
Duas pessoas perderam a vida na última semana em Capivari. O primeiro na vicinal que liga Capivari 
à Mombuca deixou um motoqueiro morto e mais 2 feridos que estavam no outro veículo. Na Rodovia do 
Açúcar, um motorista de Socorro morreu após bater na traseira de outro caminhão. Página 4

Acidentes graves: duas mortes 
foram registradas nesta semana

ÚLTIMO DIA 
PARA SE 
IMUNIZAR 
CONTRA O VÍRUS 
INFLUENZA
Campanha termina 
nesta sexta. Página 15

CAPIVARI

Motoristas de vans escolares 
fazem protesto em frente à 

Prefeitura de Capivari
Cerca de 20 proprietários de vans se reuniram no último sábado (18) para 

solicitar auxílio por conta da paralisação da categoria durante a pandemia. 
Movimento foi pacífico e silencioso. Motoristas de vans já estão há mais de 

120 dias sem poder trabalhar na cidade. Página 5

PANDEMIA

Rua sem asfalto causa 
transtornos no Bosque 

dos Pinheiros
Moradores do bairro Bosque dos Pinheiros, em Capivari, reclamam 

dos transtornos causados pela falta de asfalto na rua Piracicaba. 
Eles dizem que convivem há anos com a poeira, buracos e a falta 

de segurança no trânsito. Página 8

CAPIVARI

Morre Tarcísio 
Colnaghi, 
professor e 
ex-vereador
Capivari perde mais 
um ilustre. Professor 
Tarcísio tinha 90 anos. 
Página 5

PM prende dupla suspeita 
de aplicar mais de 10 golpes
Suspeitos foram presos em flagrante. A partir da 

prisão, 10 outros casos foram esclarecidos na 
região, inclusive em Capivari. Página 7

REGIÃO

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

A imprensa e a nossa língua 10
A língua hebraica é rica 

e encantadora! Embora 
pobre em número de pa-
lavras, em torno de 17000, 
(a portuguesa tem mais de 
400.000), é muito rica em 
signi� cados. A letra “A” 
portuguesa é “a”; em he-
braico a letra signi� ca a, 
poder, domínio, força, seu 
nome “Alef ” é Deus, 1, 111, 
1000 e uma multiplicidade; 
a letra Beit é b, 2, casa, pro-
teção e outras. Os judeus 
não possuem algarismos 
numéricos, arábicos, nem 
romanos, tudo é feito pelas 
22 letras (não é numerolo-
gia – não criam nisso), não 
possuem vogais, os masso-
retas acresceram os sinais 
(massoréticos), que dão 
sonorização às consoantes: 
a, á, e, é, i... É um idioma 
maravilhoso! A escritura 
do Velho Testamento se ex-
pressa pelos sentimentos de 
suas letras e palavras. O Ve-
lho Testamento, em grande 
parte, foi escrito em hebrai-
co e em menor parte em 
aramaico. O primeiro livro 
é “Gênesis” (Origem), pa-
lavra grega porque nossas 
traduções são oriundas da 
tradução grega Septuagin-
ta, da qual o Padre Jerôni-
mo traduziu a “Vulgata La-
tina”, desta vieram algumas 
traduções católicas (o Papa 
só admitia a Vulgata) hou-
ve outras traduções diretas 
da hebraica ou da grega (de 
Lutero, Erasmo de Roterdã, 

padres João F. de Almeida, 
Matos Soares, e outras). O 
nome hebraico do primeiro 
livro é “Bereshit” (Em Prin-
cípio). Deus inicia Suas pa-
lavras em Gên. 1:1 assim: 
“Bereshit Elohim bara” 
(Em princípio Deus criou).

Na palavra Bereshit não 
existe o artigo “o”, o Padre 
errou colocando “No prin-
cípio” Bereshit signi� ca em 
Princípio, Primazia, Ca-
beça, Principal, Capitão, 
Líder. Rocha. S. João escre-
veu este versículo na língua 
grega “Em arquê ó Logos” 
(Em princípio o Verbo), 
também não tem o artigo 
“o”. É erro dizer “No princí-
pio”. O correto é “Em Prin-
cípio era o Verbo e o Verbo 
estava com Deus e o Verbo 
era Deus” (João 1:1). “Tudo 
foi feito por Ele” (Princípio 
ou Verbo), nada foi criado 
sem Esse Princípio. Nele 
estava a vida (Ele deu vida 
a Adão, à Eva e aos animais; 
é nele que vivemos (Atos 
17:28); Jesus disse: Eu sou 
a vida (João 14:6). S. João 
continuou: “O Verbo Se fez 
carne e habitou entre nós” 
o Unigênito do Pai (v.14). 
João Batista disse: Ele tem a 
primazia (v. 15). O apósto-
lo Paulo também comenta: 
“Ele é a imagem do Deus 
invisível, o primogênito de 
toda a criação, nele foram 
criadas todas as coisas, nos 
céus e na terra, visíveis e 
invisíveis... tudo foi cria-

do por Ele e para Ele. Ele 
é antes de todas as coisas 
e todas as coisas subsistem 
por Ele. Ele é a Cabeça... o 
Princípio, o Primogênito... 
(Col. 1:15-18). Ele é ple-
namente Deus (Col. 2:9). 
A palavra Bereshit não ex-
pressa a ideia de tempo, 
mas de pessoa, de Cristo, 
o Deus eterno, o Princípio 
da criação. Pela Sua pala-
vra, apenas falando, foram 
criadas todas as coisas e 
todos os seres vivos (Gên. 
1:1-25). “Pois, Ele falou e 
tudo se fez, mandou e logo 
apareceu” (Sal 33:9). A pri-
meira letra do alfabeto he-
braico “Alef ” separada (Al) 
com um sinal (..) é El (Deus 
poderoso), e f (f) é boca, 
poder na boca de Deus, o 
poder de Sua Palavra. Pau-
lo também a� rma que Cris-
to é a Rocha que fez jorrar 
água para saciar mais de 2 
milhões de judeus sedentos 
e seus milhares de animais 
em pleno deserto. Real-
mente Ele não tinha e não 
tem uma varinha mágica, 
nem precisa dela, Ele é o 
poder criador, Ele fez você 
no ventre de sua mãe, e o 
melhor, Ele planejou você 
para ser Seu � lho(a) (Sal 
139:13-17).

A segunda palavra é 
Elohim. Deus é In� nito, 
Onipresente, Onipotente, 
Atemporal independente 
do espaço. Como nominá-
-Lo? Devido à nossa � ni-

tude, Ele comunica-Se co-
nosco na nossa linguagem 
a � m de termos alguma 
concepção a Seu respeito. 
Deu-nos alguns nomes: 
ELOHIM, YWHW, EL-
SHADAI, ADONAI...

Elohim é formada de El 
(Deus Poderoso), a termi-
nação “him” indica que é 
plural - o singular é Eloá. 
O valor das letras de “Alef ” 
(A = 1)+ (L = 30)+ (F = 
80)= 111, número que no 
hebraico signi� ca Deus no 
plural, ou seja, o Pai, Fi-
lho e Espírito Santo. Jesus 
sentiu-Se sem o auxílio de 
Deus na cruz, disse: Eli, 
Eli, (Pai e Espírito Santo, 
não Eloá) (Mat. 27:46). 
Também 1+1+1= 3, corres-
pondente ao valor da letra 
“guimel” quer dizer perfei-
ção, isto é, Elohim é o Deus 
Todo poderoso, Perfeito. É, 
nos dito; “Deus é perfeito” 
(Mat. 5:48) a respeito de Je-
sus “Ele é sempre Perfeito” 
(Heb 7:28), é o Elohim. O 
Espírito Santo estava com 
toda a Sua perfeita sabe-
doria, amor e poder, com 
Cristo e o Pai, envolvido na 
criação de belos e perfuma-
dos frutos, � ores, aves, céu, 
sol, tudo fala de Seu perfei-
to poder, perfeito amor e 
sabedoria! Que Deus Ma-
ravilhoso!

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

com especialização em dependência química na USP/SP/GREA

Chico Xavier conta que dois 
espíritos moram numa casa

No livro Sexo e destino (1), psicografado pelo médium 
Chico Xavier, vamos encontrar um caso muito curioso. 
Dois desencarnados moram numa casa e acompanham 
o proprietário, Cláudio, que é um contumaz usuário de 
álcool. Além da indução ao vício, ainda o induzem a uma 
perversão sexual com a � lha. Os dois habitantes do Além 
são almas que deixaram o corpo e não deixaram a sede 
do alcoolismo, locupletando suas vontades de perispírito 
a perispírito do encarnado.

O perispírito sofre essas repercussões do uso e abuso 
do álcool e outras drogas, registrando e expurgando no 
futuro, com dor, no seu aperfeiçoamento.

O � lósofo francês Léon Denis a� rma que “cada pensa-
mento ruim, cada ato criminoso, cada hábito pernicioso 
provocam uma contração no ser psíquico, condensando 
o corpo espiritual, entenebrecendo-o e carregando-o de 
� uidos grosseiros”.

Através da psicogra� a de Chico Xavier, no livro 
Obreiros da vida eterna (2), jornadeando nas zonas in-
feriores em socorro a um ex-padre, André Luiz relata o 
sofrimento de um espírito que cometeu abusos e sofreu 
no perispírito e na consciência a sua desdita:  “Dedicava-
-me à consolação, mas fugia à responsabilidade! A morte 
atirou-me aqui, onde tenho sofrido bastante as conse- 
quências do meu relaxamento espiritual! Socorrei-me, 
por Jesus!”.

A espiritualidade não deixa de atender o encarnado, 
desde que este faça bom uso das bênçãos, e neste caso o 
médico espiritual Calderaro recebeu a notícia de que o 
atendido (Antídio) já tinha recebido dez auxílios; diante 
disso, determina que ele teria de amargar o sofrimento 
no hospital, para despertar de sua inconsequente em-
briaguez.

E o médico André Luiz relata: “A cena infundia an-
gústia e assombro. Estaríamos diante de um homem em-
briagado ou de uma taça viva, cujo conteúdo sorviam 
gênios satânicos do vício?”

“(...) Semidesligado do organismo denso pela atuação 
anestesiante do tóxico, passou a identi� car-se mais inti-
mamente com as entidades que o perseguiam. Os quatro 
infelizes desencarnados, a seu turno, tinham a mente in-
vadida por visões terri� cantes do sepulcro que haviam 
atravessado como dipsomaníacos”. (3)

Os vícios, os abusos e as más ações vão dando, ao cor-
po espiritual, forma grosseira e opaca, “acorrentando-o” 
à primeira esfera espiritual (ou umbral), por sua própria 
materialidade, condenando o espírito a � car encerrado 
nas baixas regiões do nosso planeta.

(1), (2) e (3) André Luiz (Chico Xavier) - Sexo e desti-
no (cap. 6); Obreiros da vida eterna (cap. 8), No mundo 
maior (cap. 14) – Editora FEB.

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

Tributo ao professor Tarcísio Colnaghi (in memoriam)
Tarcísio Colnaghi, pro-

fessor.  Nascido em Ca-
pivari, no dia 8 de abril 
de 1930. Filho de Carlos 
Colnaghi e de Rosa Maria 
Capóssoli Colnaghi, foi ba-
tizado no dia 22 de junho 
do mesmo ano. Casou-se 
com Sirlei Nardo Colna-
ghi. Dessa união nasceram 
Carlos Ângelo, Marcos 
Adriano e Tarcísio Colna-
ghi Junior. Na sua juventu-
de, além de estudante, era 
lavrador, cooperado da co-
operativa de Cotia. Iniciou 
seus estudos na pré-escola, 
com a professora Maria do 
Carmo Amaral. Cursou 
o primeiro e o segundo 
graus nas Escolas Augusto 
Castanho e Padre Fabiano, 
ambas em Capivari, for-
mando-se em Magistério 
e Administração Escolar, 
pela faculdade de Filoso� a, 
Ciências e letras de Guaru-
lhos. Fez vários cursos de 
atualizações, tanto na par-
te pedagógica como na ad-
ministrativa. Lecionou em 
vários bairros da capital, 

(Guaianazes, Vila Guilher-
mina, Vila Nive, Embura, 
Casa Grande, Interlagos, 
Pirituba, Pinheiros) e do 
interior (Alto Alegre Fran-
co da Rocha, e Mombuca). 
Prestou concurso para di-
retor de escola em 1960, 
exercendo o cargo nas 
Escolas Gabriel Monteiro, 
nome do mesmo municí-
pio, Vila Zati, na Capital, 
bispo Dom Mateus, em 
Mombuca, Suzana Dias, 
em Cajamar, Professora 
Jeni Apprilante, em Rafard 
onde instalou o Curso de 
Magistério Noturno, para 
favorecer os alunos que 
trabalhavam para se man-
ter. Foram inúmeros pro-
fessores que se destacam 
na classe do Magistério e 
vários são diretores de es-
colas e coordenadores. Por 
onde passou, deixou traços 
marcantes tanto na parte 
pedagógica, como na ad-
ministrativa e social.

Prestou serviços na Se-
cretaria da Educação, em 
São Paulo e foi secretário 

da Educação dos municí-
pios de Cajamar e Capiva-
ri. Por longos anos, mem-
bro da Diretoria do Centro 
do Professorado Paulista. 
Fez parte do Conselho 
Superior, atuando sem-
pre nas reinvindicações 
dos professores e foi um 
árduo defensor da classe 
do magistério. Foi diretor 
na sede regional do CPP, 
em Capivari, instalada 
por meio do esforço con-
junto da Diretoria local, 
da diretoria Central com 
o apoio do Saudoso Pro-
fessor Palmiro Mennuc-
ci, que foi presidente do 
CPP. Contanto com esse 
mesmo apoio, conseguiu 
a compra da sede cam-
pestre onde foram feitos 
grandes melhoramentos: 
Piscinas vestuários, galpão 
para festas, mini-campo 
de futebol e mini-parque 
infantil, e dois quiosques. 
Fez parte da Diretoria 
do Movimento Solidário 
de Capivari e foi Verea-
dor por duas Legislaturas, 

exercendo a principal fun-
ção de � scalizador dos atos 
da Administração. Com 
o Presidente José Maria 
Cancelliero conseguiu 
construir e instalar uma 
academia, que deu o nome 
do atual presidente e com 
a máxima “Mens Sana In 
Corpore Sano”. E usa sem-
pre a frase “Só a Educação 
Constrói” e Viva a Vida!!! 
Falecido em Capivari, no 
dia 21 passado, aos 90 anos 
de idade.

Fonte: Personalidades Ilustres da 
História de Capivari - Volume I. Organi-

zador: J. R. Guedes de Oliveira
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Colisão entre carro e 
moto deixa um morto e 
dois feridos em vicinal

A colisão entre um 
carro e uma motocicle-
ta deixou um morto e 
dois feridos na Estrada 
Vicinal Arlindo Batagin  
(Capivari/Mombuca) 
em Mombuca, na manhã 
de segunda-feira (20). 
De acordo com o Corpo 
de Bombeiros, o aciden-
te ocorreu por volta das 
11h30. Os dois ocupan-
tes do carro foram le-
vados em estado grave 
para a Santa Casa de Mi-
sericórdia de Capivari.

Já o condutor da mo-
tocicleta veio a óbito 
no local. O homem de 

49 anos teve múltiplas 
fraturas pelo corpo. O 
nome da vítima fatal não 
foi revelado.

De acordo com in-
formações, a moto, com 
placa de Mombuca, se-
guia sentido Capivari e 
a Fiat Estrada no sentido 
oposto. 

A vicinal precisou ser 
totalmente bloqueada 
durante o atendimento 
da ocorrência.

Agora, a Polícia Civil 
vai investigar as causas 
do acidente. Ambos os 
veículos ficaram total-
mente destruídos.

Moto e carro ficaram destruídos com o impacto (Foto: Tonny Machado)

MOMBUCA

Motorista morre após 
bater veículo na traseira 

de outro caminhão

Um motorista de 43 
anos morreu na quar-
ta-feira (22) após bater 
o veículo na traseira de 
outro caminhão, na Ro-
dovia do Açúcar, em Ca-
pivari. A vítima chegou a 
ser socorrida pela equipe 
de resgate da concessio-
nária responsável pelo 
trecho, mas não resistiu 
aos ferimentos.

Segundo informa-
ções da Polícia Militar 
Rodoviária, o acidente 
aconteceu no km 130 da 
SP-308, de pista dupla, 
próximo ao Posto For-
migão. 

A vítima fatal era da 
cidade de Socorro e di-
rigia um caminhão com 

placas de Sorocaba. Por 
motivos ainda a serem 
esclarecidos, o veículo 
bateu na traseira de uma 
carreta.

O motorista foi reti-
rado do caminhão em 
estado grave e levado ao 
pronto-socorro da Santa 
Casa de Misericórdia de 
Capivari, mas não resis-
tiu. O condutor do ca-
minhão atingido não se 
feriu.

O trânsito na rodovia 
não foi comprometido, 
apenas a faixa da direi-
ta e o acostamento fica-
ram interditados. A pe-
rícia foi chamada e deve 
apontar as causas do aci-
dente.

Cabine do caminhão ficou toda destruída (Foto: Tonny Machado)

CAPIVARI
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Motoristas de vans escolares 
fazem protesto em frente à 
Prefeitura de Capivari

Economia  |  Cerca de 20 proprietários de vans se reuniram para solicitar 
auxílio por conta da paralisação da categoria durante a pandemia

Motoristas de vans 
que trabalham com 
transporte escolar, rea-
lizaram um protesto na 
manhã do último sábado 
(18), em frente à Prefei-
tura de Capivari. A cate-
goria pede ajuda finan-
ceira enquanto as aulas 
presenciais não são reto-
madas.

O protesto começou 
às 8h, e contou com 
cerca de 20 vans esco-
lares. A manifestação 
foi de forma silenciosa, 
com dizeres escritos nas 
vans.

De acordo com a As-
sociação Rafard Capiva-
ri Transporte, já fazem 
4 meses que a categoria 
está sem poder trabalhar. 
Sem nenhuma renda a 

classe não está mais con-
seguindo se sustentar.

“Não estão pedin-
do volta às aulas e sim 
ajuda emergencial. Nós 
estamos assim sem ren-
dimento, sem trabalho 
e o escolar tá necessita-
do, está muito difícil pra 
nós”, disse Felipe.

Eles pedem um auxí-

lio da Prefeitura de Ca-
pivari e do Governo do 
Estado de São Paulo, 
alegando que a maioria 
dos contratos firmados 
foram interrompidos 
com a suspensão das au-
las nas escolas públicas 
e particulares desde o 
início da quarentena na 
cidade.

Protesto aconteceu na manhã de sábado, em frente à Prefeitura de Capivari, foi pacífico e silencioso (Foto: Tonny Machado)

Morre Tarcísio Colnaghi, 
professor e ex-vereador

Despedida  |  Capivari perde mais um ilustre; professor tinha 90 anos

Faleceu em Capivari 
na madrugada de terça-
-feira (21), por volta das 
3h30, Tarcísio Colnaghi. 
Ele tinha 90 anos de ida-
de e deixa mulher, filhos 
e netos.

Tarcísio Colnaghi era 
comendador, foi vere-
ador em Capivari, fun-
dador da sede do CPP 
(Centro do Professorado 
Paulista em São Paulo), 
presidente do CPP, dire-
tor de escolas e secretá-
rio de Educação em Ca-
pivari e Cajamar.

Seu corpo foi velado 
na igreja Matriz de São 
João Batista. 

Carreira
Colnaghi prestou ser-

viços na secretaria da 
Educação, em São Pau-
lo, e foi secretário da 
Educação dos municí-
pios de Cajamar e Capi-
vari. Por longos anos, foi 
membro da diretoria do 
Centro do Professorado 
Paulista. Fazia parte do 
Conselho Superior, atu-
ando sempre nas reivin-
dicações dos professores 
e defendendo o magisté-
rio. Empenhado, conse-
guiu a compra da sede 
campestre, onde foram 
feitos grandes melhora-

mentos: piscinas, vestiá-
rios, galpão para festas, 
campo de futebol. 

Também era parte da 
diretoria do Movimen-
to Solidário de Capi-
vari e ex-vereador pelo 
PMDB, exercendo a 
principal função de fis-
calizador dos atos da ad-
ministração.

Tarcísio Colnaghi ti-
nha vários cursos de atu-
alizações, tanto na parte 
pedagógica como na ad-
ministrativa. Lecionou 
em vários bairros da 
capital paulista (Guaia-
nazes, Vila Guilhermi-
na, Vila Nive, Embu, 
Casa Grande, Interlagos, 
Pirituba, Pinheiros) e 
do interior (Alto Ale-
gre, Franco da Rocha e 
Mombuca). 

Prestou concurso 
para diretor de Escola 

em 1960, exercendo o 
cargo nas escolas Ga-
briel Monteiro, nome do 
mesmo município, Vila 
Zati, na Capital, Bispo 
Dom Mateus, em Mom-
buca, Suzana Dias, em 
Cajamar, Professor Jo-
aquim Antonio Ladeira, 
em Louveira, e profes-
sora Jeni Apprilante, em 
Rafard.

Tarcísio Colnaghi era figura respeitada na área da Educação (Foto: Arquivo pessoal)

Motoristas estão há mais de 120 dias sem poder trabalhar (Foto: Tonny Machado)



Que me perdoe o caro 
leitor, mas hoje acordei 
mais saudosista que de 
costume, e não posso di-
zer ao certo o motivo, se 
pela idade, ou por força 
das notícias em profusão 
na mídia, que cobram 
investimentos na educa-
ção como se a solução 
fosse quantitativa e não 
qualitativa, mas en�m, 
comecei a recordar dos 
meus primeiros passos e 
das primeiras letras nos 
ensinamentos escolares.

Lembro-me perfeita-
mente de como era o “dia 
a dia” das professoras e 
alunos na sala de aula, e 
de como fui privilegiado, 
assim como a maioria 
dos nascidos em Rafard, 
por frequentar a Escola 
primária Prof. Luís Grel-
let do ano de 1967 até 
1971, de onde só trago 
boas recordações.

No decorrer desses 
anos, eu estava cursando 
o 3º ou 4º “anos”, e me 
recordo que nas aulas de 
“Linguagem”, as profes-
soras colocavam na sala 
de aula, de frente aos alu-
nos um tripé - um rústi-
co cavalete - contendo 
cartazes com ilustrações 
bem feitas e coloridas dos 
mais variados temas, tais 
como uma casinha à bei-
ra de um riacho, crian-
ças brincando como um 
cãozinho, paisagem de 
árvores, nuvens, mon-
tanhas, gado pastando, 
moleques pescando, ou 
até mesmo ajudando nos 
afazeres diários, cenas 
do cotidiano da cidade 
ou da roça, etc.

Feito isso, a professora 
abria um pequeno armá-
rio, retirava e distribuía a 
cada aluno o seu respec-
tivo e conservadíssimo 
“caderno de linguagem” 
que lá �cava guardado 
para que o trabalho não 
fosse feito no usadíssimo 
caderno de ocupação, 
amarrotado e cheio de 
“orelhas”.

Terminada essa “ope-

ração”, dizia à atenta 
classe que todos deve-
riam fazer uma “com-
posição à vista de uma 
gravura” e incontinenti, 
escolhia uma das gra-
vuras dos cartazes que 
�cava exposto no tripé e 
tínhamos que buscar em 
nossas mentes uma boa 
estória, não sem antes, 
escolher um título para 
a composição que seria 
escrita naquele dia.

Recomendava-nos 
muito capricho e criati-
vidade para obter uma 
boa nota, onde entre 
outras “formalidades” 
de praxe, seriam levadas 
em consideração, segun-
do nos dizia, o título, a 
composição, a gramática 
e a letra que deveria ser 
cursiva.

E, assim então, a tur-
minha começava, cada 
um à sua maneira a dar 
asas à imaginação e era 
uma olhada na gravura e 
outra no caderno rigoro-
samente encapado, que 
por �car guardado era 
impecavelmente limpo, 
bonito e cheirava a novo. 

E, enquanto a classe 
em silêncio sepulcral es-
crevia, a nossa doce pro-
fessora, corrigia as lições 
da aula anterior, dando 
uma olhadela de quando 
em quando para se cer-
ti�car de que todos esta-
vam desempenhando a 
atividade por ela dada.

Nessas alturas, os alu-
nos sabiam que “compo-
sição” indicava a criação 
de uma pequena histó-

ria onde os personagens 
tinham nome e viviam 
situações conforme 
mostrava a ilustração, e 
de acordo com o que a 
cabeça de cada um en-
gendrava, pois já tinham 
aprendido que era dife-
rente da bem mais fácil 
“descrição” que se fa-
zia nos anos anteriores, 
onde tão-somente uma 
apresentação detalhada 
do que era visto na gra-
vura, sem “grande es-
forço” de imaginação e 
criatividade era o que se 
pedia.

Além dessas práticas, 
mais uma fazia parte da 
rotina do dia a dia do 
pessoal já alfabetizado 
do nosso Grupo Esco-
lar, que era a chamada 
“reprodução”, onde cada 
aluno abria seu livro de 
leitura “Lili, Lalau e o 
Lôbo” de Rafael Grisi; 
Coração Infantil, Cole-
ção Sodré, Infância Bra-
sileira, Meninice, Tesou-
ro da Criança, Vamos 
Sorrir, onde se lia uma 
pequena história esco-
lhida pela nossa profes-
sora.

Ao �m do tempo es-
tabelecido para a leitura 
silenciosa, que era su�-
ciente até mesmo para 
algumas releituras com 
o �m de �xar na memó-
ria, os alunos deveriam 
reproduzi-la no caderno, 
“com suas palavras”, sen-
do das três modalidades 
de ensino, essa a que a 
criançada menos gosta-
va, por ser a “mais difí-
cil”.

A verdade é que todas 
essas atividades objetiva-
vam o desenvolvimento 
da criatividade, da ca-
pacidade de observação, 
da memorização e do 
enriquecimento do vo-
cabulário, da melhora 
na escrita e no desenvol-
vimento gramatical do 
aluno.

Como vê caro leitor, 
só posso agradecer e 
render homenagens a to-
das minhas professoras e 
meus mestres queridos, 
que com carinho, paci-
ência e perseverança, tão 
bem levaram avante a 
nobre missão de ensinar.

Grato pela atenta lei-
tura, e grande abraço.
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Meus dias no grupo escolar

Vereadora Ângela solicita 
medidas contra o Covid-19 e 
atendimento de Ginecologista

Saúde  |  Melhorias no setor da Saúde foi pauta da reunião com o prefeito

Em reunião com o 
prefeito Carlos Roberto 
Bueno, prefeito de Ra-
fard, a vereadora Ângela 
Barboza falou sobre me-
lhorias necessárias para 
o Serviço de Saúde.

Um dos assuntos foi 
a colocação de placas 
de vidro para proteção 
na recepção do PACS e 
do Plantão Criança, dois 
locais de grande circu-
lação de pessoas, por 
conta dos atendimentos 
das especialidades e das 
crianças com o pediatra. 

“É uma medida sim-
ples, mas que neste mo-
mento de pandemia é 
fundamental para pro-
teger os profissionais 
da Saúde e também os 
pacientes contra a con-
taminação do coronaví-
rus”, disse Ângela.

A vereadora afirmou 
que teve a confirmação 
de Carlão de que a com-
pra das placas será pro-
videnciada o mais breve 
possível, e que também, 
outras melhorias se-
rão feitas no prédio do 
PACS. 

Outro assunto co-
locado em pauta foi a 
permanência do médico 

ginecologista, Dr. João 
Batista, no serviço de 
Saúde do município. 

“O ginecologista tem 
feito um ótimo trabalho 
e as pacientes estão sa-
tisfeitas com o bom aten-
dimento do médico. Isso 
é muito importante para 
que as nossas mulheres 
se sintam acolhidas e 

bem cuidadas na consul-
ta”, explica Ângela.

Sobre a permanência 
do ginecologista no mu-
nicípio, o prefeito Car-
lão afirmou que já está 
em contato com a em-
presa Serviços e Assis-
tência Médica BIDIM, 
que presta serviço para o 
município.

Prefeito Carlos Bueno e vereadora Ângela Barbosa (Foto: Divulgação)
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Polícia Militar prende dupla suspeita 
de aplicar mais de 10 golpes na região

Golpe  |  Suspeitos foram presos em fl agrante e, a partir da prisão, foram esclarecidos 10 outros casos

A Polícia Militar de 
Rio das Pedras prendeu 
na tarde de quarta-feira 
(22) dois homens sus-
peitos de estelionato. 
Segundo a Polícia Mi-
litar, eles são responsá-
veis por mais de 10 gol-
pes, a dupla se passava 
por funcionários de uma 
operadora de cartões.

A PM foi acionada na 
rua Basílio João, onde 
uma testemunha infor-
mou que sua mãe havia 
sido vítima do golpe, 
descreveu o homem e 
disse que ele se passava 
por um funcionário de 
uma operadora de car-
tões. Segundo a testemu-
nha, o suspeito saiu do 
local sem conseguir apli-
car o golpe, em um carro 
branco, e foi no sentido 
do Centro da cidade.

Com as informações, 
os policiais fi zeram um 
patrulhamento pela ci-
dade e encontraram o 
suspeito e outro homem. 
Durante a abordagem 
ele confessou o crime.

Com ele foi encontra-

do um cartão em um dos 
sapatos dos suspeitos, 
uma máquina de cartões, 
três celulares, dois ou-
tros cartões e R$ 131,60 
dentro do carro. Os poli-
ciais foram até a casa de 
um dos proprietários dos 
cartões, que confi rmou 
ter entregado dois car-
tões ao indiciado.

Os suspeitos foram 
presos em fl agrante e, a 
partir da prisão, foram 
esclarecidos 10 outros 
casos, sendo seis em Ta-
tuí  e quatro em Capiva-
ri. Eles fi caram à dispo-
sição da Justiça

Tráfi co
Na segunda-fei-

ra (20), por volta das 
19h45, a Polícia Militar 
de Capivari prendeu um 
homem no bairro Vila 
Balan,  pelo crime de 
tráfi co de drogas.

Segundo o boletim de 
ocorrência, durante bus-
ca pessoal foi localiza-
do em um dos bolsos da 
blusa do indiciado, um 
saco plástico, conten-

do 20 porções de subs-
tâncias aparentando ser 
cocaína, 12 porções de 
substâncias semelhante 
ao crack e R$ 105,00 em 
notas fracionadas.

Questionado sobre o 
entorpecente e o dinhei-
ro que estavam em sua 
posse, ele declarou que 

estava comercializan-
do. Diante dos fatos, foi 
dada voz de prisão ao 
indivíduo pelo crime de 
tráfi co de drogas.

A ocorrência foi aten-
dida pelo SD PM Cléber 
e SD PM Rener e apre-
sentada no Plantão Poli-
cial de Piracicaba.

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

O menino da caixa
Acaba de sair, pela 

Editora Covare, de Pi-
racicaba, SP, mais um 
livro do advogado-es-
critor capivariano Luís 
Pereira. Trata-se da obra 
“O Menino da Caixa” – 
134 páginas, com diver-
sas ilustrações (inclusive 
capa), do artista Leonar-
do Pereira, pois, sim, de 
arrebatar a nossa aten-
ção e provocar surpresas 
e exclamações.  Não nos 
esquivamos em a� rmar: 
Que bela coisa Capivari 
ganha, num momento 
como este!

De cunho essencial-
mente infanto-juvenil, 
estende, contudo, todo 
o seu conteúdo � losó� -
co e social, para todas as 

idades. Isto, como se ob-
serva em toda extensão 
da obra, há de diferen-
cial nas vida do pequeno 
“Gustavinho”, que o autor 
descreveu como � gura 
primordial da narrativa.

Sorver cada página da 
obra, retirar exemplos 
edi� cantes, comparti-
lhar da emoção de um 
livro calcado nas peque-
ninas coisas, situar-se 
num tempo de grandes 
apertos – eis o que o 
leitor pode se ater, jus-
tamente agora, precisa-
mente agora, que a pan-
demia causa dissabores e 
perplexidades.

O livro “O Menino da 
Caixa” possui asperezas 
de um tempo em que 

ser da “Caixa” seria rece-
ber, do poder público, o 
conforto material para, 
dentro do ensino primá-
rio, caminhar aos anos 
de aprendizado. E, tam-
bém, com efeito, a cer-
teza alimentar, daquelas 
horas-manhãs, da sopa, 
do mingau, dos doces 
que a merenda escolar  
propiciava. Parece-nos, 
contudo, que não mu-
dou muito; apenas es-
tendeu-se, tais necessi-
dades a todos os demais.

Antecedendo a narra-
tiva da obra, o autor re-
lata a vinda do pequeno 
“Gustavinho” e as peri-
pécias dos seus pais com 
a sua chegada. Um tem-
po de visíveis di� culda-

des, mas, sobretudo, de 
imenso amor familiar.

A partir dessa fase 
inicial da obra, Luis Pe-
reira desenvolve o coti-
diano do menino e nos 
contempla com a espi-
ritualidade de tudo que 
envolve a família, bem 
como aspectos � losó� -
cos e sociais que o livro 
traduz naturalmente.

Com mais este li-
vro, Luis Pereira nos dá 
a certeza do vigor que 
ele possui pelas letras e, 
como que impelido em 
produzir coisas férteis e 
de alcance, certamente 
virão outros... e mais ou-
tros... e mais outros...

Parabéns, amigo! Su-
cesso, sempre!

Materiais apreendidos com estelionatários (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Guarda Civil de Capivari apreende drogas
Polícia  |  Autores do tráfi co foram encaminhados ao Distrito Policial de Piracicaba

Neste domingo (19), a 
Guarda Civil de Capivari 
realizava patrulhamen-
to pelo bairro Padovani, 
quando se depararam 
com dois indivíduos em 
atitude suspeita. Quando 
os mesmos avistaram a 
guarnição, tentaram es-
conder uma sacola que 
um deles segurava, le-
vantando a suspeita da 
guarnição. 

Ao abordarem os ra-
pazes, foi encontrado em 
busca pessoal a quantia 
de R$ 88,00 em notas e 
R$ 18,25 em moedas. Ao 
se dirigirem para o local 
onde havia sido escondi-

da a sacola, encontraram 
no interior da mesma 
a quantia de 102 pinos 
contendo crack, 75 pinos 
com cocaína e 129 ziplo-
cks contendo maconha. 

O autor do crime, 
após confessar trafi car 

pelo local, foi lhe dada 
voz de prisão em fl a-
grante pela guarnição. 
Diante dos fatos am-
bos foram conduzidos a 
Santa Casa de Capivari, 
onde foi realizado o exa-
me cautelar e logo após 

foram encaminhados ao 
Distrito Policial de Pi-
racicaba, tendo a autori-
dade policial de plantão 
ratifi cado a voz de pri-
são em fl agrante, perma-
necendo à disposição da 
justiça.

Grande quan� dade de entorpecentes foi apreendida pela Guarda Civil de Capivari  (Foto: Divulgação/Prefeitura de Capivari)
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Rua sem asfalto 
causa transtornos no 
Bosque dos Pinheiros

CAPIVARI

Moradores do bairro 
Bosque dos Pinheiros, 
em Capivari reclamam 
dos transtornos causa-
dos pela falta de asfalto 
na rua Piracicaba. Eles 
dizem que convivem 
há anos com poeira.

Segundo a morado-
ra Marlene, cerca de 15 
dias atrás a Prefeitura 
de Capivari passou a 
máquina na rua. Mas 
agora os moradores 
estão sofrendo com o 
excesso de poeira e 
também com veículos 
passando em alta ve-
locidade, não tendo o 
mínimo de considera-
ção com quem mora na 
região.

De acordo com o 
morador Erivaldo, 
“nós moradores da rua 
Piracicaba estamos so-
frendo com o descaso 
do poder público, só 
somos lembrados na 
época de eleições e na 
cobrança do IPTU, que 
por sinal caríssimo”.

A reivindicação dos 
moradores é para que 
a prefeitura jogue água 
na rua para amenizar a 
situação no momento. 
Eles também cobram 
para que o setor res-
ponsável cascalhe a via 
e implante redutores de 
velocidade.

Segundo a assesso-
ria da Prefeitura de Ca-
pivari, a Secretaria de 
Desenvolvimento Ur-
bano realizou o serviço 
de melhoria no local há 
15 dias, atendendo a 
pedidos dos moradores 
(por conta de buracos) 
e que a queixa relacio-
nada à poeira se deve 
ao trânsito de cami-
nhões que estão trans-
portando materiais 
para o loteamento que 
está sendo implantado 
ao lado do Bosque dos 
Pinheiros.

“O loteador se com-
prometeu a disponi-
bilizar caminhão para 
molhar a rua enquanto 
estiverem realizando 
as obras, inclusive, já 
está molhando nesta 
quinta-feira”, diz a pre-
feitura.

A prefeitura infor-
mou ainda que quanto 
a implantação de re-
dutores de velocidade 
no local, por se tratar 
de rua de terra, existe 
a dificuldade de fazer 
lombadas. “A solução 
é asfaltar a via, e a se-
cretaria está buscando 
recursos para isso”, fi-
naliza o Executivo em 
nota.

Com informações 
da rádio Raízes FM.

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

Poeira é uma das principais reclamações  (Foto: Tonny Machado)

Morador molhando a rua para amenizar a poeira  (Foto: Tonny Machado)
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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

GCM socorre 
vítima de 
acidente 

de trânsito
Na manhã de ter-

ça-feira (21), a guar-
nição da Guarda Civil 
de Capivari realizava 
patrulhamento pela 
rua Sinharinha Frota, 
quando se depararam 
com um acidente de 
trânsito evolvendo um 
ciclista e o motorista 
de um carro. 

Os guardas presta-
ram os devidos aten-
dimentos e acionaram 
o socorro, onde o ci-
clista foi levado até o 
Pronto Socorro local e 
o condutor do veículo, 
foi apresentado até a 
Delegacia de Polícia 
onde foi lavrado Bole-
tim de Ocorrência. 

CAPIVARI

Apreensão 
de drogas

Na terça-feira (21), 
os guardas civis de 
Capivari realizavam 
patrulha pelo bairro 
Moreto, local bastante 
conhecido pelo tráfi-
co de entorpecentes, 
quando se depararam 
com um rapaz em ati-
tude suspeita, escon-
dendo algo que estava 
em seu porte. 

Ao ser abordado, 
foi encontrado com o 
mesmo em busca pes-
soal, a quantia de 10 
pinos contendo coca-
ína em sua região ín-
tima. 

O rapaz foi levado 
até o Pronto Socorro 
local, para realização 
de exame cautelar e 
logo após foi encami-
nhado até a Delegacia 
de Polícia para serem 
tomadas as demais 
providências. Já as 
drogas foram apreen-
didas e permanecem 
em poder da Justiça.
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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

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

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

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

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

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

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

Veículos

CLASSIFICADOS

16/07 - Daniel Hessel - 37 anos
16/07 - Ana Maria Boccardo Bresciani - 75 anos
17/07 - Sueli Dilama dos Santos - 45 anos
17/07 - Sebastião Nogueira - 89 anos
18/07 - Lamartine Raimundo de Góes - 76 anos
18/07 - João Albino - 58 anos
18/07 - Ronaldo do Carmo Bettin - 45 anos
19/07 - Aparecida de F. Brugnerotto Monegatto - 65 anos
19/07 - Raimundo Luiz de Oliveira - 69 anos
20/07 - Rivaldo Alves de Lucena - 49 anos
20/07 - Renato Indrigo - 78 anos
20/07 - Helena Aparecida Veronez Jolo - 59 anos
20/07 - Clarice dos Santos - 65 anos
20/07 - Edilaine Vieira - 45 anos
21/07 - Tarcisio Colnaghi - 90 anos
22/07 - Maria Aparecida Brugnerotto de Almeida - 70 anos
22/07 - Leonino Pastrello - 85 anos
22/07 - Sebastiana Conceição Loatti Avancini - 87 anos
22/07 - Marilena do Nascimento Capossoli - 77 anos

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002519-17.2018.8.26.0125. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do 
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.
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“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

Vagas 
disponíveis 

no PAT 
Capivari
O Posto de Aten-

dimento ao Trabalha-
dor (PAT) de Capivari 
está com 4 vagas de 
emprego para diferen-
tes áreas, dentre elas, 
vendedora externa e 
interna, professor de 
inglês, operador de 
máquina empacotado-
ra e mecânico de usi-
nagem. 

Para todas elas 
exige-se experiência, 
exceto a vaga de pro-
fessor de inglês. Os 
salários e benefícios 
são a combinar. Inte-
ressados em se candi-
datar devem mandar o 
currículo pelo e-mail 
pat.atendimento@ca-
pivari.sp.gov.br. Para 
mais informações li-
gar: (19) 3491-9056.

Vagas
- Vendedora exter-

na e interna: Com ex-
periência. Especifica-
ções: realizar vendas 
por telefone e pessoal-
mente, possuir ensino 
médio concluído;

- Professor de in-
glês: Não é necessário 
ter experiência. Espe-
cificações: elaborar 
aulas de inglês, ne-
cessita estar cursando 
ensino médio ou com-
pleto e inglês fluente.

- Operador de má-
quina empacotadora: 
Com experiência. Es-
pecificações: realizar 
operação de máquinas 
empacotadoras, pos-
suir ensino fundamen-
tal completo.

- Mecânico de usi-
nagem: Com experi-
ência. Especificações: 
possuir ensino médio 
completo.

EMPREGO
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Dia 24/07
Andréa Quagliato
Armelinda Proença
Bruna Laleska da Costa
Giovana Dias Motta Mobiolli
Tatiana Ap. Marturano Moreira
Erice Conti
Nelly Aparecida Nabas de Campos
Ruan Henrique Bragion
Valter Matos
Luis Santana Santos
Wellington Viola
Leticia Schincariol

Dia 25/07
José Carlos Minçon
Otavio Feliciano
Alexandre Braggion Garcia
Fábio André Donizete Armelin
Fábio Veronez
Marcelo Aparecido Casares 
Gisela Martins
Paulo Leite Junior
Cleunice Rodrigues de Jesus
Claudio Rodrigues
Fernando Battagin Brunharo
Giovani Anhaia

Dia 26/07
Silvana Carnelós Nascimento
Walderez Minçon
Luiz Carlos Nascimento
Carlota Ap. Piffardini Savassa
Vitorio Balan
Silvana Alves Moreira
Henrique Turolla de Souza
Henrique dos Santos
Gabrielle Groppo Amancio
Fabio Santos
Jonas Barbosa de Campos
Fernanda Rodrigues
Ana Cristina Oliveira

Dia 27/07
José Carlos Facini
João José Castellini
Rita de Cássia Lopes
Giulia Isadora Ferreira
Daniel Teodoro
Alex Nascimento
Marcinho Oliveira
Sonia Terra de Campos

Dia 28/07
Walace de Oliveira da Silva
Clayton Alexandre M. da Costa
Túlio Canavesi Morato
Legiane de Fátima Mendes Costa
Clayton A. Monteiro da Costa
Eliana Ap. Felix Barboza
Anderson Pereira
Vanessa Manzatto
Diego Haddad
Bruna Maffeis
Eduardo Maia

Dia 29/07
Jeferson Costa de Almeida
Marizete de Sousa Soares Mendes
Patricia Cristina Xavier Leite
Tatiane Matias da Silva
Márcio Antonio de Campos
Lilian de Campos Contessa
Givanildo Laureano
José Luis Barboza
Everton Campanholi
Gabriel Panza Andrade

Dia 30/07
Luciana Aparecida Risso Machado
Laura Turolla Pellegrini
Geni Ciriaco Almeida Relli
Vanessa Zani Rodrigues de Jesus
Sidnei dos Santos
Maria Eduarda Aranha Menegati

Áries – De 21/03 a 20/04: A semana se inicia com a vibração da Lua Nova novamente em 
Câncer, porém agora com mais consciência das transformações familiares e de definições das ques-
tões profundas que tocam a estrutura da família. A experiência pode tocar também os assuntos 
domésticos com foco em imóveis. É um momento importante para se posicionar de uma forma mais 
ousada e corajosa para concretizar os planos futuros. O céu recomenda flexibilidade para negociar 
e assumir uma postura mais dinâmica. O seu bem-estar é uma questão que está em pauta. Nesta 
semana haverá a possibilidade de olhar mais para os seus interesses pessoais. Você está disposto 
a conduzir a relação e a tomar decisões a dois assertivas. É uma semana positiva para concretizar 
planos a dois, mas os assuntos familiares e domésticos estão em foco e exigem de vocês uma pos-
tura mais firme. Muitas sensações estão sendo definidas. É uma semana importante para encerrar 
um ciclo desgastado. Não segure mais uma situação que não dá para ser sustentada. É momento 
de criar novas oportunidades e de ter um plano B.

Touro – De 21/04 a 20/05: A semana começa com a vibração da Lua Nova novamente em 
Câncer, o que toca as relações próximas. Você está consciente das mudanças e das transformações 
que cercam pessoas, ideias, estudos, viagens e contatos que geram mudanças profundas. Você 
está em condições de selecionar melhor as ideias e de projetá-las entre as pessoas com sabedoria 
e determinação. A partir de tais reflexões, será possível encerrar processos que mexem muito com 
você. O desapego, aliado a uma nova forma de pensar, abre os caminhos. É uma semana muito 
positiva para inovar as posturas e para criar oportunidades, inclusive financeiras. Você vai sentir a 
necessidade de conversar com o cônjuge de uma forma mais profunda e de explorar ideias que cau-
sam transformações entre vocês. É uma conversa importante para definir situações com seriedade. 
É você quem dá o tônus profissional. O ciclo é novo e você deve atuar com flexibilidade. Nesta sema-
na podem acontecer reuniões, treinamentos e decisões importantes para promover novos projetos.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: A semana começa com a vibração da Lua Nova novamente no 
signo de Câncer, porém com maior consciência das transformações pelas quais você vem passando 
no âmbito financeiro e profissional. Uma nova forma de pensar sobre as possibilidades comerciais 
abre portas interessantes para investir. É preciso levar em consideração os recursos compartilhados 
e fazer um planejamento adequado para o momento. Os projetos ganham forma e você vai se sentir 
mais valorizado e feliz a partir de tais decisões que são direcionadas a projetos. Novas pontes edi-
ficam ideias promissoras. As decisões financeiras impactam a relação. É uma semana em que os 
dois podem sentir que há uma bifurcação na troca: ou estreitam os projetos a dois ou buscam uma 
possível separação. Tudo depende do estado de consciência e das necessidades pessoais. Nesta 
semana ficam em destaque os recursos compartilhados. É preciso avaliar as condições financeiras, 
porque investimentos podem ser necessários neste novo ciclo profissional.

Câncer – De 21/06 a 20/07: A semana começa com a vibração da Lua Nova novamente no 
signo de Câncer, mas agora com maior consciência a respeito de como deve se posicionar com 
uma pessoa importante para o seu desenvolvimento. A pessoa tocada pode ser o cônjuge, sócios 
ou parceiros. As mudanças acontecem em você, no seu comportamento e nas posturas. Você está 
com os pés fincados no chão, porque consegue perceber a realidade dos fatos e, dessa forma, pode 
criar novas bases para o relacionamento. Os seus valores foram transformados. A semana também 
fala sobre uma atuação nova com um grupo de pessoas ou para liderar projetos. Deixe o novo entrar 
e busque o aprimoramento pessoal como uma forma de se lançar de uma forma autêntica. Você 
mudou muito e, consequentemente, as transformações impactaram a sua forma de se relacionar. 
Você está encerrando um ciclo importante a dois e a experiência traz profundidade. Você está, po-
rém, mais consciente de todo esse processo e de como pode e deve atuar daqui para frente. Você 
está com pressa para ver os resultados. É uma semana para assumir novas posturas com sócios 
ou parceiros. Além disso, você está em busca de uma interação comercial benéfica e verdadeira.

Leão – De 21/07 a 22/08: A semana começa com a vibração da Lua Nova novamente no signo 
de Câncer, porém agora com mais consciência das transformações emocionais que ocorrem em 
seu íntimo. Os medos são superados e, neste momento, você consegue perceber o que carrega 
em silêncio. É uma semana para abastecer as energias e para criar movimentos mais concretos no 
trabalho, com o objetivo de também mudar a sua rotina. Sair do casulo é essencial neste processo 
de amadurecimento emocional. Busque a pessoa certa para ajudá-lo a organizar as ideias e a dividir 
os seus anseios. O céu lhe traz novas oportunidades profissionais ou novos caminhos. Agora, com 
mais habilidade emocional, você pode ampliar as suas percepções e olhar para o futuro. Se colocar 
no lugar do outro ainda é uma postura que o desafia. Seja flexível para interagir com as mudanças 
e para criar uma atmosfera de aprimoramento a dois. Os medos e os bloqueios emocionais ainda 
podem gerar conflitos. É uma semana importante para assumir compromissos no trabalho. Reflita 
sobre as suas crenças e sobre tudo o que vem bloqueando o seu progresso, porque o momento é de 
crescimento e de novas oportunidades. As relações com os colabores exigem flexibilidade.

Virgem – De 23/08 a 22/09: A semana começa com a vibração da Lua Nova novamente no 
signo de Câncer, porém agora com mais consciência das transformações que cercam os projetos 
e as relações de amizades. Você está passando por um processo muito profundo nas relações 
com filhos ou com amizades. Os seus valores estão sendo transformados e você poderá atuar com 
maior habilidade emocional para selecionar pessoas e experiências que devem ser mantidas ou 
descartadas. O céu lhe dá a possibilidade de criar e liderar novos projetos. É momento de ser e de 
atuar por meio de uma nova identidade pessoal. Ser quem você se tornou exige novas posturas e 
condutas em equipe. Você está mais consciente e seguro das transformações que geram curas 
na relação. O cônjuge está sensível, contudo, se sente disposto a mudar aspectos que o desafiam 
emocionalmente. O desenvolvimento dos filhos também proporciona crescimento e maturidade na 
troca entre vocês. O desenvolvimento em equipe é fundamental para o seu crescimento profissional. 
Você está sendo levado a selecionar e a fazer escolhas que se relacionam bem com ideias novas, 
além de com pessoas e clientes.

Libra – De 23/09 a 22/10: A semana começa com a vibração da Lua Nova novamente em 
Câncer, porém agora com mais consciência das transformações que ocorrem em sua carreira ou de 
decisões que impactam o futuro. As mudanças também afetam a casa e a estrutura doméstica. Você 
está encerrando um ciclo, o que lhe traz a possibilidade de entender melhor o que esperar de novas 
decisões e posturas. O céu favorece acordos e contratos. Se for necessário, é um bom período para 
utilizar os recursos materiais guardados ou fazer investimentos mais ousados. As experiências em 
outras cidades ou relacionadas a cursos ampliam o seu campo de visão e lhe trazem satisfação. 
As mudanças são profundas na relação, com foco na construção de estruturas sólidas em família. 
Vocês estão passando por um ciclo novo e as decisões a dois começam a tomar forma. A pessoa 
amada se sente motivada a explorar novas ideias. É uma semana importante para promover com-
promissos profissionais. Se quiser ter sucesso é importante assumir posturas firmes com chefes ou 
autoridades. Se for chefe, é preciso alinhar as ideias e assumir posturas novas para encerrar um 
ciclo desgastado.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: Você começa a semana com a vibração da Lua Nova novamen-
te no signo de Câncer, porém com mais consciência das transformações que impactam os seus va-
lores, além de interesse em cursos acadêmicos, questões judiciais, relações com pessoas distantes 
ou experiência em outras cidades ou país. O setor filosófico é tocado novamente e os últimos meses 
foram impactantes para transformar as crenças que o limitavam. Agora você está mais consciente 
das mudanças e sabe exatamente como deve se relacionar com as pessoas do seu convívio. A 
necessidade de expressar o que acredita é vital, além de uma ação que retrata a maturidade que 
você adquiriu. É preciso selecionar as pessoas com base na ética e no compromisso. O cônjuge está 
em busca da individualidade dele(a). O mesmo pode estar acontecendo com você. Uma mudança 
de crenças pode ser decisiva para que ambos renovem a relação. É preciso focar em estudos ou 
explorar o seu conhecimento de uma forma eficaz para tomar decisões significativas no trabalho. O 
céu fala sobre as decisões e a necessidade de conduzir a rotina com autonomia.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: A semana começa com a vibração da Lua Nova novamente em 
Câncer, porém agora com mais consciência das transformações pelas quais você vem passando 
em relação a lidar com recursos compartilhados, principalmente com foco em pagamento de contas, 
heranças, pensão, aposentadoria e investimentos. O céu lhe dá a possibilidade de atuar com sabe-
doria e ética. É preciso assumir as rédeas financeiras e tomar uma decisão sábia daqui para frente. 
O céu lhe dá a possibilidade de criar novas oportunidades de trabalho, mas antes é preciso atuar 
com maturidade diante dos obstáculos. O esforço, aliado à ética, é essencial para tomar decisões 
materiais. O amor está presente e isso é ótimo para o desenvolvimento afetivo, além de que lhe 
traz consciência da conexão entre vocês. Mas o passado ainda exerce uma influência significativa, 
podendo gerar névoas e bloqueios que vêm do passado. O céu fala sobre os novos caminhos e traz 
oportunidades de trabalho, porém é necessário assumir as rédeas financeiras, principalmente com 
foco em parcerias e sociedades. Faça uma boa seleção e uma administração positiva.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: A semana se inicia com a vibração da Lua Nova novamente 
em Câncer, porém agora com mais consciência das transformações pelas quais você vem passando 
no relacionamento. Está se encerrando um ciclo desgastado e o céu indica que está mais consciente 
de todo esse processo e de como tudo isso o impacta de frente. Os seus valores foram transforma-
dos, mas agora é momento de atuar por meio de um novo estado de consciência. O céu o convida a 
se relacionar de uma forma nova e adequada a esse novo ciclo. É preciso ter coragem para ser feliz 
verdadeiramente. Seja leve, seja inovador e promova a vida por meio do seu lado criativo. É uma 
semana muito importante para tomar decisões novas no campo afetivo. O céu lhe convida a mudar 
tendências rígidas e partir para um novo ciclo a dois. A relação passa por renovações ou uma nova 
pessoa entra. Você está mais consciente do seu valor e com vontade de desenvolver uma rotina 
mais alegre e harmônica. É uma semana importante para desenvolver o merecimento. As relações 
com chefes ou com autoridades passam por transformações profundas.

Aquário – De 21/01 a 19/02: A semana se inicia com a vibração da Lua Nova novamente em 
Câncer, porém agora com mais consciência das transformações pelas quais você vem passando em 
sua rotina e em seu trabalho. É momento de encarar o novo ciclo com flexibilidade e desenvoltura. 
Os medos e a falta de comprometimento podem bloquear o seu desenvolvimento. É preciso ter 
coragem para fazer a diferença e seguir os planos traçados com habilidade emocional. Busque a 
transformação interna para promover uma rotina produtiva e novos hábitos. A saúde é um ponto que 
deve ser tratado com atenção. Não tenha medo do novo! É uma semana positiva para conversar 
com a pessoa amada e para dividir todos os seus anseios e as suas expectativas. Os caminhos es-
tão abertos, mas ambos precisam amadurecer. É uma semana importante para promover mudanças 
mais estruturais em sua rotina de trabalho. Você está encerrando um ciclo importante e amadure-
cendo o modo como pode ser produtivo. Os medos devem ser superados.

Peixes – De 20/02 a 20/03: A semana começa com a vibração da Lua Nova novamente em 
Câncer, porém agora com mais consciência das transformações que cercam a autoestima, os filhos, 
o namoro, o lazer e o desenvolvimento dos seus talentos. É uma semana importante para averiguar 
se você está conectado aos seus valores, principalmente no campo afetivo. Se tiver filhos, é ne-
cessário entender as mudanças que o cercam, porque são profundas e geram maturidade. Para os 
assuntos do coração, é momento de transformar as sensações e os valores a dois. Reflita a respeito 
de quanto está se sentindo amado ou disposto a amar plenamente. O céu fala sobre as nuances 
que cercam o relacionamento afetivo. É preciso agir com maturidade e assumir os sentimentos com 
sabedoria. Para acertar em suas decisões, analise se vocês estão conectados em valores e crenças. 
Os projetos estão sendo transformados para que fiquem mais leves. O desafio está na falta de foco 
e numa visão ainda confusa a respeito do que esperar de resultados futuros.

Horóscopo

Parabéns e felicidades ao 
vereador Fabio Santos, que 
no próximo domingo (26), 
comemora mais um ano de 
vida. Receba os votos de 
saúde, paz e sucesso, de todos 
os familiares, amigos e da 
equipe da Câmara Municipal 
de Rafard.

FILMES

Fina Estampa - Globo - 21h – sexta-feira: 
Baltazar não consegue falar com Tereza Cris-
tina e liga para Crô. Quinzé avisa à mãe que 
sairá para um serviço, e Deborah fica enciu-
mada. O repórter Beto Junior chega para o 
encontro com Antenor. Griselda tenta impe-
dir que Antenor revele o segredo de Tereza 
Cristina para Beto, mas o repórter consegue 
copiar o arquivo. Vanessa descobre que Renê 
está solteiro. Guaracy e Griselda voltam a ser 
amigos. Tereza Cristina acorda no cemitério. 
A mulher contratada por Ferdinand sabota a 
bebida de Quinzé. Teodora chega à mansão 
de Griselda. Tereza Cristina conta para Crô 
que viu Marcela no cemitério. Ferdinand atira 
Quinzé na piscina.

Totalmente Demais - Globo - 19h – sexta-
-feira: Dino insiste para que Gilda volte para 
sua cidade com as crianças e inventa que tem 
um assunto profissional para resolver no Rio 
de Janeiro. Stelinha faz uma surpresa a Eliza 
e afirma que a ajudará na última prova do con-
curso. Carolina se surpreende ao saber por 
Germano que Eliza pode ser filha do empre-
sário. Germano pede a Carolina que lhe ajude 
a fazer um teste de DNA em Eliza. Peçanha 
informa a Dino que conseguiu um pedido de 
prisão provisória para Eliza. Dino despista 
Peçanha e vai até o estúdio conferir o ensaio 
fotográfico de Eliza. Eliza entra em pânico ao 
avistar Dino.

Novo Mundo - Globo - 18h – sexta-feira: 
Anna implora que o ministro não deixe Vitória 
com Thomas. Idalina alerta Diara sobre Greta. 
Hugo agrada os possíveis patrocinadores da 
candidatura de Licurgo. Elvira faz um acordo 
com Liu. Anna volta para o palácio. Domitila 
acredita estar grávida de Dom Pedro. Diara 
decide fazer as pazes com Greta para agra-
dar o marido. Schultz se preocupa quando 
Greta fala sobre a saúde de Wolfgang. Piatã 
cuida de Jacira com a ajuda de Olinto. Ubira-
jara briga com Jurema por causa de Jacira. 
Leopoldina e Bonifácio trocam elogios. Greta 
beija Ferdinando. Anna afirma a Joaquim que 
precisa mandar Thomas para a cadeia. Tho-
mas e Fred se encontram no presídio.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: Ro-
ney combina com Keyla e Deco de ir ao hos-
pital conferir o resultado do exame de Tonico. 
Lica convence Bóris a lutar por uma bolsa de 
estudos para Ellen em seu colégio. Dóris per-
cebe o entusiasmo de Lica por Bóris e alerta 
o namorado. K2 descobre sobre o exame de 
DNA de Tonico, exigido por Roney. Nena se 
desculpa com Anderson e decide conhecer 
Tina. Clara e Samantha convencem Guto a 
desmarcar sua aula com Benê por conta do 
ensaio da banda. O exame de DNA confirma 
a paternidade de Deco, e Roney confronta o 
rapaz. Anderson e Tina discutem. Tato vê Ke-
yla com Deco e Tonico.

Ouro Verde - Band - 20h20 – segunda-feira: 
Amanda quer adiar o casamento, mas José e 
Padre Sebastião a convencem do contrário. 
Laurentino suplica a Edson que o mate e ele 
lhe concede esse desejo. Salvador fica frente 
a frente com Jorge, que o perdoa. Enquanto 
começa a cerimônia de casamento de José 
e Amanda, o carro de Maria Teresa chega. 
Padre Sebastião finaliza o enlace anunciando 
que vai deixar o sacerdócio.

Chiquititas - SBT - 21h15 – sexta-feira: As 
chiquititas ficam chateadas ao saberem que 
Junior levou apenas Mili para passear. Carol 
da a ideia das garotas brincarem na rua, mas 
as pequeninas falam que para elas saírem 
precisam estar acompanhadas de um adulto. 
Carol diz que ela pode acompanhá-las. En-
tusiasmadas, as meninas aceitam e a moça 
dá a sugestão de brincarem de taco. Mosca, 
Rafa e Binho descansam na praça. As chiqui-
titas se divertem na praça e Mosca, Rafa e 
Binho observam de longe. O rapaz apresenta 
Mili para Valentina e Gabriela. Valentina pede 
para Mili ficar com Gabi para ela poder subir 
no quarto e pegar o remédio da moça. A garo-
ta continua lendo a história que a governanta 
estava contando para Gabi e sem saber o mo-
tivo, Gabriela se encanta pela menina. Beto 
chega atrasado para o encontro com Clarita, 
que fica irritada. Ao chegarem ao cinema, o 
encontro perfeito que Clarita imaginou não 
acontece. Mosca, Rafa e Binho pedem para 
as meninas deixarem com que eles brinquem 
com elas. As pequeninas aceitam e todos se 
divertem juntos. Ao chegar à sala e ver Mili 
contando historias para Gabi, José Ricardo 
fica irritado. O empresário fica nervoso e fala 
a Junior que não é para levar meninas do or-
fanato para sua casa. O rapaz fala que a ga-
rota precisa falar rapidamente com ele. José 
Ricardo decide escutar o que Mili tem para di-
zer. A garota conta a história de Pata, Mosca, 
Rafa e Binho. Na praça, ao fim da brincadeira, 
Chico convida os meninos para um lanche no 
orfanato. Carol lembra das regras que os me-
ninos não podem entrar no lugar. Pata dá à 
ideia de eles fazerem um piquenique do lado 
de fora do lugar, assim todos poderão comer 
juntos. No cinema, Clarita se irrita com o des-
leixo de Beto, que a beija. Ernestina avisa a 
Sofia que as meninas estão fazendo piqueni-
que e que Mili saiu com Junior. Junior chega 
com Mili no Café Boutique e é atendida por 
Tobias e Leticia. Carolina pede para as meni-
nas entrarem e para os garotos irem embora. 
Mosca decide que ele e os amigos precisam 
passar a noite no porão. Pata fica triste ao ver 
o irmão e os amigos irem embora. Carol tenta 
consolar a menina. Mili chega no orfanato e 
diz para Pata que o Dr. José Ricardo não deu 
atenção a ela. 

Betty, A Feia em NY - SBT - 18h30 – sex-
ta-feira: Joaquim convida Betty para ir até o 
hotel onde está hospedado. Armando os se-
gue e Betty percebe. Ao chegarem no quarto, 
Joaquim percebe que Betty está nervosa e 
ela conta que Armando os viu. Armando vai 
embora arrasado, acreditando que Betty e Jo-
aquim passarão a noite juntos. No dia seguin-
te, os dois se encontram no elevador da V&M 
e Armando faz a Betty perguntas sarcásticas 
sobre o que aconteceu entre ela e Joaquim na 
noite anterior. Maria Lúcia vê o vídeo que Ri-
cardo enviou para seu melhor amigo. Patrícia 
sente ciúmes ao saber da reunião entre Cindy 
e Nícolas. Joaquim inaugura seu escritório no 
mesmo edifício da V&M. Joaquim diz a Betty 
que ficará um tempo em Los Angeles para 
que ela possa entender melhor seus senti-
mentos. Júlia volta a procurar Armando para 

dizer que entre ele e sua filha nunca haverá 
nada.

O Que a Vida Me Roubou - SBT - 17h15 – 
sexta-feira: Graziela procura Fabíola para 
exigir metade da herança e diz que tem direito 
por tê-la ajudado a impugnar o testamento. 
Fabíola diz que não está disposta a lhe dar 
nem um centavo. José Luiz sai da prisão e diz 
a Esmeralda que quer ver Montserrat. Carlota 
parabeniza Amélia pela organização da festa 
de posse de Pedro Medina como governador 
de Água Azul. Amélia comenta que os doces 
foram fornecidos por Montse e Carlota elogia 
a sobrinha por estar superando suas dores e 
criando seu filho com muita maturidade. Re-
nato, Demétrio e Mônica preparam uma festa 
de boas-vindas para José Luis na casa de Es-
meralda. Rosário pergunta a Montse porque 
está tão pensativa. Ela diz que José Luis foi 
posto em liberdade e gostaria de esclarecer 
muitas coisas com ele. Rosário a aconselha a 
ficar longe dele. Montse está trabalhando na 
cafeteria quando é surpreendida pela chega-
da de José Luis.

Cúmplices de um Resgate - SBT - 21h30 – 
sexta-feira: Giuseppe descobre que é Nico 
que está no site de relacionamento e o proíbe 
de mexer no computador. Fiorina fica mais ali-
viada ao saber que Giuseppe não fez nada. 
Os cúmplices voltam a ensaiar na gravadora 
após Meire proibi-los de tocar na garagem do 
condomínio. Vicente está prestes a ser trans-
ferido para um presídio devido a super lotação 
na delegacia.

Apocalipse - Record - 20h45 – sexta-feira: 
Adriano fica mexido com as palavras do pas-
tor sobre o Senhor. Dylan recebe Natália em 
Nova Iorque. Débora age de maneira sensual 
com Alan. Stefano recebe Vittorio na Nova Ba-
bilônia. Em conversa com Susana, Tiatira diz 
que Israel não aceitará a imposição de Ricar-
do. Wallace fica surpreso com a recuperação 
de Tião, que o alerta para Ricardo. Robinson 
conta que quer deixar a vida do crime, mas 
Dudu o ameaça. César diz temer a presença 
de Adriano. Stefano avisa a Vittorio que agora 
o único deus é Ricardo. Natália acha graça 
do jeito de Uri. Benjamin e Adriano se juntam 
na luta contra o mal. Wallace aconselha Ro-
binson a deixar o crime. Alan e Susana dis-
cutem e ele a expulsa do apartamento. Tião 
diz que Wallace não pode continuar servindo 
Ricardo. Susana se separa de Alan. Adriano 
agradece a ajuda de Estela e Glória. Natália 
elogia Dylan e eles se beijam. Bárbara diz 
que agiu mal com Zoe. Aos prantos, Susana 
procura Uri. Zoe fala do próximo selo do Apo-
calipse, o Cavaleiro negro, que representa a 
fome no mundo. Jonas lê o trecho da Bíblia 
em questão.

Jesus - Record - 21h30 – sexta-feira: Anás 
fica incomodado com as palavras de Mirian 
sobre Jesus. Tiago Justo recebe os cumpri-
mentos dos convidados. Almáquio e Diana 
preparam o banquete da festa. Antipas con-
cede o desejo de Joana e Herodíade fica 
irritada. Eles são avisados sobre o sumiço 
de Salomé. Jesus encoraja seus discípulos. 
Gestas conversa com Dimas e mostra o ouro 
que tirou de Judite. Cornélius e Goy falam so-
bre a visita a Pilatos. Tiago Justo fica ansioso 
com a demora de Deborah. Edissa entra no 
palácio, mas é vista por um soldado. Deborah 
pede para Helena deixá-la sozinha por alguns 
instantes. Antipas não entende o motivo de 
Salomé ter fugido. Helena, Maria e Kesiah 
descobrem que Edissa é a mãe de Deborah. 
Os apóstolos refletem sobre as palavras de 
Jesus. Efraim se recusa a pedir a ajuda do 
Messias e acaba morrendo.

FILMES

A Bússola De Ouro – Globo - 14h57 – sex-
ta-feira: Lyra Belacqua é uma órfã que foi 
criada na universidade Oxford. No mundo em 
que vive, todas as pessoas têm um “daemon”, 
ou seja, uma manifestação de sua própria 
alma em forma animal. Lyra leva uma vida 
tranquila, até ela e seu daemon, Pantalaimon, 
descobrirem a existência de uma substância 
misteriosa chamada “pó”. Isto provoca um es-
tranho efeito nas crianças, o que faz com que 
as autoridades religiosas se convençam de 
que representa o mal. Seguindo o misterioso 
lorde Asriel, seu protetor, Lyra parte em busca 
de uma resposta. Em Londres, ela descobre 
que diversas crianças estão desaparecendo, 
entre elas Roger, seu melhor amigo. Com a 
ajuda de um instrumento ancestral, que se 
parece com uma bússola de ouro, ela parte 
numa jornada que pode alterar o mundo para 
sempre.

Zapped – SBT - 23h15 – sexta-feira: A rotina 
tranquila e organizada de Zoey, uma adoles-
cente que adora dançar, muda quando sua 
mãe se casa novamente. Com o padrasto, ela 
ganha três irmãos bagunceiros e barulhentos, 
além de um cão descontrolado. Justamente 
por causa desse cachorro, ela descobre um 
App que faz o animal obedecer aos seus 
comandos de voz. De repente ela descobre 
que o App também funciona para controlar os 
meninos.

João, o Maestro – Globo - 2h11 – sexta-fei-
ra: Quando criança, João Carlos Martins foi 
considerado um prodígio do piano. Aos pou-
cos, sua fama ganhou os noticiários e levou o 
músico à Europa e a outros países da Améri-
ca do Sul. Estabelecido como pianista de su-
cesso, na fase adulta, sofre um acidente que 
prejudica o movimento da mão direita. João 
tenta se restabelecer e, enquanto isso, apre-
senta-se em concertos para uma mão só. No 
entanto, um segundo acidente retira os movi-
mentos da mão esquerda, o que faz com que 
ele, mais uma vez, tenha que se reinventar.

Monitores Do Barulho – Globo - 3h47 – 
sexta-feira: Olívia é a uma conselheira resi-
dente-chefe do seu dormitório da faculdade, 
estudando no local apenas porque seu pai pa-
gou pelo estádio do time universitário. Para al-
cançar o sonho de trabalhar no Vale do Silício, 
ela precisa fazer um bom trabalho e controlar 
os outros conselheiros. Dentre suas desven-
turas, ela precisa lidar com uma pessoa que 
grampeia camisinhas nos quadros de aviso, 
outra que possui um cão clandestino no quar-
to, um cara com seis empregos e um maluco 
que cheira os seus lençóis.

Novelas e Filmes

Quem também apaga velinhas 
na próxima segunda-feira (27) 
é o vereador Daniel Teodoro. 
A esposa Francielle, familiares, 
amigos e toda equipe da 
Câmara Municipal de Rafard 
desejam que esta data seja 
repleta de muita paz, amor, 
saúde e sucesso. Parabéns!

A equipe do jornal O Semanário 
deseja os parabéns à 
Sonia Terra Campos, esposa 
do saudoso amigo José Maria 
de Campos, que na próxima 
segunda-feira (27), comemora 
mais um ano de vida. Receba 
também os votos de paz, saúde 
e felicidades, dos filhos Bruno 
e Junior, da neta Gabriela, 
familiares e amigos.

Família Barboza em festa! Parabéns ao casal Eliana Ap. Felix 
Barboza e José Luis Barboza, que completa mais um ano de vida 
na próxima semana. Eliana na terça-feira (28) e Zé Luis na quarta-
feira (29). Recebam o carinho dos filhos Maiza e Maikel, dos netos 
Olavo e Lorena, familiares e amigos.
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Campanha de Vacinação 
contra o Sarampo 

CAPIVARI

A Secretaria de Saú-
de  está imunizando os 
moradores de Capivari 
na 2ª Campanha Nacio-
nal da Vacinação contra 
o Sarampo. A campanha 
acontece nas Unidades 
Básicas de Saúde, das 
8h às 11h e das 12h30 às 
16h. A Campanha segue 
até o dia 31 de agosto 
em todos os estados e 
municípios do país.  

Para se vacinar é ne-
cessário estar munido do 
cartão do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e car-
teira de vacinação (para 
quem tiver).   

De 6 meses a 29 anos, 
será avaliada a carteiri-
nha do paciente no pri-
meiro instante e se cons-
tar duas doses tomadas, 
não receberá uma outra, 
será realizada apenas a 
intensificação (Campa-
nha Seletiva).

Pacientes de 30 a 49 
anos deverão receber a 
vacina. Já as gestantes, 
não podem tomar a vaci-
na durante o período de 
gestação.

O grupo de 50 anos 
para cima não precisam 
tomar. 

O Sarampo é uma do-

ença grave e contagiosa 
causada por um vírus da 
família paramyxorivi-
dae, sendo transmitido 
frequentemente por con-
tato direto e pelo ar.  

Segundo a Organiza-
ção Mundial da Saúde 
(OMS), diferentes paí-
ses em todas as regiões 
do mundo reportaram 
surtos de sarampo em 
2019 e 2020, com mais 
de 400 mil casos até 5 
de novembro de 2019 e 
mais de 28 mil casos em 
2020.  

No Brasil, o Boletim 
nº 39 da SVS/MS regis-
tra mais de 16.000 casos 
e 15 óbitos até dezembro 
de 2019 e, em 2020, no 
período entre a 1ª e a 23ª 
Semana Epidemiológi-
ca (SE) foram registra-
dos no país 4.017 casos 
da doença e 4 óbitos 
em 21 estados. A região 
Norte apresenta cinco 
(71,4%) estados com 
surto, a região Nordeste 
seis (66,6%), a Sudeste 
três (75,0%), a Sul com 
os seus três estados em 
surto (100%), e a região 
Centro-oeste apresenta 
quatro (100,0%) estados 
com casos.

Vacinas serão aplicadas nas UBS’s (Foto: Divulgação/Prefeitura de Capivari)

53 pessoas doam sangue 
pela primeira vez

CAPIVARI

No último sábado 
(18), Capivari realizou 
a 2ª Campanha da Doa-
ção de Sangue de 2020. 
A coleta acontece na 
EMEIEF Prof. José Be-
nedito Pinto Antunes.

Foram coletadas 122 
bolsas de sangue. 144 
pessoas estiveram pre-
sentes, porém, 21 desses 
candidatos eram inaptos 

e houve uma desistên-
cia. Dentre os 122 can-
didatos, 53 realizaram 
a doação pela primeira 
vez.  

Além das doações 
de sangue, foi realizado 
também o cadastro de 
medula óssea, no qual 
51 pessoas se cadastra-
ram.
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EDITAL DE PROCLAMAS
Rosane Mila Peixoto, Oficial do Cartório do Registro Civil e Notas 
do Município de Rafard, Comarca de Capivari, Estado de São 
Paulo. Faz saber que pretendem se casar:

MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA SILVA e NOEMÍ CORRÊA, 
sendo o pretendente: natural de Inhapi-AL, onde nasceu, aos 
29/10/1994, profissão: operador, estado civil: solteiro, domiciliado 
e residente em Capivari-SP, Rua Alejandro Lebl Rosenfeld, 51, 
bairro: Caraça, filho de Ivaldo Menezes da Silva e Maria Lúcia de 
Souza Silva; e a pretendente: natural de Capivari-SP, onde nas-
ceu, aos 26/10/1991, profissão: encarregada, estado civil: solteira, 
domiciliada e residente em Rafard-SP, Rua Allan Rolim Barbosa, 
292, bairro: Popular, filha de José Benedito Corrêa e Célia Maria 
do Monte Serrate de Arruda.

Rafard, 21 de julho de 2020.

CARLOS DANIEL GONÇALVES DOS SANTOS e INGRID 
APARECIDA DE GODOY, sendo o pretendente: natural de Capiva-
ri-SP, onde nasceu, aos 01/06/2000, profissão: ajudante de produ-
ção, estado civil: solteiro, domiciliado e residente em Capivari-SP, 
Rua Madre Valéria, 497, bairro: Centro, filho de Rogério Gonçalves 
dos Santos e Cristiane Roselí Pires dos Santos; e a pretendente: 
natural de Capivari-SP, onde nasceu, aos 15/01/2000, profissão: 
auxiliar de técnico de informática, estado civil: solteira, domicilia-
da e residente em Rafard-SP, Rua Giovani Boscolo, 536, bairro: 
Popular, filha de Israel de Godoy e Patrícia Darangone de Godoy.

Rafard, 23 de julho de 2020.

Rosane Mila Peixoto - Oficial e Tabeliã

Adolescentes são 
detidos com maconha 

na Vila Clemente 

POLÍCIA

Na sexta-feira (17), 
por volta das 14h15, a 
Guarda Civil de Capi-
vari estava em patrulha-
mento pela rua Manuel 
de S. Teixeira, no bairro 
Vila Clemente, quando 
recebeu uma denúncia 
de um morador, que al-
guns adolescentes sus-
peitos estariam em trafi-
cância pelo local.

Ao serem abordados, 
foi encontrado em posse 
dos mesmos 2 papelotes 
aparentando ser maco-
nha. 

Os adolescentes fo-
ram conduzidos a De-
legacia de Polícia, onde 
foi registrado o Boletim 
de Ocorrência, e em se-
guida foram entregues a 
suas genitoras e libera-
dos. 

Padovani
Durante patrulha-

mento no último domin-
go (19), por volta das 
2h45, pela rua José Her-
mínio Panserini, bairro 
Padovani, os guardas ci-
vis avistaram elementos 
suspeitos pelo local, que 
ao visualizarem a viatu-
ra, empreenderam fuga. 

Diante dos fatos, após 
varredura no local, foi 
localizada uma pochete 
na cor verde camuflada 
embaixo de um feixe de 
palhas. Ao averiguar a 
pochete foram localiza-
dos 27 eppendorfs con-
tendo substância apa-

rentemente cocaína, 8 
invólucros contendo em 
seu interior substância 
aparentando ser crack e 
27 ziplok com substân-
cia verde aparentando 
ser cocaína. As mesmas 
foram apresentadas à 
Delegacia de Polícia, 
onde foi realizada a 
apreensão das substân-
cias e lavrado o auto de 
apreensão. 

Moreto
Também no domin-

go (19), por volta das 
13h30, a guarnição da 
Guarda Civil em patru-
lhamento pela rua Moi-
ses Biassio com a rua 
João Moreto, no bairro 
Moreto, avistou dois in-
divíduos em atitude sus-
peita, sendo que um de-
les empreendeu fuga de 
bicicleta. 

O rapaz foi abordado 
e de posse do mesmo, 
estava a quantia de R$ 
170,00 em espécie e 5 
eppendorfs de pó apa-
rentando cocaína, en-
contrado no local com 
a ajuda do cão farejador 
“Pantera” do Canil da 
Guarda Civil.

O adolescente foi 
conduzido à Delega-
cia de Polícia onde foi 
registrado o Boletim 
de Ocorrência por Ato 
Infracional/Tráfico de 
Drogas e em seguida foi 
entregue a sua genitora e 
liberado.
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R. Cons. Gavião Peixoto, 617 - RAFARD

Fone: (19) 3496-1691

Pães - Doces - Bolos
Sorvetes - Café Espresso

R. Maurício Allain, 119
Fone: (19) 3496-1187

Panificadora 
Pantojo

O melhor pão da cidade.
Aceitamos encomendas de

pão, bolos, doces e salgados.

Último dia para se 
imunizar contra 
o vírus Influenza

CAPIVARI

A Campanha de Vaci-
nação contra a Influen-
za (gripe) termina nes-
ta sexta-feira (24) em 
Capivari. A vacina está 
sendo aplicada nas Uni-
dades Básicas de Saúde 
(UBS) do município, das 
8h às 11h e das 12h30 às 
16h, aberta para toda a 
população.  

Para se vacinar é ne-
cessário estar munido do 
cartão do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e car-
teira de vacinação (para 
quem tiver).   

Embora a imunização 
não esteja mais restrita 
aos grupos prioritários, 
a Secretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo faz 
um apelo especial para a 
importância de ampliar 
a cobertura vacinal en-
tre crianças com idade 
de 6 meses a menores de 
6 anos, gestantes e puér-
peras, pois os índices 
nestes públicos ainda 
são baixos. 

Influeza  
Segundo o Governo 

do Estado de São Paulo, 

a vacina é segura, eficaz 
e ajuda a evitar doenças 
respiratórias causadas 
por gripes e resfriados, 
mais frequentes nessa 
época do ano. A vaci-
na não protege contra o 
novo coronavírus, mas 
o governo considera que 
ela é fundamental para 
diminuir o número de 
pessoas que apresentam 
problemas respiratórios 
graves, principalmente 
as que necessitam de in-
ternação. 

Em todo o Estado de 
São Paulo mais de 14,2 
milhões de doses de va-
cina contra a Influen-
za já foram aplicadas 
em grupos prioritários, 
como crianças, profis-
sionais da saúde, idosos 
e gestantes. Foi atingi-
da a meta de chegar a 
90% da população entre 
alguns públicos, alcan-
çando 6,7 mil indígenas 
(100%), 1,5 milhão de 
profissionais de saúde 
(100%) e 5,8 milhões de 
idosos (100%). 



16 24 DE JULHO DE 2020O Semanário

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

Creches dos bairros 
Santa Tereza D’Ávilla 
e Jardim Santa Maria 

aguardam recursos

CAPIVARI

As obras de cons-
trução das creches nos 
bairros Santa Tereza 
D’Ávilla e Jardim San-
ta Maria se encontram 
paralisadas (e não aban-
donadas), devido à falta 
de liberação de recursos 
do Governo Federal e do 
Ministério da Educação. 
Em ambos os casos, a or-
dem de serviço foi dada 
em 10 de maio de 2018.

Dos valores das 
obras, a do Santa Tereza 
D’Ávilla receberá o total 
de R$ 1.075.753,17, sen-
do que já foram pagos 
pelo Governo Federal e 
o Ministério da Educa-
ção R$ 492.610,80, res-
tando apenas o valor de 
R$ 583.142,37. A Prefei-
tura dará a contrapartida 
total de R$ 214.623,79, 
sendo que tem a liquidar 
apenas R$ 42 mil. O per-
centual de execução da 
obra é de 65,19%.

Já a creche Santa Ma-
ria, está previsto o total 
de investimentos pelo 
Governo Federal e o Mi-
nistério da Educação de 
R$ 1.089.645,41, sen-
do que do total foram 
pagos R$ 691.693,31. 
Falta o repasse de R$ 
397.952,10. A contra-
partida da Prefeitura 
de Capivari é de R$ 
195.704,26, totalmente 
liquidada.

As informações são 
da Secretaria de Educa-
ção e da Secretaria de 
Desenvolvimento Ur-
bano de Capivari, que 
garantiu que realiza 
constante contato e atu-
aliza o sistema para que 
aconteça a liberação do 
que resta destes repas-
ses. “A informação até o 
presente momento é que 
o Tesouro Nacional não 
possui o recurso”, conta 
a prefeitura.

Creche no Jardim Santa Maria (Foto: Divulgação/Prefeitura de Capivari)

Creche no Santa Tereza D’Ávilla (Foto: Divulgação/Prefeitura de Capivari)




