
Cinema volta a funcionar 
com adequações

Funcionária 
é presa 

tentando roubar 
restaurante 
no Centro 

de Capivari

POLÍCIA

Mulher já estava 
sendo monitorada 

pelo dono do 
estabelecimento.
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Saae passa atender na 
rua Padre Fabiano

Autarquia alugou novo prédio enquanto sede 
própria não é finalizada. Página 9

CAPIVARI

PM e Bombeiros resgatam 
jovem que tentou suicídio 
na ponte da Leopoldina

RAFARD
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Capivari é um dos municípios 
da região com maior teto de 
gastos para campanha 2020
Candidatos a prefeito 
terão teto de R$ 
416.135,97 para 
gastar na campanha. 
Vereadores poderão 
investir pouco mais de 
R$ 36 mil. 
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Normalização do transporte 
público em Rafard e Capivari
Desde a última terça-feira (8), a MM Souza normalizou o atendimento 
do transporte público das linhas urbanas e suburbanas. Página 12



Neste mês em que se comemora o nascimento Tarsila 
do Amaral que nasceu em 1º de setembro de 1886, no 
interior de São Paulo, não poderia deixar de fazer uma 
publicação em sua homenagem.

Tarsila, que cresceu, ouvindo sua mãe tocar piano e 
contar histórias de romances, e poemas recitados em fran-
cês pelo pai na fazenda São Bernardo, localizada em Vila 
Ra� ard, município de Capivari, de propriedade da família, 
onde passou quase a infância inteira, completou seus estu-
dos fundamentais no Colégio Sion, e, ainda adolescente, 
mudou-se para Barcelona, na Espanha, para estudar artes, 
e lá, pintou seu primeiro quadro: “Sagrado Coração de Je-
sus”, e passou a cultivar o amor pela pintura.

Tarsila ao passar uma temporada em Paris, em carta 
enviada à família, escreveu certa vez: “Quero, na arte, ser 
a caipirinha de São Bernardo, brincando com bonecas 
de mato, como no último quadro que estou pintando” 
- numa clara referência à fazenda onde a artista possivel-
mente nasceu...

 Não há outra citação, escrita ou documento que com-
prove o local exato de seu nascimento, a não ser essa feita 
através de cartas à família vinda de Paris, onde pode ler-
-se nas entrelinhas as saudades que sentia de sua infância 
na Fazenda São Bernardo.

Entre muitas frases famosas atribuídas à Tarsila, está 
uma que remete também ao saudosismo e à lembrança 
da sua infância na Fazenda São Bernardo: “Minha força 
vem da lembrança da infância na fazenda, de correr e 
subir em árvores. E das histórias fantásticas que as em-
pregadas negras me contavam”. 

Algumas curiosidades sobre Tarsila do Amaral que 
tenho certeza muitos desconhecem, está no fato de que 
Tarsila tinha o hábito de levar garrafas de cachaça brasi-
leira para as suas viagens ao exterior e enganava os alfan-
degários dizendo que era para passar na pele;

Ao todo Tarsila pintou mais de 270 obras, sendo o 
Abaporu, obra mais valiosa da autora e também da arte 
brasileira. Em homenagem à simbologia do quadro para 
a arte, a BBC fez uma reportagem com o itinerário da 
obra enumerado todos os recordes batidos pelo quadro 
ao longo da história.

Mas não foi só o “Abaporu” que ganhou fama e va-
lor estratosférico, a pintura A Lua de Tarsila, também fez 
fama ao ser comprado em 2019 por US$ 20 milhões.

A curiosidade mais interessante sobre Tarsila é que na 
sua morte foi ela homenageada pela União Astronômica 
Internacional, em 20 de novembro de 2008, que deu o 
nome “Amaral” a uma cratera do planeta Mercúrio. 

Ainda hoje, a artista tem uma das exposições mais vi-
sitadas na França e é um dos nomes mais importantes 
do período modernista, sendo também uma das pintoras 
mais icônicas do Brasil.

Como se pode depreender, apesar de termos em mãos 
uma pepita de ouro, a falta de espírito público de alguns, 
não deixa ela ser lapidada, e para piorar ainda temos essa 
“queda de braço” entre nossa cidade e outras que reivin-
dicam ser o “berço” da artista, que nada acrescenta, pelo 
contrário, só atrapalha e desvia o foco principal que seria 
unir esforços para através do nome de Tarsila do Ama-
ral, conseguir recursos, e alavancar um polo turístico na 
região, mais especi� camente na Fazenda – patrimônio 
cultural tombado - onde ela passou a infância.

Grato e abraço fraterno.

Nome de Tarsila do Amaral 
na “Via Láctea”
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Platonismo, S. Agostinho e o Inferno
Como já vimos, infer-

no é palavra latina cor-
respondente à grega ha-
des e à hebraica sheol que 
signi� cam cova onde são 
sepultados os mortos. Lin-
guisticamente não existia 
um lugar onde os mor-
tos estariam conscientes, 
sofrendo castigo eterno 
chamado inferno.  Os mi-
traistas adotaram a crença 
nos deuses hindus Shiva 
e Yama que castigavam a 
entidade sobrevivente ao 
corpo adaptando-os ao 
deus Arimã e aos deuses 
gregos Hades, Tartarós e 
Caco e aos romanos Vul-
canus e Plutão, todos com 
a mesma função de admi-
nistrar os mortos, casti-
gando-os conforme suas 
obras enquanto vivos. 

Como se sabe, hou-
ve uma aculturação entre 
romanos e gregos desde a 
helenização por Alexan-
dre (330 a.C.) intensi� can-
do-se com a expansão do 
império romano em 146 e 
com o imperador Adriano 
(117-138). As in� uências 
hindus e mitraista são no-
tórias na � loso� a de Pla-
tão (427-347 a.C.). No seu 
Mito da Caverna Platão 
revela um ser espiritual 
(alma, ou espírito) perfei-
to e imortal do “Mundo 
das ideias”, que se encar-
na e aprisiona-se, num 
corpo mortal, imperfeito, 

do “mundo das trevas” e 
o aprisiona nesta caverna. 
Esse dualismo do ser hu-
mano: alma e corpo, mun-
do das luzes e das trevas, 
céu e inferno é a ideologia 
hindu-mitraista.

É conhecido de todos 
que nesse período até o 
séc. 4 d.C. o império ro-
mano assimilou esse pen-
samento dualista. Vimos 
nos artigos anteriores 
como os imperadores des-
se período não só eram 
mitraistas, mas legislaram 
favorecendo tal ideologia, 
construíram templos aos 
deuses Sol, Azera, Mazda, 
Mitra, adotaram a guarda 
do domingo em honra ao 
deus Sol substituindo o sá-
bado cristão e o dia 25 de 
dezembro homenageando 
o nascimento do mesmo 
deus mitraista.

Porfírio, um dos maio-
res estudiosos e propaga-
dores da � loso� a platô-
nica, foi seguido de perto 
por Santo Agostinho (354-
430), bispo da igreja Ca-
tólica em Hipona, Norte 
da África. Em suas obras, 
principalmente “A Cidade 
de Deus” e “Con� ssões” 
ele apresenta a teoria da 
iluminação, que é a ideia 
dos dois mundos (de Pla-
tão): as Verdades Reve-
ladas (mundo da luz, das 
ideias) e o Mundo Mate-
rial (Mundo das Trevas). 

O Mundo das Verdades 
Reveladas são os conhe-
cimentos que Deus nos 
deu, é o mundo da Alma. 
O Mundo Material é o do 
corpo, onde se concreti-
za o pecado, portanto é a 
reprodução das ideias pa-
gãs hindus, mitraistas e 
platônicas. No dualismo 
agostiniano Deus é eterno 
e único Criador, e como 
é somente bom e belo, só 
pode criar o bem e nunca 
o mal, consequentemente 
o mal não existe. O mal é a 
ausência do bem, ausência 
de Deus e da obediência 
à lei de Deus. O homem 
tem alma imortal e o cor-
po mortal, a alma tem de 
se aproximar de Deus para 
obter o bem, de outra for-
ma, o corpo a levará ao pe-
cado, ao mal, e ao inferno.

Essa � loso� a se esten-
deu pela Idade Média e 
foi adotada por Tomás 
de Aquino e outros, e foi 
muito explorada pelo cle-
ro, que aterrorizava o povo 
com a ideia de um inferno 
em chamas e os demônios 
a atormentar aos perdidos 
com um garfo tridente. 
Dante, contemporâneo, 
descreve o horripilante so-
frimento dos in� éis, ten-
tações do Maligno se tor-
naram lugar-comum nos 
textos hagiográ� cos. 

Essa expectativa de ter-
ror facilitou a venda de 

indulgências e avultou a 
corrupção dos padres a 
tal ponto que venderam 
penas e ovo do Espírito 
Santo, vento que soprou 
para Elias, tanta madeira 
da cruz de Cristo que dava 
para construir um navio, 
mercadejavam indulgên-
cias por meio de bancos, 
engordando as contas do 
Vaticano e dos padres ven-
dilhões.  

Para Agostinho e para 
o platonismo o corpo, é a 
prisão da alma no mun-
do das trevas e do pecado, 
portanto, a forma de vida 
humana deve ser ‘’etérea, 
espiritualizada’’, e não físi-
ca, corpórea, pois a maté-
ria é apenas um invólucro 
desnecessário da alma, é 
um empecilho na busca 
pela verdade.

A � loso� a platônica e 
a neoplatônica quanto ao 
inferno se opõem à bíbli-
ca. O conselho de Deus é 
“Examinai tudo e retende 
o bem” (1Tes. 5:21). Nes-
te tempo de criticismo, 
sábio não é quem lê, mas 
quem lê e depois de pon-
derações, tira conclusões 
maduras e pessoais que o 
torne emocional, mental, 
espiritual e � sicamente 
melhor. Pense!

ArTiGo A������ D��� R�������� �� C������, bacharel em Direito 
com especialização em dependência química na USP/SP/GREA

Chico Xavier e Allan Kardec, porque não se manifestam
Chico Xavier foi o mé-

dium que recebeu mais 
livros e mensagens dos 
espíritos; como ele mes-
mo diz: “sou apenas o car-
teiro”. Allan Kardec foi o 
codi� cador da doutrina 
espírita; ele colhia em vá-
rias partes do mundo as 
respostas que fazia a uma 
mesma pergunta para ter 
o embasamento da “uni-
versalidade dos ensinos 
dos espíritos”.

Allan Kardec se mani-
festou algumas vezes na 
França e no Brasil, mas 
considero que o trabalho 
dele já tinha se completa-
do com a publicação dos 
cinco livros mais impor-
tantes até então do Espiri-
tismo.

Três pessoas do rela-
cionamento do médium 
mineiro, um � lho que ele 
criou, um médico que o 
atendia e uma espírita de 
longa convivência com ele 
a� rmaram ao programa 
Fantástico que ele teria 

deixado um código.
Será necessário? Não, 

ele recebeu milhares de 
comunicações que se 
transformaram em livros, 
e outras milhares de car-
tas consoladoras para as 
famílias. Nestas, as infor-
mações de como se dera a 
morte, o recebimento no 
Além pelos entes queridos, 
e lembranças que apenas a 
família tinha, serviam de 
prova de sua veracidade. 
Algumas foram até usadas 
no tribunal do júri.  

Ouvi vários espíritas do 
Brasil a respeito desse có-
digo. O médico do interior 
paulista, Dr. Geraldo de 
Tarso, diz: “Não acredito 
nesse tipo de código. Não 
havia nenhuma necessida-
de de fazer”. O professor 
de direito Dr. José Lázaro 
Boberg, do interior do Pa-
raná, me escreve: “Eu ouvi 
dizer que tinha um códi-
go. Particularmente, tenho 
dúvida”. Do Rio de Janeiro, 
o presidente da AME, Dr. 

Américo Domingos Nunes 
Filho, informa: “Acredito 
que essa informação foi 
para assustar alguns mé-
diuns, mas não adiantou, 
eles publicam livros nos 
quais a� rmam ter recebido 
o Chico, sem aprovação de 
ninguém, pela psicogra� a 
ou pela psicofonia, que não 
revelam nada da vida espi-
ritual e nem de seu tempo 
no Brasil”.

Muitas pessoas questio-
nam se os espíritos podem 
se comunicar, porque esses 
líderes não se comunicam 
provando a imortalidade 
da alma. Essa pergunta foi 
feita num programa de rá-
dio por um ouvinte. E eu 
perguntei se ele acreditava, 
disse que não. Perguntei 
se tinha uma religião, me 
respondeu que era cristão. 

Então eu relatei três 
passagens do cristianismo 
que provam a imortalida-
de, a vida no Além e a in-
dividualidade do espírito, 
ensinada por Jesus e rela-

tada pelos evangelistas: o 
homem rico e o mendigo 
Lázaro, Lucas 16:19-25; o 
aparecimento de Moisés e 
Elias junto de Jesus, Ma-
teus 17:1-13; e por � m o 
encontro do discípulo que, 
além de não crer, ainda fa-
zia exigência de tocá-lo, 
Tomé e Jesus diz: “bem-a-
venturado aquele que crê 
sem ver”, João 20:26-29.

Acredito que espíritos 
elevados como Francisco 
de Assis, Madre Teresa de 
Calcutá, Allan Kardec e 
Chico Xavier, entre outros, 
cumpriram sua missão 
aqui na Terra e não pre-
cisam voltar para provar 
nada, assim como Jesus; 
continuam na Vida Espi-
ritual trabalhando para 
auxiliar a humanidade em 
outros projetos mais no-
bres e elevados. 

Temos, de nossa parte, 
que ter o cuidado de aju-
dar aqueles que têm carên-
cia e buscar acender sua fé, 
com humildade.

bacharel em Direito 
com especialização em dependência química na USP/SP/GREA
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O torcedor do Palmeiras não está satisfeito. E isso por 
si só já mostra uma evolução na maneira de ver futebol. 
Não é possível falar que não há resultado no trabalho de 
Vanderlei Luxemburgo. Porém a torcida já não se con-
tenta “só” com isso. É preciso mais. A cobrança é por 
desempenho. Por um melhor rendimento. Por isso me 
alegro em ver essas críticas vindas da arquibancada, hoje 
virtual. O ganhar por ganhar já não basta. Estamos cres-
cendo!

O futebol tem muitos elementos e a generalização 
não combina com uma análise mais aprofundada. Isso 
porque dizer simplesmente que o trabalho de Luxem-
burgo é ruim � ca raso, super� cial e não condizente com 
a verdade; Pre� ro apontar que o time tem hoje uma séria 
di� culdade na construção ofensiva. Mas reconheço que 
a defesa é muito sólida, que há um mérito em colocar 
jovens para jogar e que a gestão do ambiente é bem feita 
por toda a comissão técnica. Viu, como não dá pra che-
gar e falar que tudo é ruim?!

O problema do ataque do Palmeiras existe, mas ele 
� ca potencializado porque o clube investiu alto em no-
mes para esse setor. A a� rmação frequente é: com esses 
jogadores era pra jogar melhor. Novamente, recorro a 
questão da complexidade para olhar isso. É claro que o 
Palmeiras tem bons jogadores. Mas eles estão no lugar 
certo e na hora certa? E aqui não me re� ro a posição 
dentro de campo, e sim transcendo para falar do clube 
como um todo. Qual o grau de ‘fome’ de alguns jogado-
res do elenco? O ‘ciclo’ de alguns já teria que ter chegado 
ao � m para o bem deles mesmo e do próprio Palmeiras?

Analisando grandes vencedores no futebol mundial 
vemos sempre uma oxigenação em seus elencos de um 
ano para o outro. O Palmeiras foi ‘obrigado’ a reformular 
seu elenco, mas sem ser algo pensado para o sucesso. 
Foi forçado e natural ao mesmo tempo. Explico: força-
do porque com a contenção de despesas jogadores ca-
ros, que não eram titulares, foram negociados. E natural 
porque uma molecada excelente vinda da base teria que 
ganhar espaço por razões óbvias de qualidade acima da 
média.

Um time vencedor não é composto necessariamente 
pelos melhores jogadores. Analisar o momento de cada 
um, o que eles já ofereceram e ainda podem (ou não) 
oferecer), enxergar e diferenciar potencial de crescimen-
to e tendência a zona de conforto, en� m, são vários fato-
res a serem analisados na formatação de um elenco. Há 
uma carência de ideias ofensivas no trabalho de Vander-
lei Luxemburgo. Entretanto o problema pode estar não 
apenas no treinador. 

O que tem de errado 
no Palmeiras?!
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ArTiGo
   J. R. G����� �� O�������, ensaísta, biógrafo e historiador

Rodrigues de Abreu no 
Diário da Noroeste

Pela passagem do 123º. aniversário de nascimento do 
saudoso poeta Rodrigues de Abreu, mais estes destaques 
que lhe deram através do jornal “Diário da Noroeste”. Por 
essas e outras notícias poderemos avaliar, com precisão, 
o que ele representou de importância no seu tempo.

Desde a sua chegada em Bauru, por volta de 1923, o 
jornal Diário da Noroeste não deixou de dar a Rodrigues 
de Abreu  toda atenção, não só pelo fato de ser um poeta, 
mas, também, pelos laços dele para com a família da sua 
irmã Anésia (família esta do tronco Cara Ruiz).

Em inúmeras oportunidades, o jornal, sob a direção de 
João Maringoni, que se tornou amigo pessoal de Abreu, 
estampou, em suas páginas, notícias da vida intelectual 
do capivariano, bem como enalteceu  as suas atividades 
em diversas entidades sociais da cidade.

Em nenhum momento, a partir dessa sua estadia, lhe 
faltou o apoio incondicional das páginas do jornal, nem 
mesmo lhe faltou a ajuda � nanceira que lhe proporcio-
naram no vai-e-vem das viagens principalmente para os 
ares de Campos do Jordão (em Abernéssia).

Algumas notas, conseguimos resgatar, pois que sabe-
mos que no ano de 1930 houve o empastelamento das 
o� cinas, pelos simpatizantes da Aliança Liberal e de Ge-
túlio Vargas e farto material histórico foi queimado ante 
à fúria humana contrária ao PRP – Partido Republicano 
Paulista, que o jornal apoiava. Estas notas em “ipsis lit-
teris”.

Nota da edição do dia 14 de agosto de 1925:                 
CHRONICA SOCIAL - RODRIGUES DE ABREU 
Rodrigues de Abreu, um dos mais bellos talentos litte-

rários da moderna geração brasileira, está desde hontem 
em Baurú, para regosijo de quantos aqui admiram e lhe 
querem de todo o coração. Saudando o genial (sic) artis-
ta, antecipamos, em espírito, o grande abraço amigo, que 
logo pessoalmente lhe levaremos.. 

Nota da edição do dia 18 de agosto de 1925:
CHRONICA SOCIAL - RODRIGUES DE ABREU 
Rodrigues de Abreu, artista genial da “Sala dos Passos 

Perdidos”, que a critica dia-a-dia consagra como uma das 
mais altas manifestações da arte poética no Brasil visitou 
hontem a nossa redacção, a trazer-nos o grande consolo 
espiritual da sua amizade, do seu abraço leal e bom18. O 
jornalista Cassiano Ricardo, em 19 de setembro de 1925, 
noticiou a realização, em Campinas, da festa de arte e 
literatura que os amigos e admiradores do poeta Rodri-
gues de Abreu ofereceriam a ele para angariar fundos 
para o tratamento da tuberculose. 

Nota da edição do dia 27 de setembro de 1925:
CHRONICA SOCIAL - RODRIGUES DE ABREU 
Transcorre hoje o anniversario natalício de Rodrigues 

de Abreu o poeta de “A Sala dos Passos Perdidos” o que 
em outro logar prestamos homenagem pela penna de um 
dos nossos collaboradores. Rodrigues de Abreu que aqui 
conta com um vasto circulo de amizades certo recebera 
hoje innumeros cumprimentos a que nos associamos. 

Na edição de 03 de outubro de 1925, uma manchete 
enorme estampava a primeira página do jornal: 

“O pallio portector estendido sobre a cabeça illumi-
nada de Rodrigues de Abreu, o poeta  da “A Sala dos Pas-
sos Perdidos” pelas senhoras e senhoritas da nossa “élite” 
local...” 

Continuava a manchete do referido jornal:
“ ...O poeta inimitável de rythmo crystalino, das es-

trophes que calam, tão forte, no coração da gente, poderá 
partir em busca de nova força de saude. Assim o quer 
Bauru, a cidade dos gestos generosos, o adoptivo rincão 
natal da intellectualidade que por aqui passa ou, então 
que por aqui se � xa”.

Essas notas foram feitas nas edições do ano de 1925. 
Tanto antes, de 1923 e 1924, assim como de 1926 e 1927, 
encontramos inúmeras citações a respeito do poeta em 
Bauru. As suas andanças pela cidade, a sua presença em 
festividades cívicas, as reuniões com os intelectuais do 
seu tempo, as suas mensagens em versos e prosa – todos 
foram comentados ou noticiados pelo Diário da Noro-
este, dando-lhe maior dimensão. Bem se diz que foi um 
transformador na cultura de Bauru.

Do LeiTor
Seleções

Como amante de livros, uma de minhas paixões é 
indicar leituras a todos que, assim como eu, amam 
mergulhar entres as linhas mágicas das palavras, 
frases e histórias, seja para uma simples distração, 
ou então algo a mais. Desde criança vivo próxima 
de minha avó materna e sempre reparava, quando 
menina, não faltar em sua mesa de cabeceira a re-
vistinha Seleções – Reader’s Digest. Pequena e com 
não muitas páginas, era uma boa distração para as 
tardes no sítio, onde me lembro a pilha de exempla-
res mensais nunca parar de crescer. Foi na adoles-
cência que fi nalmente entendi o quão interessante 
elas eram, por isso resolvi, esta semana, indicá-la 
não só para os mais velhos, como também para al-
gum jovem curioso que se interessar pelo assunto.

Lançada em Nova York, no ano de 1922, Reader’s 
Digest só foi publicada no Brasil vinte anos depois, 
com o nome que hoje então conhecemos. Segundo 
o próprio site, a primeira edição em português es-
gotou rapidamente, nunca diminuindo seu sucesso 
até os dias de hoje. É publicada atualmente em 21 
idiomas, conquistando pessoas de todas as idades 
com seus artigos divertidos e interessantes, que en-
volvem desde humor, saúde, reportagens especiais, 
até situações da vida real, contadas pelos próprios 
leitores. Composta por diversos departamentos, 
cito aqui os que sempre leio, quando tenho a chance 
de tê-la em mãos: “Flagrantes da vida real”, “Essas 
crianças...”, “Ossos do Ofício”, “Rir é o melhor re-
médio”, além de muitos outros bastante cativantes. 
Seu preço é um tanto acessível, sendo possível com-
prá-la nas bancas, ou optar pela assinatura mensal, 
disponível também no endereço eletrônico. 

Outra coisa bacana dessa tão repleta revistinha, 
é o fato de qualquer um poder enviar sua história, 
dentro das categorias disponíveis, tendo a chance 
de tê-la publicada em uma das edições (tanto bra-
sileira como estrangeira), além de, se selecionada, 
ser possível receber um pagamento, estipulado pela 
revista. Basta enviá-la para “selecoes.com.br”, para 
o e-mail ou endereço de correio disponíveis tam-
bém no site e nos próprios exemplares, com todas 
as informações exigidas no regulamento e torcer, 
para que sua história seja uma das escolhidas e pu-
blicadas. 

Recomendo a leitura já preparando minha histó-
ria para contribuir na revista. Quem sabe eu, ou até 
mesmo você, leitor, não possa ser a próxima histó-
ria de cabeceira de minha avó?

Por Sara Figueiredo

M.M. COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL RAFARD

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

Entregas em domicílio

Av. São Bernardo, nº 53 - Centro - RAFARD

Galão 20 Litros e Galão 10 Litros
DISK ÁGUA: Depósito: (19) 3496-2750
Residência: (19) 3491-7099 / 3492-5315
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PM e Bombeiros resgatam 
jovem que tentou suicídio 
na ponte da Leopoldina

Rafard  |  Homem estava transtornado e foi levado para a Santa Casa

Graças ao bom traba-
lho da equipe da Polícia 
Militar e do Corpo de 
Bombeiros, um jovem 
de 22 anos mudou de 
ideia ao tentar cometer 
suicídio, nesta quarta-
-feira, 09, na ponte da 
Represa Leopoldina.

Acionada via CO-
POM, a PM agiu rapi-
damente e conteve um 
eminente acidente fatal.

Ao chegar na pon-
te da represa, a equi-
pe avistou o indivíduo 
com as características 
descritas via COPOM. 
O rapaz estava indo em 
direção ao guard rail da 
ponte, gritando que “iria 
se matar”.

Imediatamente foi 

feito contato com várias 
tentativas de fazê-lo mu-
dar de ideia. O trabalho 
feito pelo SD PM Odair, 
SD Moreira e a equipe 
da VTR I-10205, com 
o SD PM Canonico e o 
SD PM Renato, conse-
guiu cercar o indivíduo, 
afastando-o do guard 
rail. Porém, o jovem 
correu em direção a um 
caminhão que transpor-
tava cana-de-açúcar, 
que transitava na estrada 
próxima a ponte, com 
a intenção de se lançar 
à frente do caminhão, 
afim de tirar sua vida. O 
motorista percebendo a 
ação da Polícia no local, 
reduziu a velocidade, 
parando o veículo, não 

atropelando o rapaz.
O indivíduo, perce-

bendo que não conse-
guiria ser atropelado, 
correu em direção a 
borda do rio para se jo-
gar, momento em que 
os policiais presentes, 
juntamente com a equi-
pe do Corpo de Bom-
beiros, 1º SGT PM Silva 
Júnior, CB PM Serra e 
GM Sandro, conseguiu 
imobilizar o indivíduo 
e, consequentemente, 
preservar sua vida e sua 
integridade física.

Após a operação, o 
indivíduo foi conduzido 
a Santa Casa de Capivari 
para ser medicado, pois 
estava totalmente trans-
tornado.

Policiais que participaram da ocorrência e evitaram suicídio na área rural de Rafard (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Funcionária é presa tentando 
roubar restaurante no Centro

Flagrante | Mulher já estava sendo monitorada pelo dono do estabelecimento

A Polícia Militar de 
Capivari prendeu no úl-
timo domingo (6) uma 
funcionária de um res-
taurante que tentava rou-
bar o estabelecimento.

Segundo o boletim de 
ocorrência, a equipe da 
PM foi acionada através 
do Copom (Centro de 
Operações da Polícia Mi-
litar) para atender um fur-
to em andamento em um 
estabelecimento comer-
cial no centro da cidade.

De acordo com o so-
licitante e proprietário, a 
autora é uma funcioná-
ria que estava de folga. 
O proprietário também 
informou que a mesma 
já estava sendo monito-

rada há algum tempo pe-
las câmeras de seguran-
ça devido ao sumiço de 
várias mercadorias.

Ainda segundo o 
B.O., por volta das 5h30 
a funcionária chegou, 
abriu a porta, entrou, e 
começou a separar al-
gumas mercadorias, co-
locando-as em um saco. 
Por volta das 6h10, a 
funcionária saiu do lo-
cal com as mercadorias 
e quando se dirigia para 
o carro, foi surpreendia 
pela polícia.

“Ao abrir a porta do 
veículo para colocar o 
saco, a equipe rapida-
mente efetuou sua abor-
dagem, e a mesma con-

fessou que os objetos 
dentro do saco seriam 
mercadorias furtadas do 
restaurante, permane-
cendo em silêncio logo 
em seguida”, descreve o 
registro policial.

Dentre as mercado-
rias, foram encontrados 
queijo, óleo, carne, tem-
pero e outros.

Participaram da ocor-
rência, o Cabo Kimair 
e os Soldados Leão e 
Natã. Foi dada voz de 
prisão à autora, que foi 
conduzida ao plantão 
policial, onde o delega-
do ratificou a prisão por 
furto tentado.

A autora se encontra à 
disposição da justiça.

Produtos alimentícios apreendidos com funcionária; mulher foi flagrada pela polícia (Foto: Divulgação/Polícia Militar)
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Cinema volta a funcionar com adequações em Capivari
De volta  |  Cine Vera Cruz reabriu as portas na última quinta-feira (10); uso de máscaras e aferição de temperatura serão obrigatórios

Após 28 dias na fase 
amarela,  Capivari auto-
rizou o retorno da pro-
gramação de cinema na 
última quinta-feira (10).

O protocolo sanitário 
setorial do Plano SP de-
verá ser seguido, além 
de respeitar as normas 
municipais e o Decreto 
de no. 7.067/2020.

De acordo com a de-
cisão municipal, a capa-
cidade de atendimento 
deverá respeitar o limite 
de 40% do total, poden-
do sofrer alterações de 
acordo com o quadro 
evolutivo da Covid-19 
em Capivari.

Entre as determina-
ções, o público deverá 
utilizar obrigatoriamen-
te a máscara de prote-

ção facial e permanecer 
sentado, com assentos 
marcados respeitando 
o distanciamento social 
de no mínimo 1,5 m en-
tre as pessoas; a venda 
de ingressos deverá ser 
somente on-line, deve 
haver controle de acesso 
com hora e filas marca-
das; e não deve ser per-
mitido o consumo de 
alimentos e bebidas no 
local.

Segundo a Prefeitu-
ra de Capivari, o fun-
cionamento deve ser de 
até 8 horas diárias, das 
14h às 22h. Deverão ser 
aferidas as temperatu-
ras corporais de todas as 
pessoas que adentrarem 
as dependências do ci-
nema, utilizando termô-

metro digital infraver-
melho.

Em caso de tempera-
tura acima de 37,5º C, 
restringir o acesso ao 
local, com a orientação 
de que a pessoa busque 
atendimento médico.

Retorno
Depois de meses fe-

chado por conta da pan-
demia do coronavírus, 
o tradicional Cine Vera 
Cruz está de volta em 
Capivari.

O único cinema da ci-
dade reabriu suas portas 
na última quinta-feira 
(10), com uma progra-
mação especial, que vai 
até o dia 16 de setembro.

O filme Bloodshot 
(dublado / 2D) será exi-

bido diariamente, às 20h 
e no sábado e domingo, 
às 17h20 e 20h.

Outro filme que será 
exibido diariamente, às 
20h30, é Scooby! O Fil-

me (dublado / 2D). Ele 
também terá sessões no 
sábado e domingo, às 
17h45 e às 20h30.

O Cine Vera Cruz 
está localizado na Pra-

ça Cesário Motta, 367, 
no Centro de Capivari. 
Mais informações pelo 
site www.cineveracruz.
com.br ou pelo telefone: 
19 3491-1237.

Um dos únicos cinemas da região estava fechado devido à pandemia do coronavírus (Foto: Arquivo/O Semanário)

Capivari é um dos municípios da região de Piracicaba que 
tem um dos maiores tetos de gastos para campanha 2020

Eleições  |  Candidatos a prefeito terão teto de R$ 416.135.97 para gastar na campanha; vereadores poderão investir pouco mais de R$ 36 mil

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) definiu 
na terça-feira (1) os li-
mites de gastos que os 
candidatos aos cargos 
de prefeito e vereador na 
região de Piracicaba de-
vem respeitar nas cam-
panhas para concorrer às 
eleições 2020.

De acordo com a Jus-
tiça Eleitoral, o limite 
deste ano equivale ao 

limite para os mesmos 
cargos nas Eleições de 
2016, atualizado pelo 
Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), indicador 
apurado pelo Instituto 
Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). 
Com isso, o reajuste ve-
rificado entre junho de 
2016 até junho de 2020 
chega a 13,9%.

De acordo com o 
TSE, quem desrespeitar 
os limites de gastos fi-
xados para cada campa-
nha está sujeito à multa 
de 100% da quantia que 
ultrapassar o teto fixado.

Valores
Capivari é a cidade da 

microrregião com maior 
teto de gastos para cam-
panhas de prefeitos e ve-

readores, chegando a R$ 
416 mil para prefeito no 
primeiro turno e R$ 36 
mil para vereador.

Rafard tem um teto 
de R$ 123 mil para cam-
panhas de candidatos a 
prefeito no primeiro tur-
no e R$ 12 mil para can-
didatos a vereador. 

Outros 11 municípios 
têm o teto mais baixo es-
tipulado pela Justiça, de 

R$ 123 mil, para a dis-
puta ao cargo máximo 
do Executivo: Águas de 
São Pedro, Charquea-
da, Cordeirópolis, Cos-
mópolis, Elias Fausto, 
Engenheiro Coelho, 
Ipeúna, Iracemápolis, 
Mombuca, Rio das Pe-
dras e Saltinho.

Os candidatos terão 
até 15 de dezembro para 
o encaminhar à Justiça 

Eleitoral o conjunto das 
prestações de contas de 
campanha relativamen-
te ao primeiro turno e, 
onde houver, ao segundo 
turno das eleições.

Até 18 de dezembro  
será realizada a diplo-
mação dos candidatos 
eleitos em todo país, sal-
vo nos casos em que as 
eleições ainda não tive-
rem sido realizadas.
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Escolas estaduais públicas e privadas começam 
a retomar atividades presenciais opcionais

Educação  |  128 municípios paulistas decidiram pela retomada; retorno deve ocorrer de maneira gradual e não é obrigatório

Desde a terça-feira 
(8), as escolas da rede 
estadual de São Paulo 
estão autorizadas pelo 
Governo a retomar as 
atividades presenciais 
para recuperação e aco-
lhimento, de forma gra-
dual, respeitando os pro-
tocolos de segurança.

No total, 128 muni-
cípios decidiram pela 
retomada a partir des-
ta terça. Entretanto, ela 
não é obrigatória e deve 
ocorrer mediante a es-
cuta da comunidade. Os 
municípios também têm 
autonomia de interferir 
no calendário, embasa-
dos por dados epidemio-
lógicos de suas regiões.

Pela manhã, o secretá-
rio estadual da Educação, 
Rossieli Soares, acompa-
nhou o retorno das ativi-
dades na Escola Estadual 
Professora Ana Cecília 
Martins, em Sorocaba, 
um dos municípios que 
optaram pelo retorno.

Neste primeiro dia, os 
alunos participaram de 
rodas de conversa, ativi-
dades esportivas e con-
tribuíram com o plane-
jamento das atividades 
de acolhimento que vão 
abranger os demais estu-
dantes da unidade.

“Nesta volta opcio-
nal, nosso foco e cui-
dado maior são com os 
alunos que mais preci-
sam. Nosso olhar está 
muito voltado para o as-
pecto socioemocional.

É absolutamente pri-
mordial cuidarmos tam-
bém dos nossos servi-
dores e professores. A 
rede deve estar voltada a 
cumprir todos os proto-
colos de saúde e de se-
gurança.

E isto é um dever de 
todos nós: equipes ges-
toras, escola e família. 
Desta forma, com sere-
nidade, conseguiremos 
ter a segurança necessá-
ria para reabrirmos gra-
dativamente as nossas 

escolas”, afirma o secre-
tário Rossieli Soares.

Regras
Para retomarem as 

atividades presenciais, 
as unidades escolares 
precisam estar locali-
zadas em áreas classi-
ficadas por pelo menos 
28 dias consecutivos na 
fase amarela do Plano 
São Paulo.

As escolas estaduais 
que retornarem pode-
rão receber, no máximo, 
20% dos alunos por dia, 
independente da etapa 
do ensino. Já as redes 
municipais e privadas 
devem seguir o decreto 
do governo do estado 
que prevê o limite de 
35% para educação in-
fantil e anos iniciais do 
ensino fundamental, e 
20% para anos finais do 
ensino fundamental e 
ensino médio.

A oferta de atividades 
deve ser planejada com 
a comunidade. Dentre 
as possibilidades estão: 
atividades de reforço e 
recuperação da apren-
dizagem; acolhimento 
emocional; orientação de 
estudos e tutoria pedagó-
gica; plantão de dúvidas; 
avaliação diagnóstica e 
formativa; atividades es-
portivas e culturais.

Prevê-se, ainda, a pos-
sibilidade da utilização 
da infraestrutura de tec-
nologia da informação 
da escola para estudo e 
acompanhamento das 
atividades escolares não 
presenciais para os alu-
nos que não conseguem 
o fazer de suas casas.

Os estudantes que 
compõem o grupo de 
riscos devem perma-
necer em casa fazendo 
as atividades remotas. 
Também é recomendá-
vel que os profissionais 
que estejam neste grupo 
não retornem ao traba-
lho presencialmente.

Para garantir a segu-

rança da comunidade es-
colar na rede estadual, a 
Seduc adquiriu uma sé-
rie de insumos destina-
dos tanto aos estudantes 
quanto aos servidores. 
São eles: 12 milhões de 
máscaras de tecido, 300 
mil face shields (prote-
tor facial de acrílico), 
10.168 termômetros a 
laser, 10 mil totens de 
álcool em gel, 221 mil 
litros de sabonete líqui-
do, 78 milhões de copos 
descartáveis, 112 mil li-
tros de álcool em gel e 
100 milhões de unidades 
de papel toalha.

Capivari
O município de Capi-

vari, através dos Decre-
tos de no. 7.068/2020 e 
7.069/2020 estabelece 
critérios para retomada 
das aulas e atividades 
presenciais nas Unida-
des Escolares Privadas 
e Públicas Estaduais, 
que podem optar pelo 
retorno gradativo ou não 
desde o dia 8 de setem-
bro de 2020, desde que 
sigam as determinações 
estabelecidas pelo Go-
verno do Estado de São 
Paulo, através do Plano 
SP e seus protocolos sa-
nitários Geral e Setorial.

Ainda também de-
verão seguir às normas 
estabelecidas pelo mu-
nicípio de Capivari, em 
especial as dos decretos 
mencionados, publica-
dos no Diário Oficial do 
Município, na data de 4 
de setembro de 2020, e 
de 9 de setembro de 2020 
na página www.prefeitu-
racapivari.sp.gov.br.

As instituições de en-
sino superior e educação 
profissional em Capiva-
ri, nas condições estabe-
lecidas pelo Decreto no. 
65.061, de 13 de julho de 
2020 e suas alterações, 
especialmente aquelas 
estabelecidas pelo De-
creto no. 65.140, de 19 
de agosto de 2020, ficam 

autorizadas a retomarem 
as atividades presenciais 
seguindo todas as dire-
trizes do Plano SP.

Vale destacar que na 
Rede Pública Municipal 
de Ensino de Capivari, 
as aulas seguem de ma-
neira remota em 2020, 
ou seja, não presenciais.

As unidades escola-
res privadas de Educa-
ção Básica ou de Ensino 
Superior que optarem 
pelo retorno gradativo 
de suas atividades pre-
senciais, deverão ob-
servar e fazer cumprir 
todas as normatizações 
correlatas, de todas as 
esferas governamentais, 
que vierem a versar so-
bre o trato educacio-
nal durante o período 
de pandemia e deverão 
apresentar à Secretaria 
Municipal da Educação, 
Plano de Retorno às au-
las presenciais.

As escolas deverão 
encaminhar até o dia 15 
de setembro, no e-mail 
escolasparticulares@
educapivari.sp.gov.br, 
o Plano de Retorno de-
monstrando, por docu-
mentos e texto que todas 
as medidas estabele-
cidas pelos protocolos 
sanitários foram aten-
didas, sob pena de, não 
o fazendo, incidir em 
infração sanitária sem 
prejuízo das cíveis e cri-

minais cabíveis.
As autorizações serão 

precedidas de assinatura 
de Termo de Responsa-
bilidade pelo represen-
tante da unidade escolar 
quanto ao cumprimento 
das normas sanitárias. As 
instituições educacionais 
que optarem pelo não re-
torno de suas atividades 
presenciais no ano de 
2020, deverão informar, 

pelo e-mail citado, por 
meio de ofício, sua situa-
ção para o ano em curso, 
sob as mesmas penas.

Na hipótese do mu-
nicípio de Capivari vol-
tar para a classificação 
Vermelha ou Laranja do 
Plano SP, as unidades de 
ensino autorizadas deve-
rão suspender imediata-
mente as aulas e ativida-
des presenciais.

Até o momento, nenhuma escola estadual ou privada de Capivari solicitou autorização para reabrir (Foto ilustrativa)
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Novo comandante da Polícia Militar
Piracicaba  |  Tenente-coronel Adriano Manoel Rédua dos Santos já atuou no Corpo de Bombeiros e retorna para comandar as companhias da região

Comandar o Batalhão 
de forma a propiciar um 
ambiente de trabalho 
agradável e atender às 
demandas da socieda-
de de forma célere, com 
qualidade, são propósitos 
do novo comandante do 
10º Batalhão da Polícia 
Militar de Piracicaba, te-
nente-coronel/PM Adria-
no Manoel Rédua dos 
Santos, 49 anos de idade, 
que assumiu a Unidade 
na última semana.

Além do efetivo de 
Piracicaba – que compre-
ende as 1ª, 4ª e 5ª Com-
panhias e Força Tática -, 
o oficial irá comandar as 
cidades de Saltinho, Rio 
das Pedras, Mombuca, 
Capivari, Rafard, Elias 
Fausto, Águas de São 
Pedro, Charqueada, São 
Pedro e Santa Maria da 
Serra.

O desafio é grande, de 
acordo com ele, e está 
voltado a contribuir com 
as questões de Seguran-
ça Pública, procurando 
envolver as forças po-

líticas com solicitações 
para ações de prevenção 
primária, tais como ilu-
minação de praças, con-
serto de ruas, limpeza de 
terrenos e fiscalizações 
de bares.

Entre os principais de-
safios sob seu comando, 
o tenente-coronel Rédua 
fala sobre adotar ações 
para aumentar a visibili-
dade do policiamento nas 
cidades com foco na pre-
venção.

“Quanto mais tempo 
as patrulhas ficarem dis-
poníveis para rondas e 
estacionamentos em lo-
cais estratégicos, maior é 
a possibilidade de coibir 
ação delituosa ou de ser 
realizada uma abordagem 
por suspeita, ao invés de 
abordagem por infração 
penal contabilizada nas 
estatísticas”, revelou.

Policiamento 
padrão
Rédua disse que as 

modalidades de policia-
mento são padronizadas 

e definidas pelo coman-
do geral e, por isso, não 
haverá policiamento di-
ferente durante seu co-
mando.

“Darei continuidade 
às modalidades Radiopa-
trulha, Força Tática, Ro-
cam (Ronda Ostensiva 
com Apoio de Motocicle-
tas), Ronda Escolar, Ru-
ral e Policiamento com 
bicicletas”, enfatizou.

Prevenção
Para o combate ao 

tráfico de drogas, ao fur-
to e roubo de veículos, 
de acordo com o novo 
comandante, serão pro-
videnciadas Operações 
baseadas nos locais com 
maior incidência e de 
maior trânsito de delin-
quentes.

“Não é algo fácil, mas 
a Polícia Militar tem que 
abordar suspeitos antes 
de cometerem os delitos 
e a eficácia depende de 
inteligência e de informa-
ções prestadas por pesso-
as atentas às questões de 

segurança no bairro onde 
mora, estuda, passeia ou 
trabalha”, completou.

Formação
Adriano Manoel Ré-

dua dos Santos formou-
-se em 1994, na Acade-
mia do Barro Branco, de 
onde saiu como aspirante 
a oficial. Ele está há 28 
anos na corporação, dos 
quais 13 atuou no Cor-

po de Bombeiros e há 15 
vem trabalhando no poli-
ciamento. Ele trabalhou 
no Corpo de Bombeiros 
de Piracicaba. Ele foi 
promovido a tenente-co-
ronel no dia 25 do mês 
passado e foi transferido 
do 19º Batalhão, sediado 
em Americana (SP), para 
o Batalhão de Piracicaba.

Sobre a promoção
O coronel/PM 

Willians de Cerqueira 
Leite Martins, coman-
dante do CPI-9 (Coman-

do de Policiamento do 
Interior Nove, disse que 
por efeito de promoção 
– de major a tenente-co-
ronel – Rédua vai atuar 
à frente do 10º Batalhão, 
no lugar que vinha sendo 
ocupado pelo major Oli-
veira.

“Assim, o quadro de 
oficiais fica completo 
com possibilidade de dar 
continuidade ao traba-
lho, visando maximizar 
a sensação de segurança 
e redução dos índices cri-
minais”, disse.

Alexandre Manoel Rédua dos Santos, que assumiu o comando do 10º Batalhão (Foto: Mateus Medeiros)
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Valor: R$ 158,544 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Saae passa atender na 
rua Padre Fabiano a 
partir de segunda-feira

Mudança  |  Autarquia aluga novo prédio enquanto sede própria é finalizada

O Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Ca-
pivari (Saae) informou 
nesta semana, que a par-
tir da próxima segunda-
-feira (14),  atenderá em 
novo endereço. O prédio 
está localizado na rua 
Padre Fabiano, 437, no 
Centro da cidade. 

Desde março de 
2019, o Saae atende em 
uma casa alugada na rua 
Bento Dias, 483, tam-
bém no Centro. 

Segundo o Saae, o 
motivo da nova mu-
dança de prédio é que o 
prédio atual não oferece 

condições de salubrida-
de.

A mudança para o 
novo endereço ocorrerá 
a partir desta sexta-feira 
(11), e por conta disso, 
a autarquia antecipa que 
o atendimento pelos te-
lefones administrativos 
3491-9800, 3491-1223 
e 3492-2679 estarão 
comprometidos devido 
a transferência da linha 
para o novo endereço. 

“A internet também 
poderá oscilar durante a 
sexta-feira, dificultando 
o acesso ao sistema e as 
informações”, esclarece.

No entanto, a  Cen-
tral de Atendimento ao 
Cliente continua aten-
dendo pelo telefone 
0800-8787874.

O atendimento ao pú-
blico é realizado de se-
gunda a sexta-feira, das 
8h às 17h, inclusive no 
horário de almoço. Mais 
informações no site: 
www.saaecapivari.com.
br.

A sede própria foi de-
molida no ano passado e 
está em obras de recons-
trução. Até o momento 
não há previsão para fi-
nalização.

Espaço que receberá funcionários da autarquia fica na rua Padre Fabiano (Foto: Murilo Daroz/O Semanário)

321 municípios paulistas 
não registraram nenhum 
óbito nos últimos 14 dias
Na 120ª coletiva de 

imprensa promovida 
pelo Governo do Esta-
do sobre a pandemia de 
coronavírus, ocorrida 
na quarta-feira (9) no 
Palácio dos Bandeiran-
tes, o governador João 
Doria e os secretários 
de Saúde, Jean Gorin-
chteyn, de Desenvolvi-
mento Regional, Marco 
Vinholi, Desenvolvi-
mento Econômico, Pa-
trícia Ellen, Logística 
e Transportes, João 
Octaviano, e Fazen-
da, Henrique Meireles, 
além do coordenador e 
coordenador-executivo 
do Centro de Contin-
gência da Covid-19, 
José Medina e João Ga-
bbardo, respectivamen-
te, comentaram os mais 
recentes desdobramen-
tos do combate à dis-
seminação do vírus e 
retomada da economia.

O governador João 
Doria informou que a 
vacina Coronavac, em 
produção pelo labora-
tório chinês Sinovac 
Biotech em parceria 
com o Instituto Butan-

tan, não registrou até o 
momento nenhuma rea-
ção adversa na testagem 
da vacina entre os 9 mil 
voluntários, entre médi-
cos e paramédicos.

Testes realizados até 
aqui demonstram que 
a Coronavac é segura, 
com taxa de eficiência 
de 98% na imunização 
de idosos. Estudos da 
segunda fase de testa-
gem demonstram que 
pessoas com mais de 
60 anos receberam 
mais de uma dose da 
vacina e a resposta foi 
positiva. Na terceira 
fase foram testados 9 
mil voluntários da área 
da saúde em 12 centros 
de pesquisa em seis es-
tados brasileiros.

O secretário de 
Saúde Jean Gorinch-
teyn observou que SP 
avança para a quinta 
semana consecutiva 
de queda no número 
de óbitos pelo corona-
vírus. “Constatamos 
queda de 30% na taxa 
de óbitos de domingo 
até hoje, em relação ao 
mesmo período da se-

mana passada: foram 
729 mortes, contra 508 
óbitos entre 6 e 9 de se-
tembro.”

A redução prosse-
guiu nesta última se-
mana, como nota o se-
cretário Marco Vinholi. 
“50% das cidades de 
SP não registram óbi-
tos causados pelo co-
ronavírus na última 
semana e a média mó-
vel de óbitos caiu para 
151 ao dia, contra 250 
anteriormente. É um 
número bastante pro-
missor, que nos deixa 
satisfeitos com o avan-
ço do Plano SP,” disse 
Vinholi.

As internações hos-
pitalares também caí-
ram pela oitava semana 
seguida. Agora, SP re-
gistra 53% de ocupação 
de leitos de UTI, mos-
trando que a pandemia 
está recuando no estado.

A economia paulis-
ta, do mesmo modo, 
começa a se recuperar, 
e volta ao mesmo nível 
de atividade de janeiro 
de 2020, antes do início 
da pandemia.

Enfrentamento do coronavírus avança  |  Desenvolvimento Regional 
informa que 422 municípios não registram nenhum óbito na última semana
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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

PALIO YOUNG 2002
Vendo, com direção hidráulica, cinza 
R$ 9.800,00 (podemos negociar). 
Tratar com Reginaldo pelo fone: 
99602-5474. Indeterminado

Veículos

CLASSIFICADOS

ANUNCIE: 3496-1747

RETIFICAÇÃO DE HORÁRIO, LOCAL E DATA 
CONVENÇÃO PSD

 O presidente do PSD-Partido Social Democrá-
tico vem por meio deste retifi car a data, local e horá-
rio da convenção, estabelecendo nova data para o 
dia 13/09/2020 das 09:00 as 14:00 horas, cito a Rua 
Pedro Turatti, 146, Rafard/SP.

 Rafard, 08 de setembro de 2020.

Ana Flavia Jacomo
Presidente PSD-Rafard

03/09 – Florisa Glous – 79 anos
03/09 – Jorge Sabino de Figueiredo – 65 anos
04/09 – Dolores Teixeira Ventura – 84 anos
04/09 – Eduardo de Lucio – 84 anos
04/09 – Celio Gonçalves – 56 anos
05/09 – Claudemiro Antonio de Brito – 72 anos
05/09 – Armando Ramos Vieira – 72 anos
06/09 – Alice Laurenço Casares – 83 anos
06/09 – Andrelina Rodrigues dos Santos – 82 anos
07/09 – Daniel Risso – 56 anos
07/09 – Sebastião Marçal da Rocha – 70 anos
07/09 – Jorge Luís Della Piazza – 61 anos
08/09 – Paulo Eduardo Nunes da Silva – 36 anos
09/09 – Irma Armelin Ortolani – 85 anos
09/09 – Maria Gleudes Santos Kano – 65 anos
09/09 – Gerson Luis Pereira – 54 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:

 JORGE AUGUSTO SERPA DOS SANTOS e CAROLINA MARIA 
DRIGO, sendo o pretendente: natural de São Paulo-SP, onde nasceu, aos 
21/09/1987, profi ssão: coordenador de logística, estado civil: divorciado, 
domiciliado e residente em Itu-SP, Rua Lázaro Vicente da Silva, 14, bairro: 
Vila Lívia, fi lho de José Nicolau dos Santos e Esmeralda Macedo Serpa; 
e a pretendente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, aos 20/08/1990, 
profi ssão: funcionária pública, estado civil: solteira, domiciliada e residente 
em Rafard-SP, Rua Duque de Caxias, 85, bairro: Centro, fi lha de Pau-
lo César Peressim Drigo e Malvidia Alves dos Santos Drigo. 
 Rafard, 09 de setembro de 2020.

 RONALDO MENEGON e MIRIAM RAIMUNDO PIRES, sendo 
o pretendente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, aos 12/04/1983, 
profi ssão: construtor civil, estado civil: solteiro, domiciliado e residente em 
Capivari-SP, Rua Domingos Pavan, 89, bairro: Vila Nova, fi lho de Samuel 
Menegon e Rosa Helena Albini Menegon; e a pretendente: natural de Ca-
pivari-SP, onde nasceu, aos 01/10/1982, profi ssão: diarista, estado civil: 
solteira, domiciliada e residente em Rafard-SP, Rua Armando Sales de 
Oliveira, 67, bairro: Centro, fi lha de Davi Pires e Jesuina Raimundo Pires.
 Rafard, 09 de setembro 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. Maurício Allain, 119
Fone: (19) 3496-1187

Panifi cadora 
Pantojo

O melhor pão da cidade.
Aceitamos encomendas de

pão, bolos, doces e salgados.

R. Cons. Gavião Peixoto, 617 - RAFARD

Fone: (19) 3496-1691

Pães - Doces - Bolos
Sorvetes - Café Espresso
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Dia 11/09
Lidia de Campos Costa
Marta de Souza Soares
Maria de Lourdes Carnelós
Michely Turcheti
Vinicius Bonagurio Albiero
Ozeias de Campos
Junior Bit
Cecília Armelin
Tiago Fracetto Godoy

Dia 12/09
Maria Clara do Nascimento Pinto
Ilson Donizete Maia
Katiani Piccinin Naldi
Mirian de Pontes Campos
Gabriel Rodrigues da Silva
Sandra Regina Paganatto
Joselaine Bragion Talassi
José Soares de Araújo
Misael Machado
Gabriel Rodrigues da Silva
Ana Beatriz Fávero
Rogerio Bresciani
Evandro Zuin

Dia 13/09
Ruan Rodrigues Fernandes
José Aparecido da Silva
José Teodoro Filho
Bruno da Costa
Iara Giolo Scomparim
Rejane V. Marretto
Bruno da Costa
Julia Albieiro Ferreira
Tiago Alves
Fernanda Peressin
Graziela Rezende
Cintia Amaral
Paulo Augusto Cerezer

Dia 14/09
Selma Almeida Machado Morais
Juliano Ravanelli (Tupã)
Santa Tereza Fabrício

Thiago Henrique de Souza
Francisco Dídimo Martins
Naylla Ananda Luciano Guilherme
Chiara Bragion
Luana Scontre
Fernando Novaes Henrique

Dia 15/09
Vinícius Dias Ferraz
Antônia Maria Mila Peixoto
Érica Pissocaro
Ana Clara Talassi Fiorani
Bruna Fontolan
Nadya Paes Piazentino
Érika Fernanda Pereira Sgariboldi
Maria Ap. Sanches
Caio Bertozzo
Vania Almeida Ferrareto
Natália Mota
Telêmaco Tonetti Borsari (Tete)
Ana Maria Hortolani
Anderson Piovezan
Naiara Uvini

Dia 16/09
Luis Antonio Pereira da Silva
Leandro Corrêa Aranha
Isabela Janieli Alves
Donizete Bernaldo
Maria Ap. Gerse Favero
Edison Luiz Drigo
Juliana Tais Bragion Pazianotto
Jane Anesio
Rogério Naldi
Alan Rodrigues

Dia 17/09
Fernando Donizete Barbieri
Yara Ricomini
João Geraldo Quibao
Hélio Fornaziero
Edemilson Cremoneze
Eric Marcel Costa
Kátia Vieira Vilares
Gislaine Ambrosini

Áries – De 21/03 a 20/04: Nesta semana temos a vibração da Lua Minguante, que pede en-
cerramentos com pessoas do seu convívio, parentes e, principalmente, irmãos. A experiência vem 
carregada de sentimentos como mágoas, culpas, decepções e ressentimentos. Não é mais possível 
manter expectativas e sentimentos que vêm sendo arrastados do passado. Busque entender a sua 
trajetória com essas pessoas e cure por meio de uma comunicação clara. Os medos não cabem 
mais em seu coração. Se você carrega um segredo, é momento de expor para curar. Se há um se-
gredo, a própria vida se encarregará de mostrar a verdade. É preciso guiar a vida usando o amor. To-
das essas percepções afetam negativamente a sua saúde. Perdoe-se! Você vai perceber o cônjuge 
mais comunicativo e aberto a sair e da rotina. Apesar do cenário emocional pelo qual vem passando, 
é uma semana positiva para compartilhar os sentimentos com a pessoa amada. Elimine todas as 
expectativas que você vem carregando em relação a pessoas ou a situações que estão bloqueando 
a produtividade. É momento de virar e seguir dentro de suas próprias condições.

Touro – De 21/04 a 20/05: Nesta semana temos a vibração da Lua Minguante e os aspectos 
afetam os rendimentos financeiros e os investimentos. É importante avaliar dependências financei-
ras, perdas materiais, roubos e fraudes. Você está passando por um ciclo importante para se doar 
a algumas pessoas específicas, que se apresentam em sua jornada e também é preciso reparar 
erros do passado que afetam negativamente o seu progresso financeiro. Avalie os seus valores, 
porque eles estão sendo transformados. Busque entender o porquê de resultados improdutivos. A 
avareza e a mesquinhez não devem ser nutridas. Você está passando pela melhor fase da sua vida, 
então renove as crenças e transforme tudo isso. O cônjuge está fechado e isolado do mundo. Essa 
experiência vem da necessidade de ampliar o campo de visão e de mudar uma forma enraizada de 
perceber as coisas da vida. Por enquanto, não há o que fazer. É uma semana muito produtiva para 
fazer bons contatos e fechar bons negócios, contudo é preciso avaliar as expectativas financeiras e 
gerar movimentos mais flexíveis para transitar esse processo pelo qual vem passando.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: Nesta semana temos a vibração da Lua Minguante, deixan-
do você em destaque para encerrar experiências que geram, há tempos, muitas expectativas e, 
consequentemente, vulnerabilidade em sua imagem e em suas ações. Está passando por reparos 
emocionais do passado, com a oportunidade de encerrar algumas relações através de uma postura 
mais consciente sobre quem é você realmente, neste novo ciclo. É preciso abandonar padrões ou 
uma imagem negativa que alimentou de si mesmo ou que manteve por não saber quem era de 
fato. É muito positivo promover curas e ressignificar o passado, para que abra novos espaços. Isso 
depende exclusivamente de você assumir uma postura positiva para fluir com ideias que se afinem 
com a sua energia atual. É importante entender o quanto alimentou ou ainda alimenta expectativas 
em relação à pessoa amada. O céu pede que elimine tendências negativas. Para isso será preciso 
se encaixar com o seu verdadeiro eu. O foco do cônjuge é resolver questões financeiras. É produtivo 
assumir as rédeas da carreira e promover mudanças profundas. Você está num ciclo importante de 
maturidade profissional. Para manter isso, é preciso abandonar uma postura vulnerável.

Câncer – De 21/06 a 20/07: Nesta semana temos a vibração da Lua Minguante, deixando você 
vulnerável a sentimentos do passado que afligem o seu emocional. É uma semana importante para 
encerrar mal-entendidos e distorções de informações que geraram desgastes, medos e bloqueios. 
Lembre-se: a mentira tem perna curta… Será importante aprimorar as sensações e as percepções 
ao se relacionar com pessoas do seu convívio. É essencial exercitar o olhar para dentro e se conec-
tar a valores mais elevados, que favoreçam as suas necessidades mais íntimas. Mais do que nunca, 
é preciso promover as crenças com sabedoria e avaliar em que parte do mundo deseja viver e ser 
feliz. Comece pelo seu mundo particular, o seu mundo mais íntimo. O cônjuge está passando por 
um processo importante de amadurecimento. Você, por outro lado, precisa se aprofundar em suas 
sensações emocionais e afetivas. Além disso, você está curando ressentimentos e expectativas do 
passado. É um momento positivo para averiguar parcerias e sociedades. O cenário é produtivo, 
contudo é você que precisa examinar melhor as complexidades da relação.

Leão – De 21/07 a 22/08: Nesta semana temos a vibração da Lua Minguante, que vai afetar 
os amigos, os projetos e um grupo de pessoas. Será uma semana importante para avaliar a comu-
nicação entre pessoas que atuam com as mesmas ideias. É preciso dar atenção a distorções ou 
a mentiras que podem fragilizar decisões financeiras. Reflita sobre como deve encerrar ideias e 
desenvolvê-las de uma forma mais interessante para o seu desenvolvimento em grupo. Indepen-
dentemente dos conflitos, você está num ciclo positivo para superar os obstáculos e seguir firme 
dentro dos seus propósitos. O cônjuge não sabe muito bem como deve atuar nesta semana. É 
preciso dar um tempo nesta semana para que ele possa refletir melhor sobre o futuro e sobre as 
mudanças que ambos desejam promover. Haverá a necessidade de comunicar-se com uma pes-
soa para desabafar. O trabalho exige de você decisões firmes e esforço para obter os resultados. 
Busque, nesta semana, manter o foco, apesar dos conflitos e das expectativas. Amplie o campo de 
visão sobre as possibilidades.

Virgem – De 23/08 a 22/09: Nesta semana temos a vibração da Lua Minguante, que vai pe-
dir encerramentos no campo profissional, principalmente para finalizar ideias improdutivas, reparar 
informações distorcidas ou conflitos emocionais que podem envolver outra pessoa, principalmente 
parceiros e sócios. É uma semana para promover novos espaços e averiguar até que ponto deve de-
pender de outras pessoas e situações. As percepções que você vem absorvendo lhe dão condições 
de interagir melhor com as suas necessidades pessoais e profissionais. Existem muitos aspectos 
do passado que precisam ser reparados, neste momento, entre vocês. É uma semana para lavar a 
roupa suja e deixar tudo claro: sem mentiras, sem distorções e fofocas. Ambos estão muito sensíveis 
e parentes ou pessoas do convívio podem influenciar as decisões a dois. As mudanças acontecem, 
mas nesta semana talvez seja necessário recuar para entender melhor qual será o próximo passo. 
Você não está num ciclo favorável para ter sócios. Examine com atenção como deseja interagir com 
uma pessoa.

Libra – De 23/09 a 22/10: Nesta semana, a vibração da Lua Minguante vai contribuir com o 
encerramento de estudos e ideias que podem limitar a desenvoltura do seu conhecimento. É uma 
semana para avaliar informações que vêm com distorções ou mentiras e o quanto tudo isso afeta o 
seu trabalho. Será necessário avaliar o seu conhecimento e também crenças limitantes que influen-
ciam a performance no trabalho. Por outro lado, será uma semana positiva para expressar ideias e 
assumir uma postura dinâmica com projetos. O cônjuge se sente desafiado porque terá que assumir 
mais compromissos ou atribuições nesta semana. É importante se colocar no lugar dele para en-
tender toda a dinâmica e ajudá-lo. A comunicação, porém, flui entre vocês. Há esgotamento físico e 
emocional para lidar com todas as tarefas que precisam ser organizadas. Haverá a necessidade de 
eliminar algumas tarefas e de avaliar normas ou informações que precisam ser reparadas.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: Nesta semana, a vibração da Lua Minguante pede atenção com 
desperdícios materiais e experiências que afetam os rendimentos. Os recursos compartilhados e o 
pagamento de contas ficam em destaque. É necessário identificar o seu valor e como pode reparar 
os gastos materiais ou os investimentos. A experiência também pode afetar um grupo de pessoas 
e, dessa forma, gerar bloqueios na autoestima ou até mesmo desafetos. Será importante assumir 
uma postura madura, usando melhor a comunicação e as relações com pessoas do seu convívio. 
Haverá superação se atuar com desapego. Você está com dificuldades para se posicionar com a 
pessoa amada e vai senti-la mais distante ou em busca da própria individualidade na relação. Preste 
atenção às expectativas emocionais ou a uma pessoa do passado que ainda pode mexer muito com 
você. As responsabilidades no trabalho são altíssimas e você precisa desenvolver habilidades de 
liderança para obter resultados. É uma semana de atribuições e compromissos.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: Nesta semana, a vibração da Lua Minguante vai trazer en-
cerramentos com uma pessoa importante para o seu desenvolvimento. A experiência pode afetar 
o relacionamento amoroso, mas também as relações comerciais. É uma semana para avaliar as 
dependências afetivas e o quanto você pode estar preso a expectativas do passado. Tudo pelo que 
vem passando precisa ser guiado com curas e ressignificação para que a cura se materialize. A 
pessoa tocada vai se mostrar sensível e confusa, contudo é uma excelente semana para encerrar 
mazelas do passado que não devem mais ser mantidas. A sabedoria vai ajudá-lo a potencializar 
a prosperidade. O passado volta para que você possa curar expectativas e sentimentos que vem 
carregando há tempos. Esteja atento a memórias do passado, sonhos ou mesmo à volta de uma 
figura importante. O céu fala sobre a importância de curar e ressignificar. O ciclo pede renovações 
no trabalho, mas é importante ter atenção com sócios ou parceiros. Avalie se deve manter o mesmo 
ritmo ou se é preciso encerrar algumas atividades.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: Nesta semana temos a vibração da Lua Minguante, que vai 
pedir encerramentos significativos no trabalho ou na forma como vem encarando a rotina. É uma 
semana importante para averiguar a possibilidade de mentiras, distorções, fofocas ou a falta de 
foco, porque tudo isso afeta negativamente a sua produtividade. É importante também averiguar 
a relação com funcionários, colaboradores e prestadores de serviço. O ambiente de trabalho exige 
finalizações e reparos de informações. Se não estiver trabalhando, tenha atenção com o desânimo, 
a apatia, a depressão e problemas de saúde, principalmente com erros ou dificuldade para obter 
diagnósticos. Encare a experiência como uma oportunidade de mudar e seguir diferente. Não espere 
do cônjuge apoio em suas decisões profissionais. É importante focar mais em si mesmo e depender 
menos dele. Exercite o autoamor e o auto merecimento. Somente assim será possível conseguir 
bons resultados. Tenha atenção com as confusões emocionais que afetam negativamente a sua 
performance no trabalho. É uma semana para reparar mentiras, fofocas, distorções e, dessa forma, 
encerrar aspectos negativos que não podem mais ser mantidos.

Aquário – De 21/01 a 19/02: Nesta semana temos a vibração da Lua Minguante, que vai pedir 
encerramentos de afetos, principalmente no campo amoroso ou na relação com os filhos. É uma 
semana importante para averiguar o seu valor, para que possa encerrar relações que desafiam os 
talentos e a necessidade de ser feliz. O céu vem pedindo desapego e desconstrução de sentimentos 
e de expectativas mais íntimas. O cenário também pede habilidades para lidar com as finanças, 
principalmente com os recursos compartilhados, como heranças, pensão, partilhas e tudo o que 
pode estar impedindo a sua realização. Desapegue-se de tudo isso com consciência e sabedoria. A 
baixa autoestima é um fator que deve ser avaliado com atenção na relação. Existem expectativas e 
distorções que afetam os rendimentos materiais. Contudo haverá a oportunidade de ouvir a pessoa 
amada e, dessa forma, assumir uma postura melhor. Você está cansado e o desânimo pode afetá-lo 
negativamente. As expectativas financeiras precisam ser guiadas com mais sabedoria. O céu vem 
pedindo de você desapego emocional e um olhar mais atento aos seus talentos.

Peixes – De 20/02 a 20/03: Nesta semana, a Lua Minguante vai trazer finalizações com fa-
miliares, principalmente com pais e sogros. A casa e o imóvel também são afetados e você será 
levado a refletir sobre a sua atuação. É uma semana para curar e seguir mais leve, porque, até o 
momento presente, você está inserido num cenário de expectativas e relações que vêm carregadas 
de fofocas, distorções, mentiras, medos ou bloqueios emocionais. Encare com profundidade as suas 
necessidades mais íntimas e examine o seu passado, a sua trajetória com a família e ressignifique 
as relações por meio do amor e do perdão. Às vezes precisamos voltar para o ponto inicial e, a partir 
dali abrir novos espaços para o novo entrar. Para dar um passo diferente na vida a dois, é preciso 
encerrar expectativas em família e curar. Ambos estão passando por reparos emocionais com a 
família que vêm de muito tempo. Os projetos passam por transformações positivas e o céu indica 
que você está mais seguro e maduro na atuação com um grupo de pessoas. É preciso assumir o 
controle com sabedoria e consciência das mudanças.

Horóscopo

Parabéns e felicidades ao 
comunicador corinthiano, 
Rogério Naldi, que na próxima 
quarta-feira (16) apaga velinhas. 
Receba os votos de paz, saúde e 
felicidades, da esposa Lúcia, as 
filhas Lavínia e Júlia, familiares, 
amigos, em especial os ouvintes 
do programa sertanejo Raízes do 
Brasil 2ª edição.

NOVELAS

Fina Estampa - Globo - 21h – sexta-feira: Fer-
dinad avisa a Tereza Cristina que o celular dele 
está grampeado. Tereza Cristina planeja o pró-
prio futuro. Crô avisa que Marilda deve cumprir 
aviso prévio na mansão Velmont. Griselda arma 
contra Tereza Cristina. Quinzé observa Teodora 
com Quinzinho. Baltazar enfrenta Pezão e dis-
cute com Celeste, que o expulsa de casa. Enzo 
e Danielle se declaram um ao outro. Mirna anali-
sa o ensaio fotográfico de Enzo. Tereza Cristina 
dispensa Pereirinha. Solange consola Celeste. 
Íris afirma a Tereza Cristina que o verdadeiro 
segredo sobre a origem dela ainda não foi re-
velado e faz uma nova chantagem à sobrinha.

Totalmente Demais - Globo - 19h – sexta-fei-
ra: Lili garante a Rafael que o relacionamento 
dos dois terminou. Lili decide reatar seu casa-
mento com Germano. Leila cuida de Rafael. 
Hugo se declara a Gilda e os dois se beijam. 
Carlinhos sente ciúmes ao ver Hugo beijando 
sua mãe. Florisval tenta convencer Jacira a não 
abandonar Janaína. Leila encontra Carolina 
e afirma que provará que foi a jornalista quem 
enviou as fotos de Eliza e Rafael para Lorena.

Flor do Caribe - Globo - 18h – sexta-feira: 
Dom Rafael inventa para Ester que Cassiano 
fazia parte de uma quadrilha internacional de 
traficantes. Donato aceita assumir a culpa pelo 
acidente do casal de turistas no lugar de Hélio. 
Cassiano fica preso em um desabamento na 
mina. Quirino ajuda Samuel, que passa mal ao 
receber uma carta da Alemanha. Dom Rafael or-
dena aos capangas que procurem por Cassiano 
na mina. Cassiano consegue fugir. Ester avisa 
a Quirino sobre a morte de Cassiano. Cassiano 
decide voltar para buscar Duque. Ester pede a 
Alberto que preserve a boa imagem de Cassia-
no, não contando o que aconteceu no Caribe. 
Olívia tem um mau pressentimento ao ver a ex-
pressão de Ester e Alberto.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: Bóris 
se surpreende com a atitude de Edgar, que pede 
para o ex-orientador deixar a escola imediata-
mente. Ellen se prepara para seu primeiro dia 
no Colégio Grupo e é recebida por Lica e Tina. 
Deco diz a Keyla que deseja encontrar um em-
prego. Anderson faz seus exames. Malu é hostil 
com Ellen. Luís e Marta falam sobre a possibili-
dade de se casar e comentam sobre as reações 
de suas filhas. Lica, Tina e Jota estranham a au-
sência de Bóris. Benê sente falta de Ellen. Clara 
e Lica desaprovam o casamento de Luís e Mar-
ta. Bóris comunica aos alunos sua despedida, e 
Malu revela que é a nova orientadora da escola.

Ouro Verde - Band - 20h20 – sexta-feira: Mi-
guel vai até o hospital e entra no quarto de Jorge 
para assassiná-lo. Ao tentar sufocá-lo com uma 
almofada, Jorge acorda e luta por sua vida. O 
inspetor Lúcio aparece no último segundo e o 
banqueiro, usando Jorge como refém, conse-
gue escapar. Lúcio tenta alcançá-lo, mas sem 
sucesso. Logo em seguida, manda que a PJ 
emita um alerta para o fugitivo. Inês e Antônio 
terminam a relação de forma pacífica.

Chiquititas - SBT - 21h15 – sexta-feira: Mili diz 
pra Duda que aceitou ir com ele no cinema por-
que gosta de ver filmes e é um lugar que qua-
se nunca vão, mas que se as outras crianças 
não podem ir, ela acha errado. A garota pede 
desculpa e diz que não irá mais. Cintia que está 
na sala sugere que todos vão juntos ao cinema. 
Carol diz que antes precisa ter a autorização da 
diretora, Carmen. Cintia diz a Carol e para as 
chiquititas que eles devem ir ao cinema e que 
depois ela mesma fala com a Carmen e com 
José Ricardo Almeida Campos. As crianças co-
memoram e Carol, mesmo receosa, acaba ce-
dendo. Na mansão dos Almeida Campos, José 
Ricardo conta pra sua irmã, Carmen, que Junior 
descobriu a verdade sobre a gravidez de Gabi. 
Carmen sugere que ele aproveite a situação 
pra tentar uma reconciliação com o filho, já que 
supostamente não existem mais segredos na 
família. No cinema, Pata, Rafa e Mosca dizem 
que essa é a primeira vez que vão ao cinema. 
Duda compra pipoca e balas pra ele e Mili. O 
garoto diz que comprou apenas um refrigerante, 
que é grande e os dois podem dividir se senta-
rem um do lado do outro. Mosca observa com 
ciúmes. Bia diz pra Cris e Vivi que teria nojo de 
dividir uma bebida. Cintia compra pipoca pra to-
das as crianças que festejam. Dentro da sala de 
cinema, Duda senta do lado de Mili e Mosca faz 
questão de fazer o mesmo. Cris pede pra Rafa 
sentar mais no fundo porque ele é alto, mas na 
verdade ela quer uma desculpa pra poder sen-
tar do lado de Mosca. Assim que Rafa e Binho 
decidem mudar de lugar, Vivi pula na cadeira 
pra sentar no lado de Mosca e Bia acompanha 
a amiga. Cris fica irritada. Duda e Mili dividem 
o mesmo copo enquanto bebem refrigerante ao 
mesmo tempo. Mili oferece a bebida a Mosca, 
que aceita. Ele bebe sozinho enquanto olha pra 
Duda com ciúmes de Mili. Vivi tenta encostar no 
braço de Mosca, mas sem sucesso. A menina 
oferece pipoca pra ele, que aceita. Mosca ob-
serva que Duda colocou o braço sobre a cadeira 
de Mili, nos ombros. Ele aproveita um momento 
de distração de Mili e empurra o braço de Duda. 
Cris fica muito enciumada que Vivi está do lado 
de Mosca. As crianças começam uma guer-
ra de pipoca dentro da sala de cinema. Carol 
tenta controlar as crianças, sem sucesso. Carol 
acaba se divertindo com a situação. De volta 
ao orfanato, todos se deparam com Carmen 
sentada e brava. A diretora logo diz que não 
quer ouvir explicações e sabia que não podia 
confiar na Carolina. Mili explica que foram elas 
que insistiram e como ela havia autorizado ela ir 
com Duda ao cinema, achou que não teria pro-
blema se as demais crianças fossem. Carmen 
diz que não autorizou a saída de ninguém. Mili 
fica chateada, pois Duda mentiu pra ela. Pata e 
as demais crianças dizem que foi a Cintia quem 
foi responsável por tudo. Carmen diz que Cintia 
não está lá e mesmo assim o papel de Carol 
seria ter impedido essa insanidade e podem vir 
as crianças, José Ricardo, Chico, Junior e até o 
Papa, pois o fato é que Carol errou. Aos berros, 
Carmen expulsa Carol do orfanato. As crianças 
ficam chorando. Carmen diz que agora não tem 
mais Carol para defendê-las e que terão que 
aprender a respeitá-la e lidar apenas com ela 
por bem ou por mal. As chiquititas ficam com 
medo. Carol chega em casa e conversa com 
Letícia. Ela diz que foi expulsa pra Carmen po-
der castigar as crianças e que por pouco não 
foi mandada embora apenas por ter levado as 
crianças ao cinema com Cintia. No orfanato, as 
crianças não aguentam mais escrever no cader-
no repetitivamente “não desobedecerei mais a 
dona Carnen”. Mosca diz que não é precisão es-
crever 300 vezes como a direita quer para com-
preenderem isso. Mili concorda e lembra Car-
men que as outras crianças estão com a mão 
doendo. Carmen diz que estão todas liberadas 
do castigo, menos Mosca e Mili, que terão que 
completar todo o caderno, sem deixar espaço 
em branco, com a frase para aprenderem a não 
questiona mais as ordens dela. Todas as crian-
ças estão dormindo, inclusive Ernestina que de-
veria supervisionar Mili e Mosca. Chico fica pre-
ocupado e decidi ir falar com Carmen, mas sem 
sucesso. Na casa de Carol, Junior conta tudo o 
que descobriu sobre Gabi para a namorada. No 
dia seguinte, Chico conta o que Carmen casti-
gou as crianças. Ernestina avisa que a diretora 
está esperando Carol em sua sala. 

Quando Me Apaixono - SBT - 18h15 – sex-
ta-feira: Diante da ameaça de Ezequiel e por 
Renata se recusar a ir embora com ele, Jerô-
nimo se vê obrigado a deixá-la na fazenda com 
Augusto. Depois da cirurgia de emergência, 
Antônio continua sob cuidados intensivos e 
seu estado é grave. Manuela aconselha Je-
rônimo a mudar sua maneira de tratar Renata 
por que nenhuma mulher gosta de ser tratada 
como objeto. Sem dizer nada a Renata, Augus-
to convida Gonçalo e sua família para a festa 

da colheita. Renata discute com Jerônimo e diz 
que por amor a ele abriu mão de sua vida e de 
sua carreira profissional. Ele pergunta por que 
Rafael não teve a mesma sorte e Renata quer 
saber por que a vida deles tem que girar em tor-
no de seu irmão morto. A cada dia que passa, 
aumenta o ódio de Jerônimo por Renata pois 
não consegue fazer com que ela confesse o que 
aconteceu com Rafael. Renata decide ir embora 
da fazenda “A Bonita” e jura que vai descobrir 
que é essa mulher misteriosa. Carlos comenta 
com Jerônimo que descobriu que Álvaro come-
çou a beber depois da morte de Rafael. Gonçalo 
convence Matias a acompanhá-lo até a fazenda 
de Augusto.

O Que a Vida Me Roubou - SBT - 17h15 – 
sexta-feira: Adolfo diz a Maria que em breve 
Alessandro irá procurá-la e deve agir com cau-
tela pois Pedro começa a desconfiar que ela 
está viva e não deve confiar em Sandro. José 
Luis tenta seduzir Montse mas ela se esquiva. 
Maria fica feliz ao ver Alessandro e diz que lhe 
entregará o testamento em troca de uma noite 
de amor. Alessandro diz a Maria que se acei-
tasse sua proposta perderia o que realmente 
lhe importa que é o amor de Montse. José Luis 
tenta obrigar Montse a manter relações com ele. 
Montse confidencia a Rosário que não suporta 
que José Luis a toque e ela a aconselha a tomar 
muito cuidado pois seu marido não pode des-
confiar que pretende abandoná-lo. Carlota diz a 
Ezequiel que Maria procurou Graziela por duas 
vezes e isso não é bom sinal. Montse pede à tia 
que a ajude a vender a casa, mas não conte a 
ninguém. Carlota pergunta porque quer vender 
a casa e ela conta que vai embora de Água Azul 
com Laurinho e Alessandro. Sandro exige que 
Maria lhe entregue o testamento ou contará a 
Pedro que ela está viva.

Cúmplices de um Resgate - SBT - 21h30 – 
sexta-feira: Sabrina diz que viu homens em 
uma barraca com veneno próximo do rio, na flo-
resta. Dóris está com intoxicação após beber a 
água. André conversa com Felipe e Julia sobre 
Benjamim ter assinado contrato com a gravado-
ra concorrente da Dó-Ré-Music. Os dois dizem 
que aceitam André de volta como baixista da 
C1R. O garoto explica que a dona da gravadora, 
Paola, é “boazinha” e liberará ele dos compro-
missos assinados no contrato. Tomas conversa 
com Taisa sobre fazer algo para tirar Frederico 
de seu caminho na On-Enterprise. Joaquim vai 
até o vilarejo para conversar com Manuela. O 
guitarrista pede desculpa por não ter lhe trata-
do bem nos últimos dias. Nico se despede de 
sua paixão, a jornalista Alegra. Fiorina e Nina 
discutem durante a prova do vestido de noiva 
de Helena. Paola diz que não vai liberar André. 
Isabela e Raul fazem uma reunião com uma re-
presentante de Paola, que quer alugar a man-
são da menina. A garota diz que a exigência 
é de que não se pode alterar nada na casa e 
que Sandro e Laura permanecem trabalhando 
no local. Joaquim pede Manuela e namoro. A 
garota fica empolgada e aceita. Os dois estão 
prestes a se beijar, quando Dóris aparece e os 
assusta. Dóris não passa bem e desmaia. Er-
mínio vê o Pastor Augusto conversando com a 
Professora Flavia e, com ciúme, agride o Pastor. 
Matheus, Téo e Sabrina são perseguidos pelos 
criminosos do galpão da mata. Nilza passa mal 
enquanto fala com Omar, que se preocupa com 
o desmaio da mãe.

Apocalipse - Record - 20h45 – sexta-feira: 
Guido ordena que todos investiguem o pa-
radeiro de Zoe. Uri discursa diante do corpo 
de Dylan. André teme a fúria de Ricardo. Zoe 
diz que é preciso ter fé. Ricardo fala sobre os 
Selados Adriano. André diz que o vilão man-
dou acharem Zoe. Ricardo diz ter planos para 
Alan. André, Guido e Dudu saem busca de Zoe. 
Adriano desconversa diante de Isabela. Vittorio 
lê a carta de Glória. Ricardo ordena que Alan vá 
para o Rio de Janeiro procurar por Uri. Vittorio 
fica surpreso ao saber que é filho de Stefano. O 
Falso Profeta encontra Ricardo e avisa sobre a 
escassez do planeta. Adriano se encontra com 
Melina. No esconderijo, Guto percebe a aproxi-
mação de um helicóptero. Adriano conta para 
Benjamin sobre os planos de Ricardo. Guido 
vasculha as casas da vila. Zoe e Natália se pre-
ocupam. André interroga Arthur na redação do 
telejornal. Dudu questiona Talita. Guido procura 
por Zoe na casa de Bárbara. César diz que eles 
precisam deixar o esconderijo. Guido diz que o 
telefone de Bárbara está grampeado. Zoe tele-
fona para a jornalista e revela o plano de fuga. 
Guido, Dudu e André ouvem tudo. Eles correm 
para o esconderijo e invadem o local. Ariela avi-
sa a Ricardo sobre a descoberta. André, Guido 
e Dudu não encontram ninguém no local e saem 
em busca dos fugitivos. Alan recebe um telefo-
nema de Ariela. Dudu, Guido e André seguem o 
sinal de GPS e alcançam o carro. Eles perce-
bem que foram enganados. Algumas horas an-
tes, Zoe e os amigos combinam de fugirem para 
o deserto. Dudu e André falam sobre o grampo 
no telefone de Bárbara. Zoe, César, Natália e os 
outros desconfiam da ação dos vilões e trocam 
os carros. Zoe combina a verdade com Bárba-
ra. César e Saulo jogam o celular usado em um 
caminhão. Disfarçado de entregador de pizza, 
Guto chega até a casa de Bárbara e avisa que 
a levará até Zoe.

 
FILMES

Viagem ao Centro da Terra: O Filme – Glo-
bo - 15h – sexta-feira: Trevor Anderson é um 
cientista cujas teorias não são bem aceitas 
pela comunidade científica. Decidido a desco-
brir o que aconteceu com seu irmão Max, que 
simplesmente desapareceu, ele parte para a Is-
lândia juntamente com seu sobrinho, Sean, e a 
guia, Hannah. Entretanto, em meio à expedição, 
eles ficam presos em uma caverna e, na tentati-
va de deixar o local, alcançam o centro da Terra. 
Lá, eles encontram um exótico e desconhecido 
mundo perdido.

Babá Fora de Controle, Missão Brasil – SBT - 
23h15 – sexta-feira: Sonia e o namorado Fran-
ck embarcam para o Brasil com alguns amigos 
franceses para curtir as férias num hotel ecológi-
co dirigido pelo pai dela, o durão sr. Jean-Pierre. 
Neste paradisíaco cenário natural, o grupo se 
aventura numa excursão guiada numa floresta; 
acompanhados da vovó Yolande. No dia seguin-
te o grupo é dado como desaparecido, mas uma 
câmera sofisticada que registrou todas as loucu-
ras do grupo é encontrada e todo hotel assiste 
atentamente as aventuras que eles viveram.

A Névoa – Globo - 2h50 – sexta-feira: Uma 
tranquila cidade a beira-mar é engolida por 
uma misteriosa neblina, exatamente cem anos 
depois de um navio ter sido jogado contra uma 
encosta rochosa, matando todos a bordo. As 
misteriosas circunstâncias deste incidente vol-
tam agora para assombrar os moradores e vi-
sitantes do lugar.

A Tumba do Dragão – Band - 3h45 – sexta-fei-
ra: Travis Preston vai à China com sua equipe a 
fim de buscar respostas para uma série de mis-
teriosos assassinatos. Desconfiado de que há 
uma criatura lendária envolvida nas mortes, ele 
monta uma estratégia para rastrear e capturar o 
animal em uma vila remota. Enquanto isso, um 
caçador sanguinário o persegue e tem planos 
de encontrar a tal criatura antes de Travis.

Antes Que Eu Me Esqueça – Globo - 3h50 – 
sexta-feira: Aos 80 anos de idade, Polidoro é 
um soberbo juiz aposentado que vive sozinho e 
mal tem contato com o filho Paulo, pianista fra-
cassado. Quando sua filha mais próxima, Bia, 
entra com uma ação para interditá-lo, ele decide 
investir seus fundos em uma boate de striptease 
em Copacabana.

Novelas e Filmes

Quem também comemora idade 
nova na próxima terça-feira 
(15), é o competente médico 
veterinário, Caio Bertozzo. A 
namorada Geovana, os pais 
Vagner e Raquel, os irmãos 
Bruna e Stevan, familiares, 
amigos e toda galera do Haras 
da Gruta desejam muita paz, 
saúde e sucesso. Parabéns!
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Polícia Civil apreende armas 
e drogas em Elias Fausto

POLÍCIA

A Polícia Civil apre-
endeu armas de grosso 
calibre e mais de 100 
quilos de cocaína, du-
rante cumprimento de 
ordem judicial em uma 
propriedade rural, na 
quinta-feira (3), na ci-
dade de Elias Fausto. 
Um homem, de 50 anos, 
encontrado no local, foi 
preso em flagrante.

A ação foi deflagrada 
por agentes da 2ª Dele-
gacia de Investigações 
Sobre Entorpecentes 
(Dise), da Divisão Espe-
cializada de Investiga-
ções Criminais (Deic), 
em continuidade às di-
ligências que resultaram 
na apreensão de mais de 
1,3 tonelada de cocaína, 
em meados de agosto.

As equipes foram até 
o local, com apoio de po-
liciais de Indaiatuba, para 
cumprimento de manda-
do de busca e apreensão. 
Durante as vistorias, fo-

ram localizados um fu-
zil .556, uma espingarda 
calibre 38, uma pistola 
.380, diversos carregado-
res e centenas de muni-
ções de fuzil.

Ainda durante as bus-
cas no interior do haras 
foi encontrado um cami-
nhão guincho de grande 
porte e, após minuciosa 
verificação, descobriu-
-se um compartimen-
to secreto na caçamba, 
onde foram encontrados 
100 tijolos de cocaína, 
totalizando 107,4 quilos 
do entorpecente.

O veículo foi removi-
do e o responsável pelo 
local foi preso em fla-
grante e recolhido a ca-
deia anexa ao 2º Distrito 
Policial de Campinas, 
onde responderá por trá-
fico de drogas e posse ou 
porte ilegal de arma de 
fogo de uso restrito. A 
Polícia Civil prossegue 
com as investigações.

MM Souza anuncia 
normalização do 

transporte público 
urbano e suburbano

BOA NOTÍCIA

Depois de retomar o 
transporte público no-
turno no dia 1º de se-
tembro, a MM Souza 
trouxe mais uma boa 
notícia para os usuá-
rios. Entendendo que o 
pior momento da crise 
causada pela pande-
mia do coronavírus já 
passou, os serviços co-
meçam a serem norma-
lizados em Capivari e 
toda região.

Desde a última ter-
ça-feira (8), a empresa  

normalizou o atendi-
mento do transporte 
público das linhas ur-
banas e suburbanas.

Todos os trajetos 
das linhas e horários 
dos ônibus estão dis-
poníveis no site www.
mmsouza.com.br. Cli-
que no menu empresa 
e depois em Transporte 
Urbano e Suburbano.

Para mais informa-
ções, a MM Souza dis-
ponibiliza o telefone: 
(19) 3492-8222.

Cestas básicas e kits 
de higiene serão entregues 

a partir do dia 21

CAPIVARI

A distribuição das 
cestas básicas para os be-
neficiários do Programa 
Bolsa Família com filhos 
devidamente matricula-
dos em escolas públicas 
municipais e estaduais 
em Capivari, começará 
no dia 21 e vai até 25 de 
setembro, das 8h às 12h 
e das 13h às 16h.

Agora não haverá en-
trega das cestas no Siam. 
Este é o último mês da 
entrega do kit de higiene, 
que será substituído pelo 
Kit orgânico.

O kit orgânico, com-
posto por legumes, como 
abobrinha, cebola, ce-
noura, tomate, chuchu, 
repolho e banana (po-
dendo sofrer alterações 
dos itens) será entregue 
separadamente no Siam.

Os dias de entrega se-
rão: 23, 24, 25, 28, 29 
e 30 de setembro e, 1 e 
2 de outubro, com data 
agendada. Caso a pessoa 
não compareça na data 
marcada, ela não recebe-
rá o kit.

Os horários são das 
9h às 12h e das 13h às 
15h30. Para a retirada do 
kit orgânico, por se tratar 
de produto fresco, é ne-
cessário agendar o dia e 
horário, pelos telefones 
(19) 3491-9355 e 3491-
9329.

Os bairros Paineirinha 
e Santa Rita de Cássia 
que vão retirar a cesta 

básica e o kit de higiene 
na escola Derly Andriot-
ti, os horários e dias de 
retiradas são esses: 21/9 
até o dia 24/9 – das 8h às 
11h. As demais escolas 
seguem o cronograma 
abaixo (tabela).

O kit orgânico será 
retirado no dia 25 de se-
tembro, das 9h30 às 11h, 
no Siam.

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

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

Cestas entregues
No mês de março 

foram entregues 1.800 
cestas básicas; em abril 
foram mais 1800, e em 
maio mais 1.800; em ju-
nho e julho foram 1799 
a cada mês. Para agosto 
está prevista a entrega de 
1900 cestas básicas.

Informações pelos 
telefones: 3491-9355 e 
3491-9329.

Capivari tem previsão de calor 
intenso nos próximos dias

INVERNO?

A Coordenadoria 
Estadual de Proteção e 
Defesa Civil informou 
nesta semana, que nos 
próximos dias acontece-
rá uma elevação na tem-
peratura em todo o Es-
tado de São Paulo. Até 
o dia 13 de setembro, a 
massa de ar seco conti-
nuará criando condições 
de temperatura entre 
35ºC e 40ºC, podendo 
chegar ao 36ºC em ple-

no inverno em Capivari.
Durante esses dias, a 

Defesa Civil de Capivari 
recomenda que as pes-
soas evitem exercícios 
físicos ao ar livre nos 
períodos mais quentes, 
utilizem protetor so-
lar, consumam bastante 
água e permaneçam em 
locais protegidos do sol.

Mais informações pe-
los telefones (19) 3492-
3182 e 199.

Temperaturas podem chegar à 36 graus em Capivari (Foto ilustrativa)

Capivari tem mais de mil 
recuperados pela Covid-19

CORONAVÍRUS

Capivari registrou 
na quarta-feira (9), 
mais 193 pessoas re-
cuperadas do Coro-
navírus. Ao todo, já 
se recuperaram 1.064 
pessoas dos 1.185 con-
firmados. Sendo assim, 
no momento são 121 
casos de Coronavírus 
ativos na cidade.

De acordo com o 
último boletim, divul-
gado na quinta-feira 
(10), dos casos ativos 
da Covid-19, 4 estão 
em internação UTI, 6 
em internação clínica e 

66 em isolamento do-
miciliar.

Mesmo a pessoa já 
estando recuperada, é 
de extrema importân-
cia ressaltar que as me-
didas básicas de lavar 
as mãos, usar álcool 
em gel 70 %, usar más-
cara, manter a distância 
de no mínimo 1,5 me-
tro, evitar aglomeração 
e fazer o isolamento 
social quando possí-
vel, continuam sendo 
necessárias, afinal ain-
da pode haver risco de 
reinfecção.




