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OpiniÃo
Saia da zona de 

conforto com 
responsabilidade
Tempos difíceis também despertam as pes-

soas para grandes mudanças. Sair da zona de 
conforto não é fácil, mas é necessário para o 
crescimento, seja na vida pessoal ou profi ssio-
nal. Afi nal, são nas adversidades que a gente 
descobre ser mais forte do que imagina.

E explorando o tema do momento, a Co-
vid-19, que trouxe consigo a necessidade de 
grandes mudanças de rotina e adaptações, po-
demos tirar sim lições de vida muito boas.

Nesta edição, pautamos o Dia Mundial do 
Ciclismo, e aproveitamos para trazer a história 
de superação de pessoas, que enxergaram no 
ciclismo, a oportunidade de abandonar a vida 
sedentária, em busca de mais saúde. 

A formação de grupos de ciclismo e o grande 
aumento no número de praticantes, também 
tem despertado o olhar turístico para o esporte. 
Ou seja, a modalidade MTB (mountain bike), 
une saúde física, mental, esporte e turismo, 
sem dizer do potencial na exploração econômi-
ca, gerando emprego e renda. É preciso olhar 
com bons olhos!

Ainda falando sobre pandemia, outro sen-
timento aguçado acerca da situação, foi a soli-
dariedade das pessoas. Algumas com foco em 
ajudar nas necessidades básicas de famílias em 
vulnerabilidade social, outras em favor do meio 
ambiente, tema também abordado nesta edição.

Em contraponto, sempre existem às pesso-
as que insistem se manter alheias e fechar os 
olhos à realidade a sua volta. Não ajudam e são 
as primeiras a criticar e cobrar quando preci-
sam de suporte de saúde pública.

Casos de aglomerações e festinhas clandes-
tinas não param de aumentar, impactando na-
turalmente os dados apresentados pelos gover-
nos municipais no enfrentamento a pandemia. 
O número de casos positivos e de mortes só 
aumentam, os hospitais estão lotados, os pro-
fi ssionais esgotados e boa parte da população, 
com medo.

Será que é tão difícil assim ter consciência e 
compaixão para com o próximo? Muitas pes-
soas parecem estar vivendo os últimos meses 
como se fossem os últimos de suas vidas. E, 
pode ser mesmo, nunca se sabe, o problema é o 
desrespeito com os que se preocupam e lutam 
para reduzir os números dessa pandemia sem 
precedentes.

É preciso viver, mas, com responsabilidade. 
Neste momento, o zelo pela vida é uma tarefa 
de todos.

Que Deus nos abençoe e projeta, e que o fi m 
dessa ‘praga’, esteja próxima do fi m.

Editorial

Entre em contato com o autor: 
vendramim1936@gmail.com
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FilosoFanDo L�������� V��������
é professor de Filosofi a,  Éti ca e História

Origem da música
A música é universal 

desde o céu à Terra, em 
todos os países e todos os 
seres vivos apreciam a boa 
música. Qual é sua origem?

A lenda grega diz que 
Apolo e Mnmósine tive-
ram nove � lhas que ins-
piraram a arte e a ciência: 
Calíope inspirou a poesia 
trágica; Clio, a história e a 
arte de tocar harpa; Euter-
pe, a poesia lírica; Érato, a 
poesia do amor, hino e a 
lira; Terpsícore, a dança, o 
hino e a � auta; Urânia, As-
tronomia; Tália, comédia; 
Polimnia, dança e hino 
religiosos; Melcômene, a 
tragédia.

A música tem origem 
no Deus Criador de todas 
as coisas. Ele é o músico 
por excelência. Em todos 
os eventos e a cada celebra-
ção a Deus há músicas en-
cantadoras que enlevam e 
enobrecem o coração. As-
sim foi no � ndar da cria-
ção; era sábado (Gn. 2:2), 
as estrelas e todos os � lhos 
de Deus, coral e orques-
tra de muitas criaturas se 
rejubilaram (Jó 38:7) ante 
a beleza, fragrância e har-
monia dos recém criados 
Terra e Adão. 

Assim foi a solene en-
trega da Lei de Deus a 
Israel. O monte Sinai tre-
meu com a ofuscante glo-
riosa presença de Deus, 
ao som estrondoso da 
música apresentada pelos 

anjos acompanhantes (Ex. 
19:15-19; 20:18), até Moi-
sés tremeu (Hb. 12:18-21). 

Imagine, o dia da vol-
ta de Jesus, quando, com 
todo o poder, toda a Sua 
glória e todos os trilhões 
de anjos, tocando e can-
tando (Mt. 24:30-31), que 
espetáculo de luz, calor e 
música! Prédios e mon-
tes desmoronarão (Ap. 
16:20), mortos ressurgi-
rão perfeitos e sadios, jus-
ti� cados transformados 
(1 Co. 15:51-54), e todos 
juntos cantarão ao som da 
orquestra o cântico da vi-
tória (Ap. 14:3-4).

As escolas de Israel 
tinham aulas de músi-
ca e seus ensinos eram 
por meio de cânticos, em 
suas festas religiosas havia 
muita música e seus cultos 
hinos de louvor.

Na Terra renovada os 
mudos cantarão em gra-
tidão e louvor a Jesus (Is. 
35:6).

A música é um dom de 
Deus para suavizar a vida 
dos homens e o seu rela-
cionamento com as outras 
criaturas.  É uma terapia 
para todos, animais ou hu-
manos. Segundo cientistas 
escoceses uma boa seleção 
musical deixa os animais 
mais dóceis, menos es-
tressados e agressivos, de-
sacelera o ritmo cardíaco 
e diminui o estresse. 

Música clássica, como 

Danúbio Azul de Strauss, 
A Sinfonia Pastoral, de 
Beethoven, e Bridge over 
Troubled Water, de Simon 
& Garfunkel, a Sonata de 
Mozart reduz a ansiedade, 
aumenta o tempo de sono 
e diminui o latido dos ca-
ninos; as vacas � cam mais 
calmas, diminui o tempo 
de ordenha e aumenta até 
3% na produção de leite. 
Estudo nas Filipinas em 
2016, mostrou que as mú-
sicas clássicas melhoram 
o desempenho das codor-
nas, a qualidade dos ovos, 
o peso corporal, o com-
portamento e a economia 
da criação.  Estudo recen-
te com 40 ratos mostrou 
melhora de memorização.

Canções barulhentas, 
tais como Tiger Feet, de 
Mud, e Size of a Cow, de 
Wonder Stu� , e o heavy 
metal tiveram efeitos con-
trários na produção de 
leite, aumentou os latidos 
e o estresse, e diminuiu o 
tempo de sono.

Portanto, a música 
pode ser uma força divina 
para moldar as emoções 
de humanos e animais. A 
famosa escritora estadu-
nidense Ellen G. White 
escreveu: A história dos 
hinos da Bíblia está reple-
ta de sugestões quanto aos 
usos e benefícios da mú-
sica e do canto. A música 
muitas vezes é pervertida 
para servir a � ns maus e, 

então, se torna um dos po-
deres mais sedutores para 
a tentação. Corretamente 
empregada, porém, é um 
dom precioso de Deus, 
destinado a erguer os pen-
samentos a coisas altas e 
nobres, a inspirar e elevar 
o coração. Assim como os 
� lhos de Israel, viajando 
pelo deserto suavizavam 
sua viagem pela música de 
cânticos sagrados, Deus 
ordena a Seus � lhos que 
alegrem sua vida peregri-
na. Há poucos meios mais 
e� cazes para � xar Suas 
palavras na memória do 
que repeti-las em cânti-
cos. Esse tipo de cântico 
tem um poder maravilho-
so. Ela pode subjugar as 
naturezas rudes e incultas; 
suscitar pensamentos e 
despertar compaixão, para 
promover a harmonia de 
ação e banir a tristeza e os 
maus pressentimentos, os 
quais destroem o ânimo e 
debilitam o esforço.

Que haja cântico no lar, 
de hinos que sejam suaves 
e puros, e haverá menos 
palavras de censura e mais 
de animação, esperança 
e alegria. Haja cântico na 
escola, e os alunos serão 
levados para mais perto 
de Deus, dos professores e 
uns dos outros (M. Mati-
nal, 2021, p. 148).

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

Tudo é passageiro, permanece a lógica e o bom-senso

Quer ser melhor? Então 
se esforce e se sacri� que 
no estudo e no trabalho, 
esquecendo alegrias passa-
geiras e lembrando que as 
alegrias verdadeiras estão 
em nós.

Mas faça tudo dosado, 
com dedicação e na con-
vicção de que assim o me-
lhor estará acontecendo 
com você. Só colhe quem 
planta, e quem renuncia 
às satisfações pessoais em 
favor do aprimoramento 
moral e espiritual só pode 
colher a felicidade plena. 

A maior felicidade é a 
de proporcionar alegria e 
bem-estar aos outros do 
nosso caminho. 

Guarde a lição da pará-
bola do bom samaritano, 
que ia a caminho e teve 
compaixão do homem ca-
ído. Antes de o samaritano 
chegar, Jesus diz que ha-

viam passado pela mesma 
estrada dois homens que 
estavam descendo, e que o 
samaritano estava em via-
gem. Linda essa descrição.

O Mestre desconcer-
tava: um homem que não 
envelheceu, viveu apenas 
trinta e três anos, e tinha 
uma lógica e um bom-sen-
so fora do comum. Todos 
queriam descobrir os seus 
segredos e a origem da au-
toridade moral que, quase 
sempre, o colocava acima 
dos próprios profetas que 
o haviam precedido. 

Com enorme lógica 
suas recomendações mo-
di� cavam radicalmente 
a determinação profética 
anterior.

Exemplo: quando dizia 
“ Ouvistes o que foi dito: 
Amarás o teu próximo, e 
odiarás o teu inimigo. Eu, 
porém, vos digo: Amai a 

vossos inimigos, bendizei 
os que vos maldizem, fazei 
bem aos que vos odeiam, e 
orai pelos que vos maltra-
tam e vos perseguem; para 
que sejais � lhos do vos-
so Pai que está nos céus” 
(Mateus 5:43-44).

Segundo a lógica de Al-
bert Einstein, a história a 
seguir, que pode ser uma 
lenda, conta que estavam 
duas crianças patinando 
num lago congelado:

Era uma tarde nubla-
da e fria, própria para o 
exercício da patinação, e 
as crianças brincavam des-
preocupadas.

De repente, o gelo que-
brou e uma delas caiu, � -
cando presa na fenda que 
se formou.

A outra, vendo seu ami-
guinho preso, e se conge-
lando, tirou um dos patins 
e começou a golpear o gelo 

com todas as suas forças, 
conseguindo por � m, que-
brá-lo e libertar o amigo.

Quando os seguranças 
do local chegaram e viram 
o que havia acontecido, 
perguntaram ao menino: 
“Como você conseguiu fa-
zer isso? É impossível que 
tenha conseguido quebrar 
o gelo, sendo tão pequeno 
e com mãos tão frágeis!” 

Nesse instante, um an-
cião que passava pelo lo-
cal, respondeu: “Eu sei 
como ele conseguiu”.

Todos perguntaram: 
“Pode nos dizer como foi, 
então?”

“É simples”, respondeu o 
velho: “Não havia ninguém 
ao seu redor para lhe dizer 
que não seria capaz”. (1) 
https://www.feis.unesp.br/
Home/departamentos/fisi-
caequimica/relacaodedocen-
tes973/alogicadeeinstein-1

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

“Na lógica da vida, dividir é aumentar. Dividir as conquistas multiplica a felicidade. 
Siga sempre a lógica da vida”. Augusto Cury
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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

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

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

KA 2010
Vendo, 1.0, fl ex, preto, R$ 15 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
indeterminado

PALIO FIRE ECON 2013
Vendo, fl ex, branco, 2 portas, R$ 
17 mil. Tratar pelo fone: 3492-5543. 
PV - indeterminado

UNO VIVACE 2011
Vendo, fl ex, 1.0, cinza, R$ 20 mil. 
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

C3 2011
Vendo, fl ex, 1.0, prata, R$ 21 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
indeterminado

CLASSIC LS 2012
Vendo, flex, prata, R$ 22.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
indeterminado

ECOSPORT FLS 2007
Vendo, flex, prata, R$ 23.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
indeterminado

UNO WAY 2014
Vendo, fl ex, 1.0, prata, R$ 24.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
indeterminado

CELTA LT 2014
Vendo, flex, 4 portas, cinza, R$ 
25.500,00. 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

NOVO GOL 2013
Vendo, fl ex, 1.6, cinza, R$ 29 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
indeterminado

MALIBU LTZ 2011
Vendo,gasolina, prata, R$ 34 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
indeterminado

UNO VIVACE 2016
Vendo, fl ex, 1.0, preto, R$ 31 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
indeterminado

COROLLA XLI 2009
Vendo, fl ex, prata, 1.8, R$ 33 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
indeterminado

SAVEIRO TROOP CE 2011
Vendo, fl ex, preta, R$ 34 mil. Tratar 
pelo fone: 3492-5543. PV - indeterminado

I30 2011
Vendo, gasolina, automático, 2.0, 
preto, R$ 37 mil. Tratar pelo fone: 
3492-5543. PV - indeterminado

ARGO DRIVE 2018
Vendo, f lex,  1.0,  branco,  R$ 
43.800,00. Tratar pelo fone: 3492-
5543. PV - indeterminado

HB20 2018
Vendo, f lex,  1.0,  bracno,  R$ 
45.800,00. Tratar pelo fone: 3492-
5543. PV - indeterminado

SORENTO 2013
Vendo, gasolina, 3.5, 7 lugares, 
preto, R$ 65 mil. Tratar pelo fone: 
3492-5543. PV - indeterminado

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

POLO HL 2019
Vendo, fl ex, prata, 1.0, R$ 77 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
indeterminado

Veículos

CLASSIFICADOS

27/05 - Marina Pereira Demoner - 50 anos
27/05 - Antonio Pavan - 70 anos
28/05 - Maria de Lourdes de Paula Lima - 57 anos
28/05 - Isaac Resende Feres - 69 anos
28/05 - Domingos Jesuino Vallelongo - 90 anos
28/05 - Eloi Spinace - 48 anos
28/05 - Sônia Aparecida Polezi Santana - 62 anos
28/05 - Zelia Maria do Nascimento Panserini - 79 anos
29/05 - Cleide Mara Alves de Oliveira - 66 anos
29/05 - Marcelo Inacio dos Santos - 42 anos
29/05 - Anisio Vieira de Souza - 63 anos
29/05 - Euclides Michelino - 85 anos
29/05 - Terezinha Ferreira dos Santos Oliveira - 85 anos
30/05 - Luis Antonio da Silva - 51 anos
30/05 - Aparecida Maria Oliveira Pego - 52 anos
30/05 - Hermelina dos Santos Lima - 93 anos
01/06 - Roberto de Paula - 64 anos
02/06 - Francisco Nadir Moreno - 82 anos

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

 HUGO CERQUEIRA DE ALMEIDA e LARISSA DOS SAN-
TOS RODRIGUES, sendo o pretendente: natural de Itaquaquece-
tuba-SP, onde nasceu, aos 06/08/1979, profi ssão: caminhoneiro 
desempregado, estado civil: divorciado, domiciliado e residente em 
Rafard-SP, Rua Carlos Lucchi, 619, Popular, fi lho de Israel de Almei-
da e Luzia Cerqueira; e a pretendente: natural de Capivari-SP, onde 
nasceu, aos 22/07/1997, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, 
domiciliada e residente em Rafard-SP, Rua Carlos Lucchi, 619, Po-
pular, fi lha de João Pimenta Rodrigues e Sandra Regina dos Santos.
 Rafard, 28 de maio de 2021.

Rosane Mila Peixoto - Ofi cial e Tabeliã

Valor: R$ 66,00 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)
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Há quatro anos, no 
dia 3 de junho de 2018, 
a ONU (Organização 
das Nações Unidas) ins-
tituiu o Dia Mundial da 
Bicicleta. Nos tempos 
atuais, da pandemia, o 
uso da bicicleta chega a 
ser uma recomendação 
da OMS (Organização 
Mundial da Saúde). 

Para comemorar a 
data, a reportagem d’O 
Semanário conversou 
com ciclistas que encon-
traram, pedalando, um 
jeito mais saudável, feliz 
e livre de praticar ativi-
dade física em meio ao 
distanciamento social. 

Bicicleta melhora 
a saúde e o 
casamento  
Eliane Miguel Sam-

paio, 39 anos, moradora 
de Capivari, é motorista 
executiva e começou no 
ciclismo há um ano e 
meio. 

Ela deixou uma vida 
sedentária e de pouco 
sucesso nas atividades 
físicas dentro das acade-
mias, agora, se diz muito 
mais saudável e dispos-
ta. “Eu me descobri na 
bicicleta”, afirma.

A motorista conta que 
a prática do ciclismo 
trouxe mais equilíbrio 
e menos estresse para o 
dia a dia, somando a per-
ca de peso e o controle 
da tireoide. 

Foi motivada pelo ci-
clismo que Eliane teve 
mais uma conquista, 
desta vez na vida pesso-
al. Seu esposo, até então 

de vida sedentária, ado-
tou a bicicleta e também 
começou a pedalar. Ri-
cardo Sampaio de Sou-
sa, 41 anos, chegou a 
pesar quase 170 quilos. 
Em seis meses ele elimi-
nou 32 quilos, só peda-
lando.

A paixão pela bici-
cleta uniu ainda mais 
o casal, que criou um 
grupo só para ciclistas 
iniciantes. No começo 
eram apenas cinco ami-
gos que pedalavam jun-
tos. Hoje, são mais de 
60 integrantes no Grupo 
Pedala Capivari.

“Vejo no ciclismo 
a superação. Eu saí de 
uma vida sedentária no 
sofá para uma ativida-
de saudável que me deu 
qualidade de vida. Hoje, 
o grupo incentiva outras 
pessoas que também po-
dem se superar pedalan-
do”, conta Ricardo.

O Grupo Pedala Capi-
vari está aberto a novos 

participantes. Para fazer 
contato basta acessar o 
Instagram @pedalaca-
pivari ou mandar men-
sagem para o WhatsApp 
(19) 99183-8457. 

‘Se aparece um 
desafio, você tem 
que continuar 
pedalando’, diz 
professora ciclista
Outra história de 

amor com o pedal teve 
início há quatro anos na 
vida da professora de 
História, a rafardense 
Aline Maria Rodrigues 
da Rocha, de 37 anos.

Hoje, integrante assí-
dua do grupo Parceiros 
do Pedal, Aline conta 
que o ciclismo mudou 
sua vida, e o que era para 
ser apenas uma atividade 
esporádica, se transfor-
mou numa paixão, com 
treinos de três a quatro 
vezes por semana.

“Fui gostando, apren-
dendo mais sobre ci-

clismo e melhorando 
os equipamentos. Hoje 
treino com foco para 
participar de competi-
ções”, diz a professora, 
que também conseguiu 
motivar o filho de 12 
anos que já começou a 
pedalar.

Além das amizades, 
da melhora no condicio-
namento físico e da be-
leza dos lugares que Ali-
ne já conheceu montada 
numa bicicleta, ela tam-
bém afirma que há lições 
no ciclismo, que servem 
para a prática na vida. 

“Se aparece um de-
safio no meio do pedal, 
não tem jeito, você tem 
que continuar pedalan-
do. Isso se aplica na 
vida também, é preciso 
aprender a se superar em 
todos os sentidos”, ensi-
na. 

Bicicleta conecta 
amigos e abre 
trilhas no Turismo 
Mais um apaixonado 

pelo pedal, o comercian-
te rafardense José Oélio 
Cobra Cyrino Júnior, 
de 54 anos, já pratica o 
ciclismo há mais de 10 
anos.

Zé Oélio faz parte de 
vários grupos de ciclis-
tas, que juntos, somam 
mais de 100 participan-
tes, trocam experiências 
e programam rotas em 
estradas de terra, geral-
mente, em trechos de 
Rafard, Capivari, Mom-
buca, entre outras cida-
des da região.

O comerciante relata 
que os benefícios para 
a saúde e bem-estar são 
inúmeros. “Não achei 
nada parecido com os 
benefícios do pedal. Dá 
mais resistência física, 
eu me alimento e durmo 
muito melhor”, conta Zé 
Oélio, que também leva 
o filho de 15 anos para 
os treinos num trecho 
de cerca de 20 Km, no 
entorno de Rafard, pró-

ximo à ponte da Leopol-
dina. 

Além dos benefícios 
para a saúde e do víncu-
lo com novas amizades, 
pedalar em grupos e em 
contato com a nature-
za já se tornou um dos 
fortes atrativos para o 
Turismo na região. Os 
ciclistas combinam os 
passeios e definem tri-
lhas que podem ser entre 
os municípios vizinhos, 
ou até mesmo em expe-
riências mais ousadas, 
como pedalar por dois 
dias mais de 250 Km de 
ida e volta no percurso 
do Caminho do Sol. 

Locais bem mais per-
tos também são atrativos 
para os amantes do pe-
dal. Em Rafard, é cada 
vez mais comum encon-

trar com eles pedalando 
em lugares como a Fa-
zenda Itapeva, Fazenda 
São Bernardo, Ponte da 
Leopoldina, Tanque São 
José, entre outros.

“Têm muitos lugares 
bons e bonitos para fa-
zer percursos em Rafard 
e nas cidades vizinhas. 
Um deles é um trajeto 
de 40 Km que fazemos 
da ponte da Fazenda Le-
opoldina, indo até Mom-
buca”, conta Zé Oélio. 

Unidos pelo pedal e 
pela paixão no ciclis-
mo, os grupos conecta-
dos têm participantes de 
Rafard e Capivari. São 
eles: Fala Fera MTB, 
Pedala Capivari, MTB 
Bikes, Panda, Pedali-
tros, Monstrão e Parcei-
ros do Pedal.

Dia Mundial da Bicicleta: praticantes do 
mountain bike falam de saúde e superação

MTB  |  Modalidade tem transformado a vida de pessoas sedentárias e unindo pessoas para a prática da saúde e do turismo na região

Casal Eliane e Ricardo praticam, juntos, o MTB; esporte propiciou uma vida mais 
saudável para Ricardo, que perdeu 32 quilos pedalando   (Foto: Arquivo pessoal)

Dos livros de história para o pedal; professora explora beleza dos lugares e participa de competições  (Foto: Arquivo pessoal)

Zé Oélio pedala na companhia do filho  (Foto: Arquivo pessoal)
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Dia 04/06
Guimar Darroz Bortolucci
Leonice Lopes de Paula Garcia
Luis Antonio Gave
Paula Barros
Luis Gustavo Gosmes
Leandro Pereira
Laís Sanguino Zuin
Cristiano Alves

Dia 05/06
Celso Ap. Souza Vicente
Fernando Qualiato Moreira
Daiane Vieira Silva Moreira
Mariana Albiero Ferreira
Flavia Cristina de Souza Quagliato
Tilda de Almeida Ferrari
Olavo Barboza da Silva
Bruno Galvão Piovesan
Luidi Toledo
Rafael Xavier Leite
Tatiane Gonçalez
Vagner Paula
Ramon S. J. Silva
Mirella Prado
Reldrey Fernandes
Claudio Toledo
Odacir Infante
Vagner Paula

Dia 06/06
Jucimara Valencio Alves
Stefano Alexandre Talassi
Luis Carlos do Carmo Lima
Randal Costa Souza
José Carlos Ferreira
José Luiz Veroneze
Joziel Brito
Maiara Bracho
Aparecida Campos
Elaine Cavachini Almeida
Elaine Salvador
Juliana Vicentin
Dijalma Toledo
Adriana Manzatto
Elisa Borges
Diana Angeli
Erik Carillo
Guacira Lino de Souza
Sandro Gorski
Denis Ribeiro
Sônia Monegatto
Celio Amorim

Dia 07/06
Florentina A. Mingorante Amaral
Maria Ap. O. Silva
Maria Ap. Cinto Floriano
Maria Pasqualini Soares
Rodolfo A. D. Pacheco
Angela Barboza
Luciano de Paula
Eretuza Dias
Katia Piazza
Eduarda Bueno
Jorge Fontura
Daniela Canto
Felipe Colodeto
Pablo Taranto

Dia 08/06
Regiane Ap. Risso da Silva
Juliana Renata Valencio Alves
Deise C. Campanholi
Elisete Ap. Pavan Possignollo
Maurício da Cruz
Paulo Sérgio Madeira Junior
Amanda Mendes
Laurinda Monteiro
Hélen Bruna Pingerno
Juliana Valencio
Fabiana Bianchi
Douglas Monteiro
Fabio Volpatto
José Roberto Collaneri
José Eduardo Campos Pacheco
Carlos Ferraz

Dia 09/06
Edilson Antonio Formis
Edmundo João Dante
Natalina M. Piazentin
Maria Antonieta P. Prodoskymi
Matheus Campanholi Delghingaro
Norberto Ferraz Leite
Luzia Silva
Vitor Hugo Floriano Poletti
Alexandre Quibáo
Marcelo Floriano
Maria Frassetto Fávaro
João Carlos Benatti
Roberta Marreto Andretta
Igor Gatti
Rosana Aparecida Mancini
Paulo Ricardo
Vanessa Douglas Menegon
Gildo Marini
Josilene Mader 
Roberta Tomazoli
Vivian Ferracioli
Kataine Paixão
Cilza Bragion
Tatiane Ramos
Leandro Moraes

Dia 10/06
Natalia Prado Mobioli
Maria Bendita Almeida Machado
Julia Perecim Menegati
Gabriele Prado Mobioli
Valdisira J. Conceição
Sirlei Daniela
Gabriel Muller Piccinin
Vanessa Ferraz Ferreira
Aline Cristófoli
Gabriela Possignolo Valli
Murilo Castelo
Mirela Schincariol
Célia Ferreira
Amanda Silva
Jorginho Reis
Daiana Helena Aparecida Mancini
Vitor Gonsalves
Sergina Nascimento Rosa
Valeria Souza
Victoria Ragazzo
Antonio Rodrigues
Everton Tiago Mora Pedroso (Palitinho)
Mariana Pereira

Áries - De 21/03 a 20/04: Sua mente pode estar mais rápida do que nunca, mas isso 
pode trazer nervosismo, impaciência e ansiedade num nível bem grande. Por isso é indica-
do cuidar da saúde mental e das emoções. Isso é sério e é algo que deveria ser visto sem 
preconceitos e medos. A pressão do dia a dia pode trazer uma sobrecarga. Pode ser ideal 
dar uma escapada, uma areja com o ser amado ou com a família para descansar a mente 
e o corpo. Você pode se irritar porque as coisas não estão fluindo ou por causa do volume 
de coisas e de detalhes chatos no trabalho. Respire fundo. O ideal é manter uma rotina de 
atividade física para não se sobrecarregar demais, já que a sua mente está a mil.

Touro - De 21/04 a 20/05: Semana com menos movimento para os taurinos e com mais 
necessidade de planejamento, estudo e pesquisa. Não é uma semana boa para gastos nem 
para riscos desnecessários. Mantenha a guarda alta e as emoções sob controle. O final de 
semana pode vir com mais ânimo e vontade de espairecer a mente. Se for a dois, pode ser 
melhor ainda. Devido ao volume de trabalho ou aos detalhes relacionados aos compromis-
sos, os avanços no trabalho são lentos. Pode ser que você não tenha muita paciência, mas 
a Lua Minguante ajuda a focar e a ver as prioridades sem se perder muito, além de fazer 
diminuir o ritmo dos taurinos.

Gêmeos - De 21/05 a 20/06: Suas ações precisam estar alinhadas com o aquilo que 
você fala e sente. Isso pode ser o maior desafio para você nesta semana, já que pode ser 
chamada sua atenção por ser contraditório ou prolixo. Conforme você percebe essas inco-
erências, pode acabar se alargando e mudando a própria visão de mundo, o que o levará 
a encontrar a sua própria verdade, e isso é a sua verdade, não necessariamente a verdade 
de todos. Cada um vê o mundo sob a própria perspectiva, o que pode estar bem claro para 
você. As relações podem ajudar muito nesta adequação de ações com as emoções. É pre-
ciso agir de acordo, ser verdadeiro e sincero e não esperar a compreensão do outro, mas 
nem por isso deixar de amar o outro. É preciso colocar foco e, mesmo no feriado, pode ser 
preciso trabalhar e finalizar as coisas, mas eu recomendo que não avance o sinal e respeite 
o tempo de pausa — descanse de verdade nem que seja um dia nesta semana —, já que a 
Lua Minguante vai trazer essa necessidade a todos.

Câncer - De 21/06 a 20/07: Liberdade requer responsabilidade, querido canceriano. 
Se está trabalhando em alguma ideia, projeto ou está com foco no seu trabalho, continue e 
persevere, porque isso é o que precisa fazer nesta semana, ainda que seja desafiador. Tome 
cuidado com as distrações e a falta de foco. Pode ser que você esteja muito suscetível a 
mudanças bruscas de humor. Cuidado para não tratar as pessoas com agressividade. Cui-
dado para não magoar quem ama. Não tome atitudes impulsivas. Você está bem 8 ou 80. 
Busque se impor, mas não com atitudes destrutivas. Tome cuidado com o movimento oposto, 
que pode torná-lo muito irrealista e romântico, fazendo com que você se decepcione com 
as ilusões que foram criadas. O trabalho exige paciência. Saturno pede esse foco e esse 
comprometimento, mas outros assuntos podem acabar tirando sua atenção. Se conseguir 
evitar isso, sua produtividade não será muita, mas as conquistas e os avanços serão sólidos.

Leão - De 21/07 a 22/08: É uma semana importante para uma limpeza emocional. O 
que é uma limpeza emocional? É se libertar de ansiedades, angústias e irritação...Mas o 
livramento vem justamente quando tudo isso vem à tona para uma integração e uma cons-
cientização, digamos assim. Portanto pode ser uma semana em que é importante se har-
monizar, por isso um descontrole pode acontecer. Respire. Pode ser um bom momento para 
terapias, conversas com pessoas para desabafar e liberar as tensões. Se não conseguir 
conter a raiva e as oscilações emocionais, pode estourar por qualquer cobrança ou entrar em 
birra e críticas excessivas com a pessoa amada, vendo muitos defeitos e tornando a relação 
pesada. Cuidado com rompimentos causados por impulsividades. Você está perseverante, 
intuitivo e rápido. Não vai tolerar preguiça e falta de comprometimento com prazos. Você está 
com garra para conquistar aquilo que deseja. Tome cuidado para não se tornar rígido demais 
com os colegas de trabalho ou ficar obsessivo com alguma ideia. No mais, a semana tende 
a ser produtiva e você consegue avançar porque está com muita força canalizada para um 
objetivo, ainda que precise revisar ou refazer as coisas dos outros. Você dá conta, mas pode 
terminar a semana cansado, então vale a pena descansar bem no fim de semana.

Virgem - De 23/08 a 22/09: A semana está tirando todo mundo do eixo e mexendo com 
nossa paciência no último grau. Para você não vai ser tão diferente. Podem surgir problemas 
com processos burocráticos ou atrasos de todos os tipos, que tirarão você do sério. Manter o 
equilíbrio emocional pode ser difícil, e isso tende a desgastar, portanto a dica é manter a cal-
ma e a consciência de que as coisas estão com atrasos devido à retrogradarão de Mercúrio 
no céu. As intenções das pessoas podem ser reveladas, mas não está descartada a possi-
bilidade de uma decepção. Ao mesmo tempo, você está bem livre de qualquer expectativa 
devido às últimas semanas, que foram intensas, portanto, está mais leve emocionalmente, 
mais interessado e focado nos próprios objetivos. As parcerias amorosas que mais darão 
certo são aquelas que nesta semana forem mais interdependentes. Seu foco realmente é 
o trabalho nesta semana, além dos seus prazos e das suas entregas. É preciso relaxar um 
pouco e aproveitar para revisar e rever contratos, além de outras tarefas do seu cotidiano. 
Pode ser uma boa semana para colocar as coisas atrasadas em dia.

Libra - De 23/09 a 22/10: A semana tende a ser mais tranquila porque as suas escolhas 
e atitudes serão visando menos burburinho. É como se você realmente quisesse paz. O pro-
blema é que também não vai tolerar muito quem queira invadir e não respeitar o seu tempo 
ou o seu momento de descanso ou recolhimento. Você vai estar disponível apenas para 
alguns poucos. Somente amores íntimos terão sua atenção e seu carinho nesta semana, 
querido libriano, portanto crie momentos românticos para viver com seus pares. Você está 
com bastante discernimento e estratégia. O ritmo é mais lento, mas você consegue ir deli-
berando e resolvendo as coisas mais importantes que vão surgindo. A força para o trabalho 
existe, mas a preguiça também. Se você está buscando trabalho, não desanime. Não está 
fácil, mas é preciso depositar energia de perseverança nisso.

Escorpião - De 23/10 a 21/11: É uma boa semana para colocar foco nas ações, dimi-
nuindo o ritmo de dispersão, diversão e procrastinação, caso exista. Marte em Câncer puxa 
toda a força desta Lua Minguante em Peixes para levar você para um caminho, um rumo 
certo, uma direção. Acredite no seu próprio faro. As relações podem não ser o foco desta 
semana, já que você está bem focado em seus objetivos e em suas metas, então não está 
a fim de dispersar, mas isso não impede que o carinho, o amor e o companheirismo estejam 
ativados nos seus corações. Isso manterá as relações, mesmo sem tanta dedicação, aqueci-
das! É importante conseguir chegar a bons acordos, fazer boas escolhas e manter o clima de 
diplomacia para que as coisas fluam no trabalho. O seu ponto de vista está bem claro, mas 
é preciso agregar os pontos de vista dos demais também.

Sagitário - De 22/11 a 21/12: Semana de alertas para autoenganos. Tome cuidado com 
as mentiras que a gente conta para si mesmo, porque isso acaba atraindo pessoas que nos 
enganam. Outra coisa que é importante nesta semana é manter uma postura de desapego. 
Alerta para brigas com as pessoas, principalmente com seus pares. Você está com o pavio 
bem curto nesta semana. Podem acabar surgindo divergências por causa de coisas muito 
simples ou muito complexas, como dinheiro. Repense, analise e não aja por impulsos. Nesta 
semana é interessante aproveitar a energia da Lua Minguante em Peixes e Mercúrio retró-
grado para fazer uma boa organização e limpeza nas suas coisas pessoais. Além disso, 
revise papéis e contratos também.

Capricórnio - De 22/12 a 20/01: É importante cuidar da ansiedade, falar menos e fazer 
mais. Pode acabar tendo que abusar do equilíbrio para não se perder nos afazeres desta 
semana. Quanto mais ousado, divertido e leve você for, mas ao mesmo tempo leal e compro-
metido com a relação, mais ela tende a criar raízes fortes e aí não importam os desafios que 
surjam, porque você sempre estará apoiando o outro. Existe uma força de novas ideias, de 
trabalho em equipe e de muito comprometimento abençoando sua semana para o trabalho, 
capricorniano! Portanto quanto mais conseguir fluir junto com as pessoas, cedendo, sendo 
flexível e sabendo se impor, mas também sabendo ceder, mais vai conseguir progredir nesta 
semana.

Aquário - De 21/01 a 19/02: É uma ótima semana para avançar em seus compromissos 
e seguir com coragem rumo às suas tarefas diárias, mantendo-se flexível às mudanças que 
podem surgir de última hora. Vale a pena ter aquela conversa com a pessoa amada para 
se abrir ou tirar as dúvidas da cabeça. Seja como for, é preciso coragem para aprofundar a 
relação, e isso acontece a partir de conversas sinceras. É possível fazer bons acordos e bons 
negócios se souber avançar com coragem, ter iniciativa e sair da zona de conforto. Abra-se 
para a prosperidade e permita-se ganhar dinheiro e conquistar o respeito das pessoas à sua 
volta! Se aparecer aquela oportunidade de trabalho, agarre-a!.

Peixes - De 20/02 a 20/03: Tome cuidado com ações impulsivas ou com a tomada de 
decisão pelas pessoas sem o consentimento delas. Isso pode gerar desconforto. Pode ser 
preciso seu ponto de vista e seus desejos. Talvez seja preciso adiar algum plano por motivos 
de última hora. Aproveite para experimentar algo novo na sua rotina. Aquela conversa em 
família pode acontecer nesta semana em busca de mais organização, foco e integração. 
Essa tarefa pode estar na sua mão. Você pode estar com a cabeça sem muito foco nesta 
semana, então vale a pena descansar um pouco no feriado e ganhar fôlego para resolver 
coisas pendentes. Se estiver estudando, podem aparecer coisas em atraso. Para quem está 
com trabalho e estudo em dia, aproveite para fazer alguma atividade diferente e saia um 
pouco da rotina, pisciano.

Horóscopo
NOVELAS

Império – Globo – 21h – sexta-feira: José 
Alfredo ameaça confiscar os bens de João 
Lucas caso ele não comece a trabalhar. Cora 
tenta falar com Cristina sobre Fernando. Tu-
ane se espanta ao ver que um dinheiro foi 
depositado em sua conta. Marta sugere que 
Ísis deixe José Alfredo para ficar com João 
Lucas. Orville conversa com Salvador. Naná 
e Xana percebem o interesse de Antoninho 
em Jurema. Téo manda Érika investigar a 
história de Ismael. Tuane afirma a Xana e 
Naná que conseguirá ficar com Victor. Marta 
incentiva João Lucas a visitar Ísis. Ismael 
inventa uma desculpa para não falar com 
Érika. João Lucas vai à casa de Ísis.

Salve-se Quem Puder - Globo - 19h - sex-
ta-feira: Alexia/Josimara ameaça agredir 
Bel. Agnes escuta Junior contar para Bia 
sobre a carta psicografada de Kyra. Júlia 
percebe que Hugo não aprova a intenção de 
Helena de hospedá-la em sua casa. Marlene 
entrega para Mário o endereço de Helena. 
Renzo se oferece para ir com Alexia/Josi-
mara na casa de Agnes para falar sobre a 
Fundação Kyra. Téo estranha a reação de 
Luna/Fiona ao ver o currículo de Alejandro 
e pergunta se a namorada conhece o rapaz. 
Gabi percebe que Alejandro ainda é apaixo-
nado por Luna. Úrsula investiga a formação 
profissional de Luna/Fiona. Zezinho avisa a 
Alexia que eles precisam ter uma conversa 
séria.

A Vida da Gente – Globo – 18h - sexta-
-feira: Manuela se recusa a falar com Ana, 
e Iná se penaliza com a situação das duas 
irmãs. Olívia reclama com Dora do convívio 
com Sofia e Bárbara. Ana afirma que não 
vai mais viajar, e Eva fica furiosa. Iná con-
vida Moema para ir ao baile de Réveillon. 
Jonas elogia Ângela para Cléber. Manuela 
fala para Rodrigo que não abandonará Júlia. 
Lorena descobre que Laudelino está doente. 
Júlia pergunta a Manuela se ela vai se sepa-
rar de Rodrigo.

Malhação – Globo – 17h30 - sexta-feira: 
Lucrécia se emociona e pede que Jade 
cuide mais de si mesma. BB não revela 
que foi Sol quem a incentivou a provocar 
uma crise alérgica em Wallace. René avisa 
a Dandara que deixará sua casa. Duca se 
prepara para encontrar Alan, e Cobra alerta 
Heideguer. Duca vê Henrique e Bianca se 
beijando. João se emociona com a partida 
do pai. Nando acolhe René. Dalva tem um 
mau pressentimento. Duca chega ao local 
do encontro, sem perceber que está sendo 
seguido pelos capangas de Heideguer. Lo-
bão chega à Pedra do Índio e sabota a moto 
de Alan. Duca e Alan se encontram, obser-
vados por Sidney. Duca e Alan conseguem 
fugir dos capangas de Heideguer. Lobão 
avança com seu carro contra os irmãos.

Nazaré – Band – 20h20 - sexta-feira: Na-
zaré e Toni são pegos no flagra roubando o 
ouro. Félix vê e libera os dois, mas amea-
ça Nazaré novamente. Bárbara conta para 
Duarte que viu Nazaré e Toni juntos na sala 
dele. Matilde volta para o asilo e Joaquim 
aparece para fazer uma visita. Ismael engo-
le o anel e tem fortes dores de barriga. Toni 
pergunta para Nazaré porque Félix não os 
denunciou. Bárbara fala para Félix que vai 
convencer a mãe a vender as terras. Félix 
conta sobre o assalto para Verônica. O em-
presário oferece uma comissão pela venda 
das terras e Bárbara convence a mãe e o 
irmão a vendê-las. Bernardo está triste e 
Erica tenta animá-lo. Verônica sente muito a 
falta da irmã. Félix pede para Nazaré dedu-
rar Bárbara sobre a comissão. Nazaré con-
ta sobre a comissão para Duarte. Joaquim 
conversa com Nazaré e a oferece um ombro 
amigo. A moça invade o escritório de Félix 
e quase é descoberta. Verônica encontra 
Gonçalo na boate. Félix vai ao encontro da 
amante e Nazaré vê tudo.

Chiquititas – SBT – 20h50 - sexta-feira: 
Janjão e Tatu debocham de Janu por ela ter 
levado um fora de Mosca. Fernando vai ao 
orfanato conversar com Carol e aproveita 
para agradá-la com um ramalhete de flores. 
Duda e Marian almoçam juntos, Carmem 
chega e aproveita para começar a colocar 
seu novo plano em prática. Elogia Marian, 
pede para o sobrinho a levar mais vezes em 
casa e apresenta a menina para Gabriela. 
No orfanato, as meninas recriminam o fato 
de Mosca ter beijar Janu e depois terminar 
tudo com ela. Ana, Teca, Tati, Binho, Neco e 
Thiago continuam espionando Helena, a “Vi-
zinha da Sétima Casa”. Assim que a mulher 
sai de casa para estender roupa no varal, as 
chiquititas repararam que ela também esten-
de roupas de criança. Mosca vai ao encon-
tro de Mili e pergunta se ela também pensa 
como as outras meninas em relação a Janu. 
Mili diz que foi muita mancada. Ele explica 
que não fez por mal, que após o beijo perce-
beu que não gostava dela e que se importa 
com o que pensa sobre ele. As crianças de-
cidem conversar com Helena e perguntam 
se ela mora com alguma criança. A mulher 
não gosta de ser espionada, mas responde 
que lava roupa para fora e que mora na casa 
sozinha. Carmem chega e faz intriga ao di-
zer que viu Fernando entregar flores para 
Carol. Junior fica irritado. Shirley questiona 
Eduarda sobre sua proximidade com Cíce-
ro. Eduarda fica inconformada, afirma que 
nunca trairia a confiança da amiga. Pata 
defende Mosca para as meninas. Bia afir-
ma que Mili ainda gosta de Mosca, mas ela 
nega. Carmem vai visitar Cintia. Cintia per-
gunta sobre as buscas do tesouro. Carmem 
diz que quase cometeu o erro de vender o 
orfanato para Pedro Ayala e questiona se 
Vanessa Castro, noiva de Ayala, não seria a 
própria Cintia Werner.

Amores Verdadeiros – SBT – 18h15 - sex-
ta-feira: Ao saber que Kendra está grávida, 
Odete diz que Vitória precisa ser informada. 
Mas a modelo pede a ela que espere porque 

Nelson está assustado e afirma que tem um 
plano. Nelson tenta convencer Vitória de que 
a ama, mas ela deixa claro que só o vê como 
o pai de sua filha. Salviano diz a Gusmão 
que pediu Beatriz em casamento. Roberto 
volta a pressionar Kendra para que lhe dê 
mais dinheiro ou, caso contrário, contará 
que foi ela quem mandou sequestrar Nikki. 
Nikki critica a mãe por ter contado a Roy 
sobre sua doença e a chama de traidora. 
Aguiar, furioso, mostra a Cristina uma foto 
onde ela aparece com um homem pergun-
tando se é com ele que o engana. Cristina 
lhe dá uma bofetada e ele exige que ela diga 
quem é ele.

Coração Indomável – SBT – 18h - sexta-
-feira: Ester revela a Lúcia que vai convidar 
Otávio para sair. Ela lembra que Otávio é 
casado. Ramiro se tranquiliza quando vê a 
neta se levantar, mas Maricruz não está con-
vencida de que a irmã esteja bem. Na hora 
do jantar, Ester aproveita para se insinuar 
para Otávio. Maricruz não gosta do que vê e 
parte para cima dela. Otávio pede a Miguel 
que proíba Lúcia de provocar Maricruz. Es-
ter comenta com Lúcia que Maricruz reagiu 
como imaginava e que agora são inimigas. 
Maricruz pede o divórcio a Otávio e diz que 
voltará a viver com seu avô para que ele 
possa se divertir com Ester. Ao saber que 
Maricruz deixou a fazenda, Miguel aconse-
lha Otávio a lhe dar uma lição se não quiser 
voltar a viver com ele. Na cabana, Maricruz 
está muito triste com a separação e só 
pensa em morrer. Otávio vai até a cabana 
buscar Maricruz. Miguel pede a Lúcia e Es-
ter que parem de provocar Maricruz. Otávio 
consegue convencer Maricruz a voltar, po-
rém ela impõe como condição que se afaste 
de Ester. Eusébio conta a Maricruz que viu 
Ester e Otávio se beijando na beira do rio.

Triunfo do Amor – SBT – 17h15 - sexta-
-feira: Maria Desamparada leva Fernanda 
ao orfanato e diz à madre Regina que sua 
irmã quer adotar uma criança. Fernanda fica 
fascinada por uma menina chamada Vitória. 
Osvaldo conta a Vitória que tem certeza de 
que ela não ama Heriberto, por isso vai lutar 
para reconquistá-la. Vitória diz a Maximilia-
no que foi muito feliz com Osvaldo, mas o 
excesso de trabalho e a infidelidade fez com 
que se afastassem. Max alega que a famí-
lia precisa estar unida por amor e não por 
obrigação, por isso vai apoiá-la na decisão 
que tomar. Napoleão e Milagre se casam. 
Vitória decide aceitar Heriberto e eles fazem 
amor. Maria Desamparada pede perdão a 
Antonieta. Dona Bernarda expulsa Rosana 
e Helena de sua casa. Eva decide ir embora 
com as duas, pois não suporta viver sob o 
mesmo teto que Bernarda. Antes de ir embo-
ra, Eva deixa uma salada envenenada para 
a ex-patroa.

Gênesis – Record – 21h - sexta-feira: Mas-
sá surpreende Rafiq e seus homens. Agar 
e Ismael são surpreendidos por um anjo. 
Abraão sela uma aliança com Abimeleque. 
Omar implora o perdão de Leora. Nove anos 
depois, Abraão é surpreendido por Deus, 
que pede um sacrifício.

FILMES

Resgate Abaixo De Zero - Globo - 15h - 
sexta-feira: O guia Jerry Shepherd, o car-
tógrafo Charlie Cooper e o geólogo David 
McLaren fazem parte de uma expedição 
científica na Antártica. Um grave acidente 
e as perigosas condições meteorológicas 
obrigam a expedição a abandonar sua equi-
pe de cães de trenó. Com isso, os valentes 
animais precisam enfrentar sozinhos o forte 
inverno da Antártida por seis meses, até que 
seja possível organizar uma nova missão 
para tentar resgatá-los.

Nise – O Coração da Loucura - TV Brasil 
- 21h30 - sexta-feira: Baseado na história 
real da Dra. Nise da Silveira. Após sair da 
prisão e de volta ao trabalho, a psiquiatra 
propõe uma nova forma de tratamento, eli-
minando o eletrochoque e a lobotomia, e 
oferecendo arte.

O Filho do Máskara - SBT - 23h15 - sex-
ta-feira: O cartunista Tim Avery só queria 
ter uma vida pacata ao lado de sua esposa. 
Para ele já foi uma surpresa ficar sabendo 
que seria pai, imagine como ele ficou ao 
descobrir que seu filhinho tem os mesmos 
poderes da máscara de Loki: um objeto mís-
tico que dá a quem usa os poderes de se 
transformar no que quiser, além de ressaltar 
o lado oculto de sua personalidade. O maior 
problema é o próprio Loki que está à procura 
de sua máscara, e consequentemente da 
família de Avery.

O Inquilino - Globo - 1h40 - sexta-feira: 
Um assassino percorre as ruas de Los An-
geles, escolhendo suas vitimas entre pros-
titutas. Seus crimes lembram os de Jack, o 
Estripador, no século XIX. O agente Chan-
dler Manning o procura, mas ainda sofre por 
ter prendido um inocente que acabou con-
denado à cadeira elétrica. Enquanto isso, 
em outro ponto da cidade, um casal aluga 
o quarto dos fundos para Malcolm, um es-
tranho inquilino.

Minha Irmã Invisível - Globo - 3h15 - sex-
ta-feira: O trabalho de escola da adolescen-
te Chloe dá muito errado. Como resultado, 
ela acaba transformando sua irmã, Molly, a 
garota mais popular da escola, em um ser 
invisível.

Uma Segunda Chance - Band - 3h45 - sex-
ta-feira: Agora que Ned é roteirista de um 
programa de TV e está sendo pressionado, 
está cada vez mais difícil suportar a vida em 
sua casa. Além da esposa estressada, ele 
precisa aguentar diariamente problemas do 
filho e do sogro.

Novelas e Filmes

Deise Campanholi - 8 de Junho 
“Hoje é um dia especial, é dia de 
cantar parabéns para a minha 
prima do coração. É verdade que 
família a gente não escolhe, mas 
graças a Deus às vezes a gente 
tem sorte e temos como fami-
liares amigos que com certeza 
escolheríamos para fazer parte 
da nossa vida. Sou muito feliz 
por ter você como amiga, prima 
e quase irmã. Sou grata por você 
ter feito parte da minha infância, 
adolescência e continuar presen-
te na minha vida. Hoje é dia de te 
dar um super abraço e come-
morar mais um ano com você. 
Desejo que a sua nova idade 
lhe traga felicidades e que você continue sendo essa pessoa admirável e 
determinada que luta para transformar todos os sonhos em realidade. 
Parabéns! Te adoro!” São os votos da sua prima Antonella.

Na terça-feira, dia 8, estará 
comemorando mais um ano de 
vida, minha querida namorada 
Nair. Feliz aniversário, meu 
amor! Hoje é um dia muito 
especial para você, mas também 
para mim, pois celebrar mais 
um ano da sua vida é comemo-
rar mais um ano de amor ao seu 
lado. Espero que no seu cami-
nho apenas encontre alegria e 
sentimentos bons, não só hoje, 
mas em todos os dias da sua 
vida. Da minha parte eu sempre 
lutarei para que assim seja, e 
tudo farei para que a sua felici-
dade seja uma realidade todos os segundos da sua existência. Meu amor 
por você é maior que tudo e ver um sorriso no seu rosto lindo é o mais im-
portante para mim. Continue sendo essa pessoa maravilhosa, guerreira, 
corajosa, batalhadora, namorada, mãe e avó incrível que você é... São os 
votos do seu namorado Ademir (Mineiro do Jornal), suas filhas Edilaine, 
Elisa e Edinéia, seus genros Varlei e Wendel e a netinha Manuela.

Na quarta-feira, dia 9, estará co-
memorando mais um ano de vida, 
minha linda neta Natália. Parabéns 
pelo seu dia e por completar mais 
um ano de vida. Que Deus lhe 
acompanhe em todos os momentos 
da sua vida e lhe conceda muita 
saúde e felicidade. Tenho cada vez 
mais orgulho em ter uma neta que 
só me dá alegrias e motivos para 
sorrir. Você é uma menina de ouro 
e só tenho a agradecer a Deus por 
colocá-la na minha vida. Aproveite 
o seu dia e todas as alegrias que 
ele irá lhe trazer hoje. Seja muito 
feliz e fique com Deus. Amo você, 
minha querida neta. São os votos do avô Ademir (Mineiro do Jornal) e de 
sua namorada Nair, sua mamãe Karuline e seu namorado Alex, da vovó 
Cleonice, de seus padrinhos Karine e Olair e da bisavó Marleni.
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Valor: R$ 162,948 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Na tarde de terça-fei-
ra (1), a Prefeitura de 
Mombuca decretou to-
que de recolher das 19h 
às 5h da manhã. A me-
dida, segundo o governo 
municipal, é por conta 
do aumento do número 
de contaminações pela 
Covid-19 entre os mo-
radores, aliada a falta de 
leitos clínicos e de UTI 
(Unidade de Terapia In-
tensiva) para tratamento 
dos casos mais graves.

Mombuca registra 
um avanço cada vez 
mais crescente nos casos 
de coronavírus. O últi-
mo boletim da Diretoria 
Municipal de Saúde in-
forma que o município 
já passou dos 300 con-
taminados, com outros 
15 exames suspeitos. 
Cinco óbitos pela doen-

ça foram confirmados e 
outras duas mortes sus-
peitas aguardam o resul-
tado de exame. 

O Decreto 1804/2021, 
já está valendo e tem vi-
gência para os próximos 
15 dias. Ele também pre-
vê outras medidas restri-
tas de circulação. Bares 
e lanchonetes só pode-
rão funcionar em siste-
ma de delivery, os cultos 
e missas estão proibidos. 

Neste período de res-
trições mais rígidas, os 
funerais estão limitados 
ao tempo máximo de 
três horas, com a presen-
ça de apenas 10 pessoas 
no local. 

Os estabelecimentos 
autorizados a funcionar 
devem observar restri-
ções e medidas sanitá-
rias. Supermercados, 

padarias, postos de ga-
solina, distribuidoras de 
gás, farmácias e agrope-
cuárias estão obrigados, 
de acordo com o Decre-
to, a limitar a entrada de 
pessoas, com a lotação 
máxima de 50% de sua 
capacidade.

O Serviço Munici-
pal de Saúde ampliou 
o atendimento médico 
até às 19h, com a con-
tratação de mais profis-
sionais, para atender a 
demanda da Covid. Os 
atendimentos dos casos 
suspeitos são feitos na 
tenda montada ao lado 
da Unidade de Saúde, e 
os pacientes com sinto-
mas mais graves são en-
caminhados para a Santa 
Casa de Misericórdia de 
Capivari, hospital de re-
ferência do município.

Covid-19: casos disparam e prefeito 
decreta toque de recolher na cidade

Mombuca  |  Chefe do Executivo está preocupado com o aumento de casos

Os membros do 
Comitê Municipal de 
Contingenciamento da 
Covid-19 de Rafard de-
cidiram que as aulas na 
Rede Municipal de Edu-
cação permanecerão no 
sistema remoto por mais 
trinta dias. 

A diretora municipal 
de Educação, Cristiane 
Pellegrini Rossi, justifica 
a decisão mediante o au-
mento do número de ca-
sos de contaminação pelo 
coronavírus na cidade.

“Com o número de 
casos aumentando e a 
falta de leitos de UTI, 
vamos manter as aulas 
remotas até o dia 30 de 

junho. As atividades se-
rão entregues nas esco-
las como já vem acon-
tecendo, e teremos os 
vídeos e as aulas online 
com os professores”, ex-
plica a diretora.

Desde o início do ano 
letivo, cerca de 900 alu-
nos das escolas munici-
pais de Rafard estão em 
aula no sistema remoto, 
sem a presença em sala 
de aula. Em toda a rede 
municipal, as férias es-
colares foram divididas 
em duas etapas, uma 
que já foi cumprida, em 
abril, e mais uma sema-
na prevista de 5 a 9 de 
julho. 

O último boletim da 
Covid divulgado pela 
Prefeitura de Rafard, na 
quarta-feira (2), informa 
que o município já regis-
trou 845 casos positivos 
da doença, desde o iní-
cio da pandemia. O nú-
mero de óbitos chegou a 
18. Outros 13 munícipes 
aguardam o resultado 
dos exames.

Atualmente, dois pa-
cientes se encontram in-
ternados na Santa Casa 
de Misericórdia de Capi-
vari, outros dois na UTI 
do Hospital Unimed 
e mais um na unidade 
Covid de Santa Bárbara 
d’Oeste.

Comitê Covid decide manter aulas 
retomas nas escolas municipais

Rafard  |  Alunos da rede municipal permanecerão em casa por mais 30 dias
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Chega nova viatura 
para Guarda Civil

RAFARD

No fi m da tarde de 
segunda-feira (31), o 
prefeito de Rafard Fá-
bio dos Santos anunciou 
a chegada de uma nova 
viatura para a Guarda 
Civil Municipal. Com 
investimentos em torno 
de R$ 115 mil, com re-
cursos próprios, foi ad-
quirida uma Spin 0KM, 
totalmente adaptada 
para uso da GCM du-
rante as rondas no mu-
nicípio. “Compromisso 
cumprido, mais segu-
rança para a nossa popu-

lação, após cerca de oito 
anos sem investimentos 
em viaturas”, comemora 
Fabinho.

Além do veículo 
novo, também foram 
anunciadas para breve, 
a chegada de duas mo-
tos para uso da Guarda 
Civil.

Após anunciar a con-
quista, o prefeito tam-
bém agradeceu o traba-
lho do comandante da 
GCM, Clóvis Mancini, 
e dos demais componen-
tes da corporação.

Município não teve investi mentos em veículos para ronda durante oito anos 
(Foto: Divulgação/ Prefeitura de Rafard)

No domingo, 30 de 
maio, a Unimed Capivari 
completou 33 anos de fun-
dação no município. De 
1988, ano de fundação, até 
hoje, muita coisa mudou.

A data não passou em 
branco. Um vídeo institu-
cional, com mensagens da 
atual diretoria e imagens 
da rotina dos colaborado-
res (Hospital, Sede Admi-
nistrativa e Farmácia), foi 
produzido e compartilhado 
nas mídias sociais da Uni-
med (Facebook, Linkedin, 
Instagram e Youtube). 

O passado, o presente 
e o futuro da cooperativa 
também foi pautado no ví-
deo.

“Hoje, contamos com 
52 médicos cooperados, 
cerca de 140 médicos pres-
tadores e 278 colaborado-
res, o que mostra a dimen-
são e a importância que a 
Unimed Capivari tem para 
a cidade e à região”, conta 
o Dr. Luis Antonio Bereta, 
atual presidente da coope-
rativa.

Outros vídeos, contan-
do histórias vivenciadas 
recentemente, também fo-

ram divulgados nas redes 
sociais. Por conta da pan-
demia da Covid-19, uma 
história de fé e outra de 
superação foram exibidas.

A benefi ciária Taís Ri-
comini contou a dura ex-
periência que viveu recen-
temente, tendo a mãe e a 
irmã internadas com a do-
ença. Em seu depoimento, 
exibido na segunda-feira, 
31 de maio, Taís fez um 
agradecimento emocio-
nado a todos que, de uma 
forma ou de outra, lutaram 
pela melhoria de sua mãe 
e irmã e também colabo-
raram para seu bem-estar 
e tranquilidade neste duro 

período.
Na terça-feira, 1º de ju-

nho, foi a vez do médico 
Dr. Reginaldo Chiarini, 
que viveu a Covid-19 de 
perspectivas diferentes. A 
primeira, na rotina como 
médico, trabalhando na li-
nha de frente. 

Chiarini contou como 
foi ter adquirido a doen-
ça e relatou o período que 
permaneceu internado, e 
detalhes da recuperação. 
Com tristeza, ele descre-
veu a história dos pais, 
que também adquiriram a 
Covid-19, mas não resisti-
ram. 

“Essa é a oportunidade 
para mostrar à população 
a gravidade desta doença, 
que muitos ainda ignoram, 
abusando de aglomerações 
e não se prevenindo corre-

tamente, o que ajuda no 
aumento de casos”, fi nali-
za o médico.

A última história conta-
da no vídeo é a da colabo-
radora Maria Marisa Bar-
bosa, profi ssional da área 
da limpeza do Hospital. 
Ela é referência por sua 
alegria com que trabalha, 
sempre cantando e levan-
do palavras positivas aos 
pacientes. Após a alta, os 
pacientes fazem questão 
de citar e agradecer a co-
laboradora. 

Para Maria, levar ale-
gria e positividade aos 
pacientes é o maior troféu 
que pode conquistar.

Os vídeos estão à dis-
posição nas mídias sociais 
da Unimed Capivari e po-
dem ser acessados a qual-
quer momento.

Unimed Capivari completa 33 anos
Destaque  |  Cooperativa foi fundada em 1988; hoje, conta com hospital, sede administrativa e farmácia
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Rafard lamenta a partida 
de Isaac Resende Feres

LUTO

Na sexta-feira, 28 de 
maio, Rafard deu adeus 
à Isaac Resende Feres, 
aos 69 anos. Ele morava 
na rua Pracinha Fábio, 
em Rafard, e a notícia 
de sua partida comoveu 
a muitos moradores.

Isaac era profi ssio-
nal da Saúde aposenta-
do e tinha formação em 
Educação e Saúde Pú-
blica. Ele trabalhou na 
Secretaria Estadual de 
Saúde por 39 anos e se 
tornou uma referência 
na região nos projetos 
ligados à prevenção das 
Doenças Sexualmente 
Transmissíveis.

Sempre atuante nas 
ações da Saúde, ele foi o 
fundador das Unidades 

de Prevenção das DSTs/
HIV nos municípios 
de Capivari e Rafard, 
as quais funcionam até 
hoje. Isaac também ocu-
pou o cargo de diretor 
de Saúde no município 
de Rafard.

“Ele sempre foi um 
excelente profi ssional 
da Saúde, sempre com-
prometido em ajudar 
nosso município. Sen-
timos muito a perda do 
nosso amigo Isaac em 
Rafard”, lamentou o 
prefeito Fábio dos San-
tos.

Isaac foi velado no 
sábado (29), e sepultado 
ao meio dia, no Cemité-
rio Municipal São Judas 
Tadeu, em Rafard.

Meu Deus, como o tempo voa, como a nossa vida passa, 
sem que nos demos conta, num piscar de olhos, aquele me-
nino de ontem se tornou um médico respeitado.   

Ontem, dia 1º de junho, ao assistir o vídeo em que o 
Doutor Reginaldo relata todo o momento triste pelo qual 
passou ao ver seus pais internados e depois com a perda 
do pai e logo em seguida da mãe, chorei de tristeza, como 
se tivesse passado junto com ele por esse momento de dor.

Nossos pais, são para nossa vida, a base de tudo, o ali-
cerce no qual nos � rmamos, e quem perdeu os seus, sabe 
que nessa hora, � camos sem chão, e uma sensação de um 
grande vazio em nossa vida.

Mas ao mesmo em que a tristeza me tomava, comecei 
a recordar de como o tempo passou tão rápido, e naque-
le momento passou um � lme em minha cabeça, e passei a 
relembrar o passado, quando o Reginaldo era bem jovem, 
e vinha muito em minha casa junto com outros meninos, 
o Josenei Cordeiro, o Luciano que entrega pão para nós, o 
Anderson que era ajudante do Luciano na entrega do pão 
na madrugada...

Nesse tempo, as minhas crianças também eram ainda 
pequenas, e eu devido a situação difícil em que estava pas-
sando, não tinha condições de sequer fazer uma festinha 
de aniversário para eles, mas o Luciano falava para mim 
escondido das crianças: - Vamos fazer uma festinha para 
a Priscila? Ou para o Felipe ou a Léia, quando era o dia do 
aniversário de algum deles. 

Dizia o Luciano: - Eu trago o bolo, e o Reginaldo traz 
guaraná caçulinha, e o Josenei traz o milho de pipoca para 
estourar. Aí eu providenciava um pouco de carne moída 
com molho de tomate, e com ele fazia uns lanchinhos, e 
assim nossa festa estava garantida.

Foi um tempo muito bom, em que as minhas crianças 
eram muito felizes pelos amigos que tinham, pois embora a 
situação na época não era muito favorável, estando sozinha, 
e com três � lhos para cuidar, mas Deus colocou na vida dos 
meus � lhos amigos e amigas de verdade, que não tem como 
esquecer de todos eles... 

A minha maior alegria, é ver hoje aquele menino que 
junto com seus amigos, sem saber trouxe momentos de fe-
licidade para uma mãe em necessidade e seus � lhos, ter se 
tornado um médico respeitado, por sua capacidade e muito 
mais por ser amoroso para com aqueles que o procura para 
ser consultado, e que sempre são bem tratados. 

Por esse motivo é que faz por merecer todos os elogios 
vindo dos seus pacientes, e tem minha gratidão de todo 
meu coração por ter proporcionado aos meus � lhos tão 
grande contentamento ao fazer aquelas festinhas surpresa 
que marcaram muito a vida deles e a minha também, que 
até hoje comentamos quando fazemos festa de aniversário 
de algum deles aqui em nossa casa

Depois a minha � lha Priscila, foi estudar na Escola Prof. 
Luís Grellet, e ainda continuaram com uma amizade muito 
bonita, aumentando ainda mais a turminha de amigos de 
verdade, que eram, Reginaldo, Josenei, Luciane, Janaína, 
Jonabia, Susana, Danieli e Billy. 

Quero por meio desse humilde, mas sincero relato aci-
ma, prestar minha homenagem ao Doutor Reginaldo Chia-
rini por tudo que nos proporcionou naquele tempo, e por 
ser hoje, motivo de orgulho a nós rafardenses.

Nas minhas orações, rogo a Deus, para quando a sauda-
de dos seus pais, apertar seu coração, que Ele derrame sobre 
você todo o conforto, consolando sua alma, pois com cer-
teza, seus pais partiram na verdade, mas levaram em seus 
corações um orgulho enorme por ter um � lho como você.

(Texto escrito por Elidamares de Souza Moura, em home-
nagem ao Dr. Reginaldo Chiarini que recentemente perdeu 
os pais, o que foi motivo de grande tristeza para os morado-
res de Rafard, onde o homenageado nasceu, e atende como 
médico)

Ao doutor Reginaldo 
Chiarini, minha homenagem
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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. 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.

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

Armelino Donizete Quagliato (Zetti)

Armelino Donizete Quagliato – Esportista e Pintor.  Co-
nhecido em todo o País como Zetti, nasceu em 10 de janeiro 
de 1965, em Porto Feliz, interior de São Paulo Zetti iniciou a 
carreira nos infantis Capivariano Futebol Clube, de Capivari, 
onde viveu sua infância. De lá, foi para os juvenis do Guarani, 
de onde foi dispensado por ser “gordo”. Foi em seguida para 
o Palmeiras, que, por ter muitos goleiros, o emprestou para o 
Toledo, do Paraná, em 1983, onde fez sua estreia como pro� s-
sional. Voltaria para o Parque Antárctica no ano seguinte. Po-
rém, no alviverde não teve oportunidades e, após um ano sem 
entrar em campo, voltou ao Paraná para defender o Londrina, 
em 1985. Terminado o empréstimo, Zetti voltou ao Palmeiras 
no ano seguinte como terceiro goleiro. Em 1987, estava na 
reserva, mas assumiu o gol do time depois de uma expulsão 
infantil do titular, o titular voltou ao time no jogo seguinte, 
porém, alguns poucos jogos depois, o técnico do Palmeiras 
foi demitido depois de cinco jogos sem vitória, e o interino 
Minuca resolveu manter Zetti como titular, decisão con� r-
mada pelo novo técnico, Valdemar Carabina. Ele havia estre-
ado como titular no dia 5, na derrota para o São Bento por 
1x0, mas nesse mesmo jogo deu início a uma sequência de 
1.238 minutos sem sofrer gols, que só seria quebrada pelo za-
gueiro Luís Pereira, do Santo André, em 24 de maio. No ano 
seguinte, ainda defendendo o Palmeiras, Zetti quebrou a per-
na numa disputa de bola com o jogador Bebeto, do Flamengo, 
isto quase lhe custou a carreira como pro� ssional e o afastou 
dos jogos por um longo tempo. Quando retornou, a vaga de 
titular tinha sido assumida por Velloso. Zetti já sem espaço 
no Palmeiras, comprou seu próprio passe e negociou-o com o 
São Paulo em 1990. No São Paulo, Zetti ganharia a posição de 
Gilmar e � caria por mais de seis anos, conquistando inúme-
ros títulos. Em seu currículo, Zetti tem os mais importantes 
títulos que um jogador Brasileiro pode conquistar. Foi bicam-
peão da Libertadores da América (1992 e 1993), do Mundial 
interclubes (1992 e 1993), um campeonato brasileiro (1991) 
e o bicampeonato paulista (1991 e 1992). Foi dele a defesa 
que garantiu o título da Libertadores de 1992, na decisão por 
pênaltis, no Morumbi, contra o Newell’s Old Boys, da Argen-
tina. Ao levantar-se do chão, gritou: “Sou campeão da Améri-
ca!” Ao lado de Raí e Müller, era um dos homens de con� ança 
do técnico Telê Santana. Em 1993, foi apontado em uma pes-
quisa europeia como o quinto melhor goleiro do mundo. Foi 
nessa época que chegou à Seleção. Pela Seleção, foi campeão 
da Copa do Mundo de 1994, como reserva de Ta� arel. Ao 
� m de seis anos como goleiro titular, Zetti ganhou passe livre 
da diretoria, que queria promover Rogério Ceni a titular, e 
transferiu-se para o Santos, onde permaneceu por três anos e 
acumulou mais dois títulos (Torneio Rio-São Paulo, em 1997, 
e Copa Conmebol, em 1998). Seguiram-se passagens por Flu-
minense, União Barbarense e Sport, onde, em 2001, encerrou 
a carreira. Após encerrar a carreira de quase vinte anos como 
jogador, Zetti � cou afastado do futebol por dois anos, quan-
do fez um curso de treinador e treinou os juniores do São 
Paulo. Em 2003 assumiu a sua primeira equipe pro� ssional, 
o Paulista de Jundiaí. Teve curtas passagens por outros clu-
bes até assumir o Atlético Mineiro em 2007. Porém, após 11 
jogos no comando da equipe, foi dispensado. Somando três 
vitórias, cinco empates e três derrotas, Zetti deixou o clube 
mineiro na 15ª posição do Campeonato Brasileiro e assumiu 
o Fortaleza uma semana depois. Ele � cou no time cearense 
até a antepenúltima rodada da Série B, quando duas derrotas 
contra times ameaçados pelo rebaixamento acabaram com as 
chances de acesso do time e � zeram com que o treinador, que 
tinha apenas um contrato verbal, pedisse demissão do cargo. 
Em fevereiro de 2008, Zetti foi contratado para comandar o 
Ituano no lugar de Pintado, que foi para o São Caetano, e um 
mês depois aceitou convite para dirigir o Juventude até o � nal 
da temporada. No seu terceiro jogo no comando, o time de 
Caxias do Sul eliminou o Grêmio do Campeonato Gaúcho, 
quebrando uma escrita de quatro anos sem vitórias sobre o 
clube da capital gaúcha. Zetti tinha como marca registrada o 
seu uniforme com calças, hábito que in� uenciou o então jo-
vem goleiro Rogério Ceni, que jogava na equipe Júnior do São 
Paulo e que foi reserva de Zetti quando este ainda jogava pelo 
clube da capital paulista. Dedica-se à pintura nas horas vagas.

(Fonte: Jehoval Júnior)

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

Isaac Resende Feres  *02/07/1951 + 28/05/2021 (Foto: Arquivo)
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Moradores plantam 
árvores para comemorar 

o Dia Mundial do 
Meio Ambiente

Sábado, 5 de junho, 
é comemorado o Dia 
Mundial do Meio Am-
biente. A data é um 
alerta à sociedade so-
bre a importância dos 
cuidados e preservação 
do meio ambiente.

Por conta da pan-
demia, as ações estão 
mais tímidas, no entan-
to, a data não passará 
em branco em Rafard.

Um grupo de mo-
radores do Jardim 
São Carlos, em parce-
ria com a Divisão de 
Meio Ambiente, fará 
um plantio de árvores 
na área verde do bair-
ro. A ação, que visa 
conscientizar sobre a 
importância das árvo-
res para a qualidade de 
vida no município, está 
programada para esta 
sexta-feira (4), às 9h. 

Além do plantio 
das árvores nativas, 
também serão doadas 
mudas para morado-
res que queiram plan-
tar em frente às suas 
casas, ou até mesmo 
nos quintais. Os inte-
ressados receberão as 
orientações técnicas da 
Divisão de Meio Am-
biente. 

“Nosso objetivo é 
criar vínculo com a 
população e, com isso, 
motivar as ações de 
preservação ambien-
tal. As árvores no meio 
urbano trazem mais 
qualidade de vida e 
melhora as condições 
ambientais no municí-
pio”, explica Natália 
Sampaio dos Santos, 
engenheira florestal e 
chefe da Divisão de 
Meio Ambiente de Ra-
fard.  

Para evitar aglo-
merações, por conta 
da pandemia, a ação 
será restrita somen-
te aos moradores da 
rua situada próxima à 
área verde. Os demais 
munícipes que quei-
ram praticar ações de 
plantio ou outras liga-
das ao Meio Ambiente, 
devem buscar informa-

ções através do setor, 
pelo telefone 3496-
1859 ou pelo e-mail: 
meioambiente@rafard.
sp.gov.br.

Rio Capivari
Grupos de voluntá-

rios ligados às questões 
ambientais trabalham o 
ano todo em ações de 
preservação ao meio 
ambiente. Os projetos 
vão além das datas co-
memorativas, como é o 
caso da entidade sem 
fins lucrativos Asturba/
Barca de Capivari, que 
lidera o Projeto Am-
biental “Rio Capivari, 
quem riu, rio!”.

Profissionais liga-
dos às questões am-
bientais e voluntários, 
que também abraçaram 
a causa, já caminharam 
com algumas etapas do 
projeto.

Coletas de amostras 
de água foram feitas 
em diversos pontos do 
Rio Capivari, em to-
dos os municípios que 
margeiam o rio. Além 
disso, foram protoco-
lados requerimentos 
com solicitação de in-
formações e sugestões 
de ações concretas de 
preservação. 

Os municípios que 
despejam dejetos ou 
substâncias através de 
córregos, que caem 
direto no Rio Capiva-
ri, também estão neste 
levantamento. Já foram 
protocolados os do-
cumentos nas cidades 
de Rafard, Campinas, 
Monte Mor, Indaiatu-
ba, Elias Fausto, Capi-
vari e Mombuca.

RAFARD

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

Presidente da Asturba, Gelinho, 
durante protocolo na cidade de 
Rafard  (Foto: Divulgação)

A Paróquia Nossa Se-
nhora de Lourdes, em 
Rafard, realiza a partir da 
próxima quinta-feira, 10 
de junho, as festividades 
em comemoração à Santo 
Antônio, conhecido como 
‘doutor da Igreja’ e ‘santo 
casamenteiro’.

Todas as missas serão 
na Capela Santo Antô-
nio, localizada na rua IV 
Centenário, no Centro de 
Rafard, com a celebração 
do Tríduo de Santo Antô-
nio nos dias 10, 11 e 12 de 
junho (quinta-feira, sex-
ta-feira e sábado), sem-
pre às 19h30. No último 
dia do Tríduo, no sábado 
(12), a missa será presidi-
da pelo Bispo Diocesano 
Dom Devair.

No domingo (13), Dia 
de Santo Antônio, o tra-
dicional bolo vai ser en-
tregue a partir das 9h, no 
portão lateral da Capela. 
Neste dia, também have-
rá duas missas, às 8h e às 
9h30. 

O bolo já estará aben-
çoado e os fiéis que com-
prarem os pedaços pode-
rão encontrar pequenas 
imagens do santo entre o 
recheio, e ainda concorrer 
a uma outra imagem de 
Santo Antônio, que será 
sorteada durante a missa. 

Os pedaços do bolo de 
Santo Antônio custam R$ 

20 e estão sendo vendidos 
pelos agentes de pasto-
rais, no final das missas e 
na secretaria da Paróquia. 

Este ano, devido à pan-
demia, não será realizada 
a tradicional Quermes-
se de Santo Antônio, no 
pátio da Capela. A igreja 
promoverá, somente para 
retirada, a venda de pas-
téis, cuscuz, lanche de 
pernil e bebidas no Sa-
lão Paroquial, ao lado da 
Igreja Matriz de Nossa 
Senhora de Lourdes, anti-
go ASAS.

Durante as festivida-
des de Santo Antônio, não 
haverá missa na Capela 
Nossa Senhora Apareci-
da, no bairro Popular, e na 
Igreja Matriz Nossa Se-
nhora de Lourdes.

Quem foi 
Santo Antônio?
Nasceu em Lisboa, no 

ano de 1195, e morreu 
nas vizinhanças da cida-
de de Pádua, na Itália, em 
1231, por isso é conheci-
do como Santo Antônio 
de Lisboa ou de Pádua. O 
nome de batismo dele era 
Fernando de Bulhões y 
Taveira de Azevedo.

Casamenteiro
Na tradição, Santo 

Antônio é o ‘santo casa-
menteiro’, que, segundo 

a crença, dá uma forci-
nha na união de pessoas 
a partir de simpatias e de 
uma devoção muito pre-
sente. A origem de toda 
essa superstição parte de 
algumas lendas popula-
res. Uma delas conta que 
uma moça queria muito 
se casar, mas não tinha 
dote para oferecer, isto é, 
bens materiais para dar à 
família do noivo. Deses-
perada para arrumar essas 
‘doações’, a mulher se 
ajoelhou aos pés de uma 
imagem de Santo Antônio 
e ditou palavras de súpli-
ca com muita fé. Pouco 

tempo depois, moedas de 
ouro surgiram de repente 
aos seus olhos e ela, en-
tão, pôde se casar.

Outra lenda conta uma 
outra mulher, também de-
vota, não aguentava mais 
estar solteira por tanto 
tempo. Em um momento 
de raiva, ela pegou o san-
to e o arremessou janela 
à fora. A imagem acabou 
acertando um homem na 
rua. A moça foi socor-
rê-lo, pediu desculpas e 
logo eles iniciaram uma 
conversa que, posterior-
mente, se transformou em 
amor e eles se casaram.

Rafard celebra Tríduo de Santo 
Antônio na próxima semana

Religião  |  Haverá missa com a presença do bispo diocesano; quermesse será só para retirada
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Refio projeta faturar R$ 150 milhões já no terceiro ano de operação; empresários foram recebidos no gabinete  (Foto: PMC)

O prefeito de Capi-
vari, Vitor Hugo Ric-
comini (PSL), e o vice, 
Bruno Barnabé (PSDB), 
receberam na manhã de 
quarta-feira (2), os pro-
prietários da empresa 
Refio, para anunciar a 
instalação da companhia 
no DIC 1 (Distrito In-
dustrial de Capivari). 

Com início das ope-
rações previsto para fe-
vereiro de 2022 e um 
investimento total que 
pode chegar à R$ 90 
milhões, a empresa ini-
cia as obras neste ano e 
deve empregar direta-
mente até 50 funcioná-
rios. As contratações e 
treinamentos devem ter 

início em outubro.
O secretário de De-

senvolvimento Econô-
mico e Emprego, José 
Murilo Castelani, tam-
bém esteve presente 
para acertar os detalhes 
finais, já que a empresa 
fez uso das leis de in-
centivos fiscais do mu-
nicípio. 

A Refio produz fios 
de algodão para a in-
dústria da moda e utiliza 
tecnologia de ponta, vin-
da da Itália, com muita 
sustentabilidade no pro-
cesso produtivo. O fatu-
ramento anual estimado 
é de R$ 50 milhões, com 
perspectiva de chegar a 
R$ 150 milhões no ter-

ceiro ano de operações 
na cidade. 

Para Riccomini, a 
vinda da Refio para a 
cidade trará muitos be-
nefícios. “Essa já é a 
segunda empresa que 
anuncia investimentos 
em Capivari. A primei-
ra foi ampliação e ago-
ra a vinda de uma nova 
indústria. Isso chama a 
atenção, pois mesmo em 
meio a uma pandemia, 
pessoas estão acreditan-
do em nossa cidade”, 
expõe. 

O prefeito disse que a 
busca por novas empre-
sas, qualificação e mais 
empregos para a cidade 
continua a todo vapor.

Vitão e Bruno anunciam 
empresa que deverá investir 
R$ 90 milhões em Capivari

Desenvolvimento  |  Refio vai empregar cerca de 50 funcionários diretos

Piano Alemão de Paulino Pelegrini 
é doado para acervo do patrimônio 
cultural e histórico de Rafard

Cultura  |  Família teve iniciativa de doar os objetos para o município

O piano alemão, que 
pertenceu ao rafardense 
Paulino Pelegrini, ago-
ra, faz parte do acervo 
do patrimônio cultural 
do município de Rafard. 
Na semana passada, fa-
miliares de Pelegrini, 
que era pianista e pro-
fessor de francês, fize-
ram a doação ao Centro 
Cultural Júlio Henrique 
Raffard.

Paulino Pelegrini fa-
leceu no dia 9 de maio, 
aos 83 anos, por com-
plicações causadas pela 
doença de Alzheimer. 
Ele tinha formação em 
Educação Artística, mi-
nistrou aulas de francês 
e de piano, foi professor 
no Conservatório de Ta-

tuí, e por muitos anos, 
colunista no jornal O 
Semanário.

Além do instrumento, 
um piano M. Schawartz-
mann, que pertenceu a 
Paulino por cerca de 70 
anos, também foram do-
adas todas as partituras 
e uma foto do pianista, 
com apenas 18 anos de 
idade, época em que ele 
comprou o instrumento.

“O instrumento, que 
agora passa a ser Patri-
mônio Cultural e Histó-
rico de Rafard, eterniza 
a memória dele junto a 
todos os rafardenses. O 
músico do Conservató-
rio de Tatuí, residente 
por muitos anos na rua 
Capitão José Duarte 

Nunes, era um idealista 
e apaixonado por nossa 
cidade”, ressalta o vice-
-prefeito, Wagner Bra-
galda.

Entre as doações, 
também está a máqui-
na de escrever, uma re-
líquia que pertenceu a 
Paulino por mais de 80 
anos. A Olivetti era de 
seu cunhado, Luís Orto-
lani, que foi casado com 
sua irmã, Nair Pellegrini 
Hortolani.

A iniciativa de doar 
os objetos e o piano de 
Paulino para o municí-
pio foi dos sobrinhos, 
Ana Maria Hortolani 
Fontolan e Luís Hortola-
ni Júnior, e da sobrinha-
-neta, Camila Hortolani.

Objetos passam a ser patrimônio cultural e histórico de Rafard  (Fotos: Divulgação/Prefeitura de Rafard)




