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

A imprensa e nossa língua 9
Nossa língua portuguesa 

não foi enriquecida somente 
pela grega, latim e africana, 
mas também pela francesa, 
inglesa, hebraica e outras. O 
estudo da Bíblia e a in� uên-
cia judaica marcou indele-
velmente nosso idioma. O 
hebraico é uma língua muito 
rica e expressa, pelas letras, 
múltiplas ideias, sentimen-
tos e virtudes. Analisemos 
o nome Adão, primeiro ho-
mem criado por Deus, e a 
riqueza dos signi� cados das 
letras que o compõem.

O hebreu não tem nume-
ral, cada letra tem algum ou 
alguns valores, por exemplo, 
a primeira letra Alef vale 1; 
10; 100; 1000. A soma dos 
valores das letras das pa-
lavras “Y H W H” (Jeowá, 
Deus), “A d ham” (Adão), 
e “me ô d” (semelhante) é 
exatamente 45. A primei-
ra das três letras da palavra 
“Adham” é Alef e signi� ca 
poder, autoridade, Deus, 
rei, etc. A segunda e terceira 
juntas constituem a palavra 
“dham” (sangue) e a soma 
dos valores de suas letras é 
44. Assim Adão foi formado 
por Deus (terra, mais san-
gue, mais Seu fôlego - Gn. 
2:7). Como vimos Jesus fez 
Eva de uma parte de Adão 
(sangue e carne). Somando 
os valores das letras das pa-
lavras “Av” (pai) (A = 1 + V 
= 2) = 3, e os valores das le-
tras de IMA (mãe) (IM = 40 

+ A = 1) = 41); seus descen-
dentes são a somatória do 
sangue paterno e materno: 
(pai) 3 + 41 (mãe)= 44 .  

Outro detalhe: Deus deu 
a Adão, autoridade de re-
presentar o Criador e gover-
nar sobre todos os animais 
e vegetais (Gn 1:26-28); é 
notável que a primeira letra 
“A” (governo, Deus, rei) de 
Adão mostra que ele gover-
naria sobre os demais seres 
viventes terrestres.

O nome Adão com al-
guns arranjos revelam vá-
rios atributos que Deus lhe 
imputou:

1- Av ou Ab signi� ca que 
Adão é pai e representan-
te de Deus para cuidar dos 
familiares com o mesmo ca-
ráter do seu Criador (com 
amor, bondade, � rmeza, ve-
racidade...);

2- dham quer dizer fei-
to de sangue: o ser humano 
tem 5 a 6 litros de sangue no 
corpo;

3- Adon é vermelho, 
Adão devia ser moreno mui-
to corado, resplandecendo 
saúde;

4- Adamá é feito de ter-
ra (Gn 2:7). O nosso cor-
po é formado de minerais: 
cálcio, zinco, ferro, cobre..., 
elementos da terra, e quan-
do morre, volta à terra (Ecl. 
12:7);

5- Meôd que é multipli-
car. E o Senhor disse mul-
tiplicai-vos e enchei a Terra 

(Gn. 2:28). Este é um man-
damento de Deus. O casa-
mento foi estabelecido entre 
homem e mulher (Gn. 2:24), 
abençoado e digni� cado por 
Jesus com esse propósito 
(Heb. 13:4). Salvo exceções 
genéticas, você está cum-
prindo este mandamento de 
Deus?

Como diz Karla Da-
masceno, professora de he-
braico: Deus fez o homem 
de terra vermelha, colocou 
sangue nele, fazendo-o Seu 
semelhante para multiplicar, 
e eu acrescento: para repre-
sentá-Lo e governar com 
amor todos os demais seres 
terrestres. Como você é im-
portante e quão importante 
é seu papel neste mundo!

Alguns escolhem conti-
nuar sendo terra e quando 
morrer continuará sendo 
pó. Deus nos convida para 
sermos semelhantes a Ele a 
� m de mostrarmos ao mun-
do amor, espírito de perdão 
semelhantes ao de Jesus. A 
língua hebraica revela que 
Deus criou Adão à Sua ima-
gem. Quanto devemos aos 
judeus!

A criação do homem foi 
muito diferente da dos ani-
mais. Estes o Senhor criou 
falando, Adão e Eva, manu-
seando. Não nos maravilha 
saber que a língua, do então, 
povo de Deus mostra que o 
Senhor nos amou tanto que 
nos fez semelhantes a Ele? 

Diferentemente dos irracio-
nais, o homem foi criado 
com capacidades de racioci-
nar, inventar, de introspec-
ção, de amar e se comunicar 
com Deus. O homem faz 
oração porque o Criador 
interiorizou essa necessida-
de nele. A palavra ”mispa-
lel” (oração) é formada pelo 
nome das letras hebraicas do 
nome Adham, mostrando 
que o homem tem interiori-
zado a necessidade de orar. 
Alguns a perdem por não 
exercitar, e assim, perdem a 
Deus de vista, continuam pó.

Ao você, leitor(a), se de-
leitar com a ingenuidade e 
meiguice das crianças, com 
a beleza e aroma das � ores, 
o gorjeio dos pássaros, o 
rumorejar dos riachos, ao 
saborear frutas cheirosas e 
suculentas, encantar-se com 
a boa música, com o pôr-do-
-sol, o céu estrelado e enlu-
arado, agradeça ao Criador 
que o fez semelhante a Ele. 
Ele ama o belo, o caráter 
nobre, a felicidade. O céu é 
um paraíso, onde há muitos 
musicais orquestrados subli-
mes. Jesus aguarda ansiosa-
mente pelo dia em que virá 
buscá-lo(a) a � m de morar 
junto a Ele (João 14:1-3) 
porque o ama. Aguarde! 
“Ora! Vem Senhor Jesus!” 
(Ap. 22:20). 

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

com especialização em dependência química na USP/SP/GREA

Efeito inusitado 
nesse con� namento

“Uns tomam éter, outros cocaína. Eu já tomei tristeza, 
hoje tomo alegria.”

Manuel Bandeira (1886-1968), poeta brasileiro
Nesse con� namento, que ocorre desde março no Bra-

sil, muitas coisas aconteceram de ruim e de triste. O alar-
me com a surpresa da pandemia – coronavírus, distan-
ciamento, isolamento, quarentena... Essas são palavras 
fortes e é preciso não deixar esse pânico se propagar – os 
efeitos dessas sensações alteram a rotina de todos. 

Quando não temos equilíbrio interior, sofremos o 
baque e não conseguimos nos manter de pé, emocio-
nalmente, e isso pode gerar mecanismo de risco como 
ansiedade, depressão e pânico. A nossa mente entende o 
con� namento como um mecanismo de punição, castigo 
ou condenação.

E como � ca o estado espiritual das pessoas para en-
frentar esse problema?

A espiritualidade e a fé ajudam muito na recuperação 
de problemas emocionais e até mesmo de doenças, e isso 
já foi tema comprovado de inúmeras pesquisas cientí� -
cas, porque estão ligadas a fatores biopsicológicos. Preci-
samos nos humanizar e buscar nos reinventar enquanto 
as coisas não voltam ao normal.

Mas algumas coisas boas aconteceram, também. Ti-
vemos tempo de re� exão sobre a vida, o trabalho, o re-
lacionamento do casal e � lhos, nossa espiritualidade; te-
mos oportunidade de aprender a ser mais resilientes. E 
estamos aprendendo a reorganizar as nossas vidas, com 
uma boa leitura, assistir a � lmes e séries, estudar, meditar 
e não se esquecer de se exercitar, mesmo que a atividade 
física seja em casa – isto tudo vai aumentar o bem-estar e 
fortalecer o nosso sistema imunológico.

Outra coisa boa que ocorreu ao redor do mundo pro-
vocado pelo coronavírus, segundo a Revista Veja, foi que 
“fez o mercado de cocaína entrar em um colapso sem 
precedentes. Desde março, o preço da folha de coca, 
principal matéria-prima para a produção da droga, caiu 
73%. Isso aconteceu porque os tra� cantes não conse-
guem transportar a droga de países produtores para os 
principais mercados consumidores, os Estados Unidos e 
Europa”.

Segundo o órgão federal de repressão ao narcotrá� co 
dos EUA, os cartéis foram afetados pelo fechamento das 
fronteiras, que impediu que os carregamentos fossem 
transportados, seja por via aérea, terrestre ou marítima. 

Informações econômicas apontam que o mercado ile-
gal de cocaína movimenta 130 bilhões de dólares por ano 
no mundo, além de afetar a saúde física, mental e espi-
ritual das pessoas, levando jovens ao suicídio e estimu-
lando a criminalidade de milhares de pessoas envolvidas 
nas operações.

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

Sociedade de Cultura Artística - Patrimônio de Capivari
(Ao amigo Arnaldo Forti Battagin, ofereço)

Pertenci, no início da dé-
cada de 60, a Diretoria da 
Sociedade de Cultura Artís-
tica, tendo, como Presidente 
o Dr. Donaldo Ferreira de 
Moraes que realmente fez 
uma grande e avançada ad-
ministração, principalmente 
nas festividades do carnaval.

Para conhecer melhor 
de como era a Sociedade de 
Cultura Artística em sua es-
trutura física, a sua entrada 
principal (e única), era pela 
rua Saldanha Marinho, ga-
nhando uma escada, pois 
que as dependências � ca-
vam um pouco acima do ní-
vel da rua e da  calçada.

No fundo do salão, atrás 
do palco, havia um bar, ex-
plorado pelo conhecido e 
dinâmico Villares. Ao lado 
desse bar, algumas mesas, in-
clusive algumas mesas de jo-
gos de sinuca e, no meu tem-
po, mesas para o ping-pong.

Nessa dependência ha-
via, também, uma pequena 
biblioteca para os seus asso-
ciados, com empréstimo ou 
leituras ali mesmo. Não me 
recordo o nome da biblio-
teca, mas era de bons livros, 
principalmente romances. 

Desapareceu, com o tempo.
Nos carnavais, com a 

presença do Rei Momo Hé-
lio Grisotto, os bailes ras-
gavam a madrugada, nos 
quatro dias, só terminando 
na terça-feira à meia noite, 
com a chegada da Quarta-
-Feira de Cinzas. Nesse cada 
� nal de carnaval, os foliões 
do Capivari Clube vinham 
em massa para a Sociedade 
de Cultura Artística, num 
ritual que se caracterizou e 
foi seguido a risco, por anos 
e anos. E na aglomeração to-
tal, o adeus a mais uma festa 
de fevereiro ou março.

Fora esta maior festivi-
dade da Sociedade de Cul-
tura Artística, ainda havia 
as conferências e palestras, 
bem como os diversos  en-
contros, cursos e deba-
tes sobre variados temas. 
Também, a apresentação 
de � guras, como o damista 
Wladimir Baakumenko e os 
fenomenais almoços da As-
sociação Datti de Gastrono-
mia, bem como as inúmeras 
apresentações do conjunto 
musical, me parece Moon-
light Serenade, de José Car-
los Sampaio, o popular Zuza 

que se empolgou  com a no-
toriedade da Orquestra de 
Glenn  Miller.

Por várias décadas, a So-
ciedade de Cultura Artísti-
ca de Capivari foi um clube 
voltado para as boas práticas 
dos bailes mensais, animan-
do Capivari e brilhando a 
Praça Dr. Cesário Mota. São 
80 anos de existência, como 
sociedade, comemorado em 
25 de janeiro passado.

Depois de longos anos, 
foi desativada, dando lugar 
ao então Escritório de Con-
tabilidade de Alcides Vieira. 
Ali � cou por alguns anos e, 
em seguida, com a instala-

ção da Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo de Ca-
pivari. Hoje, tudo está a ven-
da, pelos descendentes do 
proprietário Paulo Annic-
chino. Com efeito, � cou, no 
entanto, o Clube de Campo 
da Cultura Artística, mas já 
fora da cidade.

Nos áureos tempos da 
Sociedade de Cultura Artís-
tica, grandes � guras por lá 
passaram e deixaram a sua 
alegria e entusiasmo por um 
clube por demais popular. 
Pena que não se sabe por 
onde foi ou se existe o regis-
tro dessa atuação social na 
cidade. 
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Cestas básicas de junho 
serão entregues a partir 
de segunda-feira (20)

Capivari  |  Titular do cartão poderá retirar a cesta nas unidades escolares

A Secretaria de Edu-
cação de Capivari distri-
buirá a partir de segun-
da-feira (20), as cestas 
básicas referente ao mês 
de junho, para os bene-
ficiários do Programa 
Bolsa Família com filhos 
devidamente matricula-
dos em escolas públicas 
municipais e estaduais, 
entre outros quesitos do 
programa. A distribui-
ção segue até o dia 24 
de julho, das 8h às 12h 
e das 13h às 15h30h, nas 
unidades escolares. 

Do dia 27 até o dia 31 

julho, a entrega será so-
mente no Siam, junto ao 
almoxarifado e setor de 
transportes, localizado 
na rua João Gonçalves 
de Oliveira, 57, bairro 
Santa Terezinha. 

As cestas são limita-
das a 1 (uma) unidade 
por família, e o titular 
do cartão deverá retirá-la 
seguindo o cronograma 
abaixo, de acordo com 
seu endereço cadastrado.

Total
No mês de março 

foram entregues 1.800 

cestas básicas, em abril 
foram mais 1.800, em 
maio mais 1.800 e em 
junho a previsão de en-
trega é de 1.900 cestas 
básicas.

Devido a pandemia 
do coronavírus, as entre-
gas serão realizadas com 
todos os cuidados de dis-
tanciamento, proteção 
e higiene nas unidades 
escolares listadas abaixo 
e nos horários estipula-
dos. Não deverão entrar 
na escola para a retirada 
outras pessoas além do 
titular do cartão.

Capivari avança novamente para a fase 
laranja e reabre comércios não essenciais

Coronavírus  |  Estabelecimentos que já haviam solicitado a abertura e foram autorizados pela prefeitura, não precisam de nova solicitação

A região de Piracica-
ba, a qual Capivari e Ra-
fard fazem parte, voltou 
para a segunda fase (la-
ranja) do Plano São Pau-
lo de retomada gradual da 
economia.

Desde segunda-feira 
(13), os comércios e al-
guns setores de serviços 
não essenciais foram au-
torizados a reabrir, com 
restrições, mediante au-
torização da prefeitura. 

Os estabelecimentos 
que já haviam solicitado 
a abertura e foram auto-
rizados pela prefeitura, 
não precisaram de nova 

solicitação. A medida 
vale até, pelo menos, esta 
sexta-feira (17), quando o 
governo estadual deverá 
anunciar uma nova ava-
liação das regiões.

O horário de reaber-
tura permanece o mesmo 
já definido anteriormente, 
onde imobiliárias e escri-
tórios podem abrir das 8 
às 12h e comércios tidos 
como não essenciais e 
concessionárias funciona-
rão das 12h às 16h. Os es-
senciais continuam abrin-
do em horários normais. 

As áreas que podem 
abrir na segunda fase são: 

atividades imobiliárias; 
concessionárias; escritó-
rios; comércio; shoppin-
gs; indústria e construção 
civil seguem funcionan-
do normalmente.

Fases do plano
Fase 1 (Vermelha): 

alerta máximo, funciona-
mento permitido somente 
aos serviços essenciais. 

Fase 2 (Laranja): con-
trole, possibilidade de 
aberturas com restrições 
- Fase que a região de Pi-
racicaba se encontra. 

Fase 3 (Amarela): 
abertura de um número 

maior de setores. 
Fase 4 (Verde): aber-

tura de um número maior 
de setores em relação à 
fase 3. 

Fase 5 (Azul): “Nor-
mal controlado” - todos 
os setores em funciona-
mento, mas mantendo 
medidas de distancia-
mento e higiene.

Covid Capivari
O prefeito de Capi-

vari, Rodrigo Proença, 
apresentou na quarta-fei-
ra (15), números que de-
monstram a alta taxa de 
pacientes recuperados de 
Covid-19 e a baixa taxa 
de letalidade entre os nú-
meros de confirmados no 
município.

Segundo Proença, o 
bom índice deve-se a es-
trutura de saúde montada 
desde antes da pandemia 
e também às estratégias 
adotadas e reformuladas 
no desenvolver dos nú-
meros.

Os dados mostram que 
73,6% dos 518 que con-
traíram o vírus no municí-
pio já estão recuperados. 
O índice de letalidade de 
Capivari é de 1,19% en-
tre os confirmados, ou 
seja, inferior aos muni-
cípios da região de Pira-
cicaba tais como: Leme 

(1,96%), Piracicaba 
(2,78), Araras (2,92%), 
Rio Claro (3,08%) e Li-
meira (3,35%) e também 
inferior aos das cidades 
com até 60 mil habitan-
tes, tais como Porto Fe-
liz (2,62%), Rio das Pe-
dras (2,66%), São Pedro 
(3,06%), Tietê 3,33%, 
Monte Mor 4,07% e Cer-
quilho (6,66%).

Para o prefeito, diver-
sos são os fatores que 
contribuem para o suces-
so da condução dos traba-
lhos em Capivari.

“Desde março temos 
nos preparado com rigor. 
Antes de termos qual-
quer caso confirmado, já 
montamos nosso Centro 

Triagem, isolando os pa-
cientes com sintomas dos 
demais serviços de saúde, 
montamos nosso comi-
tê de contingenciamento 
com estratégias e avalia-
ções diárias de prevenção 
e tomadas de decisões. 
Estabelecemos canais de 
comunicação com a so-
ciedade, preparamos uma 
ótima estrutura e assim 
passamos a estar mais 
unidos no combate ao ví-
rus. Trata-se de uma equi-
pe alinhada”, enfatiza.

Rodrigo Proença res-
saltou ainda que, a estru-
turação da saúde, antes 
mesmo da pandemia, foi 
uma ação importante para 
os bons resultados.



À título de conheci-
mento, para quem não 
sabe o signi�cado da 
origem do nome Itape-
va, tem sua denomina-
ção derivada do tupi, 
“Itá-peba” que signi�ca 
pedra plana ou lageado.

Foi na fazenda em 
questão, que se originou 
o município de Capivari, 
tanto é que a histórica 
Capela de São João Ba-
tista de Itapeva, situada 
lá, foi a 1ª capela cons-
truída na região, antes 
de 1820, pelo padre João 
Ferreira de Oliveira Bue-
no, segundo os historia-
dores.

Quando eu tinha a 
idade de 12 anos apro-
ximadamente, minha 
família morava no bair-
ro dos irmãos Padova-
ni, meus irmãos Elias e 
Gérson na época tinham 
barbearia em Rafard, en-
quanto que eu era o en-
graxate, visto que vivía-
mos num tempo em que 
a maioria dos homens 
usavam sapatos e gos-
tavam de vê-los sempre 
brilhando.

Mas o fato é que a 
clientela dos meus ir-
mãos era muito grande, 
e os moradores da Fa-
zenda Itapeva começa-
ram a achar di�cultoso 
depois de trabalhar o dia 
todo, ter que trazer os 
�lhos e os pais que mui-
tas vezes já eram idosos 
até a cidade para cortar 
o cabelo, assim, alguns 
de lá, deram uma suges-
tão ao meu irmão Elias, 
para que ele fosse pelo 
menos um domingo de 
cada mês até a Fazenda 
para facilitar para eles, e 
assim os ajudar.

Elias, sempre muito 

prestativo, disse que fa-
ria isso pelos moradores, 
e acertaram que seria o 
domingo mais próximo 
do recebimento do paga-
mento da Usina, pois as-
sim todos estavam com 
dinheiro.

Um daqueles que deu 
a ideia foi Salvador Pe-
reira, dizendo que esse 
se pudesse ir já no pró-
ximo domingo, meu ir-
mão ajudaria em muito 
os moradores, e como 
Elias dissesse que não 
tinha condução para ir 
até a Fazenda, Salvador 
disse que a título de fa-
cilitar na consecução do 
haviam combinado lhe 
venderia facilitado uma 
lambreta que ele estava 
querendo “dispor” e que 
serviria para que meu 
irmão não tivesse que 
ir de bicicleta, o que de-
mandaria muito esforço 
e tempo.

Nessa época a Fazen-
da parecia uma cidade 
pelo grande número de 
seus moradores e do mo-
vimento de jogos e even-
tos que eram realizados 
nos �nais de semana, e 
meu irmão Elias, entu-
siasmado com a ideia, 
para minha alegria, visto 
que onde meu irmão ia 
me levava junto, topou 
a proposta e comprou a 
Vespa de Salvador Perei-
ra.

Assim que chegou o 
domingo combinado, 
que não via hora que 
chegasse, logo de manhã 
bem cedo, lá fomos nós, 
Elias pilotando a lam-
breta “sem carta” mesmo 
e também sem nenhuma 
prática, e eu na garupa 
segurando a bolsa de 
ferramentas.

Quando pegamos o 
descidão para chegar na 
Fazenda, caiu o pézinho 
que dava a partida na 
lambreta, e meu irmão 
percebendo que havia 
caído, sem experiência, 
freou muito rápido e a 
lambreta deslizou na ter-
ra solta, misturada com 
areia e pedregulho, e fo-
mos os dois ao chão ro-
lando, e a lambreta des-
lizou até cair na vala por 
onde corria a enxurrada 
nos tempos de chuva, e 
lá parou.

Levantamos, batemos 
a roupa, e meu irmão 
queria saber se eu tinha 
machucado, mas disse 
que não, que foi mais o 
susto e uma “ralada” na 
perna, mas que não es-
tava doendo, e respon-
dendo já tinha voltado 
na estrada para pegar o 
pezinho que Elias voltou 
a encaixar na “Vespa”.

Chegando na Fa-
zenda, fomos direto na 
“Sede” no local onde 
eram realizados os bailes 
e eventos pelos morado-
res, onde improvisamos 
a “barbearia” para meu 
irmão atender o pessoal, 
e ao contar o que tinha 
acontecido na estrada, 
era só risada.

E assim por bom 
tempo meu irmão e eu 
fomos juntos à fazen-
da Itapeva servir seus 
moradores que eram 
da família Pereira, Go-
doy, Ribeiro, Carvalho, 
Ventura, Maia, Santos, 
Barbosa, Anacleto, Ma-
chado, Caproni, Frasse-
to, Ortolani, Orlandin, 
Souza, Drigo, Veroneis, 
Fontolan, Domeneghe-
te, Zatti, Hugolino, den-
tre tantos outros que no 
momento não me vem 
à memória, e que infe-
lizmente a maioria já se 
foram antes de nós. No 
entanto, seus �lhos, ne-
tos ou sobrinhos talvez 
não se recordem, mas 
ouviram alguém de sua 
família falar dessa épo-
ca em que os domingos 
eram assim...

Grato pelo prestígio 
de sua leitura e grande 
abraço.

A Fazenda Itapeva dos anos 70
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Saae Capivari elabora 
Plano de Racionamento 
de Água obrigatório

Preventivo  |  Medida é exigência às cidades consorciadas ao ARES-PCJ

Orientados pelas exi-
gências da Lei Federal 
nº. 11.445/2007, consi-
derado nos termos do 
Art. 23, e considerando 
a Resolução ARES-PCJ 
nº. 57, onde destaca que 
mesmo os municípios 
associados que não so-
frem com a operação de 
racionamento ou rodízio 
de água devem elaborar 
o Plano de Racionamen-
to de forma preventiva.

Atualmente, o Servi-
ço Autônomo de Água 
e Esgoto de Capivari 
(Saae) dispõe de 27 re-
servatórios que arma-
zenam oito milhões de 
litros de água tratada. 
Durante a maior crise 
hídrica que o país viveu 
em 2014/2015, Capivari 
não sofreu processo de 
racionamento devido as 
ações preventivas que 
a autarquia colocou em 
prática antecipadamen-
te, como a higienização 
de poços artesianos e 
com a troca das bombas 
com maior produção de 
acordo com as outorgas.

Plano Emergencial 
O Plano Emergencial 

de Racionamento deta-
lhou com clareza três 
cenários e estabeleceu 
as seguintes faixas:

- Bandeira Amarela: 
o modelo proposto é de 
12x12, ou seja, 12 horas 
de abastecimento contí-
nuo e 12 horas de inter-
rupção. Nesse cenário 
25% do município será 
afetado pelo desabaste-
cimento.

- Bandeira Laranja: a 
proposta é de 24x24, ou 
seja, 24 horas de abas-
tecimento contínuo, se-
guida de outras 24 horas 
de interrupção. Nesse 
cenário 50% do muni-
cípio será afetado pelo 
desabastecimento.

- Bandeira Vermelha: 
propõe de 24x48, ou 
seja, 24 horas de abas-
tecimento contínuo, se-
guida de 48 horas de in-
terrupção. Nesse cenário 
67% do município será 
afetado pelo desabaste-
cimento.

É importante destacar 
que o Plano de Racio-
namento será executado 

em função das condi-
ções apresentadas nas 
barragens, bem como na 
produção de água dos 
poços artesianos.

Observações 
- Os estabelecimentos 

de ensino, municipais, 
estaduais e particulares 
também participarão do 
plano de racionamento 
proposto sem qualquer 
privilégio.

- Os postos de saúde 
serão atendidos em uma 
escala de prioridade a 
ser elaborada pela Se-
cretaria de Saúde, onde 
o Saae montará um pla-
no de atendimento.

- Os hospitais terão 
atendimento privile-
giado e serão preserva-
dos nesse plano, aque-
les que se encontrarem 
abastecidos por linhas 
exclusivas, não sofre-
rão quaisquer alterações 
no seu abastecimento. 
Contudo, aqueles que se 
encontrarem inseridos 
diretamente nos siste-
mas de distribuição dos 
bairros, ou seja, não pos-
suem linhas exclusivas, 
serão abastecidos alter-
nativamente por cami-
nhão pipa.

- Nos sistemas de uso 
exclusivo, ações especi-
ficas poderão ser toma-
das de modo a amenizar 
o exposto nos cenários 
acima. 

-  Manobras nas redes 
de distribuição poderão 
ser realizadas de modo 
a reduzir as ações apon-
tadas nos cenários acima 
especificados.

O Saae tem a preocu-
pação constante de an-

tecipar-se aos eventuais 
problemas de abasteci-
mento que nosso muni-
cípio possa vir a sofrer e 
garante estar preparado 
para enfrentar qualquer 
situação com cautela, 
profissionalismo e res-
ponsabilidade.

Leitura
Com o objetivo de 

prevenir ataques de cães 
aos servidores da autar-
quia, o Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto 
(Saae) orienta a popula-
ção sobre a importância 
de alguns cuidados. En-
tre fiscais e encanadores, 
os leituristas são os prin-
cipais alvos dos aciden-
tes com os animais. 

Para evitar e dimi-
nuir os acidentes, o 
Saae orienta os morado-
res que sigam algumas 
ações preventivas, como 
colocar placa indicativa, 
manter o animal preso 
e longe do medidor de 
consumo (hidrômetro) 
e instalar corretamente 
caixas de correspondên-
cias sempre viradas para 
fora do imóvel.

Responsabilidade 
é Lei
A Lei das Contraven-

ções Penais 3.688/1941 
– ART. 31, alerta que o 
dono (proprietário ou 
responsável) do animal, 
que esteja solto ou guar-
dado sem o devido cui-
dado, é responsável civil 
e criminalmente por da-
nos que ele possa causar 
a outra pessoa, estando 
sujeito a multa, presta-
ção de serviços comuni-
tários ou até detenção.
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Motorista morre após 
capotar veículo em 

estrada rural de Capivari

ACIDENTE

Um motorista morreu 
após perder o controle do 
carro e capotar em uma 
estrada rural (antiga es-
trada Capivari/Salto), no 
início da noite de domin-
go (12), em Capivari.

O acidente ocorreu 
por volta das 18h, próxi-
mo da Fazenda Borba. O 
motorista trafegava pela 
estrada quando perdeu o 
controle do veículo.

De acordo com o 
Corpo de Bombeiros, o 
motorista, de 33 anos, 
foi socorrido em estado 
grave para a Santa Casa 
de Capivari em parada 
cardíaca. O veículo ficou 
totalmente destruído.

Robson Fernando dos 
Santos não resistiu aos 
ferimentos e veio a óbito 
logo após dar entrada no 
hospital.

Bombeiros estiveram no local para resgatar o motorista (Foto: Reprodução)

PAT divulga 3 vagas 
de emprego

OPORTUNIDADE

O Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador 
(PAT) de Capivari divul-
gou 3 vagas de empre-
go na quinta-feira (16), 
para diferentes áreas, 
dentre elas, consultor 
comercial externo, ope-
rador de telemarketing e 
ferramenteiro. 

Os salários e bene-
fícios são a combinar. 
Interessados em se can-
didatar devem mandar 
o currículo pelo e-mail 
pat.atendimento@capi-
vari.sp.gov.br. Para mais 
informações ligar: (19) 
3491-9056. 

Confira abaixo as va-

gas disponíveis: 
- Consultor comer-

cial externo: Não é ne-
cessário ter experiência. 
Especificações: visitar 
empresas e buscar par-
ceiros, necessita estar 
cursando ensino médio 
ou completo. 

- Operador de tele-
marketing: Não é ne-
cessário ter experiência. 
Especificações: buscar 
parceiros, necessita estar 
cursando ensino médio 
ou completo. 

- Ferramenteiro: Com 
experiência.Especifica-
ções: possuir ensino mé-
dio completo. 

Interessados devem procurar o PAT Capivari (Foto: Divulgação/PMC)

Santa Casa recebe 
respiradores pulmonares 

e amplia leitos de 
estabilização

CORONAVÍRUS

Chegaram na sexta-
-feira (10) os cinco no-
vos respiradores pulmo-
nares conquistados pela 
Secretaria de Saúde do 
município através do 
Governo do Estado de 
São Paulo para a amplia-
ção de leitos na Santa 
Casa de Capivari. 

Além dos respirado-
res, segundo a secreta-
ria de Saúde, estão para 

chegar, cinco monitores 
multiparamétricos, a fim 
de ajudar a Santa Casa de 
Capivari, no tratamento 
dos pacientes infectados 
com a Covid-19.

Os leitos de estabi-
lização, tem como fi-
nalidade assegurar que 
os pacientes infectados 
com o novo coronavírus 
recebam atendimento 
dentro do município.

Aparelhos enviados pelo Governo do Estado de São Paulo (Foto: Divulgação/PMC)

Capivari tem 540 casos confirmados de 
Covid-19; 403 estão recuperados

A Prefeitura de Ca-
pivari, por meio da 
Secretaria de Saúde, 
informou no boletim 
da última quinta-feira 
(16), que foram regis-
tradas 1.100 notifica-
ções no município.

Com a entrada de 22 
novos casos na quinta-
-feira, Capivari soma 

540 pessoas positiva-
das com o coronavírus.

Do total dos confir-
mados, 4 estão em inter-
nação UTI, 6 em inter-
nação clínica, 120  em 
isolamento domiciliar e 
7 óbitos foram confir-
mados até o momento.

A boa notícia é que 
403 pessoas já estão 

recuperadas. 82 pes-
soas ainda aguardam 
o resultado de exames. 
Uma está em interna-
ção UTI e outra em 
internação clínica. 80 
se encontram em isola-
mento domiciliar.

Segundo a Secreta-
ria de Saúde, 478 pes-
soas apresentaram re-

sultados negativos da 
doença e figuram como 
descartados.

Os dados fornecidos 
pela Vigilância Epide-
miológica se referem 
apenas ao município 
de Capivari, de atendi-
mento aos munícipes e 
não pacientes de outras 
cidades.

BOLETIM
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Valor R$ 399,00 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Unimed contribui 
com ação social

SOLIDARIEDADE

Como de costume, a 
Unimed Capivari foi par-
ceira do Encontro de Car-
ros Antigos de Capivari. 
Porém, por conta da pan-
demia, a 16ª edição, reali-
zada de 10 a 12 de julho, 
aconteceu à distância, por 
meio de shows transmiti-
dos em lives.

O foco ficou voltado 
para ações sociais, visan-
do a arrecadação de dona-
tivos, como cestas básicas, 
alimentos não perecíveis, 
ração e agasalhos. Para 
isso, foi realizado um dri-
ve-thru na Praça Central 
de Capivari no último fim 
de semana.

A Unimed Capivari 
contribuiu com o evento 
doando agasalhos arreca-

dados internamente entre 
os colaboradores do hos-
pital, farmácia e sede ad-
ministrativa. Quinze  ces-
tas básicas também foram 
doadas. 

“É um evento que a 
Unimed participa devido 
ao comprometimento so-
cial que temos com Capi-
vari. Estamos participan-
do para estar ao lado da 
população neste momento 
difícil”, reforça o diretor 
presidente da Unimed Ca-
pivari, Dr. Luiz Antonio 
Bereta.

Todas as doações foram 
destinadas a entidades be-
neficentes da cidade. “So-
lidariedade também faz 
parte do Jeito de Cuidar da 
Unimed Capivari”.

Colaboradores da Unimed também participaram das doações (Foto: Divulgação)

Prefeitura recebe 
doações de máscaras 

e álcool em gel

POLÍTICA

Na terça-feira (14), 
o vereador Dr. Guacyro 
Justino Alfredo, atra-
vés da Deputada Valéria 
Bolsonaro, doou para a 
Prefeitura de Capivari 
a quantia de 48 frascos 
de álcool em gel e 10 
máscaras, para ajudar no 
combate ao novo Coro-
navírus (Covid-19). 

A doação será desti-

na para o serviço públi-
co do Conselho Tutelar, 
onde será utilizada como 
medida protetiva ao Co-
vid-19.

“Agradecemos a ini-
ciativas como esta, que 
contribuem no combate 
à pandemia no municí-
pio”, reconheceu o pre-
feito de Capivari, Rodri-
go Proença.

Dr. Guacyro entregou doações ao prefeito Rodrigo Proença (Foto: Divulgação)
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APAE e Lar dos Velhinhos 
recebem R$ 50 mil cada 
do Governo do Estado

CAPIVARI

O Lar dos Velhinhos 
São Vicente de Paulo de 
Capivari e a Associação 
de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Capi-
vari (APAE), através 
de seus representantes, 
assinaram na segunda-
-feira (13), no gabinete 
do prefeito de Capivari, 
Rodrigo Proença, o ter-
mo de fomento celebra-
do com a Secretaria de 
Desenvolvimento Social 
do Estado de São Paulo, 
para a transferência de 
recursos financeiros des-
tinados à aquisição de 
equipamentos. 

Estiveram presentes 
a assessora parlamentar 
Leila Silva, represen-
tando o deputado fede-
ral Carlos Sampaio, e o 
presidente da Câmara 

de Capivari, Flávio de 
Castro Carvalho, que 
trabalharam para que o 
recurso chegasse às en-
tidades.

Cada entidade rece-
berá R$ 50 mil de res-
ponsabilidade do Esta-
do. O Lar dos Velhinhos 
dará contrapartida de 
R$ 1 mil e a APAE de 
R$1.339,85 para a exe-
cução dos planos de 
trabalhos apresentados, 
que serão acompanha-
dos por gestores de par-
ceria, que deverão zelar 
pelo cumprimento ade-
quado e andamento das 
atividades, mantendo o 
Estado informado.

O prazo de vigência 
da parceria é de doze 
meses a partir da data de 
sua assinatura.

Guardas fizeram medição de temperatura (Foto: Divulgação/PMC)

Guarda Civil realizou 
Barreira Sanitária na 
última segunda-feira

CORONAVÍRUS

A Guarda Civil de 
Capivari realizou na úl-
tima segunda-feira (13), 
a Barreira Sanitária no 
portal da cidade e na 
avenida Itália, das 9h às 
16h30.  

Além das orientações 
sobre a importância do 
uso de máscaras e álcool 
em gel, foram realiza-
das também a aferição 
de temperatura nos mu-
nícipes e em pessoas de 
outros municípios que 

estavam chegando na 
cidade.  Ao todo, foram 
parados 193 veículos e 
263 pessoas passaram 
pelas orientações dos 
guardas civis munici-
pais.

Segundo o governo 
municipal, a Barreira 
Sanitária é uma forma 
de prevenção ao corona-
vírus, uma tentativa de 
controlar e diminuir sua 
disseminação no muni-
cípio de Capivari.

Veículos foram abordados no portal de entrada da cidade (Foto: Divulgação/PMC)

Instituições foram beneficiadas com recurso do governo de SP (Foto ilustrativa)
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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

09/07 - Alberto Baptistella - 91 anos
09/07 - Odécio Mader de Mélo - 78 anos
09/07 - Dilnei Honora - 86 anos
10/07 - Rosa Correa da Rocha - 89 anos
10/07 - Cláudio Rodrigues Pontes - 70 anos
10/07 - Francisco Oliver Pereira - 73 anos
11/07 - Nelson José da Costa - 78 anos
11/07 - Antonio Gonçalves Ferreira - 67 anos
12/07 - João do Carmo Souza - 72 anos
12/07 - Robson Fernando dos Santos - 33 anos
13/07 - Mario Aparecido Estanislau - 63 anos
14/07 - Claudio Antonio Machado - 65 anos
14/07 - Ivan Benedito do Carmo Teixeira - 67 anos
15/07 - Reynaldo Hilario - 77 anos
15/07 - João Ferreira de Barros - 82 anos

ANUNCIE
ligue ou 

chame no 
Whatsapp:

19 3496-1747

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)
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Foro de Capivari, Estado de São Paulo, Dr(a). Fredison Capeline, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CONTI MERCANTIL LTDA, 
CNPJ 03.331.079/0001-21, com endereço à Rua Manoel Francisco Mendes, 290, Jardim do Trevo, CEP 13030-110, Campinas - SP, 
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Itaú Unibanco S/A, objetivando a quantia de R$ 181.417,31 
(outubro de 2018). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fl uirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, afi xado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Capivari, aos 13 de maio de 2020.

M.M. COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL RAFARD

Aberto de segunda à sexta das 8h às 18h. Sábado das 8h às 12 h.

Entregas em domicílio

Av. São Bernardo, nº 53 - Centro - RAFARD

Galão 20 Litros e Galão 10 Litros
DISK ÁGUA: Depósito: (19) 3496-2750
Residência: (19) 3491-7099 / 3492-5315
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Dia 17/07
Nilson Ap. Mendes Fornaziero
Danilo José Servija
João Tadeu de Toledo
Gabriel Gustavo Marturano Moreira
Rafael de Souza Proença
Luis Fernando Barboza
Luci Aparecida Vieira
Vornei Antonio Rossi Júnior
Eliana do Carmo Oliveira Quagliato
Antonio Costa (Costinha)
Renato Armelin

Dia 18/07
Geovana Maria Estanislau
Maria Ruzza Chiarini
Eduardo Aparecido Contessa
Naiara Costa Martimbianco

Dia 19/07
Maria José Braggion Garcia
Rodolfo Alberto Ferrari
Beatriz Cassaniga Talassi
Gustavo Henrique A. Assalin
Isabela Brito Floriano
Kátia Aparecida Machado Tebom
Ricardo Tonin
Maria do Carmo T. Martelleto
Ryan Rodolfo Carillo
Carlos Albertini Junior
Renan Andrello
Vanessa Lisboa
André Henrique Santos
Guilherme Abel
Amália Piazentim Borsari

Dia 20/07
Maria Aparecida Coan Darros
Alex Neres
Maria Aparecida Risso
Ernesto Brigati
Daniela Giacomini Gonçalves
Andréa B. Coimbra

Teresa Ferraz Abel
Reinaldo Ap. Bueno
Elsa Assalin
Sílvio Morbioli Júnior
Nanci Barboza Xavier
Dirceu Pantaroto
Zenilto Nascimento
Alan Barreto do Nascimento
Bruno Almeida
Andre Cruz
Pablo Panza
Felipe Papoy
Vanessa Moraes

Dia 21/07
Sebastião Soares da Silva
Mauro Sérgio Stoco
André Garcia Oberos Júnior
Alessandro Moura
José Maria Colombo
Aparecido J. M. Arruda
Caroline Angeli de Sá
Tadeu Ortolani
João Victor Forner
Viviane Favaro

Dia 22/07
Marcos Antonio Lourençon
Adina Lúcia Rafael Lima
Maria Mancin Polesi
Cláudio D. Senciati
Geraldo Bragion
Gustavo Quagliato de Almeida
Vlamir Augusto Rego

Dia 23/07
Osmar Menezes
Alfredo Araújo
Andreia R. de Campos Almeida
Valéria Julia Silva de Moraes
Sônia Maria Batista Betim
Érica Falsirolli Franchi
Jurandir Santos (Binga)

Áries – De 21/03 a 20/04: Iniciamos a semana sob a frequência da Lua Minguante, que o 
deixou em destaque, exigindo de você coragem para tomar decisões importantes e que afetam 
o seu futuro. É momento de se libertar! No dia quinze, ainda sob a influência da Lua Minguante, 
você terá a oportunidade de tomar decisões baseadas na sua estrutura financeira e profissional. 
Seja assertivo e reflita sobre como deseja guiar seus investimentos. Você vem passando por um 
ciclo importante, que gera despertar e maior consciência sobre o seu potencial. O seu foco está na 
tomada das rédeas de sua vida como um todo. As prioridades profissionais tomam uma proporção 
maior e deixam os assuntos do coração em segundo plano. É, porém, uma semana positiva para 
expressar o que sente. É uma semana muito importante para tomar decisões que redirecionam 
o futuro profissional. É importantíssimo tomar decisões corajosas e seguir num novo formato. O 
desapego e a desconstrução são as bases desta semana.

Touro – De 21/04 a 20/05: Iniciamos a semana sob a frequência da Lua Minguante, que pede 
encerramentos com pessoas do seu convívio, principalmente com contatos que afetam o seu emo-
cional e geram ansiedade. Examine o motivo da ansiedade e possíveis desequilíbrios emocionais, 
que o deixam ainda mais vulnerável. No dia quinze, ainda sob a influência da Lua Minguante, o 
céu lhe dá condições de resolver assuntos sérios que podem ser organizados e planejados por 
você. O céu lhe dá a oportunidade de se comunicar. Pode ser que você encontre dificuldades para 
se comunicar com a pessoa amada. Ambos estão passando por transformações profundas, o que 
acaba afetando o seu estado emocional. Tenha atenção com decisões precipitadas e baseadas em 
sentimentos e em expectativas que devem ser alinhadas. Certifique-se das suas reais necessida-
des afetivas. O céu pede habilidades para se comunicar com as pessoas do seu convívio, seja por 
meio de reuniões, de treinamentos e de exposição de ideias que devem ser empregadas para que 
você encerre algumas parcerias. É preciso ter clareza das transformações de valores pelas quais 
você vem passando.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: Iniciamos a semana sob a frequência da Lua Minguante, que 
trouxe a necessidade de encerrar projetos e ideias que exigem uma elaboração mais eficaz, prin-
cipalmente para a utilização dos recursos compartilhados. No dia quinze, haverá a possibilidade 
de entender como é possível prosseguir com negociações que tocam os recursos compartilhados. 
Além disso, haverá a possibilidade de obter ajuda ou patrocínios. Busque identificar os medos que 
podem ainda estar bloqueando o seu progresso. Você está mais consciente do seu valor, o que o 
ajuda a tomar decisões de uma forma mais assertiva em relação aos assuntos do coração. Contudo 
o céu fala sobre os recursos compartilhados, pedindo de ambos um novo formato material. Os 
investimentos movem novos rumos a dois. É uma semana favorável para receber ajuda e também 
fazer contatos com pessoas que acreditam no seu potencial. Mesmo com dificuldades para obter 
bons resultados materiais, o céu pede que você preste atenção na situação profissional, porque ha-
verá a oportunidade de obter boas soluções. Acredite no seu potencial e no seu poder da mudança.

Câncer – De 21/06 a 20/07: Iniciamos a semana sob a frequência da Lua Minguante, que lhe 
trouxe a necessidade de se posicionar com mais afinco para mudar um cenário profissional ou para 
encerrar experiências com pessoas e situações que não cabem mais. No dia quinze, ainda sob a 
influência da Lua Minguante, haverá a oportunidade de obter soluções financeiras para desenvolver 
os projetos. A experiência pode tocar um grupo de pessoas. Você não tolera mais uma relação pela 
metade e exige do outro mais comprometimento. As reflexões são profundas e o ajudam a entender 
o seu valor e o que carrega verdadeiramente no coração. É momento de mudar, seja ficando juntos, 
seja se separando de vez. A semana vem carregada de decisões sérias, que podem envolver nego-
ciações ou a escolha de parceiros que estejam na mesma frequência. É preciso assumir as rédeas 
e promover mudanças assertivas para o desenvolvimento em equipe ou dos projetos.

Leão – De 21/07 a 22/08: Iniciamos a semana sob a influência da Lua Minguante, que o de-
safia a mudar crenças limitantes, estudos ou possíveis viagens. As transformações são essenciais 
para que você trilhe um caminho mais produtivo no trabalho. No dia quinze, ainda sob a frequência 
da Lua Minguante, haverá a possibilidade de avaliar melhor os objetivos futuros e os compromissos 
que precisam ser organizados com maior amplitude. A carreira passa por mudanças positivas, mas 
é preciso se posicionar. O autoconhecimento e uma visão madura do que representa a família 
para você são essenciais para que as decisões formem uma nova vida a dois. Os medos podem 
bloquear o seu desenvolvimento. É importante olhar para as experiências íntimas com maturidade. 
Você está conseguindo empregar os seus valores no trabalho? É uma semana importante para 
assumir as rédeas por meio de decisões produtivas com foco nos resultados financeiros. Você está 
passando por um ciclo de crescimento, mas é preciso vencer os medos.

Virgem – De 23/08 a 22/09: Iniciamos a semana sob a frequência da Lua Minguante, que o 
desafia a encerrar experiências que bloqueiam o seu desenvolvimento, como a baixa autoestima 
ou desafetos. É importante se despir diante da vida e deixar apenas o essencial. No dia quinze, 
ainda sob a influência da Lua Minguante, o céu colabora para que você explore todo o seu poten-
cial em projetos e avalie as mudanças que são necessárias para criar uma ambiência satisfatória. 
Com mais consciência, você verá a possibilidade de entender a relação. É preciso atuar com amor 
para entender todas as nuances envolvidas. Um termômetro preciso para que você faça escolhas 
maduras é avaliar o quanto a pessoa valoriza o seu potencial e o apoia, mesmo as suas loucuras. 
Não é possível brilhar pela metade. Quero dizer que um encaixe com o seu verdadeiro talento e a 
sua vocação são necessários para obter o crescimento que almeja. A semana lhe traz percepções 
sobre o que você deve mudar em si mesmo. Um bom desenvolvimento em equipe é fundamental.

Libra – De 23/09 a 22/10: Você inicia a semana sob a influência da Lua Minguante, que traz 
a necessidade de encerrar embates com pessoas que determinam as decisões futuras. A pessoa 
tocada pode envolver negociações acirradas com o cônjuge, sócios, parceiros ou alguém da fa-
mília. No dia quinze, o céu lhe traz entendimento sobre como é possível dar prosseguimento às 
negociações, com boas resoluções para utilizar os recursos compartilhados ou possíveis patrocina-
dores. O cônjuge é levado a mudar padrões e a atuar com coragem para mudar aspectos que não 
devem mais ser mantidos na relação. Todas as percepções também o afetam e exigem de você 
uma performance nova a dois. A família pode exercer na relação influências negativas que precisam 
ser transformadas. É importante desenvolver uma identidade na relação. É uma semana importan-
tíssima para assumir decisões profissionais firmes. A carreira e o futuro passam por mudanças e a 
falta de coragem pode causar fracassos. É momento de transformar os valores e de cortar o mal 
pela raiz. Não tenha medo de se posicionar e de pedir auxílio para a pessoa certa. O céu também 
aponta negociações acirradas.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: A semana começa sob a frequência da Lua Minguante, que 
traz encerramentos no trabalho, na forma de produzir e também em posturas com colaboradores. A 
saúde também é um ponto que deve ser cuidado. Mudanças de hábitos devem ser praticadas. No 
dia quinze, ainda sob a influência da Lua Minguante, haverá a oportunidade de se posicionar com 
uma pessoa de uma forma positiva. Colocar-se no lugar do outro é uma tarefa importante para que 
você transforme a sua vida. Colocar-se no lugar do outro é fundamental para promover mudanças, 
principalmente na rotina da relação. As atividades diárias exigem uma cor vibrante, com mais ale-
gria e entusiasmo. Tenha atenção com as exigências do dia a dia. É uma semana para conversar e 
alinhar os projetos. É uma semana importante para encerrar aspectos negativos em seu trabalho. 
Primeiramente é preciso avaliar a produtividade, porque esse é o aspecto principal. O céu fala sobre 
encerramentos de atividades e fala sobre a necessidade de se comunicar com clareza e expor o 
seu conhecimento de uma forma proativa.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: A semana começa com encerramentos importantes no setor afe-
tivo. Os afetos englobam o relacionamento amoroso ou com os filhos. A experiência vem exercendo 
sobre você habilidades administrativas e sabedoria para interagir com responsabilidades materiais. 
No dia quinze, ainda sob e a influência da Lua Minguante, haverá a possibilidade de avaliar a perfor-
mance no trabalho e novas percepções sobre como deve atuar com os colaboradores. É importante 
assumir estruturas mais sólidas, levando em consideração os investimentos. É uma semana impor-
tante para tomar decisões afetivas. Veja bem: é preciso ter coragem para viver um grande amor. É 
preciso também transformar tendências negativas que acabam atrapalhando o desenvolvimento da 
relação. Depois dessa análise profunda, o céu lhe dá condições de se reconciliar, se esse for o seu 
desejo. É preciso assumir as rédeas no trabalho e colocar foco no seu empenho material. Não foque 
em resultados, apenas faça aquilo que lhe traz alegria e satisfação. É importante atuar diretamente 
com a vocação. Se ficar preso na forma, pode perder energia com atividades incongruentes.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: Você começa a semana sentindo a necessidade de desen-
volver posturas em família ou em relação ao imóvel, mas trazendo a intenção de encerrar experiên-
cias desgastadas. Você está passando por transformações profundas e essenciais para o seu de-
senvolvimento. No dia quinze, ainda sob a energia da Lua Minguante, é um momento positivo para 
interagir com as mudanças, criando novas bases nas relações. A experiência deixa em destaque o 
casamento e as relações com os filhos, mas pode ser direcionada a uma outra pessoa significativa. 
Para a entrada de um novo amor ou para transformar uma relação de anos é preciso permissão e 
conexão com valores diferentes. O céu fala de decisões importantes a dois, que podem envolver 
a família ou assuntos relacionados ao imóvel. Não tenha medo de encerrar um ciclo que já está 
desgastado. Deixe o Sol entrar! Você tem habilidades incríveis e o céu pede que você as valide. É 
momento de assumir um formato profissional adequado para o seu desenvolvimento. Você é capaz 
de desenvolver tarefas maiores, mas ainda não percebe isso.

Aquário – De 21/01 a 19/02: Você começa a semana com a necessidade de encerrar e de 
definir relações com pessoas do seu convívio. Uma forma de processar os pensamentos gera 
mudanças e também é significativa para expor ideias e divulgar informações. O dia quinze é um 
dia importante para interagir com pessoas da família e tomar decisões viáveis para criar estruturas 
para levar uma rotina mais produtiva. A experiência favorece o trabalho ou a rotina em família. O 
cônjuge está focado no trabalho e em atividades domésticas. É uma semana em que você deve 
expressar tudo o que sente, de uma forma a explorar sentimentos que vem reprimindo. Não precisa 
guardar tudo! Busque falar, porque assim você verá que uma luz surgirá e terá compreensão para 
tomar decisões futuras, principalmente em família. Você está ansioso e preocupado com o trabalho. 
Tenha atenção para não ficar atormentado com situações que não estão sob o seu controle. O 
desequilíbrio emocional só vai bloquear ainda mais as possibilidades. O dia quinze está melhor 
para tomar decisões práticas.

Peixes – De 20/02 a 20/03: É uma semana importante para definir e encerrar investimentos, 
seja para desenvolver projetos ou para se posicionar com um grupo de pessoas. No dia quinze 
haverá a possibilidade de expressar as suas ideias e de encontrar soluções viáveis para promover 
projetos. Fica em foco também o autodesenvolvimento, principalmente os talentos, a relação com 
os filhos e as experiências afetivas. É uma semana positiva para expressar todo o seu carinho e 
a sua atenção em relação à pessoa amada. O céu pede que você inove no namoro e no afeto 
entre vocês. Um novo passo, antes de mais nada, exige de vocês consciência das mudanças. As 
preocupações financeiras pedem flexibilidade e habilidades para negociar. É uma semana muito 
produtiva para tomar decisões práticas juntos. É uma semana para encerrar atividades e projetos 
que não permanecerão. Os trâmites financeiros tomam grande proporção e caminham para um 
desfecho. O dia quinze está ótimo para expor ideias e fazer contatos que colaboram com o seu 
desenvolvimento profissional.

Horóscopo

Maria Ap. Coan Darros 
20 de julho
"Nós temos uma sorte e tanto 
por ter uma avó tão especial. 
Hoje é seu dia e sentimos uma 
alegria única por poder estar 
aqui para comemorar com você. 
Não sabemos nem por onde 
começar a explicar tudo que 
você significa pra gente. Para 
seu novo ano de vida, desejamos 
muita paz, saúde e felicidade. 
Que você seja sempre esta avó 
querida. Amamos muito você! 
Feliz aniversário!" São os votos 
dos seus netos Túlio, Renato, Iara, Ieda, Bruno e Lucas, do bisneto 
Pedrinho, dos filhos Edna e José Carlos, nora, genro, familiares e 
amigos, em especial, do marido José Darros.

NOVELAS

Fina Estampa - Globo - 21h – sexta-feira: Íris 
fica apavorada com a ligação de Alice. Álvaro 
invade a suíte de Tereza Cristina e ouve Fer-
dinand falando com ela ao telefone. Ferdinand 
dopa Alice e a atira em uma estrada deserta. Ál-
varo conta para a prima que descobriu o seu se-
gredo. Griselda invade o quarto de Tereza Cristi-
na, mas é impedida por Crô de chamar a polícia. 
Antenor descobre o segredo de Tereza Cristina. 
Tereza Cristina diz a Ferdinand que deseja ver 
Quinzé morto. Antenor procura Griselda.

Totalmente Demais - Globo - 19h – sexta-fei-
ra: O médico alerta a Zé Pedro que Dorinha não 
pode ser contrariada, para não sofrer, e suge-
re que a família procure um especialista. Dino 
afirma a Peçanha que deseja que Eliza seja 
presa. Lili sente ciúmes de Rafael ao vê-lo com 
Marcinha. Arthur sonha que está interpretando 
um personagem com Eliza e acaba pedindo um 
beijo para a moça.

Novo Mundo - Globo - 18h – sexta-feira: Dom 
Pedro declara que Anna está sob sua proteção 
e Thomas se irrita. Greta diz a Schultz que irá 
se casar com Ferdinando e separar Diara de 
Wolfgang. Anna garante que encontrará provas 
sobre os crimes de Thomas. Elvira tenta fugir 
do navio pirata. Thomas ameaça Anna. Cecília 
conta a Amália sobre sua vida com sua mãe. 
Domitila vai com capangas para o encontro com 
Felício. Dom Pedro contraria Bonifácio e convo-
ca a Constituinte. Piatã sugere que ele e Jacira 
deixem a aldeia. Tibiriçá pede que Ubirajara 
confie em Piatã. Olinto volta para a aldeia. Do-
mitila descobre que foi roubada. Felício entrega 
a fortuna da ex-esposa para Chalaça. Amália 
cuida de Peter. Anna propõe um acordo a Fred.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: Ke-
yla vai embora apressada, e Tato percebe. Lica 
sugere que haja um Grêmio no colégio, e Bó-
ris gosta. Clara usa Guto para provocar Felipe. 
Juca incentiva Jota a convidar Ellen para jogar 
RPG com eles. Fio resolve um problema de 
matemática em sala de aula e recebe elogios 
da professora. Keyla deixa Tato cuidando de To-
nico. Tato não deixa Roney chamá-lo de volta 
para a lanchonete. Marta convida Bóris e Dóris 
para um jantar. Lica encontra um poema escrito 
por Bóris no livro que pegou emprestado com 
ele. Tina sente ciúmes de Samantha. Guto tenta 
explicar as aulas de piano para Benê. Tina leva 
Anderson para jantar no restaurante dos pais.

Ouro Verde - Band - 20h20 – sexta-feira: Fran-
cisco conversa com Salvador que diz que quan-
do pensa no que fez a Jorge é como se fosse 
uma memória confusa e nublada, acrescentan-
do que apenas quer Justiça pela morte da irmã. 
Jamisbraun deixa uma mensagem a Laurentino, 
onde o chama de pai e mente dizendo que está 
na fazenda Ouro Verde.

Chiquititas - SBT - 21h15 – sexta-feira: Ernes-
tina volta para o orfanato com várias ratoeiras 
na mão. Pata entra no quarto de produtos de 
limpeza, mas é surpreendida com a presença 
de Mili, que lhe questiona o que faz ali. Pata 
desconversa e diz que vai procurar os ratos em 
outro lugar. Mili estranha o comportamento da 
amiga e decide entrar no quarto de produtos de 
limpeza. Como o lugar está escuro, Mili cai na 
passagem que leva ao porão e encontra Mos-
ca, Binho e Rafa. Os meninos revelam para Mili 
o motivo de estarem no porão. Mili conta para 
Mosca, Rafa e Binho que eles não podem conti-
nuar morando ali, mas promete manter segredo. 
Carol pergunta para Pata se os meninos entra-
ram no orfanato, mas a menina diz que não. 
Carol desconfia que Pata esconde algum segre-
do. Mili chama Pata para o pátio e conta que já 
sabe que Mosca, Rafa e Binho estão morando 
no porão. Mili promete que não contará a nin-
guém e que tentará convencer Sofia a conversar 
com José Ricardo. Junior visita as meninas na 
cozinha e encontra com Carolina. Ana revela ao 
rapaz que Carol está trabalhando no orfanato. 
As pequeninas percebem o clima que ficou en-
tre os dois. Junior diz a Carol que ela o evitou 
nos últimos dias. O rapaz pede a moça que volte 
a trabalhar no Café Boutique. Tati atrapalha os 
dois e diz que Chico esta chamando Carol na 
cozinha. Ao sair do orfanato, Junior recebe uma 
mensagem de Maria Cecília com o convite para 
o jantar. Junior aceita o convite. Pata vai visitar 
os meninos no porão. Nervosa, a garota briga 
com os meninos e diz que eles não deveriam 
ter entrado no orfanato. Beto oferece carona 
para Clarita, que aceita. Maria Cecília e Junior 
vão ao restaurante jantar. A moça liga para sua 
mãe, para que ela escute toda a conversa do 
jantar. Eduarda analisa o perfil de Junior na rede 
social e manda SMS para sua filha dizendo so-
bre todas as coisas que Junior gosta. Ernestina 
revela para as meninas que um casal irá visitar 
o orfanato, pois está interessado em adotar uma 
menina. Todas as pequeninas se empolgam, 
menos Mili e Pata.

Betty, A Feia em NY - SBT - 18h30 – sexta-fei-
ra: Betty fica indignada ao saber que Armando 
leu seu diário e diz a ele que acaba de matar 
tudo o que houve entre eles. As ameaças de 
Armando não são suficientes para que Joaquim 
desista de conquistar Betty. O estilista deixa cla-
ro que não pretende se afastar da mulher que 
o inspira. Betty participa com Joaquim de uma 
entrevista para um canal de televisão onde con-
fessa, ao vivo, que está apaixonado por ela. Ar-
mando não consegue conter os ciúmes quando 
Betty diz que Joaquim mudou completamente 
a sua vida. Para que Hugo saia da depressão 
e comece a desenhar a próxima coleção, Betty 
ameaça colocar Joaquim em seu lugar. O pe-
lotão realiza uma terapia emocional onde cada 
uma delas fala de suas angústias. Patrícia usa 
a reunião para falar do ódio que sente de sua 
nova chefe. Betty enfrenta Ricardo, o critica por 
ter lido seu diário e ameaça levá-lo até os Re-
cursos Humanos se continuar lhe faltando com 
o respeito.

O Que a Vida Me Roubou - SBT - 17h15 – sex-
ta-feira: Josefina volta chorando e diz a Tomás 
que quer ir embora de Água Azul o mais rápido 
possível, pois percebeu que precisa amar a si 
mesma. Montserrat e Alessandro chegam para 
se despedir de Angélica. Ela pede aos dois que 
esclareçam as diferenças e parem de guardar 
ódio ou rancor de José Luis, que só quer aju-
dá-los. Demétrio fica pensativo recordando 
quando negou diante de Virgínia e Amélia que 
Josefina era sua esposa. Victor diz a Macário 
que Nádia está grávida e estão planejando fugir 
de Água Azul para formar uma família. Alessan-
dro e Montserrat voltam para casa e encontram 
Sofia angustiada, pois levaram Rosário para 
ser interrogada. Alessandro pergunta se eram 
policiais, mas Sofia diz que eles não estavam 
uniformizados. Alessandro parte atrás de sua 
mãe, mas é impedido de entrar onde a estão 
interrogando, por ordem de Pedro Medina. Ales-
sandro pergunta a Pedro por que a odeia tanto, 
mas Pedro desconversa. Angélica se despede 
de José Luis, diz que o ama, fecha os olhos e dá 

seu último respiro. José Luis chora e se lembra 
de cada momento vivido a seu lado. José Luis 
sai para avisar a família de Angélica que ela já 
está descansando. Fabíola chega e diz a José 
Luis que vai tirar Montserrat de sua vida. Ro-
sário é interrogada por um juiz e Pedro Medina 
sobre sua situação legal e a veracidade de seu 
parentesco com Alessandro e Benjamin Almon-
te. Adolfo diz a Ezequiel que Pedro está interes-
sado em fazer com que Alessandro perca toda 
sua herança. Rosário e Alessandro chegam em 
casa e pegam o testamento onde Benjamin o 
reconhece como filho e herdeiro. Tomás entrega 
a Graziela o cheque que combinaram , em troca 
da separação de Josefina e Demétrio. Graziela 
agradece Tomás pelo dinheiro extra, nesse mo-
mento chega Demétrio e diz não acreditar no 
que sua mãe está envolvida. 

Cúmplices de um Resgate - SBT - 21h30 – 
sexta-feira: As crianças do vilarejo brincam no 
lago. Isabela observa e reclama dos mosquitos. 
Priscila sugere chamar Benjamin para tocar no 
lugar de André. Fiorina vê Pedro entrando na 
igreja evangélica. Benjamin aceita fazer um tes-
te para tocar na C1R. Safira e Arthur descobrem 
que as crianças planejam um show e ficam feli-
zes. Otávio leva Raul para o vilarejo. Isabela diz 
a ele que é difícil se acostumar com o vilarejo. 
Benjamin vai ao condomínio com Felipe, Júlia 
e Priscila para ensaiar com a banda. Meire se 
incomoda com o barulho. Omar fica entediado 
em casa, então pega um dinheiro que sua mãe 
tinha guardado e sai. Isabela desabafa com 
Téo e diz que está difícil se adaptar. Joaquim 
se opõe à entrada de Benjamin na banda. Eles 
votam entre si e o garoto entra. Omar chega à 
sua antiga casa. Isabela tenta fugir pela janela, 
mas Manuela vê e a chama de volta.

Apocalipse – Record – 20h45 – sexta-feira: 
Zoe e Benjamin saem da igreja e são recebidos 
por chuva de pétalas. Ângela critica a festa feita 
na casa de Estela. César descobre que Natália 
salvou Uri. Dylan lança um olhar apaixonado 
para a policial. Zoe agradece por todo o cui-
dado de Celeste na decoração da festa. Glória 
organiza tudo. Ângela tenta provocar Estela. 
Dylan puxa assunto com Natália. Benjamin fala 
a verdade sobre André para Felipe. Dudu men-
te para Celeste e se encontra com uma mulher 
no bar de Diogo. Tião diz que não desistirá de 
Robinson e o abraça. Preocupado, André chora 
sozinho. Oziel fica mexido com a presença das 
Duas Testemunhas. Arthur Pestana noticia o 
milagre feito por Elias e Moisés. Jonas entende 
tudo. Zoe diz sentir a falta de Bárbara. Ânge-
la tenta saber mais informações sobre Dylan. 
Adriano tenta consolar Débora. Uri discursa na 
festa de casamento de Zoe e Benjamin. Noah 
se dá conta que os dois homens misteriosos são 
Moisés e Elias. Zoe e Benjamin se amam.

Jesus - Record - 21h30 – sexta-feira: Os por-
queiros questionam Jesus. Caius descobre que 
Deborah se casará com Tiago Justo. Deborah 
fica mexida ao ver o bebê de uma jovem moça. 
Ami teme ser encontrado. Malco se abre com 
Caifás e diz saber onde seu tio está. Gestas 
chantageia Judite, mas ela avisa que ele terá 
que colaborar. Herodíade diz que Longinus terá 
Salomé, mas primeiro terá que voltar a Jerusa-
lém. Antipas avisa que dará melhores condições 
a João Batista na prisão. Jairo se desespera 
ao ver o estado de Talita. A menina desfalece. 
Diante da revolta dos porqueiros, Jesus avisa 
que partirá com os apóstolos. Jairo se mostra 
arrependido e pergunta por Jesus. Antipas pede 
conselhos a Batista. Manipuladora, Herodíade 
exige que Longinus retorne à Jerusalém e pro-
mete que ele poderá desposar Salomé. Judite 
chama Gestas para o quarto e manda Livona vi-
giar. Ami é capturado por Caifás e se decepcio-
na com Malco. O Gerasano agradece a ajuda de 
Jesus e se despede. Ami questiona Malco, mas 
é levado preso. Edissa se despede de Cassan-
dra. Caius provoca Tiago Justo. Jairo procura 
por Jesus. Deborah fica tensa ao ver Caius com 
Tiago Justo. Barrabás desconfia da presença 
de Goy na cidade. Adela tenta falar com Livona. 
Ami é levado até Petronius. José de Arimatéia 
fala sobre Edissa com a família de Tiago Justo. 
Malco visita Ami na prisão. Salomé se deses-
pera ao saber que Herodíade sumiu com Lon-
ginus. Edissa tenta ir ao encontro do Messias. 
Jairo implora para Jesus salvar sua filha.

FILMES

Férias da Família Johnson – Globo - 14h55 
– sexta-feira: Família muito incomum tenta so-
breviver a obstáculos incríveis em uma jornada 
através do país rumo a um encontro anual de fa-
mília. No caminho, terão que enfrentar um cami-
nhoneiro psicótico, dar carona a um aficionado 
por feitiçaria e “desmascarar” os perigos de uma 
banheira em um estranho hotel.

O Pequenino – SBT - 23h15 – sexta-feira: Cal-
vin, um ladrão de joias bem baixinho, parte para 
seu último roubo antes de se aposentar. Ele e 
seu parceiro, Percy, para evitar o flagra, jogam 
um famoso diamante na bolsa de uma mulher! 
Ao seguir a executiva, os dois descobrem que 
ela e o marido discordam sobre ter filhos. Para 
recuperar a pedra valiosa, a dupla arma um pla-
no transformando Calvin em um bebê que aca-
ba adotado pelos Edwards.

O Último Rei da Escócia – Globo - 2h30 – 
sexta-feira: Nicholas Garrigan é um médico 
escocês recém-formado que parte para Uganda 
em busca de aventura e para ajudar um país 
que precisa muito de suas habilidades médicas. 
Após um incidente, ele vira, meio a contragosto, 
o médico particular do ditador Idi Amin, um dos 
mais terríveis de todos os tempos.

A Carta – Band - 3h45 – sexta-feira: Martine 
Jamison é uma diretora teatral que começa a 
ficar mentalmente instável durante a elaboração 
de uma nova peça de teatro que será protago-
nizada pelo seu namorado Raymond, uma bela 
jovem e um novato. Martine é atormentada por 
sonhos e visões ao mesmo tempo que estabele-
ce uma relação com o carismático protagonista 
da sua peça, tendo dificuldade em perceber se 
está perante uma manipulação ou pretes a per-
der a noção da realidade, enquanto a peça de 
teatro e a vida real parecem confundir-se.

Através Da Sombra – Globo - 4h01 – sex-
ta-feira:  A tímida Laura é contratada por um 
homem rico para cuidar de seus dois sobrinhos 
órfãos, que moram numa fazenda de plantação 
de café. Apesar de não se dar muito bem com 
o campo, ela aceita a tarefa, e logo estabelece 
uma amizade com a pequena Elisa, enquanto 
seu irmão é enviado a um internato, por razões 
desconhecidas. Aos poucos, com a presença 
dos escravos e da governanta Geraldina, Laura 
tem a impressão de que alguns segredos são 
escondidos naquela casa. Ela acredita, inclusi-
ve, ver algumas pessoas que ninguém mais vê.

Novelas e Filmes

Quem apagou velinhas no 
último domingo (12), foi a 
primeira dama de Rafard, 
Sônia Doriguelo Bueno. 
Receba o carinho do marido 
Carlão, das filhas Isabela e 
Ariane, da neta Lara, dos 
genros, famialires e amigos. 
Parabéns e felicidades!!!

Parabéns e felicidades à 
Maria Helena, mais conhecida 
como Leninha, que na última 
quarta-feira, 15 de julho, 
comemorou mais um ano de 
vida. Receba os votos de paz, 
saúde e sucesso, do  marido 
Amilton, da filha Jéssica e da 
netinha Hadassa.
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Diretoria de Saúde 
inicia 2ª fase da 
Campanha de 

Vacinação contra 
o Sarampo

RAFARD

A Diretoria de Saú-
de de Rafard iniciou na 
última quarta-feira (15), 
a 2ª fase da Campanha 
de Vacinação contra o 
Sarampo. O trabalho de 
imunização segue até  
31 de agosto.

O público alvo desta 
fase são crianças de 6 
meses à 5 anos e, ado-
lescentes e jovens de 6 
a 29 anos. Adultos de 
30 a 49 anos deverão 
comparecer para tomar a 
vacina de Sarampo inde-
pendentemente se já foi 
imunizado com doses 
anteriores.

A vacina será aplica-

da no Espaço Pediátrico 
Raul Canavesi Morato, 
completo da Unidade 
Básica de Saúde de Ra-
fard. Os atendimentos 
acontecem de segunda 
à quinta-feira, das 7h às 
11h e das 12h às 16h. Às 
sextas-feiras, o atendi-
mento segue até às 18h, 
apenas para atender os 
trabalhadores que não 
conseguem comparecer 
em outro horário.

A Diretoria de Saúde 
alerta que é obrigatório 
apresentar a carteirinha 
de vacinação. Gestantes 
também não devem ser 
vacinadas.

Vacinas serão aplicadas no espaço pediátrico (Foto: Wanderley Alves)

Capivari realiza 
segunda Campanha de 
Doação de Sangue do 

ano neste sábado

DOE VIDA

Capivari recebe neste 
sábado (18), a 2ª Campa-
nha de Doação de San-
gue de 2020. As bolsas de 
sangue serão coletadas na 
EMEIEF Prof. José Bene-
dito Pinto Antunes, das 8h 
às 12h.  

Segundo a Secretaria de 
Saúde, devido a pandemia 
do Coronavírus, estarão 
sendo tomadas medidas de 
segurança e prevenção du-
rante o processo de espera 
e coleta. O uso de máscara 
é obrigatório.

“O doador poderá rea-
lizar a doação sem medo”, 
garantem os profissionais 
de saúde.  

De acordo com estu-
dos, cada doador pode 
salvar até quatro vidas 
com uma bolsa de sangue 
de 480 ml.

Confira os critérios 
adotados pelo Ministério 
da Saúde para a realização 
da doação de sangue:

- Ter idade entre 16 e 
69 anos, desde que a pri-
meira doação tenha sido 
feita até 60 anos (menores 
de 18 anos devem possuir 
consentimento formal do 
responsável legal); 

- Pesar no mínimo 50 
kg; 

- Estar alimentado. Não 
ingerir alimentos gorduro-

sos antes da doação; 
- Ter dormido pelo me-

nos 6 horas nas últimas 24 
horas; 

- Apresentar documen-
to de identificação com 
foto emitido por órgão 
oficial (Carteira de Iden-
tidade, Carteira Nacional 
de Habilitação, Carteira 
de Trabalho, Passaporte, 
Registro Nacional de Es-
trangeiro, Certificado de 
Reservista e Carteira Pro-
fissional emitida por clas-
se), serão aceitos docu-
mentos digitais com foto. 

- Intervalo entre uma 
doação e outra: Homens 
- 2 meses (máximo de 4 
doações no período de 1 
ano); Mulheres - 3 meses 
(máximo de 3 doações no 
período de 1 ano).

As equipes médicas da-
rão orientações no local.  
Para mais informações 
entre em contato com a 
Secretaria de Saúde pelo 
telefone (19) 3492-8200. 




