
Campanha 
de Vacinação 

contra a 
Influenza 

termina dia 30

SAÚDE

Página 5

Rafard recebe doação para 
ampliar cemitério municipal
Ampliação abrirá espaço para 1500 novos terrenos no cemitério municipal São Judas Tadeu, em 

Rafard. Obras devem começar ainda este ano com construção do muro no entorno. Página 9

EM TEMPO

Mesa diretora apresenta 
projeto substitutivo e não 

reduzirá salários dos 
vereadores e do presidente

POLÍTICA

Projeto do presidente da Câmara de Rafard, 
Marco Antonio Brigati, propunha reduzir o 
subsídio dos vereadores e do presidente do 

próximo mandato em 20%.  Página 7

Retomada das aulas em SP está 
prevista para 8 de setembro
Cronograma é válido o ensino infantil ao superior e está atrelado à permanência de todas as 
regiões na fase amarela do Plano São Paulo criado pelo Governo do Estado. Página 5

Casal suspeito de 
furtos em farmácias 
de quatro cidades é 
preso em Capivari

POLÍCIA

Segundo o Deic, foram seis crimes realizados em 
Capivari, Piracicaba, Indaiatuba e Itu. Cosméticos 

e dinheiro foram devolvidos às lojas.  Página 8

Vereadores cobram 
medidas urgentes quanto 

à precariedade no 
abastecimento de água

RAFARD

Fornecimento de água é interrompido 
constantemente em Rafard. Página 12
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A imprensa e nossa língua 6
No princípio havia 

um idioma único, e uma 
só maneira de falar (Gn 
11:1) todos se enten-
diam e se comunicavam 
por meio dessa língua. 
O povo ante e pós-di-
luviano tornou-se mui-
to corrupto (Gn 6:3-5). 
Eles cultuavam o deus 
Ilu, culto ressurgido na 
Índia, e posteriormente, 
na Mesopotâmia do tem-
po da Babilônia imperial, 
in� uenciando inclusi-
ve na cultura romana. 
Em latim “Illudo” gerou 
nossas palavras iludo, 
iludir, ilusão, que é brin-
car, zombar, insultar, en-
ganar. Esse povo tentou 
construir um prédio tão 
alto onde todos pudes-
sem morar, contrariando 
os planos divinos de se 
espraiarem para cultivar 
a terra e dela usufruírem. 
Disse o Senhor: “Isto é 
apenas o começo, agora 
não haverá restrição para 
tudo o que intentam fa-
zer. Vinde, desçamos e 
confundamos ali a sua 
linguagem, para que um 
não entenda a linguagem 
de outro”. Causando uma 
multiplicidade de línguas 
dentre um mesmo povo, 
a isto se chamou babel 
(Gn 11:3-9), ou seja, con-
fusão, orgia. Atualmen-
te há 6.912 idiomas pelo 
mundo (ver dicionário 
Ethnologue). 

Os portugueses do sé-
culo 14 acreditavam que 
seu país era divino, eles 
eram missionários para 

impor sua religião e sua 
língua celestiais, os de-
mais tinham a obrigação, 
por instituição divina, de 
aceitar o catolicismo. Se-
gundo Frei Bernardo de 
Brito (1519-1617), Deus 
desceu do céu, conver-
sou pessoalmente com D. 
Afonso Henriques, orien-
tou-o a fundar o reino de 
Portugal e o fez rei. O Frei 
até elaborou a Acta das 
Cortes de Lamego, uma 
certidão comprovando o 
milagre; este documento 
tornou-se a Carta Magna 
de Portugal. Depois de 
dois séculos (1820) o juiz 
de Lisboa, fundada pelo 
deus Ulisses, gritou numa 
festa: Vivam as Cortes de 
Lamego”, tal a credulida-
de (Do Imaginário à Sta. 
Inquisição, 88-89). 

A língua portuguesa, 
na realidade, foi formada 
pelos idiomas latino, bár-
baro, grego e a posteriori, 
muito in� uenciada pelo 
árabe, e outros. 

A língua portuguesa 
brasileira se fez num ca-
dinho onde havia a tupi-
-guarani e aí misturada 
a europeia dos colonos 
com todas as suas nuan-
ças, não dos cultores da 
língua como Luiz de Ca-
mões, Gil Vicente, mas 
dos aventureiros, conde-
nados e iletrados, pois 
aqui era a masmorra de-
les. Nesse cadinho foram 
acrescentadas as africa-
nas e inumeráveis outras 
trazidas pelos estrangei-
ros, que aqui vieram e 

se enraizaram. O idioma 
autóctone era falado no 
dia a dia e predominava 
sobre a portuguesa - 75% 
dos colonos falavam a 
indígena, tanto nas Pro-
víncias de S. Paulo como 
no Rio Grande do Sul, 
mas nas escolas, segundo 
o Pe. Antônio Vieira, os 
jesuítas ensinavam o por-
tuguês. Como Portugal 
se apropriou destas ter-
ras, fez dela uma colônia 
subjugada, proibiu a en-
trada de livros, revistas e 
jornais, bem como a ins-
talação de grá� cas, edi-
toras e vendas de livros, 
restringindo a cultura, 
decretou também, a proi-
bição do uso da língua 
indígena impondo a por-
tuguesa. Mesmo assim, a 
língua Tupi, bem estru-
turada, exerceu marcante 
in� uência em nosso fa-
lar. Os tupis não tinham 
o “lh”, por isso, perdu-
ram termos como mió, 
mio, muié, oreia, cuié, 
etc. Há nomes indígenas 
de animais: arara, arari-
nha, periquito, jacu, tatu, 
anta, sucuri, caninana, 
jararacuçu, jaguatirica; 
topônimos: Ibirapuera, 
Butantam, Guaratingue-
tá, Itu, Itapeva, Itaici, In-
daiatuba, Tietê; nomes 
de frutas: abacaxi, umbu, 
caju, buriti, ingá, pitanga; 
antropônimos: Caiubi, 
Guaraciaba, Iraci, Jaci, 
Jurema, Iracema; de rios: 
Mogi Mirim, Jequitinho-
nha, Pindamonhangaba; 
de peixes: piranha, lam-

bari, pacu; de árvore: Ja-
tobá, jacarandá, etc. Os 
africanos contribuíram 
com nomes de danças: 
samba, maxixe, batuque; 
de comidas, nomes geo-
grá� cos, de religião, com 
elementos da língua dos 
bantos e dos nagôs ou 
iorubanos: nhô, nhonhô 
sinhá, sinhô etc. O idio-
ma brasileiro difere da 
portuguesa, porém não 
o bastante para não nos 
compreendermos, o que 
impede de termos um 
idioma nacional como 
alguns estudiosos pre-
tendem, muito menos 
formatar uma língua 
gaudéria, nordestina, ou 
mineira. Nossa língua 
tem recebido um caudal 
de estrangeirismos como 
yakissoba, nobreak, 
mouse, pen drive, game; 
máster chefe e uma in-
� ndável lista. Os dicio-
naristas dizem que temos 
mais de 100 mil palavras 
das quais mais de 17 mil 
são de origem grega e 
mais de 80 mil latinas, 
mas devo esclarecer que 
grande parte das latinas 
e de outros idiomas são 
oriundas da grega como 
boçal, mês, musa, mu-
seu...

 A língua é uma das 
riquezas com as quais 
Deus nos distingue dos 
animais irracionais.

ArTiGo A������ D��� R�������� �� C������, bacharel em Direito 
com especialização em dependência química na USP/SP/GREA

Chico Xavier a� rma que o abuso 
com drogas lesa a alma

Quando se refere ao 
assunto dos danos neuro-
biológicos que as drogas 
causam, uma das mais 
importantes pesquisa-
doras sobre drogas no 
mundo, Nora Volkow, de 
nacionalidade mexica-
na residente nos Estados 
Unidos, a� rma que não 
há droga segura – todas 
vão causar danos, é ques-
tão de tempo.

Mas o uso das drogas, 
inclusive o álcool e o ta-
baco, também lesa o cor-
po espiritual – perispíri-
to?

Sim, considerando-
-se a questão do inter-
valo para a colheita, que 

nem sempre é imediata, 
as lesões vão aparecer no 
transcorrer do tempo, 
seja aqui na Terra, com o 
indivíduo ainda encarna-
do, seja desencarnado, ou 
na próxima existência. 

A lei é justa e soberana 
na vida, semeou vai co-
lher, nos dizeres de Jesus: 
“A cada um segundo suas 
obras”. Com a condição 
de que o amor pode ate-
nuar nossas contas.

O espiritismo veio 
con� rmar as leis divinas 
materiais e também as es-
pirituais. O homem sen-
do composto de três par-
tes (espírito, perispírito e 
corpo físico), este último 

funciona como uma es-
ponja do seu modelador 
(o perispírito).

No movimento espíri-
ta, vemos alguns defen-
dendo bandeiras esqui-
sitas, como favorecendo 
abertamente o uso do 
álcool, inclusive como 
campanha para arreca-
dação de recursos para 
obras sociais. Desconsi-
dera-se, neste caso, um 
dos princípios da lei de 
atração – os a� ns se atra-
em, unindo seu corpo pe-
rispiritual ao perispírito 
do dependente desencar-
nado, não apenas do alco-
olista, como do tabagista 
e dos usuários de outras 

drogas, lícitas ou ilícitas.
O médium Chico Xa-

vier a� rma que o abuso 
com drogas lesa o veículo 
espiritual e recebeu uma 
belíssima mensagem de 
Irmão X falando do trei-
namento para a morte, 
onde relata os sofrimen-
tos das diversas depen-
dências, como do álcool, 
tabaco, das drogas ilícitas 
e inclusive do sexo per-
vertido, com suas conse-
quências na vida espiritu-
al. (1)

1. Cartas e crônicas, 
Irmão X (Humberto de 
Campos), Chico Xavier, 

FEB

Do LeiTor
Saudades de um 

tempo que não vivi
O século é XXI, o ano 2020. Tendo 21 anos, é di-

fícil acreditar que, nessa idade, eu tenha tanta difi -
culdade de me adaptar. Faculdade faço à distância, 
tudo online. Conversas com amigos? Só por mensa-
gem ou chamada de áudio/vídeo. Pra matar a sau-
dade de um parente distante, envio fotos ou vídeos. 
Pagar contas, só pelo celular.

Um suspiro.
Diversas vezes me pergunto o que aconteceu co-

migo. O que aconteceu comigo para, todas as vezes 
que olho ao meu redor, sentir esse vazio inexplicá-
vel. Um vazio que, sempre ao imaginar o futuro, faz 
com que eu sinta meu coração apertado. As vezes 
penso ser medo, medo de não conquistar meus so-
nhos, de não chegar onde espero. Mas no fundo, sei 
que é medo de não me adaptar mais. Já nasci em 
uma geração voltada para informática, para o www 
e tudo que envolve a Internet. Conforme fui me tor-
nando adulta (apesar de ainda não me considerar 
como), fui vendo a distância entre as pessoas só au-
mentando. Lembro dos encontros de família “no sí-
tio da vó”, que hoje em dia não existem mais, mas 
sim, chamadas por vídeo para vermos a avó tão que-
rida, que não pode sair devido a pandemia. Lembro 
ainda um pouco antes, quando criança, brincava na 
casa de uma amiga em um sítio na estrada. Lugar 
esse que o balanço era nosso celular, escalar árvores 
era nosso computador e correr entre os cafezais era 
o que nos fazia rir, não uma foto curtida ou um canal 
do YouTube. Lembro do canal de tv onde passavam 
só desenhos educativos, hoje em dia muito difíceis 
de se achar. De quando ia até um pasto verdejante 
nos braços de alguém, que hoje em dia quase não sei 
como está.

Eu lembro....
De uma época que não vivi, mas que minha mãe 

sempre me contou e sempre tive vontade de ter co-
nhecido. Época em que namoro era presencial, em 
que a música era tocada ao vivo, em que as cartas 
eram esperadas sem uma certeza. Época em que 
quem não podia viajar, namorava revistas, sonhan-
do com o dia em que aquela paisagem da foto fosse 
realidade. Época do telégrafo, época da máquina de 
escrever. Ah, aquele tempo. É quando começo a vi-
ver nele, que volto ainda mais atrás. Volto no tem-
po de minha avó, onde namoro era respeito, namo-
ro era para casar. Onde os romances de época que 
leio hoje, eram realidade. Quando os homens usa-
vam chapéu e paletó, cumprimentando as mocinhas 
com um aceno simpático e não um: “E aí, gostosa?!”. 
Quando se lavavam as roupas à mão e se estendia ao 
sol, quando os penteados eram feitos em casa. As fo-
tos eram preto e branco, mas tinham um verdadeiro 
signifi cado para quem as tirava.

Ah, aquele tempo.
Sinto a lágrima escorrer em meu rosto, tentando 

reviver aqueles dias.
Hoje posso ser jovem por fora, mas por dentro, a 

cada dia que passa e as coisas se tornam mais efême-
ras com a tecnologia, me sinto cada vez mais velha, 
mais antiga. Me vejo sentindo saudade de uma época 
que não vivi, que não conheci, mas que pelas fotos, 
pelas músicas e pelos cabelos brancos que vão apa-
recendo nas pessoas que amo, consigo acreditar que 
um dia existiu, que um dia tudo isso aconteceu. Po-
dem me chamar de estranha, ou como me disseram 
certa vez: “você vive em um conto de fadas”. Mas eu 
não me importo. Não me importo porque viver em 
um conto de fadas é o que me faz me sentir em casa. 
Me faz sentir que a brisa entre as árvores, é a mesma 
daquele tempo. As páginas dos livros que leio, são 
as mesmas que um dia foram escritas à mão, por al-
guém daquele tempo. Me faz ver que aquele que está 
ao meu lado, compartilhando esse mesmo sentimen-
to, me entende, pois se pudesse, também teria vivido 
naquele tempo.

Apesar de tudo isso, fecho meus olhos e sonho.
Sonho com saudade de um dia, de um ano, de 

uma época...
Que eu não vivi.

Por Sara Figueiredo
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Na semana passada, foi 
publicado um pequeno re-
sumo de como teve início 
a Congregação Cristã no 
Brasil na cidade de Rafard, 
e pude comprovar através 
de documento, datado de 
20 de janeiro de 1949, e re-
latos colhidos de algumas 
pessoas daquela época, que 
os primeiros cultos foram 
realizados na casa da Rua 
Luis de Freitas (Rua da Es-
tação), onde morava o Sr. 
João de Almeida Engler, 
que era o Encarregado (Co-
operador), cujos cultos às 
19 e 30 minutos nas quarta, 
sexta e domingo.

No entanto faltou uma 
informação que diz no li-
vro de Abertura, de que a 
reunião para a deliberação 
do seu início, foi feita na 
Rua Maurício Allain, no 
prédio de número 130, na 
Vila Ra�ard, município de 
Capivari, ou seja, antes de 
ter cultos na casa de João 
Engler, possivelmente te-
nha havido alguns cultos 
onde era a padaria de Be-
nedito Rodrigues da Silva, 
mas não se sabe dizer por 
quanto tempo, visto que as 
pessoas que podiam nos di-
zer, são todas falecidas.

Feito o registro aci-
ma, passaremos a tratar 
da Congregação Cristã no 
Brasil, a partir do ano de 
1956, quando seus mem-
bros em obra de mutirão, 
construíram o prédio da 
Rua Abolição, num terreno 
doado pelo irmão Otaviano 
Rodrigues da Silva (pai de 
Mesaque), pou  cujo núme-
ro não consta na Ata, mas 
que deixou registrado que 
no dia 10 de maio de 1956, 
às dezenove horas, reuni-
ram-se em Assembleia Ge-
ral em prédio próprio com 
o �m especial de eleger 
aqueles que fariam parte da 
sua administração.

Terminado os trabalhos 
de eleição, foi proclamado 

o resultado, que �cou assim 
de�nido: para Cooperador 
João de Almeida Engler, 
agora o�cial, para tesourei-
ro Paschoal de Lazari e para 
procurador Salvador Eugê-
nio de Castro, constando 
ainda que tudo foi realiza-
do de conformidade com 
o Estatuto e Regulamento, 
e concordes, assinaram o 
livro os seguintes membros 
presentes: João de Almeida 
Engler – Paschoal de Lazari 
– Salvador Eugênio de Cas-
tro – Natalino Bit – Angelo 
Ferrar – Mario Berganton – 
Francisco Benedito Anhaia 
– Altino Carlos – José Ale-
xandre – Carmelino de 
Souza – Francisco Bueno 
de Paula – Abundeos Ser-
rano – Antonio Stefanini 
– José Alexandre Nicoletti 
e Alcindo Stefanini.

Quando inaugurou do 
prédio da Rua Abolição, foi 
realizado num domingo de 
manhã batismo nas águas 
ali onde existia o ponti-
lhão onde passava o trem 
da Sorocabana, visto que 
naquele tempo a água era 
limpa e abundante, tanto os 
moradores da Vila Ra�ard 
e arredores, pescavam ali, 
e os moleques pulavam de 
cima da linha do trem para 
ali nadarem.

Minha irmã lembra que 
foi nesse domingo que ela, 
na época com a idade de 16 
anos, foi batizada e que a 
parte de cima do pontilhão 
�cou tomada pelos mora-
dores que lá foram assistir 
o “batismo dos crentes” - 
era como se dizia naquela 
época. 

Naquele dia, veio da ci-
dade de Piracicaba um an-
cião por nome Bento Igná-
cio para atender o batismo, 
que foi abrilhantado por 
músicos da Congregação 
e tinha muitos irmãos da 
Vila e também muitos de 
Capivari e até das fazen-
das e sítios que vinham de 

charrete, carroça ou a cava-
lo. 

O número de membros 
crescia cada vez mais, e 
além das famílias que já fa-
zia parte da Congregação, 
outras pessoas batizaram 
e passaram a frequentar 
os cultos, dentre muitas as 
mais lembradas por minha 
irmã são as famílias Engler, 
Bueno de Paula, Souza, Si-
queiros, Rafael, Gonçalves, 
Faélis, Zaparolli, Ferrari, 
Rodrigues da Silva, Bit, 
Berganton, De Lazari, Ste-
fanini, Nicoletti, Rodrigues 
de Jesus, Castro, Anhaia, 
Alexandre, Bedendi, Seve-
rino da Silva, Carrascoza, 
Manzini, Pavan, Ribeiro, 
Sartorello, Silva, Serrano, 
Carlos, Correia, Soares, 
Quagliatto, Munaro, Mo-
ratto, Camargo, Pedroso, 
Garcia. 

Para os mais novos e 
para aqueles que não se 
recordam se situarem, o 
prédio da Congregação, 
construído na Rua Aboli-
ção (foto), �cava onde hoje 
é o prolongamento da Rua 
Capitão José Duarte Nu-
nes, entre as ruas Abolição 
e a Jornalista José Miguel 
Bósio, exatamente naque-
le pequeno trecho onde 
existe um campo de grama 
sintética de um lado e a vi-
draçaria do Bersani doutro 
lado. 

Quando o prédio foi 
demolido para que a Pre-
feitura �zesse o prolonga-
mento da rua ao qual me 
referi, a Congregação já ti-
nha um prédio maior que é 
onde está até o dia de hoje, 
na entrada da cidade, na 
Rua Marechal Deodoro da 
Fonseca, fato que relatarei 
na semana que vem num 
capítulo �nal da História 
do início da Congregação 
Cristã no Brasil em Rafard.

Grato pela paciência 
e até semana que vem, se 
Deus quiser. Abraço.

Início da Congregação Cristã 
em Villa Ra�ard - Parte 2
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Governo de SP anuncia retomada das aulas em 
escolas públicas e privadas para 8 de setembro

Educação  |  Cronograma é válido o ensino infantil ao superior e está atrelado à permanência de todas as regiões na fase amarela do Plano SP

O governador de São 
Paulo, João Doria, anun-
ciou na quarta-feira (24), 
que a retomada de aulas 
presenciais em todos os 
níveis de ensino das re-
des pública e particular 
está previsto para o dia 8 
de setembro. 

Na primeira de três 
etapas, as salas terão 
ocupação máxima de 
35%, com revezamento 
de estudantes durante 
a semana e sob rígidos 
protocolos de segurança 
definidos no Plano São 
Paulo de indicadores de 
saúde. 

“O Governo de São 
Paulo apresenta um pla-
no consolidado, gradual, 
cuidadoso e seguro de 
volta às aulas. Todas as 
decisões serão compar-
tilhadas com o Comitê 
de Saúde para garantir 
prevenção e segurança 
a alunos, professores e 
funcionários das redes 
pública e privada de 
ensino. Será uma volta 
gradual e responsável, 
que tem como princípio 
fundamental garantir a 
saúde e a vida dos alu-
nos e profissionais de 
Educação”, afirmou Do-
ria. 

O cronograma de re-
abertura das escolas está 
diretamente condiciona-
do às fases de flexibili-
zação do Plano São Pau-
lo. A retomada das aulas 
presenciais só vai acon-
tecer se todas as regiões 
do estado permanece-
rem na etapa amarela - a 
terceira menos restriti-
va segundo critérios de 
capacidade hospitalar e 
progressão da pandemia 
- por 28 dias consecuti-

vos. 
“Vinte e oito dias de 

fase amarela estará indi-
cando uma estabilização 
consolidada, esperamos 
que várias regiões já es-
tejam nas etapas verde 
ou azul. Esse período é o 
que vai indicar uma situ-
ação de segurança. Nós 
teremos os meses de 
julho e agosto para fa-
zer as avaliações a cada 
ciclo de 15 dias”, expli-
cou o Coordenador do 
Centro de Contingência 
do coronavírus, Carlos 
Carvalho. 

O programa para reto-
mada das aulas presen-
ciais foi detalhado pelo 
Secretário de Estado da 
Educação, Rossieli Soa-
res. Ele se recupera em 
casa após ficar internado 
por complicações de-
correntes da COVID-19 
e fez uma apresentação 
via teleconferência. 

“Especialmente após 
a pandemia, a educação 
será ainda mais impor-
tante em todas as suas 
dimensões, do ensino 
infantil ao superior e 
complementar. Por isso, 
o plano de retorno é tão 
importante, com segu-
rança e dentro do que é 
estabelecido pelas auto-
ridades de saúde”, de-
clarou Rossieli. 

O Governo do Esta-
do estima que o sistema 
educacional paulista en-
volva 12,3 milhões de 
alunos da educação in-
fantil, básica, superior e 
profissionalizante, além 
de 1 milhão de profes-
sores e demais profis-
sionais. A partir de 8 de 
setembro, cada escola 
poderá trabalhar com até 

35% da capacidade total 
em sala de aula. 

Ou seja, em uma uni-
dade escolar com mil 
estudantes, somente 350 
poderão ter aulas pre-
senciais a cada dia, en-
quanto que os demais 
continuarão a cumprir 
atividades remotas. 
Cada escola deverá de-
finir o revezamento de 
alunos, e cada estudante 
deverá ter ao menos um 
dia de aula presencial 
por semana. 

A definição do reve-
zamento levará em con-
ta a capacidade física de 
cada unidade escolar. As 
instituições de ensino 
ou rede terão autonomia 
para escolher as melho-
res estratégias junto com 
a comunidade escolar ou 
acadêmica. As prefeitu-
ras são autônomas para 
regulamentar o plano de 
retomada a partir do dia 
2 de julho. 

 
Evolução de etapas 
Na segunda etapa, a 

previsão é que até 70% 
dos alunos poderão vol-
tar às escolas. A meta 
será cumprida se ao 
menos 10 dos 17 De-
partamentos Regionais 
de Saúde do Estado per-
manecerem por 14 dias 
consecutivos na fase 
verde - quarta etapa com 
restrições mais brandas - 
do Plano São Paulo. 

Para chegar à terceira 
etapa, que vai englobar 
100% dos alunos, será 
necessário que ao menos 
13 dos 17 Departamen-
tos Regionais de Saúde 
estejam por outros 14 
dias na fase verde. Se 
uma região regredir para 

as fases mais restritivas 
- vermelha e laranja 1 e 
2, consideradas de aler-
ta máximo e controle - a 
reabertura das escolas 
será suspensa em todas 
as cidades daquela área. 

A educação com-
plementar, que abran-
ge cursos livres e não é 
regulada pelo Estado, 
seguirá o faseamento 
regionalizado do Pla-
no São Paulo. Assim, o 
funcionamento de esco-
las de idiomas, música 
e atividades diversas já 
está autorizado nas regi-
ões que atingirem os in-
dicadores de saúde exi-

gidos para classificação 
na fase amarela. 

 
Protocolos de 
segurança 
As escolas vão obe-

decer a rígidos protoco-
los de segurança para a 
reabertura. Entre eles, 
estão o distanciamento 
de 1,5 m entre as pes-
soas, inclusive na sala 
de aula, com exceção 
da educação infantil; re-
creios e intervalos com 
revezamento das turmas 
em horários alternados; 
horários de entrada e 
saída escalonados para 
evitar aglomerações; 

veto a feiras, palestras, 
seminários e competi-
ções esportivas. 

Medidas específicas 
de higiene pessoal tam-
bém devem ser adota-
dos nas escolas, como 
distribuição de EPIs 
(Equipamentos de Pro-
teção Individual) para 
professores e funcioná-
rios, uso obrigatório de 
máscara nas instituições 
de ensino e no transpor-
te escolar, fornecimento 
de água potável em reci-
pientes individuais e hi-
gienização frequente das 
mãos com água e sabão 
ou álcool em gel.

Na primeira de três etapas, as salas terão ocupação máxima de 35%, com revezamento de estudantes (Foto ilustrativa)

Campanha de Vacinação contra 
a Influenza termina no dia 30

A Secretaria de Saúde 
de Capivari alertou que a 
Campanha de Vacinação 
contra a Influenza termi-
na na próxima terça-feira, 
30 de junho. A vacina-
ção acontece das 8h às 
11h e das 12h30 às 16h, 
nas Unidades Básicas de 
Saúde do município, para 
as pessoas que ainda não 
se vacinaram de todos os 
grupos prioritários.

Segundo a prefeitu-
ra, as vacinações domi-
ciliares para os idosos 
acamados estão sendo 
realizadas por meio de 
agendamento. É preciso 
entrar em contato com 
a unidade de saúde de 
referência, informando 
nome, endereço e telefo-
ne de contato. O atendi-
mento em casa é restrito 
a leito, ou seja, somente 
para pessoas idosas aca-

madas.
Fazem parte dos gru-

pos prioritários: Idosos 
(60 anos ou mais) e tra-
balhadores da saúde; 
profissionais das forças 
de segurança e salva-
mento; portadores de 
doenças crônicas não 
transmissíveis e outras 
condições clínicas es-
peciais; funcionários do 
sistema prisional; ado-
lescentes e jovens de 12 

a 21 anos sob medidas 
socioeducativas; popu-
lação privada de liber-
dade e, caminhoneiros, 
motoristas de transporte 
coletivo e portuários; 
professores das esco-
las públicas e privadas; 
crianças de seis meses 
a menores de seis anos; 
gestantes; puérperas; po-
vos indígenas; adultos de 
55 a 59 anos de idade e, 
pessoas com deficiência.

CAPIVARI

Vacinação contra a gripe em Capivari termina na terça-feira (30) (Foto ilustrativa)
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ArTiGo
   J. R. G����� �� O�������, ensaísta, biógrafo e historiador

O velho campo do 
Capivariano

O velho campo do Capivariano Futebol Clube, honro-
samente denominado “Estádio Municipal Fernando de 
Marco“, já centenário de sua existência como equipe de 
futebol, lá pelas bandas da Estação da Sorocabana, desa-
tivado para jogos, guarda, em seu gramado, suas arqui-
bancadas, o seu entorno e grandes embates, histórias das 
mais fascinantes.

Só para recordar (coisa de mais de 60 anos pretéritos) 
sobre a arquibancada, esta � cava ao lado esquerdo do 
campo, no sentido da entrada principal (aliás, a única). 
Era tudo de madeira, coberto e, embaixo, os vestiários, 
de onde saiam as equipes para o gramado. Era uma cons-
trução bem simples, com quatro ou cinco degraus, repi-
to, coberto e que dali  se tinha uma ampla visão de todo 
o campo. Aos sábados ou domingos, as grandes partidas 
que movimentavam a velha Capivari. 

O chamado “Leão da Sorocabana” fazia urra em seus 
jogos e, no passar dos anos, sempre foi temido pela sua 
forma de jogar compacta, objetiva e, acima de tudo, con-
tando com verdadeiros astros do tão cultuado “esporte 
bretão”.

Na minha juventude por lá assisti treinos e jogos, 
principalmente da liga inter-municipal. Vi jogadores ex-
pressivos que, dali, saíram para conquistar o mundo ou 
mesmo galgados ao futebol brasileiro de primeira linha, 
ou melhor, da divisão especial.

Mas o que me leva neste momento a contar uma das 
histórias desse campo, penso que seja uma lenda. Mas é 
sempre interessante escrever, até porque enche mais ain-
da de curiosidade do esporte em Capivari.

Pois bem. A frente da entrada principal do campo era 
formada de casa do lado direito e do lado esquerdo. No 
outro lado do campo, o rio Capivari, que corta em quase 
toda extensão da área. 

Conta-se que há muito tempo havia um portão gran-
de na referida entrada, com a cobrança de ingressos por 
uma ou duas pessoas. Isto preocupava muito, pois que, 
na aglomeração de torcedores, sempre havia aqueles que 
passavam sem pagar nada.

Determinou-se assim a diretoria do Capivariano em 
reformar este portão, instalando dentro desse, um pe-
queno portão, su� ciente para passar uma pessoa apenas 
de cada vez. Ficaria mais fácil a cobrança e o controle de 
quem realmente pagou, até porque era necessário para 
a parte que se destinava a FPF – Federação Paulista de 
Futebol.  E como curiosidade, vale-me dizer de que o pri-
meiro árbitro da Federação Paulista de Futebol, segundo 
registros, é um capivariano. 

A lenda diz que a intenção também era outra e isso 
sempre foi motivo de especulações. Consistia no se-
guinte: quando o Capivariano ganhava um jogo, o por-
tão grande se abria de todo, para a saída dos torcedores; 
Quando o Capivariano perdia, então se abria apenas o 
pequeno portão, dando passagem para um torcedor de 
cada vez. Assim, os que de fora � cavam, iam identi� can-
do os torcedores visitantes e os “sopapos” se iniciavam 
com gritarias e ofensas das mais diversas. Nestas algazar-
ras, é claro, nunca faltavam lembrar das mães, principal-
mente dos juízes e dos bandeirinhas. Mas isto era conta-
do de forma anedótica, pois que os torcedores visitantes 
não tinham por onde sair, a não ser por este portão e ou 
portãozinho. 

Tudo isso não passa de lenda, transmitida por torce-
dores fanáticos do Capivariano Futebol Clube. Estas pe-
quenas e interessantes anotações são sempre apetitosas 
para os momentos de descontração. É o que me permite 
o momento.

Bateria Bom Princípio e Amigos lança 
Campanha do Cobertor em Rafard 

Doe  |  “Nesta pandemia não dá para aquecer a bateria, mas dá para doar amor doando um cobertor”

Na última terça-fei-
ra (23), a Bateria Bom 
Princípio iniciou uma 
Campanha Solidária de 
arrecadação de cober-
tores novos. O objetivo 
dos integrantes e amigos 
é arrecadar o maior nú-
mero possível de cober-
tores e doar às famílias 
atendidas pelo Fundo 
Social de Solidariedade 
de Rafard.

Os organizadores pe-
dem que sejam doados 
cobertores novos, em 
razão da prevenção ao 
Coronavírus. A ação so-
lidárias é liderada pelo 
casal Páscoa e Celsão, 
mais conhecido como 
Bom Princípio. 

A arrecadação acon-
tece neste domingo (28), 
das 8h às 12h, na rua 
Giovani Boscolo, 298, na 
Popular de Rafard. Para 
doar não será necessá-
rio descer do carro, basta 
passar em frente ao ponto 
de coleta usando máscara 
e entregar o cobertor. 

Sem poder realizar 
os encontros da bateria, 
os integrantes do Bom 
Princípio criaram o slo-
gan: “Nesta pandemia 
não dá para aquecer a 
bateria, mas dá para 
doar amor doando um 
cobertor”. 

Inverno Solidário
O Fundo Social de 

Rafard participa da Cam-
panha Inverno Solidário 
para arrecadar coberto-
res. Com o objetivo de 
proteger do contágio pela 
COVID-19, neste ano, a 
campanha estará arreca-
dando apenas cobertores 
novos, sem qualquer uso 
prévio, conforme orien-
tação do Fundo Social de 
São Paulo.

Os pontos de coleta 
estarão disponíveis nos 
Supermercados Callega-
ri, Supermercado Arme-
lin, Supermercado Po-
pular, Agro Comercial e 
Papelaria Global do Ju 
Tonin, Lotérica, Padaria 
Pantojo, Padaria Carne-
lós, Mega Academia e 
Academia Stay Fit.

“Sabemos que o mo-
mento é de difi culdade 

para muitos, mas peço 
aos que possuem condi-
ções de doar, ajude-nos 
a aquecer o inverno da-

queles que mais neces-
sitam”, convoca Sônia 
Bueno, presidente do 
Fundo Social.

Integrantes da Bateria Bom Princípio vão arrecadar cobertores para famílias necessitadas de Rafard (Foto: Divulgação)
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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

Mesa diretora apresenta projeto substitutivo 
e derruba propositura que previa redução de 
20% no salário dos vereadores e do presidente

Política  |  Projeto do chefe do Legislativo, Marco Antonio Brigati, propunha reduzir o subsídio dos vereadores e do presidente do próximo mandato

Os vereadores da 
Câmara Municipal de 
Rafard aprovaram por 
unanimidade, na últi-
ma terça-feira (23), o 
Projeto de Resolução 
Substitutivo 01/2020 ao 
PR 02/2020, que fixa o 
subsídio dos vereadores 
e do presidente do Le-
gislativo para o próximo 
mandato, ou seja, a par-
tir de 2021.

A propositura apre-
sentada pelos vereado-
res Wagner Bragalda, 
Alex Sandro Domingues 
Santos e Daniel Teodo-
ro, que compõem a atual 
mesa diretora, derrubou 
o projeto original do 
presidente da Câmara, 
Marco Antonio Brigati, 
que propunha uma redu-
ção de 20% nos salários 
dos parlamentares.

Com a aprovação, fi-
caram mantidos os va-
lores pagos atualmente 
aos agentes políticos, 
também para a próxima 

legislatura. Os verea-
dores recebem mensal-
mente, R$ 1.452,76. Já 
o presidente do Legisla-
tivo recebe R$ 2.905,51. 

A proposta de redução 
do vereador Brigati era 
para que os representan-
tes do povo passassem a 
receber R$ 1.162,21 e o 
presidente, R$ 2.324,41 
a partir de 2021. Soma-
do, o custo anual com o 
subsídio dos vereadores 
e do presidente chega a 
R$ 174.331,08. A redu-
ção de 20%, proporcio-
naria uma economia de 
R$ 35 mil por ano aos 
cofres públicos munici-
pais.

Justificativas
Para Brigati, o projeto 

vinha de encontro com 
o anseio da população, 
que é de enxugar a má-
quina pública. “A pro-
positura tem como pano 
de fundo a crise econô-
mica que assola nosso 

país e nosso município, 
aliada ao enxugamento 
da máquina pública, tão 
exigido pela população 
rafardense”, defendia o 
vereador.

Outro fator agravan-
te, segundo Marco Bri-
gati, é a pandemia cau-
sada pelo coronavírus 
(Covid-19), que além 
das mortes, trará conse-
quências terríveis para 
a economia como um 
todo.

Do outro lado, a mesa 
diretora optou pela ma-
nutenção dos valores já 
que “não há que se falar 
em impacto orçamentá-
rio-financeiro”. 

Na justificativa do 
projeto substitutivo, 
Wagner, Alex e Daniel 
acrescentam que “os 
parlamentares desempe-
nham função de suma 
importância e represen-
tam diversos setores da 
sociedade, direitos de 
maioria e minorias e 

constituem o Poder do 
Todo, o poder no qual há 
o pluripartidarismo, a re-
presentação de todas as 
classes sociais da cidade 
e para tanto merecem ter 
subsídios minimamente 
dignos”.

Executivo
O Projeto de Resolu-

ção nº 01/2020, que fixa 
os subsídios do prefei-
to e do vice-prefeito do 
Município de Rafard 
para os próximos quatro 
anos também foi apro-

vado por unanimidade 
na sessão ordinária de 
terça-feira (23). 

Neste projeto, foi 
mantido o salário de 
R$ 10.688,10 para o 
cargo de prefeito e R$ 
1.162,21 para o vice.

Projeto substitutivo foi aprovado por unanimidade e valores dos salários serão mantidos (Arte: Jornal O Semanário)

‘Vakinha do bem’ consegue arrecadar 
valor para compra da prótese de Isaac

Solidariedade  |  Depois de vídeo, população contribuiu com valores para ação solidária

A história de Isaac 
Resende Feres movi-
mentou a comunidade 
digital nas últimas se-
manas. Profissional da 
saúde aposentado, ele é 
formado em Educação e 
Saúde Pública pela Se-
cretaria do Estado, onde 
trabalhou por 39 anos. 
Feres veio para região 
com a missão de im-
plantar o projeto DST/
HIV/Aids, que funciona 
até hoje em Capivari e 
Rafard. Morador de Ra-
fard, ele também ocu-
pou o cargo de diretor 
de Saúde.

Quis o destino, por 
consequência de um 
erro médico, que Isaac 
tivesse a perna direita 
amputada em outubro de 
2019. Segundo ele mes-
mo conta, durante uma 

cirurgia de osteotomia 
do fêmur realizada há al-
guns anos, foi retirada a 
safena, mas não coloca-
ram uma prótese. “Com 
o passar dos anos, a irri-
gação foi ficando menor 
e a circulação do sangue 
não atingia até o pé, o 
que ocasionou em uma 
infecção muito forte que 
me fez perder a perna di-
reita”, explica.

Um vídeo postado 
nas redes sociais pelo te-
nente aposentado da Po-
lícia Militar, João César 
Balceiro de Freitas, con-
tou a história de Isaac e 
sensibilizou a população 
para ajudá-lo na compra 
de uma prótese, no valor 
de R$ 16 mil.

Uma ‘vakinha’ online 
foi criada para arrecadar 
este valor. Para surpresa 

de todos, em menos de 
uma semana, a campa-
nha arrecadou o valor 
necessário para a com-
pra da prótese.

“Fiquei muito con-
tente com a grande ajuda 
e demonstração de cari-
nho”, agradeceu Isaac 
Feres.

Isaac Resende Feres já foi diretor de Saúde de Rafard (Foto: Reprodução/FB)

Zona Azul volta 
a funcionar

CAPIVARI

O sistema de Zona 
Azul nas principais 
ruas do centro de Capi-
vari voltou a funcionar 
na última segunda-fei-
ra (22). O horário de 
funcionamento é das 
8h às 16h, de segunda 
a sexta-feira.

Os pontos de ven-
das nas lojas permane-
cem os mesmos, assim 
como, serão mantidos 
os monitores nas ruas. 
O valor atual para uma 

hora de permanência é 
de R$ 1,50.

Atualmente, a Zona 
Azul está instalada em 
12 ruas do Centro da 
cidade, são elas: Padre 
Fabiano, XV de No-
vembro, Regente Fei-
jó, Fernando de Barros, 
Tiradentes, Saldanha 
Marinho, Bento Dias, 
Barão do Rio Branco, 
General Osório, Sinha-
rinha Frota, André de 
Mello e Padre Haroldo.
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Casal suspeito de furtos em farmácias 
de quatro cidades é preso em Capivari

Polícia  |  Segundo o Deic, foram seis crimes realizados em Capivari, Piracicaba, Indaiatuba e Itu; cosméticos e dinheiro foram devolvidos às lojas

Policiais civis do De-
partamento Estadual de 
Investigações Criminais 
(Deic) prenderam um 
casal suspeito por seis 
furtos em farmácias de 
Capivari, Piracicaba, In-
daiatuba e Itu.

De acordo com a cor-
poração, a ação foi rea-
lizada após a equipe ser 
informada sobre ‘diver-
sos’ furtos ocorridos em 
uma rede de farmácias 
da região de Piracicaba 
e passar a investigar a 
dupla.

Ainda conforme o 
registro do caso, ao se-
rem informados que um 
casal tinha sido preso 
em Capivari pelo fur-
to em uma farmácia, os 
policiais foram até a ci-
dade e, com o Serviço 
de Investigações Gerais 
(SIG), esclareceram a 
série de crimes, sendo 
dois em Piracicaba, um 
em Itu, dois em Indaia-

tuba e um em Capivari.
Segundo a Polícia 

Civil, eles moram em 
São Paulo, um deles é 
colombiano, e os itens 
levados dos estabeleci-
mentos são, principal-
mente, cosméticos de 
alto valor.

Os suspeitos, que 
têm 31 e 52 anos, foram 
presos em flagrante e a 
delegada Maria Luisa 
Dalla Rigolin fez repre-
sentação à Justiça pela 
prisão preventiva.

Ação em Capivari
Segundo o boletim 

de ocorrência da Polícia 
Militar de Capivari, du-
rante patrulhamento pela 
rua XV de Novembro, 
a equipe foi acionada 
pela gerente da farmácia 
Drogal, que informou o 
furto de vários produtos 
cosméticos, realizado 
por um casal.

A polícia localizou o 
referido casal na rua Ba-
rão do Rio Branco. Com 
o homem, foi encontra-

do R$ 400 e com a mu-
lher, vários produtos 
cosméticos escondidos 
embaixo da blusa.

Questionado, o casal 
informou à polícia que 
era de São Paulo e que 
tinham vindo para Ca-
pivari de ônibus, mas 
não sabiam dizer onde 
ficava a rodoviária. A 
PM iniciou buscas e lo-
calizou um veículo com 
placa de SP. No interior 
foram encontrados R$ 
3.418,00 em notas fra-

cionadas e vários produ-
tos cosméticos. Também 
foi encontrado um papel 
com anotações de ende-
reços de farmácias Dro-
gal de várias cidades.

O homem e a mulher 
foram conduzidos ao 
plantão policial, onde 
foram constatados ou-
tros furtos. Além do ve-
ículo, dinheiro e cosmé-
ticos, a polícia também 
apreendeu três aparelhos 

celulares, um GPS e uma 
faca. Todos os produtos 
cosméticos foram entre-
gues aos representantes 
das lojas furtadas, bem 
como o dinheiro, totali-
zando aproximadamente 
R$ 3.924,00

A ocorrência foi aten-
dida pelos soldados PM 
Cléber e Rener, com 
apoio dos soldados PM 
Gustavo, Alberto e Flau-
sino.

Polícia prende seis pessoas em operação contra o tráfico
Polícia  |  Nomeada de ‘Castelo de Areia’, apreensões foram feitas em Santa Bárbara d’Oeste, Capivari e Mombuca; drogas e armas foram apreendidos

Uma operação da 
Polícia Civil apreendeu 
drogas e armas na região 
de Piracicaba na manhã 
de sexta-feira (19). No-
meada de “Castelo de 
Areia”, as apreensões 
foram feitas em Santa 
Bárbara d’Oeste, Capi-
vari e Mombuca. Seis 
pessoas foram presas em 
flagrante.

A investigação da 
Unidade de Inteligên-
cia Policial do Deinter 9 
envolveu o apoio de vá-
rias unidades da Polícia 
Civil, como a Delegacia 
de Investigações Gerais 
(DIG), o Departamento 
de Investigações Sobre 

Entorpecentes (Dise), 
entre outros.

Segundo a Polícia Ci-
vil, a operação “Castelo 
de Areia” deriva de ou-
tra que foi deflagrada no 
ano passado. Na manhã 
de sexta, foram cumpri-
dos seis mandados de 
busca e apreensão nas 
três cidades.

Entre os presos, qua-
tro homens e duas mu-
lheres, que foram de-
tidos em flagrante por 
tráfico de drogas e porte 
ilegal de armas de uso 
restrito. Alguns deles 
estão ligados a grupos 
criminosos de São Pau-
lo, inclusive chefes do 

tráfico de drogas nas ci-
dades onde foram feitas 
as apreensões.

Segundo informações 
da polícia, entre as apre-
ensões estão 50 quilos 
de maconha, cerca de 
seis quilos de cocaína, 
R$ 10 mil em dinheiro, 
uma submetralhadora de 
7 mm, revólver, armas 
brancas, celulares, ba-
lança de precisão e ano-
tações sobre o tráfico.

A ocorrência foi apre-
sentada na sede da Dise 
de Americana.

Apreensão foi realizada pela Polícia Militar de Capivari após furto na farmácia Drogal (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Carro utilizado pelo casal para realizar os furtos (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Operação Castelo de Areia apreendeu drogas e armas em Capivari (Foto: Tonny Machado)
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Rafard recebe doação para ampliar cemitério
Em tempo  |  Ampliação abrirá espaço para 1500 novos terrenos/carneiras; obras devem começar ainda este ano com construção do muro no entorno

Na última semana, 
a Prefeitura de Rafard 
comemorou a assinatu-
ra do termo de doação 
de uma área de terra da 
empresa Radar Proprie-
dades Agrícolas para o 
município. A um bom 
tempo a cidade sofre 
com a falta de espaço 
para a comercialização 
de novos terrenos no ce-
mitério municipal São 
Judas Tadeu. A preocu-
pação ficou ainda maior 
com o enfrentamento à 
pandemia de Coronaví-
rus que atinge o país.

Segundo o governo 
municipal, a área doada 
é de 17.124 metros qua-
drados e fica ao lado do 
cemitério. “A previsão 
para começar as obras 
de ampliação é ainda 
este ano. A prefeitura irá 
iniciar um processo lici-
tatório para a realização 

das obras”, conta o pre-
feito de Rafard, Carlos 
Roberto Bueno.

Atualmente, não há 
terrenos disponíveis 
para compra no cemi-
tério municipal, loca-
lizado na avenida São 
Bernardo. Com o novo 
espaço, a capacidade 
será aumentada para 
mais 1.500 terrenos. A 
primeira obra realizada 
pela prefeitura será a 
construção do muro que 
cercará o local.

De acordo com o chefe 
do Executivo, a conquis-
ta se deu após diversas 
conversas e cobranças 
junto à empresa Radar. 
Todo processo, segundo 
a prefeitura, contou com 
a participação do diretor 
de Habitação, Emerson 
Ferreira, e dos vereado-
res Angela Barboza, Ale-
xandre Fontolan e Wag-

ner Bragalda.
“Sabemos que a nos-

sa cidade está crescendo 
e a população também, 
portanto, a ampliação 
do cemitério São Judas 
Tadeu é urgente, pois no 
momento de luto e dor é 
muito importante que as 
pessoas tenham um se-
pultamento digno e hon-
roso”, disse Bueno.

Comercialização
O governo municipal 

alertou que só irá co-
mercializar os espaços 
depois que toda estrutu-
ra for preparada, como 
a divisão dos lotes, qua-
dras e ruas. O valor dos 
terrenos, também deverá 
variar dependendo do 
tamanho, e será vendi-
do seguindo a tabela de 
preços do Código Tribu-
tário Municipal 247/15, 
que é reajustado anual-

mente.
Hoje, são três opções 

de venda de terreno/
carneira. Quando dis-
ponível, um terreno de 
1,40m x 3m era comer-
cializado à R$ 335,40. 

Outra opção, de 3m x 
3m, poderia ser adqui-
rida por R$ 718,75. Por 
último, o terreno de 3m 
x 4m, pelo valor de R$ 
958,35.

A tabela de valores 

vigentes para 2020 tam-
bém informa o custo da 
taxa de sepultamento, 
que é de R$ 91,25. Já 
a taxa de uma carneira 
de emergência é de R$ 
288,59.

No círculo vermelho, área doada pela Radar para expansão do cemitério municipal (Foto: Tonny Machado)

Homem de 52 anos morre com 
febre maculosa; infecção pode 
ter ocorrido em Capivari

Região  |  Saúde emitiu alerta para que moradores evitem áreas de risco

Americana confirmou, 
na quarta-feira (24), a ter-
ceira morte por febre ma-
culosa no município neste 
ano de 2020. A vítima era 
um homem de 52 anos, 
morador da Vila Dainese. 
Segundo a prefeitura, o 
provável local da infecção 
foi uma região de cháca-
ras, em Capivari.

Em maio, duas mortes 
pela doença haviam sido 
confirmadas na cidade. As 
vítimas eram dois homens, 
de 38 e 56 anos, residentes 
dos bairros Boer e Chácara 
Letônia, respectivamente. 
Segundo a Vigilância Epi-
demiológica, as áreas de 
infecção foram a Fazenda 
Angélica e as margens da 
represa Areia Branca, em 
Santa Bárbara D’Oeste.

Dos quatro casos no-
tificados pela Vigilância 
Epidemiológica neste ano, 
três vieram a óbito e o ou-
tro foi descartado.

Em nota, a Vigilância 
Epidemiológica de Capi-
vari informou que entrou 

em contato com vigilância 
de Americana para apurar 
os fatos, e de acordo com a 
investigação, a família da 
vítima não soube precisar 
o local da contaminação. 

“A Vigilância Epide-
miológica de Capivari re-
aliza ações de prevenção 
permanentes no municí-
pio. Há duas semanas o 
IEC encaminhou ofício 
à Santa Casa e Unimed, 
alertando médicos e en-
fermaria para suspeitar e 
investigar possíveis casos 
de febre maculosa. Foram 
encaminhados vídeos dos 
procedimentos a serem to-
mados em relação à doen-
ça, voltados para enferma-
gem e médicos”, explica.

Segundo a Prefeitura 
de Capivari, no ano passa-
do, a iniciativa de alertar 
os médicos e enfermeiros 
também foi tomada. Fo-
ram colocadas placas de 
alerta onde possa haver a 
infestação de carrapatos e 
estão sendo desenvolvidos 
vídeos em parceria com a 

Secretaria de Educação, 
no sentido de educar e 
informar país e alunos a 
respeito da febre maculo-
sa. Palestras de orientação 
em empresas e escolas 
também fizeram parte das 
ações.

Com estas medidas, 
Capivari não registrou ca-
sos de febre maculosa até 
o momento.

Transmissão
A transmissão acontece 

por meio da picada do car-
rapato estrela contamina-
do com a bactéria Rickett-
sia ricckettsii. Para que a 
infecção possa acontecer 
é necessário o contato com 
o corpo humano de no mí-
nimo seis horas. O período 
de incubação da doença, 
desde a picada até o apa-
recimento dos primeiros 
sinais pode variar de dois 
a 14 dias, dependendo de 
cada pessoa. É importante 
dar início ao tratamento o 
quanto antes, pois a doen-
ça pode levar à morte.
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ANUNCIE: (19) 3496-1747
osemanario@osemanario.com.br

Imóveis  -  VeÍcUlos  -  EmpreGos
NeGócios & OporTUniDaDes

Imóveis
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

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

HB20 PREMIUM 2013
Vendo, automático, branco, R$ 
35.500. 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

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

C3 TENDENCE 2014
Vendo, manual, branco, R$ 31 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

PRISMA LT 2014
Vendo, automático, branco, R$ 37 
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

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

Veículos

CLASSIFICADOS

18/06 – Gilberto Aparecido Florio  – 56 Anos
18/06 – Noroberto Paulo Cassaniga – 70 anos
19/06 – Antonio Quirino Teixeira Filho – 84 Anos
19/06 – Antonio Fernandes de Carvalho- 63 anos
19/06 – Simone Fagundes Pereira Silva – 37 anos
19/06 – Francisco Eduardo Signoretti – 41 anos
19/06 – Dirson Rodrigues Sales – 68 anos
19/06 – Noel Fernandes da Costa – 63 anos
20/06 – Ana Alice Stefani Fornaziero – 68 anos
21/06 – Luzia Aparecida dos Santos – 64 anos
22/06 – Luiz Lorençon – 81 anos
22/06 – Maria Piedade de Souza – 83 anos
24/06 – Maria das Dores Gonçalves – 81 anos
25/06 – Tereza Fogaça de Oliveira Santos – 41 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.

ANUNCIE
ligue ou 

chame no 
Whatsapp:

19 3496-1747

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:

MARCELO SUNELAITIS BENETTI e RENATA MESQUITA DOS 
SANTOS, sendo o pretendente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, 
aos 30/01/1986, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, domiciliado e 
residente em Capivari-SP, Rua Otavio Alves de Souza, 225, bairro: Porto 
Alegre, fi lho de Mauro Benetti e Maria Sunelaitis Benetti; e a pretendente: 
natural de Itabaiana-SP, onde nasceu, aos 11/11/1996, profi ssão: auxiliar 
de produção, estado civil: solteira, domiciliada e residente em Rafard-SP, 
Rua Capitão José Duarte Nunes, 65, bairro: Centro, fi lha de José da Paixão 
Mesquita Santos e Cleonice São Pedro dos Santos.

Rafard, 24 de junho de 2020.

JOSÉ LUÍS BELLINI e LUCILENE APARECIDA JERONIMO, sendo 
o pretendente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, aos 12/02/1980, 
profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, domiciliado e residente em Ra-
fard-SP, Rua Giovani Boscolo, 1000, bairro: Popular, fi lho de Marcio Bellini 
e Maria de Lurdes Vieira Bellini; e a pretendente: natural de Capivari-SP, 
onde nasceu, aos 08/09/1983, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
domiciliada e residente em Rafard-SP, Rua Giovani Boscolo, 1000, bairro: 
Popular, fi lha de Luís Carlos Jeronimo e Maria Aparecida Bispo Jeronimo.

Rafard, 24 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)

SINDICATO RURAL DE CAPIVARI
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

 Pelo presente edital fi cam convocados os associa-
dos deste Sindicato, quites e em gozo dos seus direitos 
sindicais, para a assembléia geral ordinária a realizar-se 
no dia 30 de Junho de 2020, em nossa sede social, na 
Avenida Dra. Marlene do Carmo Rossi,s/nº Chácara Co-
riolano, nesta cidade as 15:00 horas, em primeira convo-
cação, para discutirem a seguinte ordem do dia:

 a - leitura, discussão e votação da ata da assem-
bleia anterior;

 b - leitura, discussão e votação do Relatório e Ba-
lanço da Diretoria do exercício de 2019, com Parecer do 
Conselho Fiscal.

 Caso não haja numero legal a hora anunciada, a 
assembléia será realizada uma hora depois, com qual-
quer numero de presentes.

 Capivari, 22 de Junho de 2020.

FERNANDO QUIBAO JUNIOR
PRESIDENTE



26 DE JUNHO DE 2020 11O Semanário

Dia 26/06
Gabriel Laureano de Campos
Luis Ricardo Ferreira Brito
Renan Henrique Oliveira Muller
Mariana Cristina de Oliveira
Cássia Joana de Arruda Batista
Thamires Barcilo de Oliveira
José Maurício Cibim
Eugenia Delfino Zape
Rosana Fonseca

Dia 27/06
Diego Fernando Cremonese
Maria Clerea Pellegrini Quibáo
Matheus Basso de Oliveira
Felipe Ortolani
Maria Moia Forti
Renato Luis Stefani
Maiza da Cruz
José Luis da Silva Barboza
Silvia Maria Lourenço
Anderson Fornaziero
Ivan Rosatto
Kaiky Pedroso

Dia 28/06
Breno Feliciano
Bianca de Souza Monteiro
Marcelo Piffardini Savassa
Jone Ap. de Almeida
Taís Costa de Almeida
Vanessa Bertoldo
Maria Helena Vigorito
Elda Teresinha Bevevino Quadros
Gisele Tonin Ricomini
Gisele de Cassia Salles
Renata F. M. da Costa Ortolani
Marília Cardoso
Marcelo Boscolo
Rogério Lucio
Simone Reis
Natália Estanislau Oliveira
Josy Sica

Dia 29/06
Alessandra C. Paschoal Veronez

Renan Bonagurio Albiero
Josivaldo Bragion
Cássia Aparecida Maschietto Rego
Ana Maria Médici Lourenson
Juliana G. Marracini
Vinicius Manoel Vilares Correia
Vinicius Relli Nascimento
Lígia Bisin
Milton César Rossi Filho
Pedro Boareto
Robson Souza
Sueli de Fátima T. Ramos
Caroline Braggion

Dia 30/06
André Dias Pacheco Piva
Felipe Pissocaro
Fábio Otoniel Matias da Silva
Daise Nunes Teodoro
Adilson de Almeida
Vitor Proença
Leonardo Lamas
Pedro Fávero
Elaine Bonagurio

Dia 01/07
Rosangela de Fátima Araujo
Ademar Tadei Filho
Luiz Antonio de Morais
Pamela de Oliveira
Maurício de Paula Lima
Santina A. Morete
Rubens Rodrigues de Jesus Neto
Jorge Possignollo
Giovanna Bassani Bidóia
Guilherme Santos
Nicholas Guedes
Juliana Quagliato
Rogério Alves

Dia 02/07
Isaac Resende Feres
Shirlene de Almeida
Márcio José Teodoro
Simone Fregulia
Paulo Gasparini

Áries – De 21/03 a 20/04: A Lua Crescente desta semana afeta as relações de uma forma geral, 
tanto o lado amoroso quanto a esfera comercial. No relacionamento afetivo, você vai perceber a pessoa 
amada mais disposta e aberta para se comunicar, viajar e realizar atividades que geram alegria e prazer, 
contudo você está com dificuldades de se relacionar com pessoas mais próximas, tudo isso por causa 
de inflexibilidades. No caso de relações comerciais, é uma semana significativa para promover acordos e 
negociações acirradas, que precisam ser guiadas com flexibilização e justiça. O ingresso de Marte em seu 
signo acontece nesta semana, no dia 27, marcando um período longo de definições que se estenderá até 
o dia 6 de janeiro do ano que vem. Você será levado a tomar decisões ousadas que tocam os seus inte-
resses pessoais e exigem de você uma atuação assertiva e corajosa. Marte também pode trazer tensões 
como irritação, impaciência e atitudes impulsivas. Tenha atenção também com experiências que o deixam 
na linha de frente, desfavoravelmente causando acidentes, brigas e queimaduras. Busque, neste trânsito, 
avaliar de que forma a vida vem pedindo de você mais coragem para tomar decisões que o colocam na 
linha de frente. É uma semana importante para analisar a interferência da família na qualidade da relação, 
contudo é uma semana favorável para fazer escolhas congruentes com as necessidades de ambos. O 
cônjuge está em destaque nesta semana e será viável se colocar no lugar dele(a) para contribuir com 
as decisões que cercam a relação. É uma semana importante para definir contratos e fazer a diferença 
para estruturar metas futuras. Você está consciente das transformações e disposto e desapegar de ex-
periências desgastadas. Pode ser que você encontre dificuldades para achar soluções com uma pessoa, 
principalmente se forem sócios e parceiros.

Touro – De 21/04 a 20/05: A Lua Crescente desta semana vai afetar as relações de trabalho. As 
portas estão abertas para que você possa ampliar a performance profissional. O ângulo com Vênus vai 
ampliar as oportunidades e trazer novas propostas e promoções. O desafio está nas relações com cola-
boradores ou com pessoas envolvidas na dinâmica da rotina. É uma semana em que você deve avaliar 
as palavras e expor informações para que possa colaborar efetivamente. O ingresso de Marte em Áries 
vai mexer consideravelmente com decisões que afetam o seu emocional e também podem gerar conflitos 
na funcionalidade das atividades da rotina e no trabalho. A ansiedade pode trazer complicações em sua 
saúde nos próximos meses, portanto esteja atento às expectativas que vem passando em sua mente em 
relação a uma pessoa ou a algumas pessoas que interferem em sua produtividade. Marte, porém, lhe 
dá condições de perceber melhor como deve adequar a sua rotina e desenvolver os seus medos e os 
bloqueios emocionais. Uma das experiências mais desafiantes é mudar o nosso ponto de vista sobre as 
situações que nos cercam e, consequentemente, mudar as nossas crenças. É exatamente nessa situa-
ção que se encontra a pessoa amada. É importante entender que o cônjuge está passando por grandes 
reformulações geradoras de transformações profundas na forma de pensar sobre a vida. No trabalho, é 
preciso atuar com cooperação e expressar o que pensa com habilidades. O céu aponta reuniões, trei-
namentos e exposição de informações importantes. Tenha atenção com conflitos de ideias. Talvez seja 
necessário se posicionar com sabedoria para resolver as pendências.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: A Lua Crescente desta semana vai mexer com o seu bem-estar, o 
desenvolvimento de talentos, o namoro e, se for o seu caso, a relação com os filhos. Vênus, que transita 
seu signo, participa das informações da Lua Crescente e lhe dá a oportunidade de olhar mais para si 
mesmo e para os seus interesses pessoais. Os aspectos favorecem o amor e o lazer. Os desafios estão 
relacionados às escolhas financeiras, portanto é importante analisar como é possível concretizar inves-
timentos ou fazer acordos e negociações. Os desafios financeiros podem afetar a autoestima, mas você 
está mais consciente das suas necessidades e do seu valor. O ingresso de Marte em Áries vai impulsionar 
as suas ideias, os seus projetos e as suas amizades. A estadia de Marte em Áries se dará até janeiro do 
ano que vem, um período importante para analisar as ideias e como interagir com os seus projetos. É uma 
semana ótima para namorar e curtir a relação com foco no desenvolvimento de projetos em comum. Você 
está mais aberto e adotando uma postura mais flexível. O cônjuge está encerrando um ciclo importante 
de amadurecimento em relação às responsabilidades e aos compromissos. É uma semana ótima para 
promover os seus projetos com mais assertividade e consciência do que é verdadeiramente essencial 
para o seu desenvolvimento profissional.

Câncer – De 21/06 a 20/07: A Lua Crescente desta semana vai mexer com as relações familiares, 
as experiências domésticas e o imóvel. É uma semana importante para se posicionar com algumas pes-
soas e expressar o que pensa e sente, contudo os aspectos o desafiam, podendo gerar inflexibilidade 
diante de situações que não estão totalmente sob o seu controle. É importante analisar as palavras e as 
suas posturas para obter resultados melhores. As pessoas aqui mencionadas pelo céu podem ser da 
família ou aquelas que estão inseridas neste mesmo status de importância. Um ângulo favorável com 
Vênus indica que você está consciente de como deve atuar, levando em consideração o seu valor e as 
intenções internas. É importante não se preocupar tanto com o que as pessoas acham, porque o que 
realmente é relevante vibra em seu coração e no seu íntimo. O ingresso de Marte em Áries vai impulsionar 
a carreira, as metas futuras e a imagem que você vem passando sobre si mesmo. Você vai sentir a ne-
cessidade de se posicionar e de fazer o que acredita ser certo. Talvez seja uma oportunidade interessante 
para descobrir realmente quem você é, permitindo-se ser quem você realmente é. É preciso entender 
que o trânsito de Marte vai mexer muito com você, porque você está sendo desafiado a organizar a sua 
vida futura e a se responsabilizar por aquilo que sempre foi (mas que talvez foi camuflado por conflitos 
de interesses sociais) ou se tornou. Lembre-se de que Marte ainda vai ficar por lá até janeiro do ano que 
vem, portanto é necessário interagir com a experiência com mais consciência dos efeitos de sua imagem 
e de suas posturas. Você vai sentir a necessidade de se posicionar de uma forma mais clara em relação 
às suas necessidades. É uma semana importante para identificar o seu momento, porque somente dessa 
forma é que poderá atuar com mais sabedoria em relação à pessoa amada. O ingresso de Marte em Áries 
impulsiona, nesta semana, a carreira e as metas futuras. O momento está cheio de atividades que preci-
sam ser elaboradas. Talvez seja necessário se expressar com habilidade e cooperação. Tenha atenção 
com a palavra, contratos e acordos.

Leão – De 21/07 a 22/08: A Lua Crescente da semana vai mexer com as relações de convivência 
e também com as relações com os amigos e os parentes. É uma semana positiva para fazer contatos 
que geram bem-estar e resultados favoráveis ao desenvolver as suas ideias e os seus projetos. O céu 
colabora com viagens, deslocamentos, cursos e a transmissão de boas notícias. Existem alguns fatores 
e relações que mexem muito com o seu emocional, o que pode trazer a necessidade de reservar o que 
sente e pensa sobre determinadas pessoas. Torna-se, por isso, vital avaliar como deseja se relacionar 
e com quem deve compartilhar as suas ideias e os seus planos. O ingresso de Marte em Áries vai im-
pulsionar relações e contatos com pessoas que estão distantes, seja física ou emocionalmente. Marte 
também vai atuar em suas crenças filosóficas, dando-lhe condições de perceber melhor como deseja 
interagir com a vida. Os estudos e as viagens podem ser impulsionados. Lembre-se, porém, de que Marte 
vai ficar nesse setor até janeiro do ano que vem, o que lhe dará condições e tempo para avaliar as suas 
crenças, a sua filosofia de vida e experiências em outras cidades. Você terá a oportunidade de expressar 
os sentimentos e de entender situações que se mostram camufladas ou que estão sendo administradas 
por você secretamente. A pessoa amada está transitando um novo ciclo e se sente em condições de 
perceber melhor os compromissos. Você está em condições de crescer e de se desenvolver ao máximo. 
A semana pede flexibilidade para elaboração de ideias que sejam pertinentes ao seu crescimento e ao 
seu desenvolvimento profissional.

Virgem – De 23/08 a 22/09: A Lua Crescente desta semana vai mexer com o setor financeiro e pro-
fissional. Uma ângulo favorável com Vênus lhe traz excelentes oportunidades profissionais ou promoções 
significativas para o seu desenvolvimento. É um semana em que você terá a oportunidade de impulsionar 
os recursos materiais ou de iniciar uma nova postura para tratar de investimentos. O céu traz desafios 
para se relacionar com algumas pessoas, principalmente aquelas que se envolvem em seus projetos, 
portanto é preciso atuar com flexibilidade para criar condições favoráveis de realizar parcerias positivas 
e justas para todos os envolvidos. O ingresso de Marte em Áries vai impulsionar decisões importantes, 
mexendo com investimentos de outros, sejam sócios, parceiros ou o cônjuge. A atuação de Marte também 
impacta decisões para negociar dívidas, empréstimos, heranças, pensão e aposentadoria. A Lua Cres-
cente vem avisando que é um bom momento para tomar decisões relacionadas a tudo isso, entretanto 
Marte ainda ficará no setor dos recursos compartilhados até janeiro do ano que vem, deixando claro que 
as posturas são profundas e levam tempo. As últimas semanas foram desafiadoras para a pessoa amada, 
contudo foram necessárias para que ele(a) alcançasse um posicionamento maduro diante dos obstáculos 
emocionais que se apresentaram. É uma semana para analisar os resultados desses processos emocio-
nais, que afetam diretamente o cônjuge. É uma semana maravilhosa para obter progressos e convites 
interessantes profissionais. O desafio é interagir bem com as ideias e se relacionar com qualidade para 
promover bons acordos e negociações.

Libra – De 23/09 a 22/10: A Lua Crescente vai mexer com as suas posturas e deixa você em des-
taque para fazer escolhas importantes para o seu desenvolvimento pessoal. Um ângulo favorável com 
Vênus lhe transmite bons resultados com estudos, experiências em outras cidades e mais consciência 
do seu merecimento. O céu também lhe traz boas notícias e os caminhos estão abertos. É uma semana 
ótima para criar intimidade com as suas necessidades e ampliar o campo de visão sobre você, sobre as 
possibilidades e sobre como deveria atuar neste novo ciclo. O céu pede flexibilidade para interagir com 
os planos futuros. Pode aparecer a necessidade de firmar contratos e acordos. Pode ser que você sinta 
dificuldades para negociar. Se achar viável, peça a ajuda de algum especialista. Os resultados depen-
dem da sua performance e da consciência do seu merecimento. O ingresso de Marte em Áries vai tocar 
o relacionamento. Uma pessoa vai ser impactada com as suas escolhas e pode ser que você se sinta 
mais ansioso para ver os resultados. É preciso ter sabedoria para interagir com as decisões que afetam 
o relacionamento. Nesta semana, ambos terão a oportunidade de encarar os desafios com maturidade 
e de iniciar um novo passo, porque o trânsito de Marte ainda será esse até janeiro do ano que vem. O 
foco desta semana está na tomada de decisões importantes em conjunto com o cônjuge. Você se sente 
feliz e motivado a iniciar novos projetos, além de contar com a ajuda da pessoa amada. O ingresso de 
Marte em Áries vai deixar o cônjuge mais ativo e com vontade de criar mudanças urgentes. Você está 
mais consciente das responsabilidades e de como deve promover a sua rotina com foco na produtividade. 
O desânimo tende a ser diluído e você está disposto a realizar mudanças profundas em suas posturas. 
Nesta semana, você está em destaque e os resultados dependem de você.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: A Lua Crescente vai mexer com os seus medos e pode gerar alguns 
conflitos sobre como atuar nas relações, principalmente nas relações comerciais, seja com sócios ou com 
colaboradores. Você está com dúvidas e sentindo a necessidade de atuar com mais assertividade no 
trabalho e no desenvolvimento da sua rotina. Os desafios estão na forma como você percebe a situação. 
O céu pede flexibilidade para criar mudanças mais satisfatórias. O primeiro passo é ampliar o seu campo 
de visão. Os estudos devem ser inseridos em suas atividades. Mas o céu lhe traz excelentes resultados 
financeiros, principalmente aqueles que estão sendo gerados por recursos compartilhados, empréstimos 
e investimentos mais ousados. O ingresso de Marte em Áries pede de você uma nova performance no tra-
balho, em sua rotina e em sua saúde. A estadia de Marte será importante para avaliar a sua produtividade 
e o modo como deve interagir com as decisões no trabalho. As novas posturas no trabalho já começam 
nesta semana. O relacionamento passa por mudanças necessárias, ou seja, está sendo renovado! É 
exatamente por isso que os atritos podem ocorrer como um impulsionamento, para que, juntos, vocês 
avaliem os valores que circundam a relação. É preciso compreender as suas necessidades mais íntimas 
e validá-las. O ingresso de Marte na sua casa de trabalho vai impulsionar decisões significativas. O céu 
pede flexibilidade para interagir com ideias diferentes e para sanar conflitos emocionais.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: A Lua Crescente vai tocar amigos, projetos e ideias. O céu é favo-
rável para se relacionar. Se estiver sozinho, uma pessoa especial pode entrar. A semana é maravilhosa, 
principalmente no final de semana, quando haverá a oportunidade de promover contatos mais próximos 
e íntimos, seja com amigos ou com uma pessoa especial. O seu maior desafio é interagir com os recur-
sos compartilhados. O céu pede flexibilidade para concretizar acordos e negociações com pessoas que 
estejam alinhadas aos seus projetos ou às suas ideias. O ingresso de Marte em Áries vai tocar o setor do 
namoro, do lazer, do entretenimento, as relações com os filhos e o desenvolvimento dos seus talentos. 
O planeta Marte ainda vai ficar por lá até janeiro do ano que vem, portanto nesta semana começa um 
período importante para o desenvolvimento dos filhos (se for o seu caso) e para permitir a entrada de 
alguém especial em sua vida, porque as portas do amor estão bem abertas. É uma semana maravilhosa 
para promover experiências a dois. O cônjuge está mais aberto e em harmonia para compartilhar projetos 
e ideias. Se estiver sozinho, esteja aberto, porque pode conhecer alguém especial. Você está passando 
por uma fase nova e os caminhos estão abertos, contudo é preciso avaliar como deve interagir com 
documentos e investimentos necessários para promover os projetos e as metas.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: É uma semana ótima para tomar decisões positivas para a carreira 
e a organização de metas futuras. A Lua Crescente vai tocar as metas futuras e as responsabilidades. É 
importante avaliar como deseja conduzir as parcerias, as sociedades ou como o relacionamento afetivo 
está interferindo em suas decisões. Mas o céu é benéfico e gera boas oportunidades, inclusive promo-
ções no trabalho ou bem-estar em sua rotina. O seu desafio está na relação com algumas pessoas, 
portanto é preciso atuar com flexibilidade, gerando harmonia com uma pessoa especial. O ingresso de 
Marte em Áries vai impactar as decisões na família, podendo tocar o imóvel ou a estrutura doméstica. O 
trânsito de Marte inicia-se nesta semana, mas vai permanecer assim até o ano que vem, portanto busque 
entender o quanto as relações em família impactam novas decisões futuras. A comunicação com o cônju-
ge pode ser difícil ou ele está atribulado por causa de compromissos e responsabilidades. É uma semana 
importante para que vocês possam definir metas e se organizarem juntos para promover as metas atuais. 
Apesar dos desafios para se relacionar com chefes, parceiros de trabalho ou clientes, é uma semana 
muito favorável para o seu desenvolvimento. O céu lhe traz benefícios, promoções e oportunidades pro-
fissionais. Se estiver sem trabalho, é uma semana de oportunidades.

Aquário – De 21/01 a 19/02: É uma semana importante para avaliar como deseja integrar ideias, es-
tudos, relações e experiências em outras cidades. Os caminhos estão abertos para guiar os seus planos 
e desenvolver os seus interesses pessoais. O ângulo favorável com Vênus vai lhe transmitir felicidade e 
abertura para o campo afetivo. Os desafios estão inseridos na forma de administrar a sua rotina, a sua 
saúde e o seu trabalho. Uma nova forma de pensar o ajudará a concretizar tais mudanças. O ingresso 
de Marte em Áries vai impulsionar as relações com pessoas do seu convívio, principalmente os parentes. 
Marte também vai impulsionar cursos e a comunicação. Na estadia de Marte em Áries, você poderá fazer 
mais viagens e deslocamentos, mas atente-se ao momento que vivemos, que é de isolamento social. É 
um período favorável para impulsionar as suas ideias, mas tome cuidado no trânsito. É uma semana óti-
ma para namorar e ficar juntinho. Você está sendo levado a olhar para a relação de uma forma diferente. 
As portas do amor estão abertas. É importante analisar como você vem se posicionando no trabalho. O 
céu fala sobre dificuldades para resolver documentos e regras. Vale a pena também avaliar as crenças 
negativas que estão limitando todo o seu potencial.

Peixes – De 20/02 a 20/03: A Lua Crescente afeta os recursos materiais, principalmente os recursos 
compartilhados. O ingresso de Marte em Áries está impulsionando os recursos materiais, principalmente 
aqueles que circulam em sua conta corrente, lembrando que Marte vai permanecer ali um bom tempo, 
até o dia 6 de janeiro do ano que vem, pedindo de você uma nova performance material e profissional. É 
uma semana importantíssima para tomar decisões financeiras. Os caminhos estão abertos para organizar 
trâmites domésticos, para o imóvel e para a família. Deve-se levar em consideração heranças, pensões, 
aposentadorias, apoio e patrocinadores. Tenha atenção com desafios para validar essa experiência como 
uma oportunidade positiva para o seu desenvolvimento pessoal e afetivo. É importante ser flexível para 
fazer concessões importantes na troca afetiva. Os assuntos domésticos e familiares ficam em destaque e 
talvez seja necessário fazer escolhas favoráveis para a relação. É uma semana em que investimentos são 
acionados. Você é levado a tomar decisões importantes e receberá a ajuda necessária. O céu também 
evidencia uma entrada financeira, seja de clientes, patrocinadores, heranças, aposentadorias, emprésti-
mos, rendimentos etc. O céu, porém, pede que você examine documentos e contratos.

Horóscopo

Miguel Baggi Bueno
23 de junho
"Meu querido filho, este é 
um dia muito especial, pois 
nesta data eu ganhei o melhor 
presente da minha vida: você! 
Feliz aniversário, meu amor! 
Que mais um ano de vida traga 
ainda mais alegria ao seu 
coração e infinitos momentos 
de felicidade para guardar na 
memória. Que você continue 
nos encantando com seu jeito 
tão especial por muitos e 
muitos anos, e nos dando sempre motivos de orgulho como até 
hoje. Parabéns, meu filho! Que seu dia seja especial e sua vida 
sempre muito feliz!" São os votos dos seus pais, Talita Baggi e 
Cabo PM Genel, pela comemoração dos seus 6 anos de idade.

NOVELAS

Fina Estampa - Globo - 21h – sexta-fei-
ra: Tereza Cristina exige uma reunião com 
seus ex-funcionários. Pereirinha repreende 
Enzo. Tereza Cristina avisa que irá reabrir 
o Le Velmont, e Fred se interessa ao saber 
que ela ainda não tem um chef de cozinha. 
Griselda teme que sua rival descubra que ela 
financiou o novo restaurante de Renê. Vilma 
ajuda Letícia a escolher seu vestido de noiva. 
Pereirinha vê Teodora com seu passaporte e 
confronta a moça. Ferdinand afirma a Álvaro 
que pretende ficar com Tereza Cristina.

Totalmente Demais - Globo - 19h – sexta-
-feira: Maurice diz a Arthur que perdeu seus 
bens em jogos de azar. Florisval liga para uma 
agência de modelos à procura de uma senho-
ra para fingir ser sua mãe. Lurdinha e Kátia 
se derretem por Germano, o novo morador do 
Bairro de Fátima. Eliza e Jonatas discutem. 
Arthur afasta Eliza de Jonatas e pede à me-
nina que se concentre para a prova do con-
curso. Jonatas pergunta a Arthur se ele está 
interessado em Eliza.

Novo Mundo - Globo - 18h – sexta-feira: 
Diara acolhe Joaquim, Piatã, Jacira e Olinto. 
Peter pede ajuda a Libério para encontrar 
Amália e confessa seu amor pela paciente. 
Jacinto pede que Madame Dalila leia sua 
mão. Joaquim e Bonifácio armam um plano 
para resgatar Anna. Thomas, Domitila e Fran-
cisco vibram com o desentendimento entre 
Pedro e Bonifácio. Amália afirma a Peter que 
tem medo de Sebastião. Peter declara seu 
amor por Amália e a leva para casa. Disfarça-
do como militar, Olinto chega à casa de Tho-
mas e Anna o reconhece.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: 
Deco vibra com a apresentação de Keyla. 
Tina dança no palco, e Anderson não gosta. 
Lica vê Edgar e se afasta com Felipe. Benê 
reconhece Deco e alerta Keyla. Tato vê Keyla 
dançando com Deco. Samantha se insinua 
para Anderson. Deco questiona K2 sobre 
Keyla. Lica mostra Deco para Tina. Nena não 
gosta do comentário que Marta faz sobre a 
amizade das filhas. Noboru aprova o hambúr-
guer feito por Tato. Bóris leva Dóris para falar 
com Edgar, mas a diretora o trata com hosti-
lidade. Tato flagra Deco falando com Keyla.

Ouro Verde - Band - 20h20 – sexta-feira: Bia 
e Jorge entram em desespero ao perceber 
que a filha foi sequestrada. Tomás conta a Lú-
cio que agiu daquela forma para ter o amor do 
pai, mas Lúcio reage com ironia. Tiago acon-
selha Vera a procurar ajuda psiquiátrica, mas 
ela expulsa a família de casa. Filardi convida 
Rita para dançar. Lúcio diz a Paula e Judite 
que Joaquim entrou na casa de Jorge e, além 
de roubar dinheiro, ainda raptou Madalena.

As Aventuras de Poliana - SBT - 20h50 – 
sexta-feira: Os pais de Hugo vão viajar e o 
menino fica novamente na casa do tio Afon-
so. A notícia sobre a prisão de Waldisney se 
espalha, e Jeff diz a mãe que já sabia que 
Waldisney era o Rato. A polícia intima Viole-
ta para um interrogatório. Glória pergunta se 
Pendleton roubou as jóias da família da mãe 
de Luisa para conseguir a guarda de Poliana. 
Filipa tem dificuldades para aceitar a situa-
ção com seu pai. Arlete desconfia que tenha 
visto Roger andando na comunidade. João 
tem uma ideia brilhante para animar Poliana, 
e com a ajuda dos amigos e professores da 
Ruth Goulart, lança uma campanha para enal-
tecer o Jogo do Contente.

Betty, A Feia em NY - SBT - 18h30 – sex-
ta-feira: Hugo descobre que Romina tem no 
banco mais de cem mil dólares e comenta 
com Inesita que tem medo de descobrir se Fá-
bio sabe qual é a origem desse dinheiro. Malú 
propõe a Ricardo que lhe dê as chaves de seu 
apartamento para que vá morar com ele. Ele 
a ignora. Charlie e Sofia desmascaram Efrain, 
dizem que já sabe que ele recuperou a memó-
ria e que esteve na casa de Jenny. Sofia exige 
que o ex marido vá embora de sua casa. Da-
niel faz ameaças a Mata caso ele não cumpra 
sua ordem de acabar com Romina.

O Que a Vida Me Roubou - SBT - 17h15 
– sexta-feira: Rosário diz a Alessandro que 
chegou uma mulher procurando por seu pai e 
dizendo ser sua sobrinha. Montserrat diz que 
se supõe que Benjamin não tinha parentes e 
por isso Alessandro herdou tudo, Alessandro 
afirma não ter conhecimento dessa sobrinha. 
Alessandro diz a Fabiola que seu pai mor-
reu, ela se surpreende e diz que não sabia 
que seu tio tinha um filho, pois ele jamais lhe 
disse nada. Amélia diz a Macário que Benja-
min levou a filha de Graziela para os Estados 
Unidos, e a deixou com sua irmã, pedindo que 
ela e seu esposo a criassem como se fosse 
deles, e que ninguém sabe que essa menina 
existe, além de Graziela. Fabiola diz a Ales-
sandro que quer ver o testamento de seu tio, 
pois ele já havia afirmado que tudo que tinha 
seria para ela, Alessandro responde que seu 
pai sempre o renegou, mas antes de morrer, 
por meio do padre Anselmo, o reconheceu 
como filho. Pedro diz ao capitão Robledo 
que parece que Alessandro foi colocado em 
liberdade, ele responde que não existem mais 
provas de o incrimine, assim que acredita que 
Joaquim não esteja dizendo a verdade. O 
padre confirma a Montse que sua mãe teve 
uma outra filha, mas que ela morreu. Renato 
pergunta a José Luis se acredita na inocên-
cia de Alessandro. Pedro diz a Maria que se 
deseja recuperar Alessandro, terá que fazer 
o que ele ordenar, Maria responde que fará 
o que seja, ele então pede que a jovem tes-
temunhe contra Alessandro. Maria concorda 
em dizer todas as mentiras recomendadas 
por Pedro, com a condição de que Alessandro 
jamais fique sabendo. Fabiola diz a Sandro 
que seu tio Benjamin morreu e deixou toda 
sua fortuna para seu filho. Montserrat diz a 
Alessandro que tem que agradecer a Jose 
Luis por seu apoio, ele responde que não se 
negará a fazê-lo.

Cúmplices de um Resgate - SBT - 21h30 
– sexta-feira: Marina, Ofélio e Laura deixam 
Regina amarrada na sala da mansão até que 
ela revele aonde está Isabela. A vilã grita ain-
da mais após Laura jogar agua em seu rosto. 
Regina diz que não dirá nada e que Isabela 
irá passar frio e fome até apodrecer. Irritada, 
Marina lhe dá uma bofetada. Regina sorri de 
toda a situação e debocha dos três. Otávio diz 
para Raul que acha que Regina pode estar 
envolvida com seu acidente. Os cúmplices 

chegam na mansão e usam Tumtum para fa-
zer Regina revelar aonde está Isabela. Otávio 
conta para o médico que está desconfiado de 
que Isabela e Manuela sejam gêmeas. Raul 
diz que fará um exame de DNA para descobrir 
a verdade. Pedro afirma para Fiorina que irá 
se casar com Helena. Regina consegue se 
soltar e fugir. Otávio faz perguntas especificas 
para Rebeca sobre o nascimento de Manuela.

Apocalipse - Record - 20h45 - sexta-feira: 
Uri convence Benjamin a esquecer a possi-
bilidade de Zoe ainda estar viva. Estela fica 
surpresa com o requinte de Glória no pre-
paro do café da manhã. Débora se irrita ao 
saber que a governanta deixou a mansão de 
Roma. Felipe tenta agradar André, mas não 
tem sucesso. Ângela provoca Henrique na 
prisão. André fala sobre os projetos da em-
presa de Benjamin para César. No deserto, 
Zoe consegue ler as notícias sobre os últimos 
acontecimentos. Débora flagra Ariela bei-
jando Luca. César discute com Dudu e eles 
brigam feio. Zoe lê as notícias nos jornais tra-
zidos por Jamal e mostra a foto de Benjamin 
para Soraya. Débora e Ariela saem no tapa. 
Ricardo chega no local e se surpreende ao 
ver o estado de sua mãe. Estela permite que 
Glória possa encontrar Vittorio em sua casa. 
Talita conhece a governanta italiana. Ricar-
do faz pouco caso das lamúrias de Débora. 
Felipe é humilhado por André. Dylan e Noah 
trocam palavras de carinho e se despedem. 
Glória avisa a Vittorio que está no Brasil. Uri 
e Benjamin conversam sobre fé. Alguns me-
ses se passam. No deserto, Zoe acaricia sua 
barriga bem maior. Saulo admira o templo de 
Jerusalém em construção. Jonas se prepara 
para o período de seca anunciado pelas Duas 
Testemunhas. Bárbara sente uma forte dor 
e se desespera ao ver que está sangrando. 
Glória reencontra Vittorio. André se incomoda 
com a aproximação entre HD e Brenda. Diogo 
tenta consolar Bárbara. Felipe dá uma bíblia 
para Estela. Disfarçada, Zoe grava um novo 
vídeo e fala sobre o Anticristo. Ricardo sente 
ódio ao ver a gravação. Benjamin pede para 
André descobrir a origem do vídeo. Jonas, 
coma ajuda de parentes e amigos, começa a 
estocar água e mantimentos. Ricardo fiscaliza 
as obras da construção do Templo. Moisés 
e Elias seguem pregando enquanto o povo 
se revolta. As Duas Testemunhas observam 
Noah. Benjamin e André mostram a Ricardo o 
projeto de sua marca. O vilão se mostra satis-
feito e André fica enciumado. Dylan apresenta 
a Agência Espacial para Noah. No deserto, 
Zoe entra em trabalho de parto. Zoe chora de 
emoção ao ver que deu à luz um menino.

Jesus - Record - 21h30 – sexta-feira: Sara 
diz que Jesus pode ajudar Goy. Adela reco-
nhece os filhos. Deborah flagra Caius dando 
em cima da serva Diana. Efraim fica descon-
fiado ao ver Jairo acompanhando Laila. Jesus 
fala para seus seguidores. Chuza avisa a Pila-
tos que partirá para Tiberíades. Ele conta que 
Joana pedirá pela liberdade de João Batista. 
Petronius os alertam sobre possíveis ataques 
de ladrões e rebeldes no caminho. Longinus 
se oferece para acompanhá-los. Claudia 
avisa Diana que conseguiu libertar Adela. 
Salomé esconde de sua mãe as cartas que 
recebeu misteriosamente. Madalena se abre 
com Lázaro e diz que não lembra das coisas 
que tem feito. Gestas fica impactado depois 
do encontro com Adela. Deborah discute com 
Caius e é contida por Helena. Anás estranha a 
alegria de Caifás. Judite fala da noite que teve 
com o estranho. Cornélius encontra Maria e 
avisa que Goy está paralisado. As pessoas 
ficam impactadas com as palavras do Mes-
sias. Deborah reclama de Caius e se mostra 
arrependida de ter dado sua criança. Helena a 
aconselha a dizer a verdade para Tiago Justo. 
O rapaz é aconselhado por Nicodemos. Caius 
diz saber a real intenção de Longinus em 
acompanhar a comitiva de Chuza até a cidade 
de Herodíade. Irritado, Gestas procura Ade-
la e diz saber da verdade. Cornélius procura 
Jesus. Efraim reclama da conduta das filhas. 
Gestas não compreende Adela e sai furioso. 
Sara e Gabriela cuidam de Goy. Adela con-
versa com Diana e diz que vai procurar Jesus. 
Gestas diz a verdade para Dimas sobre Adela 
e eles brigam. Laila fica triste com a frieza de 
Simão Fariseu. José de Arimatéia aconselha 
Deborah. Judite sente um cheiro estranho em 
Caifás e o questiona. Dimas procura Adela, 
mas fica decepcionado ao descobrir que ela 
deixou a cidade. A comitiva de Chuza parte 
para Tiberíades. Joana vê Adela caminhan-
do sozinha e a convida para se juntar a eles. 
Cornélius encontra Jesus e fala do estado de 
saúde de Goy.

 
FILMES

Piratas do Caribe: Navegando em Águas 
Misteriosas – Globo - 14h59 – sexta-feira: 
O capitão Jack Sparrow chega a Londres 
para resgatar Gibb, integrante da sua tripu-
lação, mas logo descobre que alguém está 
usando seu nome para conseguir marujos 
em uma viagem rumo à fonte da juventude. 
Investigando o caso, Sparrow percebe que a 
responsável pela farsa é Angelica, sua antiga 
paixão, que precisa encontrar a fonte para 
salvar a vida do pai, o lendário pirata Barba 
Negra. Em busca do misterioso local, eles irão 
enfrentar o capitão Barbossa, que está traba-
lhando para o império britânico.

O Filho do Máskara – SBT - 23h15 – sex-
ta-feira: O cartunista Tim Avery só queria ter 
uma vida pacata ao lado de sua esposa. Para 
ele já foi uma surpresa ficar sabendo que se-
ria pai, imagine como ele ficou ao descobrir 
que seu filhinho tem os mesmos poderes da 
máscara de Loki: um objeto místico que dá a 
quem usa os poderes de se transformar no 
que quiser, além de ressaltar o lado oculto de 
sua personalidade. O maior problema é o pró-
prio Loki que está à procura de sua máscara, 
e consequentemente da família de Avery.

Pense Como Eles – Globo - 2h23 – sexta-
-feira: O livro “Act Like a Lady, Think Like a 
Man” (“Comporte-se Como uma Dama, Pen-
se Como um Homem”) transforma a vida de 
um grupo de amigos quando suas namoradas 
decidem usar as dicas do autor Steve Harvey 
contra eles. Agora, é a vez dos rapazes lerem 
o livro e verem como podem dar uma lição 
nas mulheres.

Novelas e Filmes
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Vereadores cobram medidas urgentes quanto à 
precariedade no abastecimento de água da cidade

Recursos hídricos  |  Fornecimento de água é interrompido constantemente em Rafard; investimentos urgentes são necessários para normalizar situação

Durante o uso da tri-
buna livre, na 11ª ses-
são ordinária na Câmara 
Municipal de Rafard, o 
vereador Fabio Santos 
cobrou melhorias urgen-
tes no abastecimento de 
água da cidade. Há al-
guns meses, ele defen-
deu não vender o servi-
ço de água da cidade, ou 
seja, foi contra a privati-
zação.

Segundo Santos, o 
Legislativo rejeitou a 
proposta da Prefeitura 
de Rafard de terceiriza-
ção, por entender que 
isso custaria muito caro 
para a população. “A 
cidade é pequena e tem 
condições de adminis-

trar isso”, defendeu.
Para o vereador, é 

preciso investimentos 
em uma nova rede, com 
troca de canos, capta-
ção e o mais importante, 
aumentar a capacidade 
de reservar água, para 
épocas em que o consu-
mo aumenta, a demanda 
seja suprida.

Os vereadores Angela 
Barboza e Daniel Teo-
doro também apoiaram 
a fala do parlamentar, 
cobrando melhorias para 
o setor de maior recla-
mação por parte da po-
pulação.

Repercussão
Diante das cobranças, 

a Prefeitura de Rafard se 
pronunciou na tarde de 
quinta-feira (25). O De-
partamento de Água e 
Esgoto emitiu um alerta 
para a conscientização 
sobre o uso responsável 
da água no município.

Segundo o governo 
municipal, a cidade tem 
enfrentado problemas 
com o abastecimento de 
água nos finais de sema-
na, já que o consumo de 
água é maior. 

“Nessas horas o con-
sumo consciente de água 
se faz necessário para 
garantir o abastecimento 
para toda população. Pe-
quenas atitudes diárias, 
tais como: não deixar 

torneira aberta enquanto 
lava louça ou mãos, evi-
tar banhos longos e pro-
curar se ensaboar com o 
chuveiro desligado, op-
tar por vassoura e balde 
para lavar o quintal, são 
algumas atitudes para 
usar água com responsa-

bilidade”, diz a nota.
Por outro lado, a pre-

feitura garante que está 
tomando as providên-
cias para a manutenção 
e instalação do conjunto 
de motobomba no poço 
6. Além disso, informou 
que iniciou estudos para 

aumentar a capacidade 
de captação de água no 
poço 1.

 
Setorização
A prefeitura também 

adiantou que na próxima 
sexta-feira, 3 de julho, 
haverá interrupção no 
sistema de distribuição 
de água para dar con-
tinuidade nas obras de 
melhorias na setoriza-
ção. 

Essas obras devem 
acontecer na avenida 
São Bernardo, esqui-
na com a rua Maurício 
Allain, e na rua Giovane 
Boscolo, esquina com a 
avenida Dr. José Soares 
de Faria.

Interrupções no fornecimento têm sido constantes em Rafard (Foto ilustrativa)

Serviço Social distribui máscaras na área rural
Coronavírus  |  Nesta sexta-feira (26), equipe do Serviço Social deve visitar famílias no bairro Sete Fogões, também na área rural de Rafard

Na manhã de quinta-
-feira (25) o Serviço So-
cial de Rafard distribuiu 
100 kits com 10 másca-
ras para os moradores da 
Fazenda Itapeva e sítios 
próximos. 

O intuito deste traba-
lho, segundo a prefeitu-
ra, é conscientizar a po-
pulação para o uso das 
máscaras ao sair de casa 
como medida preventiva 

contra o coronavírus. 
Nesta sexta-feira (26), 

o Serviço Social também 
estará no bairro Sete Fo-
gões para a distribuição 
de máscaras.

 
Doações
O Serviço Social rece-

beu cerca de 2 mil másca-
ras na última quarta-feira 
(24). Elas foram entre-
gues pelo vereador Alex 

Sandro Domingues San-
tos, que intermediou as 
doações com a empresa 
Superior (antiga Parcan). 
Esta mesma empresa já 
doou 6 mil máscaras para 
ajudar no combate ao co-
ronavírus em Rafard.

O morador que preci-
sar de máscara pode soli-
citar com o departamen-
to de Assistência Social, 
pelo telefone 3496-1317. Equipe do Serviço Social esteve na Fazenda Itapeva e em sítios próximos, na área rural de Rafard (Foto: Divulgação/PMR)




