
Colisão deixa motorista 
ferido em vicinal que liga 

Rafard a Porto Feliz
Vítima foi socorrida para o pronto-socorro 

de Porto Feliz. Página 6

ACIDENTE

Pontes 
receberão 
pintura e 

manutenção 
de iluminação

CAPIVARI

Página 5

Taxa de recuperados da doença também é alta e chega à 68%, ou seja, 602 pessoas já 
estão livres da doença nas três cidades da região. O Brasil já registrou mais de 90 mil 
mortos pela doença desde o início da pandemia. A soma das pessoas infectadas desde 
o início da contagem atingiu mais de 2,5 milhões de pessoas. Há 675.712 pacientes em 
acompanhamento e cerca de 1,8 milhão de pessoas já se recuperaram do coronavírus.
Página 7

Coronavírus: Capivari, 
Rafard e Mombuca somam 
18 óbitos e se aproximam 
de 900 casos confirmados

Secretaria de Habitação 
alerta sobre golpes com 

cobranças falsas da CDHU
Golpistas estão contatando mutuários da 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional 
e Urbano (CDHU) pelo WhatsApp, para fazer 

cobranças falsas . Página 4

CAPIVARI

Reforço na limpeza pública: 
Rafard compra caminhão 
compactador de lixo 0Km

Chega de trator ou caminhão velho realizando a coleta de lixo pelas ruas de Rafard. 
Após anos sofrendo com as constantes quebras dos veículos que realizavam a coleta do lixo na 
cidade, a Prefeitura de Rafard investiu recursos próprios – R$ 462 mil – para a compra de um 

caminhão compactador de lixo zero quilômetro. Novo veículo tem o dobro da capacidade do antigo 
e deve atender população nos próximos dias. Página 9

INVESTIMENTO

Prefeitura investiga 
vendas de cestas básicas 

de programas sociais
Prefeitura de Capivari recebeu denúncias da 
venda irregular de cestas básicas por parte 

de algumas pessoas beneficiárias do Programa 
Bolsa Família.   Página 10

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

A imprensa e a nossa língua 11
Na Bíblia há vários no-

mes para Deus. Como o 
terceiro mandamento diz 
que não se deve falar Seu 
nome em vão, os judeus 
evitavam mencioná-lo. So-
mente o sumo-sacerdote 
e em algumas cerimônias 
expressavam nomes como 
YHWH, ELOHIM, e El 
Shadday. Deus Se apresen-
tou a Abraão (Gn 17:1) di-
zendo “Eu sou El Shadday” 
(Eu sou Deus Todo Podero-
so). “El” (Deus) e “Shadday” 
vem de “shad” (seio) dando 
a ideia do Deus que Susten-
ta Seus � lhos, Aquele que 
alimenta e lhes dá desenvol-
vimento, O Todo Poderoso 
que os livra dos Inimigos, 
ainda tem o conceito de Se-
nhor, Líder e Comandante. 
A raiz etimológica é “êden” 
(não confundir com Éden o 
paraíso). Êdens eram as ba-
ses de prata com pinos para 
sustentar as tábuas de cedro 
revestidas de ouro, que uni-
das formavam as paredes do 
santuário construído no de-
serto por orientação divina. 
Deste termo vem o vocábu-
lo “Adon” (Senhor) e desta 
surgiu Adonai. Adonai tem 
o conceito de rocha de es-
quina no alicerce, suporte, 
força, poder, autoridade, 
Senhor. Para os hebreus 
Adonai signi� ca Mestre, 
O Deus acima de todos os 
deuses, Deus dos deuses, 
Rei dos Reis. Esta adjetiva-

ção fez com que houvesse 
mais reverência rareando 
sua menção na conversa 
trivial. Na conversa comum 
usavam mais Yshia, D-us, 
Aba. Yshia e D-us são abre-
viaturas de YHWH e Deus. 
Segundo alguns bons di-
cionaristas Deus signi� ca 
Luz, dia, glória. O termo 
hebraico “Aba” é traduzi-
do por “papai”. Ao sepa-
rar as letras do termo Aba: 
“A” (Deus Poderoso) e “B” 
(casa) (lembrando que na-
quela língua não há vogais). 
Aba quer dizer Pai Podero-
so para defender e suster a 
família.

Há muito a se dizer so-
bre os signi� cados, emo-
ções e sentimentos que as 
palavras, letras e nomes das 
letras expressam àqueles 
que conhecem a língua ju-
dia, os lê e os interpreta. Os 
estudantes da Bíblia, conhe-
cedores do hebraico, grego e 
latim podem entender mais 
claramente o que realmen-
te signi� ca cada frase, cada 
versículo e obter um escopo 
mais amplo e certeiro. Fe-
lizmente, os não privilegia-
dos com esses dons, podem 
usar os dicionários, mapas e 
bons comentários bíblicos. 
O recurso mais e� ciente é 
pedir ao Espírito Santo que 
ensine a Sua Palavra. Peça 
sabedoria (a Deus) que a to-
dos dá liberalmente (Tiago 
1:5-6). Como o espaço não 

é para uma tese, vamos tor-
nar o assunto menos can-
sativo e citarmos algumas 
curiosidades sobre algumas 
palavras mais conhecidas 
contidas na Bíblia.

Como já comentamos 
os termos grego “Gênesis” 
(Origem) e hebraico “Be-
reshit” (Em Princípio), va-
mos re� exionar sobre o úl-
timo livro da Escritura, pelo 
nome grego “Apocalipse”. O 
Novo Testamento foi escrito 
na língua grega antiga, cha-
mada Koiné. O livro Apoca-
lipse é terri� cado por mui-
tos, misterioso para outros 
e amado pelos estudiosos, 
que nele descobriram a “Pé-
rola de Grande Preço”.

A palavra apocalipse é 
composta de “apó”, (longe 
de), e “calipse” (escondido); 
portanto, apocalipse signi-
� ca revelação, declaração, 
divulgação... O termo “eu-
calipto”; é constituído das 
palavras gregas: “eu” (bem) 
e “calípto” (escondido) - a 
mesma raiz de calipse. O 
nome da árvore, eucalip-
to, signi� ca bem escon-
dido porque sua semente 
está muito bem protegida, 
oculta. Lembra o termo 
“apócrifo” que é longe de se 
saber quem é o autor. Ten-
taram adicionar à Bíblia 
muitos livros e epístolas, e 
alguns até foram introdu-
zidos nas edições católicas, 
porém todos são conside-

rados apócrifos ou não ca-
nônicos, porque não foram 
aprovados pelo Cânon, são 
tidos como não inspirados 
pelo Espírito Santo. S. João 
começa escrevendo o livro 
derradeiro assim: “Reve-
lação de Jesus Cristo, que 
Deus Lhe deu para mostrar 
aos Seus servos as últimas 
coisas que brevemente de-
vem acontecer” (Ap.1:1). 
Uma revelação a respeito 
do amor de Jesus  ao der-
ramar Seu sangue a � m de 
salvar Seu povo (Ap. 1:5-6), 
para con� rmar Sua breve 
volta com nuvem de anjos 
(Ap. 1:7-8), para prenun-
ciar as coisas que ocorrerão 
(Ap.1:1) . Se é uma reve-
lação de Jesus Aquele que 
nos ama, não pode causar 
medo e conter segredos que 
não possam ser esclareci-
dos! Assim como os demais 
conteúdos da Bíblia, o Apo-
calipse possui declarações 
que precisam ser estudadas 
com o auxílio do Espírito 
Santo - Deus dá sabedoria a 
todos, mas não dispensa sua 
parte”. Estude, esforce-se 
por entender, é uma precio-
sa explicação sobre Jesus. 
“Abençoado é aquele que lê, 
ouve e obedece aos ensinos 
desse livro” (Apo. 1:3).

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

com especialização em dependência química na USP/SP/GREA

Chico Xavier recomenda: 
buscai a verdade

Chico Xavier além de dedicar-se ao bem e ajudar 
as pessoas, muito contribuía auxiliando também os 
espíritos. Mas, não deixou de ser atacado pelos mal-
feitores, algumas vezes pelas pessoas ingratas.

Um caso interessante ele mesmo relata sobre a ati-
tude do sobrinho, Amauri Xavier Pena, que declarou 
aos jornais que tudo o que ele e o tio escreviam não 
era de autoria de espíritos, mas deles próprios.

Lembrando Jesus que roga a Deus o perdão aos 
seus algozes, Chico diz - “Quanto ao meu sobrinho, 
era um perturbado. Bebia muito, não trabalhava di-
reito, acabou louco. E morreu há alguns anos. Ele fez 
aquilo, ao que parece, pela sedução do dinheiro. Que 
o Altíssimo o perdoe.”

Inácio Ferreira, trabalhando como psiquiatra, 
a� rmava que as dependências químicas não desapa-
recem com a morte do corpo e levam o espírito a 
sofrer no Além e noutra vida: “o alcoolismo passa de 
uma encarnação para outra. (...) os vícios, como o 
álcool e os entorpecentes, são conservados pelo pe-
rispírito, sofrendo a intoxicação do seu ego, a into-
xicação psíquica. (...) persistem, pois, o espírito não 
morre – continua a sua vida como repositório dos 
sentimentos, dos desejos”. (1)

 Allan Kardec a� rma que morto o cão não cessa a 
raiva, da mesma forma podemos dizer que morto o 
corpo não cessa a vontade, não cessam as tendências 
viciosas do espírito. Para a redenção, só um trilho 
saudável: esforçar-se para a dilatação da consciência 
acerca das consequências dos hábitos negativos para 
o corpo material, o perispírito e o espírito, desde 
agora na matéria, bem como na existência espiritual: 
o esforço na educação da vontade.

Finalizamos nosso comentário com um apelo 
feito por um médico que na Terra fez experiências 
abusivas com o álcool e o tabaco e sofreu no Além as 
consequências em seu perispírito. 

Chico Xavier psicografou essa página que recomen-
da buscar a verdade: -  “Oh! Amigos da Terra! Quantos 
de vós podereis evitar o caminho da amargura com o 
preparo dos campos interiores do coração? Acendei 
vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Bus-
cai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. Suai 
agora para não chorardes depois”. (2)

(1) Psiquiatria em face da reencarnação – Editora FEESP. 
(2) André Luiz (Chico Xavier) - Nosso Lar – FEB.

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

Olga Zumbano x Romeu dos Bonecos
Na década de 50, os cir-

cos que chegavam em Ca-
pivari, se instalavam onde, 
hoje, é a Estação Rodovi-
ária, na Rua Sinharinha 
Frota, com a Rua Regente 
Feijó.

Um desses circos, se 
não me engano Circo-Te-
atro Chile ou Circo- Tea-
tro Astúrias, em sua noite 
de gala, num domingo, 
apresentou a famosa Olga 
Zumbano, a “Rainha do 
Ringue”, tia do grande 
Eder Jofre.

A luta-livre, tinha, 
como oponente a Olga 
Zumbano, uma outra lu-
tadora de fama nacional. 
Não recordo o nome, mas 
parece que se chamava 
“Alice”. Alguns “rondes” 
e a vitória indiscutível da 
Olga que, em tom e forma 
de desa� o, mostrava no 
centro do circo, no ringue, 
a sua força, musculatura e 
agilidade que a consagrara.

Ocorreu que ela, com 
voz alta e imponente, per-
guntou se havia algum 
homem na plateia, no sen-

tido de desejar uma luta 
para um próximo domin-
go. E ninguém se habilitou 
a desa� á-la, a não ser um 
que lá da plateia levantou 
a mão.

Era, nada mais, nada 
menos, que o Romeu dos 
Bonecos (Romeu Pedro-
so, indaiatubano de nas-
cimento, mas capivariano 
de coração). Magro, quase 
que esquelético, foi convi-
dado a se chegar no rin-
gue, se apresentando como 
desa� ador da famosa “Rai-
nha do Ringue”. Foram só 
risos e mais risos, de todos 
os cantos, principalmente 
vendo que o tal do Romeu 
sumia perto da Olga que, 
gostosamente, também ria 
sem parar.

Então marcaram data 
da luta para o próximo 
domingo e tudo o mais. A 
plateia não se cansava de 
rir...rir... gostosamente e 
gargalhadas sem � m. Foi 
nesse ínterim que Romeu 
retirou um pedaço de fer-
ro do bolso, algo de uns 15 
centímetros, o dobro de 

grossura de um dedo indi-
cador e desejou fazer pre-
sente à lutadora.

- Quero fazer um pre-
sente a lutadora Olga, com 
uma pulseira com este fer-
ro. – disse-lhe e tudo foi 
ouvido pela plateia.

Assim que disse, com as 
próprias mãos, envergou 
o tal pequeno, mas grosso 
ferro, em forma de argola, 
para enfeitar o punho da 
lutadora. Não se imagina 
os olhos arregalados da 
Olga, ao ver aquilo tudo, 
em espanto, mas não de-
sistiu de marcar a próxima 
exibição, que seria o ponto 
alto do circo.

O público delirou tal a 
façanha empreendida pelo 
tal de Romeu dos Bone-
cos. Coisa de força desco-
munal, diziam. Uma força 
descomunal! – outros di-
ziam.

Tudo não passou de 
mais um truque ou coisa 
parecida do Romeu dos 
Bonecos, que, sempre, 
com sua inteligência pri-
vilegiada, fazia coisas mi-

rabolantes. Tanto foi que, 
no outro domingo, após o 
fato, nem no circo ele apa-
receu. A Olga, por certo, 
nem aceitaria um combate 
corpo-a-corpo, com o seu 
medo de aniquilar com a 
vida do miudinho Romeu 
dos Bonecos.

Não se pode imaginar, 
hoje, o que correu por Ca-
pivari toda a tal demons-
tração do Romeu, dos Bo-
necos “Justo e Soneca”, na 
ventriloquia de um artista 
nato, como ele bem era.
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Ele era o cara pelo qual nós, seus amigos, tínhamos 
grande amor e carinho, pois com seu jeito espontâneo 
e agradável, conquistava a quem quer que fosse que 
cruzasse o seu caminho... 

Nasceu em 28/05/1960, João Batista Alves dos Reis, 
mas ao longo do tempo com seu carisma foi se tor-
nando primeiro “João de Miro”, “João de Dona Cida”, 
depois João do surdo, quando tocava na Fanfarra da 
Escola em Rafard, mais tarde passou a ser o João Meia 
Noite, João Mussum, João da Lanchonete Kings, e ago-
ra mais recentemente João Kituts. Esses são somente 
alguns dentre tantos outros apelidos com os quais nós 
nos referíamos a ele, e que ele aceitava sempre com 
um sorriso nos lábios, achando graça em tudo. 

Como seria bom se pudéssemos retroceder no 
tempo, e voltar na época da fanfarra para poder ver 
quando João, fazia aqueles malabarismos, que era o 
de cruzar as baquetas, trocando os lados, e tudo sem 
perder o ritmo, fazendo todos que assistiam vibrarem 
com sua destreza ao tocar seu instrumento. Tempos 
inesquecíveis!

Ou então voltar a ver os bailes abrilhantados pelo 
Conjunto Extremunson, quando João participava e os 
acompanhava nas viagens, como se pode ver na foto, 
juntamente com o motorista: Joel “Castelinho” -  Fuça 
- Sérgio Correia - João Batista dos Reis - Ildo Bitti - Zé 
Eduardo Piazentin - Davilson Talassi e agachados: Joel 
do Reis (seu irmão) - Zuza e Paulinho Gavião.

A vida de João, sempre foi ligada ao ramo de ali-
mentação, gosto herdado dos pais Dona Cida e Sr. 
Valdomiro dos Reis, que tiveram por muitos anos res-
taurante, depois lanchonete e pastelaria em Rafard. 
Depois teve também por algum tempo uma lanchone-
te em Capivari, a PL Kings, que �cava na Rua XV de 
novembro, e era muito concorrida.

Há algum tempo atrás, tive o privilégio de reen-
contrar João num Encontro no Pesqueiro de Capivari, 
no qual compareceram: Eu, Beguinho, Armandinho 
Garcia, Donato Talassi e ele – o único que mesmo mo-
rando mais longe, deixou seus compromissos para nos 
ver. Mal sabíamos nós que era a despedida.

Como toda pessoa que passa por esse mundo, nos-
so amigo João, deixou a sua marca registrada que era 
seu sorriso, sua alegria e o carinho pelos amigos, e por 
isto eu certo que ele sempre será assim lembrado por 
todos os amigos que o conheceram e tiveram o privi-
légio de com ele conviver.

É com pesar e lágrimas que termino esta singela 
homenagem ao amigo e irmão na fé com quem tive 
o privilégio de conviver por muitos anos, quando ele 
ainda residia em nossa cidade, e guardarei em meu co-
ração os momentos alegres que passamos, e quando a 
saudade bater na porta, vou rir das suas brincadeiras e 
recordar quão bom foi ter você como amigo e irmão.

Homenagem ao amigo 
e irmão na fé

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

Eventos do Dia do 
Evangélico e Carros 

Antigos são cancelados

RAFARD

Devido a pandemia, 
a diretoria de Cultura 
e Turismo de Rafard 
confirmou na últi-
ma quinta-feira (30), 
o cancelamento dos 
eventos em comemo-
ração ao Dia do Evan-
gélico (Lei 1266/2005) 
e Dia do Carro Antigo 
(Lei 1422/2008).

Como outros muni-
cípios da região de Pi-
racicaba, Rafard está na 
fase vermelha do pro-
grama de retomada da 
economia do governo 
do Estado de São Paulo. 

“Temos que com-
bater a ampliação do 
contágio do coronaví-
rus na cidade e dimi-

nuir a velocidade da 
propagação do novo 
Covid-19”, explica o 
governo municipal.

A prefeitura reforça 
que a população deve 
evitar a propagação de 
aglomeração de pesso-
as, como festas de ani-
versários e churrasco 
com amigos.   

A última atualização 
da Vigilância Epide-
miológica de Rafard, 
na quinta-feira (30), 
informou que a cidade 
tem 96 casos positivos 
de coronavírus, no en-
tanto, 78 já estão recu-
perados. O município 
registrou dois óbitos 
pela doença.

Quatro oportunidades de trabalho estão abertas no PAT  (Foto ilustrativa)

Confira as vagas 
disponíveis no 

PAT de Capivari

OPORTUNIDADE

O Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador 
(PAT) de Capivari está 
com 4 vagas de empre-
go para diferentes áre-
as, dentre elas, auxiliar 
de montagem de silo, 
dobrador, supervisor de 
produção e líder de lo-
gística. Para todas elas 
exige-se experiência, 
exceto a vaga de auxiliar 
de montagem de silo. Os 
salários e benefícios são 
a combinar. Interessados 
em se candidatar devem 
mandar o currículo pelo 
e-mail pat.atendimen-
to@capivari.sp.gov.br. 
Para mais informações 
ligar: (19) 3491-9056.

Confira abaixo as va-
gas disponíveis e as res-
pectivas especificações:

- Auxiliar de monta-
gem de silo (que arma-
zena grãos);

- Dobrador. Especi-
ficações: desenvolver 
peças com desenhos 

simples, conhecer se-
quências de dobrar e 
conhecer ferramentas 
necessárias para cada 
dobra;

- Supervisor de pro-
dução. Especificações: 
controle de produção; 
gestão de equipe; con-
trolar a capacidade pro-
dutiva da equipe para 
obter novos clientes. Ter 
ensino técnico ou ensi-
no superior cursando ou 
completo em engenha-
ria de produção, gestão 
de produção industrial, 
administração ou áreas 
correlatas;

- Líder de logística: 
Com experiência admi-
nistrativa em armazéns. 
Especificações: manu-
seio e armazenagem de 
produtos, planejamento 
e controle de depósitos. 
Ensino superior em ad-
ministração de empresas 
ou tecnólogo em logísti-
ca.

Secretaria de Habitação 
alerta sobre golpes com 

cobranças falsas da CDHU

FIQUE ATENTO

A Secretaria de Ha-
bitação de Capivari 
emitiu um alerta para 
a população na última 
semana, referente à 
ação de golpistas que 
estão contatando mu-
tuários da Companhia 
de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano 
(CDHU) pelo WhatsA-
pp, para fazer cobran-
ças falsas. 

Segundo a secreta-
ria, a CDHU não soli-
cita depósito ou trans-
ferência bancária para 

pagamento de boletos 
ou quitação de débitos. 
Todas as ações de co-
brança judicial, reinte-
gração de posse e des-
pejo estão suspensas 
por conta da pandemia.

Em caso de dúvi-
das, acesse o site http://
www.cdhu.sp.gov.br 
ou ligue para o Alô 
CDHU no telefone 
0800 000 2348 ou para 
a Secretaria de Habita-
ção de Capivari, pelo 
telefone (19) 3491-
1314.
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Rua XV de Novembro antes da reforma e recebendo as primeiras pinturas  (Fotos: Divulgação/Prefeitura de Capivari)

Pontes receberão pintura e 
manutenção de iluminação

Capivari  |  Reparos na XV de Novembro começaram na quarta-feira (29)

A Secretaria de Mo-
bilidade Urbana de Ca-
pivari deu início na úl-
tima quarta-feira (29), 
ao trabalho de pintura e 
manutenção das pontes 
do município. 

Será realizada pintura 
da estrutura, das sarjetas 
e guias, e da sinaliza-
ção de solo (onde hou-
ver necessidade) assim 

como serão feitas trocas 
de lâmpadas nos locais 
onde as mesmas estive-
rem queimadas ou com 
defeitos. 

A medida visa preser-
var as estruturas e vias 
públicas ao seu redor, 
trazendo também mais 
beleza para a cidade 
além de segurança no 
trânsito de pedestres e 

veículos. 
O primeiro local a re-

ceber pintura é a ponte 
localizada na rua XV de 
Novembro, no Centro. 

Confira os próximos 
locais que também rece-
berão reparos nas pon-
tes: Bento Dias; Pio XII; 
Ponte Santoro; Juventus 
(Padre Haroldo); Pado-
vani (José Annicchino).

Projeto ‘Vamos Correr’ 
completa 7 anos

Projeto  |  Devido a pandemia do coronavírus, atualmente, os encontros 
acontecem de forma virtual, através do grupo de WhatsApp

Na última segunda-
-feira (27), o projeto ‘Va-
mos Correr’ completou 7 
anos. O projeto é realiza-
do pela Prefeitura de Ca-
pivari, através da Secreta-
ria de Juventude, Esporte 
e Lazer, com o apoio do 
Sicoob Cooplivre.    

O professor forma-
do em Educação Física 
pela PUC-Campinas, 
com especialização em 
Ciências do Desporto, 
Rui Sanches, é o criador 
do grupo, que teve início 
em 2013, a partir de uma 
ideia própria de compar-
tilhar sua experiência 
com corridas de rua. Rui 
é atleta amador e partici-
pa de provas há 17 anos.    

Devido à pandemia 
do coronavírus, os trei-
nos que aconteciam às 
segundas e quartas-fei-
ras, a partir das 19h, na 
Praça Central, foram 
suspensos. Atualmente, 
os encontros acontecem 
de forma virtual por gru-
po de WhatsApp, dessa 
forma, estimulando os 
integrantes do Projeto a 
não pararem de se exer-
citar. Não existe um ho-
rário ou data específica 
para os treinos, são ape-
nas passadas algumas 

sugestões de atividades 
e de exercícios para se-
rem realizados em casa.   

Rui Sanches realiza 
semanalmente pela pá-
gina do Facebook do 
Sicoob Cooplivre, ví-
deos de atividades va-
riadas, além de serem 
divulgados nessa pági-
na, também são dispo-
nibilizados no grupo de 
WhatsApp. 

“Fico feliz em colher 
os bons resultados desde 
o início do Projeto, até 
mesmo agora em época 
de pandemia. Pois esta-
mos isolados, mas não 
separados! Nos reuni-
mos pela internet e man-
temos o ideal de vida 
com mais saúde men-
tal e física. Em breve, 
quando a pandemia pas-
sar estaremos de volta às 
ruas, para enfim correr”, 
afirma o professor, Rui 
Sanches.  

O secretário de Juven-
tude, Esporte e Lazer, 
José Murilo Castellani, 
diz que essa parceria o 
alegra bastante. “É com 
muita alegria que a SE-
JEL celebra estes 7 anos 
de um projeto que só 
trouxe qualidade de vida 
para os munícipes e ga-

nhou mais adeptos da 
corrida. Queremos con-
tinuá-lo por muito tem-
po”, diz o secretário.  

“Para nós do Sicoob 
Cooplivre é com orgu-
lho que apoiamos esse 
projeto tão importante 
para nossa cidade de Ca-
pivari. O “Vamos Cor-
rer” é um grande exem-
plo de cooperação onde 
empresas como nós e a 
Prefeitura de Capivari 
se apoiaram para que o 
professor Rui Sanches 
consiga auxiliar a todos 
aqueles que estão bus-
cando uma melhor qua-
lidade de vida, dando 
como exemplo o 7º prin-
cípio do cooperativismo 
que é o interesse pela 
comunidade. Que venha 
muitos outros anos de 
comemorações para esse 
grupo incrível. Parabéns, 
“Vamos Correr” pelos 7 
anos de cooperação por 
uma boa saúde”, fala o 
Presidente do Conselho 
de Administração do 
Sicoob Cooplivre, José 
Maria Maschietto.  

Os interessados po-
dem acompanhar os ví-
deos na página do Face-
book Sicoob Cooplivre. 
Participe!
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Valor: R$ 158,544 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Câmara de Capivari realiza 
3ª sessão extraordinária

Política  |  Vereadores retomam sessões na próxima segunda-feira (3)

Os vereadores de Ca-
pivari se reuniram na 3ª 
Sessão Extraordinária 
de 2020, na segunda-fei-
ra, 27, no Palácio 10 de 
Julho. 

Eles discutiram e vo-
taram o Projeto de Lei 
n.º 069/2020. De autoria 
da Prefeitura Municipal 
de Capivari, o projeto 
autoriza a suspensão do 
recolhimento das con-
tribuições previdenciá-
rias patronais devidas ao 
Instituto de Previdência 
Municipal de Capivari – 
CapivariPrev. Também 
fica autorizado o parce-
lamento da dívida previ-
denciária da Prefeitura 
Municipal com o insti-
tuto.

A propositura faz par-

te do conjunto de ações 
tomadas pelo Poder 
Executivo Municipal 
no enfrentamento das 
dificuldades financeiras 
da pandemia, que estão 
provocando queda na ar-
recadação pública.

Os parlamentares 
aprovaram o projeto de 
lei por 8 votos contra 4, 
dos vereadores Denilton 
Rocha dos Santos, Ed-
son José Bombonatti, 
Mateus Scarso e Nelson 
Soares.

A Câmara Municipal 
de Capivari transmitiu a 
sessão ao vivo pelo seu 
canal no Youtube. 

Fim do recesso
O recesso legislati-

vo termina nesta sexta-

-feira, 31. Com isso, os 
vereadores se reúnem 
em sessões ordinárias, a 
partir da segunda-feira, 
3 de agosto, às 19h30. 

Devido à pandemia 
de Covid-19 e de acordo 
com as determinações 
das autoridades em saú-
de, o acesso do público 
ao Palácio 10 de Julho 
permanece restrito e as 
sessões continuam a ser 
transmitidas somente 
via internet. 

Rafard
A Câmara de Rafard 

também retoma a rotina 
normal na próxima se-
mana. A 13ª sessão ordi-
nária do ano acontece na 
terça-feira (4), a partir 
das 20h.

Motorista perdeu o controle do veículo em uma curva e colidiu contra um caminhão  (Foto: Tonny Machado/Raízes FM)

Colisão entre carro e caminhão 
deixa motorista ferido em vicinal 
que liga Rafard a Porto Feliz

Acidente  |  Vítima foi socorrida para o pronto socorro de Porto Feliz

Um acidente entre 
um carro e um caminhão 
deixou uma pessoa feri-
da na tarde de sexta-fei-
ra (24), em Porto Feliz 
(SP). A colisão ocorreu 
na estrada Vicinal Gena-
ro Vigorito, que liga Ra-
fard a Porto Feliz.

Segundo a Polícia 

Militar, no veículo VW 
Gol, placas de Capela do 
Alto, havia duas pesso-
as. De acordo com infor-
mações, o veículo Gol 
se perdeu em uma curva 
e acabou atingindo o ca-
minhão. O condutor do 
carro teve ferimentos 
moderados e foi socorri-

do para o pronto-socorro 
de Porto Feliz.

A colisão ocorreu por 
volta das 13h30, próxi-
mo ao bairro de cháca-
ras Belo. O passageiro 
do veículo e outras duas 
pessoas que estavam no 
caminhão não se feri-
ram.
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Coronavírus: Capivari, Rafard e Mombuca somam 
18 óbitos e se aproximam de 900 casos confirmados

Atualização Covid-19  |  Taxa de recuperados da doença também é alta e chega à 68%, ou seja, 602 pessoas já estão livres da doença

Conforme o último 
boletim epidemiológico 
da Covid-19, divulgado 
pelas cidades de Capi-
vari, Rafard e Mombu-
ca, na quinta-feira (30), 
chegou à 18 o número 
de mortes causadas pela 
doença. 

A soma das pessoas 
infectadas desde o iní-
cio da contagem chegou 
à 884 nessas três cida-
des da região. O balan-
ço mostra que cerca de 
68% dessas pessoas já 
estão recuperadas, ou 
seja, 602.

Capivari
Dentre as três cidades 

da região citadas, Capi-
vari é a que registra o 
maior número de casos 
confirmados da doença. 
Até o momento, são 768 
positivados (4 interna-
dos em UTI, 6 em inter-
nação clínica e 232 em 
isolamento domiciliar).

O número de pacien-
tes recuperados chegou 
à 511 (66,5%). Outras 
61 pessoas aguardando 
o resultado de exames, 
todas em isolamento do-
miciliar.

Capivari já registrou 
15 óbitos confirmados 
pela Covid-19, entre 
eles, de uma menina de 
apenas 15 anos.

Rafard
A ‘Cidade Coração’ 

também já registrou 2 
óbitos confirmados da 
doença. O número de 
positivos por coronaví-
rus subiu para 96, no en-
tanto, o número de recu-
perados chegou à 81%, 
ou seja, 78 pessoas já 
estão livres da doença.

Dezoito pessoas ain-
da se recuperam em iso-
lamento domiciliar e 4 

aguardam o resultado de 
exames, também isola-
das.

Mombuca
Em Mombuca, até 

o momento, apenas 1 
óbito foi confirmado. A 
cidade soma 20 casos 
da Covid-19, dos quais 
13 já estão recupera-
dos. Não existem casos 
aguardando o resultado 
de exames.

Brasil
Conforme o Bole-

tim Epidemiológico da 
Covid-19, divulgado na 
quarta-feira (29) pelo 
Ministério da Saúde, o 
Brasil registrou mais de 
90 mil mortos pela do-
ença desde o início da 
pandemia. A soma das 
pessoas infectadas des-
de o início da contagem 
atingiu mais de 2,5 mi-
lhões de pessoas. Há 
675.712 pacientes em 
acompanhamento e cer-
ca de 1,8 milhão de pes-
soas já se recuperaram 
do coronavírus.

Os estados com mais 
mortes por Covid-19 
são: São Paulo (21.676), 
Rio de Janeiro (13.033), 
Ceará (7.643), Pernam-
buco (6.484) e Pará 
(5.694). As Unidades da 
Federação com menos 
falecimentos pela pan-
demia são Mato Grosso 
do Sul (328), Tocantins 
(364), Roraima (493), 
Acre (510) e Amapá 
(449).

Barreira sanitária
A Guarda Civil de 

Capivari realizou dos 
dias 20 a 23 de julho, a 
“Barreira Sanitária”, das 
15h às 17h, no portal da 
cidade e na avenida Itá-
lia.  

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 ci-
dade.   

Portal da cidade – fo-
ram parados 165 veículos 
e 268 pessoas; avenida 
Itália - foram parados 161 
veículos e 253 pessoas.

Ao todo, nesses qua-
tros dias, foram para-
dos 326 veículos e 521 
pessoas passaram pelas 
orientações dos guardas.   

A Barreira Sanitária 
surgiu como uma forma 
de prevenção, tentando 
controlar e diminuir a 
disseminação do Coro-
navírus no município de 
Capivari.

Plano SP
Na sexta-feira (24), o 

Governador do Estado 
de São Paulo, João Do-
ria atualizou o Plano SP 
e prorrogou a quarente-
na até o dia 10 de agosto.   

Capivari e todas as 
cidades da região de 
Piracicaba se mantive-
ram na fase vermelha, 
ou seja, alerta máximo, 
funcionamento permiti-
do somente aos serviços 
essenciais. 

Das 17 áreas de 
DRSs (Departamentos 
Regionais de Saúde) 
estabelecidas no Plano 
São Paulo, apenas três 
permanecem na etapa 
vermelha, com restri-
ção total ao atendimento 
presencial de comércios 
e serviços não essen-
ciais. 

A próxima reclassi-
ficação do Governo do 
Estado, será realizada 

nesta sexta-feira (31). A 
avaliação do Governo 
do Estado é baseada não 
somente nos dados do 
município, mas sim da 
região a qual faz parte, 
ou seja, a de Piracicaba 
neste caso. 

Regras
A Prefeitura de Ca-

pivari, através do De-
creto Municipal de nº 
7.036/2.020, estabele-
ceu regras para análise 
e classificação da essen-
cialidade dos estabele-
cimentos comerciais no 
município, consideran-
do exclusivamente sua 
atividade econômica 
principal.

Os estabelecimentos 
deverão manter em local 
visível e de fácil acesso 
cópia do Cadastro Na-
cional da Pessoa Jurí-
dica (Comprovante de 
Inscrição e de Situação 
Cadastral) e da Ficha 
de Cadastro Mobiliário 
Municipal.

Ainda de acordo com 
o Decreto, para fins de 
aplicação das medidas 
sanitárias voltadas à 
prevenção e combate ao 
coronavírus Covid-19, 
não serão consideradas 
as alterações promovi-
das na atividade econô-
mica do estabelecimento 

a partir de 24/03/2020, 
data do início da medida 
quarentena no Estado de 
São Paulo.

Os estabelecimentos 
que estiverem funcio-
nando em desacordo 
com o presente Decreto 
e com as demais medi-
das sanitárias de preven-
ção e combate ao coro-
navírus Covid-19 serão 
interditados de imediato.

A fiscalização con-
junta das medidas deste 
Decreto e de outras ati-
nentes à Pandemia do 
coronavírus Covid-19 
fica a cargo da Fiscali-

zação Sanitária, Fisca-
lização e Posturas do 
Município de Capivari, 
Fiscalização de Trânsi-
to e Mobilidade Urba-
na, no que couber, com 
apoio da Guarda Civil 
Municipal, nos moldes 
da Lei, sob pena de ins-
tauração de Sindicância 
Administrativa em caso 
de não cumprimento 
desta determinação.

O Decreto na íntegra 
está disponível no site 
www.prefeituracapivari.
sp.gov.br no ícone Diá-
rio Oficial, publicação 
de 24 de julho de 2020.

Balanço atualizado mostra números do coronavírus nas três cidades da região e também no Brasil  (Foto ilustrativa)
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Valor R$ 399,00 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Live Solidária arrecada mais de 70 
cestas básicas para o Fundo Social

Rafard  |  Doações foram entregues ao Fundo Social de Solidariedade na última semana

A Live Amigos do 
Bem Sertanejo, realiza-
da no dia 3 de julho, no 
Rancho do Macaco, em 
Rafard, arrecadou 74 
cestas básicas. As doa-
ções foram entregues ao 
Fundo Social de Rafard 
e serão destinadas às 
famílias assistidas pelo 
município.

Apresentada pelo ra-
dialista Rogério Naldi, a 
live contou com cerca de 
2 mil visualizações. As 
doações foram coletadas 
nos Supermercados Cal-
legari e na Padaria Pan-
tojo. 

“Quero agradecer os 
empresários de Rafard 
que tiveram uma ini-
ciativa fantástica. Estas 
doações irão reforçar 
os nossos atendimentos 

para a população que 
está mais necessitada 
neste momento”, ressal-
ta a presidente do Fundo 
Social, Sônia Bueno.

O evento foi organi-
zado pelos Supermerca-
dos Callegari (Vanderlei 
e Marcelo Puff), Rancho 
do Macaco (Wilson), 
Padaria Pantojo (Wanes-
sa e Rafael), Xtreme In-
formática (Márcio e Ma-
theus), Gelo Pão Nosso 
(Zé), Bebidas Forman 
(Roquinho), Produtos 
Frinni (Fabinho e Ro-
gério), Odontocompany 
Capivari (Marcos), Ter-
raplanagem A.M. Cere-
zer (Nê Cerezer), Auto 
Posto Rafard Ipiranga 

(Família Sanguino). 
Também apoiaram e 
patrocinaram o evento, 
as seguintes empresas: 
Auto Socorro Albatroz, 
Auto Peças Quibáo, 
Carrocerias Bachiega 
(Fábio e Sheila), Auto 
Elétrica do Jé, Mil & 

Ross Açaí, Loja Empó-
rio Lotus (Juliana), Villa 
Madri Eventos, Loja do 
Luis, Agropet do Bata-
ta, Borracharia Irmãos 
Bete, Renato Carros, 
Bonfá Carrocerias, Jor-
nal O Semanário e Ce-
vada Pura.

Fundo Social retirou doações nos pontos de coleta na última semana (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

Mais de 70 cestas serão destinadas à famílias carentes (Foto: Divulgação/PMR)
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Novo caminhão compactador de lixo foi entregue na última terça-feira (28)  (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

Reforço na limpeza pública: 
Rafard compra caminhão 
compactador de lixo 0Km

Investimento  |  Novo caminhão tem o dobro da capacidade do antigo

Chega de trator ou 
caminhão velho reali-
zando a coleta de lixo 
pelas ruas de Rafard. 
Após anos sofrendo com 
as constantes quebras 
dos veículos que realiza-
vam a coleta do lixo na 
cidade, a Prefeitura de 
Rafard investiu recursos 
próprios – R$ 462 mil – 
para a compra de um ca-
minhão compactador de 
lixo zero quilômetro.

O veículo tem capaci-

dade para armazenar 15 
metros cúbicos de lixo, 
o dobro do antigo cami-
nhão que realizava a co-
leta no município.

Segundo o diretor 
de Limpeza Pública, 
Rodolfo Minçon, em 
poucos dias o novo ca-
minhão estará nas ruas, 
proporcionando mais 
agilidade e produtivida-
de na coleta de lixo.

O governo municipal 
prevê que a aquisição 

proporcionará economia 
aos cofres públicos, já 
que o antigo caminhão 
compactador tem mais 
de 15 anos de uso e 
constantemente necessi-
tava de manutenção.

“Estamos reforçan-
do o serviço de limpeza 
pública em nosso muni-
cípio para oferecer uma 
cidade mais limpa e um 
ambiente saudável”, 
completa o prefeito de 
Rafard, Carlos Bueno.

Máquinas já trabalham na ampliação do reservatório localizado na avenida Pio XII  (Foto: Divulgação/Saae Capivari)

Novo reservatório será 
implantado pelo Saae 
no sistema Pio XII

Capivari  |  Investimento está sendo realizado com recursos próprios do Saae

Nesta semana, o Ser-
viço Autônomo de Água 
e Esgoto de Capivari 
(Saae) iniciou as obras 
para a construção da 
base para um novo re-
servatório de água, na 
Central de Reservatórios 
do sistema Pio XII. 

A base em constru-
ção, após concluída, de-
verá permanecer inerte 
por 60 dias, aproxima-
damente, para o período 
de “cura” do concreto. 
O novo reservatório será 
de chapa aço carbono e 
será implantado no lo-
cal, em acordo com as 
normas brasileiras.

O equipamento terá 
capacidade para arma-
zenar 1 milhão de litros 
de água para abastecer a 

região central e aumen-
tar a reservação atual 
de 2,3 milhões para 3,3 
milhões, com um acrés-
cimo de 43% no armaze-
namento de água tratada.  

O novo reservatório 
será monitorado, em 
tempo real, pelo Centro 
de Controle Operacional 
(CCO), que é a Central 
de automação que per-
mite ao Saae obter infor-
mações dos níveis dos 
reservatórios e monito-
rar o funcionamento das 
bombas submersas nos 
40 poços artesianos es-
palhados em pontos es-
tratégicos para abastecer 
mais de 70 bairros. 

Esse reservatório 
atenderá os bairros Cen-
tro, Chácaras São Ben-

dito, Rossi, Engenho 
Velho, Gênova, Jardim 
Engenho Velho, Jatobá, 
Morada do Sol, Pitan-
gueiras, Santa Terezi-
nha, São Benedito, São 
José e São Marcos, bem 
como poderá auxiliar no 
sistema Porto Alegre e 
Castelani.

Em Capivari, o siste-
ma de abastecimento de 
água possui 27 reserva-
tórios que armazenam 
mais de nove milhões 
de litros de água trata-
da. Em tempo oportu-
no, outros bairros serão 
contemplados com a 
implantação de novos 
reservatórios, como o 
Santa Rita do Trevo, 
Paineirinhas, Porto Ale-
gre entre outros.

Campanha da Vacinação contra a Influenza 
é prorrogada para 31 de agosto

CAPIVARI

Seguindo as diretrizes 
do Governo do Estado de 
São Paulo, a Secretaria de 
Saúde de Capivari prorro-
gou a Campanha da Vaci-
nação contra a Influenza 
até o dia 31 de agosto.

Em Capivari, a vaci-
na está sendo aplicada 

nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), das 8 às 
11h e das 12h30 às 16h, 
aberta para toda a popu-
lação. É necessário es-
tar munido do cartão do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) e carteira de vaci-
na (para quem tiver).  

Vale ressaltar que em-
bora a imunização não 
esteja mais restrita aos 
grupos prioritários, é re-
comendado a aplicação 
principalmente nas pes-
soas que pertencem a 
esses grupos com baixa 
cobertura vacinal.
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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

24/07 - Aliberania André de Andrade - 90 anos
25/07 - Sarah Maria Alves Dias - 56 anos
25/07 - Raimundo da Cruz - 53 anos
25/07 - Schirlei Martins Goulart - 62 anos
26/07 - Diva Balan Rodrigues - 73 anos
27/07 - Maria de Lourdes Paulino Oliveira - 45 anos
28/07 - Gercinaldo de Oliveira Melo - 55 anos
28/07 - Roque Xavier - 82 anos
29/07 - João Batista Alves dos Reis (João Kituts) - 60 anos
29/07 - Ademir Alves (Demirão) - 64 anos
29/07 - Adelina Biffi   - 94 anos
30/07 - José da Silva - 76 anos

EDITAL DE PROCLAMAS
Rosane Mila Peixoto, Ofi cial do Cartório do Registro Civil e Notas do 
Município de Rafard, Comarca de Capivari, Estado de São Paulo. Faz 
saber que pretendem se casar:

LUCAS AFONSO DA SILVA e LUANA DOS SANTOS NASCIMENTO, 
sendo o pretendente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, aos 06/04/1993, 
profi ssão: operador de logística, estado civil: solteiro, domiciliado e resi-
dente em Rafard-SP, Rua Antônio Sergio Bragalda, 70, bairro: Residencial 
Ametista, fi lho de Luciano Afonso da Silva e Ana Lucia Pereira da Silva; e a 
pretendente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, aos 25/08/1993, profi s-
são: assistente administrativa, estado civil: solteira, domiciliada e residente 
em Rafard-SP, Rua Sergio Bragalda, 70, bairro: Residencial Ametista, fi lha 
de Francisco Ramos do Nascimento e Nadir Vaz dos Santos Nascimento.

Rafard, 29 de julho de 2020.

Rosane Mila Peixoto - Ofi cial e Tabeliã

“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

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.

Turma da Barca realiza 
feijoada benefi cente em 

prol a entidades

SOLIDARIEDADE

O bloco carnava-
lesco Turma da Barca 
fará uma feijoada be-
nefi cente no domingo, 
23 de agosto. A fei-
joada será em prol a 
diversas entidades de 
Capivari como o Lar 
Dos Velhinhos São Vi-
cente de Paulo, APAE, 
G.A.A.R. Vira Latas 
Vira Lar e T.E.A. (Gru-
po do Transtorno do 
Espectro Autista).

Os convites, que 
são limitados, já estão 
sendo vendidos anteci-
padamente pelos dire-
tores das entidades. O 
valor é R$ 35 e acom-
panha, além da feijo-
ada, arroz, vinagrete, 
couve e farofa. Serve 
duas pessoas.

Os convites também 
podem ser adquiridos 
através do WhatsApp: 
(19) 99285-6361(Ro-
dolfo).

A retirada da feijoa-
da será no salão de fes-
tas da Paróquia de São 
João Batista, no centro 
de Capivari. O horário 
será das 11h às 14h e 
será no sistema Drive 
Thru.

Quem também qui-
ser colaborar com pro-
dutos para a realização 
da feijoada, pode en-
trar em contato com o 
presidente da Turma da 
Barca, o Gelinho, atra-
vés do WhatsApp (19) 
97416-9535.

Doação de leite
No mesmo dia, a 

Turma da Barca pre-
tende arrecadar leites 
para serem doados em 
Capivari. Quem adqui-
rir a feijoada e puder 
colaborar com a doa-
ção de leite, pode levar 
até o local quando for 
retirar sua feijoada.

Prefeitura investiga 
vendas de cestas básicas 

de programas sociais

CAPIVARI

A Prefeitura de Ca-
pivari divulgou durante 
live em rede social, que 
teve conhecimento da 
venda irregular de ces-
tas básicas por parte de 
algumas pessoas que são 
benefi ciárias do Progra-
ma Bolsa Família. No 
caso, as que possuem 
fi lhos devidamente ma-
triculados em escolas 
públicas municipais e 
estaduais e estão rece-
bendo as cestas mensais 
(1 por família) através 
da Secretaria Municipal 
de Educação, para suprir 
a merenda que os alunos 
recebiam durante as au-
las na escola, antes da 
suspensão devido à pan-
demia.

Durante a live, o pre-
feito de Capivari, Ro-
drigo Proença, explicou 
que a pessoa que for 
pega realizando a venda 
irregular será notifi cada 
e em 5 dias terá que jus-
tifi car o ocorrido. Tam-
bém será realizada visita 
por assistente social e 
caso seja comprovada a 
irregularidade, poderá 
a pessoa ter suspenso o 

seu benefício.
“Essa medida foi to-

mada para que realmen-
te sejam benefi ciadas 
as nossas crianças que, 
muitas vezes, têm sua 
única refeição na hora 
da merenda escolar e 
que vivem em situação 
de vulnerabilidade em 
suas casas, e não para 
que alguns mal inten-
cionados possam lucrar 
com esta situação”, dis-
se o prefeito.

Caso presencie tal 
venda irregular, a Pre-
feitura de Capivari in-
centiva que a população 
ligue para 153 e denun-
cie anonimamente.
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Dia 31/07
Almir Sturaro
Sérgio Reinaldo Cassaniga
Jucilene Mariana Valencio Alves
Luciana Ap. Risso Machado
João Paulo da Silva 
Ivani Orlandim Rodrigues de Jesus
Kleber Oliveira
Ricardo Ferrari Bressiani
Leandro Gimenes
Marcio Silveira
Otavio Tararan

Dia 01/08
Ricardo Rocha
Beatriz Lopez Garcia
Márcia Gimenes Giovanetti
Michele Rossi Piai
Cristiane C. Castellani Munaro
Leila Vieira
Fernanda Paro

Dia 02/08
Vitor Eduardo Quibáo
Ronaldo Quagliato
Lila Bete de Souza
Renan Fernando Brunharo
João Henrique Cardoso Antunes
José Francisco Amancio
Boto Rosa
Andre Campanholi
Sérgio Bisetto
Leticia Baptista
Alexandre Moraes
Lazinha Ap. Dias

Dia 03/08
Célio Luis da Silva Barbosa
Rosangela Ap. Bonagurio Albiero
Eunice Teodoro do Santos

Sérgio Aparecido Cremoneze
Nicole da Silva Abel
João Victor Batista
Kely Cristina Luchetti Cavachini
Cirene Melo
Roberto Boscolo Jr.
Rômulo Parente
Carlos Eduardo Dias (Lube)
Paulo Sérgio Ramos
João Elder Silva

Dia 04/08
Bruna Regina de Almeida
Marlene do Carmo Franco Mendes
Henrique Rodrigues Paula Forti
João Vitor de Campos
Sérgio de Jesus da C. V. Pompeu
Domingos Antonio Claudio
Silvana Raquel Toledo Lima
Antonia Bernadete Moraes de Paula
Antônio José Favaro Neto
Marli Sanches Ravanelli
Amanda Caetano Damasceno
Thiago Braggion
Sidinei Roque de Camargo
Patricia Quirino

Dia 05/08
Sérgio Aparecido Risso
Carla Adenise de Souza
Erich Galassi
Werlei Carvalho

Dia 06/08
Andrea Ferraz Fontolan
Cleide Possobom Morete
Irma Garcia de Carvalho
Edson José Bombonatti
Andréia Fontolan Alves
Maria Jesus Pagotto Gave

Áries – De 21/03 a 20/04: A Lua Crescente fala sobre a necessidade de renovar trâmites finan-
ceiros. É uma semana em que você deve encarar as mudanças materiais e profissionais de uma forma 
autêntica e com flexibilidade para desenvolver mudanças pertinentes para o seu desenvolvimento. 
Fique desperto para decisões que envolvem pagamento de dívidas, acerto de contas, aposentadoria, 
heranças, pensão e partilhas. Você está em vias de resolver a situação, porém é preciso identificar em 
qual aspecto será necessário exercitar o desapego. Sair do controle é essencial. É preciso administrar 
a ansiedade. Você está tão ansioso para resolver questões práticas e profissionais que a relação se 
torna secundária nesta semana. Ambos estão definindo o futuro e o destaque fica em relação aos 
trâmites financeiros. Você está passando por um processo profundo de mudanças profissionais. Tudo 
o que você vem passando vai ficar do jeito que você deseja no ano que vem, porém neste momento é 
preciso assumir as rédeas e liderar os planos com mais afinco, coragem e determinação. Não esmo-
reça e dê passos firmes… é importante, porém, atuar com justiça e sabedoria.

Touro – De 21/04 a 20/05: A Lua Crescente afeta o relacionamento. É uma semana em que 
confrontos com uma pessoa importante para o seu desenvolvimento poderão acontecer. O setor to-
cado fala sobre cônjuge, sócios, clientes e parceiros, contudo é importante identificar quem pode ser 
essa figura, porque essa influência pode se estender para outros setores. O céu deixa claro algum 
desconforto e a experiência fala sobre renovações ou afastamentos. É uma semana importante para 
avaliar como deseja interagir com as pessoas do seu convívio, porque você está ansioso e sentindo 
dificuldades para se expressar de uma forma mais autêntica. Talvez você sinta a necessidade de pre-
servar informações que o comprometam com uma pessoa específica. Seja justo em suas avaliações 
e percepções. A relação passa por desgastes e precisa ser renovada. O céu exige de você compre-
ensão das mudanças pelas quais o cônjuge vem passando para entender como deve atuar. O cenário 
pode causar divórcio ou renovações. É uma semana de turbulências. É preciso avaliar as nuances 
financeiras, porque o céu fala sobre expectativas e sacrifícios. As mudanças que deseja realizar neste 
momento talvez exijam mais recursos materiais. Foque, neste momento, no que é possível e seja 
criativo para lidar com as mudanças profissionais.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: A Lua Crescente desta semana afeta o seu trabalho, a rotina e a 
saúde. É uma semana importante para mudar hábitos e renovar a forma de trabalhar. Se estiver insa-
tisfeito com o seu trabalho, você poderá ser demitido ou cortes poderão ocorrer com colaboradores. 
Mas se estiver em busca de novas oportunidades, é uma semana excelente para renovar as tarefas 
e os hábitos que empacaram o seu desenvolvimento. É preciso atuar com flexibilidade e lidar com o 
novo de uma forma mais desprendida. Mudar a rotina e a forma de trabalhar é essencial para obter 
sucesso. As suas decisões podem chocar algumas pessoas e, com isso, você pode também ser mal 
interpretado, portanto busque ser claro e, antes de mais nada, ser verdadeiro em relação aos seus 
valores e projetos. As decisões financeiras interferem na relação. Tenha atenção com a vulnerabilida-
de e com possíveis medos que geram ruídos na relação. A dúvida deve ser sanada. Busque lidar com 
a verdade sobre sentimentos e expectativas que existem entre vocês. Não perca o foco em relação 
às suas metas, por mais que ocorram imprevistos, o que de fato pode acontecer. É uma semana 
importante para focar ao máximo e liderar as suas metas. Os recursos materiais estão em destaque e 
precisam ser administrados com atenção e esmero.

Câncer – De 21/06 a 20/07: A Lua Crescente desta semana vai pedir renovações com expe-
riências afetivas e, consequentemente, toca a autoestima e o merecimento. Em se tratando de tais 
situações, é preciso avaliar a relação amorosa e, se for o seu caso, também a relação com os filhos. O 
céu fala sobre experiências novas que tocam a sua forma de sentir e de perceber o que é verdadeiro 
e gerador de liberdade em suas escolhas. Mais do que nunca, o seu desejo é ser livre. Reflita e en-
tenda o que se adequa melhor em sua vida, porque você está passando por um processo importante 
de decisões novas e a ansiedade pode, inclusive, afetar a sua saúde. É preciso entender possíveis 
cortes e afastamentos que vêm para lhe trazer espaços para novas experiências e para o desenvol-
vimento de projetos. É uma semana importante para conversar com a pessoa amada. Vocês estão 
passando por um processo profundo, que exerce em ambos um acerto de contas. Você está com o 
desejo de mudar e vai sentir a necessidade de expressar o que sente e pensa. Tenha atenção com a 
ansiedades e com brigas. Será possível curar com flexibilidade. O trabalho exige de você habilidades 
para concretizar negócios. As relações comerciais, as sociedades e as parcerias exigem muito de 
você. Existem relações que você não deseja mais manter. É preciso ser justo e cooperativo para que 
consiga transitar por esses conflitos.

Leão – De 21/07 a 22/08: A Lua Crescente desta semana vai mexer com assuntos domésticos, 
com o imóvel e com laços familiares. Você vai sentir a necessidade de romper com parentes ou de 
renovar a sua relação com a família. A casa e a estrutura física do imóvel também podem ser mexidas. 
Por causa disso, você poderá tomar decisões importantes, como uma mudança de residência. Aqui 
também temos a presença de pais e sogros, portanto é importante lidar com mudanças e cortes que 
têm o propósito de renovar relações desgastadas ou experiências que o impediam de tomar decisões 
mais ousadas. Você está passando por mudanças rápidas e profundas, então busque desenvolver 
a flexibilidade. Existe uma agitação interna, o que pode acontecer por causa de espera de notícias, 
viagens, estudos ou questões judiciais. Administre a ansiedade. O céu lhe dá condições de reconstruir 
o cenário profissional. É importante focar ao máximo e fazer o seu melhor diariamente, porque os 
resultados virão. O céu pede atenção para lidar com documentos, regras e normas. É uma semana 
importante para interagir com o cônjuge. Vocês estão passando por mudanças necessárias e a re-
lação precisa de renovações. Tenha atenção com brigas, distanciamentos, cortes e afastamentos. A 
dinâmica familiar deve ser revista e renovada.

Virgem – De 23/08 a 22/09: A Lua Crescente desta semana vai mexer com as pessoas do seu 
convívio e notícias podem chegar para trazer possíveis cortes ou afastamentos. A experiência dá 
destaque para parentes, com foco em irmãos, contudo também pode mexer com outras pessoas 
importantes do seu convívio. O setor também traz a necessidade de lidar com novas ideias, estudos, 
conhecimento e exposição de informações. Esteja atento a viagens e a deslocamentos, porque o céu 
está tenso, contribuindo com acidentes ou imprevistos. Esteja desperto a notícias que vêm para trazer 
mudanças e decisões novas. Você está muito sensível e vulnerável a pessoas e a sentimentos do pas-
sado. Retire todas as expectativas de uma vez por todas e renove os pensamentos. As experiências 
do passado ainda são pontos que o afetam, mas você está em condições de perceber como a relação 
tem pontos delicados que precisam ser curados. É uma semana importante para reconstruir um novo 
cenário a dois. A dificuldade para lidar com tais sentimentos pode trazer rompimentos. É uma semana 
em que você poderá ter dificuldades para se relacionar com algumas pessoas. Seja flexível para 
interagir com ideias diferentes. Talvez ainda exista um restinho de expectativa, que deve ser diluído.

Libra – De 23/09 a 22/10: A Lua Crescente desta semana vai mexer com os recurso materiais. É 
uma semana importante para inovar a forma de administrar as movimentações financeiras e criar no-
vas oportunidades de ganhos com a intenção de promover uma dinâmica profissional diferente. A idéia 
é cortar gastos e investir de uma forma inteligente. Contudo, de uma forma negativa, a experiência 
pode gerar imprevistos e cortes materiais. Você está passando por um processo importante de deci-
sões que impactam as relações comerciais e também o relacionamento afetivo. É essencial selecionar 
e priorizar as experiências que ficam, em relação às experiências que devem ser transformadas com 
sabedoria. É preciso ter coragem para se lançar e fazer parcerias positivas. O cônjuge está agitado e 
passando por grandes definições. É uma semana importante para ambos lidarem com negociações. 
Intervenções familiares podem acontecer. Para a relação florir é preciso se encaixar ou desenvolver 
uma identidade como casal. Novas decisões são positivas. Existe uma âncora positiva para firmar o 
trabalho e fortalecer o local de trabalho. É uma semana positiva para fazer novos movimentos, con-
tatos e parcerias. Você está numa fase positiva para assumir as rédeas da sua vida como um todo. O 
lado profissional é um ponto importante a ser desenvolvido.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: A Lua Crescente desta semana vai mexer consideravelmente 
com você. É uma semana importante para se posicionar e desenvolver mudanças significativas, com 
a intenção de renovar. Pode ser que você sinta a necessidade de cortar relações com pessoas e de 
se posicionar com a intenção de obter autonomia e liberdade. A experiência pode afetar o relaciona-
mento afetivo também, portanto é importante avaliar a sua experiência, para que consiga entender a 
sua necessidade de mudança, com foco em relações. A liberdade é essencial para que você construa 
uma interação satisfatória com a necessidade de fortalecer a autoestima e a realização pessoal. Nesta 
semana, é importante preservar o seu físico e evitar se colocar em experiências de riscos. É uma 
semana importante para identificar como deseja lidar com o cônjuge e o casamento. Duas situações 
podem acontecer: separação ou experiências novas que acabam tocando diretamente os dois. É 
importante lidar com as mudanças com flexibilidade e avaliar como é possível renovar a relação. Você 
está em busca da sua individualidade. A fase pode tocar empreendimentos e avaliações de como deve 
atuar com os projetos que se apresentam. É uma semana importante para tomar decisões ousadas.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: A Lua Crescente vai lhe trazer a necessidade de silenciar e de 
aquietar a alma. É uma semana importante para cuidar do seu emocional, levando em consideração 
os medos e as experiências que estão bloqueando o seu desenvolvimento. Você vai perceber que, 
nesta semana, será possível perceber o quanto os medos exaltam a sensação de prisão, os exílios e 
tudo o que, de alguma forma, o oprime. Talvez seja necessário conversar com pessoas da sua con-
fiança ou mesmo buscar uma terapia que o ajude a tomar decisões mais ousadas, para que alcance 
a liberdade que almeja. Para tanto, antes de mais nada, liberte pessoas, situações e experiências que 
não estão mais sob o seu controle. É preciso vencer os seus medos e promover as decisões por si 
mesmo. O céu lhe dá a oportunidade de amar. Será que você está aberto? O passado ainda o afeta 
grandemente. Cure, solte, liberte-se de culpas, abandonos e arrependimentos. Tudo na vida tem um 
significado. Os medos interferem em suas decisões profissionais. É importante identificar o que vem 
oprimindo a sua atuação no trabalho. Reflita sobre o seu comportamento ou sobre situações que, 
de alguma forma, o restringem. É uma semana para mudar, renovar e identificar os seus anseios 
emocionais.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: A Lua Crescente desta semana vai mexer com os projetos e 
com as amizades. É uma semana importante para promover o novo e liderar as suas ideias de uma 
forma mais autêntica. A experiência pode trazer a necessidade de transformar as relações e, dessa 
forma, a vida se encarrega de inserir novas pessoas em sua caminhada. É importantíssimo aderir a 
projeto novos e experienciar uma vida nova, com novos pensamentos e novas condutas. Talvez seja 
necessário se afastar de algumas pessoas e criar novos espaços para que o novo entre. Você está 
passando por um ciclo importante, um ciclo para selecionar e priorizar as relações. Um dos locais 
mais afetados envolve a família e a sua casa. Não tenha medo da mudança! O céu fala que vocês 
estão passando por um acerto de contas. É momento para deixar tudo claro e lidar com a verdade. 
Desta forma será possível identificar o quanto a vida é feita de mudanças. É sábio ter jogo de cintura 
para mudar a rota e perceber que tudo ficará bem, se assim for o desejo de vocês. O trabalho segue 
vulnerável e com questões delicadas, que precisam ser reparadas com sabedoria. A equipe de traba-
lho passa por renovações. Não se contamine por pessoas ou situação que se apresentam confusas.

Aquário – De 21/01 a 19/02: A Lua Crescente desta semana vai trazer mudanças consideráveis, 
que mexem com o seu contexto de vida e com o futuro. As mudanças são inevitáveis. É importante 
ser flexível e interagir com as responsabilidades de uma forma nova. O setor tocado também fala da 
carreira, dos compromissos, das responsabilidades e também das relações com autoridades, pais e 
sogros. A sua imagem pública fica em destaque. É uma semana importante para entender o quanto 
você está mudando e, dessa forma, as pessoas estão se afastando ou sendo cortadas da sua convi-
vência. A sua missão como aquariano é lidar com a liberdade e a autenticidade… Mais do que nunca, 
você sente isso na pele. É uma semana muito delicada para os assuntos do coração. O céu aponta 
a necessidade de preservar a sua individualidade e você está num ciclo que colabora com divórcio e 
afastamentos. Se estiverem em sintonia, porém, vocês terão a oportunidade de inovar a relação, se-
guindo com mais força. É uma semana importante para tomar decisões no trabalho. Busque entender 
o quanto as mudanças vêm para lhe trazer o novo. Pode ser que você não venha se sentindo encaixa-
do com as atividades diárias da forma que acredita ser melhor. É preciso identificar o que lhe oprime.

Peixes – De 20/02 a 20/03: A Lua Crescente desta semana mexe com valores, crenças, reli-
gião, estudos e experiências em outras cidades. É uma semana de mudança total de seus valores 
e crenças. A experiência gera cortes e afastamentos de pessoas do seu convívio, seja por novas 
oportunidades que surgem, seja pelo fato de não haver mais conexão entre vocês. Mas o mais signifi-
cativo é que você está mudando o seu ponto de vista sobre coisas, pessoas e fatos. A partir de novas 
conexões filosóficas, você vai entender realmente qual é o seu verdadeiro caminho. Não permita que 
as expectativas de outras pessoas impeçam o seu florescimento. Para ter êxito, contudo, é importante 
tirar da frente qualquer tipo de validação, porque você pode ser julgado pelas suas escolhas. Vá para 
onde está o seu coração. Os assuntos financeiros se mesclam a decisões afetivas. Busque identificar 
as apreensões materiais, porque isso vem afetando a autoestima e, consequentemente, a pessoa 
amada. Com sabedoria, vocês poderão transitar por essa nova experiência com sabedoria. É preciso 
ampliar a sua mente e colocar novas ideias em movimento no trabalho. Busque agir com criatividade, 
desenvolva oportunidades e se permita trilhar novos caminhos. O céu fala da importância dos estudos.

Horóscopo

Parabéns e felicidades ao 
amigo locutor da rádio 
Raízes FM, Boto Rosa, que 
no domingo, 2 de agosto, 
comemora mais um ano de 
vida. Receba os votos de paz, 
saúde e sucesso, de todos os 
familiares, amigos e ouvintes.

NOVELAS

Fina Estampa - Globo - 21h – sexta-feira: Te-
reza Cristina acusa Beto de perseguição. Paulo 
afirma que nada mudará a relação que tem com 
a irmã. Tereza Cristina exige que Ferdinand 
coloque seu plano contra Antenor em ação. An-
tenor é fotografado pelos comparsas de Ferdi-
nand. Deborah confessa estar apaixonada por 
Quinzé. Vilma apoia Juan Guilherme para levar 
Chiara ao médico. Joana mostra a foto de Tere-
za Cristina em seu disfarce para Álvaro. Patrícia 
termina o namoro com Alexandre. Tereza Cristi-
na procura Griselda.

Totalmente Demais - Globo - 19h – sexta-
-feira: Lili discute com Germano e avisa ao ex-
-marido que não prejudicará Eliza. Eliza assina 
o contrato e se torna a Garota Totalmente De-
mais. Jonatas sugere que Débora também atue 
como modelo para a divulgação interna dos pro-
dutos desenvolvidos para a Bastille. Germano 
ameaça a carreira de Carolina. Eliza comunica 
a Cida que irá para um hotel. Pressionada, Ca-
rolina redige sua carta de demissão da revista 
Totalmente Demais. Dino e Peçanha surgem no 
apartamento de Arthur com a intenção de pren-
der Eliza.

Novo Mundo - Globo - 18h – sexta-feira: Jo-
aquim desarma Thomas. Nívea vê Anna pegar 
um documento no escritório. Cecília, Libério e 
Peter socorrem Matias e Idalina. Elvira vê onde 
Miss Liu esconde os frascos com suas poções. 
Leopoldina procura por Bonifácio. Greta conta 
para Wolfgang sobre seus sentimentos por Fer-
dinando. Elvira sabota a comida dos piratas. 
Idalina cuida de Matias. Ferdinando deixa a 
casa de Wolfgang e Greta fica enfurecida. Le-
opoldina impede que Bonifácio saia do palácio. 
Benedita chega à casa de Domitila e anuncia 
sua gravidez a Dom Pedro.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: Guto 
explica sua versão da discussão com Benê. 
Ellen tenta confortar Tina sobre Anderson, que 
está se preparando para dirigir o clipe da banda 
de Samantha. Deco convida Keyla e Tonico para 
passear. Malu aconselha Edgar sobre a melhor 
forma de falar com Marta. Luís insinua que quer 
morar com Marta. Bóris comenta com Dóris sua 
dúvida sobre oferecer uma bolsa de estudos 
para Ellen. Keyla e Deco divergem sobre a edu-
cação de Tonico. Guto procura Benê.

Ouro Verde - Band - 20h20 – sexta-feira: Ma-
ria Teresa revela à família que Otelo é filho dela 
com José. Miguel diz a Otelo que, pela maneira 
como Maria Teresa olha para ele, ela sabe que 
foi ele quem mandou matar o filho dela. Otelo 
recorda os momentos em que ficou sabendo 
que era filho de Maria Teresa e José e conta que 
Miguel encomendou a morte de seu irmão.

Chiquititas - SBT - 21h15 – sexta-feira: Junior 
e Valentina levam Gabi para o hospital. O rapaz 
tenta avisar Carol para que ela não lhe espe-
re em vão para o encontro dos dois, mas ela 
esqueceu o celular em casa e Junior não con-
segue avisá-la. Carol espera Junior na porta do 
orfanato, mas o rapaz não aparece. Ana, Cris 
e Vivi perguntam o que ela tanto espera. Carol 
explica o que aconteceu e decide ir para casa. 
As chiquititas não aprovam a atitude de Junior. 
Leticia fica preocupada ao saber que Beto viu 
Junior e Maria Cecília juntos no escritório. A 
moça tenta ligar para Carolina para avisá-la, 
mas percebe que a ajudante esqueceu o celular 
em casa. No Café Boutique, Tobias ajuda Clari-
ta a fingir um mal-estar para poder desmarcar 
o encontro que ela teria com Armando. Carol 
chega em casa chateada e avisa que Junior não 
apareceu no encontro. Beto conta para a irmã 
que viu Junior e Maria Cecília de mãos dadas 
no escritório. Carol fica decepcionada. No dia 
seguinte, Mosca, Rafa e Binho procuram algum 
bicho para assustar Bia. Ao sair para trabalhar, 
Carol encontra Junior na porta de casa. Irrita-
da, a moça fala que sabe que o rapaz e Maria 
Cecília namoram. Junior não entende a acusa-
ção, mas lembra de que quando Eduarda foi 
ao seu escritório, Beto estava perto e viu toda 
a cena. O rapaz tenta se desculpar e afirma 
que o relacionamento com Maria Cecília é fal-
so. Junior diz que apenas ajuda a supervisora. 
Carol não acredita e vai embora. No orfanato, 
Binho encontra um besouro para espantar Bia. 
Os meninos entram no quarto das pequeninas 
e colocam o bicho no uniforme da garota. So-
fia diz pra Chico que o aniversário de Mili está 
próximo. O cozinheiro promete fazer um bolo e 
salgados para comemorar. As chiquititas que-
rem preparar algo especial para Mili, mas a 
garota está aparentemente triste. Bia diz que o 
motivo da tristeza da pequenina é que ela está 
mais velha e ainda não foi adotada. As peque-
ninas repreendem Bia pelo comentário. No Café 
Boutique, Armando chega para trabalhar. Tobias 
vai atendê-lo, mas o rapaz pede para ser aten-
dido por Clarita. A garota vai anotar o pedido e 
Armando diz que percebeu que Clarita mentiu. 
O empresário afirma que não gostou da atitude 
dela. Armando é grosseiro com Clarita e Beto a 
defende. A garota revela que não quer sair com 
o chefe, pois ele é seu superior e sabe que isso 
não está certo. No orfanato, Carol conta a Chico 
que Junior namora Maria Cecília. O cozinheiro 
diz que conhece Junior e sabe que ele não fa-
ria isso, mas Carol diz que cansou de se iludir 
com Junior. As chiquititas percebem um besouro 
na roupa de Bia, mas a garota não se espanta 
com o bicho e ainda assusta as amigas. Con-
trariados, os meninos não acreditam que Bia 
não tem medo de bichos. Mosca decide montar 
um novo plano para assustá-la. No almoço, as 
meninas conversam com Carol e dizem que não 
concordam com a atitude que Junior teve. Bia 
levanta da mesa para pegar farofa com Chico e 
Mosca aproveita para jogar pimenta na comida 
da menina. Ao comer, Bia diz que a comida está 
maravilhosa e que amou o tempero novo que o 
cozinheiro colocou. Os meninos não entendem. 
No Café Boutique, Maria Cecília desce para a 
loja e conversa com Tobias. A supervisora fala 
ao barista que precisa fingir para sua mãe que 
irá jantar com Junior. 

Betty, A Feia em NY - SBT - 18h30 – sexta-fei-
ra: Os dois se agridem fisicamente e no meio 
da briga Ricardo conta a Armando que ele e 
Marcela foram amantes. Mr. White pede Patrícia 
em casamento. Betty está decidida a ir para Los 
Angeles com Joaquim. Na reunião de diretoria, 
Betty informa que a V&M está se recuperando 
financeiramente e vai lhe entregar a empresa. 
Mas, diz também que ficará com a BAR. Nícolas 
declara seu grande amor por Patrícia e os dois 
se beijam apaixonadamente no elevador.

Quando Me Apaixono - SBT - 18h15 – sexta-
-feira: Quando Regina viaja para a fazenda para 
dar seu apoio a Jerônimo, este lhe mostra uma 
foto de Renata e Roberta. Regina tem a sensa-
ção de conhecê-las, mas sabe de onde. Jerô-
nimo decide voltar para a capital para procurar 
“Adriana”, uma das jovens da foto. Ele espera 
que ela o leve até a outra. A famosa “Bonita” de 
Rafael. Por causa da viagem, Regina não chega 
à tempo para a reunião com Constanza e Gon-
çalo, onde receberia uma doação para sua casa 
de amparo às mulheres mães solteiras. Gonçalo 
se irrita e desiste da doação. Regina decide pro-
curar o empresário para se desculpar. Renata 
vai até o bar procurar por Rafael. Ela encontra 
uma foto dele no escritório e pergunta ao fun-
cionário o que sabe sobre ele. Josefina critica 
Gonçalo por ter nomeado Matias como vice-pre-

sidente da empresa tirando de Renata a possi-
bilidade de assumir o cargo. Irritado, Gonçalo 
quer saber como ficou sabendo da nomeação. 
Matias e Josefina não se suportam, mas ela 
quer aparentar outra coisa e junto com Roberta 
preparam uma festa de boas-vindas. Augusto 
vai até o cartório para saber se o contrato que 
assinou com Rafael continua valendo. Jerônimo 
se recusa a falar com Augusto, diz que está de 
viagem marcada para a capital e fica de conver-
sar com ele quando voltar. Na capital, Roberta 
atende a campainha e se depara com Jerônimo.

O Que a Vida Me Roubou - SBT - 17h15 – sex-
ta-feira: Alessandro acorda do coma e sai do 
hospital sem ser visto. Victor sai para procurá-lo 
e o encontra sentado em um banco. Alessandro 
pede que o leve até Montse. Victor pergunta 
do que ele se lembra e Alessandro quer saber 
quantos dias faz que sofreram o acidente. Victor 
responde que não são dias, mas anos e estão 
na Argentina. Mônica procura Demétrio e pede 
que seja discreto e não comente com ninguém 
o que aconteceu entre eles. José Luis conta 
a Laurinho que vai se casar com sua mãe e o 
menino pede para chamá-lo de papai. Demétrio 
convida Mônica para o jantar de compromisso 
de Montse. Ela se preocupa em não agradar a 
Graziela. Alessandro continua internado, está 
muito confuso e não consegue assimilar que 
Montserrat está morta pois foi Pedro Medina 
quem disparou e espera que José Luis tenha 
feito justiça. Alessandro não perde a esperança 
de encontrar com vida sua mãe e seu filho.

Cúmplices de um Resgate - SBT - 21h30 – 
sexta-feira: Isabela reclama na gravadora que 
os amigos da banda não lhe avisaram do show. 
Manuela sugere que as duas cantem ao lado de 
Priscila. Isabela canta completamente desafina-
da e Bira pede para que ela cante mais baixo 
para a voz de Manuela aparecer.

Apocalipse - Record - 20h45 – sexta-feira: 
Enquanto a chuva cai, os soldados de Ricardo 
zombam dos corpos dos profetas. Arthur e Bár-
bara noticiam a chuva e o assassinatos das Tes-
temunhas. No mundo as pessoas comemoram 
o término da escassez de água. Jonas, Benja-
min e Zoe ficam preocupados. No Rio, todos 
festejam o fim da seca. Laodiceia alerta Ângela 
para o que ainda estar por vir. César diz que o 
mundo pagará pelo assassinato de Moisés e 
Elias. Na delegacia, Guido diz que os policiais 
terão que trabalhar na efetivação da Marca do 
governo mundial. Bárbara diz que em breve a 
marca que simboliza o governo mundial passará 
a ser obrigatória a todos. No abrigo do deserto, 
Noah, Saulo e Hanna descobrem que as Tes-
temunhas foram assassinadas por Ricardo. Em 
Nova Iorque, Uri lê a palavra de Deus. Tamar e 
Gideon festejam a chuva. Benjamin lamenta não 
ter acredito em Zoe antes. Ricardo é ovacionado 
em Jerusalém. Débora e Isabela comemoram o 
êxito de Ricardo. O Anticristo ordena que dei-
xem os corpos de Elias e Moisés apodrecer em 
praça pública. Ele manda que todos festejem o 
momento. Três dias se passam e pessoas ainda 
festejam pelas ruas. Uma luz vem do céu em 
direção aos corpos de Moisés e Elias. As Teste-
munhas do Apocalipse ressuscitam.

Jesus - Record - 21h30 – sexta-feira: Pos-
suída, Maria Madalena tenta atacar Petronius. 
Shabaka e Susana lamentam o sofrimento de 
Tiago Justo. Madalena recupera a consciência e 
implora pra Petronius prendê-la. Caifás e Anás 
descobrem que João Batista foi assassinado. 
Uma mulher agradece a Jesus por ter curado 
seu bebê. Miriam e Maria são avisadas sobre 
a morte de Batista. Joana e Chuza retornam ao 
palácio de Pilatos. Heitor anuncia a prisão de An-
dré e João. Helena pede notícia de Judas Tadeu 
para Iscariotes. João e André são levados para 
a prisão. Edissa conversa com Judas Iscariotes 
e Tomé. Caifás se insinua para Livona. Maria se 
preocupa com Jesus. Petronius acorrenta Maria 
Madalena e eles trocam juras de amor. Mateus 
e Pedro encontram um pai espancando o pró-
prio filho. Maria diz não considerar Asisa uma 
inimiga. Pedro e Mateus defendem o menino, 
que mostra ter os pés defeituosos. Os apóstolos 
então curam o menino. Caifás nota a aproxima-
ção de Judite e disfarça. Adela vende cestos nas 
ruas de Jerusalém e recebe a ajuda de Zaqueu. 
Jesus ora solitário. A irmã do menino curado 
oferece alimento a Mateus e Pedro. Susana diz 
que apenas Jesus pode salvar Maria Madalena. 
Maria tenta se aproximar de Asisa. João e André 
são levados até Antipas. Eles avisam que viram 
Salomé às margens do rio Jordão. Maria con-
segue conversar com Asisa. Pilatos estranha a 
presença de Temina. Anás e Caifás falam sobre 
a decisão de Pilatos de construir aquedutos na 
cidade. Longinus descobre que Salomé pediu a 
cabeça de João Batista. Ami fica assustado ao 
ver Maria Madalena possuída na prisão. Petro-
nius, Susana e Kesiah chegam ao local e ficam 
aterrorizados.

FILMES

Fora do Rumo – Globo - 14h58 – sexta-feira: 
Bennie Chan é um detetive de Hong Kong que, 
inconformado com a morte de seu parceiro, faz 
de tudo para encontrar o responsável pelo cri-
me. As coisas se complicam quando a jovem 
que ele criou como filha acaba sequestrada pe-
los criminosos. Para recuperá-la e desmascarar 
a gangue, Chan aceita se juntar com um atrapa-
lhado e inescrupuloso apostador norte-america-
no, Connor Watts.

O Grande Dave – SBT - 23h15 – sexta-feira: 
Dave Ming Chang, na verdade, é uma nave 
espacial em forma de ser humano: controlada 
por pequenos alienígenas, pousa na estátua 
da liberdade em busca de algo que poderia 
salvar seu planeta da destruição. Tentando se 
passar por um humano, Dave conhece nossa 
alimentação, bebida e sentimentos, o que aca-
ba abalando as estruturas dessa tripulação de 
extraterrestres.

Os Descendentes – Globo - 2h19 – sexta-
-feira: Há 23 dias, a vida de Matt King mudou 
completamente. Foi nesta data que sua esposa 
Elizabeth sofreu um sério acidente de barco e 
entrou em coma. Desde então, cabe a Matt cui-
dar das filhas Scottie e Alexandra, que estuda 
e vive em outra ilha do arquipélago. Quando é 
informado pelos médicos que sua esposa irá 
morrer em breve, Matt resolve trazer Alexandra 
de volta. Ele conta com a ajuda dela para contar 
a triste notícia aos amigos e familiares, de forma 
que eles possam se despedir de Elizabeth ainda 
em vida. Desbocada e de gênio difícil, Alexandra 
surpreende o pai ao contar que sua mãe o esta-
va traindo. A notícia afeta profundamente Matt, 
que passa a querer saber quem era o amante de 
sua esposa e se ela o amava.

Na Sombra da Guerra – Band - 3h45 – sexta-
-feira: Max Schmeling, um boxeador talentoso, 
inicialmente coopera com o regime nazista, mas 
acaba arriscando sua vida para desafiar Hitler.

A Hora e a Vez de Augusto Matraga – Globo 
- 4h05 – sexta-feira: Augusto Matraga é um fa-
zendeiro bruto e violento que está à beira da fa-
lência no sertão de Minas Gerais. Quando sabe 
por Quim que Dionóra fugiu com sua filha para 
viver com outro homem, ele parte em busca de 
vingança.

Novelas e Filmes

Quem também apaga velinhas 
na terça-feira, 4 de agosto, 
é o publiciário e proprietário 
da TBP Propaganda, Thiago 
Braggion. Todos os familiares 
e amigos desejam que esta 
data seja repleta de muita 
paz, saúde e sucesso sempre. 
Grande abraço!
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Unimed prepara transmissões 
em vídeo para o mês de agosto

Capivari  |  Lives acontecem nos dias 4, 5 e 6 de agosto, sempre às 20h

Já se tornou hábito as 
transmissões de conte-
údo feitas pela Unimed 
Capivari em suas redes 
sociais. Incentivada pela 
pandemia, este tipo de 
material em vídeo, pas-
sou a ser produzido no 
começo de maio e tem 
tido uma grande reper-
cussão entre os profis-
sionais e o público que 
assiste. O vídeo possui, 
em média, cerca de 20 
minutos e, após a trans-
missão, o profissional 
fica à disposição respon-
dendo questionamentos.

Para o mês de agos-
to, a Unimed Capivari 

prepara uma programa-
ção diversificada, com 
vários temas, que serão 
abordados por vários 
profissionais da equipe 
multidisciplinar, além 
dos cooperados. 

O primeiro tema tra-
tado, terá uma progra-
mação especial em co-
memoração à Semana 
Mundial do Aleitamento 
Materno, nos dias 4, 5 e 
6 de agosto.

As transmissões co-
meçam na terça-feira 
(4), com o médico pe-
diatra, Dr. Luciano de 
Camargo Pacheco Filho. 
Na quarta-feira (5), é a 

vez do bate papo com 
a nutricionista da área 
hospitalar e do Progra-
ma Viva Mais, Joyce 
Pires de Campos Lou-
renço. 

Encerrando a semana 
do aleitamento materno, 
na quinta-feira (6), tem 
a live com a fonoaudió-
loga da área hospitalar e 
do Programa Viva Mais, 
Ligia F. P. Della Riva.

As transmissões 
acontecerão sempre às 
20h e serão exibidas no 
Facebook e no Youtu-
be da Unimed Capivari. 
Prestigie, curta e com-
partilhe as transmissões.

Aleitamento materno será abordado por profissionais da saúde da Unimed Capivari (Foto: Divulgação)

Hospital reestrutura quarto e 
valoriza parto humanizado 

Saúde  |  Unimed Capivari investiu para oferecer experiência única às mães

A Unimed Capivari 
finalizou no mês de ju-
lho, a reestruturação do 
quarto 1, utilizado para o 
Parto Humanizado. Nele, 
foi incluída uma banhei-
ra para tornar essa expe-
riência ainda mais espe-
cial. O tipo de parto na 
banheira é muito natural 
para o bebê, pois ele che-
ga ao mundo envolvido 
pela água que está aque-
cida, assim como estava 
dentro do útero.

“Tivemos, nos últi-
mos anos, algumas so-
licitações pelo parto na 
água e por falta de estru-
tura adequada, éramos 
forçados a improvisar. 
Pensando no bem estar 
da Parturiente e do bebê, 
é que na revitalização de 
um dos quartos da ma-
ternidade resolvemos 
incrementar a instalação 
de uma banheira defini-
tiva com água aquecida.  

Estudos científicos com-
provam que o uso da 
água quente no trabalho 
de parto é um excelente 
coadjuvante no combate 
à tensão e à dor, o nas-
cimento do bebê é muito 
mais suave e o períneo 
da mãe ganha maior fle-
xibilidade com a água 
quente”, conta César 
Kerches, gerente geral 
da Unidade Hospitalar 
da Unimed Capivari.

O parto humanizado 
trata-se de um conjun-
to de práticas e proce-
dimentos que buscam 
readequar o processo 
de parto dentro de uma 
perspectiva mais natural 
e acolhedora. 

A enfermeira e dou-
la, Vanda Borges, falou 
sobre o assunto em uma 
transmissão especial 
que contou com depoi-
mentos de mães que 
contaram como foi este 

momento. O vídeo, exi-
bido no dia 7 de julho, 
pode ser conferido no 
Facebook e no Youtube 
da Unimed Capivari. “O 
parto humanizado é um 
processo que respeita a 
vontade da mulher e a 
fisiologia do corpo”, co-
menta Vanda.

Por fim, de acordo 
com o médico especia-
lista em ginecologia e 
coordenador do Progra-
ma Viva Mais – depar-
tamento de Medicina 
preventiva - Dr. Paulo 
Malkomes, “o objetivo 
deste local é proporcio-
nar atendimento perso-
nalizado. O local dispõe 
de todas as comodidades 
para as futuras mamães 
serem acompanhadas 
pelos seus médicos obs-
tetras e pelas doulas da 
equipe, além de todas as 
enfermeiras da materni-
dade”.

Quarto especial preparado na Unimed Capivari para realização de partos humanizados (Foto: Divulgação/Unimed Capivari)




