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

Pandemia e medo
O mundo está viven-

ciando um tempo de medo. 
É real o terror de perder o 
emprego e não sem moti-
vo. Atualmente (2021) o 
expressivo número de de-
sempregados é de 14,3 mi-
lhões e ao redor de 19 mi-
lhões passam fome. Neste 
ano, até 25 de abril, o Brasil 
atingiu 77.303 mortes, mais 
do que 2020 inteiro. É de 
assustar. Segundo o Colégio 
Notarial do Brasil – Con-
selho Federal (CNB/CF) o 
segundo semestre marcou 
o maior número de divór-
cios da história brasileira, 
com tendência crescente e 
sugere que pode ser devido 
à quarentena. O número de 
crimes teve um aumento de 
5% e 22% de feminicídios. 
Tudo isto é aterrador. E o 
futuro?

A CI (Comunidade de 
Inteligência) dos EUA, fede-
ração de 17 agências gover-
namentais independentes, 
que realizam atividades de 
inteligência, divulgou uma 
pesquisa intitulada “Globo 
Trends 2040 - A More Con-
tested World” (“Tendências 
Globais 2040 - Um Mundo 
Mais Disputado”) numa 
tentativa de analisar as 
principais tendências, des-
creve uma série de cenários 
possíveis sobre o estado do 
mundo em 2040, daqui a 19 
anos, e previram um mun-

do sombrio. (Essa mesma 
CI previu a Covid 19- para 
2023).

Segundo a CI haverá 
competições mais acirradas, 
instabilidade política, popu-
lismo, polarização, guerras, 
en� m predizem um mundo 
bem mais sombrio.

Para os leitores da Bíblia, 
não é novidade, ela já ha-
via profetizado, (Mat. 24:6-
14; Luc. 21:11). Homens 
desmaiarão de terror na 
expectativa das coisas que 
sobrevirão ao mundo (Luc. 
21:26). Virão coisas piores!

A Igreja Adventista do 
Sétimo Dia criou um gru-
po de 80 psicólogos co-
ordenado pela Psicóloga 
Andrea Almeida Rojas, 
que atende gratuitamente a 
todos os que necessitam de 
apoio emocional por meio 
do site fabricaderelaciona-
mentos.com.br, e pasmem, 
já chegou a atender a 2 mil 
pessoas por dia. Devido a 
grande demanda a Divisão 
Sul Americana estendeu o 
atendimento a oito países 
por meio de 700 psicólogos 
voluntários da América do 
Sul, e a tendência é ampliar 
a todos os países dessa Divi-
são. Esse serviço é gratuito e 
é prestado por meio do ser-
viço “Ouvido Amigo” (bit.
ly/34LaKcD).

Estamos vivendo uma 
quarentena inusitada de-

vido ao Coronavírus, mas 
como diz  Andrea isolamen-
to não é solidão. Deve-se 
aproveitar esse tempo para 
expressar o amor, estreitar 
os laços familiares, ler bons 
livros, dedicar mais tempo 
para Deus e para a esposa e 
� lhos. Ele é o nosso refúgio, 
nosso escudo, “Ele te livrará 
da peste perniciosa. Estarás 
seguro, não temerás a peste 
que anda na escuridão nem 
a praga que destrói ao meio 
dia” (Sal. 91: 2-6).

O medo pode ser be-
né� co, quando motiva a 
solucionar problemas. Só 
é prejudicial se conduzir à 
inércia diante de situações 
adversas. Tem de se rein-
ventar, pois quando acabar 
esse isolamento social have-
rá uma nova realidade. Se a 
pandemia gerou  desequilí-
brio emocional e � nancei-
ro, a família deve buscar o 
apoio mútuo e nesses sites. 
Não acusar (a) esposo (a) 
pelo passado, o perdão cura 
todas as feridas.

O Brasil passa por deses-
tabilidade social e política 
que tende a piorar, tanto 
quanto a questão da saúde e 
isso também causam medo 
e transtorno emocional, o 
que pode afetar o relaciona-
mento familiar.

Outras ruínas para o 
equilíbrio emocional são 
as informações alarman-

tes que entulham a mente, 
banalizam o feminicídio, o 
estupro e abuso sexual até 
aos próprios � lhos, majo-
ra os casos de abatimento 
causando depressão e ou-
tras inúmeras enfermida-
des. Pode-se sair melhor do 
que se entrou na quarente-
na. Diz Andrea que é fun-
damental ter pensamentos 
positivos e construtivos, 
separar tempo para aquilo 
que é importante e para o 
essencial, cultivar a fé e de-
monstrar afeto.

Os dias de pandemia são 
feitos de segundos muito 
rápidos, mas dá tempo para 
dizer ao � lho (a) “eu amo 
você”, e à esposa o quanto 
ela é importante para você e 
sua família. 

Para aqueles que creem 
no Deus Criador lembrem-
-se “os olhos do Senhor es-
tão sobre os que O temem 
sobre os que esperam no 
Seu constante amor” (Sal. 
33:18). Para os que não cre-
em, busquem ajuda de pro-
� ssionais como desses sites 
e outros nos quais poderão 
encontrar apoio. Jesus, o 
Médico dos médicos está à 
disposição e todos os cren-
tes e descrentes, basta pedir, 
pois “todos os que pedem 
recebem” (Mat. 7:8).

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

Perante a enfermidade, todo 
medicamento exige dosagem

Para os psicanalistas An-
tonio Alvez Xavier e Emir 
Tomazelli, autores do li-
vro Idealcoolismo (Editora 
Casa do Psicólogo), há ou-
tro lugar, não relacionado 
a cultos ou missas, em que 
alguns indivíduos vão em 
busca de amparo para a 
alma: o bar. 

Os médicos Xavier e To-
mazelli entrevistaram mais 
de 5 mil alcoolistas ao longo 
de uma década e chegaram 
à conclusão de que a bebida, 
para eles, é como um deus.

Os motivos que levam o 
indivíduo a consumir bebi-
das alcoólicas podem estar 
associados à diminuição da 
timidez, buscar relaxamen-
to, prazer de beber, forma 
de acalmar-se e, mais mo-
dernamente, especialmen-
te entre jovens, como uma 
forma de lazer.

O que faz com que uma 
pessoa passe do beber social 
para o desenvolvimento de 
uma doença crônica chama-
da de dependência alcoólica?

Um indivíduo pode tor-
nar-se alcoolista devido a 
um conjunto de fatores, 
incluindo predisposição 
genética, estrutura psíqui-
ca, in� uências familiares e 
culturais. Pesquisas apon-
tam que, aproximadamente, 
dez em cada cem pessoas 
nascem com essa predispo-
sição, mas só desenvolverão 
esta doença se entrarem em 
contato com o álcool. 

Conforme Meloni e La-
ranjeira (2004), nem todo 
indivíduo que faz uso de be-
bida alcoólica é passível de se 
tornar um dependente (do-
ente), porém existem con-
sumidores mais propensos 
à dependência, pois abusam 
no consumo. Para identi� car 
os sintomas do alcoolismo é 
necessário analisar o quadro 
geral, e não apenas um epi-
sódio isolado. 

Há alguns indícios de 
que é hora de a pessoa pro-
curar ajuda ou de a famí-
lia interferir, porque já se 
tornou dependente: beber 

sozinho e fora de situações 
sociais; continuar a beber 
mesmo quando percebe que 
está se afastando da família 
e dos amigos; demonstrar 
agressividade quando con-
frontado; ter di� culdade 
para parar de beber mesmo 
estando embriagado; tentar 
esconder as evidências do 
consumo de bebidas alco- 
ólicas; apresentar sinais pre-
ocupantes, como perda de 
memória, tremores, insônia 
e falta de apetite; às vezes, 
apresentar transtornos de 
alucinação e delírio.

O aspecto para o qual de-
ve-se atentar é que o alcoo-
lismo se torna uma doença 
que incapacita o indivíduo 
para a vida e para o trabalho.

Diante de um familiar 
com problema de alcoolis-
mo é necessário tomada de 
atitude no sentido de auxi-
liar na recuperação. Nada 
de xingamentos, ameaças 
ou agressões, o dependen-
te não é um sem-vergo-
nha, um mau caráter, ele 

simplesmente desenvolveu 
uma doença (reconhecida 
como tal pela Organização 
Mundial da Saúde) e precisa 
de tratamento terapêutico, 
psicológico e médico, sem 
esquecer da espiritualidade 
e da frequência a um grupo 
do mundialmente conhe-
cido AA (Alcoólicos Anô-
nimos funciona com base 
no Programa de 12 passos, 
12 tradições e 12 conceitos 
e fundamenta-se no anoni-
mato de seus membros).

O médico espiritual An-
dré Luiz recomenda: “Não 
adianta reprimenda para o 
irmão embriagado, de vez 
que ele, por si mesmo, já se 
sabe doente e menos feliz.  
Toda vez que você destaque 
o mal, mesmo inconscien-
temente, está procurando 
arrasar o bem. Não critique, 
auxilie. Para qualquer espé-
cie de sofrimento é possível 
dar migalha de alívio e am-
paro...”. (1)

(1) André Luiz (Chico 
Xavier) – Sinal verde – CEC.

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

FiGUras IlUsTres 
Da ReGiÃo
    J. R. G����� �� O�������, ensaísta, biógrafo e historiador

Capitão Antônio Sigrist
Antônio Sigrist – Ca-

pitão do Exército.  Nas-
ceu em Jundiaí, no dia 13 
de junho de 1924. Filho 
de Frederico Sigrist e de 
Dona Catarina Gut. Ca-
sou-se com Auzília Mar-
tins Sicrist, com quem 
teve três � lhos: Suely, 
Arthur e Sandra. Iniciou 
seus trabalhos em Capi-
vari em 21 de janeiro de 
1955, vindo transferido do TG 234 de São Joaquim 
da Barra (SP) como 2º Sargento. 

Exerceu a função de instrutor de Tiro de Guerra 
até 01 de fevereiro de 1965 como 1º Sargento. Du-
rante o período de 02/02/1965 e 15/02/65 foi trans-
ferido para o quartel de Lorena (SP) e para a 14 CSM 
DE SOROCABA (SP) sendo que após esse período 
retornou a Capivari na função de Delegado do Ser-
viço Militar, cargo que ocupou até sua aposentadoria 
em 18/02/1967. 

Por mais de 20 anos dedicou-se à Sociedade de 
Cultura Artística de Capivari. Meio milhão de jo-
vens atiradores passaram pelas suas mãos, com a 
dedicação de Instrutor de Tiro de Guerra, que lhe 
era peculiar. Honra das nossas Forças Armadas foi, 
acima de tudo, de caráter e dignidade, ao lado das 
� leiras imensas de amigos que lhe cercavam, mercê 
de sua � gura cativa. 

Através do vereador Valdir Antonio Vitorino, o 
Projeto de Lei no. 053, de 2014, aprovado por una-
nimidade entre os pares, passou a denominar a sede 
do TG 02 011, de Tiro de Guerra de Capivari “Capi-
tão Antônio Sigrist”. Faleceu em 8 de agosto de 1989.

(Fonte: Valdir Antônio Vitorino e O Organizador)

O trabalho de recuperação do corpo fundamenta-se na reabilitação do Espírito. 
André Luiz (dr. Waldo Vieira) – Conduta Espírita – FEB
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O Dia 1º de maio, que 
comumente chamamos de 
Dia do Trabalho, na ver-
dade, segundo estudiosos 
da área, trata-se do Dia 
do Trabalhador, que não é 
comemorado somente no 
Brasil, visto ser o Dia In-
ternacional dos Trabalha-
dores, onde se comemora 
os direitos conquistados 
através de muita luta, pe-
los trabalhadores de todo 
o mundo.

Então, a Festa do Tra-
balhador é uma data co-
memorativa internacional, 
dedicada aos trabalhado-
res, celebrada anualmen-
te no dia 1º de maio, em 
quase todos os países do 
mundo, sendo feriado em 
muitos deles.

No caso especí� co do 
Brasil, a menção ao dia 1º 
de maio, começou na dé-
cada de 1890, logo após a 
República ser proclamada 
e instituída, e quando ini-
ciava um processo acentu-
ado do desenvolvimento 
da indústria brasileira. 

Nas duas primeiras dé-
cadas do século XX, come-
çaram a formar-se os mo-
vimentos de trabalhadores 
organizados, sobretudo 
em São Paulo e no Rio de 
janeiro. 

Mas somente em 1917, 
quando na cidade de São 

Paulo, os trabalhadores 
protagonizaram uma das 
maiores greves gerais já 
registradas, é que o movi-
mento dos trabalhadores 
ganhou tamanha força, 
que no ano de 1924, o en-
tão presidente Arthur Ber-
nardes, resolveu reservar o 
dia 1º de maio como Dia 
do Trabalhor, passando 
dessa forma a ser feriado 
nacional.

Em Villa Ra� ard na 
época que os franceses co-
mandavam a Usina, os fes-
tejos do Dia 1º de maio, co-
meçavam logo ao nascer do 
sol, com a fanfarra, percor-
rendo as principais ruas de-
pois do toque da alvorada, 
acordando os moradores, 
ao executar várias marchas, 
sob o comando do cabo 
Allan Rolin Barbosa. 

E as festividades, dura-
vam o dia todo, com inú-
meras programações, e 
eventos, tais como ginca-
nas, jogos de futebol, brin-
cadeiras para as crianças e 
a principal atração que era 
pegar o porco lambuzado 
de graxa que era solto no 
campo do RCA, cujo tro-
féu ao vencedor era o pró-
prio animal.

Nesse dia os moradores 
de Villa Ra� ard, e os operá-
rios da usina que moravam 
nas fazendas ou até mesmo 

em outras cidades, lota-
vam a rua Maurice Allain, 
e entorno do Rafard Clube 
Atlético, onde se come-
morava a maior parte dos 
eventos, prestigiando a fes-
ta do trabalhador.

Na rua Maurice Allain, 
eram realizados vários ti-
pos de gincanas, de ciclis-
mo, de corrida com ovo 
na colher, corrida no saco, 
todas patrocinadas pelos 
franceses, dirigentes da 
Usina de Rafard, que pre-
miavam os vencedores e 
concorrentes.

No campo do RCA, 
além de várias disputas de 
times de futebol locais e 
da região, que duravam o 
dia todo, tínhamos outras 
disputas para descontrair 
o povo, que era o jogo de 
futebol dos “gordos con-
tra os magros” cuja foto 
ilustra um dos times de 
destaque da época de ouro 
de nossa querida Villa Ra-
� ard, onde estão segundo 
informações de Eduardo 
J. Estanislau: Hermes Forti 
- Conrado Relli - Walde-
mar Braggion - Frederico 
Lorenzon – Bebe - Luiz 
Marques – Oswaldo “por-

tador”, e o garoto, seria um 
dos � lhos de Ribete. 

Esses dias, que como 
num � lme inesquecível, � -
caram guardados em nossa 
memória, e na de muitos 
daquela época, como um 
tesouro escondido, serão, 
na medida que forem tra-
zidos à nossa lembrança, 
através de fotos, ou relatos 
das pessoas daquela época, 
que vão aclarando nossas 
lembranças, iremos com-
partilhando com o leitor 
amigo através das publica-
ções feitas aqui e no Grupo 
Rafard – Do Fundo do Baú.

O que podemos a� r-
mar, sem medo de errar, é 
que os eventos realizados 
nas datas do 1º de maio, 
assim como outros fe-
riados comemorados em 
Villa Ra� ard, são inesque-
cíveis para quem viveu, 
presenciou e participou 
dessas festas memoráveis, 
das quais todos sentem 
muitas saudades.

Dia 1º de maio - Dia do Trabalho 
ou Dia do Trabalhador?
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Imóveis  -  VeÍcUlos  -  EmpreGos
NeGócios & OporTUniDaDes

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

HB20 S 2019
Vendo, automático, 14 mil KM, cinza, 
R$ 59.900,00. 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

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

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

AMAROK 2020
Vendo, diesel, V6, preta, R$ 235 
mil. Tratar pelo fone: 3492-5543. 
PV - Indeterminado

PALIO FIRE 2015
Vendo, flex, prata, R$ 19.500,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
Indeterminado

UNO VIVACE 2011
Vendo, fl ex, 1.0, branco, R$ 21 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
Indeterminado

FIT LX 2008
Vendo, fl ex, 1.4, vermelho, R$ 23 
mil. Tratar pelo fone: 3492-5543. 
PV - Indeterminado

ASTRA ADVANTAGE 2011
Vendo, fl ex, 2.0, prata, R$ 26.700,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
Indeterminado

GOL CL 2015
Vendo, fl ex, 1.0, prata, R$ 27.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
Indeterminado

AGILE LTZ 2012
Vendo, fl ex, 1.4, branca, R$ 28 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
Indeterminado

TUCSON GLS 2012
Vendo, gasolina, prata, R$ 34.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
Indeterminado

PRISMA LT 2014
Vendo, 1.4, automático, preto, R$ 
39 mil. Tratar pelo fone: 3492-5543. 
PV - Indeterminado

CRUZE LT 2013
Vendo, 1.8, automático, branco, R$ 
45 mil. Tratar pelo fone: 3492-5543. 
PV - Indeterminado

HB20 S 2016
Vendo, fl ex, 1.6, preto, R$ 46.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
Indeterminado

PRISMA LTZ 2016
Vendo, gasolina, 1.4, automático, 
preto. Tratar pelo fone: 3492-5543. 
PV - Indeterminado

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

FORD RANGER 2006
Vendo, 4 portas, preta, completa, 
gasolina. Interessados tratar pelo  
telefone: 19 99734-9485. 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 2004
Vendo, gasolina, 1.0, 2 portas, prata, 
R$ 13.500,00. Tratar pelo fone: 3492-
5543. PV - Indeterminado

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

Veículos

CLASSIFICADOS

22/04 - Luis Claudio Bueno - 52 anos
22/04 - Marilene Ferreira Casarini - 77 anos
22/04 - Therezinha Conti Cassella - 87 anos
22/04 - Priscila Bit Costa - 76 anos
23/04 - Hélio Barreto do Nascimento - 58 anos
23/04 - Sandra Maria Braggion Zuin - 61 anos
23/04 - Marta Fritsche Pacheco - 50 anos
24/04 - Isaías da Silva - 41 anos
24/04 - Gilson Aparecido Barbosa - 61 anos
24/04 - Laurindo de Menezes - 79 anos
24/04 - Maria Ap. Alves Rodrigues - 61 anos
25/04 - Marcos José de Campos - 47 anos
25/04 - Marcela Anacleto - 47 anos
26/04 - Pedro Willian Grous - 66 anos
26/04 - Priscila Correa - 33 anos
26/04 - Luiz Caetano Torres - 78 anos
27/04 - Ivanete Hilza Lopes - 60 anos
29/04 - Nelson Leopoldo Mariano - 65 anos

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

Ótica XV
Um carinho especial 

a seus olhos

Rua XV de Novembro, 784

Fone/Fax: (19) 3491-4451

“O mundo maravilhoso das malhas”

R. Regente Feijó, 902 - Capivari
 3491.1246

Confecções Soreli Ltda-ME

R. Cons. Gavião Peixoto, 617 - RAFARD

Fone: (19) 3496-1691

Pães - Doces - Bolos
Sorvetes - Café Espresso

R. Maurício Allain, 201, Centro
F.: 3496-1254 | C.: 99250-5630

Panifi cadora 
Pantojo

O melhor pão da cidade.
Aceitamos encomendas de

pão, bolos, doces e salgados.

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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Valor: R$ 290,664 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

A série de entrevistas 
que relata a biografia e 
a atuação política dos 
membros dos Legislati-
vos de Rafard e Mombu-
ca já foi concluída com 
as edições anteriores. 

Nesta edição, o Jornal 
O Semanário segue com 
a participação dos verea-
dores de Capivari, e traz 
a entrevista com o jovem 
Ruan, o vereador mais 
votado nas últimas Elei-
ções. Ele fala de Edu-
cação Política e de um 
mandato independente. 
Confira. 

Vereador Ruan
Ruan Henrique Pelle-

grini Braggion, capiva-
riano, tem apenas 20 anos 
e foi o vereador mais vo-
tado nas últimas Eleições 
Municipais, sendo eleito 
com 999 votos.

Compondo pela pri-
meira vez o Legislativo 
de Capivari, Ruan tem 
formação em Gestão 
Pública e está filiado ao 
partido Republicanos. 
Ele afirma que na vere-
ança pretende atuar em 
áreas como desenvolvi-
mento Econômico, ino-
vação tecnológica, Cul-
tura e Turismo e também 
a causa animal.

Para o jovem verea-
dor, atualmente, a prin-
cipal necessidade de 
Capivari é a geração 
de emprego e renda e o 
Serviço de Saúde, duas 
áreas fortemente impac-
tadas pela pandemia da 
COVID-19.

Ruan também busca 
atuar com um diferencial 
ligado à Educação Políti-
ca, onde busca, por meio 
de suas falas em tribuna, 
discursos e postagens em 
redes sociais, utilizar lin-

guagem simples e clara 
para que os munícipes 
entendam a dinâmica dos 
Poderes executivo e Le-
gislativo.

“Destaco também que 
busco aplicar a nova po-

lítica e não a política do 
assistencialismo. Que-
ro que a população veja 
em mim um represen-
tante independente, que 
sempre estará ao lado do 
povo”, afirma.

‘Série meu representante’: conheça o 
vereador Ruan Henrique Braggion

Política  |  Biografia do vereador mais votado de Capivari, Ruan Henrique

Ruan Henrique Bragion, vereador mais votado de Capivari (Foto: Divulgação/CMC)
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Dia 30/04
Larissa Almeida
Leandro Soares Savagin
Amanda Paz Fiorani
Mirela Miguel Vaz
Angélica Camargo
Luciano R. de Goes
Juliana Colodete Padovani
Regina Amancio
Maria Benedita Martins Hessel
Juliana B. Baia de Oliveira
Natanael Silva Alves Ferreira 
Florivaldo Dias Ferraz
Bruna Priscila Belline
Lidiani Cristina Munaro
Clóvis Lourenço
Derli Angelo Giacomini
Daniela Cristina Abel
João Roberto Costa
Gabriela de Cássia Braga
Nathali Lorena Serrano
Gustavo Conceição de Souza
Ernesto Fontolan Junior 
Angelo Rodrigo Franco
Kevin Mora Pedroso

Dia 01/05
Melina Pereira
Carol Mendez
Cássia Gava
Eliane Proenca
Renata Jalmir Gimenes Menochelli
Andréa Aparecida Angeli Poli
Vivian Ui
Edina Lopes
Carlos Abel Barbosa
Mah Lopes
Almir Cassiano Assis
Nanda Máximo
Isac Rafael
Edison de Jesus Stênico
Tânia Ap. de Jesus Rodrigues
Celina Alves da Silva
Daniel Alexandre Feliciano
Carlos Alberto de Campos
Leonildes P. T. Carnelós
Andressa Santos
Valdecir Silva

Dia 02/05
Mariel Souza
Taís Castro Della Niesi
Julio Yamamoto
Gessica Alves
Celso Luis Rocha
Diego Ulerich
Luana Cardoso
Guilherme Risso da Silva
Franciele Anacleto Brunheroto
Lorival Bertagna Junior
Murilo Aparecido de Arruda
Rosa Maria Cruz
Rodinei Antonio Machado
Margarida Colombo Anacleto
Ademir Paschoal
Flávia Bit
Priscila Braggion

Dia 03/05
Caroline Bresciani
Cintia Ribeiro de Barros Martelleto 
André Tavares
Jéssica Bonagúrio
Ana Paula dos Reis Santos 
Marcio Bragante
Wellington Barros
Elisabete Cristina Foreze Bento

Célia Zani
Juliana Carvalho
Marinete de Sousa Soares
Andreza da Costa
Carlos Matheus da Costa
Elvira Pazzianatto Boccardo
Carlos Matheus da Costa
Adriana C. Paschoal
Kelli de Oliveira
Andreza da Costa
Claudia Mareto Dias
Caroline Bresciani

Dia 04/05
Maria Filomena Vieira
Maria Angela Antoniassi
Helen Cristiane Silva Moraes
Rúbia A. Silva
Patricia de Menezes
Cibele Diniz
Sergio Pavan 
Andréia Balan
Thais Navarro
Marcos Santos
Mariana Vitória Felipe
Kauan Franco de Jesus
Luis Henrique Cerezer Zério
Matheus Roberto de Almeida
Gabriela de Oliveira Pedrina
Pablo Henrique Braggion
Guilherme Abel

Dia 05/05
Raquel Trindade
Agda Rossi
Jane Sampaio
Lucas Biaggio
Estela Moraes
Gabriela Carraveiro Colombo
Debora Lucatelli
Eduardo Santos
Jaqueline Toledo Bonifácio
Paula D. Pissocaro
Thalita Domenegheti
Angela Angeli de Sá
Daniel Santos
Silmara Correa Augusto
Maria Zilda Poli Servelin
Gabriel Felix de Melo
Rodrigo Scomparim
Claudineia Ribeiro
Roseli de Souza Oliveira
Margarete Pellegrini Gomes
Maria Ap. Forti
Rafaela Dal Fabbro
Newton Bagatello

Dia 06/05
Erica Martelleto Portella
Davilson Roggieri
Milena Viana C. Sousa
Maria Lima
Daiane Ribeiro Campos
Gabriel Chiarion
Erika Almeida
Marcos Aparecido Lourenço
Aline Fernandes
Rosangela Cássia Minçon 
Marcos Frasseto
Maria Antonieta Castellini
Laércio Bertoldo
Luana Rodrigues
Maria do Carmo Barbieri Vieira
Guilherme Albiero
Rita de Cássia Abel
Ana Graziela Menegon Forti

Áries – De 21/03 à 20/04: Nesta semana é importante não se irritarem com as pessoas, 
ainda mais no trabalho. A semana vai pedir entrega e, ao mesmo tempo, força para seguir em 
frente com amor e empatia. Não vai dar pra ser do jeito que você quer? Tudo bem, abra mão. A 
Lua Cheia em Escorpião pede liberação e desapego. Pode ser que nesta semana você volte atrás 
em alguma ideia e repense algumas coisas, então pode ser bom refazer alguns planos e algumas 
metas. O amor tende a ser o ponto alto da semana, trazendo equilíbrio para vocês, queridos 
arianos, principalmente para aqueles que possuem uma relação sólida e estabilizada, portanto 
a relação será seu ponto de apoio em meio a tantas tarefas. Se vocês trabalham em equipe,pre-
parem-se para ter muitas questões que serão discutidas nesta semana e pouco entendimento ou 
quase nenhuma conclusão. Muitas das decisões realizadas pelos seus superiores vão desagradar 
a vocês, queridos arianos! É hora, como disse, de desapegar da necessidade de ter razão e de 
manter firme sua vontade de colaborar, ainda que a ideia ou as decisões tenham sido diferentes 
do que você gostaria.

Touro – De 21/04 à 20/05: Suas decisões e ações nesta semana precisam acontecer de for-
ma desapegada e é preciso que você se relacione bem com as pessoas para que tudo flua, caso 
contrário pode ser uma semana cheia de conflitos. Evite a ansiedade e as dúvidas. Mantenha a 
postura sábia para lidar com situações difíceis. Semana de se permitir envolver e se relacionar com 
os demais. É momento de aparar as arestas com pessoas com as quais você se desentendeu. Vale 
a pena rever sua postura, perdoar ou pedir desculpas. Isso vale tanto para amizades quanto para o 
amor. Saturno pede a você resiliência e perseverança. Não desista nem queira que as coisas acon-
teçam rapidamente. Mantenha uma postura flexível e exercite novas ações e novas atitudes, princi-
palmente em relação às pessoas. Tente novas abordagens, sem perder a paciência e a elegância.

Gêmeos – De 21/05 à 20/06: Semana em que pode ser difícil organizar tudo. Muita coisa 
sai do controle e relaxe quanto a isso; não há o que ser feito. Se tentar dar conta de tudo, querido 
geminiano, você vai enlouquecer. Saturno refreia seus impulsos e pede cuidado e análise, crítica, 
observação e contemplação. Portanto, por mais que queiram fazer e acontecer, vai ser uma se-
mana de Lua Cheia atípica, que pede que vocês relaxem mais e desfrutem o bem-estar. O amor 
pede sua atenção, queridos geminianos, então não fiquem tão absortos em seu mundo. Prestem 
atenção às necessidades das pessoas parceiras. Para os solteiros, as ofertas podem surgir com 
pessoas chegando e interessada na sua companhia e numa boa conversa, mas vocês podem 
estar mais carentes do que o normal. Convém manter o equilíbrio para atrair uma pessoa bacana, 
senão será só um passatempo. Vocês produzirão muito nesta semana, mas poderão ter muitas 
novas ideias e vontade de ter tempo para pensar a respeito delas. É importante se cobrar menos 
nesta semana. A criatividade vem quando paramos, respiramos e contemplamos. Manter a mente 
sempre ocupada não traz nada de novo, apenas mais do mesmo.

Câncer – De 21/06 à 20/07: Semana de dar start ou de continuar avançando em seus planos 
e em suas metas. É ideal não se distrair, ou seja, acabar se autossabotando. Mantenha seu foco. 
Marte está no seu signo, Câncer, em conexão com Júpiter em Aquário, o que te ajuda nisso. Quem 
pode atrapalhar são as vozes internas, seus medos e também algumas pessoas falsas. Procure se 
cercar de pessoas amigas e se esquive das que não agregam. Ciúme e controle por parte do seu 
parceiro podem te atrapalhar esta semana. É interessante dialogar, mas não entrar em conflitos. 
Se a situação não estiver boa, pode ser a deixa para pular do barco, senão tente equilibrar as 
coisas. Se não estiverem com aquela sensação de rumo definido, podem se sentir desgastados e 
cheios de dúvidas com relação ao trabalho. Para quem está procurando trabalho, é importante ir 
para um caminho sonhado; não desvie da rota por nada. Você vai alcançar o que deseja!

Leão – De 21/07 à 22/08: A semana será de abalos e de muita necessidade de reflexões 
profundas. Saturno faz aspectos desafiadores nesta semana e coloca um freio em suas ações, 
portanto é preciso pensar antes de tomar decisões, porém é necessário também não ter medo de 
tomá-las. Você pode se sentir melancólico e um tanto quanto receoso, mas também pode se tornar 
irritado ao menor sinal de cobranças. Portanto se analise e compreenda que essa Lua Cheia pede 
que você encontre equilíbrio entre responsabilidade e ação, ou seja, amadurecimento e abandono 
de qualquer atitude infantil ou egoísta. As relações estão desafiadoras, mas, ao mesmo tempo, se 
você buscar ouvir as pessoas à sua volta, sem medo, de forma humilde e aberta, poderá perceber 
valiosos conselhos. Estejam abertos para ouvir, leoninos! As mudanças estão acontecendo — 
querendo você ou não —, então aceite-as. Resistir não vai ser bom para você. Abrace o novo que 
chega até você, seja ele desafiador ou não. O universo pede que sua mente se abra para novas 
ideias e novas situações.

Virgem – De 23/08 à 22/09: A semana será desafiadora para todos nós. Para vocês, virgi-
nianos, não será diferente. Saturno faz aspectos desafiadores nesta semana e coloca um ponto 
de atenção em suas atitudes, portanto é hora de mudar seus métodos, deixar de ser tão rígido e 
aceitar a ajuda dos outros, assim como a forma de pensar dos outros também. Saturno vai mexer 
na sua ferida de achar que só você sabe das coisas. Vocês podem se sentir irritados e sem papas 
na língua, mas isso vai trazer discussões e conflitos. O ideal seria, nesta semana, sentir, intuir e 
perceber mais as pessoas à sua volta e a necessidade verdadeira delas antes de impor a sua visão 
sobre tudo. Vocês podem ter pensamentos negativos, então evitem isso. Essa Lua Cheia pede 
que vocês encontrem equilíbrio entre emoção e razão. As relações desta semana trazem energia 
de cura para vocês, virginianos! Portanto se abram, conversem e acreditem na boa energia do 
diálogo. Sua energia está grande para fazer e acontecer, mas você pode sofrer muitos entraves, 
desafios e necessidade de parar o tempo todo para rever sua estratégia. Portanto já adianto que, 
sem planejamento e uma boa dose de leveza, suas tarefas serão bem desafiadoras nesta semana.

Libra – De 23/09 à 22/10: Tomem cuidado com seus desejos nesta semana, queridos libria-
nos. É hora de firmar, sim, sua vontade, mas não de agir por impulso. É hora de ter paciência e 
trabalhar com muito foco, não desviando da sua intenção de jeito nenhum e esperando que as 
coisas aconteçam sem forçar a barra e sem ansiedades. Tudo vai acontecer na hora certa. Tome 
cuidado com seus medos e com a vontade de controlar o ser amado, querido libriano! Todo ciúme e 
apego será um gatilho para crises e rupturas nas relações. Perceba suas emoções nesta semana: 
ofereça segurança e amor, mas não exija nada. Toda relação é uma troca: damos o que temos e 
recebemos o que o outro tem para dar. Quando exigimos algo não é troca, é cobrança e controle, 
ou seja, medo de perder. A semana trará expansão e avanços na carreira e no trabalho, mas ape-
nas se vocês conseguirem colocar o coração no que estão fazendo. Tudo, se não tiver uma boa 
dose de entrega e amor, não tende a florescer nesta semana; muito pelo contrário, pode ser um 
momento de caos e ruptura se você estiver infeliz no seu trabalho, por exemplo.

Escorpião – De 23/10 à 21/11: Semana intensa para vocês, escorpianos, é um período em 
que vocês sentem forte a pressão emocional, portanto é uma semana de liberar as emoções, de 
pôr para fora… Pode ser tão intenso que, se vocês estiverem segurando muitas emoções anti-
gas, podem desenvolver uma crise emocional intensa. Recomendo que vocês, nesta semana, não 
reprimam nada e aproveitem Marte em Câncer para ativar uma busca profunda de sentido, para 
quebrar suas barreiras, seus medos e expandir. É bem importante vocês meditarem, caminharem 
e fazerem alguma atividade que possa liberar emoções reprimidas ou em excesso. As relações 
podem sentir o abalo das suas emoções, queridos escorpianos. Vocês podem perceber a real 
necessidade emocional e ter uma vontade real de serem livres. Caso exista alguma relação te 
limitando, você pode sofrer um grande abalo e até uma ruptura. Para as relações irem bem nesta 
semana, caso elas estejam boas, desapegue das suas vontades e permita que as coisas fluam. 
Não é uma boa hora para debater ou discutir. Quanto mais profunda for a sua visão de onde quer 
chegar e quanto mais se dedicar a isso com amor e lealdade, mais você realiza, querido escorpia-
no. Siga com coragem, avance e não se distraia.

Sagitário – De 22/11 à 21/12: Para resolver os entraves, os desafios e os problemas do dia a 
dia é preciso ter uma boa dose de fé, queridos sagitarianos. Se vocês insistirem em fazer tudo como 
sempre fizeram, os resultados não serão diferentes, o que pode acarretar problemas físicos, tudo 
devido à sua teimosia absurda. Solta, desapega, deixa as coisas irem. Saia desse controle que em 
nada ajuda, pelo contrário: atrasa. Semana para ouvir os outros, aprender com exemplos e dialogar. 
Vocês podem estar irritados e raivosos. Tentem ao menos se acalmar, senão, nesta semana, vocês 
discutirão com quem mais amam. Em meio a atrasos e percalços, é importante ter jogo de cintura e 
tentar novas estratégias, dialogar para ver sua semana produtiva e com menos desafios.

Capricórnio – De 22/12 à 20/01: Nesta semana, Plutão está estacionando em cima do seu 
signo e no dia 9 de maio vai retrogradar, então são vários dias “cozinhando” você em banho-maria. 
Essa sensação pode não ser nada agradável, portanto tome cuidado com a crueldade, que pode sair 
pelos cantos em forma de palavras duras, deboche e piadinhas... O bom desse trânsito é a força e 
o foco que você adquire para lidar com o que tiver que lidar, doa a quem doer. Porém o alerta nesta 
semana será em relação às suas finanças; cuidado com investimentos de risco e gastos ou perdas 
de dinheiro. Não é um bom momento para investir ou fazer estratégias arriscadas. Mantenha-se 
precavidos. As relações amorosas podem ser abaladas por um pouco de frieza ou preocupação 
da sua parte. Aprenda a dividir suas ideias e seus pensamentos, pois ninguém tem bola de cristal. 
Evite atropelar as pessoas, porque cada um tem seu ritmo. Tenha paciência. Você está com força e 
foco para resolver, mas pode estar sem paciência e com vontade de fazer as coisas sozinho. Tome 
uidado com a sensação de superioridade e a intenção de conseguir o que quer, independentemente 
da situação. Não se desligue do coletivo e das pessoas que trabalham com você.

Aquário – De 21/01 à 19/02: Podem se preparar para o inesperado nesta semana, queridos 
aquarianos. Saturno cria mudanças de planos e situações novas quando faz uma quadratura com 
Urano em Touro. Pode ser que nem todas as novidades sejam agradáveis, mas aprenda a lidar 
com isso tendo flexibilidade e abrindo mão dos seus planos nesta semana. A família pode ser um 
dos pontos de preocupação para vocês. As relações estão fluindo para vocês, queridos aquaria-
nos. Aos casados ou que têm família, as responsabilidades podem estar falando alto, e isso acaba 
com o seu lado romântico. Tente relaxar mais. Aos solteiros, a vida traz boas surpresas, mas ape-
nas para quem conseguir esquecer o passado. Trabalho pede dedicação, força e coragem. A Lua 
Cheia em Escorpião e Marte em Câncer vão pedir avanços e trazer expansão na carreira daqueles 
que já estão fazendo algo que amam. Existe uma força abrindo seus caminhos, mas lembrem-se: 
apenas os caminhos da alma. Aqueles que não estão em seu caminho de alma e de coração 
podem se sentir perdidos e confusos. Como está se abrindo muita coisa, tenha calma e evite os 
impulsos, caso contrário não vai dar conta de todos os compromissos assumidos. Fica o alerta.

Peixes – De 20/02 à 20/03: É bem importante para todos os piscianos escutarem esse lado 
mais lúdico e intuitivo. Abandonem o fanatismo e busquem ouvir a própria voz interior. Além disso, 
cuidado com distrações nestes momentos e, principalmente, não deem ouvido a essa voz interior. 
Com certeza, se fizerem isso, terão uma semana caótica, com atrasos e poucos avanços. As 
relações estão positivas para aqueles que estão no auge do amor romântico. Iniciativa e boa von-
tade serão bem-vindos! Portanto tenha ação e foco no que você deseja. Convide pra sair, mande 
mensagem, ouse! Para quem já está numa relação, renove-se. Faça algo diferente, nesta semana, 
para a pessoa que vocês amam! Buscar se reinventar e não se desmotivar nem se distrair com 
coisas que não são importantes é importante para que vocês produzam nesta semana.

Horóscopo
NOVELAS

Império – Globo – 21h - sexta-feira: Le-
onardo faz um acordo com Téo em troca 
das provas contra Cláudio. João Lucas 
não gosta da ideia proposta por seu pai 
de começar a trabalhar na Império. He-
lena sonda Josué sobre José Alfredo. 
Silviano demite Kelly e José Alfredo pede 
para conversar com ela. Magnólia recla-
ma por Ísis ter uma empregada. Leonar-
do troca a fechadura do apartamento e 
Cláudio se irrita. Érika conversa com Fer-
nanda sobre o seu trabalho. Vicente pede 
para sair mais cedo do restaurante para 
resolver uma questão pessoal. Vicente 
encontra Cristina e os dois acabam se 
beijando. José Alfredo percebe que Maria 
Marta o observou durante a noite.

Salve-se Quem Puder – Globo – 19h - 
sexta-feira: Úrsula promete provar a Téo 
que Luna/Fiona é interesseira. Domini-
que fica furiosa ao ser ameaçada por Lú-
cia. Alexia e Zezinho se beijam, e a casa 
pega fogo. Helena ampara Úrsula, que 
toma remédios e adormece no escritório. 
Ivo flagra Zezinho e Alexia juntos no sítio. 
Vicky fica assustada ao ver Luna/Fiona 
sendo humilhada por Úrsula. Dominique 
planeja tirar todos os clientes da Labra-
dor. Lúcia conhece Rafael e vê uma foto 
de Kyra. Téo ouve quando Hugo diz que 
Helena seguiu Luna/Fiona. Micaela cuida 
do machucado de Bruno. Ivo diz a Alexia/
Josimara que a polícia busca provas con-
tra a quadrilha de Dominique e a alerta 
sobre o envolvimento com Zezinho. Má-
rio conta a Juan que o dono do hotel quer 
contratá-lo como chef de um restaurante 
em São Paulo.

A Vida da Gente – Globo – 18h - sexta-
-feira: Rodrigo fala sobre Júlia com Ana, 
e os dois se emocionam. Eva conta para 
Vitória sobre a recuperação da filha. Mar-
cos e Dora combinam de contar para as 
filhas sobre eles. Manuela diz para Alice 
que seu casamento está abalado. Rodri-
go confessa a Nanda que não esqueceu 
Ana. Celina afirma a Lúcio que a recu-
peração de Ana lhe devolveu o ânimo. 
Renato decide se apresentar para Alice.

Malhação – Globo – 17h30 - sexta-fei-
ra: Nat pede que Duca se esconda e 
consegue despistar Lobão. Gael expul-
sa Pedro de sua casa. Bianca conversa 
com Dalva sobre Duca e Nat. Gael proíbe 
Karina de lutar e de ver Pedro, e Dan-
dara intervém. Lincoln revela que Sol se 
atrasou para o campeonato por causa de 
Santiago, e Wallace termina com a me-
nina. Duca conta para Bianca que Nat 
é ex-namorada de Alan. Bianca sai com 
Lírio e Joaquina. Dalva pede que Duca 
se afaste de Nat e garante que Alan está 
morto. Nando consola Dandara. Tomtom 
incentiva Pedro a não desistir de Karina. 
Pedro tenta alcançar a janela de Karina, 
mas acaba encontrando Gael.

Floribella – Band – 20h20 - sexta-feira: 
Flor pede para Fred se casar com a ex. 
Luciano revela para Malva e Delfina que 
ele é o falso médico chinês disfarçado. O 
rapaz se apresenta à Fred e afirma ser 
capaz de curar qualquer doença, inclu-
sive a de Delfina. JP, Joca, Renatinha e 
Ramiro preparam uma arapuca contra a 
ex-noiva do empresário.

Chiquititas – SBT – 20h50 - sexta-feira: 
A vizinha leva Dani de volta ao aparta-
mento e explica o que aconteceu para 
Bruno. Matilde recebe mais uma carta 
de Miguel, que diz para ela se encon-
trar com ele na igreja. Na escola, Carol 
consegue falar com Dani e vê o braço 
machucado da pequena. Dani conta tudo 
que vem acontecendo. Carol diz que a 
situação está fora de controle. Gabriela 
desenha o rosto de Armando, pensando 
que ele é Miguel. Carmen acompanha 
Matilde na igreja. Ela fica do lado de fora. 
Matilde joga spray de pimenta nos olhos 
do padre, pensando ser Miguel. Junior e 
Carol conversam com um advogado para 
falar sobre a guarda de Dani. Samuca diz 
para Vivi que sentirá falta dela. Os dois 
se abraçam. Maria vai até o porão falar 
com Miguel. Mili segue a pequena e en-
contra Miguel e Maria. Mili tenta afastar 
Miguel de Maria e o acusa de ter batido 
em Marian. Miguel se defende e afirma 
que jamais agrediria uma criança e pede 
a confiança de Mili. É a primeira vez que 
pai e filha conversam e ficam frente a 
frente, embora ela não saiba disso. Os 
meninos passam por mais um treinamen-
to com o mestre Chen. Miguel pede para 
Mili guardar segredo e diz que foi muito 
amigo de Sofia, antiga diretora do orfana-
to. Mili diz que guardará segredo.

Amores Verdadeiros – SBT – 18h15 - 
sexta-feira: Kendra, orgulhosa, mostra a 
Odete o anel que ganhou de Nelson Bri-
zza. Gusmão pede a Beatriz que tenha 
muito cuidado com Salviano por que não 
confia nele e nem acredita que seja um 
bom homem para ela. Nikki convida Ken-
dra para a festa surpresa que o pai está 
preparando para o aniversário de sua 
mãe. Adriana fica desolada ao saber que 
o médico fechou seu consultório. Aníbal 
entrega uma grande quantia em dinheiro 
ao médico e diz que não exercerá sua 
profissão até que ele lhe diga. Nikki tenta 

convencer Gusmão a não contar nada 
para sua mãe sobre a bulimia e por tê-lo 
enganado. Nelson presenteia Vitória com 
um arranjo floral e diz que quer demons-
trar que a ama. Mas Vitória continua irre-
dutível em sua decisão de se divorciar. 
Aníbal pergunta ao genro se já reconsi-
derou sua decisão de vender as ações 
para Odete Longoria. Kendra propõe a 
Cristina que seja sua assistente pessoal. 
Cristina fica emocionada com o convite, 
mas José Ângelo diz que não permitirá 
que trabalhe com ela. Kendra diz a Sal-
viano que convidou Cristina para ser sua 
assistente para separá-la do marido e ele 
caia nos braços de Vitória. O médico se 
surpreende ao ver Adriana diante dele 
perguntando o que ele fez com sua filha 
pois ela nasceu com vida.

Triunfo do Amor – SBT – 17h15 – sex-
ta-feira: Maria Desamparada, chorando, 
conta a Max que Vitória Sandoval é sua 
mãe. Max diz que ela deveria estar feliz 
por ter encontrado sua mãe, mas Maria 
está muito ressentida e não consegue 
esquecer que Vitória foi muito cruel com 
ela e também é a responsável por não 
estar casada com o grande amor de sua 
vida. Vitória, mito abalada, conta a Osval-
do que encontrou sua filha e que Maria 
a desprezou. Maria Desamparada diz ao 
pai que já sabe que Vitória é sua mãe e 
a descoberta a deixou muito mal, pois 
é a mulher que mais mal lhe causou na 
vida e nunca poderá perdoá-la. Alonso 
diz a Maria que não deve guardar tanto 
ressentimento, devendo perdoar e acei-
tar sua mãe. Bernarda diz a Vitória que 
Maria não é sua filha e afirma que men-
tiu. Vitória não acredita nela e diz que não 
voltará a separá-la de sua filha. Bernarda 
revela que foi ela quem a atropelou, pois 
queria ver as duas mortas. 

Gênesis – Record – 21h - sexta-feira: 
Agar se entristece ao ouvir as palavras 
de Abrão. O acampamento de Ló é inva-
dido. Quedorlaomer entra em Sodoma. 
Cloé se assusta com a atitude de Jaluzi. 
Massá captura Ayla. Alom recebe uma 
boa notícia de Mila. Cloé é enganada 
por Jaluzi. Azel e Maresca tentam fugir. 
Abrão descobre sobre o ataque ao acam-
pamento de Ló e Helda se desespera. 
Maresca é levada ao rei Quedorlaomer. 
Helda se surpreende com a revelação de 
Mila. Abrão decide resgatar Ló.

FILMES

A Teoria De Tudo - Globo - 15h10 - 
sexta-feira: Baseado na biografia de 
Stephen Hawking, o filme mostra como o 
jovem astrofísico fez descobertas impor-
tantes sobre o tempo, além de retratar o 
seu romance com a aluna de Cambridge 
Jane Wide e a descoberta de uma do-
ença motora degenerativa quando tinha 
apenas 21 anos.

Anjos da Noite - Guerras de Sangue 
- Record - 22h45 - sexta-feira: Os clãs 
dos vampiros e dos lobisomens lycans 
estão em guerra há séculos. Para a vam-
pira Selene, é uma luta pessoal, já que 
muitos que amava foram caçados e mor-
tos. Ela vai fazer de tudo para que esse 
conflito chegue ao fim.

Sorte no Amor - SBT - 23h15 - sexta-
-feira: Ashley é a pessoa mais sortuda 
do pedaço. Com a fama a seu favor, ela 
encara seu novo desafio que poderá 
fazê-la crescer ainda mais profissional-
mente: planejar um baile de máscaras 
para um grande nome da música. E é 
neste baile que ela conhece Jake Hardin, 
a pessoa mais azarada da cidade. Eles 
se beijam e, misteriosamente, algo má-
gico acontece.

Ponte Dos Espiões - Globo - 1h55 - 
sexta-feira: Em plena Guerra Fria, o ad-
vogado especializado em seguros James 
Donovan aceita uma tarefa muito dife-
rente do seu trabalho habitual: defender 
Rudolf Abel, um espião soviético captu-
rado pelos americanos. Mesmo sem ter 
experiência nesta área legal, Donovan 
torna-se uma peça central das negocia-
ções entre os Estados Unidos e a União 
Soviética ao ser enviado a Berlim para 
negociar a troca de Abel por um prisionei-
ro americano, capturado pelos inimigos.

Vingança Implacável - Band - 3h45 - 
sexta-feira: Um empenhado agente da 
Interpol tem como propósito acabar com 
o tráfico de armas e drogas na região dos 
Balcãs. Ao investigar um traficante de 
armas russo, sua equipe acaba no meio 
de uma guerra de rua sangrenta entre 
os russos e uma gangue rival, deixando 
um membro da equipe morto. Consumi-
do pelo ódio, o agente promete vingar a 
morte do amigo.

Novelas e Filmes
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Valor: R$ 101,292 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Valor: R$ 198,00 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)
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A expectativa era para 
ser outra, mas desde o 
começo da pandemia, 
em março de 2020, o co-
mércio local de Capivari 
vem enfrentando perí-
odos difíceis de queda 
nas vendas de produtos 
e serviços em geral. 

Essa avaliação é da 
ACIC (Associação Co-
mercial e Industrial de 
Capivari), que não está 
otimista para uma virada 
nas vendas no Dia das 
Mães deste ano. 

A data é a mais im-
portante para o comér-
cio depois do Natal. O 
próximo Dia das Mães 
já é no domingo, 9 de 
maio. Neste sábado, 1º 
de maio, a expectativa é 
que os clientes já come-
cem a comprar os pre-
sentes.

Os comerciantes en-
frentam o 2º ano do Dia 
das Mães em plena pan-
demia da COVID-19. 
Ano passado, em todo o 
Estado de São Paulo, as 
restrições estavam mais 
rígidas, e as lojas físicas 
estavam fechadas, só 
com atendimento online 
ou delivery. 

Para o Dia das Mães 
de 2021, as restrições 
estão mais brandas. Em 

coletiva nesta quarta-
-feira (28), o Governo 
Estadual estendeu o ho-
rário de funcionamento 
do comércio até o dia 9 
de maio. O comércio e 
setor de serviços podem 
funcionar das 6h às 20h. 

Mesmo sendo feriado 
de 1º de maio (sábado), 
Dia do Trabalhador, a 
Prefeitura Municipal de 
Capivari informou que 
não há restrições, im-
postas pelo Governo do 
Estado, que impeçam a 
abertura do comércio. 

Estas medidas, mesmo 
que positivas, não alte-
ram a avaliação da ACIC. 
“Mesmo com o comér-
cio aberto, não estamos 
otimistas. Infelizmen-
te, todo o comércio está 

muito prejudicado. O Dia 
das Mães é uma das me-
lhores datas, mas de novo 
a previsão é de queda nas 
vendas”, lamenta Mar-
cus Bellini, presidente da 
ACIC Capivari. 

Segundo Bellini, o 
comércio local enfren-
ta uma crise crescente a 
cada mês. Ele relata que 
há dezenas de comer-
ciantes que já não estão 
conseguindo pagar o 
aluguel de seus comér-
cios, outros tiveram que 
demitir funcionários, e 
ainda há aqueles que não 
resistiram e fecharam as 
portas. “É triste a situa-
ção do comércio em Ca-
pivari”, lamenta.

Como alternativa, 
para buscar um folego 

financeiro para os co-
merciantes, o presidente 
da ACIC comentou que 
está sendo firmada uma 
parceria com o Banco do 
Brasil para financiamen-
tos mais acessíveis para 
quem vive do comércio. 
A iniciativa já foi discu-
tida em reunião com re-
presentantes do Banco, 
da Prefeitura e da Secre-
taria de Desenvolvimen-
to Econômico. 

Neste ano de 2021, 
mais uma vez a ACIC 
não vai realizar a Cam-
panha de Sorteio de Prê-
mios no Dia das Mães. 
Desde 2019, a Associa-
ção também passa por 
dificuldades financeiras e 
as campanhas, como a de 
Natal, foram suspensas.

ACIC não vê otimismo para as vendas 
do Dia das Mães no comércio local

Economia local  |  A data é a mais importante para o comércio depois do Natal

Rua XV de Novembro reúne os principais comércios de Capivari (Foto: Arquivo/O Semanário)
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Para garantir um bom 
faturamento em plena 
pandemia da Covid-19, 
donas de lojas de roupas 
e calçados de Rafard e 
Capivari estão aderindo 
às Lives de Vendas, a 
nova onda do momento 
que está movimentando 
as vendas através das re-
des sociais.

A ideia é interagir 
com os clientes, impul-
sionar as vendas e ga-
rantir seguidores nas 
páginas de Facebook e 
Instagram. Para realizar 
as lives é preciso ter um 
pouco de preparo, desde 
a apresentação das pe-
ças, interagindo com os 
seguidores, as modelos 
com as roupas e o aten-
dimento dos clientes via 
Whatshapp.

Incentivada por um 
fornecedor a aderir às 
lives, Sirene Callegari, 
de Rafard, que está no 
ramo de venda de rou-
pas há mais de dez anos, 
decidiu não ficar parada 
e se reinventar na pande-
mia. 

A primeira live da 
Sobreloja Sirene Calle-
gari, no bairro popular, 
foi no último dia 17 de 

abril, com mais de 200 
curtidas e outros mais de 
mil comentários. Com o 
anúncio das promoções 
na live, os clientes já fi-
zeram as reservas e só 
passaram para retirar. 

“A live me deixa mais 
perto do meu cliente, ele 
conhece os nossos pro-
dutos, tem a interação, a 
troca de mensagens e é 
muito bom para as ven-
das. Fiquei muito feliz 
com o resultado, e eu 
recomendo a experiên-
cia”, conta Sirene, que 

já tem data para a Live 
do Dia das Mães, dia 06 
de maio.

Tem Lives para to-
dos os estilos, mas a que 
mais chamam a atenção, 
principalmente do públi-
co feminino, são as cha-
madas ‘Live Liquida’, 
quando a expectativa é 
comprar produtos em 
promoções.

Esta experiência 
quem conta é a lojista 
Andressa C. Paschoal 
Bressiani, proprietária 
da Loja V2, em Capiva-

ri. Ela comprou a loja de 
roupas masculina, femi-
nina e infantil, em plena 
pandemia, no final do 
ano passado.

A incerteza das ven-
das não a fez desistir 
do negócio e ela partiu 
para as lives. “No iní-
cio eu fiquei apreensiva, 
mas quando fiz minha 
primeira live, ví que 
dava resultado. O que as 
clientes mais gostam é 
das Lives Liquida, com 
preços de promoção. Es-
tas são um verdadeiro 
sucesso, e ajudam muito 
nas vendas”, conta An-
dressa que costuma ter 
mais de 300 seguidores 
nas lives e que recomen-
da a ideia para mais lo-
jistas da cidade. 

Outra vantagem das 
lives, como relataram as 
duas entrevistadas, são 
os parceiros no sorteio 
de brindes. Outras lojas 
e comércios se unem a 
elas para sortear brindes 
ao final da transmissão 
ao vivo, o que acaba for-
talecendo a divulgação 
de quem faz a live e de 
quem entra como par-
ceiro.

“Tem seguidores da 

live que ficam até o fi-
nal por causa do sorteio. 
Depois ele busca o brin-
de aqui na loja, e sempre 
acaba comprando algu-
ma peça”, conta Sirene, 
que só na 1ª live teve 
mais de 15 empresas 
parceiras, com os mais 
diversos brindes para 

sorteio.
Na internet é possível 

encontrar vários tuto-
riais com dicas para os 
donos de lojas e comér-
cios que buscam inovar 
com as lives. Para Sire-
ne e Andressa, a live já 
faz parte do negócio e 
que veio para ficar.

Lojas de Rafard e Capivari apostam 
nas ‘Lives’ para alavancar as vendas 

Caminho  | Seguidores das redes sociais são potenciais clientes; vendas aumentam com a interação ao vivo dizem comerciantes que aderiram à tecnologia

Sirene Callegari, proprietária da Sobreloja Callegari  (Foto: Arquivo pessoal)

Andressa Bressiani, proprietária da loja V2, em Capivari  (Foto: Arquivo pessoal)
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Desde a inauguração 
da ampliação da UTI 
do Hospital Unimed 
Capivari, o setor tem se 
mostrado um diferencial 
positivo. Com 14 leitos 
atualmente (além dos 
10 leitos de UTI exis-
tente, transformação de 
quatro leitos comum 
em Leitos UTI devi-
do à Pandemia), equipe 
multidisciplinar capaci-
tada e equipamentos de 
última geração, o setor 
tem feito um excelente 
trabalho, principalmente 
no último ano, no auxí-
lio aos pacientes com a 
Covid-19.

Números atualizados 
até 15 de abril de 2021 
indicavam que o setor 
recebeu 125 interna-
ções desde a chegada do 
Novo Coronavírus, sen-
do 64 em 2020 e 61 em 
2021.

Seja pelo índice de 
mortalidade, que está 
abaixo da média na-
cional, ou pela taxa de 
resolutividade, a UTI 
Respiratória Adulto do 
Hospital Unimed Ca-
pivari atingiu o nível 2 
de Acreditação Plena 
da ONA. Segundo o 
médico intensivista Dr. 
Marcelo Pinelli, coor-
denador médico da uni-
dade, “atingir o nível de 
acreditação plena para a 
UTI Adulto do HUC foi 
uma das metas estabele-
cidas no Plano de Ges-
tão. A oferta de serviço 
próprio de hemodiálise 
na unidade, por exem-
plo, dá mais agilidade 
e proporcionou tera-
pias de última geração 
a pacientes que desen-
volvem insuficiência 

renal aguda, patologia 
com prevalência de 25 a 
40% em pacientes críti-
cos”, destaca o médico 
intensivista. 

Outro ponto a ser des-
tacado é a aquisição de 
dois novos respiradores 
e aluguel de outros dois, 
aquisição de monitores 
multiparâmetros, acrés-
cimo de 20% nas bom-
bas de infusão e outros 
equipamentos.

O novo estoque de 
oxigênio, projeto inicia-
do em meados do ano 
passado, é outro ponto 
que merece destaque e 
que, certamente, é um 
dos grandes responsá-
veis pelos bons núme-
ros da UTI. Antes com 
capacidade de armaze-
namento de 3.000 m³ de 
oxigênio, a capacidade 
foi dobrada para 6.000 
m³.

Outro aspecto funda-
mental do Plano de Ges-
tão, segundo o diretor 
presidente da Unimed 
Capivari Dr. Luiz Antô-
nio Bereta, foi a imple-
mentação de uma equi-
pe multidisciplinar para 
abordagem dos pacien-
tes, incluindo a Equipe 
Multiprofissional de Te-
rapia Nutricional, coor-
denada pelo nutrólogo 
Dr. Cláudio Favaro.

Desde o início de 

2020, muitas altas por 
pacientes com Covid-19 
foram registradas, sem-
pre motivos de elogios 
por pacientes e familia-
res.

Para Dr. Bereta, “pro-
va dessa confiança e re-
conhecimento técnico 
que temos, é que rece-
bemos pacientes com 
Covid-19 de centros 
distantes, mas que acre-
ditam na capacidade do 
Hospital”.

Desde o início da 
pandemia, houve 20% 
aumento no efetivo de 
enfermeiros, técnicos e 
auxiliares, 10% de au-
mento na higienização e 
foram dobradas as quan-
tidades de fisioterapeu-
tas e médicos intensivis-
tas (plantão UTI).

Todos os profissio-
nais também merecem 
um reconhecimento 
muito especial, por seu 
esforço, dedicação, mas 
também pela grande ca-
pacitação na prestação 
de atendimento de ex-
celência, que resulta em 
ótimos índices técnicos 
que o setor possui. “Es-
tamos num momento de 
pandemia e a estrutura 
da unidade está fazendo 
a diferença no atendi-
mento ao paciente crí-
tico com a Covid-19”, 
acredita Dr. Pinelli.

UTI da Unimed Capivari 
é referência na região

Covid-19  |  São 14 leitos equipados para atender casos mais graves

Espaço UTI atende pacientes críticos de toda região (Foto: Divulgação)
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Cine Vera cruz 
reabre com 

Godzila vs Kong

CAPIVARI

O Cine Vera Cruz de 
Capivari retomou suas 
atividades na quinta-
-feira (29), com a rea-
bertura da sala de cine-
ma, depois do período 
fechado por conta das 
restrições de preven-
ção à Covid-19.

Com todas as me-
didas sanitárias e de 
segurança adotadas, as 
sessões estão de volta 
com o lançamento do 
filme Godzila vs Kong, 
que traz o duelo entre 
duas forças da nature-

za que vão se enfrentar 
numa batalha eletri-
zante.

Os ingressos são li-
mitados e com venda 
somente na bilheteria. 
As sessões de cinema 
voltaram com horários 
todos os dias às 17h30 
e 20h, e aos sábados 
e domingos com três 
sessões: às 15h, 17h30 
e 20h. Para mais infor-
mações e para conferir 
o trailer do filme aces-
se: www.cineveracruz.
com.br.

Prefeito Fábio Santos e vice Wagner Bragalda acompanharam serviços no 
espaço que receberá ampliação do cemitério (Foto: Divulgação/PMR)

Na última Sessão Or-
dinária do Legislativo de 
Rafard, dia 27 de abril, 
os vereadores Rodolfo 
Minçon e Rogério Dias 
Rodrigues, durante uso 
da tribuna, anunciaram a 
vinda de novas conquis-
tas para o município.

Minçon afirmou que, 
segundo a deputada esta-
dual Valéria Bolsonaro, 
atualmente sem partido, 
está previsto para chegar, 
em breve, um veículo 
para o Conselho Tutelar 
de Rafard.

A conquista, de acor-
do com o vereador, é 
resultado de um pedido 
feito pelo prefeito Fábio 
dos Santos, na época ve-
reador em 2020. Além 
do veículo, o kit destina-
do ao Conselho Tutelar 
comtempla computado-
res, refrigerador e bebe-
douro, itens estes ainda a 
serem liberados. 

“O pedido que o Fa-
binho fez como vereador 
foi encaminhado para 
o Ministério dos Direi-
tos Humanos, através de 
emenda do deputado fe-
deral Paulo Freire Costa 
(PL)”, comentou Min-
çon, em uso da tribuna 

livre.
Outra conquista para 

Rafard foi anunciada 
pelo vereador pastor Ro-
gério Dias Rodrigues. 
Segundo ele, já estão nos 
cofres da prefeitura uma 
verba de meio milhão de 
reais, vindas através de 
emenda parlamentar do 
deputado Júnior Bozzela, 
do PSL. 

“De acordo com as 

informações que recebi 
do prefeito Fábio, esta 
verba será aplicada para 
as obras de ampliação da 
ciclovia da Avenida São 
Bernardo. O recurso já 
chegou, e agora vai para 
a fase de execução do 
projeto”, disse o verea-
dor. 

Uma segunda verba 
também está prevista 
para o município, con-

forme afirmou o pas-
tor Rogério. Trata-se de 
mais meio milhão de 
reais para investimentos 
na Saúde. Este recurso é 
através de emenda parla-
mentar do deputado es-
tadual Matheus Martins 
Coimbra Aguiar, o Te-
nente Coimbra, do PSL. 
A verba deve estar dispo-
nível para o Executivo já 
nas próximas semanas.

Rafard vai receber veículo para 
Conselho Tutelar e R$ 500 mil para 
ampliar Ciclovia da São Bernardo

Política  |  Recursos foram anunciados na sessão ordinária de terça-feira, na Câmara de Rafard

Vereador Pastor Rogério, prefeito Fabinho, deputada Valéria Bolsonaro e vereador Rodolfo Minçon (Foto: Arquivo pessoal)
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Até a tarde da última 
quarta-feira (28), o Ser-
viço de Saúde de Ra-
fard havia vacinado 217 
pessoas contra a Gripe 
Influenza H1N1. Deste 
total, 139 são crianças 
com idade de seis meses 
e menores de seis anos.

Nesta 1ª fase da Cam-
panha, que se encerra 
dia 10 de maio, o grupo 
prioritário, definido pelo 
Ministério da Saúde, é 
de trabalhadores da Saú-
de, crianças a partir de 
seis meses e menores 
de seis anos, gestantes e 
mulheres que tiveram fi-
lhos nos últimos 45 dias.

De acordo com o di-
retor de Saúde do mu-
nicípio de Rafard, Van-
derlei Cocato Borges, 
a meta, desta 1ª fase é 
vacinar 929 moradores 
até o fim da Campanha. 
Ele afirmou também que 
o posto de vacinação é 
o mesmo da Vacina da 
COVID-19, na EMEI 
Benedita Almeida Ven-
dramin, na Av. Dr. José 
Soares de Faria, com ho-
rário de funcionamento 
das 8h às 16h.

“Todas as vacinas 
estão centralizadas na 
EMEI Benedita, porém 

com salas separadas, bem 
sinalizadas e com orien-
tação de uma equipe de 
funcionários muito bem 
capacitada para atender 
a população. São vacinas 
da H1N1, da COVID e 
do calendário habitual 
de vacinas, isso facilita o 
trabalho e reduz o fluxo 
na Unidade de Saúde”, 
explicou Cocato. 

Em Capivari, as do-
ses aplicadas da vacina 
da gripe H1N1 eram de 
cerca de 2 mil, de acordo 
com os dados da última 
terça-feira (27). A meta 
da Secretaria Municipal 
de Saúde é vacinar pou-
co mais de 19.500 pes-
soas do grupo prioritário 
desta 1ª fase. Para vaci-
nar, o morador deve pro-
curar os postos de saúde 
dos bairros ou a sala de 
vacina do posto central.

A 2ª fase da Campa-
nha contra a Influenza 
começa dia 11 de maio 
e vai até 08 de junho 
com a vacinação dos 
professores e idosos a 
partir dos 60 anos. Uma 
orientação importante 
do Ministério da Saúde 
é que se a pessoa tomou 
a primeira ou a segunda 
dose da vacina contra a 

COVID-19, é preciso 
aguardar pelo menos 15 
dias para se vacinar con-
tra a gripe H1N1.

COVID-19
Na imunização contra 

a COVID-19, os núme-
ros mais atualizados de 
Rafard, informados nesta 
quarta-feira, pela Direto-
ria Municipal de Saúde, 
foram de 1.102 pessoas 
vacinadas com a 1ª dose 
e 507 já com a 2ª dose.

O número de profes-
sores e profissionais da 
Educação vacinados no 
município é de 65, já 
policiais, a quantidade é 
de 15 imunizados até o 
momento. Todos estes 
ainda precisam tomar a 
2ª dose da vacina.

Sobre o cronograma 
de imunização da Covid e 
a entrega das remessas de 
vacina, o diretor de Saú-
de de Rafard informou 
que o cronograma segue 
normalizado, de acordo 
com a Secretaria Estadual 
de Saúde. Na última ter-
ça-feira, segundo o dire-
tor Cocato, o município 
recebeu 60 novas doses 
da vacina CoronaVac e 
outras 90 doses da vacina 
Astrazeneca.

Capivari, de acordo 
com dados divulgados 
pela Secretaria Munici-
pal de Saúde, na manhã 
da terça-feira, já haviam 
sido imunizados com a 
1ª dose 6.832 pessoas, e 
com 2 ª dose 3.889. O to-
tal de doses aplicadas até 
esta data era de 10.721. 

Sobre a imunização 
dos professores e pro-
fissionais da Educação 
no município, Capivari 
já aplicou a 1ª dose em 
424 trabalhadores, já a 
vacinação dos policiais 
está ocorrendo em Pira-
cicaba.

Influenza: 217 são 
vacinados em Rafard 
e 2 mil em Capivari 

Vacina contra a Gripe  |  Meta na 1ª etapa em Rafard é de pouco mais de 
900 pessoas, e em Capivari, em torno de 19.500, até dia 10 de maio




