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OpiniÃo
Será que o povo 

perdeu a capacidade 
de pensar e respeitar a 
si mesmo e o próximo? 

O avanço do Coronavírus em Capivari é preocupante. 
Na terça-feira (9), o prefeito Rodrigo Proença, anunciou 
36 novos casos de contaminação, subindo o placar para 
120 infectados pela doença.

No mapa apresentado pela Secretaria de Saúde e Vigi-
lância Epidemiológica no último boletim (09/06/2020), 
a cidade foi dividida em cinco pontos – Norte, Sul, Les-
te, Oeste e área Central. O que mais assusta, é que a Co-
vid-19 já acometeu pessoas em todos os pontos.

São 8 casos registrados no Centro de Capivari (2 re-
cuperados). Já na área Norte, foram 2 casos no bairro 
Gênova (ambos recuperados). Na área Sul, três bairros 
abrigam 9 pessoas infectadas (sendo 6 recuperadas), são 
eles: Vila Fátima, Nova Aparecida e Vila Nova.

A região Leste é a que contém o maior foco de Corona-
vírus. São 94 casos confi rmados da doença (57 recupera-
dos), nos bairros Ribeirão e Conjunto Habitacional Isma-
el Sanches. Neste caso, o maior número de infectados se 
deu em um alojamento de trabalhadores do corte de cana 
que vieram para trabalhar na safra.

Outros três bairros localizados na região Oeste apre-
sentam 6 infectados (2 recuperados) pela Covid-19: Mo-
rada do Sol, Jardim Elisa e Engenho Velho.

Em contrapartida, 69 pessoas já estão recuperadas e 
fora da estatística de propagação do vírus.

No entanto, o que mais preocupa mesmo é a falta de 
consenso e sensibilidade do governo Estadual, que além 
de ajudar, atrapalha os municípios a tomarem as medi-
das mais assertivas para cada realidade.

Depois de anunciarem o plano de retomada gradual 
da economia, no dia 1º de junho, e autorizarem a reaber-
tura de algumas atividades do comércio da região de Pi-
racicaba por um período de 6h e atendimento com capa-
cidade de 30%, o governo do Estado de São Paulo aplicou 
novas regras depois de uma semana.

Depois da retifi cação do decreto, os comerciantes fo-
ram obrigados a reduzir a jornada de trabalho para 4h 
diárias e também a capacidade, para 20%.

Não somos especialistas no assunto, mas qual a lógi-
ca em reduzir ainda mais o horário de funcionamento do 
comércio? Ora, se 6h já causava certa aglomeração, redu-
zir ainda mais a jornada, consequentemente as opções de 
horário, contribui para o aumento da taxa de aglomera-
ção. Estamos errados?

Colocamos esse questionamento na página ofi cial d’O 
Semanário no Facebook e uma resposta em especial, da 
leitora Ligia Rodrigues, resumiu o momento que enfren-
tamos. Veja o que diz a internauta: 

“Bom, tava na cara que isso ia acontecer depois de 
tantas aglomerações. Entendesse que todos tem suas ne-
cessidades, que faz tempo que tudo está fechado, é mais 
que compreensível que agora todos queiram colocar sua 
vida em dia.

Porém, o problema é que a maioria das pessoas não 
entendem, que a pandemia ainda não acabou. As lojas 
estarão abertas mesmo que em horário reduzido, todos 
os dias. Não existe necessidade de dobrar esquinas com 
fi las imensas.

Todos querem colocar a culpa em alguém, no entanto 
os próprios culpados são as pessoas, que não entendem, 
ou não querem entender o momento, que não respeitam 
as regras, que aglomeram, não usam devidamente as 
máscaras, não respeitam o distanciamento de um me-
tro, que ao invés de irem sozinhos, levam a família toda.

Infelizmente a falta de educação, respeito e considera-
ção, sim consideração, porque se as pessoas não respei-
tam as regras, quem sofre é o pobre trabalhador que tem 
sua jornada de trabalho e salário reduzidos por isso.

Querem que as lojas abram normalmente, respeitem, 
apoiem os estabelecimentos, tendo bom senso e educa-
ção. Se assim o fi zessem hoje, nem estaríamos conver-
sando sobre o assunto. Uma boa noite a todos”.

Com esta ótima refl exão, encerramos este editorial, 
pedindo uma refl exão profunda de todos. Mais do que 
nunca, é hora de respeitar e seguir a regras do jogo.

O estrago já foi causado, seja na economia, seja na 
perca de um ente querido ou até mesmo aqueles que se 
encontram convalescidos. Vamos colaborar para mini-
mizar e não causar transtornos ainda maiores em nossas 
casas e na comunidade em que vivemos.

Editorial

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

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

A imprensa e nossa língua 4
Neste espaço tratare-

mos da segunda parte do 
chamamento: Nossa Lín-
gua. O Semanário é um 
jornal eclético e demo-
crático, o que me permite 
peregrinar pelos vários 
campos do saber, além do 
� losó� co e teológico po-
demos entrar no campo 
da linguística. Não tenho 
formação especí� ca, mas 
arranho a portuguesa, in-
glesa, grega Koiné, latim, 
aprendi algumas palavras 
do tupi-guarani, assim, 
vamos tentar algumas 
curiosidades etimológi-
cas e semânticas de nossa 
língua, e posso m estribar 
no meu livro A Curiosa 
Orígem das Palavras.

A língua é o meio de 
comunicação que usamos 
desde o dia que aprende-
mos a falar, e, apesar do 
isolamento social a que 
se colocam os viciados 
na telinha, ainda é o mais 
utilizado. A língua é um 
organismo vivo, nasce, 
cresce, modi� ca-se, de-
saparecem algumas pala-
vras, outras surgem, é di-
nâmica. O latim, o koinè 
grego e outras línguas 
morreram, e quão dife-
rente é a língua portu-
guesa de Pero Vaz de Ca-
minha (leiam sua carta) 
da falada hoje. Euclides 
da Cunha (1866-1909), 
escritor, jornalista do 
Estadão, enviado como 
repórter sobre a Guer-
ra dos Canudos possuía 
um glossário muito rico, 
usava de regionalismos e 

neologismos (criação de 
palavras novas, ou dar 
novo signi� cado a outras) 
de maneira que aqueles 
que leram Os Sertões, 
assim como eu, tiveram 
de usar bom dicionário. 
O competente Guedes 
de Oliveira publicou o 
artigo “Os Sábios” neste 
jornal (8/5/20) onde ob-
serva-se o vocabulário 
tão diverso do coloquial 
hodierno (releiam, vale à 
pena). Não precisa ir tão 
distante, vejam os leitores 
paulistas se entendem a 
linguagem gaudéria (gaú-
cha): 

“Ganhei um chasque 
pra ir a uma querência. 
Passei umas treze lom-
bas e quatro sinaleiras, 
então vi uns guascas, na 
verdade era uma indiada 
meio abichornada e umas 
chinas que me ensinaram 
onde era o pago. Bah! Foi 
uma peleia pra chegar an-
tes do churrasco de chão, 
que tinha chuleta, pon-
ta de ripa, vazio e galeto, 
tinha chimarrão e berga-
mota pacas. Bah, guria, 
tinha até xis, tri legal, 
deu vontade de fazer uma 
vianda. Arrecém cheguei, 
vi o fandango. As prendas 
fatiotas e os guapos com 
pilchas, botas e guas-
cas apresentando uma 
chula num palanque no 
banhado. Eu estava lá 
mosqueando, e báh, me 
aprontaram uma trampa, 
� zeram-me participar do 
entrevero; tinha de laçar 
uma rês mais rápido do 

que os vaqueiros. Como 
não sou abagualado, vi 
no meio de uns matun-
gos, um tordilho, montei 
toquei-lhe a espora, lacei 
talagaço duas rezes pe-
las guampas. E não estou 
trovando. Minha gibeira 
� cou cheia. Na volta, pe-
guei a faixa e encontrei 
um guri abichornado e 
dei-lhes uns pilas pra ele 
e fui lomba abaixo. Na 
faixa preta, tomei uma 
pechada, fui ao lateiro, 
em frente à carniceria. 
Barbaridade tchê! Lá se 
foram meus pilas!

Matute o leitor, nestes 
regionalismos nordesti-
nos:

Sou um cabra arre-
tado. Vi um batoré des-
milinguido, aperreado 
com camisa afolesada e 
malamanhado querendo 
sarrar uma cabrita coto-
co, zaroia e zambeta, aí 
eu quis ser o corta-jaca e 
disse para o batoré: Abi-
lolou de vez, foi? Assunta 
bem, não seja abiscoita-
do! Amanhã não � que 
empazinado nem avexa-
do, não venha fubento, 
mostre que é um enxeri-
do, não seja froxo, nada 
de pedir penico. Noutro 
dia o cabra veio com um 
gibão como se fosse um 
galalau, eu disse leve a ca-
brita comer um girimum 
com jabá e macaxera, de-
pois vão ao rela-buxo. Vai 
ser pai d’égua! Não seja 
pirangueiro.

Não critique o lingua-
jar que lhe pareça inculto 

como diz Antônio Gon-
çalves da Silva, o Patativa 
Assaré (1909-2002), ape-
sar de analfabeto (meses 
de escola), cego de um 
olho, foi um dos maiores 
poetas e repentistas do 
Brasil, e... � lósofo popu-
lar: 

“É melhor escrever er-
rado a coisa certa do que 
escrever certo a coisa er-
rada”. Note um trecho de 
uma de suas poesias:

“Sou um percevejo que 
canta

Com vontade e espe-
rança

de vê um Brasil mió
Mas o Brasil continua
O canto da perua que é 

pió, pió,pió!
Leiam as poesias de 

Bráulio Bessa, Jonas An-
drade e de Patativa, mes-
tre em poesia e comuni-
cação. Comunicação da 
mais alta qualidade reve-
lando o talento que Deus 
conferiu a esses brasilei-
ros nordestinos, compa-
triotas que nos orgulham, 
tanto quanto os poetas e 
cancioneiros gaúchos e 
de outros rincões do tor-
rão nacional.

Tradução na próxima 
edição.

Um bombom para o 
leitor assinante, que me 
der, até a próxima quar-
ta-feira, a tradução destes 
trechos sem ter tido con-
tato com  gaúchos e nem 
nordestinos.

Bem, chegamos agora 
ao término desta interes-
sante teoria, mas para po-
dermos passar à teoria es-
piritual, devemos observar 
um problema com o qual 
os cientistas estão se de-
frontando, que é o destino 
do Universo.

Com a ocorrência do Big 
Bang há 15 bilhões de anos e 
posteriormente a creação de 
planetas, estrelas e galáxias, 
também passou a existir a 
gravidade destes corpos ce-
lestes. A partir desta consta-
tação os homens de ciência 
se questionam a respeito do 
destino do Universo: o Uni-
verso continua se expandin-
do e assim continuará para 
sempre.

Segundo nos a� rmam 
a maioria das regiões e 

organizações místicas, no 
início dos tempos, todos 
os homens ou personali-
dades-alma, são encontra-
dos em Deus e Deus e os 
homens, eram personali-
dades distintas, porém, em 
conjunto, era como se fos-
sem um único Ser.

E assim aconteceu. Os 
homens saíram (aparente-
mente) do seio de Deus, lá 
permaneceram apenas al-
gumas entidades (em com-
paração com a maioria de 
personalidades-almas que 
se afastaram Dele), as quais 
alguns chamam de anjos.

Consequentemente, os 
homens tornaram-se seres 
encarnados e passaram por 
experiências totalmente 
novas como, o sofrimento, 
a dor e a morte. Segundo 

ainda nos a� rma esta te-
oria, a partir do momen-
to que os homens saíram 
de Deus, eles encetaram 
uma jornada evolutiva 
que, em seu ápice, levaria 
novamente estas persona-
lidades-alma ao âmago de 
Deus. E Dele não sairiam 
novamente, pois teriam 
aprendido a lição que Deus 
é nosso Pai e nos ama, não 
havendo mais necessidade 
de expansão. Sendo assim, 
Deus e os homens tornar-
-se-iam unos mais uma 
vez. (Segue)

Cidadania
Em uma das nossas 

meditações sobre o que 
vem acontecendo no e 
com o globo terrestre, o 
comparamos a um barco 

a deriva no meio de enca-
pelado oceano, sem leme, 
sem bússola sob violento 
temporal, com rajadas de 
vento, levando as águas 
tumultuadas a invadir o 
tombadilho pondo em ris-
co a vida de seus ocupan-
tes, sem características de 
melhoria.

Diante de tão alarman-
te situação, os passageiros 
(a humanidade, nós), de 
joelhos e mãos postas, em 
prece rogamos ao Senhor 
dos Mundos, piedade e 
perdão para os pecadores 
e esperança para aqueles 
que sofrem, assim como 
fé e esperança par ao pros-
seguimento na disciplina 
caminhada evolutiva em 
direção à Luz Maior. As-
sim 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 II
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Quem de nós que sendo 
privilegiado por ter convi-
vido, ainda que por pouco 
tempo, com sua vovó ou 
“nona”, como preferem os 
italianos, e que já se foi, 
hoje não � ca com os olhos 
marejados de lágrimas ao 
recordar daquela amoro-
sa velhinha, que nos con-
fortava nas horas tristes, 
aquela que foi nossa mão 
amiga? Todos nós!

Caro leitor amigo, lem-
bras dos dias da tua infân-
cia, do avental da tua avó, e 
de como ele tinha inúme-
ras utilidades? 

Ao mesmo tempo em 
que o avental servia para 
proteger as vestes, era usa-
do para proteger as mãos 
ao retirar o delicioso bolo 
fumegante do forno, ou 
ainda para segurar o cabo 
de uma frigideira, que fri-
tava os deliciosos bolinhos 
de chuva...

Quão maravilhoso era, 
a gente sendo criança, ao 
chorar, ser consolado por 
aquela que entendia nossas 
dores, e enxugava nossas 
lágrimas com seu avental, 
e que muitas vezes, servia 
também para limpar nos-
sas carinhas sujas.

Ao voltar do enorme 
quintal que tínhamos em 
casa, o avental servia para 
transportar os ovos e, por 
vezes, algum pintinho do-
ente que já vinha se aque-
cendo naquele pano, que 
parecia se apenas um pe-
daço de tecido, mas era 
puro carinho e amor.

Ao chegar algum visi-
tante estranho em nossa 
casa, o avental era por nós 
agarrado e servia para nos 
proteger da timidez, coisa 
comum às crianças daque-
le tempo.

Quando estava frio, a 
avó enrolava os nossos 
braços nos protegendo e 
isso nos aquecia e nos dava 
proteção.

O bom velho aven-

tal também servia de fole 
para nosso fogão de lenha, 
quando era agitado por 
cima do braseiro, fazendo 
o fogo e aquecer nossa co-
zinha.

Servia para transportar 
tudo que era colhido em 
nosso quintal, feijões de 
vara, chuchu, quiabo, cou-
ves, e até a madeira seca 
para prover de lenha o fo-
gão na cozinha.

No � nal da temporada 
das frutas, era utilizado 
para colher e trazer para 
dentro de casa, as laranjas, 
mexericas, caídas da árvo-
re, balançadas pelo venda-
val da madrugada, e que 
não podiam ser perdidas 
pela ação do tempo.

Na hora de chamar a to-
dos para as refeições, era a 
vovó quem dava o sinal, ao 
parar na porta e agitando 
seu avental, dizia venham! 
E instantaneamente, todos 
obedeciam, e se dirigiam 
a ela, pois sabiam que ti-
nham de ir à mesa.

Hoje não se usa mais 
avental, como os que usa-
vam as nossas vovós, e 
nem mesmo as vovós são 
iguais aquelas da nossa in-
fância...

Creio que os muitos 
anos se passarão, e não ha-
verá qualquer outra inven-

ção ou objeto que possa 
substituir aquele bom e ve-
lho avental que nossa vovó 
usava.”

Tive o privilégio de por 
um tempo inesquecível, 
ter ao meu lado minha 
vovó Isaura, mãe da minha 
mãe Benedita, que está na 
foto colhendo chuchu, e 
lembro-me dela com mui-
tas saudades, pois só nos 
trouxe alegrias, o que nos 
enche de saudades.

Quando ela morava em 
Porto Feliz, e vinha nos 
visitar e passar uma tem-
porada em nossa casa, eu 
é que ia no ponto de ôni-
bus esperar para trazer sua 
mala de roupa, e quando 
ela voltava para Porto Fe-
liz, também eu é que ia 
com ela para pegar o ôni-
bus da Viação Camargo, 
que fazia ponto em frente à 
casa do Sr Rino Pelegrine, 
e levava suas coisas.

Meu conforto, está, em 
ter a esperança de que um 
dia nos reencontraremos e 
junto aos meus pais e ou-
tros avós que infelizmente 
não pude conhecer, � ca-
remos todos juntos para 
sempre.

Caro leitor amigo, grato 
por nos prestigiar com sua 
leitura. 

Abraço.

À minha vovó Isaura
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ArTiGo A������ D��� R�������� �� C������, 
bacharel em Direito com especialização em 

dependência química na USP/SP/GREA

Morte - um tabu para 70% dos brasileiros
“Crianças não têm 

medo da morte. São os 
adultos que transformam 
o morrer em uma ques-
tão obscura. Com isso, 
criamos pessoas ansiosas, 
que não sabem perder”, 
explica a psicóloga Sílvia 
Coutinho, especialista em 
cuidados paliativos pediá-
tricos e adultos (www.me-
tropoles.com).

Precisamos falar sobre 
a morte sempre, porque é 
uma coisa inevitável para 
todos nós. E essa crise da 
pandemia causada pela 
Covid-19 trouxe mais re-
� exões sobre o tema.

O jornal O Estadão, 
numa pesquisa com mais 
de 1 mil pessoas em todo o 
país, constatou que “70% 
dos entrevistados com 
mais de 60 anos a� rmam 
que estão re� etindo mais 
sobre a � nitude da vida 
e 70% daqueles acima de 
45 anos acham importan-
te organizar testamento e 
plano funeral. Mas, como 
re� exo do tabu, apenas 
30% já começaram de fato 
esse planejamento”.

Diferente das doenças 
crônicas, como o câncer, 
para as quais se podem 
estabelecer os cuidados 
paliativos, essa doença do 
novo coronavírus é muito 
rápida. A morte é um pro-
blema dos vivos e no mo-
mento atual apresenta um 

aspecto incomum em sua 
atuação cotidiana, com 
o surgimento abrupto de 
um número assustador 
de óbitos, em curto pra-
zo, quando se considera a 
família e amigos dos que 
falecem e a invisibilidade 
do morto, que não recebe 
visitas, com sepultamento 
solitário.

Nesse sentido, todos 
nós devemos meditar que 
podemos retornar mais 
cedo para a vida espiritu-
al, e precisamos conversar 
e fazer declarações ante-
cipadas de vontades ou 
testamento vital, onde a 
pessoa esclarece sua von-
tade ou não de ser levada 
e mantida em uma UTI, 
ser submetida a procedi-
mentos de ventilação me-
cânica, tratamentos dolo-
rosos ou extenuantes, ou 
mesmo a reanimação na 
ocorrência de parada car-
diorrespiratória. Pode-se, 
ainda, tratar de assuntos 
como: doação de órgãos, 
determinar que o corpo 
seja enterrado ou crema-
do, cerimônias fúnebres, 
outorgar mandato para 
alguém de con� ança para 
gerir e administrar seus 
bens e haveres, etc. 

Outro aspecto a re� etir 
sobre a morte diz respei-
to à situação � nanceira 
da família e dos bens. O 
juiz de direito aposenta-

do, Donizete Pinheiro, es-
clarece: “Deixar a família 
com a situação � nancei-
ra e social equilibrada é 
também uma manifesta-
ção de amor. A� nal, vive-
mos num mundo em que 
morar, comer, se vestir, 
estudar, ter saúde e lazer 
fazem parte do bem-estar 
da pessoa”.

Boa parte da popula-
ção teme a morte e diz 
que deseja morrer re-
pentinamente, o que não 
é bom para o espírito, 
que é surpreendido. O 
que seria então uma boa 
morte, uma passagem 
tranquila? Morrer idoso, 
com saúde, sem sofri-
mento, rodeado de quem 
se ama, depois de ver os 
filhos e netos crescidos. 
Sim, isso seria o ideal. 
Mas, nem sempre é da 
forma que se deseja.

O espiritismo ressalta a 
importância da educação 
sobre a morte, começan-
do a tratar sobre o assun-
to já na evangelização da 
criança, e não como tema 
proibido nem como sinô-
nimo de destruição e ani-
quilamento, mas de tran-
sição, pois para aqueles 
que vivem corretamente e 
no bem, ela é calma e feliz, 
assemelhando àquilo que 
acompanha uma noite de 
sono, com um despertar 
sereno.

Prefeitura de Capivari comemora alta 
de paciente em UTI pela Covid-19

A Prefeitura de Capi-
vari comemorou na terça-
-feira (9) o número de 69 
pacientes considerados 
curados da Covid-19 no 
município. Entre esses, 
está o paciente M.A.S., 
de 46 anos, que teve alta 
na tarde de quinta-feira 
(4) da Santa Casa de Mi-
sericórdia, após 15 dias 
de internação.

Durante live em rede 
social no começo da tar-
de de sexta-feira, o pre-
feito Rodrigo Proença 
homenageou as equipes 
de Saúde do município, 
incluindo a da Santa Casa 
e do Hospital Unimed 
Capivari. 

Proença se compro-
meteu a entregar cho-
colates “Ouro Branco” 
representando cada pa-
ciente curado, para serem 

distribuídos as equipes 
pelas mãos da secretária 
de Saúde do município, 
Alessandra Fumiko Yata-
be de Campos e pelo Dr. 
Annibal Constantino Gu-
zzo Rossi, diretor clíni-
co e técnico do Hospital 
Unimed Capivari. 

“Quanto vale uma 
vida para você? Se fos-
se seu pai, sua mãe, seu 
fi lho...Uma vida não tem 
preço! Nós estamos mui-

to felizes com a alta des-
te paciente da UTI, do 
seu retorno para casa, e 
eu só tenho a agradecer 
a estes profi ssionais que 
arriscam suas vidas para 
poupar as nossas!”, disse 
o prefeito. 

De volta para casa
O paciente M.A.S, 

de 46 anos, foi interna-
do na Santa Casa em 21 
de maio, e depois enca-
minhado à Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) 
no Hospital Unimed Ca-
pivari no dia 23 de maio. 
No dia 1 de junho, ele 
teve alta da UTI e voltou 
para internação clínica na 
Santa Casa, de onde saiu 
nesta tarde de quinta-fei-
ra (4), com a felicidade 
de poder voltar para casa 
e para sua família.

SAÚDE
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Rafard contrata 
profissional e volta 
a oferecer serviços 

veterinários

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

A Vigilância Sanitária 
de Rafard informou nes-
ta semana que retomou 
os serviços veterinários 
na cidade. A médica ve-
terinária, Andréia Dias 
Kubota, formada pela 
Faculdade Anhanguera, 
de Campinas, passou no 
concurso público reali-
zado em 2019 pelo mu-
nicípio.

O horário de atendi-
mento ao público é de 
segunda, quarta e quin-

ta-feira, das 13h às 17h, 
e de terça-feira, das 8h 
às 12h e das 13h às 17h.

Segundo Andréia, o 
Projeto de Castração 
começará em breve e os 
moradores já podem ca-
dastrar os animais para 
porterior castração.

A veterinária alertou 
que o serviço será ofe-
recido para animais sem 
raça definida (SRD), sa-
dios e com idade de 6 
meses até 7 anos.

Serviço de castração voltará a ser oferecidos em Rafard (Foto ilustrativa)

Coleta de materiais 
reciclados é realizada 
todas às terças-feiras

RAFARD

A Divisão do Meio 
Ambiente de Rafard, em 
parceria com uma coo-
perativa de reciclagem, 
está realizando a coleta 
seletiva de materiais re-
cicláveis, todas as ter-
ças-feiras.

No entanto, a coleta é 
realizada apenas nos en-
dereços cadastrados  na 
diretoria de Meio Am-
biente. O munícipe que 
tiver interesse em par-
ticipar deve enviar um 
e-mail para meioambien-
te@rafard.sp.gov.br ou 
pelo telefone (19) 99348-
0776, bastando informar 
o nome completo e o en-
dereço para coleta.

O tópico “recicla-
gem” é um assunto que 

está cada vez mais pre-
sente na vida das pesso-
as. A coleta seletiva, por 
exemplo, é um processo 
que também está cres-
centemente surgindo. 
Por esse motivo, é muito 
importante saber quais 
materiais entram nesse 
processo. São eles: pa-
pel, plástico, metal e vi-
dro.

Segundo Guilherme 
Pagotto, chefe da Divi-
são de Meio Ambiente 
de Rafard, atualmente,  
são coletadas mais de 
50 toneladas por mês de 
materiais reciclados na 
cidade. “A meta é che-
gar a 80 toneladas/mês 
de coleta até o final do 
ano”, conta.

Organizadores do Drive thru Solidário 
comemoram sucesso da arrecadação

Capivari  |  Ação foi organizada pelo Capivari Unida, Demolay Capivari, Gaar e Vira Latas Vira Lar

A ação organizada 
pelo Capivari Unida, De-
molay Capivari, Gaar e 
Vira Latas Vira Lar, com 
apoio da Raízes FM, 
Fundo Social de Capiva-
ri, Prefeitura Municipal, 
Draft Chopp de Vinho e 
da 4Faces, durou cerca 
de 4 horas e arrecadou 
40 cestas básicas, 600 kg 
de alimentos sortidos e 
itens de higiene, 250 kg 
de ração, 3 mil peças de 
roupas e 500 pares de sa-
patos. 

As roupas e calça-
dos foram destinados a 
Casa Nossa Mãe (Casa 
do Sopa) de Capivari, 
para atender às famílias 
que são atendidas pela 
instituição. Os alimentos 
e itens de higiene serão 
destinados as 100 famí-
lias que o projeto Capi-
vari Unida atende men-
salmente e a ração será 
distribuída para os pets 
das famílias atendidas 
pelo Gaar e Vira Latas 
Vira Lar. 

As 150 primeiras pes-
soas que passaram pelo 
drive ganharam uma más-
cara personalizada do Ca-
pivari Unida. “Ver a ideia 
se consolidar e ser um 
sucesso, foi muito baca-
na, agradecemos a Raízes 
FM pela doação das más-
caras e pela divulgação e 
a Confecções Jokadi por 
ter feito as máscaras per-
sonalizadas a um valor de 
custo”, diz o voluntário 
Matheus Campanholi. 

Além desse brinde, 
todos os munícipes que 
realizaram doação parti-
ciparam de um sorteio de 

um kit cedido pela Draft 
Chopp de Vinho e um kit 
cedido pela 4Faces. “Nós 
agradecemos à Cosmos 
Bebidas (Draft), na pes-
soa da Camila Fornel, 
que nos ajuda muito, e 
4Faces, do amigo Lean-
dro da Silva, por acredi-
tar em nosso projeto, nos 
apoiar e doar os kits para 
o sorteio”, afirma Ma-
theus. 

O sorteio foi realizado 
na terça-feira, 9 de junho, 
o resultado foi divulgado 
nas redes sociais do Ca-
pivari Unida. Os ganha-
dores foram: Gicela Sil-

veira, que ganhou o kit da 
4Faces e Luciana Bonato 
Forner, que ganhou o kit 
da Draft Chopp de Vinho.

“Os cidadãos de Capi-
vari estão de parabéns, te-
mos orgulho de viver em 
uma cidade tão solidária. 
Os itens arrecadados irão 
fazer a diferença na vida 
das pessoas que irão re-
cebe-los! Nossa gratidão 
também ao Fundo Social 
e à Prefeitura de Capiva-
ri, que prontamente nos 
ajudou com tudo o que 
precisamos”, finaliza Ana 
Cristina, uma das volun-
tárias do Capivari Unida.

Ação arrecadou mais de 40 cestas básicas, além de materiais de higiene, roupas e ração (Foto: Divulgação)

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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Angela destaca Covid-19 
e dissídio dos funcionários 
públicos durante sessão

Política  |  Vereadora quer transparência na utilização das verbas públicas

Na última sessão or-
dinária da Câmara Mu-
nicipal de Rafard, reali-
zada na terça-feira (9), a 
vereadora Angela Bar-
boza apresentou reque-
rimentos e indicações 
ao Poder Executivo. Em 
alguns deles, assinaram 
junto os vereadores Ale-
xandre Fontolan e Da-
niel Teodoro. 

Entre os principais 
assuntos que pautaram 
o trabalho da vereadora 
estão o Covid-19, o pa-
gamento do dissídio dos 
funcionários públicos, a 
prestação de contas das 
verbas enviadas ao mu-
nicípio, o fornecimento 
de água para Itapeva e 
melhorias para o Servi-
ço de Saúde.

Para ajudar no com-
bate e prevenção ao 
Coronavírus, Angela 
indicou que um médico 
sanitarista passe a atuar 
na Unidade Básica de 
Saúde. Para amenizar as 
consequências sociais da 
pandemia, ela também 
solicitou que sejam for-
necidas cestas básicas, 
não só para as crianças 
do Bolsa Família, mas 
também para as demais 
que estão matriculadas 
na rede municipal de 
Educação. 

Para saber sobre o 

abastecimento de água 
em Itapeva, Angela e o 
vereador Daniel Teodo-
ro pediram informações 
sobre o prazo e os servi-
ços de abastecimento do 
bairro, onde os morado-
res sofrem com a falta 
de água.

A parlamentar tam-
bém apresentou dois re-
querimentos assinados 
em parceria com o ve-
reador Alexandre Fonto-
lan. Um deles solicita ao 

Executivo informações 
sobre a aplicação das 
verbas de R$ 100 mil do 
deputado Vanderlei Ma-
cris e de R$ 70 mil do 
deputado Ricardo Izar, 
e outro para que sejam 
fornecidas informações 
sobre o pagamento do 
dissídio dos funcioná-
rios públicos, que de-
vem receber, por direi-
to, os reajustes que não 
foram aplicados entre os 
anos de 2011 a 2015.

Vereadora Angela Barboza com requerimentos e indicações apresentados na 
última sessão ordinária da Câmara de Rafard (Foto: Arquivo pessoal)

Rafard e outras cidades da região são destaque 
em projeto que estuda virose do maracujá

Agricultura  |  Virose do maracujá é foco de projeto de extensão rural e pesquisa em pequena escala comercial, na região de Piracicaba

Fruto de integração do 
trabalho de extensionistas 
da Secretaria de Agricul-
tura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo, que 
atuam na Coordenadoria 
de Desenvolvimento Ru-
ral Sustentável (CDRS) 
Regional Piracicaba, 
pesquisadores da Escola 
Superior de Agricultura 
“Luiz de Queiroz” (Esalq/
USP) e produtores rurais 
da região, o projeto está 
em fase de implementa-
ção em uma área total de 
três hectares.

Com recursos de mais 
de R$ 180 mil, aprovados 
pela Fundação de Ampa-
ro à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (Fapesp), 
o projeto, com foco em 
sanidade na fruticultura, 
intitulado “Rouging para 
o manejo do endureci-
mento dos frutos do ma-
racujazeiro”, está sendo 
implementado em esca-
la comercial na região 
de Piracicaba. Segundo 
Gustavo Ferraz de Arruda 
Vieira, diretor da CDRS 
Regional Piracicaba, a 
finalidade é realizar um 
trabalho de pesquisa de 
campo sobre a virose do 
maracujá, doença disse-
minada em todas as áreas 
de produção no Brasil e 
que causa grandes danos 
na produção e produtivi-
dade, com consequentes 
prejuízos econômicos aos 
fruticultores.

“Identificamos a pre-
sença da doença em nos-
sa região, mas temos a 
dimensão do seu impacto 
no Estado. Em um traba-
lho integrado com a pes-
quisa da Esalq e três pro-
dutores que entenderam 
a importância do projeto 
e disponibilizaram áreas 
de um hectare cada, esta-
mos em fase de instalação 
dos pomares (somente 
um dos produtores culti-
va maracujá) para iniciar 
as pesquisas”, salienta 
Gustavo, que, ao lado dos 
engenheiros agrônomos 
Décio Leite e Ricardo 
Paterniani, os quais atu-
am respectivamente nas 
Casas da Agricultura de 
Rafard e Charqueada, 

conduz o projeto pela ex-
tensão rural, com apoio 
do produtor e engenheiro 
agrônomo da Prefeitura 
de Rafard, André Luiz 
Quagliato.

Décio Leite, que teve 
a iniciativa do projeto 
com foco no controle da 
virose, explica a sua im-
portância. “Com a virose 
disseminada, ocorre uma 
redução da vida útil dos 
pomares, de 36 para cerca 
de 18 meses de produção. 
Sendo assim, com ações 
de controle e erradicação 
das plantas contaminadas, 
balizadas pela pesquisa, a 
tendência é tentar mudar 
esse cenário de forma po-
sitiva para os produtores”.

De acordo com o pro-
fessor Jorge Alberto Mar-
ques Rezende, do Depar-
tamento de Fitopatologia 
e Nematologia da Esalq/
USP, coordenador da pes-
quisa, e com apoio do 
pós-graduando Gabriel 
Madoglio Favara, o obje-
tivo do trabalho é validar 
a estratégia da erradica-
ção sistemática de plan-
tas doentes (roguing), por 
meio de inspeções sema-
nais, como forma eficien-
te e duradoura de manejo 
da doença no campo. “Por 
ser um projeto de aplica-
ção prática, essa parceria 
entre a pesquisa, a exten-
são e o produtor rural é 
condição ímpar para sua 
execução”.

O professor explica 
como será a condução da 
pesquisa, que tem previ-
são de conclusão em cer-
ca de três anos. “Em dois 
plantios, as plantas serão 
individualizadas nas es-
paldeiras e as infectadas 
serão imediatamente erra-
dicadas e substituídas por 
mudas sadias. No terceiro 
plantio, conduzido sem 
individualização e erra-
dicação de plantas doen-
tes, será feito o controle. 
A produção quantitativa e 
qualitativa será avaliada 
e comparada. Ao final do 
segundo ano, nosso ob-
jetivo é realizar um Dia 
de Campo para divulga-
ção dos resultados aos 
produtores de maracujá”, 

salienta, dizendo que o 
cronograma já está esta-
belecido.

“Estamos na fase de 
produção das mudas da 
variedade Gigante Ama-
relo em estufa plástica 
protegida contra insetos. 
Em setembro, elas serão 
transplantadas no campo 
e conduzidas no sistema 
tradicional em espaldeiras 
de um fio de arame. Em 
duas propriedades será 
adotado o monitoramento 
semanal, para manter as 
plantas individualizadas 
e as plantas doentes serão 
erradicadas. Na terceira 
propriedade será realiza-
do o plantio convencional 
anual, sem a erradicação 
de plantas doentes como 
forma de controle, para 
a comparação da produ-
ção”, diz Jorge, salien-
tando que pesquisadores 
e extensionistas serão os 
responsáveis pela manu-
tenção da individualiza-
ção das plantas e erradi-
cação das plantas doentes.

Os plantios serão re-
alizados nas cidades de 
Santa Bárbara D’Oeste, 
Rafard e Capivari. Um 
dos produtores envol-
vidos é João Rodrigues 
de Oliveira Neto, que se 
mostra feliz em partici-
par. “Eu planto maracujá 
há muitos anos, antes na 
região de Marília e ago-
ra aqui em Santa Bárba-
ra. Hoje, um dos maio-
res entraves, que limita a 
produção, é a virose, pois 
quando ela ataca, os fru-
tos ficam duros e fica in-
viável a comercialização. 
Geralmente, perdemos a 
roça, pois não há produto 
para contornar a situação. 
Participar desse projeto 
será um grande ganho; 
aprenderemos muito e 
trocaremos experiências. 
A expectativa pelos resul-
tados é muito boa, para 
que possamos continuar 
produzindo em quantida-
de e com qualidade. Além 
disso, com a proximidade 
dos técnicos, outros pro-
blemas ou questões que 
forem surgindo relacio-
nados à cultura podemos 
solucionar juntos e mais 
rápido”.

Virose do maracujá
O Brasil cultiva ma-

racujazeiro praticamente 
em toda a sua extensão 
territorial e a doença pre-
dominante em quase to-
das as regiões produtoras 
é denominada endureci-
mento dos frutos, causada 
pelo potyvirus Cowpea-
aphid-borne mosaicvirus 

(CABMV) disseminado, 
principalmente por afíde-
os. “Esse vírus induz sin-
tomas em maracujazeiro 
que se caracterizam pela 
presença de mosaico, bo-
lhas e deformação foliar, 
além de provocar o endu-
recimento e a redução no 
tamanho de alguns fru-
tos, tornando-os inviáveis 
para a comercialização” 
explica o professor Jorge, 
que destaca a dificuldade 
no combate.

De acordo com o pro-
fessor, “o controle do en-
durecimento dos frutos é 
difícil, sobretudo porque 
as espécies de Passiflora 
exploradas comercial-
mente não são resisten-
tes ao vírus ou tolerantes 
à doença. Acrescenta-se 
que o controle químico 
do inseto vetor (pulgões) 
não é eficiente. As alter-

nativas de manejo hoje 
disponíveis geralmente 
são insuficientes e apenas 
diminuem parcialmente 
os danos provocados pelo 
CABMV em maracuja-
zeiro”.

Em São Paulo, estu-
dos quantitativos sobre o 
efeito do vírus no desen-
volvimento e na produ-
ção do maracujazeiro fo-
ram realizados em 2000. 

“Plantas inoculadas com 
o vírus em condições de 
casa de vegetação mostra-
ram redução na área foliar 
da ordem de 50%, quando 
comparadas com plantas 
sadias da mesma idade, 
com grande impacto na 
produtividade”, informa 
o professor, ressaltando a 
importância de se realizar 
este projeto com maior 
abrangência em campo.

Décio Leite e André Quagliato estão entre os participantes do projeto (Foto: PMR)

Maracujá é um fruto tropical rico em vitaminas  (Foto ilustrativa)
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Luis Henrique Garcia 
Santos assume diretoria 

Administrativa e 
Financeira da prefeitura

RAFARD

A diretoria Adminis-
trativa e Financeira da 
Prefeitura de Rafard está 
de ‘chefe novo’. A pasta 
que era ocupada por Ivo-
ne Infante, agora, está a 
cargo de Luis Henrique 
Garcia Santos, de 30 
anos. Ele assumiu o car-
go no dia 1º de junho. 

Formado em Adminis-
tração pela Facecap, Luis 
Henrique tem experiência 
profissional de 8 anos no 
comércio local e atuou 
por 7 anos como conse-
lheiro tutelar em Rafard. 
Segundo informações, 
Ivone Infante continua no 
mesmo setor.

Luis Henrique Garcia Santos, novo diretor contratado (Foto: Arquivo pessoal)

Para preservar clientes e funcionários contra a Covid-19, 
Supermercados Irmãos Bresciani realizam sanitização

Prevenção |  Proprietários alertam para a importância das medidas de combate ao coronavírus

O Supermercado 
Bresciani realizou na 
noite de segunda-feira 
(8) mais uma ação para 
a prevenção de funcio-
nários e clientes contra 
o coronavírus.  Foi rea-
lizada a sanitização de 
toda a loja.

O mercado já adotou 
outras medidas, como 
suporte de acrílico para 
evitar contato dos caixas, 
marcações no chão para 

delimitar espaço e higie-
nização de carrinhos.

De acordo com o 
proprietário, Armando 
Bresciani, a medida foi 
pensando na prevenção 
contra o vírus. “Toda a 
área interna e externa 
passou pela sanitiza-
ção. Os Supermercados 
Bresciani vem tomando 
todos os cuidados para 
atender os clientes de 
forma segura”, ressalta.

Comércio passa a funcionar apenas 4h por 
dia e com capacidade reduzida para 20%

Capivari  |  Cidade segue orientações do Governo do Estado de São Paulo; ação gerou nova polêmica

Na sexta-feira (5), a 
Prefeitura de Capivari 
publicou no Diário Ofi-
cial Eletrônico do mu-
nicípio, uma retificação 
no Plano de Retomada 
Gradual das Atividades 
Econômicas. O horário 
de funcionamento no 
comércio, que era das 
10h às 16h, ou seja, 6h 
de expediente e com a 
capacidade de 30% de 
pessoas no local, foi re-
duzido para 4h.

A partir de terça-feira 
(9), os comércios fica-
ram autorizados a abrir 
as portas das 10h às 14h 
e com a capacidade re-
duzida para apenas 20%.

Segundo o prefeito 
de Capivari, Rodrigo 
Proença, cerca de 150 
comércios estão aptos a 
funcionar na cidade nes-

ta segunda fase.
Leia a íntegra da reti-

ficação do decreto:
“Deliberação no. 02, 

de 05 de junho de 2020, 
do “Comitê Municipal 
de Prevenção e Enfren-
tamento ao Coronavírus 
– COVID-19” de que 
trata o “Plano de Reto-
mada Gradual das Ati-
vidades Econômicas do 
Município de Capivari/
SP – Etapa 1”.

Nos termos do art. 1o, 
§4o do Decreto Munici-
pal no. 6.973/2020, de 
18 de março de 2020, a 
fim de atender os termos 
do Plano SP, instituído 
pelo Decreto Estadu-
al no. 64.994, de 28 de 
maio de 2020, fica RE-
TIFICADO o “Plano de 
Retomada Gradual das 
Atividades Econômicas 

no Município de Capi-
vari – Etapa 1” no que 
se refere:

1. ao período de fun-
cionamento das ativida-
des liberadas, passando 
de 06 horas, das 10h às 
16h para 04 horas, das 
10h às 14h; e

2. à capacidade de 
atendimento dos estabe-

lecimentos, passando de 
30% para 20%.

Assinam a presente 
retificação os integrantes 
do “Comitê Municipal 
de Prevenção e Enfren-
tamento ao Coronavírus 
– COVID-19”, criado 
pelo Decreto Municipal 
no. 6.973/2.020 de 18 de 
março de 2020.”

Funcionário realiza higienização na loja 1 do supermercado (Foto: Divulgação)
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Capivari e Rafard registram aumento nos 
números de casos confirmados pela Covid-19

Preocupante  |  Apesar de nenhum óbito ser confirmado até o momento, médicos e prefeitos estão preocupados com o avanço da doença no interior de SP

O município de Capi-
vari chegou a 120 casos 
confirmados por corona-
vírus, segundo dados da 
Secretaria de Saúde, atu-
alizados na quarta-feira 
(10), às 11h. 

De acordo com o mé-
dico Dr. Anibal Rossi, a 
situação do município 
é preocupante, já que 
em quatro dias, houve 
um aumento expressivo 

de casos. Esse número 
pode subir ainda mais, 
já que 10 pessoas que 
apresentaram sintomas 
da doença, aguardam o 
resultado dos exames.

No entanto, a boa no-
tícia é que destes 120 pa-
cientes infectados pela 
Covid-19, 69 já estão 
recuperados. Até o mo-
mento, foram 283 no-
tificações em Capivari, 

destas, 153 foram des-
cartadas. Nenhum óbito 
suspeito ou confirmado.

Mapa do Vírus
No mapa apresen-

tado pela Secretaria de 
Saúde e Vigilância Epi-
demiológica no último 
boletim (09/06/2020), a 
cidade foi dividida em 
cinco pontos – Norte, 
Sul, Leste, Oeste e área 
Central. O que mais as-
susta, é que a Covid-19 
já acometeu pessoas em 
todos os pontos.

São 8 casos registrados 
no Centro de Capivari (2 
recuperados). Já na área 
Norte, foram 2 casos no 
bairro Gênova (ambos re-
cuperados). Na área Sul, 
três bairros abrigam 9 
pessoas infectadas (sendo 
6 recuperadas), são eles: 
Vila Fátima, Nova Apare-
cida e Vila Nova.

A região Leste é a que 
contém o maior foco de 
Coronavírus. São 94 ca-

sos confirmados da do-
ença (57 recuperados), 
nos bairros Ribeirão e 
Conjunto Habitacional 
Ismael Sanches. Neste 
caso, o maior número de 
infectados se deu em um 
alojamento de trabalha-
dores do corte de cana 
que vieram para traba-
lhar na safra.

Outros três bairros 
localizados na região 
Oeste apresentam 6 in-
fectados (2 recuperados) 
pela Covid-19: Morada 

do Sol, Jardim Elisa e 
Engenho Velho.

Cidade Coração
Em Rafard os casos 

também têm aumentado 

nos últimos dias. Segun-
do a última atualização 
da Vigilância Epide-
miológica, na quarta-
-feira (10), às 16h, são 
20 casos notificados. O 
número de pessoas que 
testaram positivo para a 
Covid-19 subiu para 10 
no município. Destes, 5 
já estão recuperados.

Até o momento 9 ca-
sos foram descartados e 
1 ainda aguardam o re-
sultado dos exames. A 
Prefeitura de Rafard re-
força que o isolamento 
social e as medidas de 
prevenção continuam 
sendo a melhor atitude 
neste momento.

Capivari conclui obra de recapeamento da avenida Pio XII
Obras  |  Entre a primeira e a segunda etapas, avenida recebeu mais de 30 mil metros quadrados de recape, investimento de mais de R$ 1 milhão

A Prefeitura de Capi-
vari, através da Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Urbano, com o apoio da 
Secretaria de Mobilida-
de Urbana, concluiu as 
obras de recapeamento 
da Avenida Pio XII no 
último dia 31. Com iní-
cio das obras da segunda 
fase no dia 28 de maio, 
a avenida agora está re-
cebendo a pintura de si-
nalização de solo, após a 
conclusão do asfalto.

Ao todo, foram R$ 
1.136.875,79 (um mi-

lhão, cento e trinta e seis 
mil, oitocentos e setenta 
e cinco reais e setenta e 
nove centavos) investi-
dos em 31.645,01 m2 de 
área recapeada.

A primeira etapa do 
recapeamento teve iní-
cio no dia 19 de julho 
de 2019 e foi finalizada 
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 
(Seiscentos e vinte e 

oito mil, quarenta reais 
e vinte e oito centavos), 
sendo 18.771,47 m² de 
obra.

A segunda etapa foi 
realizada com início no 
dia 28 de maio e finali-
zada no dia 31 de maio.

Ao todo, foram 
12.873,54 m² de obra, 
num projeto firmado 
com o DETRAN-SP, no 
valor de R$ 508.835,51 
(quinhentos e oito mil, 
oitocentos e trinta e cin-
co reais e cinquenta e 
um centavos). Avenida é uma das que mais recebem tráfego de veículos na cidade (Foto: Divulgação/Prefeitura de Capivari)
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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$ 15.250,00, 
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

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

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

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

JIPE RENEGADE 
LONGITUDE 2016
Vendo, automático, completo, preto, 
R$ 64 mil. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV - indeterminado

HB20 S 2019
Vendo, automático, 14 mil KM, cinza, 
R$ 55.900,00. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV - indeterminado

PUNTO EX 2009
Vendo, 1.4, completo, prata, R$ 21 
mil. Tratar pelo fone: 3491-3114. 
MV - indeterminado

WRV 2018
Vendo, preto, automático, completo, 
R$ 65.900,00. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV - indeterminado

SPIN LTZ 2018
Vendo, automático, cinza, R$ 
58.900,00. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV - indeterminado

HB20 PREMIUM 2013
Vendo, automático, branco, R$ 
35.500. Tratar pelo fone: (19) 3492-
5543. PV - Indeterminado

Veículos

CLASSIFICADOS

04/06 – Catarina de Almeida Lima – 65 anos
04/06 – Márcio H. Canesin de Annunciação – 26 anos
05/06 – Maria José Striugli Monaro – 81 anos
05/06 – Antonia Ap. Elpidio de Oliveira Fagionato – 61 anos
05/06 – Hercules Ivan Della Piazza – 47 anos
06/06 – Ivan Moreira – 67 anos
07/06 – Renan Roberto de Toledo – 27 anos
08/06 – Odil Ré – 76 anos
09/06 – Maria Moretin Mantelato – 79 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.

EDITAL DE PROCLAMAS
Rosane Mila Peixoto, Ofi cial do Cartório do Registro Civil e Notas do 
Município de Rafard, Comarca de Capivari, Estado de São Paulo. Faz 
saber que pretendem se casar:

FABRICIO JESUS DOS SANTOS e MAIARA CRISTINA RAMOS DE 
OLIVEIRA, sendo o pretendente: natural de Jequié-BA, onde nasceu, aos 
11/08/2002, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, domiciliado e 
residente em Rafard-SP, Rua Carlos Lucchi, 1005, bairro: Popular, fi lho de 
Silvio Pereira dos Santos e Nubia Santos Jesus; e a pretendente: natural 
de Monte Mor-SP, onde nasceu, aos 21/04/2003, profi ssão: vendedora 
autônoma, estado civil: solteira, domiciliada e residente em Rafard-SP, 
Rua Carlos Lucchi, 1005, bairro: Popular, fi lha de Ozorino Ramos de 
Oliveira e Zilda Pereira.

Rafard, 08 de junho de 2020.

GUILHERME FELIPE CASTELLANI e LAÍS ROBERTA CEREZEL, 
sendo o pretendente: natural de Rio das Pedras-SP, onde nasceu, aos 
26/05/1994, profi ssão: construtor civil, estado civil: solteiro, domiciliado e 
residente em Capivari-SP, Avenida Newton Pimenta Neves, 13, bairro: Alto 
Castelani, fi lho de Luiz Cotaldo Castellani e Selma Castellani; e a preten-
dente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, aos 08/10/1997, profi ssão: 
atendente, estado civil: solteira, domiciliada e residente em Rafard-SP, Rua 
Domingos Ruzza, 392, bairro: Popular, fi lha de Antônio Roberto Cerezel e 
Marisa de Oliveira Cerezel.

Rafard, 08 de junho de 2020.

Rosane Mila Peixoto - Ofi cial e Tabeliã

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

ZEZINHOZEZINHO
T I J O L O S

Av. José Annicchino, 37
Centro - CAPIVARI/SP

2146-0898
Telefones: (19)

ANUNCIE
19 3496-1747
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Dia 12/06
Marcos Antônio Villas Boas
Pâmela de Arruda Batista
Inês Fernandes Costa Baldi
Anderson Gimenes
Celeste Aida Introne Calabrez
João Luis Pedrina
Daeli Polini Cibim
Leonardo Rabello de Oliveira
Paula de Oliveira Pedrina
Mario Antonio Amancio
Adriana Cardoso Oliveira
Erick Lourenço
Miriam Piai
Juliana Pereira
Sandra Caldas
Elaine Zap Santos
Fernando Quibáo Neto

Dia 13/06
Nilza Minçon
Henrique Conti Masquetto
Débora Cristina Benatti Ramos
Beatriz Fontolan
Isabela Q. Bisin
Eloisa Belsani
Juliana Vicente
Juliane Schiavom
Terezinha Albiero B. da Silva
Cláudio Roberto Rocha
Maria Antonia Cerezer
Luiz Antonio da Silva
Rogerio Drigo
Claudio Rocha
Antônio Carlos D’Elboux
Adriana Bellini
Joice Monegato

Dia 14/06
Jolfes Alessandro de Almeida
Christian Aasmann
Sueli Marçola
Elias Oliveira
Juliana Minçon Oliveira Zandoval
Sandra Ap. Ferreira Pavan
Maria Antonia Ferreira
Rita de Almeida
Natália Formis

Dia 15/06
Eduardo Fernando da Silva
Magda Ap. Callegaro de Rissio
Vladimir Guimarães
Ademir Pantaroto
Magna Ap. M. de Q. Fornaziero
Orlando Antonio Teixeira
Michele Ragazzo
Henrique Sanguino

Dia 16/06
Rafael Augusto Scarso
Deumário Oliveira da Silva
Elisabeth Della Piazza
André Luis Giomo
Osvaldo Gatti
Vera Cristina Servelin
Elza de Siqueira Albieiro
Andressa C. Paschoal Bressiani
Renato Martins Santos
Gabriel Francisco de Almeida
Henrique Pedroso
Sandra Guedes
Daniela Bonjorno
Nilson Pereira
Raphael Braggion
Renato Martins

Dia 17/06
João Fernando Costa Nardi
Adignete Gonçalves Toledo
Viviane M. Ferreira Elias
Ricardo Leite
Eliana Viana Chiarini
Bruno Stefanini
Sabrina Marangoni

Dia 18/06
Gabrielly Marques
Luciana Araújo Ventura
João Buzeto
Maria Lourdes de Paula Lima
João Pedro
Andreia Quagliato
Marcelo Oliveira
Andressa Regina Brandolin
Diego Binatto
Antonio Rinaldi

Áries – De 21/03 a 20/04: Nesta semana, a Lua Minguante traz encerramentos que afetam os 
seus medos e os seus conflitos emocionais. Pode ser que você se sinta indeciso a respeito de como 
deve atuar com uma pessoa muito próxima. Esse período também pode envolver experiências que 
fazem com que você se sinta preso ou limitado. Mas você está mais consciente de suas necessidades 
e se sente capaz de tomar decisões que envolvem resultados mais consistentes para desenrolar 
metas futuras e obter resultados profissionais. Se precisar mexer com documentos, é uma semana 
importante para se posicionar e encerrar possíveis acordos e negociações difíceis. A experiência exige 
de você sabedoria por meio do autoconhecimento e de atividades que o levam a desvendar o que está 
armazenado em seu inconsciente. Um processo terapêutico ou vivências espirituais podem ajudá-lo 
a guiar os planos com inteligência emocional e congruência. A pessoa amada sabe exatamente o que 
deseja, mas é você quem está com dúvidas e indeciso a respeito de como deve prosseguir. A semana 
pede reflexão profunda sobre como deve atuar com sentimentos e conflitos emocionais. Os desafios 
tendem a ser eliminados nesta semana, principalmente em relação a resolver documentos, contratos 
e assuntos judiciais. É importante ouvir a sua intuição e permitir que o novo entre. A carreira passa 
por transformações necessárias.

Touro – De 21/04 a 20/05: A Lua Minguante desta semana traz encerramentos importantes 
envolvendo projetos, amigos ou posturas com um grupo de pessoas. É uma semana importante para 
encerrar velhas ideias para que novas entrem. Os amigos podem estar passando por um processo 
importante de cura ou você também pode estar muito magoado com algumas pessoas, por isso há 
a necessidade de reavaliar o passado e curá-lo. Num nível mais problemático, é preciso dar atenção 
a conspirações, distorções, mentiras e fraudes, porque nesta semana tudo isso pode se apresentar 
de uma forma mais clara. Você está mais consciente a respeito de como deve lidar com a situação 
e promover a ética. Se precisar atuar com documentos, é uma semana importante para buscar solu-
ções. Tenha atenção com a pressa, a ansiedade e com imprevistos. O cônjuge está disposto a superar 
desafios emocionais e a lidar com a verdade que cerca decisões importantes neste novo ciclo. Mas o 
cenário ainda é delicado e ambos precisam avaliar os projetos e os planos futuros, porque eles ainda 
se apresentam incertos. É preciso analisar a qualidade dos projetos e o quanto é possível confiar em 
pessoas próximas para concretizar planos mais ousados. A tendência desta semana é encerrar e se-
guir numa outra performance, contudo os caminhos estão abertos, mas é preciso processar as ideias 
e atuar com maturidade e disciplina.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: A Lua Minguante traz encerramentos importantes em sua carreira 
e também gera transformações na forma como você vem percebendo o seu futuro. É uma semana 
importante para encerrar expectativas e experiências que vinham se arrastando. As suas reflexões 
também podem se estender a uma figura importante, que de alguma forma já interferiu muito em suas 
decisões, mas agora é você quem decide como deseja lidar com essa situação e como liderar a sua 
vida com assertividade. O céu também colabora com compromissos, principalmente com foco em 
recursos compartilhados, por isso contratos e documentos podem ser solicitados. As resoluções vêm 
com a necessidade de encerrar. O cônjuge está com uma decisão tomada e sabe exatamente como 
deve atuar. Um novo estado de consciência o ajuda a tomar uma decisão importante e transformado-
ra. Você está muito sensível e sentindo dificuldades para realizar tarefas práticas que exigem atenção 
e foco. Tenha atenção com as expectativas. É uma semana para elaborar melhor como deseja atuar 
e seguir com os planos futuros.

Câncer – De 21/06 a 20/07: A Lua Minguante traz encerramentos importantes no que se refere 
a documentos, ações judiciais, estudos e experiências em outras cidades. O setor filosófico também 
está sendo mexido, pedindo de você uma atuação mais clara e dinâmica em relação aos seus valores 
e às suas crenças. É importante prestar atenção em pessoas que são importantes nesta troca, com 
foco no cônjuge e em sócios, parceiros, advogados ou outras figuras que se conectam às experiências 
mencionadas acima. O céu pede de você sabedoria e discernimento para avaliar como deve negociar 
ou encerrar contratos importantes para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. É preciso pro-
mover a justiça e a ética. É preciso identificar se a pessoa amada está de acordo com as suas ideias 
e a sua filosofia de vida. É uma semana importante para o cônjuge se posicionar e expressar o que 
sente e pensa. As confusões ou os conflitos emocionais que se instalaram no ambiente de trabalho, 
tendem a ser encerrados nesta semana. É importante saber exatamente o que deseja manter ou 
mudar daqui para frente. Novas condutas devem ser repensadas.

Leão – De 21/07 a 22/08: Nesta semana, a Lua Minguante traz encerramentos para recursos 
compartilhados, pensões, heranças, acertos de contas, empréstimos, aposentadoria e bens materiais. 
É uma semana importante para analisar como é possível atuar com projetos ou com um grupo de 
pessoas. A experiência também pode tocar um nível mais profundo, mexendo com a sexualidade. 
Examine essas duas situações em relação à sua experiência e reflita quais delas fazem parte do seu 
processo evolutivo. Você Está passando por grandes transformações e isso é positivo, porque deixa 
você mais consciente a respeito de como deve atuar em sua rotina, mudando hábitos desgastados. 
É preciso agir com ética e justiça, principalmente no trabalho e na forma de produzir. Os compro-
missos a dois são essenciais para que ambos amadureçam. Você está em condições de inovar a 
forma de se relacionar, levando em consideração as necessidades do outro. Existe a necessidade de 
mudar e inovar na vida profissional. É importante atuar com flexibilidade, principalmente com clientes 
e parceiros de trabalho. É uma semana produtiva para concluir trâmites financeiros com foco no seu 
desenvolvimento profissional.

Virgem – De 23/08 a 22/09: Nesta semana, a Lua Minguante traz encerramentos com uma 
pessoa importante. Se for casado(a), o cônjuge pode estar encerrando processos importantes, então 
curas podem ocorrer com essa decisão. Você também pode estar sentindo a necessidade de encerrar 
situações a dois e de refletir com mais profundidade a respeito de experiências a dois. Se estiver 
solteiro, porém, busque avaliar a sua atuação profissional, levando em consideração parcerias e so-
ciedades. O cenário aponta que a pessoa tocada está mais consciente dos processos pelos quais vem 
passando, então está buscando uma vida mais alinhada a essa nova filosofia de vida. As transforma-
ções são profundas, mas necessárias para que você possa seguir mais leve diante de uma troca mais 
saudável entre vocês. Existem diversos fatores na relação que o levaram a refletir se deve manter 
ou concretizar de fato uma separação. Isso acontece porque o cônjuge pode se mostrar confuso e 
sensível a fatos que não estão ao seu alcance. Nesta semana, porém, ambos terão a oportunidade de 
amadurecer tais decisões. Os caminhos profissionais estão abertos, mas é importante avaliar os pro-
cessos com maturidade. O relacionamento afetivo ou algum relacionamento comercial podem travar 
algumas decisões. A flexibilidade é essencial para aproveitar a nova fase.

Libra – De 23/09 a 22/10: A Lua Minguante desta semana vai tocar o trabalho, a rotina e a saúde. 
É uma semana importante para analisar a sua atuação profissional e para mudar tarefas ou posturas 
improdutivas. Ainda sobre o seu trabalho, é preciso dar atenção especial a erros, falta de atenção, 
desânimo ou informações que foram distorcidas. Você certamente está mais consciente a respeito 
de como deve atuar e se deseja realizar mudanças profundas em suas posturas, o que fica muito 
favorecido nos próximos dias. É importantíssimo avaliar os hábitos, porque a saúde pode ser afetada 
negativamente. Se precisar resolver assuntos relacionados ao imóvel, principalmente com foco no 
local de trabalho, é uma semana ideal para tomar decisões congruentes e justas. É importante evitar 
que as tarefas da rotina e as preocupações do trabalho prejudiquem a qualidade da relação. Ambos 
tendem a firmar projetos a dois interessantes para uma nova etapa do casal. Você está suficientemen-
te maduro para assumir compromissos no trabalho. A falta de foco e a dificuldade para traçar planos 
mais ousados são pontos que devem ser analisados com atenção. Não permita que desafios externos 
prejudiquem o seu desenvolvimento profissional.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: Nesta semana, a Lua Minguante toca o setor da autoestima, os 
seus talentos e, principalmente, os afetos, tanto o amoroso quanto os destinados aos filhos. É uma 
semana importante para encerrar experiências e sentimentos do passado que geraram expectativas 
e que foram sendo arrastados. Você terá a oportunidade de olhar mais para as suas necessidades 
e para os seus interesses pessoais de uma forma mais profunda e congruente com o momento. 
Você está mais consciente e preparado para expor informações com pessoas importantes para o seu 
desenvolvimento. Busque refletir profundamente sobre os sentimentos que precisam ser encerrados 
e selecione com amorosidade como é possível atuar daqui para frente com os assuntos citados aci-
ma. A experiência a dois exige muito de você. O planeta Urano pode trazer divórcios e experiências 
que geram cortes ou afastamentos entre vocês. Você se sente frustrado com alguns resultados, por 
causa de expectativas nutridas por ambos. Nesta semana, o céu lhe dá condições de conversar e de 
voltar para os trilhos. É preciso ser flexível para lidar com mudanças necessárias. Você pode estar 
frustrado com alguns resultados, então se sente mais vulnerável. Dê atenção especial às relações de 
convivência e se posicione.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: A Lua Minguante traz encerramentos importantes em família ou 
em situações estruturais para o imóvel. Você está muito sensível, mas já esteve mais vulnerável às 
relações em família que seguiam fragilizadas, fossem por perdas ou por experiências mal-resolvidas 
no passado, que causaram negligências e afetaram algumas pessoas. É uma semana importante para 
avaliar como lidar com os sentimentos e, assim sendo, colocar um ponto final nas expectativas que 
foram nutridas. É preciso adotar uma postura curativa, dando um novo sentido à sua vida daqui para 
frente, contudo o céu deixa muito claro que você está mais consciente e desperto a condutas éticas 
em relação ao setor financeiro e administrativo da família. Se for necessário mexer com documentos, 
é uma boa semana para avaliar as decisões com a intenção de encerrar. A Lua Minguante lhe dá a 
possibilidade de perceber melhor as suas necessidades afetivas. A porta está aberta para o amor, 
mas é importante deixar o passado para trás e seguir uma nova jornada a dois. A semana pode vir 
carregada de imprevistos e de mudanças necessárias para o seu desenvolvimento profissional. É im-
portante promover mudanças com maturidade e avaliar possíveis documentos e acordos comerciais.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: A Lua Minguante desta semana traz encerramentos com pes-
soas próximas e lhe dá a oportunidade de se posicionar de uma forma madura e consciente do seu 
papel nesta troca. É uma semana importante para refletir sobre como deseja conduzir os seus planos, 
levando em consideração a sua filosofia de vida e as transformações em seu comportamento. Mudar 
as posturas e as visões limitadas de si mesmo são condições vitais para que seja possível prosseguir 
de uma forma mais interessante para o novo ciclo que se anuncia. As transformações pelas quais 
você vem passando podem deixar o cônjuge sem ação em relação às suas escolhas e aos seus po-
sicionamentos. Mas é uma semana favorável para se posicionar, deixando claro à pessoa amada os 
processos emocionais e o que você deseja daqui para frente. Mudanças em suas posturas contribuem 
grandemente com os resultados profissionais. A semana vem com oportunidades, mas é você quem 
dá o tônus e a forma aos resultados. O céu favorece reuniões e treinamentos.

Aquário – De 21/01 a 19/02: A Lua Minguante traz encerramentos importantes para o setor 
financeiro e administrativo. É uma semana importante para examinar como é possível encerrar experi-
ências profissionais e financeiras que envolvem trâmites judiciais e contratos, por isso é que documen-
tos podem ser solicitados. As suas decisões são direcionadas por meio do autovalor e da conscientiza-
ção do que é necessário realizar para promover o bem-estar. Se tiver filhos, os resultados financeiros 
e os planos são direcionados a eles também. É o autoconhecimento quem lhe dá combustível para 
tomar decisões de uma forma ética e justa. As expectativas do passado devem ser processadas e 
diluídas para que vocês prosseguiram com leveza. Você está muito sensível e sentindo a necessidade 
de criar mudanças na relação. As portas estão abertas para namorar e para promover o bem-estar 
da relação. O amadurecimento e o autoconhecimento são fatores importantes para que você assuma 
compromissos viáveis para o seu desenvolvimento profissional. O céu lhe convida a mudar posturas 
e a enxergar o seu potencial.

Peixes – De 20/02 a 20/03: Nesta semana, a Lua Minguante traz encerramentos significativos 
em sua jornada. Você vem passando por novas percepções sobre experiências do passado que carre-
gou por muito tempo e hoje o céu lhe dá a possibilidade de mudar tais aspectos. Busque avaliar o seu 
comportamento diante de situações que exigem de você um novo estado de consciência. A chave das 
mudanças depende exclusivamente das suas posturas. As mágoas, as frustrações, os medos, o sen-
timento de abandono, as tristezas, além de culpas e arrependimentos não cabem mais. É essencial 
dar um sentido diferente ao passado e seguir mais leve no momento presente. Os aspectos com os 
planetas Plutão e Júpiter geram transformações positivas para direcionar os projetos com qualidade e 
disposição, porque agora é possível prosseguir alinhado à sua essência. O cônjuge espera de você al-
gumas posturas e você pode sentir dificuldades para se expressar. Por outro lado, você vem passando 
por um turbilhão de sentimentos que devem ser filtrados e analisados com maturidade. Não prometa 
aquilo que não pode cumprir. A carreira está passando por transformações, mas os resultados tendem 
ser positivos. É preciso se posicionar com mais coragem e encerrar projetos ou ideias que já foram 
percebidas e amadurecidas.

Horóscopo
NOVELAS

Fina Estampa - Globo - 21h – sexta-feira: 
Quinzé ameaça fugir com Quinzinho para afas-
tar Teodora do menino. Tereza Cristina avisa 
a Renê que o jantar oferecido para Alexandre 
será no mesmo dia da festa de Griselda. Letícia 
pede para Juan adiar o casamento. Pereirinha 
pega dinheiro com Tereza Cristina. Zuleika mar-
ca uma consulta para Wallace. Teodora busca 
Quinzinho na casa de Griselda.

Totalmente Demais - Globo - 19h – sexta-fei-
ra: Eliza comenta com Stelinha que está com 
raiva de Jonatas. Eliza discute com Leila e acu-
sa a estagiária de estar interessada em Jonatas. 
Eliza usa a raiva que sente de Leila e tem um 
ótimo desempenho em seu ensaio fotográfico. 
Carolina se incomoda com o sucesso de Eliza. 
Zé Pedro avisa a Fabinho que seu julgamento 
está próximo. Arthur descobre que Jojô simulou 
uma doença.

Novo Mundo - Globo - 18h – sexta-feira: 
Joaquim teme pela vida de Anna e conta para 
Bonifácio seu acordo com Thomas. Ferdinando 
e Diara lembram seu primeiro encontro e Wolf-
gang se incomoda. Thomas apresenta Sebas-
tião para Anna como seu sócio. Leopoldina cui-
da de Dom Pedro e os dois se amam. Thomas 
insinua que o pai de Anna está vivo e Liu ouve a 
conversa. Piatã avisa a Jacira que não pode fi-
car com ela. Ferdinando entrega a carta de Pia-
tã para Anna. Narcisa percebe que a amante de 
Dom Pedro mora no Solar. Joaquim descobre 
que não é pai de Quinzinho.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: Ro-
ney chega com Tato e Bóris para ajudar Dóris e 
Josefina. Lica atrapalha o clima romântico entre 
Luís e Marta. Benê tem medo de dormir fora de 
sua casa, e Keyla tenta acalmar a amiga. Dóris 
e Josefina marcam uma reunião com pais e alu-
nos para recuperar a escola. Lica, Tina e outros 
alunos organizam uma manifestação contra a 
implementação das catracas e da cerca elétrica. 
Josefina convence os alunos a ajudar na limpe-
za da escola. Clara encontra Lica, Samantha e 
MB com os apitos escondidos. Dóris pede de-
missão.

Ouro Verde - Band - 20h20 – segunda-feira: O 
juiz entrega a guarda integral de Henrique para 
Jorge. Vera acusa o juiz de ser corrupto e é leva-
da pelo seu advogado para fora da sala. Tomás 
conta a Lúcio como Miguel matou Catarina, mas 
diz que não tem como provar que o pai esteve 
com ele.

As Aventuras de Poliana - SBT - 20h50 – sex-
ta-feira: Glória oferece ajuda a Verônica. Jeff 
conta toda a verdade a Pendleton, e pede que 
ele o ajude. Nancy decide denunciar Waldisney 
a polícia. Saem os resultados da audição para o 
musical de fim de ano, e os alunos descobrem 
seus papéis. Waldisney prende Jeff no escritó-
rio da Ratcave até que ele consiga hackear a 
O11O. Raquel conta para Guilherme que irá 
para Paris com sua mãe. Pendleton descobre 
que o teste de DNA do filho de Débora foi al-
terado, e ajuda Marcelo a desvendar a verda-
de. Henrique ajuda Gleyce com as tarefas do 
CLP. Ruth vai atrás de mais informações sobre 
Cássio. Gleyce começa a despertar interesse 
em Henrique. Marcelo mostra o resultado ver-
dadeiro do teste de Débora a Luisa. Os alunos 
começam a ensaiar para o musical. Ruth diz que 
não deixará Cássio ficar com a guarda de Bento.

Betty, A Feia em NY – SBT – 18h30 – sexta-
-feira: Roberto mostra a ele os informes finan-
ceiros da V&M para que ele entende a situação. 
Ao ficar sabendo da fraude, Demétrio promete 
que sua filha assumirá sua culpa e devolverá a 
empresa. Ao chegar em casa, Betty encontra o 
pai esperando por ela e é obrigada a explicar a 
ele porque maquiou os informes financeiros da 
V&M. Ela explica ao pai suas razões e concorda 
em ir até a V&M e assumir sua culpa. Esteban 
explica a Demétrio a crise financeira que a V&M 
está atravessando e deixa claro que se Betty 
devolver a empresa eles irão à falência. Malú 
passa a noite com Ricardo e ele pede que não 
comente nada com ninguém.

O Que a Vida Me Roubou - SBT - 17h15 – sex-
ta-feira: Montserrat visita José Luis no hospital. 
Joaquim consegue convencer Alessandro a alu-
gar parte de suas terras. Joaquim procura Amé-
lia para tentar descobrir o segredo que guardou 
de Graziela, por tantos anos, e assim poder 
usá-lo contra Alessandro. Montserrat discute 
com a mãe por causa de José Luis. Alessandro 
chega ao hospital para ver José Luis e pergunta 
se Montse e ele foram amantes. Jose se cala 
por um momento e responde a Alessandro que 
ele não ama verdadeiramente Montserrat, pois 
se a amasse jamais duvidaria dela. Alessandro 
se encontra com Angélica e se oferece para 
encarregar-se dos gastos do hospital, mas ela 
se nega a aceitar, dizendo que seu dinheiro não 
comprará o perdão de Jose Luis, Montserrat e 
muito menos o seu. Amélia vai avisar Graziela 
que Pedro Medina e seu marido Joaquim intuem 
sobre o segredo que ela guarda há muito tem-
po, Amélia pergunta se alguém mais sabe o que 
teve que fazer para casar-se com Lauro, Grazie-
la responde que não, Demétrio ouve a conversa. 
Demétrio, cheio de raiva, diz à mãe e diante de 
Carlota e Montse, que se calou por anos, mas 
não irá mais fazê-lo, e na verdade é filho do 
amante de Graziela, Benjamin Almonte. Ales-
sandro chega à casa de Montserrat e pede para 
falar com ela. Graziela destrata Rosário, Ales-
sandro se incomoda, e diz a Graziela que Rosá-
rio é sua mãe e exige que a respeite. Graziela 
leva Alessandro ao quarto do bebê. Alessandro, 

comovido, se aproxima, o acaricia, e pede per-
dão a Montserrat. Magoada, Montserrat diz a 
Alessandro que não é possível que tenha acre-
ditado em todos, menos nela. Alessandro pede 
a Montse que o perdoe por seu filho, que não 
merece crescer sem pai, mas ela se nega e o 
expulsa. Graziela pede dinheiro a Alessandro 
para cobrir os gastos de Montserrat e do bebê 
e ele responde que não deixará Montse e o fi-
lho desamparados. No hospital, o médico diz a 
Renato que os antibióticos já não estão fazendo 
efeito, e o melhor é que chame todos os familia-
res, pois é provável que José Luis não resista. 
Alessandro está muito triste e Rosário pede que 
dê um tempo a Montse, pois ela passou por mo-
mentos muito difíceis. Carlota tenta convencer 
Montse a perdoar Alessandro, mas ela segue 
irredutível, Esmeralda chega acompanhada de 
Renato e Montse se assusta ao vê-los. Renato 
pede a Montse que os acompanhe até o hospi-
tal, pois Jose Luis está muito mal e quer falar 
com ela, Carlota tenta detê-la, mas Montserrat 
sai depressa para ver José Luis.

Cúmplices de um Resgate - SBT - 21h30 – 
sexta-feira: André conversa com o pai e conta 
sobre Jaime não ser confiável e estar envolvi-
do com Regina. Safira vê Chloé chorando. A 
garota diz que a mãe dela, Edna, sempre quer 
mais dela, nunca nada está bom. Otávio abre os 
olhos no hospital e Rebeca fica feliz. Marina se 
disfarça para ir até a mansão de Regina e falar 
com Isabela. Sabrina acha que Mateus irá lhe 
pedir em namoro.

Apocalipse - Record - 20h45 – sexta-feira: 
Ricardo faz um discurso contra a violência no 
mundo e é ovacionado. Omar e Ariela observam 
o sucesso de Ricardo. André se incomoda com 
a aproximação entre Brenda a HD. Guido diz 
que é preciso reunir mais provas contra Henri-
que. Ricardo convida Isabela para seguir com 
ele para Nova Iorque. Diversos telejornais pelo 
mundo falam bem de Ricardo. Melina e Bren-
da tentam mudar o visual de HD. Dylan chora 
a morte de Joice. Noah oferece ajuda. Dudu 
avisa que Gláucia apresentou provas contra 
Henrique e sugere que ele fuja. Guido diz que 
usará Gláucia para gravar Henrique dizendo 
toda a verdade. Zé Bento engana os seguidores 
da seita. Adriano pede para ter uma conversa 
com Stefano. Zé Bento percebe o início de um 
incêndio na sede da seita Filhos do Amanhã en-
quanto todos dormem. Adriano diz que nenhum 
mal pode acontecer à Glória. Estela flagra Hen-
rique tentando fugir. Na casa de Noah, Dylan se 
surpreende ao ouvir o nome de Gideon. Guto, 
Talita e os outros seguidores se desesperam ao 
verem o incêndio. Zé Bento joga as chaves fora 
e diz que chegou a hora de todos.

Jesus - Record - 21h30 – sexta-feira: O lepro-
so é curado por Jesus. Possuída, Maria Mada-
lena levanta da piscina e incentiva Diana a se 
matar. O leproso agradece a Jesus. Claudia e 
Joana procuram por Maria Madalena. Caifás 
fica feliz com a notícia dada por Livona. Judi-
te permite que ela permaneça em sua casa. A 
mando de Caifás, Malco confisca os bens da 
viúva de Levi. José de Arimatéia chama a aten-
ção de Zaqueu. Zebedeu, Mateus e Goy ficam 
impressionados ao saberem de mais um milagre 
realizado por Jesus. Maria Madalena desapare-
ce. Jairo se irrita ao ouvir o leproso dizer que foi 
curado por Jesus. Sula se despede de João e 
Tiago Maior, que seguem Jesus. Arimatéia fica 
feliz ao ver Tiago Justo próximo de Deborah. 
Preso no calabouço, João Batista ora a Deus. 
Bina fica impressionada com as palavras de 
Herodíade contra Batista. Salomé fica constran-
gida com os elogios feitos por Antipas. Shabaka 
impede a entrada de Barrabás na hospedaria. 
Diana dá seu testemunho para Pilatos. Helena 
e Petronius falam sobre Maria Madalena. Barra-
bás pede uma nova chance e se mostra entris-
tecido com a ausência do irmão. Simão Zelote 
escuta as palavras de Jesus e pensa em Barra-
bás. Asisa pede para Mateus fazer seu trabalho. 
Caleb, um tetraplégico que foi soldado de He-
rodes, é recebido por Cornélius. Alguns dias se 
passam e Jesus retorna para Cafarnaum com 
seus seguidores. Jairo e Simão Fariseu ficam 
curiosos. Caius e Longinus capturam Barrabás. 
Livona se abre com Adela e diz que inventou a 
gravidez. A viúva de Levi vai até a casa de Cai-
fás. Petronius questiona Barrabás sobre o sumi-
ço de Maria Madalena. Caleb pede a ajuda de 
Cornélius para se aproximar do Messias. Jairo 
enfrenta Jesus.

FILMES

Descendentes – Globo - 14h56 – sexta-feira: 
Os principais vilões dos contos de fadas vivem 
isolados em uma ilha distante. Entretanto, quan-
do o filho da Bela e da Fera está prestes a assu-
mir o reino de Auradon, ele resolve permitir que 
os filhos de quatro vilões convivam e estudem 
na principal escola do local. É lá que mal, filha 
de malévola; Evie, filha da rainha má; Jay, filho 
de Jafar; e Carlos, filho de Cruela de Vil, preci-
sarão decidir se seguirão o caminho dos pais ou 
se tomarão outro rumo.

Defendor – Globo - 2h53 – sexta-feira: Arthur 
Poppington não precisa de super poderes para 
lutar contra o crime. Armado apenas com um 
senso infantil de deslumbramento e seu estra-
nho arsenal de cacarecos feitos em casa, ele se 
torna, ao lado de sua parceira, um legítimo de-
fensor. Será que eles serão capazes de derrotar 
o temido chefão do crime?

Novelas e Filmes
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Procurado por desacato 
é preso em Capivari

POLÍCIA

Na manhã de segun-
da-feira (08), a Polícia 
Civil de Capivari, sob 
comando da delegada, 
Dra. Maria Luísa Dalla 
Bernardina Rigolin, 
cumpriu um mandado de 
prisão contra um homem 
que constava como pro-
curado da Justiça.

Segundo a PC, o man-
dado foi expedido pelo 
Juizado Especial Cível 
e Criminal do Fórum de 
Capivari. O homem está 
sendo processado por de-
sacato, fato ocorrido no 
ano de 2019.

A equipe do Setor de 
Investigações Gerais 
(SIG) realizou diligên-
cias e localizou o indi-
víduo em sua casa, na 
colônia do Pinheiro, lo-
calizada na Usina Santa 
Cruz, área rural de Capi-
vari.

Ele foi conduzido até 
a Delegacia de Polícia, 
onde foi realizado o bo-
letim de ocorrência de 
captura de posteriormen-
te transferido até Cadeia 
Participativa de Piraci-
caba, onde permanece à 
disposição da Justiça.

Campanha de Doação de Sangue 
acontece no dia 18 de julho

CAPIVARI

A Prefeitura de Capiva-
ri, por meio da Secretaria 
de Saúde, vai realizar a 
2ª. Campanha de Doação 
de Sangue de 2020 no dia 
18 de julho. A campanha 
acontecerá das 8h às 12h, 
na EMEIEF Prof. José Be-
nedito P. Antunes, locali-
zada na rua Padre Fabiano, 
1.351, no centro.

Cada doador pode sal-
var até quatro vidas com 1 
bolsa de sangue de 480 ml. 

Para ser um doador: é 
preciso ter entre 18 e 69 
anos; serão aceitos candi-
datos à doação de sangue 
com idade de 16 e 17 anos, 
com o consentimento for-
mal e presencial do res-

ponsável legal, para cada 
doação. 

Maiores de 60 anos não 
podem realizar a doação 
pela primeira vez. É pre-
ciso pesar, no mínimo, 50 
kg. Não estar em jejum, 
apenas evitar alimentos 
gordurosos, e após o almo-
ço, é preciso aguardar por 
três horas.

O doador deve estar 
descansado e não deve fu-
mar até duas horas antes e 
duas horas depois da doa-
ção. É obrigatória a apre-
sentação de documento de 
identificação com fotogra-
fia, emitido por órgão ofi-
cial, e informar o endereço 
completo com CEP.

Entrega de cestas básicas para famílias 
de alunos beneficiários do Bolsa Família 
começa a partir de segunda-feira (15)

Capivari  |  Alimentos e o kit higiene deverão ser retirados nas unidades escolares listadas

A Secretaria de Edu-
cação de Capivari fará 
a distribuição das ces-
tas básicas referentes 
ao mês de maio e o kit 
higiene, de 15 a 19 de 
junho, para os bene-
ficiários do Programa 
Bolsa Família com fi-
lhos devidamente ma-
triculados em escolas 
públicas municipais e 
estaduais, entre outros 
quesitos do programa. 
As cestas básicas vem 
como auxílio para estas 
famílias, já que os alu-
nos não estão receben-
do a merenda escolar 
devido a suspensão das 
aulas nas escolas.

“Em razão da pan-
demia de Coronavírus 
e das crianças estarem 
estudando em suas ca-
sas, as cestas básicas 
são uma maneira de 
fornecer alimentação 
para muitas crianças 
nas quais as famílias 
estão com dificuldade 
financeira e contavam 
com o almoço dos alu-
nos nas escolas” expli-
ca o prefeito Rodrigo 
Proença.

As cestas são limita-

das a 1 (uma) unidade 
por família, e o titular 
do cartão deverá reti-
rá-la seguindo o crono-
grama abaixo, de acor-
do com seu endereço 
cadastrado.

As entregas serão 
das 8h às 12h e das 
13h às 15h30, no perí-
odo de 15 à 19 de ju-
nho, nas escolas lista-
das. Entre os dias 22 e 
30 de junho, a entrega 
acontecerá somente na 
rua João Gonçalves de 
Oliveira, 57, no bair-
ro Santa Terezinha (no 
SIAM).

No mês de março 
foram entregues 1.765 
cestas básicas. Em abril 
foram mais 1.772. 

Os kits de higiene 
serão entregues junto 
das cestas. A entrega 
deverá ser feita com to-
dos os cuidados de dis-
tanciamento, proteção 
e higiene nas unidades 
escolares listadas ao 
lado e nos horários es-
tipulados. Não deverão 
entrar na escola para a 
retirada outras pessoas 
além do titular do car-
tão.




