
Prefeitura segue com 
ponto facultativo, mas 

Câmara mantém 
expediente nesta sexta

RAFARD

COVID-19

Legislativo diz não haver justificativa para 
cumprir normatização. Página 14

Multas para quem 
não usar máscaras 

podem chegar à 
R$ 500 e R$ 5 mil 

para o estabelecimento

FISCALIZAÇÃO

Medida será aplicada em áreas públicas, nos 
estabelecimentos comerciais, prestação de 

serviços, bem como pela população em geral. 
Página 5

SAAE 
SUSPENDE 
CORTES DE 
ÁGUA POR 
MAIS 90 DIAS
As contas não 
deixarão de serem 
cobradas, mas não 
serão permitidos 
cortes neste período 
de pandemia de 
coronavírus no 
município. 
Página 4

Rafard registra 
primeiro óbito 
por coronavírus
Morte foi registrada no último domingo (5). Vítima tinha 94 anos e ficou 
quase um mês internada na UTI. Segundo Vigilância Epidemiológica de 
Rafard, 67% dos casos positivos estão recuperados. Página 9

CAPIVARI

Morre aos 94 anos, Denizart 
Fonseca, o ‘velho seresteiro’

Escritor ficou 26 dias internado na UTI da Unimed Capivari e entrou para 
as estatísticas da cidade como o primeiro óbito por coronavírus. Página 8

RAFARD

RAFARD 
DEVERÁ 
ENTREGAR 
KIT DE 
MEDICAMENTOS 
PARA 
INFECTADOS 
PELA COVID-19
Cidade criou comitê 
de contingenciamento 
e protocolos própios 
para o combate 
à pandemia de 
coronavírus. 
Página 15

CORONAVÍRUS
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A imprensa e nossa língua 7
Houve vários idiomas que 

predominaram sobre outros 
devido ao domínio territo-
rial. O império babilônico 
impôs sua língua aos escra-
vizados israelitas (Dn 1:4); o 
império grego aos romanos. 
No tempo de Jesus o latim, 
o grego e o aramaico eram 
os idiomas universais. Os 
portugueses impuseram sua 
língua aos colonos, univer-
salizando-a nos séculos 15 
e 16. O francês foi uma lín-
gua universal. Ainda estão 
na lembrança palavras como 
can-cun, telha francesa, fe-
nestra. Em Rafard (nome 
francês) o povo comum sabia 
pelo menos algumas palavras 
francesas e a escola ensinava 
o francês. Hoje o inglês é pre-
dominante, é só olhar para a 
linguagem da digitalização 
(mouse, hard, google-play...) 
e para as lojas: (o�  30%, for 
sale, shopping, super-bond, 
pet, dog...), mas a língua 
inglesa é também uma das 
que mais recebeu estrangei-
rismos. A língua portuguesa 
passa por uma metamorfo-
se tão ampla e rápida, que 
se alguém não acompanhar 
poderá tornar-se, não só um 
analfabeto digital, mas tam-
bém na comunicação. Por 
isso, vale a pena seguir as 
transformações linguísticas 
atualizando-se e amplian-
do a capacidade do cérebro 
exercitando-o com os novos 

vocábulos. O estudo dos ter-
mos linguísticos bíblicos e 
religiosos é muito interessan-
te, enriquecedor e por certo 
revigorará a massa cinzenta. 
Vamos a algumas curiosida-
des etimológicas bíblicas e 
religiosas (nem tudo o que é 
religioso é bíblico).

Comecemos com o nome 
do primeiro livro “Gênesis” 
(nascimento, criação, ori-
gem). O termo grego nos 
veio via latim, (o latim re-
cebeu mais de 40% dos seus 
vocábulos do grego) e é for-
mada da grega “γε” (ge = 
Terra) daí temos Geogra� a 
(descrição da superfície da 
Terra); geologia (estudo da 
origem e transformação da 
Terra) geometria (medida 
da Terra)... Dela também se 
formou o termo grego γενε
(gene = mulher). A Bíblia diz 
que Deus fez Adão da terra e 
de sua costela fez Eva, por-
tanto a mulher é constituída 
de terra. A médica cuja espe-
cialidade são as doenças dos 
órgãos genitais da mulher é 
ginecologista (estudioso da 
mulher). O termo genealogia 
(γενεαλογια = mulher+ge-
ração), isto porque a mulher 
gera nova vida. Genial tem 
a mesma origem e se referia 
às noivas que gerariam os 
� lhos, daí alegria, festivo. Já 
pensou no gênio? A raiz gene 
deu origem ao “Genius”, deus 
romano que gerava a criança, 

presidia o nascimento, daí o 
nome “Genitor”, um dos 12 
deuses mais poderosos. A 
Escritura diz que Deus é que 
forma a criança no ventre 
da mãe de forma estranha-
velmente maravilhoso (Sl 
139:13-16) Passou a signi� -
car Gênio poderoso e bon-
doso e também o Gênio do 
mal. No século 17 começa a 
dar ideia de pessoa com QI 
elevado, inteligente. Gente, 
é da mesma origem grega, 
via latim (gens-gentis). Os 
romanos assim se referiam 
aos estrangeiros de cultura 
inferior. Os estrangeiros que 
desejassem ter status e res-
peito na sociedade, teria de 
comprar um título romano. 
Quando preso por pregar o 
cristianismo, S. Paulo defen-
deu-se dizendo ser cidadão 
romano, então o comandante 
disse que havia adquirido o 
título de cidadão romano por 
grande soma (Atos 22:24-
29). De “gente” veio a palavra 
gentio, intitulando estran-
geiros, bárbaros, inferiores. 
Dessa mesma raiz recebemos 
o vocábulo gentil que de-
signava uma “gente”, pessoa 
bem nascida, nobre, então 
passou a ser alguém bonito, 
bem vestido, e depois, bon-
doso, amável. Há outras pala-
vras como generoso, genioso, 
e agora você sabe que o nome 
“Geni”, é “Mulher”, Eugênio, 
Bem Nascido e “Eugênia”, De 

Boa Origem. Esses termos 
originam-se de “ge” (terra) e 
“gene” (mulher).

A palavra mulher nos 
veio do latim “mulier” que 
signi� ca mole, frágil, de 
barro, sensível. No hebrai-
co, cuja língua é formada do 
signi� cado bíblico, mulher 
é “havhah”, ou, “Ihssáh”, ou, 
“viveris”. “Havhah” (Eva = 
delicada, sensível, frágil, me-
rece cuidados). Adão disse: 
ela é osso dos meus ossos, 
carne de minha carne – Gn 
1:23). Sensível, parece ter um 
sexto sentido, percebe o que 
o homem não consegue, cho-
ra mais fácil, é dócil. Alguns 
homens (covardes) aprovei-
tam de sua fragilidade. “Ihs-
sah” de “ish” (fogo, energia, 
que gera, produtiva; faz 3 ou 
4 coisas simultâneas, nós ho-
mens só conseguimos fazer 
uma ou duas, vive um tur-
bilhão de emoções simultâ-
neas) e “enesh” (delicadeza). 
A terceira palavra hebraica 
para mulher é “Viveris” (se-
nhora, poderosa, dominan-
te). É capaz de dominar seus 
sentimentos e emoções e ser 
submissa ao esposo. Escutem 
a música “Mulher” de Eras-
mo Carlos e leiam Colossen-
ses 3:18-19. Deus abençoe o 
nosso lar.

ArTiGo
A������ D��� R�������� �� C������, bacharel em Direito 

com especialização em dependência química na USP/SP/GREA

Vacina de covid-19 
em Capivari e Rafard

“O Ministério da Saúde anunciou a produção de 
30,4 milhões de doses da vacina contra Covid-19 em 

parceria com a Universidade de Oxford.” 
Jornal O Globo, 02-07-2020

“Tomara que você esteja certo em relação à vacina, 
Arnaldo. Não existe outra saída. Não tem medicação es-
pecí� ca que combata esse vírus.”

Em correspondência com um médico-escritor e autor 
de uma dezena de livros publicados pela Editora EME, 
entre romances, biogra� as, estudos e autoajuda, ele me 
dizia que não devo me apressar em editar novos livros, 
porque não existe uma previsão de quando o público vai 
voltar a consumir, mesmo porque não se sabe também 
quando poderão ser reabertas as portas das livrarias e 
bancas, com esse vírus extremamente contagioso. 

E a� rmava preocupado: “Eu não vejo saída sem a va-
cina, que parece que só sairá o ano que vem. Eu não con-
sigo vislumbrar saída. Vamos pedir forças a Deus para 
conseguir ir levando esse difícil período de resgate que 
estamos passando”.

Eu disse ao médico que estava preparando um artigo 
falando da vacina, e que estou otimista, porque além do 
interesse humanitário, existe o interesse comercial, e o 
Brasil já fez dois acordos: com os ingleses, pelo Governo 
Federal, e com os chineses, pelo Estado de São Paulo. Até 
nisso os políticos são ambiciosos e interesseiros: seria 
melhor investir o dinheiro do povo em conjunto, e não 
fazer disputa.

Nesta semana, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) a� rmou que a vacina de que o Brasil é parceiro, a 
ChAdOx1 nCoV-19, produzida por Oxford em parceria 
com o laboratório AstraZeneca, é a “mais avançada” do 
mundo “em termos de desenvolvimento” e lidera a cor-
rida por um imunizante contra a Covid-19. A fórmula já 
está sendo testada no Brasil e na África do Sul após testes 
bem-sucedidos no Reino Unido.

Em Brasília, o Ministério da Saúde anunciou a produ-
ção de 30,4 milhões de doses da vacina contra Covid-19 
em parceria com a Universidade de Oxford, com inves-
timento de US$ 127 milhões. O primeiro lote deve ser 
produzido em dezembro/2020 e o segundo em janeiro 
pela Bio-Manguinhos, laboratório da Fiocruz (Fundação 
Oswaldo Cruz).

Segundo o ministério, as doses só serão ministradas 
após a � nalização dos estudos clínicos e a comprovação 
da e� cácia da vacina. Caso seja comprovada essa e� cácia, 
ela será ministrada para grupos de risco — pro� ssionais 
de saúde também terão prioridade.

Então, nós, idosos de Capivari, Rafard e região, pode-
remos ainda ser bene� ciados em dezembro com a vaci-
na, se ele, o vírus da covid-19, não nos atingir antes e nos 
levar mais cedo para a vida espiritual, falar com Jesus. 

Esse meu amigo que é espírita e acredita na interven-
ção dos espíritos nos inspirando na Terra, no caminho 
do bem e da saúde, me disse: “Arnaldo, espero que, em 
relação ao coronavírus, os cientistas do espaço inspirem 
aos homens da Terra, senão uma vacina, pelo menos 
uma droga e� caz para tratar a doença, como aconteceu 
com a AIDS”.

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

Esta coluna que era do Denizart Fonseca, hoje será de tributo a 
esta � gura maravilhosa de Mombuca, Rafard e Capivari

A coisa de uns 15 dias, 
enviamos ao querido amigo 
Tenente Denizart Fonseca, 
alguns livros de nossa edição 
e pedindo  que � zesse um 
texto para a próxima obra. 
Isso já fora objeto de um con-
tato com ele, anteriormente, 
por telefone. Prontamente 
nos disse que faria algo em 
torno de 2 ou 3 páginas para 
“Personalidades Ilustres da 
História de Capivari” – Vo-
lume II.

Pois, bem. Esta semana, 
pensamos em ligar para ele; 
saber da recepção destes ou-
tros livros mais que faltavam 
na sua biblioteca. Contudo, 
não sabíamos de seu estado 
crítico. Ninguém havia nos 
comentado a respeito.

E hoje, somos surpreen-
didos com esta infausta notí-
cia do seu falecimento. Foi-se 
o militar, nos deixou o escri-
tor, emudeceu o seresteiro, 
ausentou-se o Irmão Justo e 
Perfeito. 

A coluna deste “O Sema-
nário” perde uma voz das 
letras. Mombuca, Rafard e 
Capivari se entristecem por 
tudo que ele representa de 
ação e carisma. Ficamos ór-
fãos de uma � gura boníssima 
de verdadeiro cristão, que foi 
Denizart Fonseca.

Resta-nos, como exalta-
ção ao seu nome e a sua fo-
lha-corrida, uma pequena 
síntese biográ� ca. Nossos 
profundos sentimentos de 
solidariedade a toda sua dig-
níssima família.

Denizart Fonseca
Denizart Fonseca – 1º. Te-

nente Especialista da Aero-
náutica.  Nascido em Mom-
buca, no dia 26 de novembro 
de 1925.  Filho de Benedi-
to Afonso da Fonseca e de 
Dona Ana Godói Fonseca. 
Casou com Maria Francisca 
Fenner Fonseca, já falecida. 
Transferiu-se para Rafard 
em 1932, onde foi matricu-
lado no Grupo Escolar para 
o Curso Primário. Em 1938, 
mudou-se para a cidade de 
Itápolis, onde cursou o Gina-

sial. Residiu em Piracicaba, 
onde prestou serviço à Pá-
tria, tornando-se Reservista 
de 2ª. Categoria, o que auxi-
liou como Praça mobilizável, 
a ingressar na FAB. Em 1944 
classi� cado, serviu na Base 
Aérea do Galeão (Zona de 
Guerra), onde atuou, além 
de sua especialidade na mis-
são de  Observador Aéreo 
em nosso litoral: (Galeão-
-Vitória/Galeão-Santos-Ga-
leão até 1952. Ocupou vários 
cargos burocráticos no Esta-
do-Maior da Aeronáutica e 
no Estado Maior das Forças 
Armadas. Por acidente em 
serviço, foi reformado em 
1961, no Posto de 1º. Tenente 
Especialista, permanecendo 
com residência no Rio de 
Janeiro até 1965, quando se 
transferiu para Rafard, aten-
dendo os apelos do coração. 
Foi um dos fundadores do 
Lions Clube de Rafard, sen-
do o seu 2º. Presidente; Kar-
decista, presidiu o Centro 
Espírita Allan Kardec, por 
8 anos, oportunidade em 
que idealizou e promoveu a 
construção do Lar dos Velhi-
nhos, que acolheu 14 idosos, 
enquanto permaneceu na 
presidência. Idealizou, pro-
gramou e realizou em 21 de 
dezembro de 1986, no Salão 

do ASAS a merecida home-
nagem aos “Velhos Mestres”, 
Dona Branca Pelegrini de 
Moraes Barros, Dona Lucré-
cia Luchi Ferreira e Sr. Jordão 
Marins Peixoto, cerimônia 
que contou com a presença 
de seus ex-alunos e demais 
convidados. Presidiu a Co-
missão Organizadora para a 
Inauguração do Centro Cívi-
co e Cultural Major Pires de 
Campos, em 1988. Idealizou, 
organizou e realizou a Sema-
na da Asa, de 1965 a 1995, 
com palestras e exposições 
sobre a FAB. Atualmente es-
creve artigos de fundo didá-
tico para o jornal O Sema-
nário, de Rafard e Jornal da 
Cidade e Região, de Capivari. 
Participava do Conjunto Co-
ral Seresteiros de Capivari, 
cantando e acompanhando 
ao violão. Agradeçia diaria-
mente ao Grande Arquiteto 
do Universo, pela lucidez e 
re� exos perfeitos que desfru-
tava. Com 94 anos de idade, 
devido uma artrose¸ apoiava-
-se numa bengala. Mas, volta 
e meia, utilizava-se do seu 
pequenino Fiat 500. Possui 
títulos e medalhas de honra-
ria, tanto de órgãos públicos, 
como de academias de letras 
e militares, em particular da 
Força Aérea Brasileira – FAB.
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Valor R$ 399,00 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Saae suspende cortes de água por mais 90 dias
Capivari  |  As contas não deixarão de serem cobradas, mas não serão permitidos cortes neste período de pandemia de coronavírus no município

Orientados pela Re-
solução nº. 348/2020, a 
Prefeitura de Capivari, 
através do Serviço Autô-
nomo de Água e Esgoto 
(SAAE) suspendeu por 
mais 90 dias o corte no 
fornecimento de água de 
contribuintes que esti-
verem em débito com a 
autarquia.

Seguindo as orien-

tações da Agência Re-
guladora, o período da 
suspensão vai até 24 de 
setembro, porém o paga-
mento das faturas con-
tinua sendo recolhido 
normalmente.

As autoridades mu-
nicipais entendem a 
necessidade de adoção 
de medidas de preven-
ção e redução dos ris-

cos de disseminação e 
contágio. O momento 
demanda alternativas 
cautelosas em defesa da 
sobrevivência dos clien-
tes e dos prestadores dos 
serviços de saneamento 
básico.

 
Atendimento
O atendimento pre-

sencial na sede do SAAE 

Capivari continua restri-
to para entrada de duas 
pessoas por vez.

Os sistemas de capta-
ção, tratamento e distri-
buição de água e coleta 
do esgoto seguem fun-
cionando normalmente e 
foram mantidas equipes 
de plantão para serviços 
de emergência, como 
vazamentos, rompimen-

tos das redes de água e 
esgoto e outras eventu-
ais demandas.

O atendimento ao pú-
blico segue normalmen-
te pelo telefone 0800 
878 7874.

Caso precise solicitar 
serviços, além do 0800, 
o consumidor pode 
acessar o site do SAAE 
– www.saaecapivari.

com.br – ou baixar o 
aplicativo Icolibra Plug 
e cadastrar a unidade 
consumidora (UC).
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Fundo Social recebe doação de álcool 
em gel para compor cestas básicas

O Fundo Social da 
Prefeitura de Capivari 
recebeu na manhã de se-
gunda-feira (6), a doação 
de 70 unidades de 500 ml 
cada, de álcool em gel. 
Os materiais foram en-
tregues pela Igreja Qua-

drangular.
Representando o Bis-

po Paulo, Selma Fer-
nandes esteve com a vi-
ce-presidente do Fundo 
Social, Giovana Abdala 
Proença, para fazer a en-
trega do produto.

“Gostaria de agrade-
cer a doação realizada 
pela Igreja, a Selma e ao 
Bispo Paulo, que com 
toda certeza, contribuí-
ram para a saúde de mui-
tas famílias”, diz Giova-
na.

CAPIVARI

Multas para quem não usar máscaras podem chegar à 
R$ 500 e R$ 5 mil para o estabelecimento comercial

Coronavírus  |  Medida será aplicada em áreas públicas, nos estabelecimentos comerciais, prestação de serviços, bem como pela população em geral

De acordo com a Re-
solução SS (SP) de nº. 
096, de 29/06/2020, que 
institui e considera, en-
tre os fatores, a grave 
situação imposta pela 
pandemia de cunho in-
ternacional e de conse-
quências sem precedên-
cias no Estado de São 
Paulo, com a necessi-
dade de estabelecer um 
processo educativo com 
enfoque na proteção in-
dividual e coletiva para 
combater a propagação 
da Covid-19, deverão 
ser autuados tanto a 
população que estiver 
sem máscara em espaço 
público, em estabeleci-
mentos comerciais e de 
prestação de serviços 
quanto estabelecimentos 
que permitirem a entra-
da dos mesmos que esti-

verem sem máscaras de 
proteção facial.

Ainda na mesma Re-
solução define-se “es-
tabelecimentos comer-
ciais e de prestação de 
serviços” o que compre-
ende, dentre outros, os 
ambientes de trabalho, 
de estudo, de cultura, de 
lazer, de esporte ou de 
entretenimento, casas 
de espetáculos, teatros, 
cinemas, bares, lancho-
netes, boates, restauran-
tes, praças de alimenta-
ção, centros comerciais, 
bancos e similares, su-
permercados, açougues, 
padarias, farmácias e 
drogarias, repartições 
públicas, instituições de 
saúde, escolas, museus, 
bibliotecas, espaços de 
exposições, transporte 
coletivo.

Valores das multas
Presente no Artigo 

6º, as penalidades de 
multa ficam fixadas em 
182 Unidades Fiscais 
do Estado de São Paulo 
(UFESP’s), correspon-
dente a R$ 5.025,02 para 
cada usuário existente 
no interior do estabele-
cimento no momento da 
fiscalização, e que não 
estiver utilizando a más-
cara cobrindo correta-
mente nariz e boca, que 
será aplicada ao respon-
sável pelo estabeleci-
mento, que tem a função 
de proibir a entrada dos 
mesmos sem a proteção 
da máscara no local.

Os estabelecimentos 
poderão, a seu critério, 
fornecer máscaras para 
os usuários na entrada 
dos mesmos.

Em conformidade 
com o Artigo 7º, tran-
seuntes que não estive-
rem usando as máscaras 
cobrindo corretamente o 
nariz e boca ( não se usa 
no pescoço!) deverão 
ser multados em 19 Uni-
dades Fiscais do Estado 
de São Paulo, corres-
pondentes a R$ 524,59.

Sinalização
Os estabelecimentos 

comerciais e de presta-
ção de serviços deverão, 
obrigatoriamente, afixar 
aviso do uso correto e 
obrigatório das másca-
ras, com a cobertura de 
nariz e boca e do dis-

tanciamento mínimo de 
1,50 m entre os usuários, 
em pontos de ampla vi-
sibilidade, com indica-
ção de telefone e endere-
ço dos órgãos estaduais 
responsáveis pela Vigi-
lância Sanitária.

As penalidades para o 
não cumprimento foram 
fixadas em 50 Unidades 
Fiscais do Estado de São 
Paulo, correspondentes 
a R$ 1.380,50. Estão 
asseguradas na forma 
da legislação sanitária o 
direito de defesa quando 
aplicadas as penalida-
des. A Resolução passou 
a valer em todo o Estado 
de São Paulo no dia 1º 

de julho.
Para informações e 

denúncias, a Vigilância 
Sanitária de Capiva-
ri atende  pelo telefone 
(19) 3492-7368.

Não usar máscaras poderá causar prejuízos ao cliente e ao proprietário do estabelecimento comercial (Foto ilustrativa)



“Nada antes, nem de-
pois, nem por acaso” com 
essa frase, de sua autoria, 
com a qual deixava cla-
ro que o nosso destino 
é traçado pelo Autor do 
universo, passo a transcre-
ver abaixo, um relato que 
o homenageado de hoje, 
publicou no Semanário há 
algum tempo.

A verdade é que Deni-
zart deixa uma lacuna que 
não será preenchida, visto 
o conhecimento que tinha 
sobre assuntos variados, 
apaixonado por Ra�ard, 
visto que desde crian-
ça passou a morar aqui, 
quando era ainda uma 
Vila. 

Tinha facilidade de li-
dar com as palavras, tan-
to falada quanto escrita, 
como se provará pelo seu 
texto abaixo: 

“Aqui chegamos à pe-
quenina Villa Ra�ard, vin-
dos da vizinha Mombuca 
com os móveis transpor-
tados pela Estrada de Fer-
ro Sorocabana, em 18 de 
julho de 1932, em plena 
Revolução Constituciona-
lista. 

Nascido a 26 de novem-
bro de 1925, em Mombu-
ca, �lho do Dr. Benedic-
to A�onso da Fonseca e 
Dona Anna Godoy Almei-
da Fonseca, com a idade 
de sete anos, fui matricu-
lado no Grupo Escolar em 
um prédio posteriormente 
ocupado pelo RCA e hoje 
pela Drogaria São Luiz.

Como divisa da Usina, 
havia um enorme portão 
de metal, tendo na parte 
superior a inscrição em se-
micírculo: “Société des Su-
creries brésiliennes”(foto). 
Em seguida havia casas 
geminadas e ocupadas por 
funcionários graduados, 
bem como uma Central 
telefônica.

Nosso pai, médico e 
farmacêutico, foi contra-
tado pelo Sr. Humberto 
Pellegrini, encarregado do 
pessoal, para atendimento 
aos operários e familiares, 
instalou sua farmácia São 
Mathias, junto à Coopera-
tiva de Secos e Molhados 
e Loja de tecidos, tam-
bém para o fornecimento 
de gêneros alimentícios e 

tecidos, estabelecimentos 
privativos aos cooperados.

A enorme Usina era 
muito bem administra-
da por franceses e movi-
mentada pela inteligência 
e mãos de centenas de 
operários, desde os corta-
dores de cana, maquinis-
tas das composições que 
percorrendo os canaviais 
transportavam o produto 
já amarrado e unido em 
montes de feixes para se-
rem anotados por �scal o 
nome do operário. Havia 
também mecânicos, eletri-
cistas, caldeireiros, pedrei-
ros, pintores, soldadores, 
um muito bem aparelhado 
laboratório para análises 
químicas, dirigido pelo Sr. 
José Miguel Bósio (genial 
imigrante italiano, já co-
mentado em outro “post”) 
até os funcionários encar-
regados da sua parte buro-
crática.

O enorme portão de 
metal separava o Enge-
nho e as casas geminadas, 
ocupadas pelas famílias de 
seus funcionários: Ângelo 
Jóri, Dona Duíca e o �-
lho João; Francisco (Paco) 
Cruz, D. Afonsa, e os �-
lhos Mercedes e Ademar; 
no Centro telefônico a fa-
mília Ricomini; mais duas 
que não recordamos os 
nomes e no �nal a Família 
Bedende.

Após um trecho vago, a 
loja com atendimento pela 
senhorita Antonieta de 
Biasi, a farmácia do “Seu” 
Fonseca e a venda da Co-
operativa onde trabalha-
vam: Squilassi, Luiz Orto-
lani, Armando de Biasi e 
os auxiliares Joel, Ricardo 
e Donato para servirem no 
balcão e entrega de com-
pras nas Fazendas, cujo 
caminhão era dirigido por 
Armando de Biasi.

Ao lado oposto dos 
imóveis, havia uma plan-
tação de eucaliptos, onde 
ocorreu uma tragédia. 

O Engenho possuía 
uma frota de várias má-
quinas a vapor que através 
de trilhos que cortavam 
todos os canaviais, trans-
portavam a cana a ser 
transformada em açúcar 
e álcool. Os Srs. Sbrana e 
Minçon eram seus maqui-

nistas.
No pequeno aglome-

rado de modestas casas 
residências no pequeno 
vilarejo, servindo os seus 
moradores além da Es-
tação da Estrada de Fer-
ro Sorocabana; pequeno 
posto policial com o Cabo 
Aníbal, os soldados Julia e 
depois o Pinheiro; a pada-
ria do Sr. Aprilante, ven-
das de secos e molhados 
dos Srs. Floriano Fedrighi 
(com bomba de gasolina), 
Carlos Carnevalli (com 
açougue), José Gimenes 
(Bepe Sapo) e Paulino 
Pellegrini; havia ainda a 
Farmácia do Sr. Hermano 
Vaz; as lojas dos Srs. Cha-
�c Maluf e Atta Macluf; 
as barbearias de Pedro 
Rocha, Bernardino Tire-
li e Américo Chiarini; o 
açougue do sr. José Siquei-
ra, a lojinha da sra. Bego, 
a Agência dos Correios; a 
Ferraria e Carpintaria do 
Senhor Plácido Cortelaz-
zi; o Grupo Escolar; dois 
Clubes sociais e esportivos 
Elite FC e União FC com 
jazz-band e bandas mar-
ciais; duas Bandas musi-
cais, a fábrica de licores 
do Sr.Braggion e a Igreja 
Matriz Nossa Senhora de 
Lourdes, orientada pelo 
Padre. Arcádio Franchini.

Ra�ard (é o nome do 
seu fundador e que inde-
vidamente, contrarian-
do a lei, foi alterado para 
Rafard), naquela época 
era cortada por rua que 
também levou o nome de 
Maurice Allain, em home-
nagem a um dos gerentes 
franceses pioneiros, que 
aqui aportaram. Foi a pri-
meira a ser coberta por 
paralelepípedos (grossos 
blocos retangulares de pe-
dra, cortados para essa �-
nalidade), permanecendo 
as demais em chão batido 
por muito tempo.

Havia um largo (hoje 
Praça da Bandeira), onde 
eram armados parques 
de diversões com círculo 
rotatório de cadeirinhas 
e cavalinhos de pau, mo-
vimentado por garotos, a 
troco de usufruírem gra-
tuitamente das rodadas, 
barquinhas movimenta-
das pelos próprios usuá-

rios, tiro ao alvo, pescaria 
na areia em busca de prê-
mios, etc. etc., tudo pago 
com a moeda de então, os 
réis, sendo uma moeda de 
cem réis também conheci-
da como um tostão.

Ao lado direito do lar-
go, havia uma bifurcação 
da estrada para a Fazen-
da São Bernardo para a 
Fazenda Santa Rita com a 
Rua Tietê onde, em am-
bos os lados, também em 
casas geminadas residiam 
famílias dos trabalhadores 
na Usina. Seguindo pela 
Rua Tietê, passávamos por 
uma encruzilhada com 
pequena construção que, 
tendo em cima uma cruz, 
�cou conhecida como 
“cruzeiro”, onde se acen-
diam velas e se reza pela 
alma de uma pessoa que 
ali havia sido assassinada.

Descendo a estrada, 
passando a ponte de ma-
deira, muitas pessoas, (até 
famílias), aos domingos 
nas terras da Fazenda San-
ta Rita, às margens do Rio 
Capivari se distraiam, pes-
cando nas “escadinhas” da 
represa, lambaris e manju-
bas e nas pedras, cascudos 
que, limpos, eram assados 
para o lanche acompanha-
do por refresco de capilé 
fabricado pelos irmãos 
Braggion.

Havia ali uma usina 
hidrelétrica que muitos 
anos depois foi carregada 
pelas caudalosas águas do 
rio (assim como a ponte), 
durante um temporal que 
afetou toda a região.

Na bifurcação, da Rua 
Tietê com a estrada São 
Bernardo (informados 

que fomos pelo amigo 
Nêne Chiarini), nos pri-
mórdios da Villa, em uma 
grande árvore ali existente 
funcionava um “açougue”, 
onde os bois suspensos 
pelos pés eram sacri�ca-
dos, sendo a carne sele-
cionada, pesada e vendida 
pelos magarefes.

Daquele ponto até a 
Fazenda São Bernardo, 
em ambos os lados da es-
trada, havia plantação de 
frondosas e bem cuidadas 
árvores por determinação 
do administrador Sr. José 
Mialhe.

Na estrada da Fazenda 
São Bernardo havia uma 
compacta plantação de 
bambus grossos e ama-
relos formando uma bela 
e agradável alameda, à 
esquerda da qual residia 
o administrador Dr. Pia-
tiníski de nacionalidade 
russa. Na parte central 
havia além das residên-
cias, a pracinha com uma 
grande venda de secos e 
molhados e uma farmácia 
onde o Edson atendia aos 
doentes, uma capelinha, 
uma Sede onde aos sába-
dos, um conjunto musical 
formado por Alcides no 
cavaquinho, Zito no vio-
lão e voz e no pandeiro o 
Moreno, animavam o baile 

das 20 às 22 horas.
No escritório traba-

lhavam além do chefe, Sr. 
Henrique Diez, os escritu-
rários Armando de Biasi, 
Luiz Vicentin, Armando 
Loatti, Denizart Fonseca 
(estes dois, alterando-se 
até em sábados, domin-
gos e feriados, atendiam 
a mesa telefônica), e Gijo 
Cereser, tendo como chefe 
geral o Sr. Mialhe.

O relato acima, escrito 
por Denizart, e a foto que 
tão bem ilustra sua descri-
ção, quando ele faz referên-
cia ao portal da Usina, à 
Praça onde eram armados 
os parquinhos, os eucalip-
tos, e as casas geminadas 
que ele tão bem descreve, 
podemos a�rmar que Raf-
fard perde um grande his-
toriador, dono de uma me-
mória fantástica, como ele 
mesmo dizia: Nem antes, 
nem depois, nem por aca-
so”.

Denizart Fonseca 
(*26/11/1925 † 06/07/2020)
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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
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Rafard registra primeiro óbito por coronavírus; 
67% dos casos positivos estão recuperados

Covid-19  |  Vítima era um homem de 94 anos que ficou 26 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Unimed Capivari

No último domingo 
(5), Rafard registrou o 
primeiro óbito por co-
ronavírus. A vítima é o 
oficial da Aeronáutica, 
Denizart Fonseca, de 94 
anos. Ele morreu depois 
de 26 dias internado na 
Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI), do Hospi-
tal Unimed Capivari.

O último boletim epi-
demiológico divulgado 
pela Vigilância de Rafard, 
na quinta-feira (9), mostra 
que 46 pessoas testaram 
positivo para a Covid-19 

até o momento.
Já são 125 notifica-

ções de casos suspeitos. 
Desdes, 73 já foram des-
cartados. Outras 5 pes-
soas ainda aguardam o 
resultado de exames.

A boa notícia é que 31 
pessoas já estão recupe-
radas da doença, ou seja, 
67% do número total de 
casos positivos.

A diretoria de Saúde 
continua orientando a 
população para que use 
máscaras ao sair de casa 
e procure a Unidade Bá-

sica de Saúde somente 
em caso de urgência e 
emergência, respeite o 
distanciamento social, 
evite aglomerações, lave 
bem as mãos e use álco-
ol em gel 70%, dentre 
outras medidas.

Capivari
Na cidade vizinha, 

Capivari, o número de 
casos confirmados che-
gou à 458, segundo 
boletim divulgado na 
quinta-feira (9), às 15h. 
A Terra de Poetas, que 

comemora 188 anos 
nesta sexta-feira (10), 
já registrou 5 óbitos por 
Covid-19.

Outro problema que a 
cidade enfrenta é o nú-
mero de pessoas interna-
das na UTI do Hospital 
Unimed, atualmente, 
são 9 pacientes em tra-
tamento só de Capivari. 
A preocupação é que o 
hospital tem capacidade 
para 20 leitos de UTI, no 
entanto, apenas 10 são 
leitos Covid para aten-
der pacientes de Capi-

vari e outras cidades que 
mantém convênio, além 
dos próprios usuários do 
plano.

Dos 959 casos sus-
peitos notificados, 438 
foram descartados. O 
número de recuperados 
também é alto, são 217. 
Já o número de pessoas 
que aguardam o resulta-
do de exames chegou à 
63. Se esses casos forem 
positivados, Capivari 
pode chegar à mais de 
500 infectados nos pró-
ximos dias.

Mombuca
A última atualização 

informada pela Prefeitu-
ra de Mombuca referente 
aos casos de coronavírus 
aconteceu na terça-feira 
(7). O boletim registra 
9 casos confirmados da 
doença. Cinco já estão 
recuperados e 22 suspei-
tas foram descartadas.

Na cidade não há pes-
soas aguardam o resulta-
dos de exames e nenhum 
óbito foi confirmado até 
o momento.

Brasil
De acordo com os 

dados do Ministério da 
Saúde, divulgados na 
quarta-feira (8), o Bra-
sil acumulava 1.713.160 
de casos confirmados e 
67.964 mortes pelo novo 
coronavírus. O país atin-
giu a marca de um mi-
lhão de casos recupera-
dos de Covid-19.

Nas últimas 24 ho-
ras, foram adicionadas 
1.223 mortes aos regis-
tros oficiais. Há ainda 
4.105 óbitos em investi-
gação. O painel do órgão 
também trouxe 44.571 
novos casos diagnosti-
cados de terça-feira (7) 
para quarta-feira (8). Es-
tão em acompanhamen-
to no país 624.695 pa-
cientes infectados pelo 
novo coronavírus.

Em entrevista coleti-
va realizada em Brasília, 
a equipe do Ministério 
da Saúde apresentou a 
evolução da pandemia 
no país, destacando uma 
estabilidade na curva do 
número de mortes e um 
aumento na curva dos 
casos confirmados.
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Morre aos 94 anos, Denizart Fonseca, 
colaborador mais antigo d’O Semanário

Despedida  |  Escritor ficou 26 dias internados na UTI da Unimed Capivari e entrou para as estatísticas da cidade como o primeiro óbito por coronavírus

Faleceu na noite de do-
mingo (5), aos 94 anos, 
Denizart Fonseca. Ele era 
o colaborador mais antigo 
do jornal O Semanário, 
onde desde a fundação, em 
1991, deixou suas ideias, 
críticas e reflexões.

Denizart nasceu em 
1925, na cidade de Mom-
buca, mas vivia em Rafard 
e era cidadão rafardense, 
título conferido pela Câ-
mara Municipal. Também 
foi oficial da Força Aérea 
Brasileira e professor de 
Educação Física e Despor-
tos.

Tenente Denizart ou 
Zito, como era carinhosa-
mente conhecido, é uma 
das vítimas do Corona-
vírus (Covid-19), doença 
que assola o mundo com 
uma pandemia sem pre-
cedentes desde o início do 
ano. Ele ficou internado 
por 26 dias na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) do 
hospital Unimed Capivari 
e não resistiu à agressivi-
dade da doença. Também 
entrou para a estatística 
do município como o pri-
meiro óbito por Covid em 
Rafard.

O escritor ingressou 
na Força Aérea Brasileira 
em 1944, especializou-se 
em sistemas hidráulicos 
de aviões militares e con-
quistou a patente de te-

nente. Durante a Segunda 
Guerra, integrou o grupo 
de patrulhamento da costa 
brasileira, fazendo parte 
do grupo de pilotos Senta 
a Pua. Denizart também 
era músico e fazia parte do 
grupo Seresteiros de Capi-
vari.

Pelas redes sociais, 
Carlos Benedito De Biasi, 
sobrinho de Fonseca, fez 
um comunicado sobre o 
falecimento: “Comunica-
mos o falecimento do meu 
tio, pai e grande amigo, 
Denizart Fonseca - ‘o ve-
lho seresteiro’. Agradece-
mos todos os médicos, en-
fermeiros e auxiliares do 
Hospital Unimed de Capi-
vari, pelo carinho, compe-

tência e presteza, também, 
todos os que dispensaram 
seus preciosos tempos 
orando e emitindo pensa-
mentos de energias positi-
vas e assim, tê-lo ajudado 
a lutar sua última batalha. 
Deus abençoe e guarde to-
dos nós”.

O diretor do jornal O 
Semanário, Túlio Darros, 
também prestou a últi-
ma homenagem ao amigo 
através do perfil no Face-
book, confira a íntegra:

“Recebi na manhã 
desta segunda-feira, 6 de 
julho, a notícia da morte 
do nosso amigo e colabo-
rador do Jornal O Sema-
nário, Denizart Fonseca, 
carinhosamente conhecido 

como Tenente Denizart. 
Para nós, era apenas o ‘seu 
Dedê’.

Por motivos particula-
res, só consegui me ma-
nifestar agora sobre essa 
grande perda para a socie-
dade rafardense.

Vivemos momentos de 
muito aprendizado ao lon-
go desses quase 30 anos de 
parceria. Aos 94 anos, des-
conheço uma pessoa tão 
ativa e preocupada com o 
dia a dia da querida Cida-
de Coração.

Além de tenente da Ae-
ronáutica, era seresteiro, 
poeta, escritor, músico e 
também um patriota nato. 
Amava Rafard e o Bra-
sil, discursava com muita 

emoção e defendia a mu-
dança das pessoas através 
da educação, moralidade e 
civismo.

Deixou bons exemplos 
e muitos amigos. Nunca 
se esquecia de uma data 
comemorativa. Nesta foto 
em especial (foto ao lado 
de Túlio e Deise), produ-
ziu a próprio punho um 
quadro comemorativo em 
homenagem aos 25 anos 
do jornal.

Nossas quintas-feiras 
não serão mais as mes-
mas sem aquela passadi-
nha na casa do seu ‘Dedê’ 
para pegar o artigo e bater 
aquele papo, que ele gos-
tava muito. Nos últimos 
anos quem assumiu esse 
cargo foi a minha esposa 
Deise Campanholi, a qual 
também respeitava muito 

o amigo Denizart.
Até o outro dia conver-

samos sobre um livro que 
o sobrinho o ajudava pro-
duzir. Quem esperava um 
final sem termos tempo de 
despedidas.

Vai com Deus nosso 
amigo. Missão cumprida 
aqui na terra! Continue aí 
no seu novo plano espi-
ritual olhando por todos 
nós, ao lado de outros sau-
dosos amigos, José Maria 
de Campos, Detinha Co-
lombo, Segisfredo Moretti 
e Pedrinho Rocha.”

Denizart Fonseca foi 
enterrado no cemitério 
municipal São Judas Ta-
deu. Não houve possibi-
lidade da realização de 
velório, devido a morte 
estar relacionada ao coro-
navírus.

Deise Campanholi, Denizart Fonseca e Túlio Darros (Foto: Arquivo/O Semanário)

Entre as diversas habilidades, Denizart Fonseca era um seresteiro de ‘mão cheia’ (Foto: Arquivo/O Semanário)
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Rafard recebe mais R$ 160 mil 
em verbas estaduais para 
investimentos na área da Saúde

Covid-19  |  Verba poderá ser utilizada para comprar insumos e testes

A Prefeitura de Ra-
fard anunciou na última 
terça-feira (7), mais R$ 
160 mil para investi-
mentos no enfrentamen-
to contra a pandemia 
de coronavírus. A verba 
poderá ser utilizada, por 
exemplo, para a compra 
de equipamentos, insu-
mos e testes.

Uma verba, no valor 
de R$ 100 mil, veio por 
intermédio do deputado 
estadual, Roberto Mora-
es, que atendeu o pedido 
do prefeito de Rafard, 
Carlos Roberto Bueno.

Já a outra, no valor 
de R$ 60 mil, foi inter-
mediada pelo vereador 
Alex Sandro Domingues 

Santos, através de emen-
da parlamentar da depu-
tada, Profª Bebel.

“Estas verbas serão 
muito úteis para o en-
frentamento do coro-
navírus, pois estaremos 
equipando e nos prepa-
rando ainda mais para 
combater esta doença”, 
disse Bueno.

UBS de Rafard poderá receber investimentos em equipamentos, insumos e testes contra a Covid  (Foto: Wanderley Alves)

GCM recebe novos uniformes
Rafard |  Kit foi entregue ao comandante da Guarda Civil nesta semana

O Comandante da 
Guarda Civil Municipal 
de Rafard, Ivo de Oli-
veira Barros, recebeu na 
última quarta-feira (8), 
os novos uniformes para 
os guardas efetivos. O 
kit é composto por bo-
tas, cintos, calças, gan-
dolas e blusas.

A entrega aconteceu 
no gabinete da prefeitu-
ra. Segundo o chefe do 
Executivo, Carlos Ro-
berto Bueno, este inves-
timento é fundamental 
para oferecer melhores 
condições de trabalho 
aos guardas, para que 
possam continuar pres-
tando bom serviço aos 
munícipes.

Uniformes entregues aos guardas (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)
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ANUNCIE: (19) 3496-1747
osemanario@osemanario.com.br

Imóveis  -  VeÍcUlos  -  EmpreGos
NeGócios & OporTUniDaDes

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

VECTRA SEDAN 
ELEGANCE 2010
Vendo, manual, fl ex, prata, completo 
R$ 26.000,00. Tratar pelo fone: 3492-
5543. PV - Indeterminado

GOLF CONFORTLINE 2009
Vendo, automático, preto, R$ 30 
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

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

PAJERO DAKAR 2014
Vendo, 7 lugares, automático, diesel, 
prata, completo, R$ 99.800,00. Tratar 
pelo fone: 3492-5543. PV - Indeterminado

ASTRA HATCH 
ADVANTAGE 2011
Vendo, fl ex, 2.0, preto, completo R$ 
25.800,00. Tratar pelo fone: 3492-
5543. PV - Indeterminado

COROLLA GLI 2018
Vendo, automático, flex, branco, 
completo, R$ 68.000,00. Tratar pelo 
fone: 3492-5543. PV - Indeterminado

CIVIC EXR 2016
Vendo, automático, flex, branco, 
completo, R$ 64.000,00. Tratar pelo 
fone: 3492-5543. PV - Indeterminado

S10 LTZ 2014
Vendo, manual, flex,2.4, branco, 
completo, R$ 64.000,00. Tratar pelo 
fone: 3492-5543. PV - Indeterminado

CIVIC LXR 2014
Vendo, automático, 2.0, fl ex, prata, 
completo R$ 53.000,00. Tratar pelo 
fone: 3492-5543. PV - Indeterminado

CITY EXL 2015
Vendo, prata, R$ 53 mil. Tratar 
pelo telefone: (19) 3492-5543. PV - 
Indeterminado

S10 RODEIO 2011
Vendo, manual, flex, 2.4, preto, 
completo, R$ 41.000,00. PV - Indeterminado

COROLLA GLI 2011
Vendo, automático,1.8, fl ex, preto, 
completo R$ 41.000,00. Tratar pelo 
fone: 3492-5543. PV - Indeterminado

PRISMA LTZ 2015
Vendo, manual, 1.4, flex, prata, 
completo, R$ 39.000,00. Tratar pelo 
fone: 3492-5543. PV - Indeterminado

SPACEFOX TREND 2013
Vendo, manual, 1.6, flex, preta, 
completo R$ 29.800,00. Tratar pelo 
fone: 3492-5543. PV - Indeterminado

C3 TENDENCE 2014
Vendo, manual, branco, R$ 31 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 GII 2012
Vendo, fl ex, 1.6, prata, completo, R$ 
26.000,00. Tratar pelo fone: 3492-
5543. PV - Indeterminado

KICKS SL 2018
Vendo, automático, flex, preta, 
completo R$ 75.000,00. Tratar pelo 
fone: 3492-5543. PV - Indeterminado

PRISMA LTZ 2018
Vendo, 1.4, manual, flex, prata, 
completo R$ 48.500,00. Tratar pelo 
fone: 3492-5543. PV - Indeterminado

Veículos

CLASSIFICADOS

02/07 - Artumiro Francisco de Souza - 59 anos
03/07 - Carlos Rabello de Oliveira - 57 anos
03/07 - Angela Lembo Silveira - 86 anos
04/07 - Laudicéia Gabriela de Arruda - 45 anos
04/07 - Pedro Campagnollo - 73 anos
04/07 - Benedita Neves da Silva Nascimento – 72 anos
05/07 - Lazara de La Violla Rodrigues - 91 anos
05/07 - Moacir Forti Junior - 58 anos
05/07 - Denizart Fonseca - 94 anos
05/07 - Ailza Batista de Almeida Nascimento - 66 anos
06/07 - Maria Izabel Barbosa dos Santos - 81 anos
07/07 - José Carlos Pacheco - 55 anos
08/07 - Osmar Teles - 75 anos
08/07 - Joel Rosa - 63 anos

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:

SAMUEL MESSIAS e ANGÉLICA PEDRO DE ALCANTARA, sendo o 
pretendente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, aos 12/04/1978, profi s-
são: porteiro, estado civil: solteiro, domiciliado e residente em Rafard-SP, 
Rua Allan Rolim Barbosa, 101, bairro: Popular, fi lho de Adão de Moraes 
Messias e Maria de Lourdes Hessel Messias; e a pretendente: natural 
de Piracicaba-SP, onde nasceu, aos 31/12/1982, profi ssão: técnica de 
enfermagem, estado civil: divorciada, domiciliada e residente em Rio das 
Pedras-SP, Avenida Prefeito Nicolau Marino, 305, bairro: Cambará, fi lha 
de Manoel Pedro de Alcantara e Reni Maria De Jesus Alcantara.

Rafard, 08 de julho 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)

LICENÇA DE OPERAÇÃO CETESB
A METALÚRGICA STENICO LTDA torna pú-
blico que requereu junto à Secretaria de Desen-
volvimento Urbano de Capivari a Renovação da 
Licença de Operação para fabricação de artigos 
de serralheria (exceto esquadrias) localizada na 
Rua Belmiro Guitti, n° 122, bairro Rossi, no mu-
nicípio de Capivari.
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Dia 10/07
Valdomiro A. Bortolucci
Gislaine Novaes de Campos
Joice Fernanda Sturaro
Rafael Travaiolli
Rafael Roberto Moura Carillo
Isabel Cristina Basso
Valentina Rossi
Maria Luiza Peressim Bernardo
Altair da Silva (Bahia)
Claudemir Almeida Ramos
Jorge Willian Gomes
Edvaldo Luis Pagotto
Carlos Albertini Junior
Mariana Pereira
Débora Vidda

Dia 11/07
Douglas da Silva Pinto
Eliana Fátima Pereira Botinham
Tainá Fernanda Ramos
Bernadeth Fornaziero Quagliato
João César Balceiro de Freitas
Osni Marretto (Cuco)
Leonel Estanislau

Dia 12/07
Ana Paula Risso Machado
Adriana Oliveira
Milton Buzeto
Sônia Maria Doriguello Bueno
Jair Biffi
Jefferson Calza

Dia 13/07
Augusto Cerezer
Gabriela Fornazin
Renê Alisson Almeida
Jeisele Renata Rosada (Sele)
Vilma Rodrigues de Jesus
Ana Raíssa Paschoal
Pedro Paulo Feliciano Cerezer
William Camboim

Osni Mello
Rogerio Oliveira
Osvair José Berganton
Cristiane S. Souza
Tais Batagin

Dia 14/07
Adriana Aparecida Risso Machado
Aglayr Diez Gimenes
Terezinha Rodrigues Volpini
Maikon Antonelli
Eduardo Bragalda

Dia 15/07
Ricardo Minçon
Marta Terezinha de Oliveira
Rosângela Aparecida Cláudio 
Adriano Gomes
Madalena Bellini
Marcia Pereira de Brito Gimenes
Alex Sandro Domingues Santos
Josemil Pellegrini
Vanessa Cerezer
Carla Laureano
Rosana Pansserini
Cristiane Lopes

Dia 16/07
Catarina Drigo Mareto
Gleison Leandro da Silva Belline
Andressa Ap. Pavan
Marcos Rogério da Silva
Pedro Balan Tonin
Marisa de Fátima Anésio Callegari
Antonio Marcos Felipe
Alessandro Neres
Henrique Tomas
Jandira de Jesus Leite Bettin
Luciana Cerezer
Silvia Patricia Ricomini
Washington Luis Abel
Regis Brandão (Pe. Regis)
Alex Marques dos Santos

Áries – De 21/03 a 20/04: Iniciamos a semana ainda com o eclipse lunar, que mexe com as 
responsabilidades profissionais, gerando um novo formato para o futuro. No dia 12, porém, temos a 
vibração da Lua Minguante, que o afeta grandemente, trazendo a você a necessidade de encerrar 
processos importantes que o deixam na linha de frente. É uma semana em que você deve cuidar do 
seu físico e ter atenção em suas posturas e decisões que tenham como finalidade encerrar uma ex-
periência que bloqueia o seu crescimento como um todo, principalmente o profissional. Há sintonia de 
interesses na troca afetiva. O céu colabora para articular ideias em comum, viagens e deslocamentos. 
Se estiver sozinho, é uma semana muito favorável para conhecer uma pessoa e trocar contatos. A 
iniciativa é sua de fazer convites e de movimentar os interesses em comum. Mas estamos numa se-
mana que você deve se posicionar, se achar que é viável. O eclipse pede de você novos passos para 
concretizar um planejamento ideal para este ciclo. É essencial ser preciso em suas decisões, mas 
para isso é importante saber exatamente o que deseja. Os resultados tendem a ser concretizados ao 
longo dos meses. Um eclipse sempre traz exigências mais complexas, o que leva a entender que você 
está passando por uma transformação profissional. A Lua Minguante o deixa em destaque e pede que 
você encerre urgentemente uma experiência profunda que bloqueia o seu progresso.

Touro – De 21/04 a 20/05: Iniciamos a semana ainda com o efeito do eclipse lunar, que mexe 
com os estudos, o campo filosófico e as mudanças consideráveis em suas crenças. Mas no dia 12, 
que é domingo, temos a vibração da Lua Minguante que afeta o seu emocional e pede atenção para li-
dar com experiências que ativam medos e bloqueiam a relação com algumas pessoas. Você vai sentir 
a necessidade de aquietar a alma e de ficar em silêncio, contudo também pode sentir a necessidade 
de expor informações sigilosas ou que precisam ser encaminhadas com atenção. A experiência pode 
afetar documentos, regras e normas. O cônjuge se sente motivado a revisitar as crenças e a virar a 
página para que surja espaço para a superação devida. O céu aponta curas profundas. Talvez ele(a) 
se sinta preparado para compartilhar os projetos mais íntimos e secretos com você. Contudo a Lua 
Minguante deixa claras as prisões emocionais que ainda afetam a relação. É uma excelente semana 
para colocar as suas ideias em movimento. O céu favorece os contatos, as reuniões e os treinamen-
tos. Se for necessário fazer uma viagem a trabalho, o céu favorece o momento para que os planos 
sejam concretizados futuramente, mas nada o impede de elaborar as ideias nesta semana. É preciso 
elaborar melhor os pensamentos ou as informações que o afetam num projeto.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: Iniciamos a semana ainda com a vibração do eclipse lunar, que 
toca os recursos compartilhados, com foco em investimentos mais ousados. É importante avaliar as 
responsabilidades financeiras com sócios, parceiros ou com o cônjuge. No final de semana, porém, 
no dia 12, temos a energia da Lua Minguante, que traz encerramentos de projetos significativos. Você 
vai sentir a necessidade de encerrar ideias com pessoas próximas, sejam amigos ou figuras que estão 
inseridas num grupo importante para o seu desenvolvimento. Os acontecimentos mexem muito com 
você, principalmente se quiser atuar com ética e discernimento, com a intenção de ser justo. A relação 
passa por mudanças profundas, porém o cônjuge está mais consciente e disposto a transformar o fu-
turo a dois. Novas responsabilidades a dois fortalecem a relação, contudo estamos numa semana de 
tudo ou nada… Portanto é uma semana importante para definir se avançamos mais a dois ou se pa-
ramos por aqui mesmo. É por meio da sabedoria que você poderá colocar em prática os seus sonhos 
e os seus projetos. Nesta semana é importantíssimo resolver qualquer tipo de pendência financeira. 
O eclipse pede habilidades administrativas para dar conta das responsabilidades materiais. Você vai 
sentir a necessidade de encerrar projetos e parcerias.

Câncer – De 21/06 a 20/07: O eclipse lunar vai mexer com as relações sociais, principalmente 
com foco em projetos. Se for casado ou se estiver numa relação, o céu fala sobre uma nova dinâmica 
a dois, com foco no desenvolvimento de ideias importantes para ambos. No final de semana, porém, 
no dia doze, temos a vibração da Lua Minguante, que afetará a carreira e as responsabilidades fu-
turas. Será uma semana importante para encerrar experiências profissionais, o que o desafia a se 
posicionar com outra pessoa. É necessário ter consciência desse processo todo, levando em conside-
ração que existem pessoas que o desafiam a ser mais corajoso. Nesta semana, a intenção é finalizar 
uma etapa importante de sua vida. O eclipse vem pedindo novas decisões e posturas para o novo 
ciclo a dois. É importante alinhar as decisões a dois e dar passos ousados para renovar e reciclar os 
projetos. É essencial se colocar no lugar do outro e se comunicar com sabedoria neste ciclo. Você 
passa por mudanças profundas e não tolera mais algumas situações. É preciso analisar as parcerias e 
as sociedades, principalmente se precisar renovar contratos. O mesmo pode acontecer com clientes, 
porque é momento de atuar de uma forma nova com as pessoas. O céu lhe dá condições de tomar 
decisões assertivas para o seu progresso pessoal e profissional. Você vai perceber que há uma opor-
tunidade de encerrar experiências profissionais que exigiram muito de você.

Leão – De 21/07 a 22/08: Iniciamos a semana com a vibração do eclipse lunar, que mexe com 
as responsabilidades no trabalho e no formato de sua rotina. No final de semana, porém, no dia 12, 
temos a vibração da Lua Minguante, que vai trazer encerramentos significativos no campo filosófico 
e principalmente com documentos judiciais. É uma semana para examinar com profundidade se você 
está inserido numa filosofia de vida adequada para o seu desenvolvimento e também pode ser ne-
cessário encerrar cursos e viagens. Os documentos, porém, devem ser revistos, porque será preciso 
se posicionar com posturas firmes para resolver questões que vêm se arrastando há tempos. Busque 
ouvir o que a pessoa amada tem a dizer para que vocês possam curar os ressentimentos ou possíveis 
bloqueios na relação. O céu lhe dá condições de mudar aspectos negativos e de transformá-los de 
uma forma curativa. É importantíssimo permitir que as mudanças aconteçam e que você inove no 
setor profissional. Os compromissos podem ser altos e exigir de você uma nova atuação e decisões 
ousadas. O seu conhecimento é colocado à prova, mas você está em condições de atuar com realiza-
ção e prosperidade. Busque desenvolver a liderança.

Virgem – De 23/08 a 22/09: Iniciamos a semana com o efeito do eclipse lunar, que mexe com 
as relações de afeto, principalmente com os assuntos do coração e as experiências destinadas aos 
filhos. Esse setor também fala dos seus talentos e da necessidade de desenvolver os seus interes-
ses pessoais. No final de semana, porém, no dia 12, temos a vibração da Lua Minguante, que traz 
desfechos significativos para resolver investimentos de riscos, pagamento de contas, aposentadorias 
e empréstimos com foco nos recursos compartilhados. Esse setor vai pedir de você habilidades para 
assumir compromissos que sejam viáveis para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. As suas 
decisões afetam amizades e um grupo de pessoas. O lazer, os projetos e o bem-estar da relação são 
pontos importantes que devem ser exercitados com maior consciência do momento em que estão 
inseridos. É uma semana importante para criar planos e expressar os sentimentos. As tendências 
negativas devem ser encerradas de uma vez por todas nesta semana. O caminho profissional está 
aberto e traz excelentes resultados, como promoções e reconhecimento. Talvez o desafio esteja nas 
relações interpessoais e, principalmente, no desenvolvimento de projetos que envolvem pessoas que 
pensam de maneira diferente. É preciso ser flexível para tirar o melhor dessa experiência.

Libra – De 23/09 a 22/10: Iniciamos a semana com o efeito do eclipse lunar, que mexe com 
assuntos familiares, domésticos e com a organização de estruturas para o imóvel, como uma reforma 
ou uma mudança de residência. No final de semana, porém, no dia 12, temos a vibração da Lua 
Minguante, que traz encerramentos importantes no casamento, em sociedades ou na forma como 
você se posiciona com algumas pessoas que interferem em seu progresso profissional e em seu 
desenvolvimento pessoal. É uma semana muito importante para encerrar de uma vez por todas as 
experiências negativas e as relações que exercem um controle sobre as suas ações. Busque entender 
como esses aspectos o afetam e tenha coragem para finalizar com sabedoria e ética. O cônjuge está 
motivado a tomar decisões ousadas para conduzir os planos em família. Mas a Lua Minguante pode 
trazer encerramentos importantes e um olhar mais apurado em relação às necessidades da relação 
e do cônjuge. Tenha atenção com brigas. É uma semana para deixar as tendências negativas para 
trás. O eclipse pede que você organize a estrutura física e pode trazer mudanças no local de trabalho. 
É uma semana para avaliar o quanto as mudanças em família também são responsáveis pelo seu 
empenho profissional. Evite assinar contratos e fazer acordos nesta semana. É mais favorável fazê-lo 
somente depois do dia 12, quando Mercúrio retoma o seu movimento direto. Analise também o que 
deve ser encerrado, principalmente em relação a parcerias e a sociedades.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: Iniciamos a semana com o efeito do eclipse lunar, que mexe com 
as relações de convivência, os estudos, as viagens e a exposição de informações. É uma semana 
para ampliar o seu campo de visão sobre as relações e para interagir de uma forma nova. No final de 
semana, porém, no dia 12, temos a vibração da Lua Minguante, que vai gerar encerramentos impor-
tantes no trabalho, na organização de sua rotina e também pedir atenção com a saúde. É uma semana 
importante para encerrar atividades e avaliar como é possível interagir de uma forma mais produtiva. 
É preciso ficar atento com demissões ou com a relação que você mantém com colaboradores. O côn-
juge está adquirindo um novo olhar diante da vida e está mais aberto a expressar as ideias. O eclipse 
pede que ambos possam expressar as ideias com mais liberdade e compreensão dos novos projetos 
que precisam ser iniciados. É importante ser flexível para se relacionar com pessoas do seu convívio. 
Esteja atento a convites e a uma nova forma de dinamizar a rotina de trabalho. O seu conhecimento 
pode ser solicitado, portanto busque aperfeiçoamento. As relações com os colaboradores exigem de 
você liderança. A Lua Minguante pede de você finalizações, com a intenção de ser mais produtivo. 
Tenha atenção com demissões.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: Iniciamos a semana com o efeito do eclipse lunar, que mexe com 
os recursos materiais, com foco em novos investimentos, novas oportunidades profissionais ou uma 
nova forma de encarar as possibilidades de trabalho. No final de semana, porém, temos a vibração 
da Lua Minguante, que traz enceramentos significativos em relação a afetos. As relações de afeto 
podem ser direcionadas a experiências com os filhos ou ao setor amoroso. É uma semana importante 
para examinar como você deseja interagir com a vida, levando em consideração o seu bem-estar e 
os seus talentos. O desapego e a desconstrução de ideias rígidas podem limitá-lo, então transforme 
tais percepções urgentemente. É mais uma semana muito positiva para expressar os sentimentos 
com a pessoa amada. O amadurecimento é um ponto importante para que a relação flua da melhor 
forma. A Lua Minguante do final de semana, porém, pede de você avaliações do que deve ser encer-
rado entre vocês. É preciso dar passos novos no trabalho, com foco no desenvolvimento financeiro e 
administrativo. É uma fase importante para inovar e criar oportunidades que estejam alinhadas com 
a sua vocação.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: Iniciamos a semana com o efeito do eclipse lunar, que mexe 
com os recursos materiais, com foco em novos investimentos, novas oportunidades profissionais ou 
uma nova forma de encarar as possibilidades de trabalho. No final de semana, porém, temos a vibra-
ção da Lua Minguante, que traz enceramentos significativos em relação a afetos. As relações de afeto 
podem ser direcionadas a experiências com os filhos ou ao setor amoroso. É uma semana importante 
para examinar como você deseja interagir com a vida, levando em consideração o seu bem-estar e 
os seus talentos. O desapego e a desconstrução de ideias rígidas podem limitá-lo, então transforme 
tais percepções urgentemente. É mais uma semana muito positiva para expressar os sentimentos 
com a pessoa amada. O amadurecimento é um ponto importante para que a relação flua da melhor 
forma. A Lua Minguante do final de semana, porém, pede de você avaliações do que deve ser encer-
rado entre vocês. É preciso dar passos novos no trabalho, com foco no desenvolvimento financeiro e 
administrativo. É uma fase importante para inovar e criar oportunidades que estejam alinhadas com 
a sua vocação.

Aquário – De 21/01 a 19/02: Iniciamos a semana com o efeito do eclipse lunar, que mexe com 
o seu emocional, pedindo de você uma percepção mais apurada de como é possível se desenvolver 
no trabalho, na rotina e também para favorecer a saúde. O céu fala de um novo ciclo em família, que 
mexe consideravelmente com as suas expectativas. No final de semana, porém, no dia 12, temos a 
vibração da Lua Minguante, que vai trazer encerramentos profundos com pessoas do seu convívio, 
com parentes e, principalmente, com irmãos. Busque, nesta semana, tomar consciência das mudan-
ças e se expresse com qualidade para que haja transformação das relações com sabedoria e ética. A 
porta para o amor está aberta e favorece a troca afetiva. Você vem passando por inovações na forma 
de sentir e de compartilhar as suas ideias com a pessoa amada. Existem alguns pontos que precisam 
ser transformados na relação, principalmente aquilo que se refere à rotina do casal. É, porém, uma 
semana positiva para namorar e curtir. É uma semana importante para elaborar emocionalmente o 
modo como você deseja atuar em sua rotina de trabalho, visando a qualidade e uma performance 
diferente. É preciso também avaliar os seus valores e identificar se está produzindo de acordo. As 
mudanças são internas e exigem autoconhecimento. Tenha atenção com a raiva e a necessidade de 
expor informações.

Peixes – De 20/02 a 20/03: Iniciamos a semana com o efeito do eclipse lunar, que mexe com 
ideias e pessoas que estão envolvidas em projetos significativos para você, principalmente para expor 
e compartilhar informações. É essencial ficar aberto a convites, reuniões e treinamentos. No final de 
semana, porém, temos o efeito da Lua Minguante, que vai trazer encerramentos importantes na esfera 
profissional e financeira. É uma semana para examinar as suas posturas e as condutas materiais. 
Preste atenção em documentos ou em ações judiciais que devem ser levadas em consideração. Tal-
vez seja necessário repensar a administração financeira e a forma como você lida com projetos e um 
grupo de pessoas. O eclipse lunar mexe com a qualidade da troca e do afeto. Ambos estão passando 
por um novo ciclo e se sentem dispostos a concretizar mudanças profundas na família ou a realizar 
projetos e ideias. É uma semana positiva para definir metas e compromissos a dois. O eclipse toca 
as atividades em grupo e a sua atuação em projetos. Novas ideias devem ser inseridas e talvez a 
experiência traga novos aprendizados e uma nova dinâmica profissional. É uma semana para encerrar 
atividades que já não cabem em seu contexto profissional.

Horóscopo

Parabéns e felicidades ao 
vereador rafardense, 
Alex Sandro Domingues Santos 
(Alex do PT), que na próxima 
quarta-feira (15), comemora 
mais um ano de vida. 
Receba os votos de paz, 
saúde e sucesso, da esposa 
Vanessa, dos filhos Jonatas, 
Júlio, Pablo e Murilo, do neto 
Miguel, familiares e amigos, 
em especial de toda equipe da 
Câmara Municipal de Rafard.

NOVELAS

Fina Estampa - Globo - 21h – sexta-feira: Da-
nielle tenta convencer Glória a não contar para 
Beatriz que ela é a mãe biológica da filha de 
Esther. Griselda revela a Pereirinha que Tereza 
Cristina tentou matar Amália. Tereza Cristina 
descobre quem é a verdadeira investidora do 
Brasileiríssimo. Glória conta para Edvaldo so-
bre a filha biológica que Beatriz teve com Gui-
lherme. Antenor fala para Griselda que Tereza 
Cristina possui um grande segredo. Griselda 
afirma a Renê que precisa descobrir o segredo 
de Tereza Cristina.

Totalmente Demais - Globo - 19h – sexta-fei-
ra: Arthur se oferece para emprestar dinheiro 
a Gilda. Lu vê Rafael e Lili juntos e ofende o 
casal. Lili expulsa Germano de sua casa, de-
pois que o ex-marido confessa que a traiu com 
Gilda. Eliza comenta com a mãe que gostou 
de beijar Arthur. Eliza chora ao ouvir Maurice 
incentivar Arthur a apenas se divertir com ela. 
Gilda entrega o dinheiro a Cordeiro. Eliza flagra 
uma conversa entre Natasha, Carolina e Danie-
le, que comentam que Arthur deseja ter todas 
as mulheres à sua disposição.

Novo Mundo - Globo - 18h – sexta-feira: Do-
mitila pede que Rosa avise a Dom Pedro sobre 
o ataque. Dom Pedro decide dar um título de 
nobreza a Domitila. Greta pede para Ferdi-
nando acompanhá-la a um passeio pela mata. 
Germana se insinua para Hugo. Anna reclama 
com Olinto de ter que abandonar sua vida por 
causa de Thomas. Piatã faz um ritual de cura 
com Tibiriçá. Elvira se disfarça e vai à taberna 
encontrar Hugo. Sebastião decide fazer o ca-
samento de Cecília em sua casa e Libério se 
desespera. Wolfgang duvida da paternidade 
do filho de Diara. Anna tem um mau pressenti-
mento. Olinto vê Thomas se aproximar com os 
soldados e avisa a Joaquim.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: Keyla 
se preocupa com Tato. A professora de mate-
mática sugere que Ellen seja a representante 
do colégio nas olimpíadas. Felipe sente ciúmes 
de MB e Lica. Aldo exige que Tato conte a ele 
por que saiu da casa de Roney. Keyla, Lica, 
Tina, Ellen e Benê decidem criar um canal para 
lançar o clipe da banda na internet. Guto insiste 
para Benê não parar de tocar piano. MB e Clara 
ficam furiosos ao ver Lica e Felipe se beijan-
do. Samantha convence Clara a voltar para o 
galpão, e Lica e Benê não gostam. Benê não 
gosta de ver Clara perto de Guto. Samantha se 
insinua para Anderson, e Tina se irrita. Keyla se 
entristece por Tato e Deco não falarem com ela. 
Tato enfrenta Aldo.

Ouro Verde - Band - 20h20 – sexta-feira: Bia 
e Jorge entram em desespero ao perceber que 
a filha foi sequestrada. Tomás conta a Lúcio que 
agiu daquela forma para ter o amor do pai, mas 
Lúcio reage com ironia. Tiago aconselha Vera 
a procurar ajuda psiquiátrica, mas ela expul-
sa 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 seu 
dinheiro, ainda raptou Madalena.

Poliana – SBT – 20h50 – sexta-feira: Débora 
sai da prisão e conversa com Afonso. Poliana 
faz as pazes com Otto. Hugo fala para Éric que 
vai sair da escola. Verônica, Guilherme e Filipa 
visitam Roger na prisão. Otto convida as crian-
ças do clubinho para entrarem na sua casa.
Vinicius conta a Mirela e amigos que passou 
no vestibular. Glória, Branca, Gleyce e Verônica 
fundam o Clube do Laço Lilás. Mirela diz a Vini-
cius que vai morar com os pais no interior. Otto 
conta para as crianças do clubinho que devol-
veu Ester para a fábrica. Otto dá um cristal de 
prêmio para as crianças do clubinho. Waldisney 
e Violeta sequestram Ester. Lindomar agradece 
a todos pela volta da escola de samba na co-
munidade. Falcão faz as pazes com a comuni-
dade, mas é levado pela polícia.

Chiquititas - SBT - 21h15 – sexta-feira: Beto 
pergunta a Tobias o que está acontecendo en-
tre ele e Clarita. O barista responde que eles 
estão namorando e Beto fica sem entender, 
pois acreditava que Clarita gostava dele. A 
garçonete pergunta se Junior sabe sobre sua 
demissão e Maria Cecília afirma que sim. Ao 
sair da sala, Carol se encontra com Junior. A 
moça o ignora e o rapaz não entende. Carmen 
sobe para o quarto para acabar com a brinca-
deira das Chiquititas. Com os olhos vendados, 
Tati pega na mão de Carmen e diz que parecem 
mãos de bruxa velha. Irritada, a megera leva a 
garota para a sala e lhe dá vários puxões de 
orelha. Sofia não gosta do que vê e pede para 
que Carmen solte a menina. Pata conta ao ir-
mão e os amigos sobre o passeio no parque. 
Os meninos dão a notícia que Paçoca destruiu 
o barraco que moravam. Mosca diz que está 
pensando em sair da cidade e recomeçar a vida 
em outro lugar. Pata diz que eles não podem ir, 
pois não podem se separar. Sofia fica irritada ao 
ver Carmen maltratando as pequeninas. Pata 
fala aos amigos que no orfanato ela descobriu 
o que é viver sem medo e que não quer mais 
morar na rua. Mosca não aceita a decisão da 
irmã e diz que não quer viver preso. Carmen 
mostra para José Ricardo as anotações que fez 
sobre as condições do orfanato. Ernestina fala 
para Carmen que aprova a atitude dela e não 
concorda com o jeito bondoso de Sofia. Mosca 
não aceita a decisão da irmã, mas sabe que 
não pode deixá-la para trás. Junior desce ao 
Café Boutique e sente falta de Carolina e per-
gunta a Clarita onde a garçonete está. A garota 
retruca dizendo que ele a despediu. Nervoso, 
Junior sobe até a sala de Maria Cecília e exige 
explicações. Carol encontra Mosca, Rafa e Bi-
nho dormindo na rua. Os garotos ficam felizes 
ao vê-la. Junior vai à casa da garçonete, mas 
Leticia avisa que Carolina não está. Carmen 
diz a José Ricardo que não entende a amizade 
dele e de Sofia. A vilã pede ao irmão para ser 
diretora do orfanato e o empresário diz que a 
atual diretora cumpre o seu papel de maneira 
correta. As meninas avisam Ernestina e Chico 
que Pata sumiu. Todos se preocupam com a 
garota e o cozinheiro desconfia que Pata pos-
sa ter fugido. Carol chega em casa e Beto lhe 
avisa que Junior esteve lá. Carolina não enten-
de o motivo da visita do rapaz, depois de tê-la 
demitido, mas diz não se importar com isso. A 
moça leva Mosca, Binho e Rafa para passarem 
a noite em sua casa. Leticia e Beto se assustam 
com a atitude de Carol.

Betty, A Feia em NY - SBT - 18h30 – sexta-fei-
ra: Marcela comenta com Malú que Armando 
guardava uma arma no cofre. Decidido a con-
seguir a guarda dos filhos, Efrain leva seus ad-
vogados até a casa de Sofia para “demonstrar” 
que Charlie não cuida bem deles. Mata entra no 
quarto de Daniel no hospital e pega o travessei-
ro com a intenção de asfixiá-lo. Betty se surpre-
ende quando Nicolás leva Patrícia para jantar 
na sua casa. O delegado comunica a Armando 

que ficará preso sob a acusação de tentativa de 
homicídio, pois encontraram a arma do crime 
no seu carro.

O Que a Vida Me Roubou - SBT - 17h15 – sex-
ta-feira: Alessandro diz ao advogado Cervera 
que José Luis se culpou de ter queimado o di-
nheiro de Samuel, e por isso irá para a prisão. 
Rosário pede ao padre que não se preocupe 
pelo bilhete, pois Alessandro não lhe guarda 
rancor pelo ocorrido. Mas o padre responde 
que é sim sua culpa, pois foi ingênuo em se 
deixar manipular por Maria. Alessandro diz ao 
advogado que acredita que Sandro e Fabíola 
tenham passado informações para Pedro Me-
dina. O advogado responde que faz bem em 
não confiar neles, pois Fabíola é uma mulher 
problemática. José Luis diz a Angélica que tem 
permissão para passar uns dias com ela. Feliz, 
Angélica pede a José Luiz que a ajude a pre-
parar uma surpresa para Esmeralda e Renato, 
que se casarão no próximo sábado. Graziela 
diz a Adolfo que o irmão de Josefina ficou com 
todo o dinheiro dela. Adolfo responde que não 
lhe interessa o dinheiro de Josefina. Ezequiel 
diz a Graziela que vai se casar com Carlota e 
espera que ela não se ofenda, mas deseja ficar 
responsável pela sua família. Graziela, cínica, 
aceita um cheque que ele lhe dá. Alessandro 
fica em liberdade e é recebido por Rosário e 
Montse. Pedro diz a Sandro e Fabiola que Ales-
sandro ficou em liberdade e lhe entrega um tes-
tamento falso de Benjamin Almonte, para usá-lo 
na ocasião propicia. Esmeralda se surpreende 
quando Amélia e Angélica dizem que assistirá 
um evento muito importante e se encarregam 
de arrumá-la para que fique deslumbrante. 
Amélia mostra um vestido de noiva e diz que é 
para ela pois vai se casar com Renato. Esme-
ralda, com os olhos cheios de lágrimas, agrade-
ce tudo que estão fazendo por ela.

Cúmplices de um Resgate - SBT - 21h30 – 
sexta-feira: Téo, Dóris e Mateus vão à casa de 
Rebeca dar as boas-vindas a Isabela. A notícia 
se espalha pelo vilarejo. Quando Augusto lhe 
conta a notícia, Lutero fica aliviado, pois não 
precisará deixar de ser padre. Isabela diz para 
Rebeca que pensou que tinha sido abandonada 
por ela e que tinha medo de perder sua heran-
ça. Todos do vilarejo vão à casa de Rebeca ver 
as gêmeas. Fred liga para Laura e diz que ela 
foi escolhida para ser modelo. Vicente passa 
mal e Sandro avisa os policiais. Arthur diz para 
as crianças que os ensaios serão suspensos 
até que a gravadora se recupere. Omar tenta 
falar com Benjamin, mas o garoto o ignora. 
Sabrina fica chateada por ninguém ter conta-
do a ela a história das gêmeas. Isabela leva 
Tuntum para Mateus. Isabela fica incomodada 
ao pensar na possibilidade de se mudar para 
o vilarejo. Os meninos da C1R pensam em uma 
forma de salvar a banda. Téo diz para Isabela 
que sentiu muito a falta dela. Flora devolve o 
dinheiro para Tomas. Tomas diz que se ela não 
aceitar sua proposta ela será demitida.

Apocalipse - Record - 20h45 – sexta-feira: 
Dudu e Natália tentam organizar as pessoas na 
delegacia, que reclamam por falta d’água. Bren-
da e Wallace ajudam a consertar Melina. Ricar-
do discursa sobre a Nova Babilônia. Isabela e 
Débora chegam à Cidade do Futuro. Alan elogia 
o projeto de Ricardo, enquanto Adriano critica 
as atitudes do vilão. Jonas fala sobre o Apoca-
lipse com os familiares. Glória diz para Vittorio 
que não seguirá mais a igreja da Sagrada Luz. 
Marta estranha a ausência de Benjamin. Uri 
reencontra Dylan e diz ter muito a conversar. 
Stefano diz que a marca de Ricardo será dura-
doura. Saulo fica mexido com as palavras ditas 
por Moisés e Elias. Benjamin reencontra Su-
sana e revela que Zoe está viva. Oziel diz que 
não quer ver mais Saulo perto das Duas Teste-
munhas. Susana pede para Benjamin explicar 
tudo. Ricardo é surpreendido com a chegada de 
Ariela. Ela avisa que o exército americano está 
se preparando para atacar a Líbia.

Jesus - Record - 21h30 – sexta-feira: Jesus 
enfrenta Simão Fariseu e fala sobre o Profeta 
e a Baleia. Simão Fariseu fica envergonhado. 
Petronius resgata Maria Madalena. Judite en-
trega mais moedas a Gestas e avisa que pode 
precisar dele novamente. Salomé e Longinus 
se beijam. Malco diz a Ami que estão correndo 
risco. Adela segue para Jerusalém. Petronius 
promete ajudar Maria Madalena. Malco diz que 
tentará salvar Ami. Herodíade acusa Hélio de 
importunar Salomé. Com medo de Jairo, Chaya 
pede para Yoná e Gabriela a deixarem em paz. 
Chuza defende Hélio. Jesus fala aos discípu-
los. Petronius leva Maria Madalena de volta ao 
palácio. Kesiah se emociona ao revê-la. Diana 
fica com medo ao falar sobre os demônios. Su-
sana abraça Maria Madalena. Claudia e Pilatos 
comentam o ocorrido com a moça. Barrabás é 
libertado e recebe a ajuda de Shabaka. Alguns 
dias se passam e os irmão de Jesus debocham 
Dele. A serva Bina pede perdão a João Batista. 
Antipas avisa que fará uma festa. O governante 
diz que concederá um desejo a quem lhe der o 
melhor presente. Herodíade se anima. Adela re-
encontra Barrabás. Ela fica sem graça ao vê-lo 
com seus filhos, Gestas e Dimas. Tiago Justo 
diz que seu Irmão não irá em seu casamento. 
Tomé avisa a Jesus sobre a chegada de sua 
mãe e irmãos.

FILMES

A Montanha Enfeitiçada – Globo - 14h58 – 
sexta-feira: Para proteger dois adolescentes 
que possuem poderes sobrenaturais, um ta-
xista de Las Vegas entra na busca pela mon-
tanha enfeitiçada. A lenda diz que a montanha 
tem propriedades mágicas e fica localizada no 
meio do deserto de Nevada, nos Estados Uni-
dos. Mas, além de encontrar o lugar, eles terão 
que enfrentar uma organização secreta e salvar 
o mundo. Baseado na obra de Alexandre Key.

Os Croods – SBT - 23h15 – sexta-feira: Na 
Pré-História, Grug mantém esposa, filhos e 
avó seguros e salvos, dentro de uma caverna 
escura. Para desespero do pai, a rotina da fa-
mília não satisfaz mais a adolescente Eep, que 
sonha com novos horizontes. Quando Guy, um 
jovem sobrevivente da extinção e cheio de no-
vas ideias, cruza o caminho da garota, ela fica 
ainda mais convencida que o mundo das caver-
nas já era!! Para azar de Grug, seu lar rochoso 
e seguro é destruído por um terremoto, e agora 
ele se vê obrigado a seguir o descolado Guy 
para sobreviver.

A Casa Caiu – Globo - 2h16 – sexta-feira: 
Advogado solitário e divorciado marca encontro 
pela internet com suposta colega, mas quem 
surge é uma ex-presidiária que não largará o 
seu pé enquanto ele não a ajudar a provar sua 
inocência.

Novelas e Filmes

Quem também apaga velinhas 
neste sábado (11), é o sargento 
da Polícia Militar, João César 
Balceiro de Freitas. A esposa 
Flávia, os filhos, familiares e 
amigos desejam muita paz, 
saúde e sucesso!
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O sistema de saneamento básico é 
patrimônio de todo capivariano

Capivari 188 anos  |  Texto enviado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Nos últimos dez anos, 
o Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae) 
investiu mais de R$ 50 
milhões no sistema de 
saneamento básico em 
Capivari.

Em 2013, a autarquia 
colocou em prática um 
projeto ousado e desafia-
dor no combate às perdas 
de água, com a implan-
tação do Centro de Con-
trole Operacional que 
monitora, em tempo real, 
os níveis dos reservató-
rios e o funcionamento 
das bombas submersas 
nos 40 poços artesianos 
espalhados em pontos 
estratégicos para abaste-
cer mais de 70 bairros. 
Também foram substi-
tuídos mais de 37 km 
de redes de distribui-
ção de água e cinco mil 
ligações domiciliares 
foram trocadas. Com 
todas as estratégias im-
plantadas o Saae conse-
guiu reduzir as perdas 
de água tratada de 45% 
(2013) para 20% (2020). 
Em 2014, o país viveu 
a maior crise hídrica 
da história e Capivari 
não sofreu os impactos 
causados devido aos in-
vestimentos realizados 
nos sistemas de abaste-
cimento de água com a 
perfuração de seis novos 

poços artesianos e com a 
implantação de 12 novos 
reservatórios de água.

Coleta e Tratamento 
de Esgoto
Capivari deu um sal-

to de qualidade na ges-
tão dos corpos d’água 
da bacia do rio Capivari 
com a implantação de 
mais de 15 mil metros 
de coletores troncos de 
esgotos. A cidade hoje, 
tem capacidade para 
coletar esgotos de mais 
de 100 mil habitantes. 
Estações de Tratamento 
de Esgoto também fo-
ram construídas, dupli-
cadas e reformadas para 

atender o crescimen-
to de Capivari. A ETE 
Castelani, abandonada 
há mais de doze anos, 
hoje opera com capaci-
dade de tratamento de 
25% do esgoto coleta-
do na cidade. A ETE 
Porto Alegre duplicou a 
capacidade e passou a 
atender mais 12 bairros. 
A inovação nos sistemas 
de coleta e tratamento 
de esgoto possibilitou ao 
Saae saltar de 19% para 
60% de tratamento até o 
final de 2020. 

Todos os esforços es-
tão concentrados para 
transformar Capivari em 
uma cidade sustentável.

Trechos dos bairros Jardim 
Morada do Sol e Rossi foram 
recapeados neste mês de julho

Investimentos  |  Obra totalizou 14.450,33 m² com valor de R$ 516.518,60

A Secretaria de De-
senvolvimento Urbano 
de Capivari e a Secreta-
ria de Projetos, finaliza-
ram o recapeamento nos 
bairros Jardim Morada 
do Sol e Rossi, com re-
curso obtido pelo Finan-

ciamento à Infraestru-
tura e ao Saneamento 
(Finisa).

O valor final da obra 
foi de R$ 516.518,60, 
contemplando as ruas 
Antônio Honora, Ma-
chado de Assis, Moacyr 

da Costa, Antônio Ribei-
ro dos Santos e Osvaldo 
Costa, do bairro Jardim 
Morada do Sol e na rua 
Giácomo Porneli, no 
bairro Rossi, totalizando 
14.450,33 metros qua-
drados.

Rua em frente à APAE também foi beneficiada com a obra de recape  (Foto: Divulgação/Prefeitura de Capivari)
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Valor: R$ 79,272 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Prefeitura de Rafard segue com 
ponto facultativo, mas Câmara 
mantém expediente nesta sexta

Feriado?  |  Legislativo diz não haver justificativa para cumprir normatização

A Câmara Municipal 
de Rafard informa que 
manterá o expediente 
da secretaria nesta sex-
ta-feira, 10 de julho, por 
entender que não há jus-
tificativa para cumprir 
o ponto facultativo nor-
matizado pela Prefeitura 
Municipal no último dia 
6.

De acordo com a Por-
taria 03/2020, deverão 
trabalhar em sistema 
de plantão: Cemitério, 
Guarda Civil, Serviço 
de Água e Esgoto, Ser-
viço de Limpeza Pública 
e Serviço Municipal de 
Saúde.

Dito isso, fica manti-
da a realização da 5ª ses-
são extraordinária nesta 
sexta-feira (10), a partir 
das 20h. Na ocasião se-
rão discutidas e votadas 
as matérias constantes 
da pauta da 12ª sessão 
ordinária, que foi inter-
rompida na última terça-
-feira (7), por volta das 
21h20, devido a uma 
queda de energia na ci-
dade.

Outra sessão extraor-
dinária – a 6ª do ano – 
também está agendada 
para acontecer na segun-
da-feira (13), às 20h, no 
plenário do Legislativo.

Sem atendimento 
ao público
Importante informar 

que atendendo ao Decre-
to Municipal nº 41/2020, 
a Câmara Municipal 
mantém expediente, po-
rém, sem atendimento 
ao público até o dia 14 
de julho de 2020.

No entanto, a fim de 
resguardar direitos dos 
cidadãos, o decreto fle-
xibiliza  (autoriza), o 
atendimento de casos 
excepcionais, das 13h às 
16h, permitindo a entra-
da de apenas uma pessoa 
por vez nas dependên-
cias.

Câmara realizará duas sessões extraordinárias, uma nesta sexta e outra na segunda-feira  (Foto: Arquivo/O Semanário)

Leitos de UTI para pacientes da 
cidade é tema de requerimento

Política  |  Angela Barboza quer informações sobre a disponibilidade de vagas

Um dos requerimentos 
da vereadora Angela Bar-
boza, que seria votado na 
última sessão ordinária da 
Câmara Municipal de Ra-
fard, trata sobre convênio 
para leitos de UTI.

A vereadora cobra do 
Poder Executivo, através do 
Requerimento 30/2020, que 
forneça informações sobre 
a disponibilidade de leitos 
de UTI para pacientes de 
Rafard, não só em casos de 
Covid-19, mas também em 
necessidades para outras 
doenças em estado grave.

No requerimento, a ve-
readora solicita informa-
ções sobre convênio para 
leitos de UTI, quantidade 
de vagas disponíveis para 
pacientes do município, e 
se não há convênio firma-
do, quais foram os impedi-
mentos e quais as medidas 

estão sendo tomadas sobre 
o assunto. 

“Estamos numa fase de 
crise generalizada no Ser-
viço de Saúde de todo o 
país por conta da pandemia 
de Covid-19. Além disso, 
temos as demais doenças 
graves que também neces-
sitam de UTI. O município 

precisa estar preparado para 
atender todas estas deman-
das, por isso solicito as in-
formações ao Executivo”, 
explicou Angela.

O requerimento deverá 
ser votado na 5ª sessão ex-
traordinária, que acontece 
nesta sexta-feira (10), às 
20h.

Vereadora Angela Barboza é autora do requerimento  (Foto: Divulgação)
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Rafard deverá entregar 
kit de medicamentos para 
infectados pela Covid-19

CORONAVÍRUS

Em Rafard, o vere-
ador Fabio Santos, so-
licitou que o prefeito, 
Carlos Roberto Bueno, 
realize a compra do 
kit de medicamentos 
para enfrentamento ao 
coronavírus, como fez 
Porto Feliz. O vereador 
falou sobre o tema du-
rante discurso na tribu-
na livre da última ses-
são ordinária, realidade 
na terça-feira (7).

Segundo Santos, 
que agora faz parte do 
Comitê de Enfreta-
mento ao Coronavírus 
em Rafard, os medica-
mentos tem mostrado 
ótimos resultados nos 
pacientes das cidades 
que tem fornecido. “A 
letalidade tem sido 
mais baixa com isso”, 

diz o vereador.
Na quinta-feira (9),  

a diretora de Saúde do 
município, Veruscka 
Corrêa, disse à repor-
tagem d’O Semanário, 
que a primeira reunião 
do comitê aconteceu 
na data de ontem e 
que, a partir de agora, 
Rafard segue os proto-
colos próprios de com-
bate à pandemia. “Os 
medicamentos serão 
fornecidos de acordo 
com o que for definido 
pelos médicos da Uni-
dade Básica de Saúde 
e pelo comitê munici-
pal de enfrentamento 
à pandemia, que vão 
analisar caso a caso e 
indicar o melhor trata-
mento contra a doen-
ça”, finalizou.

Medicamentos serão fornecidos para pacientes infectados  (Foto ilustrativa)

Tradicional Encontro de Carros 
Antigos de Capivari é cancelado

Solidariedade  |  Para data não passar em branco, Clube de Autos realizará arrecadação e lives

O XVI Encontro de 
Carros Antigos de Capi-
vari, que estava progra-
mado para os dias 10, 11 
e 12 de Julho de 2020, 
não vai ocorrer devido à 
pandemia do Covid-19. 
O encontro anual atrai 
inúmeros amantes de 
carros clássicos de Capi-
vari e Região e se tornou 
um marco na cultura do 
município.

No entanto, para mar-
car a data, o Clube de 
Autos Antigos de Capi-
vary estará arrecadando 
alimentos, produtos de 
limpeza, ração e agasa-
lhos, em uma ação so-
cial conjunta com a Pre-
feitura de Capivari.

“Montaremos um 
drive thru no calçadão 
da Praça Central, onde 
quem desejar ajudar, 
poderá passar com seu 
veículo e realizar a sua 
doação”, explicam os 
organizadores.

A ação acontece  nes-
te sábado (11), das 9h às 
16h, e no dia 12, das 9h 
às 13h.

Os organizadores 
alertam para a importân-
cia do uso de máscaras, 
álcool em gel e a adoção 
de medidas para evitar 
aglomeração.

Live
O Clube de Autos 

Antigos de Capivary 
também realizará duas 
Lives. A primeira em 
parceria com Eder de 
Lucca e Zé Grillo, no 
dia 10 de julho, e no dia 

11 de julho, com a Ban-
da Aeroblillys. A banda 
Cabaret 51 encerra os 
shows no domingo (12), 
a partir das 16h.

As lives serão trans-
mitidas ao vivo pela pá-
gina do Clube de Autos 

Antigos de Capivary no 
Facebook.

O evento conta com 
o apoio da Prefeitura de 
Capivari, Casa Nossa 
Mãe, Vira Lata Vira Lar, 
GAAR Capivari e Ra-
fard, Animal Life.
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