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Pó é expelido pela chaminé da usina Raízen, 
em Rafard, e invade residências e comércios 

da cidade. Página 12

ABANDONADO 
HÁ ANOS, 
CENTRO DE 
NATAÇÃO 
ABRIGARÁ 
SEDE DA 
GUARDA 
MUNICIPAL
Antes da mudança, 
espaço localizado na 
Popular de Rafard, 
deverá receber 
melhorias com 
recursos próprios da 
prefeitura. Página 4

Prefeitura vai investir mais 
de R$ 400 mil em reformas 
de espaços públicos
Setor esportivo receberá maior parte dos investimentos. Telhado do ginásio municipal Olavo de 
Campos Borghesi, no Centro, será trocado e banheiros totalmente reformados. Página 9
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FilosoFanDo L�������� V��������
é professor de Filosofi a,  Éti ca e História

A imprensa e nossa língua 8
Quem é curioso aprecia 

a etimologia e a semânti-
ca, e consequentemente 
escreverá de forma mais 
escorreita e é estimulado a 
pesquisar mais. Relembra-
mos, etimologia é o estudo 
do vocábulo original do 
qual são formadas outras 
palavras, por acréscimo, 
ou por mudança de signi-
� cado que o povo lhes dá 
devido ao uso e costume, 
enquanto semântica, que 
é formada de sema (sinal) 
é o estudo histórico da 
transformação dos signi� -
cados dos termos. É, por-
tanto o povo que atribui e 
muda, com o tempo o sen-
tido dos sinais e dos vocá-
bulos. As palavras são for-
madas pelas letras, e estas 
são sinais.  Assim o ∆ um 
triângulo para os aritmé-
ticos, letra D para os gre-
gos, poder, divindade para 
alguns místicos, uma casi-
nha para crianças. O povo 
é quem diz: 3 é três; este 
sinal deitado “m” é “m”. Os 
romanos de língua latina 
usavam a palavra “� scus” 
que era uma cesta de vime 
onde guardavam moedas, 
com o tempo, passou a ter 
a acepção, de tesouro, e 
depois, � scal, e � scalização 
dos tesouros (esta tarefa 
� cou agora com os audito-
res), atualmente, os � scais 
examinam a execução de 
contratos pelos contratan-
tes, a exatidão das obras 
de construção conforme 

projeto, as construções do 
próprio município, a lim-
peza das ruas, a higiene 
das residências, etc. 

É maravilhoso saber de 
onde as palavras vieram, 
a acepção original, o sen-
timento que produziram 
através de toda a linha do 
tempo, a variedade de suas 
concepções! 

Por exemplo, notem 
como é interessante, a pa-
lavra “hotel”. O termo ori-
ginal do grego é “hostis” 
que designava um estran-
geiro. Com a colonização 
da Itália pelos gregos, pas-
saram a identi� car como 
“hospes” o estrangeiro 
amigável e como hostil 
quando o estrangeiro era 
invasor ou rival. No gre-
go “hostis” também era 
uma compensação, reci-
procidade, hospitalidade. 
Assim, “hospes” pode ser 
traduzido como hóspede. 
Antigamente construíam 
um quarto na frente da 
casa para viajores (os hós-
pedes) hodiernamente há 
os hotéis que os recebem. 
Não podemos esquecer 
que do mesmo surgiu a 
palavra hospício, que é o 
hospital psiquiátrico. Pen-
semos na palavra hóstia 
que tem a mesma origem 
e signi� cava uma vítima 
que compensava os deu-
ses irados pelo ofertante. 
Alguns povos sacri� cavam 
crianças aos deuses incan-
descentes como a Molo-

que, Baal e outros deuses. 
É alarmante, mas ainda se 
cometem sacrifícios hu-
manos como oferenda aos 
deuses. Deus advertiu aos 
israelitas contra essa práti-
ca (Lev. 18:21; 2 Reis 16:3; 
Jrer. 19:5; 1 Cor. 10:20 e 
tal deveria servir também 
para aqueles que usam dis-
to para cultuar a esses deu-
ses cruentos. Os católicos 
recebem a hóstia, também 
da mesma origem, como 
sendo o corpo real de Je-
sus, a Vítima, que morreu 
na cruz para nossa salva-
ção. Nossa língua portu-
guesa recebeu a palavra via 
latim.

Pense. O que você tem: 
cara ou rosto? É uma per-
gunta que eu fazia em al-
gumas reuniões e em algu-
mas aulas. Com certeza, a 
maioria responderá: rosto. 
E se falarmos a alguém que 
ela tem uma cara bonita, é 
capaz de se sentir ofendi-
do. A palavra rosto, de ori-
gem latina “rostrum” quer 
dizer focinho, bico, como 
o rosto do burro, rosto do 
corvo. Cara é de origem 
grega “kára” que é sem-
blante, face. Deste vocábu-
lo forma-se caráter, carac-
terística. Na face estão os 
traços físicos que identi� -
cam uma pessoa. Portanto 
é mais correto dizer que o 
ser humano tem cara e não 
rosto. Entretanto os dicio-
nários já estão aceitando 
o uso de ambos os termos 

como sinônimos porque o 
povo usa assim.

Como é curiosa a pa-
lavra calça! Oriunda do 
latim “calceo” com signi� -
cado de calçado. Os sena-
dores usavam “calceo” (sa-
patos) vermelhos em suas 
reuniões e outro “calceo” 
ao sair. Os romanos apren-
deram a usar veste mais 
quente com os germanos 
em vez de mini saia, como 
não tinham palavra ade-
quada para aquela roupa  
chamaram-na “calçeo” (sa-
pato) que ia até os joelhos. 
Com a evolução da moda 
chegou à cintura. Porém 
continuaram a ter as que 
só iam até os joelhos, cha-
madas meias. E as mulhe-
res usam dos pés à cintura 
uma meia-calça. O que a 
moda faz com as palavras! 
Faz parte do vestuário um 
calção que vai da cintura 
até as coxas. Um termo 
aumentativo para desig-
nar uma veste diminutiva 
Pode!

A linguagem é um meio 
para comunicação, como 
vimos, a princípio era úni-
ca, mas hoje há ao redor 
de 7.000 idiomas. Deus Se 
serve de todas para comu-
nicar aos homens de todas 
as nações, tribos, línguas e 
cores, que Ele os ama e de-
seja torna-los concidadãos 
dos céus.

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

Álcool, mito e verdade e o coronavírus
Consciência é a parte 

da psique que se dissolve 
em álcool.

H. D. Lasswell

Coisas ruins e boas 
continuam acontecendo 
no Brasil, enquanto esta-
mos vivendo e sendo sur-
preendidos pela pandemia 
do coronavírus.

Em relação ao uso de 
bebidas à base de álcool, 
em primeiro lugar, é mui-
to importante lembrar e 
desmisti� car: o consumo 
de álcool não protege de 
forma alguma contra a co-
vid-19 nem previne que 
você seja infectado pelo 
vírus.

Em segundo lugar, te-
mos notícias e relatos de 
que já houve mortes rela-
cionadas à ingestão de di-
versos produtos alcoólicos 
(detergentes, produtos de 
limpeza), em alguns paí-

ses, durante a pandemia 
de covid-19, com base na 
crença equivocada de que 
eles, de alguma forma, ofe-
recem proteção contra o 
vírus.

Pesquisas de especialis-
tas em saúde coordenadas 
pela Organização Mundial 
da Saúde – OMS (1) apu-
raram alguns mitos e fatos:

O primeiro mito é que 
consumo de álcool destrói 
o vírus que causa a co-
vid-19.

Fato: O consumo de 
álcool não destrói o ví-
rus que causa a covid-19 
e provavelmente aumen-
ta os riscos para a saúde 
se a pessoa contrair o ví-
rus. O álcool (a uma con-
centração de pelo menos 
60% por volume) funcio-
na como um desinfetante 
para a pele, mas não tem 
esse efeito dentro do seu 
organismo quando ingeri-

do.
Outro mito: beber uma 

bebida alcoólica forte mata 
o vírus inalado no ar.

Fato: O consumo de 
álcool não mata o vírus 
inalado no ar, não desin-
feta a sua boca e garganta 
nem oferece nenhum tipo 
de proteção contra a co-
vid-19.

Mais um mito: o álcool 
(cerveja, vinho, destilados 
ou licores de ervas) esti-
mula a imunidade e a re-
sistência ao vírus.

Fato: O álcool tem um 
efeito nocivo sobre o siste-
ma imunológico e não es-
timula a imunidade nem a 
resistência ao vírus.

O que sabemos é que o 
álcool afeta, tanto a curto 
como a longo prazo, quase 
todos os órgãos do corpo.

Por outro lado, o uso 
do álcool, sobretudo o uso 
excessivo, debilita o siste-

ma imunológico e, assim, 
reduz a capacidade de en-
frentar doenças infeccio-
sas.

De modo geral, as evi-
dências indicam que não 
existe um “limite seguro” 
de consumo. Realmente, o 
risco de danos à saúde au-
menta com cada unidade 
de álcool consumida. Sa-
be-se que o álcool, mesmo 
em quantidades muito pe-
quenas, causa certos tipos 
de câncer. 

E o uso excessivo de 
álcool aumenta o risco 
da síndrome do descon-
forto respiratório agudo 
(SDRA), uma das compli-
cações mais graves da co-
vid-19.

(1) https://www.uniad.
org.br/wp. Com bases em 
documento elaborado por 
Maria Neufeld, consultora 
do Escritório Europeu da 
OMS.

ArTiGo
   J. R. G����� �� O�������, ensaísta, biógrafo e historiador

O fascínio que a 
“Ponte do Pinho” exerce

Uma das edi� cações mais belas e perfeitas, do � nal do século XVIII 
e princípio do século XIX, em Capivari, foi a Ponte do Pinho. Esta ser-
via para o tráfego do ramal da Estrada de Ferro Sorocabana.

Para quem toma a Rua André de Melo, sentido cidade-bairro, no 
seu � nal temos a Ponte do Santoro. Seguindo, do lado esquerdo, com 
quem se dirige a casa dos Colnaghis o leito férreo se desenvolvia numa 
esplêndida curva que a “Maria Fumaça” avançava com cargas e passa-
geiros. De um lado, os trilhos para Indaiatuba; de outro, para Piracica-
ba, passando por Mombuca e Rio das Pedras. Mas um pouco distante, 
se avistava a alta e majestosa Ponte do Pinho. Um conjunto arquite-
tônico avançado para a época, com pedras lapidadas, sobrepostas nas 
encostas para evitar quedas e deslizamento de terras.

Havia, assim, as águas do rio, mas com águas rasas, onde a petizada 
do meu tempo, lá pelos anos 50 e 60, se reunia para os chamados mer-
gulhos e banhos.

O pintor capivariano, radicado em Indaiatuba,  Norberto B. Cam-
pos, autor de mais de 4000 mil quadros à óleo, em 70 anos de ininter-
ruptas produções, conta as suas histórias de lá ir se banhar. A� ança-me, 
com a sua absoluta certeza, de pintar brevemente esta ponte, que ainda 
tem em sua retina, mas acrescentando, contudo, algumas crianças na-
dando e em suas margens. Isto é ponto pací� co para ele. Diz, taxati-
vamente, que exercia sobre ele um grande fascínio pelo local, sem, no 
entanto, levar em conta que bem perto dali, ainda na Rua  André de 
Meto com a Rua Antonio Pires, morou por muito tempo, onde, ainda 
tenra idade, conheceu e foi elogiado pela Tarsila do Amaral, em visita a 
uma sua amiga também por ali residente. 

O poeta e jurista Dr. Erício Gonzaga (1901-1974), � lho de Capiva-
ri, relata no poema Paisagem da Terra Natal,  a sua visita ao local, em 
1940:

No � m da rua André de Melo, a ponte
Sobre o rio e, a seguir, pequena estrada
Para a o� cina do Araújo e ao monte
Onde há uma casa entre árvores situada.

E dali vejo linhas paralelas
Da via férrea que me atraem; sigo,
Serenamente, a passear entre elas,
A me entreter e a conversar comigo.

À esquerda, duas casas com latadas
De � ores, cocos, hortas e paióis;
Ao lado, terras soltas ou roçadas,
Crestadas ao calor de muitos sóis.

Chego, a� nal, à meta procurada,
Ponte do Pinho, longe da cidade;
Sossego-me da longa caminhada
E olho ao redor, imenso de saudade.

Ali tomamos banho muitas tardes,
Ia da pedra em pedra dentro ao rio,
Nos meus ruidosos e infantis alados,
A molecada em grande vozerio.

Em outros sonetos, que reuni em dois grossos volumes (ainda iné-
ditos em termos de edição), Erício Gonzaga descreve as ruas, as praças, 
a igreja e monumentos de sua terra natal, principalmente os próximos 
da sua então residência na Rua Tiradentes, para quem se destina a ci-
dade de Rafard, tomando a antiga estrada do Matadouro. É comovedor 
a sensibilidade desta � gura que deu à cidade enormes predicados em 
citações por onde a sua � gura passou, engrandecendo o Ministério Pú-
blico do Estado de São Paulo. A sua poesia é cheia de entusiasmo pela 
meninice em busca das águas por debaixo da Ponte do Pinho.

Conta-se e sabe-se  que Júlio Ribeiro (1845-1890), escritor e � lólo-
go,  na sua estada em Capivari, quando adquiriu a casa  na Rua Padre 
Bento (ainda conservada), iniciou e terminou a sua polêmica e gran-
diosa obra A Carne, em terras capivarianas. Tem-se notícias de que 
toda a obra foi concebida às margens do rio e sob a Ponte do Pinho 
onde, por dias e mais dias, ali se dirigia, buscando, talvez, a sua inspira-
ção. As crônicas de então e as falas era de que se precisassem do célebre 
professor, fossem buscá-lo lá pelos trilhos da Sorocabana, até se chegar 
à Ponte do Pinho, avistando-o com cadernos de anotações e sentado 
em alguma pedra. Seria, então, algo fenomenal que tal ponte exercia 
sobre as pessoas? É, por demais, interessante uma melhor pesquisa,  a 
� m de poder opinar com mais propriedade.

Hoje a Ponte do Pinho, desativada, em razão da extinção da via fér-
rea do ramal da Sorocabana, lá permanece, em ruínas e abandono, cer-
cado de intensa vegetação que lhe roubou, com o tempo, a sua beleza 
arquitetônica e a sua utilidade primordial. As águas turvas e sonolentas 
em nada nos reportam a um passado cheio de mistérios. São só restos 
perdidos e malcheirosos  de um tempo rasgado pelo homem que não 
preserva o seu passado.

(Ao estimado amigo Prof. Dr. Newton Sabbá Guimarães)
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Valor R$ 399,00 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Abandonado há anos, centro de natação 
abrigará sede da Guarda Municipal

Rafard  |  Antes da mudança, espaço deverá receber melhorias com recursos próprios da prefeitura

Inaugurado em 2008, 
pelo então prefeito Vi-
cente de Almeida Prado 
Júnior, o Centro Munici-
pal de Natação “Renan 
Ricomini” foi constru-
ído com uma verba do 
Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da 
Educação Básica (Fun-
deb) para ser utilizado 
por estudantes das esco-
las municipais. Contu-
do, o espaço foi utiliza-
do por pouco tempo.

No início de 2009, 
a obra, que foi proje-
tada com uma piscina 
de medida semiolímpi-
ca, apresentava riscos 
para as crianças devido 
à profundidade, e então 
os projetos escolares na 
piscina foram cancela-
dos e o local interditado 
pelo Ministério Público 
através de uma ação ju-
dicial.

Desde então o espa-
ço está fechado, com a 
obrigação do poder pú-
blico municipal zelar 
pela estrutura do local, 
realizar o tratamento da 
água da piscina e manter 
a segurança, proibindo o 
acesso de qualquer pes-
soa.

Em 2019, a piscina 
foi esvaziada pela Pre-
feitura de Rafard, como 
forma de prevenção 

contra a proliferação do 
mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue.

Passados 12 anos da 
sua construção, o espa-
ço finalmente terá uma 
destinação de utilidade. 
Segundo anunciado na 
tarde de quinta-feira (2) 
pelo prefeito de Rafard, 
Carlos Roberto Bueno, 
o centro de natação se 
transformará na sede da 
Guarda Civil Municipal.

Antes disso, o prédio 
deverá passar por refor-
mas e adaptações, com 
recursos próprios. Mas, 
segundo Bueno, a mu-
dança deve acontecer 
ainda esse ano.

De acordo com o se-

tor de Engenharia da 
prefeitura, também exis-
tem estudos para trans-
formar a piscina em um 
reservatório de água ou 
em uma pista de skate.

Atualmente, a sede da 

GCM está localizada na 
praça Domingos Fonto-
lan, no bairro Popular. 
Depois da mudança, o 
espaço deve abrigar ou-
tro setor do governo mu-
nicipal.

Memória: assim era o Centro de Natação Renan Ricomini, no dia da inauguração, em 2008 (Foto: Arquivo/O Semanário)

Atualmente, sede da Guarda Civil Municipal está localizada na praça Domingos 
Fontolan, no bairro Popular (Foto: Arquivo/O Semanário)
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Dando continuida-
de às publicações ante-
riores sobre o início da 
Congregação Cristã no 
Brasil em Rafard, feita 
na semana retrasada, 
onde �zemos um resu-
mo sobre os primeiros 
cultos atendidos por 
João de Almeida Engler, 
na sua própria casa, 
onde durante o dia, ele 
trabalhava de sapateiro, 
e na semana passada, 
que em 1956, foi cons-
truído o prédio da rua 
Abolição, a chamada 
“igrejinha”.

No entanto com a re-
núncia do Sr. João Engler 
ao cargo, o Sr. Alcindo 
Stefanini, passou a aten-
der os cultos de Capiva-
ri e Vila Ra�ard, sendo 
a orquestra comandada 
pelo Sr. Carmelindo Luis 
de Souza como encar-
regado, no lugar antes 
ocupado pelo Sr. Ota-
viano Rodrigues da Sil-
va, que havia se mudado 
para Porto Feliz.

Visto que as famílias 
de crentes aumentavam, 
e a igrejinha já �cava 
pequena para tanta gen-
te, começou-se a fazer 
projetos para compra de 
terreno para construção 
de um templo maior, e 
acabaram por adquirir o 
terreno na Rua Marechal 
Deodoro da Fonseca, de 
propriedade do Sr. César 
Aprilante, onde inicia-
ram a construção.

Em dezembro de 
1967, num sábado, foi 
realizada pelo ancião 
Miguel Spina, a inaugu-
ração (abertura) do atual 
templo de número 12 da 
rua Marechal Deodo-
ro da Fonseca, que dava 
condições para atendi-
mento de um número 
maior de membros e fre-
quentadores, com me-
lhores acomodações, um 
pequeno espaço para 
estacionamento, secre-
taria, e ainda com uma 
casa para “caseiros” cuja 
família �caria encarre-
gada de cuidar do tem-

plo. O primeiro caseiro 
foi o Sr. Benedito Rafael 
e a esposa Isolina, casal 
hospitaleiro ao ponto de 
quase todas as noites re-
ceberem visitas naquela 
casa, da qual ninguém 
saía, sem antes degustar 
um café com bolo.

Com a abertura do 
novo templo, foi colo-
cado como cooperador, 
o Sr. Antonio Stefanini 
Filho, e ainda foram in-
cluídas as reuniões de 
jovens e menores aos 
domingos de manhã, 
atendidas pelo Sr. Láza-
ro da Silva por um pe-
ríodo de tempo, após o 
qual, passou a atender o 
Sr. João Alves de Castro, 
tendo como seu auxiliar 
naquele tempo, o jovem 
Gérson de Souza.

Nessas alturas eu que 
tinha nove anos e fre-
quentava os cultos da 
noite, passei a frequentar 
também as reuniões de 
jovens todo domingo de 
manhã, e nas noites que 
não havia cultos, minha 
família ia fazer visitas 
aos irmãos velhinhos 
que tinham di�culdades 
de ir à igreja.

Pelo menos num do-
mingo de cada mês, por 
volta das 14 horas, meu 
pai ministrava ensaios 
para os músicos, com o 
�m de aprimorarem a 
execução dos seus ins-
trumentos e aqueles que 
cantavam também com-
pareciam para aperfei-
çoar o cantar dos hinos. 
Ao término do ensaio, 
meu pai sempre convi-
dava a todos que assim o 
desejassem para irem até 
nossa casa, tomar o café 
da tarde. Lembro que ele 
tinha grande prazer em 

ver todos em sua casa.
Quando mudou o hi-

nário e foram acrescen-
tados novos hinos, quase 
todo domingo tinha en-
saio da orquestra, ainda 
mais que o número de 
músicos aumentava com 
as aulas de música que 
meu pai ministrava para 
novos alunos, nas noites 
em que não havia culto, 
sendo muitas vezes essas 
aulas dadas até mesmo 
em nossa casa.

Dentre muitos músi-
cos desse tempo, os que 
me vêm à mente são: 
Osvaldinho e seu irmão 
Lazinho (da família Sil-
va), Toninho Alexandre, 
mais conhecido por To-
ninho Butuchin, João 
de Castro (irmão de Zé 
Castro), Toninho Castro 
(Toninho do Saltinho), 
Anísio Rafael, Ademir 
Berganton, Valdemar 
Carrascoza, Gusto Cor-
reia, Chico Anhaia, Ân-
gelo Ferrari, “Zé trom-
bone”, e meus irmãos 
Paulo, Cilas e Elias, a 
maioria todos jovens, 
naquela época.

Era muito comum, 
quando havia um do-
mingo livre, esses músi-
cos que tinham grande 
carinho pelo meu pai, 
levarem seus instrumen-
tos para tocar na nossa 
casa, onde �caram por 
muitas horas. Tenho fo-
tos desses momentos 
que um dia publicarei 
aqui.

A assim, com o relato 
acima, termino esta sé-
rie de publicações sobre 
como se deu o início da 
Congregação em nos-
sa cidade, agradecendo 
sua leitura e sua atenção. 
Abraço.

Início da Congregação Cristã 
em Villa Ra�ard - Parte 3 (�nal)
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Rafard têm primeiro 
caso confirmado de 

dengue de 2020

ALERTA

Enquanto as aten-
ções estão voltadas 
para o combate ao co-
ronavírus, outra doen-
ça merece o alerta da 
população neste perío-
do, já que os sintomas 
se confundem com o 
da Covid-19.

A Vigilância Epide-
miológica de Rafard 
confirmou na manhã 
de quarta-feira, 1º de 
julho, o primeiro caso 
de dengue deste ano 
na cidade. Segundo o 
setor, até o momento, 
foram 18 notificações 
suspeitas da doença em 
Rafard.

O vírus da dengue é 
transmitido pela pica-
da da fêmea do Aedes 

aegypti, um mosquito 
diurno que se multi-
plica em depósitos de 
água parada acumula-
da nos quintais e den-
tro das casas.

Os sintomas são 
febre alta, erupções 
cutâneas e dores mus-
culares e articulares. 
Em casos graves, há 
hemorragia intensa e 
choque hemorrágico 
(quando uma pessoa 
perde mais de 20% do 
sangue ou fluido cor-
poral), o que pode ser 
fatal.

O tratamento inclui 
ingestão de líquidos e 
analgésicos. Os casos 
graves exigem cuida-
dos hospitalares.

Campanha Solidária em Rafard 
contará com Live Sertaneja

Solidariedade  |  Em Capivari, ação arrecadou 80 cestas básicas, caixas de leites e kits de higiene

Nesta sexta-feira, 3 de 
julho, o Rancho do Ma-
caco será palco da Live 
Sertaneja, que faz parte 
da Campanha Solidária. 
Organizada por um gru-
po de amigos e empre-
sários de Rafard, a cam-
panha tem o objetivo de 
arrecadar cestas básicas, 
leite e materiais de higie-
ne e limpeza.

Todas as doações se-
rão revertidas ao Fundo 
Social de Solidariedade 
de Rafard, que destinará 
os produtos para famílias 
carentes do município.

A live será transmiti-
da ao vivo pelo Youtube, 
Facebook e Instagram da 
Xtreme Informática, a 
partir das 20h, com apre-
sentação do radialista Ro-
gério Naldi e show da du-
pla Robson e Alessandro. 
Otávio da Viola e Renata 
também farão uma  parti-
cipação especial.

As doações poderão 
ser realizadas nos Super-
mercados Callegari, Pa-
daria Pantojo e no Ran-
cho do Macaco até o dia 
10 de julho. Os organiza-
dores também disponibi-
lizam o WhatsApp (19) 
99124-6472 para mais 
informações.

“Queremos contribuir 
com nossa Rafard e levar 
descontração e boa músi-
ca para as famílias rafar-
denses nesse momento 
tão delicado. Contamos 
com a participação de to-
dos durante a live, nesta 
sexta, e durante a cam-
panha, que prossegue até 
o dia 10 de julho”, infor-
mam os organizadores.

A campanha conta 
com o apoio do jornal O 
Semanário, Rancho do 
Macaco, Auto Peças Qui-
báo, Xtreme Informati-
ca, Padaria Pantojo, Su-
permercados Callegari, 
Postão de Rafard Ipiran-
ga, Terraplanagem AM 
Cerezer, Aribela Doces, 
Nacional Board, Loja do 

Luis, Auto Elétrica Jé, 
Eagle Internet, Gelo Pão 
Nosso, Bebidas Forman, 
Produtos Frinni, Odon-
tocompany, Auto Socor-
ro Albatroz, Carrocerias 
Bachiega, Mecânica de 
Caminhões Bonfá, Loja 
Empório Lotus, Açaí Mil 
& Ross, Cevada Pura, 
Borracharia Irmãos Bete, 
Renato Carros e colabo-
radores.

Capivari
Os organizadores da 

campanha ‘Amigos do 
Bem Capivari’, divul-
garam nesta quarta-feira 
(1), o resultado da ação 
realizada no mês de ju-
nho. A Live Sertaneja 
contou  com a participa-
ção do cantor Donizete 
Camargo.

Foram arrecadadas 80 
cestas básicas, 20 caixas 
de leite e 30 kits de mate-
rial de higiene e limpeza.

A ação é iniciativa 
dos amigos do Rancho 
do Zé, do proprietário da 
Padaria Pão Nosso, dos 
irmãos Ricardo e Elias 
Charmoli, com apoio do 
radialista Rogério Naldi 
e dos empresários Ro-
quinho (Bebidas For-
man), Carlinho Travaio-
li (Rhomicrom), Marco 
(Odontocompany), Fabio 
Bresciani (Frinni), Ar-
mandinho Bresciani, Eric 
(Eagle Internet), Danilo 
e Maurício (Rossi e Ca-
margo), Batata da Agro-
pet e colaboradores.

Todas as doações fo-
ram entregues para famí-
lias carentes de Capivari.

Doações arrecadadas em Capivari foram entregues à famílias carentes da cidade (Foto: Divulgação)
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Prefeitura instala 
nova rede de esgoto 

em Itapeva

ÁREA RURAL

O Departamento de 
Água da Prefeitura de 
Rafard instalou na últi-
ma quarta-feira (1), uma 
nova rede de esgoto no 
bairro Itapeva, área rural 
da cidade.

Segundo o governo 
municipal foram insta-
lados cerca de 60 metros 
de tubulação e duas cai-

xas PV (poço de visita), 
que atenderão a deman-
da das novas casas cons-
truídas.

“O saneamento bási-
co é questão de saúde e 
não estaremos medindo 
esforços para levar qua-
lidade de vidas aos mu-
nícipes” ressaltou o pre-
feito Carlos Bueno.

Rede atenderá moradores de Itapeva, na área rural (Foto: Divulgação/PMR)

Bateria Bom Princípio e 
Amigos entrega cobertores 

para Fundo Social

SOLIDARIEDADE

A campanha de arre-
cadação de cobertores da 
Bateria Bom Princípio e 
Amigos superou as expec-
tativas. Com a coleta rea-
lizada no último domingo 
(28), na popular de Ra-
fard, foram arrecadados 
em torno de 30 cobertores 
novos.

A doação foi entregue 
ao Fundo Social de Soli-
dariedade de Rafard, que 
irá doar aos moradores 
cadastrados pelo Serviço 
Social. 

Participaram da doação 

os integrantes da Bateria 
Bom Princípio, amigos 
que participam de suas 
atividades e moradores 
de Rafard que aderiram 
à ideia. A iniciativa teve 
o objetivo de motivar a 
solidariedade em tempos 
de pandemia. As doações 
aconteceram com as me-
didas de segurança, sem 
aglomeração e com uso de 
máscaras. 

Os membros da Bate-
ria e demais envolvidos 
na Campanha agradecem 
a participação de todos.

Doações foram entregues ao Fundo Social da cidade (Foto: Divulgação)
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Prefeitura vai investir mais 
de R$ 400 mil em reformas 
de espaços públicos

Rafard  |  Setor esportivo receberá maior parte dos investimentos

Sete espaços públicos 
de Rafard começaram a 
receber melhorias nesta 
semana. Segundo o setor 
de Engenharia do governo 
municipal, serão investi-
dos mais de R$ 400 mil 
nas reformas.

O projeto engloba me-
lhorias nos campos so-
ciety, Rubens Simões Pe-
legrini (Centro) e Nilson 
Pereira Ramos (Popular), 
no estádio municipal Jair 
Forti (Centro), no campo 
de areia Osvaldo Correa 
(Barroca) e nos ginásios 
Olavo de Campos Borghe-
si (Centro) e Antônio Ce-
rezer (Popular).

O CRAS Estação tam-
bém receberá melhorias, 
com a adaptação de aces-
sibilidade nos banheiros. E 
para finalizar, dois banhei-
ros do prédio em frente à 
escola Aurélio Sotto, na 
Popular, que abrigavam a 
antiga Oficina de Costura, 
também serão reformados.

A previsão é que todas 
as obras sejam entregues 
em até cinco meses, ou 
seja, até o fim do ano.

Para o prefeito de Ra-
fard, Carlos Roberto Bue-
no, este investimento é 
fundamental para oferecer 

espaços mais adequados e 
em boas condições para a 
prática dos esportes e ati-
vidades físicas.

O diretor de Esportes, 
Ramon Bizin, alertou que, 
no momento, todas as ati-
vidades esportivas em es-
paços públicos estão sus-
pensas enquanto durar a 
quarentena no Estado.

Confira as melhorias 
que serão realizadas em 
cada espaço:

Campo sintético 
no Centro
Segundo o engenheiro 

da prefeitura, Ivan Alex 
da Silva, será realizada a 
troca da grama sintético, 
bem como das telas late-
rais. Além disso, a estrutu-
ra metálica do alambrado 
será reestruturada.

A novidade é a constru-
ção de duas arquibancadas 
no espaço.

Ginásio no Centro
Alvo de constantes re-

clamações por parte dos 
usuários, o ginásio muni-
cipal Olavo de Campos 
Borghesi receberá telhado 
novo. Outra melhoria está 
na reforma dos vestiários, 
com a colocação de pisos 

e azulejos. Para finalizar, 
o espaço receberá pintura 
interna e externa.

Estádio Jair Forti 
(Centro)
Os vestiários do estádio 

municipal Jair Forti tam-
bém serão completamente 
reformados e receberão pi-
sos e azulejos. As melho-
rias também se estendem 
aos banheiros públicos que 
fazem parte do complexo. 
O local também receberá 
pintura.

Quadra sintético 
na Popular
O campo society que 

fica no Centro Esporti-
vo Reinaldo Fontolan, no 
bairro Popular, receberá 
telas novas atrás dos gols, 
além de telas de nylon re-
forçadas.

Quadra de areia
Os moradores da parte 

baixa da Popular, conhe-
cido como Barroca, tam-
bém podem comemorar. 
O campo de areia receberá 
melhorias que incluem a 
troca da areia, pintura do 
alambrado, construção de 
um bebedouro e de uma 
entrada pavimentada. 

Obras no campo sintético do Centro já começaram; local será totalmente revitalizado  (Foto: Divulgação/PMR)



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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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

25/06 – Hermes Candido de Oliveira – 58 anos
26/06 – Francisco de Assis Nogueira – 77 anos
27/06 – Elcio Florio – 84 anos
27/06 – Adenir Paskevics Moraes – 70 anos
27/06 – Geny Balan Forner  – 92 anos
28/06 – Virginia Cristina Alves Sampaio – 61 anos
29/06 – José Miguel Priante Anacleto – 62 anos
30/06 – Osvaldo da Silva Modesto – 79 anos
30/06 – Maria de Lurdes Vieira Bellini – 59 anos
01/07 – Antonio Dias de Aguiar – 93 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:

MICHEL ANTONIO DE MELLO e KÁTIA DA SILVA CESARIO, sendo 
o pretendente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, aos 31/03/1988, pro-
fi ssão: operador de carregamento de etanol, estado civil: divorciado, domi-
ciliado e residente em Rafard-SP, Rua Maurício Allain, 86, bairro: Centro, 
fi lho de Antonio de Mello e Nadir Leme da Silva; e a pretendente: natural 
de Capivari-SP, onde nasceu, aos 04/05/1996, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, domiciliada e residente em Rafard-SP, Rua Maurício Allain, 
86, bairro: Centro, fi lha de Paulo Cesar Cesario e Ivani da Silva Cesario.

Rafard, 30 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)

AJUDE-NOS A MANTER VOCÊ INFORMADO: ASSINE OU ANUNCIE 3496-1747



03 DE JULHO DE 2020 11O Semanário

Dia 03/07
Miguel Rodrigues Menegati
Ana Paula Sensiate K. Vaz
Beatriz Honora Abel
Maycon Fontolan
Isaura de Camargo Scomparim
Kaiane de F. M. Tavares de Souza
Valdirene de F. Facion Peressin
Márcio Mendes Rossi
Claubijeine Cavalcante Rojas
Aparecida Fávero Albini
Raissa Carvalho
Antonio Ferraz (Tonho 136)
Vanessa Stênico

Dia 04/07
José Lucas Ramos
Felipe dos Santos Camargo
Guilherme Henrique Rodrigues
Gabriela Oliveira Lucas
Beatriz Bortoleto Pires
Murilo de Souza
Ricardo Borges Santana
Cristiane Ap. M. Pacheco Fávaro
Yasmin Fortunato Tavares
Ivanety Cardoso
Guilherme Jeronymo
Giovana Daroz
Damião Pereira
Denilson Marques da Silva
Ademir Moreira
Fernando Stefani
Felipe Stefani
Leandra Pinheiro

Dia 05/07
Sophia Anacleto Brito
Paulo Saul Ricomini
Geneases Domingos dos Santos
Roberto Moura Leite
Carlos Roberto Toledo Piza
José Carlos Bombonatti
Thatiana Chiarini
Raphael de Souza Alves
Silvia Letícia Veronei
Rosana Cibim Piai
Sidnei Pavioti

Dia 06/07
Edivana Berganton
Dorival Siebre
Elcio José Ricomini (Chumbão)
Renata Cristina Veroneze
Naiara Mader de Melo
Luana do Prado Santos
Felipe Feliciano
Rose Bicudo
Karen Bertoldo Angelim
Laís Vitoriano
Marcelo Amaral

Dia 07/07
Luciana Cristina Balan Pusch
Luis Alexandre Feliciano
Pamela de C. da Silva Menezes
Renan Roberto Toledo
Idanis Callegari Chiarini
Iara Rego Darros
Tatiana Quagliato
Murilo Vinicius Felipe
Tauã Moreira Gomes
Murilo Rossi (Cazuza)
Palmira Tolotti

Dia 08/07
Edmilson Carlos de Campos
Matheus Gimenes Giovanetti
Luis Gonzaga Batagim
Osmir Quagliato
Vinicius Quibáo de Oliveira
Regiane Aparecida Risso da Silva
Carlos Alberto Vieira
Tiago Bombonatti
Leandro Lourenson

Dia 09/07
Luis Severino da Silva
João Vitor Quibáo Braga
Vânia Colombo
Moisés Lucio Abel
Natale Calegari
Estela Brinatti Rossi
Simone Bisetto Piai
Adriano Luko
Rafaela Maciel

Áries – De 21/03 a 20/04: O eclipse lunar vai mexer com a carreira e as responsabilidades que 
movem o futuro. É uma semana para examinar os compromissos e pensar em quanto as mudanças 
acabam afetando a dinâmica familiar ou as relações próximas. Você vai sentir a necessidade de criar 
mudanças, principalmente com foco no seu crescimento financeiro. O cenário promove convites e 
aberturas de caminhos. Se tiver vontade de empreender, será uma semana importante para analisar 
as possibilidades. O céu também pode abranger decisões envolvendo contratos e negociações. É 
preciso tomar decisões com consciência das responsabilidades e dos resultados futuros que deseja 
alcançar. As preocupações em família e os compromissos ficam em destaque, sobrepondo atividades 
de lazer e afetivas. Mas é uma semana positiva para expressar os sentimentos e as ideias com a 
pessoa amada. Este novo ciclo abre portas para novas oportunidades e formas para se comprometer 
com os planos futuros. O eclipse lunar pede de você coragem e novas posturas para que possa se 
desenvolver ao máximo. É momento de fazer diferente e de empreender.

Touro – De 21/04 a 20/05: O eclipse lunar vai mexer com as suas crenças, a sua filosofia de 
vida e o acesso cultural, além de leis e estudos. Uma nova forma de pensar é essencial para este 
novo ciclo em que você se torna cocriador e responsável pelos seus resultados. O eclipse o convida 
a mudar o seu ponto de vista sobre coisas, pessoas e fatos e também fala sobre novos contatos e 
exposição de suas ideias. É importante ser responsável pelo que acredita e pensa. Nesta semana, 
pode ser que você tenha contato com pessoas que se apresentavam afastadas ou distantes tanto 
no âmbito emocional quanto fisicamente. É uma semana para renovar as ideias e se expressar com 
qualidade. Muitos sentimentos estão sendo curados no relacionamento. É uma semana para superar 
os obstáculos do passado e, com sabedoria, ampliar o seu campo de visão sobre o novo ciclo que se 
anuncia. Os resultados que espera dependem exclusivamente do seu empenho e da desconstrução 
de planos que não funcionam mais neste novo ciclo. Não queira saber dos resultados agora ou de 
onde deve chegar. É momento de ser criativo e flexível!

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: O eclipse lunar vai mexer com os recursos compartilhados, com 
foco em pagamento de contas e na criação de oportunidades para gerar novos frutos financeiros 
e comerciais. Nesta semana você iniciará um novo ciclo comercial e financeiro, por isso pode ter 
a necessidade de movimentar rendimentos, empréstimos, financiamentos, aposentadoria, heranças, 
pensões e avaliação da condução de projetos com sócios ou com o cônjuge. O seu maior exercício 
neste novo ciclo é desapegar para criar espaço para o novo. É importante resolver qualquer pendência 
material para dar passos sólidos. Ambos estão em busca de um novo significado para seguir um ciclo 
de crescimento curativo. Talvez seja necessário desenvolver o desapego, porque as mudanças são 
profundas e necessárias. Você está motivado e se valorizando mais. Se estiver sozinho, é um período 
positivo para conhecer alguém especial. Os projetos começam a tomar forma e pode ser que você se 
sinta mais ansioso para ver resultados. É uma fase importante para mudar o rumo dos seus objetivos 
e para promover resultados que estejam alinhados ao seu momento atual. Acredite em seus sonhos.

Câncer – De 21/06 a 20/07: O eclipse lunar vai tocar o relacionamento. É uma semana impor-
tante para avaliar como deseja se relacionar com uma pessoa tanto no setor comercial quanto no 
setor afetivo. O cenário lhe dá a oportunidade de inovar as relações, com foco em projetos e em ideias 
que estão sendo compartilhadas. Você também terá a oportunidade de expressar o que sente e em 
que acredita. Você vai sentir que ambos iniciam um novo ciclo. Você mudou significativamente as 
percepções de suas necessidades em relação às do “outro”, o que trouxe a vocês uma nova dinâmica 
mais profunda e delicada para gerar um rumo novo. O eclipse lunar revela os sentimentos e o modo 
como você deseja compartilhar os projetos com a pessoa amada. Nas próximas semanas, você será 
levado a definir a relação. O céu pede habilidades para inovar as ideias a dois. A autenticidade na 
troca é essencial neste novo ciclo. Pode ser que você sinta que chegou no seu limite e, dessa forma, 
assuma novas posturas para se relacionar com algumas pessoas ou sócios. O céu, porém, traz novas 
oportunidades, portanto também o ajuda a se posicionar. Tenha atenção com a ansiedade e a falta de 
paciência. Você está num ciclo positivo para crescer e se desenvolver.

Leão – De 21/07 a 22/08: O eclipse lunar vai mexer com o trabalho, a rotina e a saúde. É uma 
semana importante para analisar o quanto você está sendo produtivo e desenvolvendo hábitos efi-
cazes para o seu crescimento profissional. O eclipse lhe dá a possibilidade de inovar a carreira e de 
empreender no trabalho, contudo é importante ficar atento aos compromissos e às responsabilidades 
envolvidas. Uma nova percepção das suas necessidades é essencial neste novo ciclo. É preciso 
vencer os seus medos e os seus bloqueios emocionais, se quiser desenvolver todo o seu potencial. 
Uma pessoa pode ajudar em silêncio, como um orientador, neste novo ciclo. O cônjuge passa por 
um período de exigências e cobranças. Ele(a) está amadurecendo e mantendo seu foco no setor 
profissional. O céu colabora com uma conversa sincera para deixar os planos e os projetos alinha-
dos. Não é recomendável reservar os sentimentos. O céu traz curas e compreensão. O eclipse lunar 
toca o trabalho e a rotina. É uma semana importante para se comprometer com atividades que lhe 
proporcionem progresso. Busque focar em atividades e em tarefas que se adequem a este novo ciclo.

Virgem – De 23/08 a 22/09: O eclipse lunar vai tocar a autoestima, o desenvolvimento dos seus 
talentos e as relações de afeto no campo amoroso ou com os filhos. É uma semana importante para 
avaliar o quanto você está disposto a amadurecer as suas decisões com comprometimento suficiente 
para desenvolver os seus interesses pessoais. Uma nova forma de pensar o leva a investir mais 
em seus talentos. Os projetos movem o autodesenvolvimento e lhe trazem novas oportunidades. O 
seu sucesso anseia por uma percepção mais apurada dos seus talentos, aliados à autoestima e a 
uma ação inovadora. Ambos estão dispostos a curar os sentimentos e os aspectos emocionais que 
vinham sendo arrastados por muito tempo. Talvez seja necessária uma desconstrução de emoções 
armazenadas em memórias que precisam ser ressignificadas. É viável desenvolver os seus projetos. 
O céu lhe dá condições de perceber melhor o seu potencial e também traz promoções e evidência 
profissional. Aproveite ao máximo este novo ciclo.

Libra – De 23/09 a 22/10: O eclipse lunar vai tocar os assuntos familiares e domésticos. É uma 
semana importante para entender o quanto as decisões em família se refletem em mudanças profun-
das no futuro ou no rumo profissional. O céu vem pedindo novas posturas e condutas em família. É 
possível que seja notada também a entrada de um novo ciclo que muda a dinâmica familiar, com foco 
em investimentos. O céu pode também trazer destaque para contratos e acordos. Busque avaliar as 
responsabilidades e os compromissos que cercam as suas decisões. É uma semana de muita energia 
e decisões na relação. O cônjuge está agitado e ansioso para dar direção aos projetos e às ideias. 
Vocês estão desconstruindo um contexto desgastado em família e partindo para um novo ciclo. Ambos 
estão sintonizados e com vontade de mudar. O eclipse traz um período importantíssimo para definir 
compromissos e conduzir os planos futuros com desenvoltura. O céu também pode trazer acordos 
e negociações. Pode ser que você sinta a necessidade de tomar decisões de uma forma assertiva.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: O eclipse lunar amplia as relações de contato e de convivência, 
dando destaque também aos parentes. O céu lhe dá condições de inovar ideias e de compartilhar 
informações. O céu lhe dá condições de impulsionar projetos, seja com o cônjuge, com sócios ou com 
uma pessoa atuante neste novo processo. É preciso permitir a entrada do novo por meio de um novo 
estado de consciência, porque assim será possível ampliar as possibilidades. Esteja aberto a convites 
e a propostas comerciais. O céu também dá destaque a cursos e a viagens. O cônjuge está mais 
aberto a conversar e a renovar o comportamento e as ideias. Neste novo ciclo, é importante respeitar 
a individualidade de cada um com amor e respeito. O céu abençoa os casais que estão abertos para o 
novo. Nesta semana, podem surgir convites e contatos profissionais importantes. Esteja aberto e dis-
ponível para participar de reuniões e treinamentos. Usar bem as palavras e transmitir as informações 
com clareza são ótimas atitudes para o seu desenvolvimento.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: O eclipse lunar vai tocar o setor financeiro e trazer a necessidade 
de avaliar a forma de administrá-lo. É uma semana para fazer mudanças com a intenção de empreen-
der e gerar novas oportunidades profissionais. Haverá a necessidade de examinar melhor possíveis 
parcerias ou acordos comerciais, porque os recursos compartilhados também pedem novas decisões. 
É essencial prestar atenção nas necessidades em relação às possibilidades, contudo também existem 
oportunidades de inovar as suas ações comerciais. O céu favorece o amor e o relacionamento. Os 
caminhos estão abertos para que o amor entre na sua vida, contudo vale a pena perguntar se você 
realmente está aberto a essa experiência. A semana pede inovações na forma de investir. É uma 
semana para aproveitar as oportunidades, porém é preciso ter habilidades para negociar.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: O eclipse lunar vai tocar o seu comportamento e as suas 
posturas. Você está num ciclo novo, em que a sua imagem e as suas decisões são essenciais para 
estruturar novas bases em sua vida, com foco no seu bem-estar, no namoro e nas relações com 
os filhos. É uma nova fase também para o relacionamento. O cônjuge está disposto a compartilhar 
ideias e projetos, porém é importantíssimo entender que, neste novo ciclo, o sucesso das mudanças 
depende exclusivamente da sua permissão e da sua abertura para o novo. É você quem dita as regras 
no relacionamento ou se sente a parte que está mais vulnerável. O eclipse anuncia um novo ciclo no 
relacionamento. É preciso mudar comportamentos e evitar uma visão rígida de pessoas e situações. 
É uma semana de crescimento e oportunidades. Você está ingressando um novo ciclo e o céu gera 
bençãos e desenvolvimento de uma rotina harmônica ou com promoções no trabalho. Para receber o 
melhor é preciso se valorizar.

Aquário – De 21/01 a 19/02: O eclipse lunar vai tocar os seus medos e acaba exigindo maturi-
dade emocional para interagir com as mudanças que acontecem em família. A vida vem lhe trazendo 
novas percepções sobre as suas necessidades e, com isso, as mudanças em sua rotina são visíveis. 
O trabalho, assim como os hábitos, deve ser revisados para que receba, mesmo que de uma forma 
introspectiva, as mudanças envolvendo autoconhecimento. Neste eclipse, o seu foco é olhar para 
dentro e buscar desenvolver novos compromissos para promover os seus interesses. É uma semana 
ótima para namorar e curtir com a pessoa amada. Mas é importante entender que você está num 
ciclo novo e que está mudando vários aspectos em sua vida, principalmente em sua rotina. Os medos 
e os bloqueios emocionais podem prejudicá-lo na hora de tomar decisões ou de criar movimentos 
novos no trabalho. A semana anuncia um ciclo novo no trabalho, contudo é preciso atuar de maneira 
desconstruída.

Peixes – De 20/02 a 20/03: O eclipse lunar vai mexer com os projetos, dando-lhe uma visão mais 
clara das responsabilidades envolvidas. É uma semana para articular novas ideias e se expressar de 
forma a favorecer os projetos e as relações com as pessoas envolvidas. As decisões podem também 
ser direcionadas aos filhos, ao campo afetivo e à promoção do seu bem-estar. É preciso amadurecer 
a sua atuação, comprometendo-se cem por cento com os seus projetos. Você está em busca de 
amor verdadeiro e entrega na relação. O eclipse lunar toca os assuntos do coração e pede reflexão 
profunda a respeito das necessidades que anunciam um novo ciclo afetivo. O céu favorece decisões 
financeiras. Você está passando por definições importantes no campo profissional, portanto está em 
vias de definir possíveis pendências.

Horóscopo

Parabéns e felicidades ao 
radialista Jorge Possignollo, 
que na quarta-feira (1), apagou 
velinhas. Receba o carinho da 
família, amigos e ouvintes do 
programa Revista Alternews, 
da rádio Alternativa FM.

NOVELAS

Fina Estampa - Globo - 21h – sexta-feira: 
Griselda acredita que Renê deva punir o res-
ponsável pela sabotagem ao Brasileiríssimo. 
Crô não gosta de ver Tereza Cristina dormindo 
com Pereirinha. Solange fala com Daniel sobre 
o lançamento do CD. Luana tem um pressenti-
mento e repreende Íris. Griselda convida Renê 
e o filho para morarem em sua casa. Tereza 
Cristina desconfia que o filho se mudará para a 
casa de Griselda e manda Crô investigar. Zam-
beze conversa com Luana sobre as visões que 
ela teve de Íris.

Totalmente Demais - Globo - 19h – sexta-
-feira: Cida nota a aproximação entre Arthur e 
Eliza e alerta o patrão para não magoar a mo-
delo. Cida conta a Jonatas que Arthur e Eliza 
podem estar se envolvendo. Jonatas beija Leila. 
Peçanha descobre onde Eliza está morando e 
avisa a Dino. Eliza reconhece a risada de Dino 
ao telefone e, com medo, pede ajuda a Arthur. 
Maurice afirma a Arthur que ele está apaixona-
do por Eliza. Eliza tem um pesadelo com Dino. 
Carolina fica indignada quando Arthur troca seu 
nome pelo de Eliza. Fabinho conta a Germano 
que viu Lili beijando Rafael.

Novo Mundo - Globo - 18h – sexta-feira: 
Anna, Joaquim e as crianças fogem em um ba-
lão, e Thomas fica furioso. Piatã, Olinto e Jacira 
deixam a cidade. Hugo consola Elvira. O balão 
desce na mata e Joaquim decide acampar no lo-
cal. Peter encontra Libério machucado no jornal. 
Sebastião prende Cecília em seu quarto. Diara 
anuncia sua gravidez e Wolfgang desconfia. 
Schultz chega ao Brasil com Greta, irmã de Wol-
fgang. Joaquim, Anna e as crianças encontram 
a aldeia dos Tucarés.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: Keyla 
confronta Tato sobre Deco, e Roney questiona 
o motivo da briga. Edgar reclama por ter de 
comparecer à audição no conselho tutelar. El-
len enfrenta K1 para defender Benê. Samantha 
reage com despeito ao ver Tina ser elogiada na 
escola. Felipe mostra a Lica o esquema mon-
tado para cadastrar os alunos nas catracas do 
colégio. Malu comemora a instalação das catra-
cas. Tato avisa a Keyla que K2 descobriu sobre 
Deco. K2 procura Roney.

Ouro Verde - Band - 20h20 – sexta-feira: Joa-
quim invade a casa de Jorge de arma em punho 
para exigir dinheiro. Ele tranca Bia e Aparecida 
no banheiro e obriga Jorge a abrir o cofre no 
quarto. Enquanto isso, Marlene entra sorrateira-
mente pela porta aberta e sequestra Madalena.

As Aventuras de Poliana - SBT - 20h50 – sex-
ta-feira: Gael, Benício, Mário e Lorena tentam 
ligar Ester. Jeff conta para Gleyce que passou 
no vestibular. Arlete e Lindomar perguntam se 
Vinícius conferiu o gabarito do vestibular. Ele 
diz que não passou. Durval e Claudia voltam de 
viagem. Waldisney recebe a visita de sua mãe 
na cadeia. Durval chega na padaria e vê tudo 
quebrado. Mosquito diz que a culpa não foi dele. 
Jeff conversa com Kessya sobre Gleyce estar 
triste. Raquel volta de viagem. Henrique vai vi-
sitar Gleyce e a beija. Verônica divulga o Clube 
do Laço Lilás e encontra Roger. Luísa conversa 
com Poliana e diz que sabe a verdade sobre o 
acidente. Lorena ouve a conversa e vai contar 
aos meninos. Roger conversa com Verônica e 
diz onde estava escondido. Verônica diz que ela 
o denunciou. Raquel encontra com Mirela e diz 
que voltou para ficar. Mirela conta que não está 
mais namorando com Vinícius.

Chiquititas - SBT - 21h15 – sexta-feira: Carol 
encontra Pata, Binho, Mosca e Rafa trabalhan-
do na rua. Ela fica preocupada e diz que eles 
deveriam estar na escola. Pata fica arisca, mas 
Mosca acaba dizendo a verdade. O menino 
revela que eles moram na rua e que pedem 
dinheiro para poder se alimentar. Junior per-
gunta para Valentina porque ela e José Ricardo 
pararam de falar quando ele chegou. Valenti-
na desconversa e diz que ela estava levando 
uma bronca. Carol chega à loja Café Boutique 
acompanhada de seu irmão, Beto. Ela vai veri-
ficar se Maria Cecília já chegou enquanto Beto 
estaciona a moto. Carol vai pedir emprego para 
o irmão, que é muito espaçoso e não gosta de 
trabalhar. Carol e Junior se esbarram e a moça 
agradece por ele ter oferecido carona a ela na 
noite anterior. Maria Cecília aparece e diz que 
acompanhará Carol até o café para conversa-
rem. Carol pede para Beto ir falar com a su-
pervisora. Maria Cecília contrata Beto e exige 
apenas que o rapaz tenha responsabilidade no 
trabalho. Junior entra no escritório do pai e diz 
que decidiu ficar no Brasil e trabalhar no Café 
Boutique. Mosca, Pata, Binho e Rafa continuam 
pedindo dinheiro no farol, mas a polícia chega e 
prende Rafa, achando que ele é trombadinha. 
As Chiquititas chegam da escola e Ernestina 
aguardava elas ansiosa. A zeladora é rígida e 
diz que elas serão castigadas pelo que fizeram. 
Ernestina entrega a elas produtos de limpeza, 
baldes e vassouras e exige que as Chiquititas 
limpem todos os banheiros do orfanato. A ze-
ladora diz ainda que irá fiscalizar o trabalho e 
não quer encontrar nenhum rastro de poeira. No 
meio da fuga das crianças na rua, a polícia aca-
ba alcançando e prendendo Pata. Mosca fica 
muito preocupado e diz para Binho e Rafa que 
irão tirar ela da cadeia de qualquer jeito. Junior 
diz que quer ficar na casa do pai para ficar mais 
perto da Gabriela e contratar a melhor equipe 
médica que tiver para cuidar do caso dela. José 
Ricardo diz que se sente ofendido, pois já fez 
isso e que o filho perderá tempo. Junior discor-
da. José Ricardo diz que está encerrada a reu-
nião, mas ressalta que gostou da decisão dele 
ficar no Brasil. As Chiquititas estão revoltadas 
em ter que limpar o banheiro. Elas comentam 
que Ernestina parece uma bruxa fedida. Clarita 
pergunta para Tobias se Beto possui namorada. 
O rapaz diz para Clarita ficar esperta, pois Beto 
é um dos maiores galinhas que ele conhece. 
Mosca, Rafa e Binho vão até o Café Boutique. 
Mosca diz que a ideia dele é pedir ajuda para 
Carol. Os meninos entram na loja e os clientes 
se assustam. Carol pergunta o que aconteceu. 
Os meninos dizem que a polícia prendeu Pata 
por achar que ela é de uma quadrilha que rouba 
carteiras. Carol diz que irá se trocar e sair para 
ajudar os meninos. Carol vai até a polícia e con-
versa com o delegado. Carol sai da delegacia e 
diz para os meninos que fez o que pode. A gar-
çonete garante que um bom orfanato não é ruim 
e que vai ajudar todos. Mosca fica revoltado e 
diz que o melhor lugar para Pata é ao lado dele. 
Os meninos confiam em Carol. Bia revela uma 
ideia para aplicar uma vingança contra Ernesti-
na. Cris e Tati descem a escada da sala fingindo 
estarem sem fôlego. Ernestina que está na sala 
pergunta o que aconteceu. Elas respondem que 
tinha alguém estranho no banheiro. A zeladora 
desconfia, mas as meninas dizem que ouviram 
um barulho estranho vindo do banheiro, que, 
aliás, já está arrumado. Ernestina diz para elas 
saírem da sala. Eduarda conta para a filha que 
Carol está recebendo trombadinhas na Café 
Boutique e que isso pode sujar a imagem da 
loja. Carol entra na sala da supervisora. Arman-
do chega com Junior na loja e apresenta o rapaz 
como novo diretor-geral da rede Café Boutique. 
Enquanto isso, Carol diz que foi até lá por um 
assunto de emergência, pois gostaria de saber 
o telefone ou endereço do Orfanato Raio de 
Luz. Maria Cecilia reclama que não quer mais 
aqueles trombadinhas na loja, que a garçonete 
foi irresponsável em sair no meio do expediente 
e que ela não deve se meter em assuntos que 
não são de sua responsabilidade. 

Betty, A Feia em NY - SBT - 18h30 – sexta-fei-
ra: Armando e Inesita pressionam Romina para 
que confesse a verdade. Ao se ver encurrala-
da, ela conta que vendeu a coleção para Mata. 
Depois, finge que está se sentindo mal e foge 
pela janela do banheiro. Hugo se nega a acredi-
tar na confissão de Romina que Inesita gravou 
com seu celular. Depois ele fica arrasado ao 
encontrar a certidão de casamento de Fábio e 
Romina. Amul informa a Armando e Ricardo que 
a empresa que plagiou a coleção de Hugo Lom-
bardi era indiana e pertencia a Daniel Valência.

O Que a Vida Me Roubou - SBT - 17h15 – sex-
ta-feira: Amélia diz a Fabiola que Graziela tem 
razão ao afirmar que seus pais jamais tiveram 
filhos próprios e ela é adotada. Fabiola chora e 
diz que por isso seu tio Benjamin a abandonou 
assim que seus pais morreram. Amélia diz que 
queria a verdade e lamenta que ela tenha des-
coberto dessa maneira. Montserrat diz a Victor 
que Samuel não confessou nada e que não há 
provas suficientes contra Alessandro. Renato 
diz que se desejam ajudar Alessandro, preci-
sam se apressar, pois não sabem quanto tempo 
aguentará Samuel. Ezequiel agride brutalmente 
Samuel para que assine sua confissão acusan-
do Alessandro de ser seu sócio. Carlota pede a 
Ezequiel que ajude a tirar Alessandro da prisão, 

pois José Luis quer destruí-lo. Ezequiel, hipócri-
ta, diz que fará todo o possível para ajudá-lo. 
Por ordens de Pedro, Adolfo sequestra Virginia 
para pressionar Joaquim a acusar Alessandro. 
Angélica recobra o sentido e pede a José Luis 
que a leve até seu pai. Joaquim chorando diz a 
Alessandro que sua filha Angélica está morren-
do e se arrepende de todo mal que lhe fez, pois 
sente que falhou. Joaquim se surpreende ao ver 
Pedro e ele diz que veio para lhe mostrar algu-
mas fotos. Joaquim vê Virginia dormindo amar-
rada e se assusta. Pedro diz que no momento 
sua filha está bem, e depende exclusivamente 
dele que ela continue assim. Pedro ordena a 
Joaquim que escreva uma carta suicida, que 
encontrarão em sua cela depois de sua morte. 
Angélica chorando diz a José Luis que, se a 
ama de verdade, a tire do hospital, pois prefere 
estar em casa, ainda que seja por um dia ou um 
ano. Joaquim, pressionado por Pedro, escreve 
uma carta de suicídio culpando Alessandro por 
sua morte. Joaquim pede que Pedro ao menos 
permita que ele veja uma vez mais sua filha 
Angélica, que está morrendo no hospital. Ele 
responde que por Angélica já não há nada que 
possa ser feito, mas por Virginia sim. 

Cúmplices de um Resgate - SBT - 21h30 – 
sexta-feira: O Padre avisa à polícia que Re-
gina conseguiu fugir. Isabela pensa em enviar 
um bilhete com Tuntum para avisar aonde está. 
Marina, Laura e Ofélio revelam para Raul tudo 
o que Regina fez durante esse tempo todo. A 
enfermeira Marta Lobo revela toda a verdade 
para Otávio e diz que Rebeca teve filhas gême-
as, mas que o médico tinha um acordo com uma 
pessoa e enganou Rebeca durante toda gesta-
ção, lhe fazendo pensar estar grávida apenas 
de uma criança. Raul também fica sabendo da 
verdade através de Marina e liga para Otávio 
para contar a verdade. Tomas suborna Flora 
para que ela passe informações sobre o que 
acontece na On-Enterprise para ele. Manuela 
revela para Rebeca que Regina é responsável 
pelo seu sequestro.

Apocalipse - Record - 20h45 – sexta-feira: 
Isabela diz não admitir que Benjamin difame 
Ricardo. Ela briga com o irmão. César, Guido e 
Natália perseguem o carro de Robinson e Hen-
rique. Isabela pede para Susana ficar ao seu 
lado. Ângela diz não ver a hora de Henrique vol-
tar para a prisão. Benjamin inicia uma investiga-
ção e descobre que o avião de Zoe foi sabotado. 
Wallace e a robô Melina falam sobre a expulsão 
de Benjamin. Os policiais soguem perseguindo 
Henrique. Benjamin encontra com Uri e diz que 
Zoe está viva. No deserto, Zoe brinca com o pe-
queno Davi. Benjamin consegue rastrear o tele-
fone que fez os vídeos misteriosos e descobre 
a identidade de Soraya. César, Guido e Natália 
chegam a um galpão abandonado. Eles rece-
bem o sinal do GPS vindo da tornozeleira ele-
trônica de Henrique. Eles entram no local e per-
cebem que o objeto de localização está preso a 
um cachorro. Próximo dali, Henrique agradece 
a ajuda de Robinson e consegue fugir em um 
helicóptero. Benjamin diz que irá para Jerusa-
lém procurar Zoe. Uri diz que irá acompanha-lo. 
Ricardo descobre que Benjamin não vai ao ca-
samento. Débora dá forças para Isabela. César 
diz acreditar que Dudu ajudou Henrique. Dudu 
entrega dinheiro para Robinson. Ângela apoia 
Natália. Benjamin e Uri chegam à Jerusalém. 
Débora chega até a casa de Gideon e fica des-
confortável. Stefano e Vittorio se preparam para 
a cerimônia de casamento. Adriano tenta alertar 
Alan sobre o caráter de Ricardo. Benjamin nota 
a presença de Soraya e a segue. Ele a aborda 
e mostra a foto de Zoe. Soraya fica nervosa. 
Jamal se aproxima e tenta despistar Benjamin, 
que os surpreende dizendo saber de toda a ver-
dade. Bárbara recebe a visita de Diogo. Dylan e 
Noah falam sobre as Duas Testemunhas. Dudu 
presenteia Celeste com um anel de brilhantes. 
Diogo se declara para Bárbara. Susana exige 
que Alan enfrente Ricardo e devolva a empresa 
para Benjamin. Isabela conta para Ricardo tudo 
que Benjamin disse. Débora e Greta cuidam dos 
preparativos do casamento. Susana aconselha 
Isabela a adiar a cerimônia. No deserto, Benja-
min reencontra Zoe.

Jesus - Record - 21h30 – sexta-feira: Simão 
Fariseu tenta expulsar Adela de sua casa, mas 
Jesus o impede. Ela se sente envergonhada, 
mas o Messias ergue seu queixo e sorri. Emo-
cionada e profundamente arrependida, Adela 
lava os pés de Jesus. Petronius aceita fazer 
uma nova busca por Madalena. Susana pede 
para falar com Barrabás. Jesus questiona a ati-
tude de Simão Fariseu e perdoa os pecados de 
Adela. Dimas tenta disfarçar diante de Claudia. 
Joana visita João Batista na prisão. Hélio e Lon-
ginus trocam provocações. Malco encontra Ami 
bêbado, rodeado de prostitutas. Caius se apro-
xima e questiona Ami. Barrabás agradece a vi-
sita de Susana. Ami suborna Caius. Malco cha-
ma a atenção de seu tio. Dimas se apresenta a 
Diana. Susana e Petronius procuram por Maria 
Madalena. Pedro pede desculpas à Adela e a 
convida para passar a noite em sua casa. Dimas 
conversa com Diana e são surpreendidos com 
a chegada de Caius. Petronius e Susana vão 
até a casa de Lázaro. Eles explicam que Ma-
ria Madalena está possuída por sete demônios. 
Pedro apresenta Adela aos familiares. Dimas 
consegue despistar Caius e marca um novo 
encontro com Diana. Givon fica constrangido 
com as palavras de Jesus. Adela explica o que 
a fez lavar os pés de Jesus. Caius se encon-
tra com Petronius e fala sobre o ocorrido com 
Ami. O soldado mente e diz que o ex-paralítico 
já tinha gastado todas moedas. Caifás desabafa 
com Judite e Livona. Efraim se irrita ao ver Lai-
la defendendo Jesus. Sula desrespeita Adela. 
Sula vê João beijando Gabriela e dá dicas para 
a menina. Simão Zelote se desculpa com Adela. 
Judas Iscariotes ajuda Natanael a conquistar 
Yoná. Maria aconselha a filha. Petronius avisa a 
Pilatos que Ami enganou Helena e se apossou 
das moedas. Irritado, o governador romano or-
dena a crucificação de Ami.

FILMES

Roubo Nas Alturas – Globo - 14h55 – sexta-
-feira: Josh Kovacs era um funcionário exem-
plar de um dos prédios mais badalados de Nova 
York, conhecido como A Torre. Lá, ele é uma 
espécie de chefe de uma equipe de profissio-
nais “mais ou menos” qualificados, como Lester, 
Cole Howard, Odessa e Rick, entre outros. A 
vida de todos vira de cabeça para baixo quando 
Arthur Shaw, o bilionário ocupante da cobertura, 
é preso pelo FBI por ter cometido uma fraude, 
transformando o fundo de pensão de toda a 
equipe em pó. Disposto a recuperar a grana 
deles, Josh convida um vizinho para ajudá-lo a 
descobrir aonde foi parar esse dinheiro para pe-
gá-lo de volta e fazer justiça, tendo em vista que 
nem o FBI sabe do destino da fortuna.

A Filha do Chefe – SBT - 23h15 – sexta-feira: 
Tom, um jovem e tímido executivo de uma edito-
ra, está de olho numa vaga no departamento de 
criação! Quando o dono da empresa, o temido 
Sr. Taylor, pede que ele tome conta de sua casa 
por um final de semana, ele imediatamente acei-
ta! Na mansão ele reencontra do chefe, a linda 
Lisa, por quem ele sempre foi apaixonado e to-
talmente ignorado! Mesmo diante de inúmeros 
contratempos e problemas, será que o incansá-
vel Tom vai conquistar a confiança do patrão e o 
coração da filha em tão pouco tempo?

Hector e a Procura da Felicidade – Globo - 
2h18 – sexta-feira: O psiquiatra Hector está 
cansado de sua vida e dos problemas de seus 
pacientes. Ele, na verdade, se sente frustrado 
por não conseguir ajudar seus pacientes a en-
contrarem a felicidade. Com o incentivo da es-
posa, ele faz uma viagem sozinho ao redor do 
mundo, em busca de novas experiências. Du-
rante a viagem, ele questiona as pessoas sobre 
o que as faz feliz e se dá conta de que precisa 
questionar-se a si mesmo.

Férias Frustradas de Verão – Band - 3h45 
– sexta-feira: No verão de 1987, o recém-for-
mado James Brennan está entusiasmado para 
começar sua longa viagem à Europa. Porém, os 
pais de James lhe dão uma notícia não muito 
agradável: eles dizem que não podem pagar a 
tão sonhada viagem à Europa. Para conseguir 
algum dinheiro, James começa a trabalhar em 
um parque de diversão e acaba apaixonando-se 
por uma colega de trabalho.

Eu, Tu, Eles – Globo - 4h04 – sexta-feira: Num 
vilarejo do árido nordeste brasileiro a história 
real de Darlene, mulher pobre que, apesar do 
machismo vigente na região, acaba por viver 
sob o mesmo teto com seus três maridos: Osias, 
Zezinho e Ciro.

Novelas e Filmes

Nesta sexta-feira (3), a 
jornalista Claubijeine 
Cavalcante Rojas, comemora 
mais um ano de vida. Receba 
os votos de paz, saúde e 
sucesso, do marido Maurício, 
dos filhos Estela, Pedro e 
Emanuela, familiares, amigos, 
e especialmente dos colegas da 
Câmara Municipal de Capivari.

Outro comunicador que 
apagará velinhas neste sábado 
(4), é o radialista Ademir 
Moreira. A esposa Vânia, os 
filhos, familiares, amigos e 
ouvintes da rádio Raízes FM 
desejam que esta data seja 
repleta de muito sucesso.

No domingo (5), o diretor de 
Imprensa da Prefeitura de 
Rafard, Raphael de Souza 
Alves, também comemora 
idade nova. Receba o carinho 
da esposa Larissa, familiares, 
amigos e dos colegas do 
governo municipal.

Iara R. Darros - 7 de julho
"Hoje celebramos mais um 
dia muito especial para 
você, filha! Desejamos que a 
vida seja sempre sua maior 
amiga e que lhe proporcione 
momentos indescritíveis de 
paz, amor e muita alegria. 
Que você continue sua 
jornada sempre com um 
sorriso no rosto, dando 
sempre o melhor em tudo 
que fizer. Que viva todas as fases da sua vida como deve ser, pois 
tudo tem sua hora e ela chega sempre no tempo certo. 
Te amamos! Parabéns!!!" São os votos dos seus pais Roberta e 
José Carlos, da irmã Ieda, familiares e amigos.
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Fuligem incomoda moradores: 
“insuportável e prejudicial”

Denúncia  |  Pó é expelido pela chaminé Raízen e invade residências e comércios da cidade

Época de safra da ca-
na-de-açúcar e tempo seco 
são sinônimos de proble-
mas desagradáveis para a 
população rafardense. Com 
o tempo seco neste período 
do ano, os efeitos das quei-
madas são percebidos com 
mais intensidade.

É o caso das alergias, 
da má qualidade do ar, dos 
problemas respiratórios, 
irritação nos olhos e dos 
transtornos causados pelos 
ciscos e poeira que invadem 
as casas nos dias de queima 
da cana-de-açúcar.

No período de safra, os 
moradores de Rafard e re-
gião convivem com os efei-
tos das queimadas, uma prá-
tica ainda adotada no país, 
por produtores que utilizam 
o fogo para limpar as folhas 
secas e verdes da cana de 
açúcar.

Não bastasse os proble-
mas mencionados acima, os 
moradores têm denunciado 
nos últimos dias, a aparição 
de fuligem expelida pela 
chaminé da usina Raízen. 
O ‘pó fino’ invade as casas, 
impregna em roupas pen-
duras no varal e dificulta a 
vida de pessoas com proble-
mas respiratórios.

“Sou moradora da cida-
de de Rafard e morar pró-
xima à usina (Raizen Ener-
gia SA) nunca tinha sido 
um grande problema até se 
tornar diário as fuligens de 
cana-de-açúcar em nossa 
residência.

A casa não fica limpa, 
nossas roupas, cômodos, 
móveis e espaço externo 
são tomados de pó todos os 
dias numa quantidade exor-
bitante”, denuncia uma jo-
vem que reside na rua Con-
selheiro Gavião Peixoto, há 
poucos metros da usina.

Ela reclama que, agora 
deixou de ser apenas uma 
questão de estética e se tor-
nou uma questão de saúde, 
pois essa fuligem está ocasio-
nando crises de rinite alérgica 
com maior frequência e in-
tensidade, além de problemas 
alérgicos nos animais.

Na reclamação enviada à 
reportagem, a jovem cobra 
que a unidade encontre um 
meio de acabar com esse pro-
blema ou disponha de meios 
para os moradores próximos 
a usina. “Não dá para aguen-
tar uma safra inteira nessa si-
tuação”, encerra.

Nas redes sociais, deze-
nas de pessoas reclamam 
do mesmo problema. Uma 

moradora do Centro postou 
fotos e desabafou: “Não é 
possível que vocês achem 
normal as casas serem in-
vadidas por esse cisco! Não 
é possível vocês acharem 
certo inalarmos isso! E de-
talhe que isso foi uma “var-
ridinha” na área da frente 
da minha casa, sem contar 
o resto do quintal que está 
tomado pela sujeira, se 
não jogar água não adianta 
nada!!! Ninguém quer que 
usina nenhuma feche, o que 
a gente quer é providências 
para que esse bagaço pare 
de sujar nossas casas todos 
os dias!!! É só fazer um 
armazenamento adequado 
para isso e não ao ar livre 
do lado das casas!!! Prefei-
tura de Rafard e vereadores 
precisam tomar alguma ati-
tude!”.

Procurada pela reporta-
gem, até o fechamento des-
ta matéria, a assessoria da 
Raízen não se pronunciou 
sobre as denúncias. Em no-

tícia veiculada anteriormen-
te, a empresa informou que 
conta com a colaboração da 
comunidade na detecção 
destas questões, que podem 
ser avisadas por meio do 
SAC da companhia, pelo 
0800-728-1616.

Denuncie
As denúncias de polui-

ção do ar, da água, do solo, 
bem como poluição sonora, 
devem ser encaminhadas 
diretamente à Agência Am-
biental de cada município. 
No caso de Rafard, elas po-
dem ser realizadas na Agên-
cia Ambiental de Campinas, 
pelo telefone (19) 3241-
1744 ou pelo e-mail: cam-
pinasI@cetesbnet.sp.gov.br.

O órgão municipal que 
atende essas denúncias em 
Rafard é o Departamento de 
Meio Ambiente. As reclama-
ções podem ser feitas através 
do telefone (19) 3496-7531 
ou pelo e-mail meioambien-
te@rafard.sp.gov.br.

Flagrante da quantidade de fuligem que caiu nas casas e nas roupas durante a última semana  (Fotos enviadas pelos leitores)




