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Saúde? Por que se preocupar?
Lembra-se dos seus 

16 anos? Lembro-me dos 
meus: às 7 horas, aulas, 
12h, almoço, 15h exer-
cícios físicos na escola, 
voltava a pé 3 km para 
treinar futebol (3 vezes 
por semana), 20h treino 
de vôlei ou bola ao cesto, 
22h, repouso. Nos inter-
valos ou nos dias sem es-
portes ajudava em casa. Ô 
vida boa! Naquele tempo, 
em 1952 não sabíamos o 
que era droga, a não ser 
o tabaco e a bebida alco-
ólica, mas eu não bebia, 
nem fumava. Cansaço? 
Nenhum. Havia muitos 
pomares e muitas frutas, 
verduras, ovos, leite de 
cabra, melado, mel, tudo 
integral, vinha do quintal 
e das fazendas. Resultado 
muita disposição e saúde. 
Hoje tenho quase 85 anos 
e gozo de boa saúde e sou 
o mais novo dentre os 
cinco irmãos (a mais ido-
sa com quase 95 anos está 
com muito vigor.

O jovem não vê neces-
sidade de conservar a saú-
de, ele a tem, e isto é o que 
importa. Futuro? Dizem: 
“o futuro está muito longe, 
nem sei se vamos chegar 
lá”. Os dias são ligeiros, os 
anos passam como a � or. 
Foi num piscar de olhos 
que a minha juventude 
passou. Excetuando o 
dom de Jesus morrer na 
cruz para nos dar vida, a 
saúde é o bem mais pre-
cioso que Deus nos deu; 

infelizmente só damos va-
lor quando a perdemos. 

Por que se preocupar 
com a saúde? Feliz é aque-
le que tem cãs! Quem 
não � ca velho é porque 
morreu. Mas o melhor é 
desfrutar de uma tercei-
ra, ou, sexta idade com 
boa qualidade de vida. O 
primeiro motivo para se 
preocupar em manter a 
saúde é porque você vai 
� car velho. O segundo é 
porque se não a manti-
ver você morre antes de 
envelhecer. Pense jovem, 
se você � car com acha-
ques ou problemas que o 
tornem decrépito, numa 
cadeira de rodas antes da 
senilidade. 

Além destes argu-
mentos, Deus o criou 
para ser um exemplo de 
como conservar o físi-
co, a mente e o emocio-
nal sadios. Deus o criou 
para ser templo divino 
(1Cor.6:19) e se alguém 
dani� car o seu corpo 
Deus o destruirá no juízo 
(1 Cor. 3:16-17). Tudo o 
que se come, bebe, ins-
pira, e entra pelos órgãos 
do sentido incapacita ou 
fortalece física, mental ou 
moralmente.

O ser humano possui 
46 cromossomos, porém 
a célula masculina (Y) 
com exatamente a me-
tade (23), vai fecundar 
a feminina X, também 
com 23, formando os 46 
cromossomos que cons-

tituirão o novo ser. Cada 
cromossomo tem 20 bi-
lhões de informações ge-
néticas (cor dos cabelos, 
dos olhos, tamanho...). 
Esses 20 bilhões corres-
pondem, a 2,5 bilhões de 
livros de 500 páginas (em 
cada cromossomo huma-
no). Deus fez o homem 
de modo ”temivelmente 
maravilhoso” (Sl 139:14 - 
ed. Inglesa)! Porque des-
truir o que Deus capri-
chou para criar? 

É através da mente que 
Deus Se comunica conos-
co e nós com Ele (Isaias 
30:21). Quão importante 
é que a conservemos sa-
dia, livre de toxinas ou de 
qualquer coisa que im-
peça essa comunicação. 
Portanto, Deus nos orien-
ta a não ingerir bebidas 
alcoólicas que tirem esse 
privilégio (Lev. 11; 10:9; 
Num. 6:3...); por outro 
lado, é a mente que o Dia-
bo mais estimula o ho-
mem a destruir. Com tais 
bebidas destrói a saúde 
física e moral, e a família.

Estamos vivendo novo 
tempo. Não existem mais 
os campinhos de futebol, 
o basquete, o voleibol e 
o atletismo, e os manti-
dos pelas prefeituras são 
pouco frequentados pelos 
jovens que preferem o ce-
lular; a segregação antes 
da reunião familiar, os 
amigos, as drogas, o sexo 
e a gravidez precoce. Me-
nina de 10, 11 anos têm-

-se engravidado. Quantas 
crianças sem infância, 
sem saúde, jogadas nas 
cracolândias da vida! 
Como o Deus, que ama 
os adolescentes e jovens 
pode suportar a derroca-
da desta geração? 

Por que abandonar es-
ses diabólicos vícios? É 
porque muitos vão termi-
nar sua vida como esque-
letos humanos, com os 
olhos nos fundos dos os-
sos, sem autoestima e sem 
valor para a sociedade, e às 
vezes, seu paradeiro, igno-
rado pela própria família. 
Porque Deus diz: “Alegre-
-se jovem, na sua mocida-
de! Divirta-se no seu ínti-
mo... siga por onde o seu 
coração mandar, até onde 
você conseguir; mas saiba 
que por todas estas coisas 
Deus o trará a julgamen-
to... tire do coração o que 
é mau, pois a juventude e 
o vigor são passageiros”. 
“Lembre-se do seu Cria-
dor nos dias da sua juven-
tude antes que venham 
os dias difíceis, quando 
não encontrará mais pra-
zer em viver” (Eclesiastes 
11:9-10; 12:1).

Quão bom é viver sau-
dável, sem dor, com dis-
posição para o trabalho 
e para a diversão, andar 
com passos largos, cor-
rer! Conserve sua saúde. 
Viva a vida!

ArtiGo Ar�a�do Di�o Rodrigue� de Ca�argo, bacharel em Direito 
com especialização em dependência química na USP/SP/GREA

Macabras e estranhas as palavras de Paulo Betti
Paulo Sérgio Betti é 

um ator e produtor de te-
atro, cinema e televisão, 
nascido em um sítio no 
hoje município de Rafar-
d-SP, em 10 de setembro 
do ano de 1952.

Talvez dessas lembran-
ças tenha vindo a declara-
ção: “Adoro bichos. Quer 
coisa mais bonita que 
uma vaca, uma galinha?” 
(Fonte: Revista IstoÉ Edi-
ção 1653).

Mas, como militan-
te da esquerda e do PT, 
Paulo fez outras declara-
ções que chocaram. Por 
exemplo, quando saiu em 
defesa do governo Lula, 
ao comparecer ao jantar 
oferecido ao candidato à 
reeleição na casa do mi-
nistro Gilberto Gil: “Polí-
tica não existe sem mãos 

sujas. Não dá para fazer 
sem botar a mão na m...“ 
(http://www.terra.com.
br/istoegente/367/frases).

Paulo Betti apoiou 
Lula durante todas as suas 
candidaturas presiden-
ciais, inclusive na última, 
em 2006, quando vários 
artistas deixaram de apoi-
á-lo devido ao escândalo 
que � cou conhecido na 
mídia como “mensalão”.

Descendente de italia-
nos, Paulo nasceu numa 
pequena casa na zona rural 
de Rafard, no interior do 
Estado de São Paulo, tendo 
se mudado com sua famí-
lia para a cidade de Soro-
caba ainda durante sua 
infância. Casado por duas 
vezes, tem três � lhos (duas 
mulheres e um garoto).

Sucesso no teatro, na 

televisão e no cinema, o 
artista gosta de polemi-
zar. No � nal de setembro 
agora, dia 30, mostrou 
sua ideologia de “ao ami-
go a complacência, o per-
dão; ao inimigo, a morte”, 
numa entrevista ao portal 
da TV Uol: “No meio da 
multidão, isso não estava 
previsto. Ninguém tinha 
previsto que ia aparecer 
um maluco a golpear a 
camisa amarela onde es-
tava escrito ‘Brasil acima 
de tudo’ ali e cravar uma 
faca ainda de maneira 
mais ou menos correta, 
mas não total”. E � nalizou 
dizendo ser o militante 
Adélio Bispo “desgraça-
do” por não ter matado o 
candidato a presidente...

Não devemos tocar 
tambor para maluco dan-

çar: os políticos nascem e 
passam e os artistas tam-
bém, não são santos; às 
vezes podem até parecer. 

Karl Max mesmo dis-
se: “O caminho do infer-
no está pavimentado de 
boas intenções”.

Jesus recomenda, se 
desejamos alcançar a per-
feição, algumas alternati-
vas “Amai a vossos inimi-
gos, bendizei os que vos 
maldizem, fazei bem aos 
que vos odeiam, e orai 
pelos que vos maltratam 
e vos perseguem”... (Ma-
teus 5:44).

Outro homem, co-
mum e bom, também 
a� rmou: “Eu decidi � car 
com o amor. O ódio é um 
fardo muito grande para 
suportar” (Martin Luther 
King Jr.).

bacharel em Direito 
com especialização em dependência química na USP/SP/GREA

ArtiGo
   J. R. Guede� de O�i�eira, ensaísta, biógrafo e historiador

A Mãe Natureza e a 
teoria de Gaia

Li, de diversas pessoas e, principalmente, de uma ami-
ga e conterrânea de Capivari, se dirigir à natureza, bem 
carinhosamente, como “Mãe Natureza”. E, evidentemente, 
faço coro e exalto, pois que se analisado de todos os ângu-
los, somos da Terra e, dela, alimentamos o nosso corpo.

Descartes, tido como o primeiro grande pensado da 
época moderna, sendo um dos � lósofos mais estudados, 
comentados e debatidos, segundo relato do Prof. Dr. 
Carlos Lopes de Mattos, em sua oba “História da Filó-
so� a – da Antiguidade a Descartes”, Grá� ca e Editora do 
Lar, 1989, foi quem produziu a célebre verdade: “Penso, 
logo existo”.

A Teoria de Gaia, lançada por James Lovelock e Lynn 
Margulis, consiste em a� rmar que a Terra é um ser vivo 
e tudo que nela está (aqueles que nascem, crescem, se 
reproduzem e morrem, como os animais (inclusive o ho-
mem), fungos, plantas, algas, protozoários e bactérias), 
também se envolvem e absorvem o ar, a água, o solo e as 
pedras.  En� m, a Teoria de Gaia diz que todo o planeta 
é um ser vivo, que sente, em todas as suas entranhas, a 
qualquer ato imperfeito do homem. Assim sendo, a “Mãe 
Natureza” é formada de todo o sistema complexo terres-
tre, dinâmico e que se movimento a todo instante. Pen-
sando assim, também pode-se dizer que a Terra pensa... 
e, logicamente, existe.

Se “penso e logo existo”, tem como verdade, aqui no 
relato, então procede de que sofrendo as investidas do 
homem, na sua ação contra a natureza, tudo o que a ela 
se produz, tem a volta, porém duplicidade. Vejam, por 
conseguinte, os tsunames, vendavais, de todas as espé-
cies,  maremotos, terremotos, etc.

Quando se fala em “Mãe Natureza”, tem-se como dito 
que tudo que existe na Terra tem o signi� cado de vida. 
Nada escapa, pois que, segundo alguns tratadistas, prin-
cipalmente os da Teoria de Gaia, a Terra pulsa, pode so-
frer as investidas do homem, padece, mas dá o troco em 
seu momento certo.

A forma carinhosa de se tratar tudo que se acha na 
Terra, principalmente animais, � orestas, águas, pedras, 
solo, etc., como “Mãe Natureza”, não deixa de ser uma 
verdadeira presença espiritual da formação até do nosso 
Universo. E isto é o que prevalece, também, no pensa-
mento dos que cuidam, com especial desvelo, dos re-
cursos que nos são dados pela sua existência, bem como 
pelo que de grandioso revela o poder do Altíssimo.

Quando se olha para o horizonte ou se contempla o 
� rmamento, se pode dizer o quão belo é tudo isto que 
nos cerca e que, sabemos, também somos partes inte-
grante do complexo criado por Deus. É assim que somos 
caminhante com tempo limitado, mas necessitando de 
amar o que se vê e o que se sente. A “Mãe Natureza” é, na 
essência,  um bálsamo divino.

A escuridão não pode combater a escuridão; só a luz pode fazer isso. O ódio não pode combater o ódio, só o amor pode fazer isso. Martin Luther King Jr
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Direito
Maiara Bre��ia�i Mo��a, advogada no escritório 

Bresciani Advocacia, Formada em Direito pela 
PUC-Campinas, Pós-Graduada em Direito Tributário 
pelo Insti tuto Brasileiro de Direito Tributário-IBET, e 

Pós-Graduanda em Direito de Família e Sucessões 
pela Escola Brasileira de Direito-EBRADI.

Divórcios em tempo de pandemia
Estamos passando 

por um momento único, 
acredito, neste século, e 
desde que nos reconhe-
cemos como ser humano 
não lembramos de ter vi-
venciado uma situação si-
milar ao momento atual.

Isto não é mais iné-
dito, porém a pandemia 
tem trazido como baga-
gem, além das mortes e 
do medo, aumento em 
diversos índices envol-
vendo questões familia-
res, como por exemplo, 
a violência doméstica, 
que inegavelmente tem 
crescido nestes últimos 
meses.

O número de divór-
cios também tem au-
mentado neste momen-
to, seja pela convivência 
forçada entre os cônju-
ges, stress, questões � -
nanceiras, sintomas de-
pressivos, ou problemas 
anteriores que se agra-
varam pelo medo e pela 
incerteza deste período 
pandêmico.

É importante que os 
casais estejam abertos 
ao diálogo, e se o coro-
navírus for a causa do 
rompimento, o melhor 
é procurar uma alter-
nativa para resolver as 
di� culdades matrimo-
niais, ao invés de auto-

maticamente optar pelo 
divórcio, pois a doença 
um dia irá acabar, mas 
as relações matrimoniais 
ainda persistirão.

Entretanto, caso o 
casal tenha desistido do 
matrimônio e optado 
pelo divórcio, é primor-
dial que entendam que 
os divórcios podem ser 
realizados de maneira 
consensual ou litigiosa, 
neste primeiro, quando 
há acordo entre as partes, 
e neste segundo, quando 
não há, ocasião em que 
será obrigatoriamente 
proposto de maneira ju-
dicial, em face do outro 
cônjuge, cuja solução � -
nal será dado através de 
Sentença proferida pelo 
juízo competente.

Em contrapartida, 
o divórcio consensual 
deverá ser realizado de 
maneira judicial apenas 
quando envolver � lhos 
menores ou incapazes, 
e poderá ser realizado 
extrajudicialmente (via 
cartório), quando não 
houver.

Independentemen-
te do motivo, outro fato 
que tem concorrido 
para o crescimento des-
te número é a possibi-
lidade de realização de 
divórcios extrajudiciais 

de maneira remota, por 
videoconferência, nos 
Cartórios de Notas e 
Protestos de todo o País.

O Provimento n° 100, 
editado pela Corregedo-
ria Nacional de Justiça, 
disciplinou a realização 
de atos à distância pe-
los Cartórios de Notas, 
assim, os divórcios con-
sensuais, sem o envolvi-
mento de menores, ago-
ra podem ser resolvidos 
de maneira mais rápida, 
sem a necessidade de 
deslocamentos entre as 
partes.

Interessante lembrar 
que para realizar o di-
vórcio no Cartório de 
Notas, o casal precisa 
estar em total acordo, e 
não haver � lhos meno-
res ou incapazes. Assim, 
referido processo poderá 
ser realizado de maneira 
online, pela plataforma 
e-Notariado, na qual os 
cônjuges em posse de 
um certi� cado digital 
poderão declarar sua 
vontade de extinguir a 
relação matrimonial em 
uma videoconferência 
conduzida pelo Tabe-
lião. Bom ressaltar, que 
a presença do advogado 
é indispensável para a 
realização do divórcio, 
mesmo que remoto.

advogada no escritório 
Bresciani Advocacia, Formada em Direito pela 

PUC-Campinas, Pós-Graduada em Direito Tributário 
pelo Insti tuto Brasileiro de Direito Tributário-IBET, e 

Pós-Graduanda em Direito de Família e Sucessões 
pela Escola Brasileira de Direito-EBRADI.
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Exame da Covid-19 
é realizado nos 

funcionários públicos

CAPIVARI

A Secretaria de Saú-
de iniciou na quarta-
-feira (14) a realização 
de exames da Covid-19 
em todos os servidores 
públicos municipais. O 
teste será feito até o dia 
20 de outubro, no Cen-
tro de Saúde “Dr. Mário 
Dias de Aguiar”, das 13h 
às 19h. No sábado (17), 
os testes serão realizados 
das 8h às 17h.

Para que não ocorra 
aglomerações, o agenda-
mento será feito por Se-
cretaria e os funcionários 
públicos deverão aguar-
dar a convocação do seu 
secretário para realiza-
ção do exame.

Para fazer o teste, é 
necessário apresentar o 
cartão SUS e, quem não 
tiver, deverá apresentar o 
RG.

Bolsonaro sanciona Lei que aumenta o 
limite de pontos na CNH para 40

TRÂNSITO

Lei que muda o Códi-
go Brasileiro de Trânsito 
e aumenta de 20 para 40 
pontos o limite permitido 
na carteira de motorista é 
sancionada pelo presidente 
Jair Bolsonaro. As novas 
regras começam a valer em 
180 dias.

O limite de 40 pontos, 
porém, só valerá pra quem 
não cometeu nenhuma in-
fração considerada gravís-
sima, nos 12 meses ante-
riores.

Para motorista que rece-
ber uma multa desse tipo, o 
limite será de 30 pontos. E 
pra quem tiver na carteira 
duas infrações gravíssimas 
ou mais, o limite continua-
rá em 20 pontos.

Os motoristas profis-
sionais contarão com um 
limite de 40 pontos, inde-
pendentemente do tipo de 
multa que receberem.

Alguns trechos da Lei 
foram vetados pelo pre-
sidente e precisarão ser 
analisados novamente pela 
Câmara e pelo Senado, que 
podem manter ou derrubar 
esses vetos.

Por exemplo, Bolsonaro 

permitiu que motos usem 
normalmente o corredor 
entre os carros com uma 
velocidade maior.

O texto enviado a ele 
pelo Congresso dizia que 
motociclistas poderiam 
usar esses espaços apenas 
quando o trânsito estivesse 
lento ou parado.

O presidente ainda ve-
tou a exigência de avalia-
ção psicológica de condu-
tores que, por exemplo, 
causaram acidentes graves 
ou foram flagrados enquan-
to colocavam a segurança 
no trânsito em risco.

Por fim, sobre o uso da 
cadeirinha, o Governo, que 
era contra a multa e defen-
dia apenas uma advertência 
por escrito aos pais ou res-
ponsáveis que descumpris-
sem a Lei, aceitou as reco-
mendações do Congresso, 
que foi bem mais rígido.

Com as mudanças, ela 
passará a ser obrigatória 
para crianças com até 10 
anos que não tenham atin-
gido um metro e 45 de al-
tura. E o desrespeito à Lei 
será considerado infração 
gravíssima.

Casa Nossa Mãe realiza 
feijoada solidária

SOLIDARIEDADE

Neste domingo (18), 
a Casa Nossa Mãe rea-
liza uma feijoada solidá-
ria com apoio do Rotary 
Club de Capivari.

A feijoada custa R$ 
35, serve 2 pessoas, e 
será retirada no sistema 
drive-thru. O local de re-
tirada será no salão paro-

quial da Igreja Matriz de 
São João Batista, ao lado 
da igreja, das 11h30 às 
13h30.

Vendas antecipadas 
na Casa Nossa Mãe, 
que fica na rua Rosário 
Capóssoli, 55, no bairro 
Santa Rosa. Informa-
ções, ligue 3491-4375.

Santa Casa retoma cirurgias eletivas
Saúde  |  Pacientes serão convocados para retomarem as cirurgias que foram desmarcadas desde março

Depois de seis meses 
realizando cirurgias ele-
tivas de urgência, a Santa 
Casa de Piracicaba reto-
mou o agendamento das 
avaliações pré-cirúrgicas, 
priorizando os pacientes 
que tiveram cirurgias des-
marcadas em função da 
pandemia, e os que ainda 
aguardam a consulta com 
médico especialista para 
definição de tratamento.

“Estamos entrando em 
contato com os pacientes e 
agendando o dia e o horá-
rio para a consulta de ava-
liação, momento em que o 
médico verifica todos os 
exames, avalia o estado 
clínico do paciente, bem 
como a possibilidade do 
agendamento cirúrgico”, 
disse a coordenadora do 
Núcleo Interno de Regula-
ção, Francine Zarbetti.

Segundo ela, a San-
ta Casa tem realizado em 
média 15 consultas por 
semana. Os pacientes são 
encaminhados pela secre-
taria municipal através do 
sistema de agendamento 
CROSS- Central de Regu-
lação de Oferta de Serviços 

de Saúde, de acordo com a 
prioridade de atendimento 
em função do estado geral 
de saúde do paciente.

O médico Amando 
Cunha e a coordenadora 
do Núcleo Interno de Re-
gulação, Francine Zarbetti

“Alguns pacientes ain-
da estão com receio de 
realizar a cirurgia e rela-
tam que preferem aguar-
dar mais um pouco para o 
agendamento do procedi-
mento”, disse Francine.

Ela revela que 53 cirur-
gias já foram agendadas e 
que a meta é realizar 80 
cirurgias eletivas de média 
complexidade por mês.

“Também estamos pro-
gramando um mutirão para 
realização de cirurgias no 
dia 24 de outubro, um sá-
bado, para agilizar a reali-
zação dos procedimentos 
pendentes”, antecipou

O médico Amando de 
Camargo Cunha (CRM 
107.400), coordenador da 
equipe de Cirurgia Geral 
da Santa Casa já está mo-
bilizando a equipe para o 
mutirão. Ele lembra que, 
no decorrer de 2019, a Ins-

tituição realizou, em mé-
dia, 390 cirurgias eletivas/
mês, perfazendo um total 
de 4.680 procedimentos 
eletivos no ano passado. A 
maior parte deles nas áreas 
de cirurgia geral, ortope-
dia, ginecologia obstétri-
ca, oncologia e urologia.

“Porém, com a reco-
mendação do Ministério 
da Saúde para que hospi-
tais de todo o país reduzis-
sem as eletivas, mantendo 
apenas os procedimentos 
de urgência nesta área, a 
Santa Casa passou a reali-
zar uma média de 57 cirur-
gias eletivas/mês no perío-
do de março a agosto deste 
ano”, apontou.

O coordenador tran-
quiliza a população, infor-
mando que os pacientes 
convocados para retoma-
rem as cirurgias que foram 
desmarcadas desde março 
são direcionados para um 
setor específico à reali-
zação dos procedimentos 
eletivos, reduzindo riscos 
e ampliando a segurança 
de pacientes e profissio-
nais da saúde.

“Além disso, estrutura-
mos duas salas no Centro 
Cirúrgico com pressão ne-
gativa para aspiração do 
gás carbônico (CO2) e par-
tículas liberadas durante as 
cirurgias laparoscópicas”, 
explicou Amando Cunha.

Médico Amando Cunha e corrdenadora Francine Zarbettis (Foto: Divulgação/SCP)

Acidente aconteceu na SP-101, em Capivari  (Foto: Tonny Machado/Raízes FM)

Colisão seguida de 
capotamento deixa duas 

pessoas feridas na SP-101

CAPIVARI

Uma colisão seguida 
de capotamento deixou 
duas pessoas feridas, 
na noite de quarta-feira 
(14), na Rodovia Jorna-
lista Francisco Aguirre 
de Proença (SP-101), 
em Capivari.

O acidente ocorreu 
por volta das 18h45, no 
quilômetro 141, nas pro-
ximidades do entronca-
mento com a Rodovia 
do Açúcar (SP-308). 

De acordo com o Sar-
gento Silva Júnior do 
Corpo de Bombeiros, 
no Renault Logan que 

capotou, haviam três 
pessoas que ocupavam o 
veículo, uma saiu ilesa, 
uma sofreu traumatis-
mo craniano e a terceira 
tem suspeita de fratura 
de clavícula. Elas fo-
ram encaminhadas ao 
Pronto-Socorro da Santa 
Casa de Capivari.

Não houve feridos 
entre ocupantes do Celta 
e o trânsito do local não 
teve bloqueio. Equipes 
da Concessionária res-
ponsável pelo trecho e 
Polícia Militar participa-
ram da ocorrência.

Cantor vende rifa 
para realizar sonho 
de projeto musical

RAFARD

O cantor Pedro Pixten, 
22 anos, morador de Ra-
fard, está fazendo uma rifa 
para arrecadar dinheiro 
para realizar o sonho de 
lançar seu primeiro proje-
to musical.

“Talvez alguns de vo-
cês saibam que sempre 
tive o sonho de cantar e 
lançar um trabalho origi-
nal, e, agora, finalmente 
estou tendo a oportunida-
de de tornar esse sonho 
possível, mas por conta da 
pandemia e por eu ser um 
artista independente (sem 
gravadora ou investidores) 
tenho que investir em tudo 
sozinho, e isso é um pouco 
complicado, por isso, essa 
é uma das maneiras que 
estou utilizando pra tornar 
esse sonho possível”, es-
creveu Pixten na divulga-
ção da rifa.

O prêmio da rifa que o 

cantor montou é uma cesta 
de bebidas, petiscos e cho-
colates. Cada nome custa 
R$ 5 e pode ser adquirida 
diretamente com ele ou 
através de depósito ban-
cário. O sorteio será feito 
assim que todos os nomes 
forem vendidos. A data li-
mite é dia 9 de novembro.

Quem puder ajudar, 
pode entrar em contato 
com o Pedro que ele envia 
os nomes disponíveis na 
rifa para fazer a escolha. 
Pedro pode ser contatado 
através do seu perfil no fa-
cebook ou pelo Whats App 
(19) 98185-6166.

“Espero muito que 
possam me ajudar, seria 
de grande ajuda também, 
se vocês divulgassem pra 
outras pessoas o que estou 
fazendo. Obrigado pela 
atenção!”, agradeceu Pe-
dro Pixten.
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A história das eleições 
no Brasil é extensa, e rica 
de registros históricos que 
contam que a primeira 
eleição no Brasil se deu em 
1532, ainda no período co-
lonial, para escolha das pes-
soas que ocupariam os car-
gos da Câmara Municipal 
e que seriam responsáveis 
pela administração das vilas 
coloniais.

A eleição era feita a cada 
três anos e já se usava o sis-
tema de urnas, onde o povo 
escolhia seis representantes, 
que por sua vez, escolhiam 
os o�ciais do Conselho Mu-
nicipal, e sua realização se-
guia as determinações das 
Ordenações do Reino, do-
cumento que fazia um com-
pilado das leis decretadas 
pelos reis de Portugal. 

Nessa época, ainda não 
existia título de eleitor, e as 
pessoas eram reconhecidas 
pelos membros da Mesa 
Apuradora e por testemu-
nhas, e o direito ao voto 
era restrito aos chamados 
“homens bons”, que era um 
grupo de homens que pos-
suíam alguma linhagem no-
bre ou que possuíam algum 
negócio de importância. 
Havia ainda o voto por pro-
curação, que foi abolido em 
decorrência de muita cor-
rupção e fraudes.

Era um processo indire-
to de escolha, visto que, pri-
meiro, os votantes presentes 
escolhiam os eleitores, e 
este grupo escolhia alguns 
nomes que, ao �nal do pro-
cesso, eram escolhidos por 
sorteio, para os cargos de 
juízes, vereadores e procu-
radores. 

Até 1821, o voto se dava 
apenas no âmbito munici-
pal, não existiam partidos 
políticos, o voto era aberto 
e as eleições contavam ape-
nas com a participação de 
homens livres. A principal 

curiosidade do voto no pe-
ríodo colonial é que homens 
livres, mesmo que fossem 
analfabetos podiam votar.

Com a independên-
cia do Brasil, e a primeira 
Constituição outorgada por 
Dom Pedro I em 1824, pela 
primeira vez, as normas do 
sistema eleitoral no Brasil 
foram de�nidas, criou-se a 
Assembleia Geral - órgão 
máximo do Poder Legisla-
tivo - composto por duas 
casas: o Senado e a Câmara 
dos Deputados, que eram 
eleitos pelos súditos do 
Império. Essas normas de-
�niam ainda que somente 
homens livres e maiores de 
25 anos poderiam votar, 
desde que tivessem renda 
anual de no mínimo 100 
mil réis. A idade mínima de 
25 anos para votar só não 
era cobrada de homens ca-
sados, o�ciais militares, pa-
dres e bacharéis. Mulheres, 
escravos, soldados e índios 
não tinham esse direito.

Historiadores reputam 
essa lei como uma reação 
conservadora dos parla-
mentares brasileiros quanto 
à possíveis mudanças que 
estavam em discussão na 
sociedade, como a aboli-
ção da escravatura, visando 
impedir que escravos que 
tivessem sua liberdade ga-
rantida viessem a tornar-se 
eleitores.

No Império, a relação 
entre estado e religião, era 
tamanha que algumas elei-

ções eram realizadas dentro 
das igrejas. E durante algum 
tempo foi condição para ser 
eleito deputado a pro�ssão 
da fé católica. As cerimô-
nias religiosas obrigatórias 
que precediam os trabalhos 
eleitorais só foram dispen-
sadas em 1881, com a edi-
ção da Lei Saraiva. 

O voto no Império tam-
bém ocorria em várias esca-
las. Os chamados cidadãos 
votantes eram divididos en-
tre os eleitores de paróquia 
e os eleitores de província. 
Os eleitores de paróquia 
eram todos aqueles que 
comprovavam uma renda 
anual mínima de 100 mil 
réis para votar nos eleitores 
de província, que, por sua 
vez, deveriam comprovar 
uma renda anual mínima 
de 200 mil réis para votar 
nos candidatos a deputado.

A maioria dos senado-
res eram nomeados pelo 
Império. Os candidatos à 
deputado deveriam ter ren-
da mínima de 400 mil réis 
por ano, já os candidatos ao 
Senado de 800 mil réis anu-
ais. Dessa forma, vemos que 
os principais cargos legis-
lativos do país eram unica-
mente alcançados por pes-
soas que tinham um poder 
aquisitivo muito elevado. 
Pobres não tinham o direito 
de votar e muito menos de 
concorrer nas eleições.

(Semana que vem, será 
abordado, o voto no Brasil 
República. Abraço)

Eleições – Desde o Brasil Colônia 
até os dias atuais (Parte I)

Histórias
Valores

Desemprego é uma pa-
lavra bastante comum no 
vocabulário dos brasilei-
ros, ainda mais agora, após 
essa confusão toda de qua-
rentena, pandemia, etc. E 
foi com uma experiência 
própria que resolvi, esta 
semana, repensar o termo 
de “emprego dos sonhos”, 
ou para os mais modernos, 
“sonho americano”.

Sendo jovem, nos dias 
atuais o mercado de tra-
balho é bastante amplo, 
principalmente para quem 
cursa uma faculdade ou 
procura investir em uma 
carreira promissora. Ouço 
minha querida avó con-
tando sobre quando era jo-
vem, que queria trabalhar, 
mas por costumes da épo-
ca, foi obrigada a abando-
nar esse sonho para cuidar 
da casa e dos �lhos, dever 
obrigatório da mulher de 
seu tempo. Com lágrimas 
nos olhos, a ouço contar de 
sua professora a elogian-
do, dizendo que teria um 
bom futuro nos estudos se 
continuasse, porém, como 
muitos já conhecem o cos-
tume da época, não foi esse 
o seu destino. Apesar de 
tudo, sempre foi uma mu-
lher batalhadora e forte e, 
hoje, aos 84 anos, posso 
dizer que tenho orgulho 
de chamá-la de minha avó. 
Leitora de todos os meus 
textos, sempre procurou 
dar o de melhor aos �lhos e 
netos, e é com seu exemplo 
de vida, que percebi que 
até então eu estava fazendo 
tudo errado.

O porquê do errado 
talvez seja o mesmo de 
muitos, mas foquemos em 
minha experiência, só para 
termos uma base. Desde 
quando comecei a traba-
lhar, sempre tive experiên-
cias curtas, porém que me 
ajudaram e muito no di-
nheirinho do �m do mês. 
Em cada serviço, aprendi 
uma coisa nova, que pude 
usar nos demais que vie-
ram. Lembro como se fosse 
ontem do dia em que mi-
nha mãe imprimiu alguns 
currículos e, determinada, 
me levou a cidade para en-
tregá-los. Era um sábado e 
posso dizer que nunca mais 
me esquecerei daquele dia. 
A primeira loja que entra-
mos, entreguei o papel com 
minhas cruas experiências 
e, acreditem: “Pode vir na 
segunda-feira?”. Confesso 

que saí dali boquiaberta, 
pois era a primeira vez que 
entregava um currículo e já 
era chamada para começar 
em seguida. Fiquei muito 
feliz a princípio, mas quem 
nunca teve aquele friozi-
nho na barriga, não é? Não 
só o receio do começar algo 
novo, mas também porque 
se tratavam de estrangeiros 
(�ca a dica, eles tem olhi-
nhos puxados), com quem, 
até então, eu nunca havia 
trabalhado. Pois bem. A 
segunda-feira chegou e o 
meu pânico só aumentou. 
Era a abertura de uma nova 
loja, por isso eu e os demais 
contratados iríamos ajudar 
na organização do lugar. 
Reconheci uma antiga co-
lega de escola, que foi um 
dos motivos para eu não 
virar as costas e sair cor-
rendo, além de mais algu-
mas pessoas que se torna-
riam aquelas com quem eu 
dividiria a luta diária para 
conquistar o ganha-pão 
(dramática, não?). Agora, 
a melhor parte: na primei-
ra semana, fui trabalhar 
todos os dias aos prantos. 
Hoje não sei como identi-
�car esse meu desespero 
momentâneo, só sei que foi 
algo que não me arrepen-
do de ter sentido, pois foi 
o que me preparou para o 
mercado de trabalho. Algo 
que me ensinou que não é 
porque está difícil, que de-
vemos jogar tudo para o 
alto e ir embora.

Mas continuando. As-
sim como muitos, já fazia 
tempo que eu estava em 
busca de um serviço, então 
aquele não só era um mi-
lagre, como também uma 
porta que se abria para 
mim, para uma experiência 
inesquecível. Minha chefe, 
por quem hoje tenho um 
carinho especial, foi aquela 
que gritou, implicou e pe-
gou no meu pé aquela se-
mana inteira. Até hoje me 
lembro de sua testa franzi-
da quando eu, atrapalhada 
por natureza, fazia algo que 
não era de seu agrado e ela, 
com seu jeitinho único, vi-
nha me corrigir. Eu e mi-
nha família não cansamos 
de pedir aos Céus, para 
que algo fosse feito. Pois 
para mim, que precisava 
e muito daquele emprego, 
não seria nada fácil enfren-
tar tudo aquilo. E foi aí que 
tudo mudou. A semana 
�ndou, a loja �cou pronta. 
Chegou a inauguração. A 
partir daquele dia cessaram 
os gritos, as advertências e 

a implicância. Ela ainda 
tinha seu jeitinho irritado, 
mas que se tornou algo es-
pecial, o qual nunca vou 
esquecer. Era “Sara!” pra 
cá, “Sara!” pra lá, mas dessa 
vez para ir com ela a mer-
cearia, para ajudá-la a es-
colher roupas, para acom-
panhá-la aqui e ali. Muitos 
que me conhecem podem 
até criticar, mas acredite, 
leitor, o que escrevo aqui, é 
porque realmente sei o que 
é precisar de trabalho e não 
ter. Após quase um ano tra-
balhando lá, pedi a conta, 
por motivos que hoje vejo 
terem sido nada mais que 
uma bobeira. Recebi meu 
dinheiro, acertei tudo. Mas 
foi aí que o desemprego 
voltou, a pandemia chegou 
e tudo aquilo que eu acha-
va ser um bicho de sete ca-
beças, comecei a perceber 
que não era nada mais que 
bobagem. Por isso, deixo 
aqui o meu conselho para 
você que tem um empre-
go e está nervoso, ou en-
tão cansado de todos os 
dias fazer a mesma coisa: 
dê valor ao que você tem. 
Está difícil? Sim, mas não 
só para você. Pense sempre 
que, enquanto você está 
trabalhando, ganhando 
que seja um salário peque-
no, muitos estão vendendo 
o almoço para poder jantar. 
Foi essa a porta preparada 
para você, então valorize-a. 
“Ah, mas eu tenho estudo, 
não posso �car sempre fa-
zendo isso.” Ótimo! Conti-
nue estudando. No tempo 
certo tudo vai se encaixar 
e aquele seu emprego dos 
sonhos vai aparecer, até 
com os cânticos de aleluia 
no fundo. Mas por en-
quanto, tenha paciência 
com aquele patrão, aquele 
funcionário, ou até mesmo 
aquela função que tanto te 
faz quebrar a cabeça. Eu, 
que assumo honestamente 
ter me arrependido sair da-
quele emprego, hoje ainda 
sou chamada para ajudar 
aquela que, sem saber, se 
tornou uma amiga, apesar 
de tudo. Então, queridos, 
lembrem-se: quanto maior 
a luta, maior será a vitória.

Sara Figueiredo, 
estudante de Letras

Português/Inglês

“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 Valor: R$ 158,544 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)
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M.M. COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL RAFARD

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

Entregas em domicílio

Av. São Bernardo, nº 53 - Centro - RAFARD

Galão 20 Litros e Galão 10 Litros
DISK ÁGUA: Depósito: (19) 3496-2750
Residência: (19) 3491-7099 / 3492-5315

Capivari avança 
para a fase verde

PLANO SP

O Governo do Esta-
do de São Paulo anun-
ciou na sexta-feira (9), 
o avanço da Região de 
Piracicaba, a qual Ca-
pivari faz parte, para a 
fase verde do Plano SP. 

Na quinta-feira 
(15), de acordo com 
o Decreto Municipal 
n° 7090/2020, Capi-
vari ficou reclassifica-
da para a fase verde, e 
dessa forma, o período 
de funcionamento para 
atendimento presencial 
nos estabelecimentos 
será de até 12h, com 
capacidade máxima de 
lotação de 60 %, respei-
tando os horários abai-
xo:  

Galerias comerciais 
e comércio: Segunda a 
sexta-feira – das 8h às 
19h; Sábados - 8h às 
17h; Domingos e feria-
dos – permanecem fe-
chados.

Serviços: Segunda a 
sexta-feira – das 8h às 
18h; Sábados - 8h às 
12h; Domingos e feria-
dos – permanecem fe-
chados.

Consumo local (ba-
res, restaurantes e si-
milares): Domingo a 
sábado - das 10 às 22h   
Observação: o estabele-
cimento fechará às 22h 
e, para quem estiver no 
local, será permitida a 
permanência até às 23h.   

Salão de beleza e 
barbearias: Segunda a 
sábado - das 8h às 20h; 
Domingos e feriados – 
permanecem fechados.

Academias de es-
portes de todas as mo-
dalidades e centros de 
ginástica: Segunda a 
sexta – das 6h às 10h e 
das 14h às 22h; Sába-
dos, domingos e feria-
dos – das 8h às 20h.   

Atenção
O uso de máscara é 

obrigatório em todos os 
locais. Ressaltando que 
mesmo com a maior 
flexibilização das ativi-
dades, o vírus continua 
circulando, e desta for-
ma, todas as medidas 
recomendadas devem 
ser seguidas e respeita-
das.   

Fica mantida a re-
comendação de prio-
rização dos meios de 
comercialização “on-
line” e por telefone, 
fazendo o uso prefe-
rencial de “delivery” e 
“drive thru” aos estabe-
lecimentos compatíveis 
com tal prática.   

Protocolo sanitário
Além de seguir as 

determinações que 
constam no Decreto 
Municipal, todos os es-
tabelecimentos devem 
atender às normas sa-
nitárias estabelecidas 
pelos protocolos do 
Plano SP, com a espe-
cificidade de cada setor. 
Eles estão disponíveis 
no site do Governo do 
Estado de São Paulo e 
também no Diário Ofi-
cial Eletrônico da Pre-
feitura de Capivari.

Procedimento de safenas das pernas 

Santa Casa é ponto de administração 
de soro contra picada de escorpião  

Capivari  |  É importante prestar atenção em lugares escuros, úmidos e com pouco movimento

A Vigilância Sanitá-
ria de Capivari divul-
gou nesta semana, uma 
orientação importante 
sobre picadas de escor-
pião. Segundo a nota, a 
Santa Casa de Miseri-
córdia de Capivari é o 
ponto de administração 
e disponibilidade de 
soro contra picadas de 
escorpião.

“Nem sempre há ne-
cessidade de receber a 
dose do soro, o médico 
é quem decide se será 
aplicado ou não”, refor-
ça a vigilância.  

A Secretaria de Saúde 
também faz um alerta e 
orienta a população para 
que tomem cuidado com 
lugares escuros, úmidos 
e com pouco movimen-
to, tanto na área externa 
como interna do imóvel, 
pois são os locais com 
mais propensão ao sur-
gimento de escorpião.  

“O ponto de adminis-
tração de soro na Santa 
Casa não é apenas para 
picada de escorpião, mas 
para picada de cobra 
também”, complementa.  

Orientações
Área externa do domi-

cílio: Manter os quintais 

e jardins limpos; Não 
acumular folhas secas e 
lixo domiciliar; Embalar 
lixo domiciliar em sacos 
plásticos ou outros re-
cipientes apropriados e 
fechados e, entregá-los 
para o serviço de cole-
ta;  Não jogar lixo em 
terrenos baldios; Limpar 
terrenos baldios situados 
a cerca de dois metros 
das redondezas dos imó-
veis; Eliminar fontes de 
alimento para os escor-
piões: baratas, aranhas, 
grilos e outros pequenos 
animais invertebrados; 
Evitar a formação de 
ambientes favoráveis 
ao abrigo de escorpiões, 
como obras de constru-

ção civil e terraplana-
gens que possam deixar 
entulho, superfícies sem 
revestimento, umidade, 
etc; Remover periodi-
camente materiais de 
construção e lenha arma-
zenados, evitando o acú-
mulo exagerado; Evitar 
queimadas em terrenos 
baldios, pois desalojam 
os escorpiões; Remover 
folhagens, arbustos e 
trepadeiras junto às pa-
redes externas e muros; 
Manter fossas sépticas 
bem vedadas, para evitar 
a passagem de baratas e 
escorpiões; Rebocar pa-
redes externas e muros 
para que não apresentem 
vãos ou frestas.  

Área interna do do-
micílio: Rebocar pare-
des para que não apre-
sentem vãos ou frestas; 
Vedar soleiras de portas 
com rolos de areia ou 
rodos de borracha; Re-
parar rodapés soltos e 
colocar telas nas janelas; 
Telar as aberturas dos 
ralos, pias ou tanques; 
Telar aberturas de venti-
lação de porões e manter 
assoalhos calafetados;  
Manter todos os pontos 
de energia e telefone de-
vidamente vedados.  

Para dúvidas ou mais 
informações, a Vigilân-
cia Sanitária orienta en-
trar em contato pelo te-
lefone (19) 3492-7368. 

Santa Casa de Capivari administra soro contra picada de escorpiões e também de cobras (Foto ilustrativa)
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A história do pequeno Samuel, o menino 
rafardense encantado pela Polícia Militar

Rafard  |  Pequenos gestos de policiais militares mudaram o comportamento e o rumo da vida da família do pequeno Samuel, de apenas 5 anos

Samuel de 5 anos, 
morador da cidade de 
Rafard, sempre foi uma 
criança que admirou 
muito a Polícia Militar. 
Inclusive, seu sonho 
é ser Policial Militar 
quando crescer. Mas de-
vido a alguns problemas 
de saúde que o menino 
enfrenta, sua mãe Evan-
dra, sofria com a hipera-
tividade do filho, sendo 
necessário o acompa-
nhamento com profis-
sionais da saúde, como a 
psicóloga.

A mãe era chamada 
com frequência na esco-
la para ajudar as profes-
soras no controle das ati-
tudes do menino. Muitas 
vezes, Evandra tinha 
que levar ele para casa. 

Sabendo da admira-
ção de Samuel pela Polí-
cia Militar, um dia, após 
mais uma reclamação da 
escola, Evandra foi bus-
car o filho na escola, e 
na saída, uma viatura da 
PM estava passando no 
local. 

A mãe decidiu con-

tar aqueles policiais a 
admiração do filho pela 
corporação. Nesse dia, 
quem estava de plantão 
era o CB MP Matias, 
que ouviu atentamen-
te o relato de Evandra. 
Naquele momento, eles 
conversaram com o pe-
queno e prometeram que 
fariam uma visita ao me-
nino.

 
Promessa cumprida
A partir daquele mo-

mento, os policiais de-
senvolveram um laço 
com o menino. Começa-
ram a frequentar a casa 
da criança e quando a 
viatura de plantão está 
passando próximo à resi-
dência de Samuel, ligam 
a sirene. “Ele fica encan-
tado”, conta a mãe. 

Além disso, os po-
liciais fizeram uma va-
quinha e presentearam o 
menino com uma farda e 
uma miniatura da Viatu-
ra da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo no 
Dia das Crianças.

“Foi um momento 

muito especial, repleto 
de muita emoção, tanto 
pelo menino em rece-
ber o que tanto desejava, 
quanto para os policiais 
militares em proporcio-
nar tanta alegria”, rela-
tam os policiais.

Segundo Evandra, o 
menino se preocupa tan-
to com os policiais, que 
diariamente, ele pede em 
suas orações para que 
Deus abençoe e proteja 
a corporação de Rafard.

 
Mudança de 
comportamento
Passados 4 meses 

desde o primeiro contato 
da polícia com o peque-
no Samuel, a mãe conta 
que o menino mudou da 
água para o vinho.

“Mais uma vez a es-
cola chamou. Porém, 
dessa vez, não era para 
reclamar sobre o com-
portamento, e sim, para 
elogiar e perguntar o que 
havia acontecido para 
que tal mudança tivesse 
ocorrido no menino”, re-
lata.

 A mudança no com-
portamento do menino 
não foi apenas sentida 
pela escola. A psicóloga 
que o acompanha algum 
tempo, percebeu a me-
lhora e ficou admirada 
pelo ocorrido.

“A Polícia Militar fica 
honrada por mais uma 
vez poder ajudar a co-
munidade. Com toda a 
certeza, continuaremos 
a acompanhar a histó-
ria linda desse menino. 
Queremos deixar um 
agradecimento especial 
ao 2° Ten PM Santos, 
3° Sgt PM Osni, CB MP 
Matias, CB PM Alex 

Paulo, CB PM San-
tos, CB PM Gevanildo, 
CB PM Genel, SD PM 

Pablo”, reconhece a cor-
poração da Polícia Mili-
tar de Rafard.

Policiais Militares de Rafard entregaram presente ao menino Samuel, o ‘amigo da PM’ (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Samuel teve mudança surpreendente de comportamento (Foto: Divulgação/PM)
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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

IDEA 2015
Vendo, 1.4, completo, preto, R$ 
34.900. Tratar pelo fone: 3491-3114. 
MV - indeterminado

UP MOVE 2019
Vendo, branco, 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

HB20 S 2019
Vendo, automático, 14 mil KM, cinza, 
R$ 59.900,00. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV - indeterminado

ASTRA HATCH 
ADVANTAGE 2011
Vendo, fl ex, 2.0, preto, completo R$ 
25.800,00. Tratar pelo fone: 3492-
5543. PV - Indeterminado

SPACEFOX TREND 2013
Vendo, manual, 1.6, flex, preta, 
completo R$ 29.800,00. Tratar pelo 
fone: 3492-5543. PV - Indeterminado

C3 TENDENCE 2014
Vendo, manual, branco, R$ 31 mil. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV - 
indeterminado

COROLLA XEI 2009
Vendo, manual, preto, R$ 37.900. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV - 
indeterminado

ONIX LT 2015
Vendo, fl ex, completo, preto, 89 mil 
km, R$ 35 mil. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV - indeterminado

FORD KA SE 2020
Vendo, branco, 1.0, 5 mil km, R$ 45 
mil. Tratar pelo fone: 3491-3114. MV 
- indeterminado

FOX 2011
Vendo, completo, menos ar, 1.0, 
preto, R$ 21.900,00. Tratar pelo fone: 
3491-3114. MV - indeterminado

COROLLA GLI 2017
Vendo, 1.8, automático, completo, 50 
mil km, preto, R$ 64.900,00. Tratar 
pelo fone: 3491-3114. MV - indeterminado

FOX ROCK IN RIO 2016
Vendo, completo, 1.6, 47 mil km, 
preto, R$ 37.900,00. Tratar pelo fone: 
3491-3114. MV - indeterminado

PRISMA LTZ 2018
Vendo, completo, 1.4, automático, 
prata, 55 mil km, R$ 52.900,00. Tratar 
pelo fone: 3491-3114. MV - indeterminado

HONDA CITY LX 2015
Vendo, branco, automático, 1.5, R$ 
47.900,00. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV - indeterminado

FOX BLUEMOTION GII 2014
Vendo, fl ex, preto, R$ 29 mil. Tratar 
pelo fone: 3492-5543. PV - Indeterminado

C3 EXCLUSIVE 2015
Vendo, 1.5, branco, 82 mil km. Tratar 
pelo fone: 3492-5543. PV - Indeterminado

VOYAGE TL 2017
Vendo, 1.6, fl ex, prata, 67 mil km, R$ 
36.500,00. Tratar pelo fone: 3492-
5543. PV - Indeterminado

FIT LX 2013
Vendo, 1.4, fl ex, vermelho, 76 mil km, 
R$ 40 mil. Tratar pelo fone: 3492-
5543. PV - Indeterminado

COROLLA GLI 2012
Vendo, automático, 1.8, fl ex, cinza, 
R$ 43.800,00. Tratar pelo fone: 3492-
5543. PV - Indeterminado

IX 35 2012
Vendo, 2.0, gasolina, preta, R$ 46 
mil. Tratar pelo fone: 3492-5543. 
PV - Indeterminado

ÔNIX LT 2018
Vendo, automático, 1.4, gasolina, 
branco, 38 mil km, R$ 46.500,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
Indeterminado

UP CROSS 2018
Vendo, fl ex, branco, 69 mil km, R$ 
47 mil. Tratar pelo fone: 3492-5543. 
PV - Indeterminado

CITY DX CVT 2016
Vendo, fl ex, prata, 60 mil km, R$ 51 
mil. Tratar pelo fone: 3492-5543. PV 
- Indeterminado

GOLF COMFORTLINE AA 
2014
Vendo, gasolina, branco, 72 mil km, 
R$ 53.800,00. Tratar pelo fone: 3492-
5543. PV - Indeterminado

GOL MB5 2021
Vendo, 1.6, fl ex, cinza, 4 mil km, R$ 
54 mil. Tratar pelo fone: 3492-5543. 
PV - Indeterminado

ÔNIX LTZ 2019
Vendo, 1.4, automático, fl ex, branco, 
20 mil km, R$ 54.800,00. Tratar pelo 
fone: 3492-5543. PV - Indeterminado

AMAROK CD SE 2014
Vendo, 4x4, diesel, prata, R$ 70 
mil. Tratar pelo fone: 3492-5543. 
PV - Indeterminado

DUCATO MINIBUS 2013
Vendo, diesel, prata, 16 lugares, R$ 
74 mil. Tratar pelo fone: 3492-5543. 
PV - Indeterminado

HILUX SW4 SRV 2013
Vendo, diesel,  preta, 3.0, R$ 
129.800,00. Tratar pelo fone: 3492-
5543. PV - Indeterminado

Veículos

CLASSIFICADOS

08/10 – Jadir Quintiliano Pereira – 74 anos
08/10 – Maria da Silva Soares – 83 anos
08/10 – Lourdes Dilama dos Santos – 65 anos
09/10 – Natalino Bueno – 80 anos
09/10 – Cideneia Maria Brigatto – 78 anos
12/10 – Leonardo Soraggi – 48 anos
13/10 – Margarida Benedita Moreira de Lima – 73 anos
13/10 – Maicon Roger Leite – 39 anos
13/10 – Wagner Panserini – 53 anos
13/10 – Antonio Jovani dos Santos – 49 anos
13/10 – Luiz Joaquim da Silva – 73 anos
13/10 – Maria de Lourdes Soares – 96 anos
14/10 – Osmir Abel Felipe – 69 anos

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

Panifi cadora 
Pantojo

O melhor pão da cidade.
Aceitamos encomendas de

pão, bolos, doces e salgados.

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

Valor: R$ 146,80 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Valor: R$ 146,80 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)
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Dia 16/10
Mariangela Ap. Almeida
Daniele Assalin Nogueira
Tati Antonelli
Diego Ramos
Glaucya Pereira

Dia 17/10
Luisa Barbieri da Penha
Patricia de Oliveira
Carlos Augusto Franciscatto
Vladimir de Barros Lobo
Gustavo Armando Peressin
Adenilson Bete
Rosilaine Rodrigues da Silva
Rodrigo Bragion

Dia 18/10
Felipe Diez Marchioretto
Renan Luis Vieira
Sandro Luis Alves
Gilberlândia Dantas
Maria Helena da Cruz
Kenji Matumoto
Nelio Loatti

Dia 19/10
Odete Borges de Souza Alves
Aparecida Ribeiro Barboza
Érika Cerezer Franciscatto
Tiago Moreira do Santos
Charles de Oliveira
Tereza Seneme de Andrade
Maiara Cassaniga
Douglas Emílio Montebeller
Flávia Roberta Martins da Silva
Cláudia Marangoni Minçon
Fernando Oliveira Gabassi
Gilmar Cardoso
Lucia Fontolan
Enoque Marcelino
Wesley Aureliano
Ricardo Souza

Dia 20/10
André Felipe Cerezer
Dara Livramento Risso
Rosangela Castellini
Daniel Lamas
Marco Antonio Valli
Antonia Carillo Leite de Moraes
Rodrigo Cerezer
José Maria Xavier
Claudemir Luis Piai
Claudete Toledo
Graziele Gonçalves Coelho
Rafael Senciatti
Valdir Antonio Vitorino Filho
Flávia Pagliarde Cerezer
Wagner Camilo (Tatão)
Tamy Castro
Cidinha Silva Braga

Dia 21/10
Ivan Pellegrini Barbosa
Claudio Aparecido de Campos
Francisco Tonin Neto
Katia Febbo Corrêa
Juliana Santos
Valdemir Carnelos
Vidinei Sica
Rosangela Garcia
Rafaela Santos
Maria Carolina Stoppa Vaz
Regiane Caetano Oliveira
Roner Sica

Dia 22/10
Denilson Menegatto
Antonio de Arruda Junior
Giovani Antony Wolf
Ana Assalin
Wagner Bragalda
Janete Meirelles
Luana Castro
Leoni Rodrigues
Venigio Bit

Áries – De 21/03 a 20/04: A Lua Nova vai mexer consideravelmente com uma pessoa importan-
te em sua vida. A pessoa tocada pode ser tanto no campo pessoal quanto no contexto profissional. 
Tenha atenção com a ansiedade, porque o cenário está agressivo e você pode “perder a cabeça”. 
Para obter soluções será imprescindível se colocar no lugar do outro, para encontrar um meio-termo 
e, com equilíbrio, fazer acordos que favoreçam ambas as partes. É um céu que fala sobre justiça e 
sobre o que é ético e certo a ser feito. Se estiver trilhando um caminho justo, haverá bons resultados, 
porém qualquer divergência pode gerar ainda mais complicações. Portanto é uma semana em que 
você será testado no seu senso de justiça. Para evoluir, é preciso atuar com discernimento. É uma 
boa semana para tomar decisões conscientes no relacionamento. O cenário pede entendimento e 
compreensão de fatores que não devem mais ser mantidos. Uma nova atitude é essencial para con-
duzir a relação. O cônjuge pode se sentir mais cobrado nesta semana. É preciso tomar consciência 
de que está encerrando um ciclo desgastado no campo profissional, o que deixa em destaque os 
inimigos declarados. Com sabedoria, é preciso ampliar o seu estado de consciência e permitir que 
tais mudanças ocorram. O céu fala sobre documentos e questões legais.

Touro – De 21/04 a 20/05: A Lua Nova vai mexer com o trabalho e a qualidade da sua rotina. Os 
acontecimentos têm como foco as relações de trabalho, portanto ficam em destaque funcionários, 
prestadores de serviço, colegas de trabalho e o próprio ambiente de trabalho. Você vai ser levado a 
mudar o cenário, levando em consideração reflexões sobre regras e normas que bloqueiam o seu 
desenvolvimento. É importante desenvolver novas formas para se relacionar e a prioridade é avaliar 
se você está encaixado da melhor forma num contexto que se apresenta desgastado e que não 
funciona mais para você. Tenha atenção com a ansiedade, porque existem situações que não estão 
totalmente sob o seu controle, mas com habilidade será possível se relacionar de uma forma mais 
interessante. É preciso encerrar uma situação. Seja flexível para entender como pode fazer isso 
acontecer. Há distanciamento no campo amoroso. O céu traz reparos importantes na relação e a 
pessoa amada está presa a situações nas quais ela mesma se colocou. Analise tudo com sabedoria 
e compreenda que você não tem controle sobre a situação. É uma semana significativa no trabalho. 
Será preciso se posicionar com colaboradores e prestadores de serviço. Para obter sucesso, não 
negligencie as regras, principalmente as judiciais.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: A Lua Nova vai mexer consideravelmente com a autoestima e 
trazer reflexões profundas sobre como deve lidar com afetos e relações que impactam o autode-
senvolvimento. O setor tocado fala sobre afetos com filhos, amigos e também mexe com o setor 
amoroso. Será importante tomar decisões com a intenção de gerar transformações em suas percep-
ções, porque uma situação chegou no ápice e será preciso avaliar o cenário com discernimento. É 
essencial avaliar como deve atuar com os seus talentos e como vem enxergando a sua atuação e o 
auto merecimento. O céu sugere que promova mudanças e até mesmo cortes de pessoas que não 
acrescentem mais para o novo ciclo. O cenário é agressivo e sujeito a competição, inveja e intrigas. 
Você está em condições de mudar o cenário por meio de decisões maduras. Existe a necessidade 
de definir a relação, levando em consideração romances ou atividades voltadas aos filhos. Se esti-
ver sozinho, é importante refletir sobre condutas e crenças que podem estar limitando a entrada de 
alguém especial. Você está iniciando um ciclo novo no trabalho, então é essencial ter uma postura 
empreendedora. Os fatos podem se apresentar tanto com novidades quanto com imprevistos, por 
isso é essencial ter jogo de cintura e gerenciar possíveis medos ou bloqueios.

Câncer – De 21/06 a 20/07: A Lua Nova vai mexer com a família e com a relação com pessoas 
mais próximas ou íntimas. É uma semana para definir situações importantes em família, levando em 
consideração documentos, regras ou mudanças para outras cidades. A experiência também pode 
mexer com o imóvel. Você está passando por um processo significativo de acertos de contas com 
pessoas que precisam trilhar um caminho mais ético e organizado. É preciso ter discernimento para 
uma tomada de decisões que impactam o seu futuro, a carreira e o contexto de uma forma geral, 
porém o cenário é desafiador porque vai mexer com uma pessoa importante e, consequentemente, 
impactará o contexto em família. É essencial questionar se está feliz e encaixado numa experiência 
que se adequa à pessoa que você se tornou neste novo ciclo. Realmente existem situações que 
não cabem mais e agora é preciso ter coragem para mudar e se importar menos com a sua imagem 
pública. Existem situações que você não deseja mais manter na relação. Tudo isso vem trazendo 
reflexões profundas sobre o seu passado e sobre como pode moldar a nova vida que deseja experi-
mentar. Se estiver sozinho, busque entender o quanto o passado interfere em suas decisões atuais, 
porque é momento de mudar tudo isso. Chegou num ponto em que será necessário examinar as 
parcerias e interagir com novas ideias para que evolua no trabalho de uma forma harmônica e justa. 
Não espere dos outros compreensão por aquilo que você vem passando, porque as mudanças 
dependem de quanto você dá permissão às transformações.

Leão – De 21/07 a 22/08: A Lua Nova vai tocar as relações com pessoas do seu convívio, 
principalmente com pessoas que estão inseridas em sua rotina de trabalho, porém o cenário tocado 
também colocar o foco nos parentes. É uma semana para se comunicar de uma forma clara e explo-
rar regras e normas que devem ser levadas em consideração. O céu pede que examine como pode 
lidar com as informações que são transmitidas a pessoas ou direcionadas a você. É um período em 
que os assuntos tratados chegam ao seu auge, por isso é que, neste momento, uma decisão precisa 
ser tomada. Acredite: uma postura desapegada vai ajudá-lo a chegar a uma solução que vai fazer 
você ganhar mais. Caso mantenha as mesmas posturas, pode ser que encontre um obstáculo ainda 
maior logo lá na frente. Seja sábio! Uma nova forma de pensar sobre o assunto pode abrir os cami-
nhos e trazer novas possibilidades. Algumas pessoas do seu convívio interferem negativamente em 
suas decisões afetivas e amorosas. Tenha atenção com esse tipo de interferência, principalmente 
de parentes. É momento de renovar a relação afetiva. As relações de trabalho seguem tumultuadas 
e tudo isso vem mexendo muito com toda a dinâmica da rotina. Tenha atenção com injustiças ou 
com regras que bloqueiam algumas relações de trabalho. Não vejo as pessoas abertas a mudanças, 
portanto mude você.

Virgem – De 23/08 a 22/09: A Lua Nova vai mexer com o seu dinheiro. É uma semana im-
portante para se posicionar com uma pessoa ou com uma situação que precisa ser definida, mas 
também pode tocar os recursos compartilhados e os bens materiais. O seu dinheiro e o de outras 
pessoas pode ser tocado e ambos são levados a chegar a um ponto de equilíbrio e promover uma 
ação justa. É importante levar em consideração documentos, regras e normas. Mas o céu também 
indica que há condições de resolver tudo com sabedoria, porém, se quiser ter bons resultados, 
será preciso atuar com desapego e consciência do que não lhe serve mais neste novo ciclo. É uma 
semana para encontrar novas rotas e, dessa forma, ampliar o seu campo de visão sobre todas as 
tentativas, mas existem novas soluções, se você estiver aberto a elas. As portas para o amor estão 
abertas, mas é você quem precisa refletir se está em condições de fazer escolhas melhores. O céu 
exige de você habilidades para interagir com a vida com alegria e entusiasmo. Se estiver sozinho, 
haverá a oportunidade de perceber melhor as suas reais necessidades. Você mudou muito. Existe a 
vontade de mudar o trabalho e seguir de uma forma mais livre e independente. Tudo isso é ótimo e 
o céu favorece esses resultados, porém as mudanças já acontecem. É essencial ser mais flexível e 
entender que o cenário requer adaptação.

Libra – De 23/09 a 22/10: A Lua Nova vai mexer consideravelmente com as suas posturas e 
o céu o colocará à prova! É uma semana para exercitar a coragem para mudar situações que vêm 
oprimindo a sua atuação. É preciso dar atenção a normas, regras, documentos e questões judiciais. 
Se estiver guiado por valores elevados, é uma semana importantíssima para encontrar um ponto 
de equilíbrio para se encaixar a um formato mais interessante para o seu desenvolvimento. Você 
veio para atuar com justiça e equilíbrio. O céu fala sobre uma ação mais agressiva para colocar as 
pessoas em seus lugares de direito, o que, se for mal executado, pode causar brigas, embates e 
discussões. Com sabedoria, será possível se posicionar de uma forma firme e, desta vez, eliminar 
relações e experiências que não devem mais ser mantidas. As posturas podem ser direcionadas à 
família ou a pessoas muito próximas. Você está inserido numa experiência em que fica muito claro 
que é preciso entender quem são as pessoas. Seja corajoso e caminhe alicerçado pela lei e pela 
justiça. A vida pede posturas firmes e, se for necessário, gerenciamento de limites na troca afetiva. É 
uma semana em que você deve evitar brigas, mas deve promover posturas para que ambos possam 
transitar de uma forma mais harmônica. Decisões a dois serão tomadas. O trabalho passa por cres-
cimento e inovações. Apesar das cobranças pelas quais você vem passando, é uma semana muito 
produtiva e que traz soluções interessantes para promover a dinâmica de trabalho.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: A Lua Nova desta semana vai trazer decisões importantes a 
serem tomadas em relações de trabalho, podendo mexer com parceiros e colaboradores. É uma 
semana importante para definir melhor os caminhos e avaliar como é possível assumir uma postura 
construtiva, produtiva e de uma forma justa. Você vai sentir a necessidade de aquietar a alma para 
fazer uma avaliação de uma forma introspectiva. Uma avaliação estratégica e planejada se faz 
necessária. É preciso evitar ou administrar a ansiedade, visto que o seu estado emocional pode 
afetar a saúde. Com toda certeza, o cenário de trabalho é impactado e exigirá mais de você, porém 
trazendo algo novo e mais funcional. O foco deve ser direcionado às relações de trabalho e ao novo 
ciclo, que veio para ficar, que é o home office e a tecnologia. Você vai sentir a necessidade de refletir 
sobre como deve se relacionar com o cônjuge ou com pessoas que cercam a relação. Além disso, 
você está num ciclo novo e o casamento é impactado. É importantíssimo renovar as ideias a dois, 
caso contrário pode dar em separação. Uma pessoa do passado pode mexer muito com você ainda. 
É uma semana importantíssima para tomar decisões com pessoas do trabalho. As decisões podem 
impactar parcerias, colaboradores e prestadores de serviço. O cenário pede inovações, contudo as 
relações com as pessoas seguem truncadas. Será importante se posicionar.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: A Lua Nova vai mexer com um grupo de pessoas e vai gerar 
questões profundas, que precisam ser decididas com justiça e equilíbrio, porque afetam os seus 
recursos materiais. No âmbito profissional, é preciso prestar atenção em parcerias e em sociedades. 
No âmbito pessoal, é preciso avaliar a qualidade das amizades, principalmente quando estiverem 
relacionadas ao setor financeiro. O céu vem indicando que você está transformando os seus valores 
e a forma como organiza os seus projetos. A experiência também pode afetar os filhos ou os depen-
dentes financeiros. O céu pede para desapegar de situações que não estão sob o seu controle. Se 
você estiver no seu caminho, encontrará soluções financeiras, principalmente em relação a questões 
judiciais. O céu abre brechas para obter soluções, porém é preciso fazer a sua parte com maior 
consciência. Se houve exageros e negligências financeiras, as cobranças virão de qualquer forma, 
porém haverá a oportunidade de transformar tudo isso por meio de um novo comportamento e de um 
novo estado de consciência. Uma pessoa do passado ainda mexe muito com você. É preciso lidar 
com as memórias de uma forma sábia. Os assuntos do coração são mexidos e tudo isso é positivo 
para que olhe com atenção para as suas necessidades de afetos. Tanto o trabalho quanto a rotina 
passam por renovações. É momento de fazer tudo de maneira diferente e num formato empreende-
dor. Não tenha medo das mudanças. Haverá a possibilidade de crescer ainda mais, porém é preciso 
agir com flexibilidade e adaptação.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: A Lua Nova vai mexer com as relações na carreira, dando 
destaque a autoridades e chefes. É preciso também avaliar as relações pessoais, como novas pos-
turas no casamento ou com os pais. É uma semana importantíssima para mudar o cenário atual, que 
vem preenchido de desgastes e aflições. Haverá a oportunidade de se posicionar com uma pessoa 
importante e, com habilidade, desapego de um comportamento e de posturas rígidas, que não agre-
gam mais nada ao seu desenvolvimento. Tudo isso vem mexendo com você, mas acredite o desa-
pego é uma postura sábia para que crie um cenário mais promissor. Temos que criar espaços para o 
novo entrar e agora é momento de soltar tudo o que ainda vem tentando, a todo custo, carregar de 
um jeito que não funciona mais para você. Reconheça o que não está sob o seu controle e deixe que 
o fluxo da vida faça a sua parte. Existe a necessidade de inovar a relação. Nesta semana, especifi-
camente, você será levado a refletir com sabedoria e discernimento sobre como deve se relacionar. 
É importante mudar o seu comportamento e interagir com a vida de uma forma mais desprendida e 
realizadora. As relações de trabalho fervilham e você pode se sentir mais cobrado nesta semana. É 
preciso ter uma postura firme, porém fique atento a documentos, normas e questões judiciais. O seu 
maior desafio é a relação com algumas pessoas que estão passando por períodos com turbulências. 
Busque promover ações justas e cooperativas, principalmente porque acordos podem acontecer.

Aquário – De 21/01 a 19/02: A Lua Nova vai trazer reflexões profundas sobre como pode se 
relacionar com qualidade com pessoas do seu convívio. É uma semana para renovar crenças e sen-
timentos que vêm sendo depositados no seu inconsciente e que, se forem mal empregados, podem 
acentuar medos e bloqueios emocionais. O céu lhe convida a transformar tais valores desgastados, 
promovendo relações de uma forma mais interessante para o seu desenvolvimento. Você será leva-
do a se comunicar de uma forma madura e, dessa forma, gerar novos resultados em relações que 
seguem bloqueadas. Será importantíssimo explorar o que sente e pensa, visando a qualidade na 
troca e promovendo ações justas e éticas. Nesta semana, tenha atenção redobrada no trânsito e 
se comunique de uma forma clara e sábia. Evite julgamentos precipitados. Os estudos, a filosofia 
de vida e as crenças precisam ser transformadas e renovadas. O cônjuge e você podem estar com 
dificuldades para chegar a um acordo comum. É uma semana para ampliar o seu campo de visão 
em relação à pessoa amada. Se estiver sozinho, as expectativas do passado ainda interferem ne-
gativamente e, nesta semana, haverá a oportunidade de reparar tudo isso com sabedoria. Pode ser 
que você sinta dificuldade na relação com funcionários e colegas de trabalho. Para obter soluções, 
é preciso ampliar o seu campo de visão e, se for necessário, impor limites e regras. Pode ser que 
você sinta dificuldades para se posicionar, mas acredite: você conseguirá resultados melhores se 
conseguir executar as suas ideias.

Peixes – De 20/02 a 20/03: A Lua Nova vai mexer com recursos compartilhados, bens ma-
teriais, acertos de contas e questões que geram transformações em seus projetos pessoais e que 
também pode gerar definições com um grupo de pessoas. Você vai sentir a necessidade de se 
posicionar de uma forma assertiva e o céu recomenda promover movimentos alicerçados por do-
cumentos, porque o céu fala sobre questões legais que precisam ser empregados neste período. 
Para gerar novas parcerias e resultados financeiros, é imprescindível avaliar regras e normas. O céu 
abre brechas interessantes para encontrar um ponto de equilíbrio e, dessa forma, obter resultados 
eficazes para guiar os projetos com habilidade. Não deixe de escutar a sua intuição e administre a 
ansiedade. É uma boa semana para realizar novas atividades a dois. O cônjuge está em destaque 
nesta semana e ambos terão a oportunidade de fazer escolhas melhores para o desenvolvimento de 
projetos. É preciso, porém, ter os pés no chão e atuar com esforço e dedicação. Ficam em destaque 
negociações financeiras ou uma conversa importante para gerar acordos e negociações melhores 
para o seu desenvolvimento profissional. Pode ser que você se sinta mais exigido, mas, com discer-
nimento, encontrará boas soluções.

Horóscopo
NOVELAS

A Força do Querer - Globo - 21h – sexta-fei-
ra: Zeca discute com Jeiza. Bibi desconfia de 
Rubinho. Eurico se recusa a aceitar que a em-
presa pague uma pensão para Edinalva. Zeca 
leva flores para Jeiza. Ivana pede para Simone 
ajudá-la a lidar com seus conflitos. Nonato con-
ta para uma amiga que foi expulso de casa por 
seu irmão. Rubinho conta uma história para jus-
tificar sua mentira para Bibi. Ruy acredita que 
Cibele esteja mesmo grávida. Rubinho e Bibi 
compram a casa de Caio. Zeca consegue com-
prar um ônibus, e Abel não gosta da ideia. Jeiza 
desiste de insistir no divórcio de Zeca quando 
ele a pede em casamento. Ivana se sente es-
tranha fazendo compras com Simone. Joyce 
fala para Zu que está ficando amiga de Irene. 
Ritinha e Ruy voltam de viagem. Eugênio fica 
desconfortável ao saber que Irene esteve com 
sua esposa. Dantas convence Eurico a assinar 
uma promoção para Cibele. Silvana perde mais 
um rodada no pôquer. Bibi coloca seu celular 
para gravar o que acontece no carro de Rubi-
nho. Ruy conta para Joyce e Ritinha que Cibele 
está grávida.

Haja Coração - Globo - 19h – sexta-feira: 
Adônis e Beto se ofendem, e Henrique aparta 
os dois. Apolo não gosta da ideia de Beto ir à 
casa de Tancinha. Adônis ignora Shirlei para 
ficar com Carmela. Carmela humilha Shirlei. 
Fedoraconfidencia para Teodora seu interesse 
por Leozinho. Giovanni vai até o hospital em 
que Camila está. Francesca percebe que está 
sendo seguida. Camila começa a despertar 
do coma na presença de Giovanni, e Bruna o 
alerta. Penélope, Rebeca e Leonora se tornam 
amigas. Beto chega ao jantar na casa de Fran-
cesca. Tancinha descobre que Beto está ma-
chucado e tenta ajudar o rapaz, quando Apolo 
chega.

Flor do Caribe - Globo - 18h – sexta-feira: 
Cassiano promete a Samuca que não deixará 
Alberto gritar com ele. Guiomar pergunta a Dio-
nísio o que ele fez com Maria Adília. Ciro pede 
a mão de Mila em namoro. Cristal manda por 
Alberto um CD com suas músicas e um reca-
do para Cassiano. Dom Rafael pede a Amparo 
que descubra o nome do empresário de Cristal, 
ao saber que a filha fará uma turnê pela Amé-
rica do Sul. Ester pergunta a Cassiano se ele 
esteve com alguma mulher no Caribe. Juliano 
se esconde no armário para Mila não vê-lo no 
quarto de Natália. Alberto mostra a Ester o dos-
siê contra Cassiano e diz que irá entregá-lo à 
polícia.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: 
Guto afirma que gostou de beijar Benê. Jose-
fina se preocupa com Benê. Roney se inspira 
para compor. Keyla volta de viagem e todos se 
surpreendem com seu comportamento. Pas-
sam-se alguns dias. Ellen chega do festival 
de tecnologia e pede a Das Dores para mudar 
seu visual. Nena e Das Dores comemoram o 
prêmio recebido por Ellen. Benê conta para 
Josefina sobre seu beijo em Guto. As aulas 
recomeçam, e Benê se incomoda com a quan-
tidade de alunos no Cora Coralina. Tato admira 
o novo estilo de Keyla, e K2 repreende o namo-
rado. Malu proíbe os alunos do Colégio Grupo 
de usar celular na escola, e todos se revoltam. 
Clara e Guto terminam o namoro. Jota elogia 
Ellen. Telma diz a Anderson que Tina está bem 
no Japão. Samantha se aproxima de Anderson. 
Dogão ofende Juca e Benê, e Keyla defende 
a amiga.

Floribella - Band - 20h20 – sexta-feira: Todos 
cumprimentam Fred e Delfina pelo anúncio do 
noivado, inclusive Flor tentando disfarçar a tris-
teza. A sós, Fred pergunta para Flor se ela ficou 
chateada.

Chiquititas - SBT - 21h15 – sexta-feira: No 
orfanato, todos se preparam para ir ao concur-
so de dança. Ao chegarem no teatro os órfãos 
ficam encantados com o palco e a decoração. 
Os pequeninos são surpreendidos por Carol e 
Junior que os esperam no local. A garçonete 
elogia o figurino de todos e acalma os ânimos 
dos pequeninos. Bia aconselha Pata aproveitar 
a distração dos amigos para se vestir de me-
nino. No mesmo momento, as Top 3 surgem e 
Débora questiona Bia sobre o seu par. As chi-
quititas ficam encantadas com os figurinos das 
patricinhas. Preocupada, Mili pergunta para Ju-
nior se ele sabe onde Duda está. O rapaz liga 
para o garoto para questionar sua demora. Mili 
fala com Duda e o menino diz que está saindo 
da mansão e logo estará no local. Ao desligar o 
telefone, o menino afirma que Mili terá o susto 
que merece. No Café Boutique, Leticia e Clarita 
aconselham Tobias e Beto a pararem de acei-
tar os trabalhos para Tomás Ferraz. As amigas 
afirmam que o barista corre o risco de ser reco-
nhecido. Beto sonha com o sucesso do fictício 
cantor português. Na sala de José Ricardo, Ma-
ria Cecília conversa com o empresário sobre a 
possibilidade de Armando ter uma promoção. 
José Ricardo estranha os elogios vindos da su-
pervisora e a questiona. Irritado o empresário 
diz que quem deve fazer as escolhas da empre-
sa é ele. Nos bastidores do concurso, todos es-
peram ansiosamente para se apresentarem. A 
apresentadora (Carla Braga) da competição dá 
início ao 6º Concurso Dance Dance. Na plateia, 
Carol, Junior e Cintia esperam as pequeninas. 
A diretora aparenta estar com pressa e o casal 
estranha o comportamento de Cintia. Chico e 
Ernestina são os primeiros a se apresentarem. 
Os funcionários do orfanato acertam todos os 
passos da coreografia e ficam felizes com a 
participação. Nos bastidores, Pata se veste de 
menino e Bia tenta escondê-la. Débora, Priscila 
e Michele ao perceberem que a encrenqueira 
está acompanhada se aproximam. As patrici-
nhas pedem para que Bia apresente Patrick, 
que na verdade é Pata, mas Bia dá um jeito de 
despistar as Top 3. Tati e Binho se apresentam, 
ao saírem do palco todos os parabenizam. A 
pequenina pergunta para a irmã sobre o que 
ela achou de sua apresentação. Vivi diz que 
não viu a coreografia, pois estava ensaiando 
a sua. Tati fica triste com o descaso da irmã. 
Débora se apresenta com seu par, dançando 
o mesmo ritmo de Cris e Rafa, ao espiarem os 
órfãos percebem que a patricinha está dan-
çando a mesma coreografia que o coreógrafo 
Ulisses Franco (Fernando Rocha) os ensinou. 
Cris diz a Rafa que quer desistir, pois Débora 
roubou a coreografia deles. Irritado, o garoto 
vai tirar satisfações com a patricinha. Débora 
se faz de desentendida e finge não saber o que 
os pequeninos estão dizendo. Nos bastidores, 
Vivi ensaia o tempo todo quando torce o seu 
pé. Chico tenta ajudá-la, mas percebe que a 
menina está com dor e que seu tornozelo está 
inchado. O cozinheiro dá a noticia para a pe-
quenina, que fica chateada e irritada por não 
poder mais participar do concurso. Chatea-
da, Cris não sabe se irá dançar e Rafa tenta 
consolar a amiga. Débora chama Priscila para 
conversar e lembra a amiga para que faça o 
que combinaram. A patricinha é chamada no 
palco para a sua apresentação. Carol resolve 
ver como estão as crianças nos bastidores. Ao 

chegar no local, Cris desabafa com a garçone-
te. Carol tenta tranquilizar os pequeninos e os 
aconselha a não desistirem e participarem do 
concurso. Cris e Rafa escutam a moça e de-
cidem dançar. Ao terminar sua apresentação, 
Priscila joga óleo no palco. A apresentadora 
chama Cris e Rafa para se apresentarem. Du-
rante a competição, Cris escorrega no óleo e 
quase cai, mas Rafa consegue pegar a garota 
e reverter toda a situação. A dupla é aplaudida 
pela plateia. Débora e Priscila ficam irritadas 
pelo plano ter falhado.

Quando Me Apaixono - SBT - 18h15 – sex-
ta-feira: Adriana recebe alta e vai para a casa 
de Constanza. As empresas Monterrúbio colo-
ca um anúncio no jornal dizendo que o banco 
Humanitário lhes concedeu um empréstimo e 
agora poderão honrar todas as dívidas. Matias 
fica sabendo que no contrato matrimonial não 
consta a cláusula que diz que o casamento 
só é válido se houver um bebê e outra que o 
mantém preso a Roberta por dez anos. Por 
não concordar com o relacionamento de Re-
gina com Gonçalo, dona Carla vai viver numa 
casa de repouso. Josefina e Antônio se aliam 
contra Regina e Gonçalo para que eles nunca 
possam ser felizes. Jerônimo continua determi-
nado a reconquistar Renata. Augusto, louco de 
ciúmes, tenta convencê-la do contrário. Adria-
na e Constanza aconselham Renata a dar uma 
nova oportunidade a Jerônimo Honório é preso. 
Marina aconselha Alzira a convencer Álvaro a 
fazer o teste de DNA, mas ele se nega. Ao sa-
ber da prisão de Honório, Gonçalo vai até a de-
legacia acompanhado do Dr. Soto. O advogado 
fala da possibilidade que Renata também seja 
detida. Jerônimo prepara um jantar romântico 
e espera ansiosamente por Renata. Gonçalo 
pede ajuda a Augusto para levar Renata para 
longe da capital. Carlos é avisa que os vinhe-
dos podem ser infestados por uma praga.

O Que a Vida Me Roubou - SBT - 17h15 – 
sexta-feira: Todos brindam pela chegada da 
filha de Montse. No presídio feminino, o ad-
vogado comunica a Fabíola que conseguiu 
sua liberdade, mas ela se recusa a sair e diz 
que não tem para onde ir. O advogado diz que 
seus irmãos pagaram seus honorários e estão 
dispostos a ajuda-la, mas ela não aceita. Ales-
sandro pede a José Luis que vá embora, mas 
ele se recusa e lembra que é o pai da criança 
e tem direito de estar com ela. Fabíola procura 
Graziela e a critica por tê-la enganado. Grazie-
la tenta se explicar, mas Fabiola não permite 
e, diante da mãe, aponta uma arma contra si 
mesma e se suicida.

Cúmplices de um Resgate - SBT - 21h30 
– sexta-feira: Vicente não conta nada para 
ninguém e Arthur decide que Andres, que na 
verdade é André, é o novo baixista da C1R. 
Priscila vê rapidamente Geraldo na Top Re-
cords e pensa ter visto errado. Fiorina implica 
com Helena. Dóris quebra o vaso da mãe sem 
querer e Matheus diz que se ela fizer tudo o 
que ele mandar por uma semana, guardará se-
gredo sobre o acontecido. Paola diz que sua 
nova banda vai aparecer em um quadro do Pro-
grama Raul Gil. Lurdinha sai com Navarro para 
conseguir alguma nova prova para incriminá-lo. 
Sabrina conversa com um homem (Daniel Del 
Sarto) durante o ensaio da Manuela e Seus 
Amigos. A garota diz para o homem novo no 
vilarejo quem é cada um da banda, com ênfase 
para Manuela, filha de Rebeca. Isabela tenta 
cantar no ensaio da C1R, mas desafina e con-
cluiu: «não quero cantar nunca mais.

Jesus - Record - 21h30 – sexta-feira: Caifás 
ordena a prisão de Jesus, mas é interrompido 
por Nicodemos. Desesperada, Judite pensa em 
fugir com Gestas. Barrabás e Matias procuram 
por Jesus. Caifás bufa de ódio do Messias. 
Edissa sente orgulho de Deborah. Nicode-
mos aconselha Tiago Justo. Livona procura 
por Gestas. Sara conversa com Sula. Mirian 
mostra respeito à Laila. Diana diz que Dimas 
precisa de um tempo para ganhar a confian-
ça das pessoas. Pilatos fala de seu plano de 
construir aquedutos subterrâneos. José de Ari-
matéia elogia o caráter de Tiago Justo. Adela 
procura por Gestas na casa de Judite. Dimas 
reclama da desconfiança de Almáquio. Adela 
tenta aconselhar Gestas, mas ele diz amar Ju-
dite. Antipas fica perturbado com as lembran-
ças. Joana fala sobre o Messias. Caifás flagra 
Adela e Gestas em sua casa. Claudia pergunta 
sobre a mãe de Diana. Gestas confessa que é 
o pai da criança. Furioso, Caifás segura uma 
adaga e parte para cima dele. Adela se coloca 
na frente e acaba sendo atingida na barriga. 
Arimatéia recebe Jesus e os apóstolos em sua 
casa. Caius se aproxima, maliciosamente, de 
Noemi. Adela morre e sua alma é levada pelo 
anjo Gabriel.

FILMES

Gigantes De Aço – Globo - 14h45 – sexta-fei-
ra: Em um futuro não muito distante, as lutas de 
boxe já não são mais travadas entre seres hu-
manos, mas através de robôs enormes, capa-
zes de desferir golpes ultrapotentes no oponen-
te. Neste ambiente, Charlie é um ex-boxeador 
falido, que se vira com máquinas obsoletas e, 
quase sempre, perdedoras. Morando de favor 
com Bailey, filha de seu falecido treinador, ele 
acaba sendo chamado pela justiça por causa 
da morte da ex-mulher e a guarda do filho de-
les. O problema é que Max tem 11 anos e nun-
ca teve contato com o pai. Charlie então prefere 
que ele fique com a cunhada, mediante o paga-
mento de uma polpuda “recompensa”. Mas o 
garoto é muito esperto e, aos poucos, vai con-
quistando o coração do lutador. Para comple-
tar, o menino é uma fera nos videogames e tem 
chances reais de ajudá-lo a treinar uma nova 
máquina de combate, mudando para sempre o 
destino deles. Agora, tudo que eles precisam é 
começar do zero e ir subindo no ranking para 
enfrentar o campeão dos campeões.

Professora Sem Classe – SBT - 23h15 – sex-
ta-feira: Professora Elizabeth, enquanto foi 
noiva de um milionário, não dava atenção aos 
colegas nem se interessava pela formação dos 
alunos. Além de sua ” boca suja”, seu compor-
tamento não combinava com o de uma educa-
dora! Ao ficar pobre, ela vê num novo professor 
da escola, bonitão e rico. Essa é a chance dela 
voltar ao topo da sociedade. Agora, só ela sabe 
as armas que usará dessa vez para conquistar 
seus objetivos.

O Agente – Globo - 3h10 – sexta-feira: O 
aposentado atirador profissional James Dial 
está sendo perseguido por ter falhado na ope-
ração de extermínio de um dos mais notórios 
terroristas do mundo. Ele é convocado por seus 
antigos contratantes para terminar um serviço e 
acaba sendo envolvido num assassinato. Para 
provar sua inocência, precisa encontrar o as-
sassino e a verdade por trás desta conspiração 
contra ele.

Novelas e Filmes
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Altas temperaturas tem feito muita gente sofrer nos últimos dias; ‘calorão’ deve prosseguir até o dia 12 (Foto ilustrativa)

Transmissões da Unimed falam do Outubro Rosa e das crianças
Capivari  |  Colaboradores da Unimed também estiveram envolvidos em ações neste mês de outubro; durante todo o mês, todos estão usando o laço rosa

A Unimed Capivari se-
gue com as transmissões 
nas redes sociais. E, neste 
mês de outubro, a maioria 
delas tem como tema o 
Outubro Rosa.

Na primeira semana do 
mês, nos dias 6 e 8, os mé-
dicos ginecologistas Dr. 
Marco Antonio Nogueira 
dos Santos e Dra. Thaís 
Forner Marcondes falaram 
especificamente sobre o 
tema câncer de mama.

Não podemos nos es-
quecer que o mês de ou-
tubro também é o mês 

das crianças. E o tema da 
transmissão do último dia 
13 teve a ver com elas: 
“Crianças na quarentena e 
uso de florais”, com o mé-
dico pediatra Dr. Luciano 
de Camargo Pacheco Filho.

O foco na transmissão 
da semana seguinte, dia 
20, é psicológico. A profis-
sional Brenda Facion fala 
sobre Aspectos psicológi-
cos da mulher e desafios. 
Por fim, no dia 27, é a vez 
de o Cirurgião Plástico Dr. 
Paulo Mendes falar sobre 
sua especialidade.

Vale lembrar que todos 
os vídeos ficam à disposi-
ção no Facebook e You-
tube da Unimed Capivari 
para serem assistidos a 
qualquer momento.

Ações internas
Os colaboradores da 

Unimed Capivari também 
estiveram envolvidos em 
ações neste mês de outu-
bro. Durante todo o mês, 
todos estão usando o laço 
do Outubro Rosa.

E com foco no Dia das 
Crianças, uma super ação 

foi realizada envolvendo 
os filhos dos colaborado-
res. Eles deveriam fazer 
um desenho ou escrever 
um texto/frase mostrando 
como eles enxergam o tra-
balho do papai e da mamãe 
na Unimed Capivari. Após 
a entrega do material, os 
pequenos foram presentea-
dos com máscaras, que re-
presentam os super heróis 
conhecidos por todos além 
dos profissionais da saúde. 

Internamente, adesivos 
alusivos ao tema também 
foram usados pelos cola-

boradores. O objetivo foi 
combinar o lúdico, que é 
admiração das crianças 
com os super-heróis e a 
admiração que a Unimed 
tem pelos profissionais da 
Saúde.

Assim, bastava que os 
papais tirassem fotos e 
postassem com a #supere-
quipeunimedcapivari nas 
redes sociais. A adesão 
foi muito boa. Acessem a 
hashtag e confiram!




