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A imprensa e a nossa língua 14
Um pouco mais sobre 

a palavra inferno, palavra 
como já escrevemos, muito 
curiosa, recebida do latim. 
Como diz a � loso� a bíblica o 
homem foi criado por Deus 
do barro e do fôlego divino 
tornando-se alma viva (Gn 
2:7) condicionado à obedi-
ência à lei divina, desobede-
cendo, morreria (Ro. 3:23), 
podendo pela fé (Ef. 2:5-8) 
na morte de Cristo (Ro. 
5:6-9), retornar à condição 
edênica na ressurreição ((1 
Cor 15:51-54). As � loso� as 
hindu, persa e platônica in-
� uenciaram a cultura roma-
na e o cristianismo (sécs. 1 
a.C. e 4 d.C.). A adoração 
ao deus Sol (guarda do do-
mingo, dias da semana) e a 
imortalidade da alma são 
inerentes aos catolicismos, 
espiritismo, maçonaria e a 
quase todo protestantismo.

Linguisticamente inferno 
signi� ca profundidade, lu-
gar dos mortos, como vimos 
no artigo anterior. Além das 
palavras estudadas no artigo 
da semana passada, a língua 
grega possui a palavra “ha-
des”, correspondente ao he-
braico “sheol” e à sepultura 
no português. Falando aos 
judeus de Cafarnaum Jesus 
disse que eles não iriam ao 
céu, mas desceriam ao hades 
e haverá mais rigor para eles 
do que para os de Sodoma 
(Mt. 11:23-24). Pedro disse 

(Atos 2:27,31) que a alma 
de Jesus não permaneceria 
no hades. Jesus ressuscitou, 
Ele tem as chaves da morte e 
do hades (Ap.1:18). A mor-
te e o hades entregarão seus 
mortos para serem julgados 
(Ap.20:13). Se hades fosse 
o inferno de fogo e castigo 
eterno, Jesus não teria sido 
colocado nele! Os justos não 
iriam para lá, nem mesmo 
os ímpios, antes de serem 
julgados. É óbvio que hades 
é sepultura, mas às vezes é 
usada como � gura de lin-
guagem, com tudo, não há 
na Bíblia, doutrina de fogo e 
castigo eterno. 

Os gregos criam no “tar-
tarós”, referência a uma pro-
fundidade bem abaixo do 
“hades”, lugar de trevas onde 
os maus recebem castigos dos 
seus deuses maus. A palavra 
“tartarós” signi� ca arrojado, 
lançado (no “tartarós” ou no 
“abissos” - abismo). Deste 
vocábulo vem o nome “tarta-
roûkhós”, isto mesmo, tarta-
ruga. Pior, o nome do quelô-
nio designa os demônios, ou, 
deuses maus dos “tártaros”. 
Muitos criam que elas eram 
criadas no “tartarós”, inferno 
(a tartaruga, que nada tem 
a ver com o diabo, põe ovos 
debaixo da areia, e de lá saem 
os � lhotes). Machado de As-
sis diz que talvez, por viver 
no lodo, os antigos tomaram 
esse animal como “personi-

� cação do mal e da heresia”. 
Você já ouviu sobre alguém 
que tem tártaros. Tártaros é 
usada desde o séc. 17 para 
designar a substância áci-
da abrasadora que se forma 
nas bordas dos tonéis, assim 
também é conhecido o ver-
melhão escuro que se forma 
na gengiva devido à acidez 
causada, especialmente pelo 
fumo. Esses tártaros podem 
desprender os dentes. A pa-
lavra latina inferno corres-
ponde a sepulcro, lugar onde 
são lançados os mortos, po-
rém os defensores da teoria 
mitraista abrigam a ideia de 
um inferno em fogo, onde o 
diabo atormenta os maus dia 
e noite (ver artigo anterior).  

A língua grega antiga 
chamada “koiné” tinha o 
termo “κοιµετεριυ” (lê-se 
koimeteriu) Como os ro-
manos sofreram forte in-
� uência da cultura grega 
usavam a palavra latinizada, 
na forma culta “coemiteriu”, 
na portuguesa é cemitério. 
Um dos mais respeitados 
dicionarista e etimologista 
Antenor Nascentes diz que 
os (gregos) antigos acredi-
tavam que a morte era um 
sono. Atualmente o grego 
usa νεχροχυριµε (lê-se 
necrocúrime) ou νεχροτε−
ριυµ (necrotérium) – tradu-
zida para o português erudi-
to como necrotério. Necro 
é cadáver, morto; térium é 

lugar, portanto necrotério é 
o lugar dos mortos, usada 
também na forma erudita 
necrópoles. O termo grego 
“pólis” é cidade, necrópoles 
é cidade dos mortos – são 
muito usadas as palavras 
compostas por polis: Pe-
trópolis (Cidade de Pedro), 
Fernandópolis (cidade de 
Fernando), polícia, política, 
polido, soteropolitano, ci-
dadão de Salvador... O vo-
cábulo necropsia (exame de 
cadáver), necrose (parte ou 
organismo morto). Os cris-
tãos, seguidores da � loso� a 
bíblica sabem que a mor-
te é apenas um sono, um 
lapso de tempo no qual os 
falecidos permanecem in-
conscientes, inertes e insen-
síveis. Como Jesus a� rmou 
aos Seus discípulos “Nosso 
amigo Lázaro dorme, mas 
vou despertá-lo”. “Ele estava 
falando da sua morte. De-
pois falou claramente Láza-
ro está morto” (João 11:11-
14). Eclesiastes 9:5,6,10 
explica que os mortos não 
participam de coisa alguma 
do mundo dos vivos, nada 
sabem, não têm amor, ódio 
nem inveja. Esta é a � loso� a 
de Jesus Cristo. (Muitos que 
dormem no pó da terra res-
suscitarão – (Mat. 27:52; e 1 
Cor 11:30; 15:6,18,20...).

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

com especialização em dependência química na USP/SP/GREA

A corrupção e a 
humilhação de 

empresários
“Com a corrupção morre o corpo, com a 

impiedade morre a alma.” Santo Agostinho

Cada dia que eu leio a literatura espírita, mais me 
enriqueço.

Humberto de Campos, que foi político e escri-
tor, depois de sua morte voltou a escrever através 
do Chico Xavier, e em uma de suas mensagens ele 
orienta sobre um treinamento para morte, função 
que deveria ser de todas as religiões: esclarecer sobre 
o que acontece após o desligamento da alma em rela-
ção ao corpo, sua nova situação, seu encontro com a 
própria consciência, mas também com os entes que-
ridos que o antecederam nesse retorno à vida eterna.

Manuel da Nóbrega, um dos fundadores da cida-
de de São Paulo, também voltou através do lápis de 
Chico Xavier, trazendo muitas informações sobre 
suas vidas passadas, inclusive seu encontro com Je-
sus, quando viveu como o senador Publius Lentulus, 
no livro Há dois mil anos.

Esse espírito agora assina suas obras com o nome 
de Emmanuel. Em uma mensagem que trata da res-
ponsabilidade e da consciência dos que praticam a 
corrupção, diz: “Seja qual for a experiência em que 
te situas, na Terra, lembra-te de que ninguém rece-
be um berço entre homens para acomodar-se com a 
inércia, no desprezo deliberado às leis que regem a 
vida”.

A dívida acompanha o devedor, seja dessa exis-
tência ou de outras experiências no corpo. Se você 
vai ao supermercado e compra diversas mercado-
rias, quando chega ao caixa, tem que pagar, não é? O 
momento pós-morte é esse caixa da nossa existência 
na Terra.

As leis que regem a vida foram escritas por Deus 
na consciência de cada um. E mais dia ou menos dia 
elas se clareiam na mente do indivíduo, chamando-o 
à razão.

Vejamos o que diz uma notícia sobre atuação da 
Polícia Federal:

“PF encontra R$ 3,5 milhões na casa de investi-
gado em operação que apura desvios nos Correios. 
Na presente fase da operação, foram identi� cados 
indícios de participação de um empresário titular de 
agências franqueadas dos Correios e de sete funcio-
nários da empresa pública, que atuavam auxiliando 
nas postagens ilegais e subsidiando interesses em-
presariais do grupo criminoso.

“De acordo com os investigadores, a organização 
criminosa causou um prejuízo ao patrimônio públi-
co estimado em R$ 94 milhões. O pedido de bloqueio 
de bens dos investigados na primeira fase da opera-
ção chegou a aproximadamente R$ 55 milhões, entre 
os quais carros de luxo, um iate, um avião, imóveis 
de alto padrão e contas bancárias com altos valores 
em depósito.

“Os alvos da operação vão responder pelos crimes 
de corrupção passiva e ativa, estelionato, violação de 
sigilo funcional e formação de organização crimino-
sa”.

O escritor carioca Lima Barreto disse, sabiamen-
te: “Não é só a morte que iguala a gente. O crime, a 
doença e a loucura também acabam com as diferen-
ças que a gente inventa”.

(1) Emmanuel (Chico Xavier), “Ceifa de Luz”, 
lição 12, FEB.

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

Dionino Colaneri em “In Hoc Signo Vinces!”
Certos textos escritos e 

publicados em jornais nos 
deixam, muitas vezes, sur-
preendidos pela clareza e 
pelo profundo conteúdo. 
São verdades e motivos para 
a nossa re� exão no cotidia-
no, principalmente nos tem-
pos em que vivemos um tan-
to quanto reclusos, em vista 
dessa horrível pandemia.

Em nossos guardados, 
temos um recorte do jornal 
Correio Paroquial, edição 
do dia 13 de janeiro de 1940  
(há 80 anos, precisamente), 
com um artigo do benemé-
rito capivariano Dionino 
Ângelo Colaneri, falecido 
em 26.08.2010, com o títu-
lo de In Hoc Signo Vinces!, 
dedicado a sua então noiva, 
Corina Cortellazzi que, de-
pois, se tornou a sua mulher, 
cujo casal teve os brilhantes 
� lhos: Dionino, Ângela e 
Ivan.

Homem de múltiplas ati-
vidades em Capivari, a sua 
página vivida na ação em 
prol do próximo é um exem-
plo de grandeza e  pureza no 
acolhimento ao desafortuna-
do, razão pela qual o registro 
de seus feitos � cou eterna-
mente gravado nas grandes 
realizações terrenas.

Passado 10 anos de sua 
ausência e 80 anos deste tex-
to maravilhoso, o que nos 
parece oportuno é reprodu-
zi-lo na íntegra, como for-
ma de reconhecer méritos e 
avivar, um pouco mais, a sua 
memória:

“Qual esse sinal com que 
alguém haveria de vencer? 
Qual a causa que seria venci-
da? Quem seria o vencedor?

O imperador romano 
Constantino, marchava certa 
vez com seu exército, contra 
Mascêncio, para decidirem a 
posse do título de imperador 
dos romanos, quando entre 
as nuvens apareceu, visível 
a todos, uma cruz toda bri-
lhante com estes dizeres: In 
Hoc Signo Vinces!

Na seguinte noite, Jesus 
Cristo apareceu em sonho a 
Constantino, ordenando-lhe 
que � zesse um estandarte, 
com o sinal que havia visto. 
Constantino assim fez; con-
seguiu derrotar Mascêncio e 
tornou-se imperador abso-
luto dos romanos.

Antes de Cristo, a cruz 
era considerada suplício ver-
gonhoso; depois e desde a 
aparição a Constantino, tor-
nou-se o símbolo dos cris-
tãos. Carreguemos o sinal 

da cruz, o sinal dos cristãos, 
o sinal da vitória certa. Mas 
esse sinal deve em nos ser 
representado pela Caridade, 
que é o re� exo do sinal da 
cruz.

Caridade! Doce e subli-
me vocábulo pelo Nazareno 
introduzido no mundo.

Caridade! Introduzida 
que fostes no mundo, mo-
di� castes, revolucionastes,  
toda a face do planeta Terra.

Caridade! Infelizmente, 
não de ainda bem compre-
endida por muitos; julgam 
que fazer caridade é dar es-
mola aos pobres famintos. 
Entre dar esmola e praticar 
a caridade, há uma distância 
nem por todos pressentida. 
Ser caridoso é ser bom, sim-
ples, condescendente. Um 
gesto... um olhar... um sor-
riso...

Há muita diferença entre 
dar esmola com e sem carida-
de. A esmola deve vir sempre 
acompanhada de uma  pa-
lavra amiga, um consolo, de 
um olhar bondoso. De nada 
vale a aquém dá, a esmola fei-
ta com pouca vontade, isto é, 
sem Caridade.

Das três virtudes, fé, es-
perança e caridade, São Pau-
lo aponta-nos a  caridade, 

como a principal, a mais pre-
cisa: Que valeria se minha fé 
desse para transportar mon-
tanhas se eu não praticasse a 
caridade?

Jesus, sublime e meigo, 
não se cansou de pregar por 
palavras e atos à caridade, 
pois é a chave que dos céus 
abre os caminhos. Bem disse  
Vitoriano Palhares: O vício é 
aquilo que negreja sorrindo; 
a virtude, aquilo que brilha 
chorando. A caridade, pois, 
brilha chorando!

Caridade! Virtude das 
virtudes, super-virtude! Ca-
ridade! Eis a luz redentora 
dos mortais, pobres e míse-
ros desta vasta penitenciaria 
que é o planeta Terra. No en-
tanto, os homens esquecem 
de praticar-te, esquecendo 
que só praticando-te, é que 
nós, almas prisioneiras, po-
deremos voar para o seio de 
Deus, no momento do ajuste 
de contas.

Cristãos! Lembremo-nos 
de que Constantino venceu 
a guerra com o sinal da cruz, 
isto é, com fé, e nós havere-
mos de vencer a batalha da 
alma, com a prática da Cari-
dade, sem a qual não haverá 
salvação”. Capivari, dezem-
bro de 1939.
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Polícia prende três homens com drogas 
no bairro Moreto na última semana

Capivari  |  Confira o resumo das ocorrências policiais da última semana; Polícia Militar tem trabalhado forte no combate ao tráfico de drogas na cidade

Na manhã de terça-
-feira (18), a Polícia Mi-
litar de Capivari pren-
deu um homem na rua 
Tenente Abilio de Mora-
es, no bairro Moreto.

De acordo com o 
boletim de ocorrência, 
ao realizarem o patru-
lhamento no local, os 
policiais avistaram um 
indivíduo que, ao ver a 
viatura, escondeu uma 
sacola no mato.

Devido ao ato suspei-

to e ao local já ser co-
nhecido por conta do co-
mércio de drogas ilícitas 
o Cabo Mauro e o Solda-
do Fabrício abordaram o 
indivíduo e encontraram 
uma quantia de R$ 74,00 
em dinheiro.

Segundo a polícia, 
a sacola foi encontrada 
58 pinos de cocaína, 74 
pedras de crack e 1 por-
ção de maconha. Ao ser 
indagado a respeito dos 
objetos, o indivíduo per-

maneceu calado.

Dias antes
Na noite do último 

domingo (16), a Polí-
cia Militar de Capivari 
prendeu dois homens no 
bairro Moreto. Segundo 
informações do boletim 
de ocorrência, durante 
patrulhamento entre as 
ruas João Moreto e Na-
tale Dal Fabro – local já 
conhecido pela PM por 
conta do comércio de 
drogas ilícitas -, dois in-
divíduos fugiram ao se 
depararem com a viatura 
da PM na rua João More-
to. Os policiais disseram 
ainda que um dos indiví-
duos estava com uma sa-
cola na mão e à dispen-
sou durante a fuga.

“Durante a aborda-
gem, os policiais en-
contraram 6 pinos de 
cocaína, 2 de maconha e 
a quantia de R$ 120,00 
nos bolsos. O outro in-
divíduo, já conhecido 
no meio policial, estava 
com 10 pinos de cocaína 
e R$ 80,00 em dinhei-
ro”, diz o BO.

De acordo com a 
equipe que atendeu a 
ocorrência, formada 

pelos Cabos Kimair e 
Carciofi, e os Soldados 
Leão e Natan, o plástico 
dispensado continha 52 
pinos plásticos de cocaí-
na , 37 pinos plásticos de 
crack e 19 invólucros de 
maconha.

“Ao serem questio-
nados sobre as drogas e 

o motivo de estarem no 
local, ambos afirmaram 
que faziam a venda das 
mesmas e correram para 
tentar enganar os poli-
ciais”, registrou a ocor-
rência.

Os policiais deram 
voz de prisão aos indiví-
duos. Ambos foram en-

caminhados ao plantão 
policial de Piracicaba, 
onde o Dr. Delegado de 
Polícia, Airton Jagua-
nharo Correa, ratificou a 
prisão tipificado na Lei 
de Drogas nº 11343/06 
art.33. Os dois indivídu-
os estão à disposição da 
justiça.

Dinheiro e drogas apreendidas pela Polícia Militar em duas ocorrências na última semana (Foto: Divulgação/PM Capivari)

Setor de Fisioterapia da 
Saúde é reinaugurado

Investimentos  |  Espaço fica na Unidade Básica de Saúde de Rafard

No último dia 14, 
a Prefeitura de Rafard 
reinaugurou o setor de 
Fisioterapia da Unidade 
Básica de Saúde (UBS). 
O espaço ficou fechado 
para reforma.

Segundo a diretora de 
Saúde, Veruscka Corrêa, 
foram adquiridos equipa-

mentos modernos, como 
bicicleta, esteira, estação 
de musculação, equipa-
mentos de eletroterapia, 
além de outros itens, 
que proporcionarão aos 
profissionais e pacientes 
recursos para um trata-
mento mais completo e 
de melhor qualidade.

A reforma consumiu 
recursos de emendas 
parlamentares, um de 
R$ 75 mil do deputado 
Estadual Roberto Mo-
raes para a compra dos 
equipamentos e R$ 80 
mil do deputado Estadu-
al Rodrigo Moraes para 
a reforma.

Espaço de Fisioterapia foi estruturado e equipado para receber pacientes (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)
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Capivari segue registrando 
melhora no combate à 
pandemia do coronavírus

Coronavírus  |  Cidade registra números positivos no quadro epidemiológico

O Boletim do Co-
mitê de Contingencia-
mento e Enfrentamento 
ao Covid-19 da última 
quinta-feira (20), trouxe 
mais notícias positivas 
para Capivari. O quadro 
epidemiológico do novo 
coronavírus teve uma 
melhora comparada ao 
mês de julho.

Segundo o prefeito 
Rodrigo Proença, até 
quarta-feira (19), foram 
confirmados 171 novos 
casos no mês de agosto, 
uma média de 9 positi-
vados por dia. Em julho, 
a média era de 16,75 ca-
sos por dia.

Com relação aos 
atendimentos, segundo 
os dados do Centro de 
Triagem, no mês de ju-
lho foram feitos 1.793 
atendimentos, já em 
agosto - até dia 18 - fo-
ram feitos 861.

Resumo
Até quinta-feira (20), 

o município possuía 
1925 casos notificados. 
973 pessoas com casos 
confirmados. Do total 
dos confirmados, 3 es-

tão em internação UTI, 
12 em internação clíni-
ca, 111 em isolamento 
residencial e 17 óbitos 
confirmados. 830 pesso-
as estão recuperadas e 6 
pessoas aguardam resul-
tados (1 em internação 
UTI e 5 em isolamento 
residencial). 946 pes-
soas tiveram resultados 
descartados. 

Rafard
A diretoria de Saúde 

de Rafard também di-
vulgou dados atualiza-
dos na cidade. Segundo 

boletim das 14h de quin-
ta-feira (20), a cidade 
confirmou 122 casos 
positivos da Covid-19. 
Destes, 95 já estão recu-
perados e os outros 27 
estão em isolamento do-
miciliar. Não há pacien-
tes em internação UTI 
ou clínica. Outras 4 pes-
soas aguardam resulta-
do de exames, todas em 
isolamento domiciliar.

Até o momento, Ra-
fard registrou 281 notifi-
cações do novo corona-
vírus, com o descarte de 
153 suspeitas.

Polícia captura homem 
procurado pela Justiça 

Rafard  |  Policiais realizavam fiscalização de veículos no Centro da cidade

Na manhã de quinta-
-feira (20), uma equipe 
da Polícia Militar de Ra-
fard realizava uma fis-
calização de veículos no 
Centro e ao abordar um 
indivíduo que estava em 
um Gol branco, suspei-
taram do número do RG 
do mesmo.

A suspeita se deu pelo 

fato do documento de 
identidade ter apenas 7 
dígitos e a data de nas-
cimento ser referente ao 
ano de 1991.

Segundo os soldados 
Odair e Camargo, ao 
consultarem o COPOM 
(Centro de Operações 
da Polícia Militar), foi 
constatado que havia um 

mandado de prisão em 
nome do indivíduo, e as-
sim, decretaram voz de 
prisão ao suspeito.

Ele foi apresentado 
ao delegado de plantão, 
Dr. Ricardo de Abreu P. 
Fiore, ratificou a voz de 
prisão e o indivíduo per-
maneceu à disposição da 
Justiça.

Após 74 dias internado com Covid-19, 
paciente recebe alta no hospital Unimed

Foram 74 dias difí-
ceis, lutando pela vida, 
mas Agnaldo Bellini, de 
44 anos, venceu. Nesta 
segunda-feira (17), o pa-
ciente que estava interna-
do no Hospital Unimed 
Capivari recebeu alta.

A festa pela saída de 
Agnaldo foi grande, e 
nem poderia ser diferen-
te. Familiares estiveram 
presentes dando apoio e 
comemorando esta vitó-
ria particular.

A esposa, Giovana, 
fez questão de agradecer 
a cada um que ajudou na 
recuperação do seu mari-
do, enfatizando o traba-
lho dos profissionais do 
hospital.

O Presidente da Uni-
med Capivari, Dr. Luis 
Antônio Bereta, e o mé-
dico Annibal Constan-
tino Guzzo Rossi, que 

faz parte do Comitê de 
Contingenciamento do 
Enfrentamento ao Co-
vid-19, discursaram em 
tom de agradecimento a 
todos, parabenizando o 
paciente e toda a família 
pela vitória.

“Hoje estamos su-
portando pacientes de 
uma complexidade mui-
to grande, dando todo o 
suporte para que saiam 
curados daqui. Neste caso 
de Covid, a medida que 
o tempo foi passando, 
houve um envolvimento 
tão grande do corpo clí-
nico, que todos estavam 
torcendo demais para a 
recuperação do pacien-
te. Só se falava na sua 
recuperação. Discutimos 
todas as situações, lutan-
do sempre pelo pacien-
te. Posso dizer que hoje 
Capivari é contemplada 

com um hospital de nível 
muito bom”, exaltou o 
Dr. Bereta.

“Nós estamos hoje 
muito satisfeitos por tudo 
o ocorreu após 74 dias. 
Foi uma batalha ganha, 
graças a Deus, pela ciên-
cia e pelo paciente”, des-
tacou o Dr. Annibal Rossi

Ambos os médicos 
ainda fizeram questão de 
destacar todo o trabalho 
coletivo, citando que não 
apenas os médicos tive-
ram grande influência na 
recuperação, como tam-
bém nutricionistas, fisio-
terapeutas, enfermeiros, 
entre outros.

Ainda debilitado, Ag-
naldo preferiu não dis-
cursar, apenas disse um 
muito obrigado a todos. 
Agora ele irá para sua 
casa onde seguirá tendo 
acompanhando médico.
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O texto que transcrevo abaixo foi escrito por Maria 
das Dores M. Andrello, e publicado em 14 de agosto de 
1936, numa época em que o A.S.A.S. e o Ginásio Co-
mercial tinham um juntos “jornalzinho” – periódico no 
qual eram publicados assuntos diversos de interesse dos 
alunos e da sociedade rafardense. Isso há exatamente 57 
anos...

Mas vamos ao texto, que vale uma atenta leitura para 
uma gostosa viagem no tempo: 

“Ra�ard, para quem a vê do alto, num sobrevôo por 
exemplo, nota uma enorme e bem organizada usina, com 
considerável aglomeração de casas, circundada pelo vas-
to tapete dos canaviais, além de uma faixa dourada do 
rio. 

Vista dessa maneira, a nossa Ra�ard de agora, com 
esforço de memória, podemos aterrissar os nossos pen-
samentos num passado longínquo, quando ela estava em 
fase de início e depois elevar nossos pensamentos num 
vôo imaginário para o futuro e pensar: “Como será Raf-
fard daqui há alguns anos”?

Bem o passado é algo di�cilmente enterrado na poei-
ra do tempo, assim sendo podemos dizer como se iniciou 
a nossa cidade.

Seu princípio consta aproximadamente do ano de 
1880, com a fundação da referida Usina Açucareira.

Evidentemente, naquela época, usava-se um processo 
muito rudimentar para se conseguir o açúcar. Não era 
uma usina com máquinas modernas como as de hoje. 
Engenhocas moviam-se, tachos ferviam, etc...

A iniciativa de fundar a tal usina foi tomada pelo in-
glês Henry Ra�ard, pertencente à importante família 
dos “Ra�ard”. Este referido homem queria construí-la 
em terreno que hoje está dentro de Capivari. Porém, o 
Conselheiro Gavião Peixoto, que era dono de muitas ter-
ras, onde hoje é Ra�ard, pediu a Henry que construísse 
a usina nesta região. Conta-se que até mesmo a porção 
de terra tomada pela construção, foi doada a Henry pelo 
Conselheiro, que não resta dúvida, tinha intenção de 
com tal benfeitoria, valorizar suas terras, tendo dentro 
das mesmas uma usina.

Assim foi feito; engenhoca montada, teve grande êxi-
to.

A família dos “Ra�ard” foi adquirindo aos poucos, 
terras do Conselheiro Gavião Peixoto, e um dia tudo pas-
sou a pertencer à Usina de Henry Ra�ard.

Quanto à sua localização no mapa, Ra�ard está às 
margens do Rio Capivari, tendo como vizinha a cidade 
do mesmo nome, pertencendo assim à riqueza do inte-
rior paulista.

Além da ferrovia, já diversas rodovias ligam Ra�ard 
com as cidades vizinhas.

Se levarmos em conta tudo o que temos aqui, pode-
mos notar satisfatoriamente que a nossa cidade, apesar 
do seu tamanho, possui tantas benfeitorias e continua 
numa marcha para um futuro progressista.

Grato por nos prestigiar, semana que vem publicare-
mos a segunda parte do belo relato feito pela pedagoga e 
historiadora Maria das Dores M. Andrello.

Ginásio Comercial de Ra�ard

Do Leitor
Família diferente

Segundo dicionários, sites e qualquer fonte de pes-
quisa, uma família é composta por um grupo de pes-
soas ligadas entre si por sangue, parentesco, etc. Nor-
malmente, constituída por um pai, uma mãe e filhos. 
É curioso ainda ouvir o termo, sendo hoje em dia esse 
determinado grupo, um símbolo tão distinto e diferen-
te. Foi semana passada que pude reparar o quanto sou 
grata a Deus, por, ao invés de ter a tão conhecida família 
tradicional, eu ter comigo uma família diferente.

Diferente talvez não seja o termo certo, ao menos 
para mim. Criada por minha mãe e minha avó, sempre 
vi amigos e coleguinhas levarem os pais, os homens da 
família, àquela festinha da escola, onde era comemora-
do o Dia dos Pais. Eu poderia ser considerada como uma 
menina diferente. Quantas vezes sendo buscada pelo tio 
querido, quantas vezes minha mãe, batalhadora e esfor-
çada, foi uma das únicas mulheres presentes naquela 
festinha. Até hoje me lembro da camisa do tio, que ser-
via para a foto da lembrancinha, para aquele membro 
da família que, por algum motivo, não esteve presente 
em minha vida. Eu poderia questionar, poderia até não 
entender, mas a verdade é que, mal eu sabia, um dia eu 
conheceria alguém que preencheria esse vazio, de forma 
tão maravilhosa e completa.

Bem diferente do que aprendemos nos contos de 
fadas, uma madrasta ou um padrasto nem sempre são 
os vilões da história. Pelo menos não foi da minha. Ele 
não foi uma figura colocada ali. Não foi alguém que me 
tratou como filha apenas por conotação. Ele foi e está 
sendo o pai, a figura paterna, aquele que várias vezes eu 
senti falta por uma ausência difícil de explicar. E é por 
isso que hoje contesto a afirmação de que família é só 
aquela de sangue.

Quer saber mais?
Algo que sempre me foi interessante, talvez até 

curioso, foram os irmãos. Meu marido, que tem cinco, 
não cansa de contar quantas coisas já passou com eles, 
quantas brincadeiras, quantas aventuras. Minhas ami-
gas ou colegas, sempre me relatando as roupas empres-
tadas, os presentes divididos, os segredos compartilha-
dos... Sendo filha única, aquilo para mim era uma coisa 
incrível! Como deveria ser bom ter alguém próximo, a 
quem pudesse fazer todas essas coisas e ainda chamar 
de irmão. E novamente, é aí que eu posso dizer, o quan-
to sou feliz por ter a família diferente. Podemos não ser 
dos mesmos pais, mas temos o mesmo sobrenome. Po-
demos ter dez anos de diferença, mas nos entendemos 
como ninguém. Moramos longe? Sim, um pouco. Mas 
o que importa? Aos olhos de fora, somos primas, mas 
como nós duas sabemos, por dentro, somos irmãs. 

Poderia ficar linhas e linhas descrevendo quantas 
pessoas fazem parte de minha vida, sendo ou não pa-
rentes, sendo ou não de sangue, e ainda me são uma 
família. Pessoas que conseguiram um lugarzinho em 
meu coração, de forma especial. Não só pessoas, não 
é? Também aquela cachorrinha que, desde sempre, me 
acompanha como uma filha, uma parceira que sei irá fa-
zer muita falta quando partir. Por isso, assim como diz 
a cultura havaiana, ou para ser mais exata, Lilo & Stitch, 
na animação: “Ohana, quer dizer família. Família quer 
dizer nunca mais abandonar, ou esquecer.” 

Por Sara Figueiredo

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE RAFARD

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO MUNICIPAL

O Presidente da Comissão Executiva Municipal Provisória do Partido 
Trabalhista Brasileiro (PTB), do Município de RAFARD, Estado de São 
Paulo, no uso da atribuição que lhe confere o Artigo 67, I, “b”, combi-
nado com o disposto nos Artigos 69 e seu Parágrafo 1º, 34, II, III, VI 
e Parágrafo 1º., 35, I, “a” e “c”, todos do Estatuto do PTB, convoca 
os membros da Comissão Provisória Municipal de RAFARD , os Ve-
readores, Deputados Estaduais e Federais do Partido, com domicílio 
eleitoral neste município, para a CONVENÇÃO MUNICIPAL DO PTB, a 
realizar-se no dia 05 de SETEMBRO de 2020, às 10 horas, em primeira 
chamada, e, 30 (trinta) minutos após, em segunda e última chamada, 
no endereço, Rua Carlos Luchi Nº 411, bairro Popular de Rafard, nesta 
cidade, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

a) Formação de coligação partidária, com vistas ao pleito eleitoral de 
15 de novembro de 2020, nas eleições majoritária, na proporcional, ou 
em ambas;

b) Havendo coligações, escolha de sua denominação, de seu represen-
tante e delegados perante a Justiça Eleitoral;

c) Escolher ou proclamar os candidatos do Partido aos cargos de Pre-
feito e Vice-Prefeito, bem como aprovar o plano municipal de governo;

d) Escolher ou proclamar os candidatos do Partido aos cargos de Vere-
ador, bem como aprovar seus planos de ação parlamentar;

e) Atribuição dos números dos candidatos a Vereador, mediante sorteio;

f) Fixação dos valores máximos de gastos na campanha eleitoral, para 
os cargos majoritários e proporcionais;

g) Delegação de amplos e plenos poderes à Comissão Executiva Mu-
nicipal Provisória para decidir sobre coligações, inclusive para excluir 
o Partido das que fizer parte ou incluí-lo em outras; aceitar ou rejeitar 
a inclusão de outros partidos nas coligações em que o Partido for inte-
grante; substituir ou aceitar substituição de candidatos do Partido ou da 
coligação; aprovar novos candidatos pelo Partido; suprimir o número 
de candidatos a vereador, decidindo, nesta hipótese, quais excluir da 
nominata; complementar a chapa de candidatos a vereador; 

h) Outros assuntos de interesse Político Partidário, de âmbito e interes-
se municipal. 

                            RAFARD, 21 de Agosto de 2020.

ANTONIO CESAR RODRIGUES MOREIRA 
Presidente

Sessão ordinária 
contou apenas com um 
projeto no expediente

RAFARD

A Câmara Munici-
pal de Rafard realizou 
na noite da última ter-
ça-feira (18), a 14ª Ses-
são Ordinária do ano.

Apenas o Projeto 
de Lei Complementar 
07/2020, protocolado 
pelo Executivo, deu 
entrada na pauta de 
discussão. A proposi-
tura diz respeito à alte-
rações no Estatuto dos 
Servidores Públicos de 
Rafard.

Na justificativa, a 
Prefeitura de Rafard in-
forma que a obrigação 
pelos pagamentos dos 
benefícios de incapa-
cidade temporário do 
trabalho, salário mater-
nidade, salário família 
e auxílio reclusão que 
antes eram de respon-
sabilidade do Institu-

to de Previdência do 
Município de Rafard, 
passa a ser responsabi-
lidade do ente ao qual 
o servidor estiver vin-
culado.

“Embora o Estatuto 
dos Servidores Públi-
cos de Rafard já conte-
nha disposições sobre 
esta matéria, as mesmas 
carecem de atualização 
e melhor regulamenta-
ção no sentido de uma 
normatização que esta-
beleça de forma prática 
a aplicação de cada um 
dos benefícios”, diz o 
documento.

O projeto passará 
pelas comissões e de-
verá ser votado na pró-
xima sessão, marcada 
para o dia 1º de setem-
bro.

Acidente entre veículo 
e carreta termina com 

motorista detido

CAPIVARI

No final da tarde de 
segunda-feira (17), a 
Policia Militar de Capi-
vari foi acionada através 
do COPOM (Centro de 
Operações da Polícia 
Militar) para atender 
uma ocorrência de aci-
dente de trânsito com 
vítima na avenida José 
Annicchino.

No local, foi constata-
do que uma Zafira havia 
colidido frontalmente na 
lateral esquerda do rebo-
que de uma carreta.

De acordo com o 

B.O., os policiais que 
atenderam a ocorrência 
– Cabo Paulo e Solda-
do Peres -, constaram 
que o motorista da Zafi-
ra apresentava sinais de 
embriaguez. Ele foi sub-
metido ao teste de etilô-
metro, que confirmou a 
ingestão de bebida alco-
ólica.

O homem foi autuado 
e conduzido ao 1° DP de 
Piracicaba. Após escla-
recimentos e pagamento 
de fiança, ele foi libera-
do.
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Atividades regulamentadas em Capivari 
possuem novo horário de funcionamento

Coronavírus  |  Novos horários para o funcionamento dos comércios e escritórios passam a valer a partir desta sexta-feira (21); veja como fica

A Prefeitura de Capi-
vari anunciou na última 
quinta-feira (20), duran-
te o boletim do Comitê 
de Contingenciamento e 
Enfrentamento ao Coro-
navírus, que o horário de 
funcionamento das ati-
vidades regulamentadas 
na fase amarela do Plano 
São Paulo, passarão de 
6h para 8h a partir desta 
sexta-feira (21). Confira 
as atividades liberadas:

Galerias Comerciais 
e Comércio
Capacidade 40% limi-

tada. Horário reduzido (8 
horas), devem funcionar 
das 9h às 17h, de segun-
da a sexta-feira, e aos 
sábados das 8h às 14h, a 
partir do dia 21. Adoção 
dos protocolos geral e se-
torial específico.

Serviços
Capacidade 40% limi-

tada. Horário reduzido (8 
horas), devem funcionar 
das 9h às 17h, de segun-
da a sexta-feira, e aos 
sábados das 8h às 14h, a 
partir do dia 21. Adoção 
dos protocolos geral e se-
torial e específico.

Consumo local 
(Bares, restaurantes 
e similares)
Somente ao ar livre 

ou em áreas arejadas. 
Capacidade 40% limita-
da. Horário reduzido (8 
horas), devem funcionar 
das 9h às 17h, de domin-
go a sábado. Adoção dos 
protocolos geral e seto-
rial específico.

Salões de beleza 
e barbearias
Capacidade 40% li-

mitada. Horário reduzi-
do (8 horas), de segunda 
a sábado, das 8h às 16h 
ou de segunda a sába-

do, das 11h às 19h, cuja 
opção deverá ser infor-
mada ao Município pelo 
e-mail liberacomercio@
capivari.sp.gov.br até o 
dia 25, sob pena de ca-
racterizar infração às 
normas sanitárias. Ado-
ção dos protocolos geral 
e setorial específico.

Academias de 
esporte de todas as 
modalidades e 
centros de ginástica
Capacidade 30% li-

mitada. Horário reduzi-
do (8 horas), de segunda 
a sexta-feira, das 6h às 
9h e das 16h às 21h, aos 
sábados e domingos, das 
8h às 14h. Agendamento 
prévio com hora mar-
cada. Permissão apenas 
de aulas e práticas indi-
viduais, mantendo-se as 
aulas e práticas em gru-
po suspensas. Adoção 
dos protocolos geral e 

setorial específico.
Segundo a Prefeitura 

de Capivari, todos os se-
tores que estão autoriza-
dos ao atendimento pre-
sencial devem seguir as 
normas de acordo com 
decreto municipal e o 
protocolo sanitário espe-
cífico, do Plano SP.

Atividades culturais, 
eventos e etc, ainda não 
possuem permissão para 
início de suas atividades

Capivari se encontra 
na fase amarela desde 
14 de agosto e segundo 
as determinações do Go-
verno do Estado, ainda 
não poderá flexibilizar 

o funcionamento de res-
taurantes, bares e outros 
até às 22h.

Durante a live, o pre-
feito Rodrigo Proença 
pediu que a população 
mantenha as precauções, 
agindo com responsabi-
lidade, cautela e prudên-
cia.

Fique por dentro dos novos horários de funcionamentos do comércio em Capivari (Foto ilustrativa)

Diretoria de Educação 
decide não retomar aulas 
presenciais em Rafard

Covid-19  |  Seguindo a maioria dos municípios da região, Rafard também não retornará aulas presenciais

Os alunos da rede 
municipal de Educação 
de Rafard não retorna-
rão às aulas presenciais 
neste ano. A medida foi 
adotada após pesquisa 
pública realizada pela 
diretoria de Educação 
com pais e responsáveis.

Segundo a Prefeitura 
de Rafard, na pesquisa, 
94,05% dos pais não se 
sentem seguros para en-
caminhar seus filhos à 
escola e 96,82% do cor-
po docente não se sen-
tem seguros para retor-
nar às aulas. 

Além da pesquisa, o 
Comitê Municipal de Pre-

venção e Enfrentamento 
ao Coronavírus emitiu 
um parecer contra a reto-
mada das aulas. Mesma 
opinião do prefeito da 
cidade, Carlos Roberto 

Bueno, que enfatizou que 
a saúde é prioridade neste 
momento.

De acordo com a Di-
retoria de Educação, as 
atividades impressas se-

rão mantidas para os alu-
nos até 23 de dezembro 
como forma de garantir 
que as crianças e adoles-
centes continuem se de-
senvolvendo em casa.

Atividades impressas serão mantidas para alunos até 23 de dezembro nas escolas municipais de Rafard (Foto ilustrativa)
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Valor R$ 399,00 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Prefeitura de Rafard investe 
R$ 738 mil em recapeamento; 
15 ruas serão beneficiadas

Recursos  |  Município recebeu três verbas dos governos Estadual e Federal para investimentos

A Prefeitura de Ra-
fard iniciou no dia 13, o 
recapeamento asfáltico 
em diversas ruas da ci-
dade. Ao todo, segundo 
o governo municipal, 
são 3 verbas conquis-
tas. A primeira no valor 
de R$ 359.171,70, des-
tinada pelo governador 
do Estado de São Paulo, 
João Doria.

Com o recurso, inter-
mediado pelo prefeito 
Carlos Roberto Bueno, 
foram recapeadas as 
ruas Allan Rolin Barbo-
sa, Margarida Boscolo, 
Giovane Boscolo, Pedro 
Turati, Domingos Ruz-
za, José Aprilante, ave-
nida São Bernardo e pra-
ça Osias Leite Sampaio.

A segunda verba, no 

valor de R$ 282.273,74, 
foi destinada pelo depu-
tado Federal, Rodrigo 
Augustinho Mendonça, 
e será utilizada para o 
recapeamento das ruas 

Amélio Fedrighi, Carlos 
Luchi, Eugênio Tezoto, 
Osmir Angelin e Moacir 
de Morais Barros.

Por último, o recur-
so de R$ 97.416,40, foi 
destinada pelo ex-de-
putado Estadual, Chico 
Sardelli. A conquista do 
vereador Daniel Teodo-

ro será utilizada para re-
capear as ruas dos Ope-
rários e Canaviais.

“Agradeço aos depu-
tados e ao governador 
pelas emendas destina-
das, que trarão mais se-
gurança e comodidade 
para o povo rafardense”, 
reconheceu Bueno.

Rua Allan Rolim Barbosa, uma das principais vias de acessos ao bairro Popular, também foi recapeada (Foto: PMR)

Recape também passou pela rua Amélio Fedrighi (Foto: Divulgação/PMR)

Educação recebe 
ônibus escolar 

zero quilômetro

CAPIVARI

A Prefeitura de Ca-
pivari, através da Se-
cretaria de Educação, 
recebeu na sexta-feira 
(14), um ônibus es-
colar, no valor de R$ 
247.950,00, em São 
Bernardo do Campo.

É um ônibus de 59 
lugares, modelo 2021, 
eletrônico e combustí-
vel S10. Ele estará em 
funcionamento a par-
tir de 2021, já que as 
aulas presenciais em 
2020 foram suspensas, 
devido a pandemia do 

coronavírus.
“Esta é mais uma 

conquista para os nos-
sos alunos, que ganha-
rão em mais qualidade 
no transporte”, afirma 
a secretária de Educa-
ção, Marília Cardoso.

O prefeito Rodri-
go Proença antecipou: 
“estamos preparando 
para receber nossos 
alunos, motoristas e 
monitores a partir de 
2021 com um transpor-
te seguro, acessível e 
de qualidade”.

Veículo foi entregue na semana passada (Foto ilustrativa)
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Fique por dentro dos 
horários das missas 
presenciais em Rafard

Religião  |  Paróquia já tinha permissão para a realização de missas

Aos poucos, as ativi-
dades em Rafard estão 
voltando ao normal. E, 
dessa forma, as missas 
nas igrejas da Paróquia 
Nossa Senhora de Lour-
des também.

Para frequentar as 
missas presenciais, a co-
munidade católica criou 
um sistema de lista para 
agendar a presença do 
público, porém, como 
não estava atingindo os 
30% da capacidade per-
mitida, a entrada ao lo-
cal está sendo feita por 
ordem de chegada.

Segundo a paróquia, 
há uma organização na 
entrada das missas, com 

pessoas para orientar os 
fiéis e para garantir que 
eles utilizem álcool em 
gel. Os fiéis também 
são orientados a manter 
o distanciamento social 
dentro da igreja, mesmo 
que sejam pessoas da 
mesma família.

Horário das missas
Aos sábados, acon-

tece a santa missa na 
Capela Santo Antônio 
(Centro), às 18h. Já aos 
domingos, a missa acon-
tece na Capela Nossa 
Senhora Aparecida, às 
8h. Essa missa é trans-
mitida ao vivo  pela rá-
dio R FM 107, 9.

Todo domingo, às 
9h30, a missa na igreja 
Matriz de Nossa Senho-
ra de Lourdes é transmi-
tida ao vivo pelo Face-
book da paróquia.

Igreja Matriz de Nossa Senhora de Lourdes, no Centro de Rafard (Foto: Arquivo/Wanderley Alves)
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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

12/08 - Gilberto Rubens Valli - 97 anos
13/08 - José Rodrigues de Oliveira Ramos - 62 anos
13/08 - Antônio Carlos Maciel - 57 anos
13/08 - Benedito Carlos Amancio - 88 anos
15/08 - Arlindo Paulo Da Silva - 79 anos
16/08 - Abrão Elias - 79 anos
17/08 - Rozildo José de Oliveira - 55 anos
17/08 - Valdemi José da Silva - 43 anos
18/08 - Vera Lucia Isidoro de Freitas - 60 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:

ERINALDO DE SOUZA e ALCILENE DA SILVA, sendo o pretendente: 
natural de Votorantim-SP, onde nasceu, aos 05/02/1981, profi ssão: auxiliar 
de jardinagem, estado civil: divorciado, domiciliado e residente em Capi-
vari-SP, Rua Guilherme Alfredo Martins, 228, bairro: Jardim Elisa, fi lho de 
Maria Rita da Souza Batista; e a pretendente: natural de Jacarezinho-PR, 
onde nasceu, aos 22/07/1984, profi ssão: auxiliar de jardinagem, estado 
civil: solteira, domiciliada e residente em Rafard-SP, Fazenda Itapeva, 
986, bairro: Itapeva, fi lha de Sebastião da Silva e Maria Antonia da Silva.

Rafard, 14 de agosto de 2020.

JHONATA DA SILVA ROCHA ALVES e LETÍCIA DELGHINGARO 
PILOTTO, sendo o pretendente: natural de Ourinhos-SP, onde nasceu, 
aos 25/02/1993, profi ssão: cobrador, estado civil: divorciado, domiciliado e 
residente em Capivari-SP, Rua Garcindo Borgonovi, 228, bairro: Jardim do 
Bosque, fi lho de Jonas Domingues Alves e Joana Terezinha da Rocha Al-
ves; e a pretendente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, aos 19/05/1992, 
profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, domiciliada e residente 
em Rafard-SP, Rua Eugênio Tezotto, 409, bairro: Popular, fi lha de Ernesto 
Luís Pilotto e Márcia Aparecida Delghingaro Pilotto.

Rafard, 19 de agosto 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.

Valor R$ 87,00 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

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

ANUNCIE
Whatsapp:

19 3496-1747



21 DE AGOSTO DE 2020 11O Semanário

Dia 21/08
Emerson José Xavier
Aparecido Januário
Maria Odete Cerezer Scrivano
Jackson Cremoneze
Lucilena Domingues de Campos
Alexandre Paganato
Edison Ap. Lourenço
Taís Poletti

Dia 22/08
Lazara Andrelo Doriguelo
Jéssica Chiarini Schincariol
Antonio Marcos Nalesso
Renata Luchetti Bom
Mateus Henrique Brunharo
Maria Ruth Bellanga de Oliveira
Lindiane Oliveira

Dia 23/08
Lais Canavesi Morato
Angela Marçola
Tiago Quagliato
Fábio Ortolani
Maria Anita Ravanelli Basso
Renata Nacaratto
Flávia Anacleto
Edna Cristina Rafael Salvato
Emerson Costa de Almeida
José Everaldo Callegaro
Wellington Vieira

Dia 24/08
Alisson da Silva Nascimento
Sebastião J. da Silva Nascimento
Elisangela Ap. Almeida
Hermes Antonio Forte
Fernando Marretto
Armando Garcia Júnior
Mara Regina Rodrigues Tezotto
Gabriel Quagliato
Maria de L. Campaci Quagliato
Laerte V. Bernal
Alessandra Neres
Isadora Tebom
Paula M. Cerezer Almeida

Carina Goes

Dia 25/08
Henrique Valle
Leonildes de Godoy Morbioli
Roberto Serrano Junior
José Cláudio Betim
Odete Piccinin
Edivaldo Formis
Hermes Rossi Fornaziero
Madalena Martins Benatti
Julia Cerezer Benetton
Luis Feitosa Borges (Ceará)
Kely Mareto
Fábio Bortolozzo
Fabio Pereira
Luana Nascimento

Dia 26/08
João Batista Costa
Manoel Travaioli Neto
Samira Sturion
Maria Ap. Bulgraen Franciscatto
Roseli Costa de Almeida
Gabriel Correa de Moraes
Waldemar Carrascoza
Roseléia Costa de Almeida
Lucineia Matavelli da Cruz
Fernando Quibáo
Natan Gatti
Anderson Pacheco
Antonio Oliveira
Felipe de Oliveira

Dia 27/08
Fábio Mareto Guidetti
Neuza Maria Anéias Feliciano
Rafaela Tadei
Fábio Armelin
Teresa Galhardi Franco
Armelinda Calegari Andreto
Emerson Antonio Cremonese
Maria Júlia de Campos
Lucilene Alves de Andrade Relli
Benedita Tereza Monari
Antonio Angelo Bego

Áries – De 21/03 a 20/04: Nesta semana, a vibração da Lua Nova em Leão vai mexer com 
as relações de afeto tanto no campo amoroso quanto com os filhos. É um processo de auto-
consciência das suas necessidades mais íntimas. Você terá a oportunidade de reconhecer os 
seus talentos e de interagir com a vida de maneira sincera e em busca de algo maior e positivo 
para obter um sentido mais elevado. O seu maior desafio é mudar o seu comportamento, prin-
cipalmente os valores que estão estagnados. A vida vem pedindo mais de você, mas é preciso 
ter coragem para se encaixar numa nova performance pessoal. Seja corajoso e desapegue de 
conceitos enraizados que não lhe servem mais. Uma pessoa deseja entrar na sua vida, mas 
será que você está aberto? É uma semana ótima para namorar e fortalecer a autoestima. A Lua 
Nova toca o namoro, o lazer e todo o seu potencial criativo. Para conseguir se encaixar numa 
nova performance profissional, é preciso identificar quais mudanças precisam ser executadas. A 
vida vem pedindo coragem para manifestar o seu lado criativo e edificar os talentos.

Touro – De 21/04 a 20/05: Nesta semana, a vibração da Lua Nova em Leão vai mexer 
com a família, com foco em decisões que promovam uma nova performance doméstica, no 
convívio com pais e sogros e também em relação à estrutura do imóvel. É uma semana positiva 
para tomar decisões com assertividade e com foco no bem-estar da família. O desafio está na 
mudança de crenças que podem limitar uma atuação dinâmica neste novo processo. Busque 
avaliar as limitações de ideias ou a dificuldade de desapegar de ideias que podem estar enrai-
zadas. Seja coerente com as suas necessidades mais íntimas e confie. É uma semana para 
focar nos laços em família. O cônjuge está introspectivo e sentindo a necessidade de avaliar os 
passos com calma, principalmente para promover a intimidade da relação. É um dia para inovar 
as ideias e, dessa forma, promover uma comunicação nova entre as pessoas do seu convívio. 
Os caminhos estão abertos, o que é ótimo para pisar no acelerador.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: Nesta semana, a vibração da Lua Nova em Leão vai mexer 
com as relações próximas e, dessa forma, ampliará os contatos. É uma semana significativa 
para inovar as ideias, os estudos e a forma como você se comunica. Os projetos estão a todo 
vapor, e isso é ótimo para liderar suas ideias com pessoas. O seu maior desafio é lidar com 
investimentos, principalmente com recursos compartilhados. O céu pede que transforme algu-
mas relações e a sua atuação com um grupo de pessoas. Para que as ideias fluam, identifique 
o que deve ser transformado. O cônjuge precisa descartar ainda muitas coisas para mudar e 
guiar os projetos a dois de uma forma mais autêntica. Analise o quanto ambos estão dispostos 
a encarar as mudanças com a intenção de crescer e progredir financeiramente. Você está numa 
fase de conexão com as suas metas profissionais. A vida vem pedindo mais leveza e consci-
ência sobre a sua atuação profissional neste novo ciclo. Este novo processo pede desapego e 
desconstrução de valores.

Câncer – De 21/06 a 20/07: Nesta semana temos a vibração da Lua Nova em Leão, que 
vem para mexer com os recursos materiais, com foco no desenvolvimento profissional. É uma 
semana ótima para tomar decisões assertivas, para desenvolver metas e também para avaliar a 
sua performance administrativa. O seu desafio é aprimorar as relações tanto no setor comercial 
quanto no desenvolvimento da relação afetiva. Fique atento para não cair em relações abusivas 
de controladoras. É chegada a hora de mudar e de transformar possíveis tendências negativas 
na relação. Você está disposto a mudar as suas posturas na relação para promover o seu 
verdadeiro valor. Aliás, os valores da relação estão passando por transformações profundas, e 
tudo isso vem mexendo consideravelmente com você. Você está sem paciência para lidar com 
sócios e parceiros. É uma semana importante para desapegar de pessoas e de situações que 
vêm o aprisionando. Coloque-se no lugar do outro e, com sabedoria, tome as suas decisões.

Leão – De 21/07 a 22/08: Nesta semana temos a vibração da Lua Nova em seu signo, o 
que será ótimo para adquirir consciência a respeito das suas necessidades pessoais. É uma 
semana ótima para inovar a sua atuação em relação a estudos, crenças e filosofia de vida. Você 
está num processo importante para assumir as rédeas de sua vida com foco no autodesenvolvi-
mento. Uma decisão vem para ampliar o seu campo de visão sobre como deve atuar. O desafio 
é aprimorar a sua atuação no trabalho e transformar tendências negativas em sua rotina. É uma 
excelente semana para tomar decisões novas no relacionamento. O primeiro passo é olhar para 
as suas necessidades e, com sabedoria, colocar-se no lugar do outro. O céu recomenda que os 
projetos sejam executados a dois, contudo a individualidade deve ser preservada. Pise no ace-
lerador e inove. É uma semana ótima para desenvolver os projetos com foco em sua rotina de 
trabalho. Se estiver sem trabalho, busque criar novas oportunidades. Algumas crenças podem 
limitar algumas decisões, porém haverá a possibilidade de reavaliar.

Virgem – De 23/08 a 22/09: Nesta semana temos a vibração da Lua Nova em Leão, que 
mexe com os aspectos que vibram no seu inconsciente. Portanto é uma semana para tomar 
consciência de situações que afetam a necessidade de obter reconhecimento ou validação. 
A vida vem lhe trazendo um novo sentido e, com isso, os valores internos vêm sendo trans-
formados para que você identifique quem é você neste novo processo. A experiência pode se 
relacionar ao setor amoroso ou a experiências destinadas aos filhos. O desafio é perceber o que 
é realmente essencial para o seu desenvolvimento atual. Sair do controle é necessário e vital 
para conquistar sucesso. O cônjuge tomou consciência das suas verdadeiras necessidades e 
está disposto a mudar. Se porventura não estiver na mesma vibração, você pode sentir dificul-
dades para entendê-lo. É uma semana para superar os desafios mais profundos e complexos 
da relação. É uma semana de oportunidades. O foco é o desenvolvimento em equipe. Renovar 
é necessário e também traz um encaixe com posturas adequadas neste ciclo. Convites podem 
acontecer.

Libra – De 23/09 a 22/10: Nesta semana temos a vibração da Lua Nova em Leão, que 
vai tocar os projetos e as relações de amizades. É uma semana ótima para liderar os projetos 
com uma pessoa que o apoia de corpo e alma. Os projetos que envolvem o cônjuge ou os 
sócios são executados com sucesso, porém o seu maior desafio é desapegar de padrões e 
comportamentos que estão enraizados no contexto familiar. É preciso transformar qualquer 
tipo de tendências prejudiciais que bloqueiam a prosperidade, principalmente ao mexer com os 
recursos compartilhados. É uma semana ótima para promover projetos a dois, porém o cônjuge 
é instado a transformar valores e tendências negativas que podem estar inseridos no contexto 
familiar. Ambos estão passando por um processo profundo de mudanças. Os caminhos estão 
todos abertos e o céu favorece o crescimento e o desenvolvimento profissional. O cenário lhe 
dá condições de renovar os investimentos. Esteja aberto a promoções e a reconhecimento.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: Nesta semana temos a vibração da Lua Nova em Leão, 
que trará a oportunidade de inovar a carreira e as metas futuras. Busque, nesta semana, ousar 
mais e desenvolver a liderança, inclusive com os colaboradores. A rotina precisa ser direcio-
nada de maneira mais alinhada ao seu potencial e à sua criatividade. O seu maior desafios 
é lidar com as pessoas do seu convívio, principalmente para expressar ideias, treinar, expor 
conhecimento e qualquer tipo de informação que precise ser circulada entre as pessoas. O 
cônjuge tem a oportunidade de respeitar a sua individualidade a partir de uma nova perspecti-
va. É uma semana positiva para trilhar um novo caminho a dois com foco no bem-estar e com 
o objetivo da felicidade a dois. É uma semana ótima de progresso e crescimento profissional, 
mas é importante se expressar com qualidade e entender o momento pelo qual cada um vem 
passando no trabalho. Não julgue, contudo, é importante promover um novo olhar para as 
relações e as parcerias.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: Nesta semana temos a vibração da Lua Nova em Leão, o 
que deixa o momento excelente para inovar os estudos, as crenças e o setor filosófico. Você 
terá a oportunidade de olhar mais para as suas necessidades pessoais e, dessa forma, to-
mar decisões positivas para interagir com os afetos e, principalmente, para desenvolver novos 
valores e talentos. É uma semana ótima para ampliar o seu campo de visão sobre o que é 
essencial para se sentir mais feliz. O seu maior desafio é lidar com as responsabilidades e os 
compromissos materiais. Reflita sobre possíveis apegos materiais que vêm oprimindo o seu 
desenvolvimento pessoal. O relacionamento amoroso está aberto, porém é preciso entender 
as complexidades que o impedem de fluir com os seus sentimentos. Algumas barreiras devem 
ser rompidas para que o amor entre. Haverá a oportunidade de ampliar as suas percepções. É 
uma semana produtiva, porém as responsabilidades financeiras são altas. A vida vem exigindo 
de você coragem e um encaixe com a vocação.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: Nesta semana temos a vibração da Lua Nova em Leão, 
que vem para lhe trazer mudanças profundas na forma como você percebe o seu valor em 
família. A experiência pode mexer com heranças, pensão, partilhas, aposentadoria ou qualquer 
estrutura que toque os bens materiais. O céu favorece as decisões em família; quanto maior 
a flexibilidade, melhores serão os resultados. É momento para pensar mais em seu bem-es-
tar emocional, o que envolve as relações em família. Tenha atenção às resistências, porque 
o momento pede de você sabedoria para desapegar do controle. A individualidade de cada 
um deve ser preservada na relação, se quiser obter realização neste novo ciclo. Vocês estão 
ingressando num contexto diferente, mas isso não significa rompimento. O momento exige de 
você um comportamento maduro e desapegado. É uma semana produtiva e boa para renovar 
a forma como você se relaciona com parceiros, clientes e sócios. É preciso ter habilidades para 
aproveitar esse novo ciclo. Os caminhos estão abertos.

Aquário – De 21/01 a 19/02: Nesta semana temos a vibração da Lua Nova em Leão, que 
vem para abrir o relacionamento. Haverá a oportunidade de ampliar o convívio social e também 
de ser um bom ouvinte para entender melhor o cônjuge, os sócios ou os parceiros. É uma 
semana excelente para se comunicar com pessoas e para compartilhar informações. O desafio 
é entender como tudo isso vem afetando o seu emocional, porque os acontecimentos também 
geram novas percepções sobre pessoas e fatos que interferem em sentimentos que podem 
ainda estar reprimidos. É uma semana ótima para expressar o que sente e também para ouvir 
o que a pessoa amada tem a dizer. A conversa lhe dá condições de perceber melhor os seus 
medos e as suas necessidades internas. É preciso ter coragem para ser feliz. É uma semana 
ótima para o trabalho. Esteja atento a convites, então verá a oportunidade de ser reconhecido 
ou de receber uma promoção. Aproveite esta semana para dar uma colorida em sua rotina.

Peixes – De 20/02 a 20/03: Nesta semana temos a vibração da Lua Nova em Leão, que 
vai abrir novos caminhos e oportunidades profissionais. É uma excelente semana para tomar 
decisões assertivas, que lhe trazem resultados financeiros satisfatórios. O desafio é aprimorar 
as mudanças em equipe ou gerenciar melhor as ideias que precisam ser alinhadas de uma 
forma adequada para o novo momento. Aprenda a ouvir a sua intuição, porque você está numa 
fase muito sensível, em que há uma excelente percepção comercial. O cônjuge tem a oportuni-
dade de focar no trabalho ou de desenvolver algumas mudanças na rotina. Você está sensível e 
inserido numa transição importante de trabalho. Ambos podem se apoiar. Esteja aberto a trans-
formar a atuação profissional envolvendo um grupo de pessoas ou a própria equipe de trabalho. 
A flexibilidade vai ajudá-lo a tomar decisões congruentes para o novo ciclo.

Horóscopo
NOVELAS

Fina Estampa - Globo - 21h – sexta-feira: 
Tereza Cristina revela o segredo do cofre para 
Pereirinha. Teodora pede para reatar o casa-
mento com Quinzé. Dagmar enfrenta Zuleika. 
Baltazar se enfurece ao ver Daniel filmando So-
lange. Renê observa a casa de Griselda. Daniel 
e Vilma vibram com o resultado do vídeo que 
editaram sobre Solange. Renê oferece o buffet 
do Brasileiríssimo como presente de casamento 
a Amália, mas Griselda não aceita. Celina fala 
para Beatriz que Esther concederá uma entre-
vista exclusiva para Beto Junior na Fio Carioca. 
Quinzé vê a mulher que o dopou conversando 
com Ferdinand.

Totalmente Demais - Globo – 19 – sexta-feira: 
Sofia garante a Jacaré que acabará com Eliza. 
Hugo pede a Carolina que Cassandra estampe 
a capa da próxima edição da revista. Eliza vê 
Sofia nas redondezas do Flor do Lácio e acre-
dita que a filha de Germano está viva. Sofia diz 
a Jacaré que Eliza a reconheceu e sugere que 
o parceiro tire a modelo de seu caminho. Jacaré 
vê Jonatas e Eliza juntos.

Novo Mundo - Globo - 18h – sexta-feira: Greta 
ouve uma conversa entre Diara e Matias e conta 
para Sebastião. Chalaça afirma a Libério e Ce-
cília que irá ajudá-los a reabrir o jornal. Greta 
acusa Diara de trair e tentar assassinar Wol-
fgang. Domitila pede para Patrício ser seu es-
pião no palácio. Dom Pedro cede às exigências 
dos liberais, e Bonifácio fica furioso. Thomas é 
cuidado por um padre e relembra seu aciden-
te. Hugo exige que Elvira conte a verdade para 
Joaquim. Dalva e Lurdes incentivam o romance 
entre Nívea e Olinto. Peter bebe a água sabota-
da, e Greta fica aflita. Sebastião observa Matias 
libertar seus prisioneiros. Viriato convida Elvira 
para trabalhar na reabertura de seu teatro. Ma-
tias e Diara são presos. Dom Pedro é saudado 
ao chegar ao Paço como Imperador.

Malhação – Globo – 17h30 – sexta-feira: Clara 
afirma que não quer conversar com Lica sobre 
suas cicatrizes. Roney se desentende com Jose-
fina por causa de Benê. Guto diz que gostou de 
cantar com Benê. Lica pede conselhos a Marta 
sobre como ajudar Clara. Ellen explica a Nena 
e Das Dores que terá de fazer uma prova para 
entrar no colégio Grupo. Tina descobre que An-
derson se apresentará com a banda de Saman-
tha na Balada Cultural, e Juca apoia a amiga. 
Ellen conta a Keyla e Benê sobre sua decisão. 
Josefina incentiva Benê a vencer seu medo de se 
apresentar em público. Max procura Tina. Clara 
confessa a Marta que está com problemas.

Ouro Verde - Band - 20h20 – sexta-feira: Tia-
go acusa Pedro de ser um homem sem princí-
pios. Sebastião conta a Jorge que leu a carta 
de Ramos de Almeida, onde ele acusava Miguel 
da morte da família de Jorge. Bia fica chocada 
e duvida de Sebastião. Logo depois, ele diz a 
Jorge que Miguel certamente não agia sozinho 
e que provavelmente Otelo era cúmplice dele.

Chiquititas - SBT - 21h15 – sexta-feira: Edu-
arda fica feliz com o término do relacionamento 
de Maria Cecília e Beto. No orfanato, furiosa, 
Carmen pergunta o que aconteceu com a sua 
boca no retrato pendurado na sala. No quarto, 
Mosca, Rafa e Binho combinam que não irão 
entregar Vivi para Carmen. Os meninos sabem 
que eles serão castigados caso a pequenina 
não se entregue para a vilã. As chiquititas ten-
tam convencer Vivi a contar a verdade para 
Carmen. Mili diz que sabe o quanto é difícil 
encarar as consequências de seus atos, mas 
todos serão castigados se ela não assumir a 
culpa. Carmen interroga todos os órfãos. Maria 
Cecília pede para Tobias não ficar bravo e re-
vela que contou a mãe sobre o término do falso 
namoro com o entregador. Tobias questiona se 
a amada quer mesmo levar o plano adiante. Irri-
tada, Carmen aparece e diz que como ninguém 
revelou o culpado ela tirará suas próprias con-
clusões. A vilã diz que como os garotos foram 
os últimos a entrarem no orfanato Raio de Luz 
ela só pode concluir que eles são os culpados 
e serão penalizados. Mosca, Rafa e Binho per-
guntam o que irá acontecer com eles. Carmen 
revela que ela irá transferi-los para outro lugar. 
No mesmo momento, Vivi assume a culpa. No 
dia seguinte, sozinha, Vivi limpa todo o orfanato 
e Ernestina lhe supervisiona. Carmen entra na 
sala e questiona a funcionária o motivo de não 
estar supervisionando Vivi na limpeza. Ernes-
tina mente e diz a Carmen que está ajudando 
Ana e Bia a fazer o dever de casa e que Vivi 
está limpando os quartos. Na sala, Ernestina diz 
à nova diretora que irá tirar o quadro do lugar. 
Carmen diz que não precisa, pois ela gostou da 
nova forma do retrato. No Café Boutique, Carol 
visita Junior. A ajudante diz ao amado que Car-
men a dispensou por um dia. Junior não enten-
de o motivo e pergunta o que aconteceu. Carol 
fala sobre o comportamento de Carmen com as 
crianças do orfanato. Chateado com os aconte-
cimentos, o rapaz fica inconformado e promete 
a conversar com a tia. A nova diretora diz que 
dará início às aulas de etiquetas. Leticia tenta 
tirar Dani do banho, mas a menina faz birra para 
a mãe. A moça pede para Carol pegar a toalha 
da garota no quarto. A ajudante vai ao dormitó-
rio, abre o armário e ao pegar a toalha cai um 
pote de remédio no chão. Carol acha estranho, 
mas devolve o medicamento no mesmo lugar. A 
estudante de psicologia pergunta para Leticia se 
os remédios são da amiga. 

Quando Me Apaixono - SBT - 18h15 - sexta-
-feira: Gonçalo percebe que a admiração que 
sente por Regina se transformou em amor. Se-
lene e Roberta já sabem que Jerônimo e Ra-
fael são irmãos. Renata decide trabalha com 
Constanza no Centro de Regina enquanto não 
encontra um novo trabalho e se impressiona 
com o carinho que sente ao abraçar Regina. 
Carlos é agredido violentamente. Augusto vê 
a cena com satisfação. Depois de ser agredido 
pelos capangas de Augusto, Carlos informa a 
Jerônimo que foi avisar sobre quem manda na 
região. Jerônimo procura Augusto para pedir ex-
plicações e ele nega ser o mandante. Jerônimo 
deixa claro que não pretende vender a fazenda 

nem a plantação. Constanza percebe que Honó-
rio está muito preocupado com a possível morte 
de Agatha e pergunta por quê. Josefina mostra 
algumas fotos a Gonçalo, diz que ele lhe pediu o 
divórcio por causa de Regina e promete que não 
se oporá porque quer sua felicidade. Honório 
conta para Matias que Adriana é sua filha. Para 
obrigar Jerônimo a cumprir o contrato do irmão, 
Augusto aumenta a multa ilegalmente. O pai de 
Diego promete limpar publicamente o nome de 
Renata. Josefina não se dá por vencida e para 
evitar o divórcio, procura um médico e lhe ofere-
ce uma grande quantia em dinheiro em troca de 
seus serviços profissionais.

O Que a Vida Me Roubou - SBT - 17h15 - sex-
ta-feira: Mônica tenta fazer com que Demétrio 
se aproxime de sua mãe. Ele se aborrece e diz 
que sua insistência pode colocar em xeque o 
relacionamento. Alessandro fala com Víctor so-
bre a conversa que teve com Graziela e diz que 
não está disposto a ir embora de Água Azul sem 
Montse e seu filho. Alessandro diz a Josefina 
e Víctor que vai lutar por sua família. Josefina 
decide visitar Rosário para avisar que seu filho 
voltou e é surpreendida com a presença de Gra-
ziela, que a expulsa e diz que sua filha e José 
Luis estão viajando em lua de mel. Josefina 
aproveita para dizer que Alessandro está con-
formado e decidido a se afastar de Montse e seu 
filho. Na primeira noite juntos, Montse despreza 
José Luiz.

Cúmplices de um Resgate - SBT - 21h30 - 
sexta-feira: Os cúmplices decidem limpar os 
muros pichados para mostrar que não picharam 
os muros. Frederico e Lurdinha ficam até mais 
tarde na On-Enterprise em clima de romântico. 
Téo questiona Giuseppe sobre como foi adota-
do por ele. Sabrina pega de volta os sapatos 
que havia dado para Omar. Os cúmplices lan-
çam a hashtag #CidadeMaisLimpa, para divul-
gar ações contra o vandalismo. Frederico leva 
na gravadora os looks finalizados para o show.

Apocalipse - Record - 20h45 – sexta-feira: 
Ricardo gosta do plano de Stefano. Dudu Poeira 
se apresenta a André. Guido avisa à Natália que 
o policial voltou. Susana diz que vai ajudar Este-
la e Talita. Dudu ajuda André na captura de Zoe. 
Susana segue para a delegacia. Dudu ameaça 
Estela na prisão. Ricardo pressiona Adriano. An-
dré cobra uma atitude de Guido. Dudu permite 
que Susana veja Estela e Talita. Benjamin en-
contra Noah no deserto. Hanna e Tiatira ajudam 
os feridos no deserto. Adriano mente e diz para 
Ricardo que jamais o trairia. Noah se emociona 
ao conversar com os familiares. Hanna e Tiati-
ra dizem que vão tentar ajudar outras pessoas. 
Noah diz que o melhor é Benjamin ficar escondi-
do. Ricardo discursa e mente ao dizer que Ben-
jamin aceitou a marca.

Jesus - Record - 21h30 – sexta-feira: André 
cede sua cama para Iscariotes dormir. Madale-
na se abre com Maria e fala sobre seu envol-
vimento com Petronius. O centurião fica pertur-
bado com as lembranças. Asisa recebe Mateus, 
e eles se beijam. Jairo pede um último beijo e 
deixa a casa de Laila satisfeito. Adela cuida 
de Barrabás, que reclama de Caifás. Marta se 
preocupa com Malco. Herodíade sugere que An-
tipas aja contra Pilatos. Uma mulher cananeia 
e seu marido tentam cuidar da filha, que está 
endemoniada. Jesus é chamado. Claudia pede 
para Pilatos devolver o corbã aos judeus. Adela 
fica surpresa ao ver que Barrabás fugiu. Jesus 
percebe que a mulher cananeia tem fé e liberta 
sua filha. Anás, Judite e Livona ficam chocados 
com a frieza de Caifás ao falar sobre os rebel-
des mortos. Joana diz que mostrará a Pilatos 
que não desistiu. Herodíade flagra Longinus 
com Salomé. Barrabás vai até a casa de Caifás 
e exige uma recompensa. Um grupo de pessoas 
leva um jovem surdo e gago até Jesus e implora 
para que o Messias cure o rapaz.

FILMES

Piratas do Caribe, O Baú Da Morte – Globo 
- 15h – sexta-feira: Elizabeth, a filha do gover-
nador, está prestes a se casar com o ferreiro 
Will Turner. Porém, o evento é atrapalhado pelo 
capitão do assombrado navio holandês voador, 
que tem uma dívida de sangue com o capitão 
Jack Sparrow, amigo do casal. Para escapar 
de uma vida após a morte como escravo dele, 
Sparrow precisa encontrar o misterioso baú da 
morte para escapar da ameaça.

Swap, A Troca – SBT - 23h15 – sexta-feira: 
Com Ellie, destaque no time de ginástica rítmi-
ca, e Jack, quem se esforça pra estar no nível 
dos irmãos no hóquei, julgam que um tem a 
vida melhor que a do outro. Justamente nesse 
desabafo, por mensagens, algo inexplicável 
acontece, fazendo com que os dois troquem 
de corpos!!! Ao se darem conta da mudança, 
os jovens se desesperam para descobrir como 
reverter a troca.

Dona Flor e seus Dois Maridos – Globo - 
2h50 – sexta-feira: A sedutora Dona Flor é uma 
professora de culinária de Salvador. Ela é casa-
da com Vadinho, que morre, então ela acaba se 
casando novamente com o farmacêutico Teodo-
ro. Quando Vadinho volta em espírito, Dona Flor 
fica dividida do que fazer com os dois maridos.

A Vingança de um Anjo – Globo - 3h50 – sex-
ta-feira: O anjo caído Sammael quer conquistar 
o mundo em nome da escuridão. Com a ajuda 
de seus perversos cúmplices, ele está transfor-
mando tudo em vícios, crueldade e violência. 
A vitória de Sammael estava garantida até a 
chegada de Gabriel, o último dos sete arcanjos 
do céu. Gabriel é jovem, forte e o mais nobre 
guerreiro já visto desde que Michael, seu ante-
cessor, desapareceu. Rapidamente a coragem 
e os atributos de Gabriel ameaçam dizimar o 
mal de Sammael e redimir Jade, o anjo perdido 
com o coração de ouro. Mas Sammael possui 
uma última carta nas mangas: o segredo do seu 
próprio passado, um conhecimento que pode 
destruir Gabriel para sempre.

Novelas e Filmes



12 21 DE AGOSTO DE 2020O Semanário

Governo municipal finaliza reforma 
do museu Júlio Henrique Raffard

Rafard  |  Depois de 7 anos fechado, espaço deve ser reativado após a pandemia; pouco mais de R$ 31 mil foram investidos na reforma 

Fechado há mais de 
sete anos para visitação, 
o Museu Municipal Júlio 
Henrique Raffard, loca-
lizado no Centro Cívico 
Major Pires de Campos, 
viu a história de um povo 
ser consumida pelas tra-
ças e descaso dos gover-
nos municipais. Hoje, o 
espaço é mais conhecido 
como a Casa de Leis do 
que sua verdadeira des-
tinação, guardar a histó-
ria e incentivar a cultura 
no município.

A última notícia que 
remete ao funcionamen-
to do museu municipal, 
data de março de 2013, 
quando um conjunto de 

esculturas do artista Ge-
raldo Albertini passou 
por restaurações, feitas 
por Ivênio Pires, na épo-
ca, responsável pelo es-
paço.

Até fevereiro deste 
ano, peças históricas, 
fotos, obras e móveis 
que fizeram parte do de-
senvolvimento do mu-
nicípio, se misturavam 
a sujeira e falta de ma-
nutenção do prédio, que 
em vários pontos, estava 
com partes do forro no 
chão e outra pendurada 
nas estruturas.

Depois de constantes 
cobranças, inclusive de 
pessoas da sociedade 

civil, a Prefeitura de Ra-
fard sinalizou a intenção 
de reformar e reabrir o 
museu no mês de março, 
no aniversário da cida-
de. Infelizmente, devido 
à pandemia do coronaví-
rus, isso não aconteceu 
na data prometida.

Boa notícia
Na última semana, 

a Prefeitura de Rafard 
informou que a obra de 
reforma do museu está 
finalizada e pretende rei-
naugurar o espaço após 
a quarentena. 

Segundo o diretor de 
Cultura e Turismo de 
Rafard, Ramon Bisin, 

foram investidos pouco 
mais de R$ 31 mil com 
recursos próprios do 
município. “A reforma 
contemplou melhorias 

no telhado, forro, rebo-
que de parede, pintura, 
troca de toda parte elé-
trica, colocação de lâm-
padas de led e também a 

compra da placa de rei-
nauguração e do letreiro 
com os dizeres ‘museu’, 
que serão instalados no 
espaço”, relatou.

Paredes foram pintadas e partes do forro trocados; espaço Madalena Olivastro no museu (Foto: Arquivo/Wanderley Alves)




