar 
o cenário e atuar de uma forma mais independente e saudável. O céu colabora com negociações.

Leão – De 21/07 a 22/08: O eclipse desta semana afeta a autoestima, a relação com os filhos e 
o campo amoroso. Você está muito sensível e sentindo dificuldades de perceber as relações de uma 
forma clara e objetiva. É uma semana importante para refletir sobre os sentimentos mais profundos, 
levando em consideração as suas necessidades de afeto e carinho. Não é recomendável alimentar 
expectativas em relação a pessoas e a experiências que estão sendo desconstruídas, portanto adote 
uma postura curativa e esteja aberto de verdade a situações, principalmente aquelas que envolvam o 
campo afetivo. Se tiver filhos, é necessário avaliar as necessidades emocionais e os valores que estão 
sendo depositados neste processo sensível e emocional. Ainda sobre os filhos, preste atenção em 
dores emocionais, vícios e dependências. A mudança depende muito do seu estado de consciência e 
da abertura para perceber os seus anseios mais profundos, que podem estar camuflados. Existe um 
cenário propenso a triângulos amorosos. Isso não é uma afirmação, mas uma tendência. Busque en-
tender as necessidades a dois e o quanto vocês estão disponíveis a trocar com plenitude e a vencer os 
medos do passado. É uma semana produtiva para decidir e planejar possíveis mudanças de hábitos 
que tenham como foco a sua produtividade. O céu lhe traz crescimento e excelentes oportunidades 
para inovar os projetos. Esteja atento a convites.

Virgem – De 23/08 a 22/09: O eclipse lunar desta semana afeta as relações familiares e as-
suntos destinados ao imóvel ou à estrutura doméstica. É uma semana importante para lidar com 
memórias do passado e expectativas que foram nutridas por muito tempo em relação à configuração 
familiar. O campo amoroso tem um papel importante em suas escolhas atuais e pode ser que você 
se sinta muito machucado diante de sentimentos difíceis de serem absorvidos. Busque entender o 
que vem lhe causando prisões emocionais, sensações que podem vir de muito tempo. As relações 
de dependência podem se apresentar de uma forma consciente ou inconsciente, portanto seja verda-
deiro com sentimentos, expectativas e histórico familiar. Sempre há tempo de curar e soltar tudo isso 
com amorosidade e compreensão do momento atual. O autoconhecimento é fundamental para fazer 
escolhas melhores e o campo amoroso participa ativamente de tais percepções. É preciso olhar para 
o passado e curar expectativas, culpas e vícios que afetam a qualidade da relação. É uma semana em 
que você vai sentir o cônjuge mais sensível e vulnerável a lembranças do passado. Todo esse proces-
so pede de você uma nova visão sobre as necessidades a dois. Os caminhos estão abertos, porém 
é necessário planejar como atuar com as responsabilidades e os compromissos. Nessa semana, em 
especial, dê atenção a dependências emocionais com pessoas que podem estar prejudicando o seu 
desenvolvimento. Os seus próprios medos podem também ser esses agentes de bloqueios.

Libra – De 23/09 a 22/09: O eclipse lunar desta semana afeta as relações de convivência, prin-
cipalmente com os parentes, com foco em irmãos. Esse eclipse fala sobre expectativas e sentimentos 
de dependências emocionais que você vem nutrindo em relação a pessoas e a situações que se 
apresentam confusas e que, de alguma forma, acabam gerando distorções, mentiras e fugas emocio-
nais. É preciso prestar atenção em quem são essas pessoas e como elas te afetam. As recordações 
voltam como oportunidades de curar as relações que há tempos vêm gerando sacrifícios. Uma con-
versa ou um contato vem para trazer sentimentos à tona com algumas pessoas. O setor do trabalho 
também merece atenção especial, principalmente com a falta de foco e de atenção. A saúde e os 
hábitos também devem ser transformados. O cônjuge está confuso e sentindo dificuldades para fazer 
mudanças viáveis na rotina ou no trabalho. É preciso se posicionar diante de obstáculos com mais 
vigor e proatividade. O desânimo e a falta de foco só aumentam ainda mais os conflitos. É preciso se 
expressar com qualidade e expor o que sente. As relações externas prejudicam o casamento. É uma 
semana muito confusa e há tendências a tomar decisões baseadas no medo ou em bloqueios. Tenha 
atenção com as palavras, a falta de atenção e o foco em atividades que tomam o seu dia. Busque 
avaliar as suas decisões com os pés no chão para entender o quanto vem se limitando, até mesmo 
de uma forma inconsciente.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: O eclipse lunar desta semana afeta os recursos materiais. Aqui 
ficam mais em destaque mais os seus próprios ganhos e investimentos, contudo é importante também 
levar em consideração os recursos compartilhados. O cenário se apresenta confuso, então é neces-
sário avaliar os sacrifícios, porque eles são importantes para reparar possíveis erros e distorções do 
passado, por isso também é importante ficar atento a roubos, fraudes, enganos, distorções e mentiras 
que se mesclam aos seus ganhos atuais. Se estiver passando por alguma conspiração, é preciso 
entender os aspectos que o moveram a entrar nessa experiência e fazer correções urgentes. Sobre 
os sacrifícios, é um momento importante para avaliar o verdadeiro real valor para fazer o que é certo 
e se sacrificar por questões que realmente valem a pena, principalmente em relação aos filhos. Sim, 
os filhos, os afetos amorosos e os dependentes financeiros podem estar ligados a tais decisões finan-
ceiras. As mudanças pelas quais o cônjuge vem passando podem trazer um certo afastamento ou um 
início de divórcio mesmo. É preciso entender a dinâmica de vida, que muda e transforma a relação. 
Permitir tais mudanças o ajudará a elaborar novas ideias e projetos a dois. As necessidades de afeto 
são profundas e merecem atenção. Não é uma semana muito produtiva e você deve prestar atenção 
a certos movimentos financeiros. O cenário colabora com erros, roubos, fraudes ou experiências que 
precisam de uma nova ordem e dinâmica.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: O eclipse lunar desta semana mexe profundamente com você. 
É uma semana importante para lidar com sentimentos, expectativas, culpas, medos e experiências 
afetivas que o aprisionam. Existe a necessidade de curar e de seguir mais leve diante deste cenário, 
que, por sua vez, apresenta-se confuso e pouco produtivo. Será necessário examinar as suas sensa-
ções e as suas percepções com atenção e com compreensão das nuances que geram conflitos para 
fazer escolhas congruentes com as suas necessidades mais íntimas. O passado pode estar muito 
presente e, com isso, trazer lembranças que devem ser ressignificadas. Busque promover uma pos-
tura amorosa e consciente a respeito do quanto você está vulnerável e do quanto a experiência pede 
de você habilidade emocional para perdoar. Você está em condições de valorizar a vida e de mudar 
padrões de comportamentos enraizados por causa de crenças limitantes. O passado volta como uma 
forma de reparar erros e experiências que bloquearam o fluxo dos seus sentimentos. Os bloqueios do 
passado o impedem de se relacionar de uma forma saudável. É momento de mudar tais condutas e 
de avaliar as suas necessidades com mais carinho e autoamor. Existem oportunidades e crescimento 
no âmbito profissional. É preciso dar atenção a documentos ou a trâmites comerciais, entretanto você 
está confuso e sentindo dificuldades para avaliar as possibilidades.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: Nesta semana temos um eclipse lunar que afeta diretamente 
os seus medos mais profundos e enraizados. É uma semana para enfrentar o medo da solidão e de 
relações que vêm carregadas de sentimentos distorcidos e confusos. As relações com as pesso-
as do convívio são fortes e significativas para o seu desenvolvimento pessoal e afetivo, contudo é 
necessário curar as relações com algumas pessoas e avaliar até que ponto a experiência vem com 
distorções, mentiras e fugas emocionais. É preciso ter preparo emocional para ouvir o que temos 
que ouvir e expressar o que habita o nosso íntimo. A rotina também recebe os reflexos da mudança 
e pede de você atenção com a saúde e com os hábitos que prejudicam o seu bem-estar e a sua 
produtividade. Você está mais consciente a respeito de como deve agir e de como deve atuar em sua 
vida. Lembre-se: você é o ator principal da sua jornada e a vida vem pedindo novas posturas de você. 
É uma semana de muita sensibilidade e há a necessidade de expressar os sentimentos com mais 
profundidade e compreensão de medos e conflitos, inclusive com pessoas da convivência do casal. 
O cônjuge está disposto a viver novas experiências. Se estiver sozinho, o gráfico astrológico contribui 
com a entrada de uma nova pessoa. É preciso dar atenção às relações comerciais ou à dinâmica com 
funcionários. O cenário se apresenta confuso e pouco produtivo. Seja o mais claro e objetivo possível 
em suas colocações. Se estiver sem trabalho, busque entender os conflitos emocionais que o deixam 
vulnerável e sem ação.

Aquário – De 21/01 a 19/02: Nesta semana, o eclipse lunar vai mexer com amigos e com pro-
jetos que você esteja desenvolvendo. O campo afetivo também está inserido e é preciso avaliar a 
qualidade da troca, com foco em expectativas que cercam investimentos. Existem informações que 
devem ser processadas e avaliadas para que você encaminhe as suas ideias de uma forma mais pro-
dutiva e viável para o setor material. A autoestima também é afetada diante de decisões profissionais 
e exige de você consciência sobre as suas necessidades de afeto e de reconhecimento. É necessário 
examinar as suas posturas, com foco em encontrar expectativas, frustrações, fraudes, roubos e pes-
soas que fragilizam as suas escolhas materiais e afetivas. Busque entender o quanto os afetos se 
misturam aos negócios e entenda como é possível se posicionar de uma forma madura e consistente. 
As necessidades financeiras se mesclam às suas decisões afetivas. É preciso separar o joio do trigo 
para tomar decisões saudáveis a dois. A autoestima deve ser fortalecida para que você tome decisões 
maduras para a relação. É uma semana produtiva para liderar projetos. Convites podem acontecer. Se 
estiver em busca de trabalho, é uma semana ótima para iniciar novos movimentos e fazer contatos.

Peixes – De 20/02 a 20/03: O eclipse desta semana vai tocar as relações afetivas tanto em famí-
lia quanto amorosas. É uma semana importante para avaliar quais posturas são necessárias com pes-
soas que são queridas ou com pessoas que lhe causam desagrados e insatisfações. O passado exer-
ce em você conflitos de convivência e pedem uma postura congruente. O cenário se mostra confuso 
e pode camuflar a sua visão sobre o futuro e sobre as responsabilidades que devem ser assumidas. 
É muito importante avaliar as suas necessidades de afeto e o modo como você vem enxergando uma 
pessoa que mexe muito com você. As escolhas começam a fazer sentido a partir do momento em que 
você atuar com mais clareza e objetividade, porque nesta semana você vai se sentir mais vulnerável e 
propenso a distorcer os sentimentos e as ações. A ressignificação dos fatos do passado vem de ações 
mais claras e objetivas em relação ao seu momento atual. Não deixe que os medos fiquem maiores e 
examine com profundidade os sentimentos de culpa e arrependimento. A cura vem por meio de suas 
decisões e de suas escolhas. O cônjuge deseja realizar novas experiências e se libertar de padrões 
estagnantes. É uma semana muito positiva para conversar e alinhar os projetos a dois, todavia você 
está confuso e com dificuldades para tomar decisões saudáveis a dois por causa de culpas, mágoas 
ou medos. Apesar dos conflitos que vêm acontecendo, é uma semana ótima para liderar projetos e 
promover reuniões, treinamentos e contatos. Você está sentindo dificuldades para se posicionar e pre-
cisa levar em consideração o que vem acontecendo com um grupo de pessoas no qual esteja inserido 
ou como deseja ordenar as suas ideias. É preciso agir com ética e comprometimento.

Horóscopo

Parabéns e felicidades à 
vereadora e profissional da 
Saúde, Angela Maria Dolniski 
Barboza, que no domingo (7), 
comemora mais um ano de vida. 
Receba os votos de paz, saúde 
e sucesso, do marido Celso, dos 
filhos, netos, familiares, amigos 
e de todos da Câmara Municipal 
de Rafard e colegas da Unidade 
Básica de Saúde. Que Deus lhe abençoe hoje e sempre!

NOVELAS

Fina Estampa - Globo - 21h – sexta-feira: 
Renê se recusa a aceitar a oferta de Griselda, 
que pretende comprar um restaurante para ele. 
Zuleika conta para Amália que ela e Rafael pas-
saram a noite juntos. Antenor se matricula nas 
aulas de Alexandre, e Patrícia estranha. Celina 
pede para Danielle continuar cuidando de Pe-
dro Jorge. Pereirinha e Enzo descobrem que o 
tesouro do chinês foi encontrado. Teodora se 
desespera ao ver que a caixa com as miniaturas 
não está mais em seu armário. Renê procura 
Tereza Cristina.

Totalmente Demais - Globo - 19h – sexta-fei-
ra: Stelinha exige que Eliza se afaste da família 
e de Jonatas para permanecer no concurso. Ra-
fael fica arrasado ao ouvir de Lu as verdades so-
bre Sofia. Jacaré afirma a Braço que se vingará 
de Sofia atingindo a família da jovem. Riscado 
revela a Jonatas que está fugindo de Jacaré, e 
avisa ao amigo que o bandido está atrás dele e 
de Eliza. Rafael pede para encontrar Lili. Jacaré 
segue o carro de Lili.

Novo Mundo - Globo - 18h – sexta-feira: Tho-
mas se irrita por não encontrar Anna em casa. 
Pedro pensa em Chalaça e Domitila. Hugo 
começa a trabalhar na taberna. Narcisa chega 
ao palácio. Wolfgang e Diara armam uma estra-
tégia para libertar a família de um escravizado. 
Piatã e Olinto são liberados para ficar na aldeia. 
Sebastião impede que Madre Assunção fale 
com Cecília. Peter afirma a Amália que não dei-
xará que ela volte a Portugal. Thomas vê Anna 
e Joaquim juntos.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: Tato 
é socorrido, mas pede para voltar à compe-
tição. Felipe sai da pista aplaudido. Luís beija 
Marta. Tato confessa a Keyla que atendeu o 
telefonema de Deco. Tato volta para a pista e 
é ovacionado por seu desempenho. Guto se 
desculpa com Benê. Felipe e Tato são finalistas 
do campeonato. Julinho flagra Josefina e Roney 
se beijando. Samantha tenta convencer Clara a 
ficar com MB para se vingar de Lica. Keyla fala 
sobre Deco na frente de Dóris.

Ouro Verde - Band - 20h20 – sexta-feira: To-
más é interrogado e diz a Lúcio que comeu ca-
marões quando estava com o pai. Lúcio pede à 
inspetora Marta que vá interrogar Miguel. O ban-
queiro se embaralha quando perguntado sobre 
o que comeram. Bia, José e Mônica não querem 
pensar na hipótese de Tomás estar envolvido 
na morte de Catarina. Antônio conta a história 
de Maria Teresa, irmã gêmea de sua mãe, para 
Gonçalo e Inês.

As Aventuras de Poliana - SBT - 20h50 – sex-
ta-feira: Roger é acusado de desvio de dinheiro 
e é procurado pela polícia. Chega o dia das au-
dições para o musical de fim de ano do colégio. 
Pendleton vai até a casa de Ruth, e entrega a úl-
tima versão do projeto para ajudar Bento a voltar 
a andar. Marcelo diz a Glória que Roger tem tira-
do dinheiro de seus fundos de investimento. Lin-
domar consegue o dinheiro, e paga o que deve 
a Falcão. Com as novas pernas robóticas, Bento 
volta a andar. Pendleton retorna como CEO da 
O11O e recontrata Joana e Sérgio. Pendleton 
demite Nadine. As crianças do Clubinho convi-
dam Ester para uma festa na piscina. Os mora-
dores da comunidade se revoltam e exigem que 
o CLP volte a executar as atividades no bairro.

A Feia em NY - SBT - 18h30 – sexta-feira: 
Romina conta a Fábio que Inesita sabe que ela 
está com os quadros de Hugo. Romina precisa 
se livrar dela, por isso cria uma conta de e-mail 
para culpar Inesita do roubo da última coleção. 
Charlie se reúne com sua sobrinha e afilhado. 
Bertha os vê e pensa que ele está com a mulher 
e o filho.

O Que a Vida Me Roubou - SBT - 17h15 – 
sexta-feira: Rosário pede a Victor que entre-
gue, pessoalmente, uma carta a seu filho, mas 
que não conte que é de sua mãe. Na fazenda, 
Alessandro se despede do Padre Anselmo, pois 
pretende fazer uma longa viagem. Victor che-
ga para dar a carta, mas Macário diz que seu 
patrão viajou e não sabe quando regressará. 
Victor deixa a carta no escritório. Angélica e 
José Luis se casam, Joaquim aparece com uma 
arma, mas Renato o ameaça e pede que se re-
tire e deixe que sua filha seja feliz. Amélia pede 
a José Luis que cuide de sua filha. Prudência, 
Virginia, Esmeralda e Renato desejam felici-
dades. José Luis e Angélica partem em lua de 
mel. Pouco antes da cerimônia, Adolfo mostra 
as passagens para o exterior a Demétrio, mas 
ele lembra que prometeu ao pai que se casaria 
com Josefina. A noiva e os convidados estão 
desesperados porque Demétrio não chega. Eles 
estão a ponto de cancelar o casamento quando 
Demétrio aparece e eles se casam. Tomás diz a 
Demétrio que lhe dará uma quantia mensal em 
dinheiro, mas ele não terá poder sobre a fortuna 
de Josefina. Furioso, Demétrio cancela a lua de 
mel. Victor visita Dominga e Macário sem saber 

nada de Alessandro. Depois de muito tempo, 
Alessandro e Maria voltam de viagem e ele en-
tra no escritório para revisar a correspondência.

Cúmplices de um Resgate - SBT - 21h30 – 
sexta-feira: Os cúmplices de um resgate con-
seguem entrar na mansão e abrir a passagem 
secreta para encontrar Isabela. A garota pede 
para fala sozinha com Manuela. Raul aparece 
e faz de tudo para estabilizar Otávio. Regina 
flagra os cumplices com Isabela e ameaça jo-
gar Felipe da escada. “Manuela” diz que ficará 
na mansão para que Regina solte o menino. As 
crianças vão embora e “Isabela” revela que na 
verdade é Manuela e que quem ficou na man-
são foi a verdadeira Isabela, que segue com o 
plano de mentir para Regina.

Apocalipse - Record - 20h45 – sexta-feira: 
Noah diz que milagre aconteceu. Susana diz 
que Benjamin precisa ter fé. Zoe fala sobre o 
Arrebatamento com Soraya. Adriano mexe nas 
coisas de Ricardo e descobre que Débora tem 
um caso com Luca. Gideon fica surpreso ao ver 
que as águas do rio viraram sangue. Rodrigo 
chama a atenção de Isabela. Natália descobre 
que Henrique é amante da doutora Gláucia. Tali-
ta se surpreende ao ver Estela entrando no local 
da seita. Ricardo inicia parceria com Uri. Dudu 
chama Gláucia para depor. Henrique suborna o 
policial. Talita se recusa a voltar para casa com 
Estela. Ricardo se surpreende ao saber que 
Ariela descobriu sobre o atentado aéreo.

Jesus - Record - 21h30 – sexta-feira: Jesus 
diz que a Mulher Samaritana não terá mais 
sede. Ele pede para ela chamar o marido. Ami 
tem esperança em sua cura. Yarin fica maravi-
lhada com as palavras de Jesus. Susana tenta 
ajudar Shabaka a cuidar do ferimento em sua 
mão, mas ele não deixa. Adela fala sobre Jesus 
com Diana. Pedro diz que não deveria ter deixa-
do Jesus sozinho. Dimas e Gestas lamentam a 
morte de sua mãe. Adela conversa com Diana 
sobre os dois filhos perdidos. Shabaka observa 
os ladrões. Maria Madalena recebe a visita de 
Susana. Judas Iscariotes vai até Jerusalém à 
procura de Jesus. Madalena vê seu reflexo se 
transformar no espelho e se desespera. Pedro 
e os outros discípulos veem Jesus conversando 
com a Mulher Samaritana. Iscariotes fala mal de 
Antipas e é questionado por Pilatos. Heitor zom-
ba de Batista na prisão. Herodíade manda Sa-
lomé ficar longe do prisioneiro. Joana descobre 
que Jesus fez Judas Tadeu voltar a enxergar. 
Yarin avisa sobre a presença de Jesus em Sa-
maria. Sula se desculpa com Maria. Um grupo 
de samaritanos se aproxima de Jesus. Iscario-
tes escreve uma carta dizendo que não servirá 
mais a Antipas. Asisa fala mal do Messias e Ma-
teus fica irritado. Simão Fariseu não dá atenção 
a Laila, que é assediada por Jairo. Enquanto 
conversa com Cornélius, Sara recebe a visita de 
Maria. Alguns samaritanos pedem para Jesus 
ficar mais tempo na cidade. O Messias espalha 
a palavra de Deus para todos. 

FILMES

Agente 86 - Globo - 14h59 – sexta-feira: Um 
ataque à sede da Controle faz com que Maxwell 
Smart seja, enfim, promovido a agente, ganhan-
do o código 86. Agora, juntamente com a agente 
99, ele precisa encontrar os vilões da Kaos e 
encerrar seus planos.

Ninguém Segura essa Garota – SBT - 23h15 
– sexta-feira: Após um tempo sem dar notícias, 
Katie, uma ingênua garota do interior, vai a Nova 
York para fazer uma surpresa para o namorado! 
Diante do flagra da traição, ela, mesmo desani-
mada, resolve dar uma chance à cidade grande 
e aceita um inesperado e curioso convite para 
ser secretária numa renomada empresa! A ino-
cente jovem não sabe o que a espera; porém 
promete dar trabalho aos inimigos.

Em Busca da Justiça – Globo - 2h47 – sex-
ta-feira: Félix de La Pena é um motorista de 
carro-forte. Em uma tentativa de assalto, ele é 
baleado e sobrevive milagrosamente. Durante 
sua dolorosa recuperação, ele tem uma enorme 
surpresa ao descobrir que é o principal suspeito 
do crime. Agora, ele precisa encontrar os verda-
deiros culpados antes que vá parar na cadeia.

Sorria, Você Está Sendo Filmado – Globo 
- 4h18 – sexta-feira: Mathias é um solitário 
roteirista de piadas que trabalha para a Rede 
Globo. Um dia, ele posiciona a webcam do seu 
computador e, diante dela, se mata com um tiro 
na cabeça. Não demora muito para que o portei-
ro Geneton, a faxineira Neide, o síndico Valdir 
e sua esposa, Vera, cheguem ao apartamento, 
onde encontram o morto. Eles chamam a polí-
cia e, enquanto esperam, conversam sobre o 
ocorrido e suas próprias vidas. Tudo sob o olhar 
atento da webcam, que continua em pleno fun-
cionamento.

Novelas e Filmes

Quem também assopra velinhas na próxima quinta-feira (11) é o 
jornalista Felipe Poleti. Receba os parabéns e votos de paz, saúde 
e sucesso, da namorada Paula, familiares e amigos.
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Gamaliel deixa Secretaria de Segurança Pública 
e reassume cadeira no Legislativo capivariano

Capivari  |  Ex-secretário e agora, vereador de Capivari, bateu um papo com o diretor do jornal O Semanário e falou sobre o trabalho realizado na pasta

No dia 29 de maio, o 
secretário de Segurança 
Pública de Capivari, Ga-
maliel Lourenço de Sou-
za, anunciou sua saída da 
pasta. Na segunda-feira 
(1), ele reassumiu a cadei-
ra de vereador na Câma-
ra Municipal. No mesmo 
dia, o ex-secretário par-
ticipou de um bate papo 
com o diretor do jornal O 
Semanário, Túlio Darros, 
transmitido ao vivo pelo 
Facebook. 

Segundo Gamaliel, 
depois de 4 anos à frente 
da pasta, o motivo da sa-
ída tem a ver com as leis 
eleitorais, o que indica a 
possibilidade de disputar 
as próximas eleições na 
cidade.

Conquistas
Gamaliel acredita ter 

realizado um bom traba-
lho no município e des-
tacou o fechamento do 
convênio com a Polícia 
Federal, que possibilitou 
a qualificação de toda a 
guarda municipal dentro 
do que a PF exige.

“Realizamos a compra 
de armamento novo, cria-
mos novos departamen-
tos, como o canil, que tem 
um papel fundamental na 
sociedade, além do traba-
lho social”, conta.

Outro tema abordado 

pelo vereador foi a criação 
da dupla de guarda para 
cuidar dos casos relacio-
nais à lei Maria da Penha, 
em que a GM irá ajudar 
na proteção das mulheres 
que sofrem agressões.

“Esse projeto se utiliza 
de uma listagem de mu-
lheres em risco, e essas 
mulheres são acompanha-
das semanalmente pela 
Guarda Municipal. Essas 
informações apuradas, 
são passadas para a dele-
gacia para verificar as re-
ais condições dessas mu-
lheres”, explica Gamaliel.

O ex-secretário tam-
bém destacou as novas 
viaturas para a cidade e 
a realização de concursos 
para aumento do efetivo.

“Conseguimos levan-
tar a Guarda Municipal 
de Capivari. E todo esse 
trabalho vem sendo reco-
nhecido. Hoje, a cidade de 
Capivari está em 13º lu-
gar entre as cidades mais 
seguras do estado de São 
Paulo”, revela o vereador.

Para Gamaliel, essa 
melhora teve como princi-
pal ponto o investimento 
humano que foi realizado. 
Segundo ele, os guardas 
estão cada dia mais moti-
vados a trabalharem. 

Atualmente, Capivari 
conta com 93 guardas ci-
vis.

Aluguel viaturas
Questionado sobre a 

polêmica criada acerca 
do contrato de aluguel 
das viaturas para a guarda 
municipal, Gamaliel disse 
que houve um aumento de 
300% nos atendimentos à 
ocorrências.

“Antes disso, era im-
possível realizar todos os 
atendimentos solicitados, 
já que a cidade não tinha 
viaturas para atender a es-
sas ocorrências. E a maio-
ria do atendimento tinha 
que ser redirecionado a 
Polícia Civil ou Militar”, 
conta. 

Hoje, o município tem 
cerca de 13 viaturas dis-
poníveis para o uso da 
corporação.

Câmeras de 
monitoramento
O parlamentar também 

falou sobre o projeto de 
monitoramento através 
de câmeras que ele ten-
tou implantar, mas não foi 
possível. Segundo Gama-
liel, na época, o projeto 
só estava sendo liberado 
para cidades com mais de 
100 mil habitantes. 

“Outra possibilidade 
verificada, era que Ca-
pivari fizesse parte da 
região metropolitana de 
Campinas, mas também 
não foi possível. Apesar 

dos esforços e do projeto 
bem montado, que inclu-
sive foi aprovado, seu alto 
custo, cerca de um milhão 
de reais, impossibilitou a 
implantação”, explicou.

Segundo Gamaliel o 
projeto de monitoramento 
para a cidade usaria câ-
meras inteligentes nas en-
tradas de Capivari e essas 
câmeras possibilitariam a 
verificação das placas dos 
veículos, observando se 
o mesmo era produto de 
furto, roubo ou clonagem.

Índice de 
criminalidade
De acordo com o ex-

-secretário, principalmen-
te no período da quaren-
tena, houve diminuição 
no número de furtos e 
roubos. 

“É importante que os 
munícipes realizem o bo-
letim de ocorrência sem-
pre que houver qualquer 
tipo de furto ou roubo. 
Independentemente do 
valor, o boletim pode ser 
feito por meio da internet 
ou na delegacia de polí-
cia. Quando esse boletim 
é registrado, além de ter 
dados mais seguros, o 
município consegue que, 
os governos Estaduais e 
Federais mandem mais 
recursos para a segurança 
do município”, alerta.

Novo comandante
Gamaliel revelou que 

indicou ao prefeito de Ca-
pivari, Rodrigo Proença, 
o nome do atual coman-
dante da Guarda Civil, 
Aldrumont Ferraz, para 
assumir a secretaria. “Ele 
é um excelente profissio-
nal e de total confiança”, 
disse.

Promad
Para o ex-secretário, o 

Promad (Programa Muni-
cipal Antidrogas) também 
é um dos principais lega-
do da GCM. O trabalho 
de prevenção para evitar 
que a criança e adolescen-
te entre no mundo do ál-
cool, do cigarro e das dro-
gas ilícitas já formou mais 
de 7 mil adolescentes em 
Capivari. 

Segundo Gamaliel, as 
crianças têm entrado nes-
se mundo cada vez mais 

cedo. “Cerca de 50% a 
60% dos atendimentos da 
guarda são relacionados 
ao uso ou porte de drogas 
ilícitas”.

Combate ao
Coronavírus
Em relação à fiscaliza-

ção do uso de máscaras 
diante a pandemia do co-
ronavírus, Gamaliel falou 
que a Guarda Municipal 
está ajudando sim na fis-
calização e na orientação 
à população. 

“Mas no caso das mul-
tas devido à falta de uso 
das máscaras, quem pode 
aplicá-las é o órgão com-
petente, que no caso é a 
Vigilância Sanitária. A 
Guarda Municipal traba-
lha fortemente na orienta-
ção da importância do uso 
de máscara para proteção 
contra o coronavírus”, fri-
sou.

Gamaliel Lourenço de Souza, vereador de Capivari (Foto: Arquivo/O Semanário)




