
Policiais 
salvam 
criança 

engasgada 
na rua 

Eugênio 
Tezotto

Família não conseguiu 
contatar Bombeiros 
pelo 193 e acionou 
policiais pelo 190.

Página 18

RAFARD

Casos suspeitos estão sendo monitorados de perto, as famílias dos pacientes 
suspeitos encontram em isolamento domiciliar e recebem cuidados. Página 12

Servidores públicos recebem 
reajuste de mais de 50% no 

auxílio-alimentação

Benefício passou para R$ 500 mensais e já foi 
incorporado no pagamento de fevereiro. 

Página 5

RAFARD

Caso suspeito do Coronavírus 
em Porto Feliz é acompanhado 

pela Secretaria de Saúde

SAÚDE

CPFL Energia deve receber 
nova Moção de Repúdio, dessa 

vez da Câmara de Capivari

DESCONTENTES

Empresa tem prestado um serviço de péssima 
qualidade para os consumidores. Representantes 

estiveram em Rafard. Página 9

Goteiras prejudicam atividades 
e danificam ginásio municipal 

Olavo de Campos Borghesi

RAFARD

Prefeitura diz que reforma já estava prevista e que 
vai trocar todo telhado ou colocar manta asfáltica 

para resolver o problema. Página 7
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FilosoFanDo L�������� V��������
é professor de Filosofi a,  Éti ca e História

Bíblia sem preconceito 53
A religião cristã, como 

já exposto, não é fácil, o 
“EU”, o “Golias” é um deus 
que luta para destruir física, 
moral e espiritualmente o 
homem. O religioso há que 
mudar o seu caráter, tarefa 
di� cílima, só possível com a 
ajuda divina. Jeová concede 
força, mas cabe ao homem 
renunciar o seu EU, dizer 
não aos seus maus desejos 
e obedecer aos mandos di-
vinos. Cristão, no cerne, 
ama o próximo (o inimigo 
incluso) e ama a Deus, por 
isso, obedece ao Seu man-
dar. Jesus ensinou o que é 
a verdadeira religião: “Se 
guardardes os Meus man-
damentos permanecereis 
no Meu amor” (Jo 15:10), e 
quem ama a Jesus, ama Seus 
� lhos. Este é o resumo da 
lei toda, pode ser resumida 
no primeiro mandamento: 
“Ame a Deus sobretudo. A 
lei de Deus é uma pedra no 
sapato do homem, que ama 
as coisas contrárias: prosti-
tuição, orgia, idolatria, fei-
tiçaria, inimizade, ciúmes, 
ira, contenda, bebedice, 
avareza... Os estatutos são 
uma revelação do Seu ca-
ráter, é a expressão de Seu 
amor e justiça, um meio de 
proteção às Suas criaturas. 
Ao juízo de Deus Sua lei é 
perfeita (Sl 19:7; Tg 1:25), 
santa, justa e boa (Ro 7:12), 
portanto o cristão tem de se 
adequar à ela; talvez, como 

Davi, tenha de pedir a Deus: 
“Desvenda os meus olhos 
para que eu veja as maravi-
lhas da Tua lei” (Sl 119:18). 
Transgredir essa lei é pe-
cado (1 Jo 3:4), é tornar-se 
inimigo de Deus (Ro 8:7), 
pertencente a Diabo (1Jo 
3:8). A pior notícia é que to-
dos já a transgredimos (Ro 
3:23), mas a boa nova é que, 
se arrependermos e confes-
sarmos nossas culpas, Jesus 
nos perdoa e nos puri� ca de 
todos os pecados (1Jo 1:9), 
Ele morreu em lugar do pe-
cador arrependido porque o 
ama (Ro 5:7-10). A lei con-
tinua sendo uma pedra no 
sapato do cristão. Leia Ex. 
20; Dt 5.  # 1º- Não tenha 
outros deuses (Ex 20:3). O 
amor ao dinheiro, ao jogo, 
à glutonaria, aos prazeres 
que aviltam o ser humano, 
àquilo que Deus diz não, 
são deuses amados mais do 
que o Criador. 2º- Não faça, 
não prostre, nem preste cul-
to à imagem, porque Deus é 
zeloso e vinga a iniquidade 
até nos � lhos e netos (4-6). 
Sabedoria 13:17-19 diz: não 
se envergonha de falar ao 
inanimado, pede saúde ao 
desprezível, vida ao morto, 
socorro ao débil, viagem ao 
que não anda, força ao que 
não move as mãos, pois não 
passa de uma estátua. 3º- 
Não fale o nome de Javé em 
vão. Deus não deixará im-
pune quem toma Seu nome 

em vão, em chocarrices, 
músicas banais, em piadas 
imorais (7). 4º- Santi� que o 
sábado. Trabalhe seis dias, 
mas o sétimo dia é repouso 
em honra do Senhor (nem 
o animal deve trabalhar) 
(8-11). 5º- Honre seu pai e 
sua mãe. Honrar é respeitar, 
digni� car, obedecer, eno-
brecer, tratar bem, sadios 
ou doentes, e ou na velhi-
ce. Quem assim trata seus 
pais prolonga a vida (12). 
6º- Não mate. Ofensas, ca-
lúnias, ciúmes, contendas, 
humilhações, rispidez são, 
entre outras, armas pelas 
quais se mata. 7º- Não adul-
tere. Adulterar é falsi� car, 
mas também traição sexual. 
Nessa nova visão mundial 
de liberdade e libertinagem, 
religião barata, teologia 
circunstancial, as pessoas 
procuram razões para suas 
irracionalidades, justi� ca-
ção para sua lascívia. Deus 
disse: não adultere, e ponto. 
Deus só permite o sexo para 
os casados. Só o olhar cobi-
çoso é adultério (Mt 5:27). 
8º- Não furte (15). Não im-
porta o valor. 9º- Não seja 
testemunha falsa, ou não 
minta (16). Não cobice (de-
sejo de possuir) a casa, as 
coisas, ou a mulher do pró-
ximo (17).

Deus deu esses manda-
mentos escritos em duas 
pedras com Seus próprios 
dedos (Ex 31:18), simboli-

zando uma lei pétrea, como 
princípios para todas as so-
ciedades e para sempre (Sl 
110:8) (na Bíblia não católi-
ca é o Sl 111:8). O cenário da 
presença divina foi assusta-
dor: em meio ao fogo, raios, 
trovões, a glória de Deus se 
manifestou com a presença 
de milhares de anjos tocan-
do e cantando muito alto, 
a ponto de o monte Sinai 
tremer, e, Deus falava como 
estrondoso trovão, os israe-
litas pensavam que morre-
riam (Ex 19: 16-20 - 20:19). 
Esse cenário não foi só para 
impressionar os judeus, mas 
para nos ensinar que Seus 
mandamentos são normas 
pelas quais seremos julga-
dos (Ecl 12:13-14). “Quem 
guardar os preceitos da lei, 
mas faltar em um só ponto 
tornar-se-á culpado de toda 
ela” (Tiago 2:10). Somos ad-
vertidos: se alguém ajuntar 
alguma coisa à Bíblia, Deus 
ajuntará as pragas descritas 
neste livro e se tirar alguma 
coisa, ser-lhe-á tirada sua 
vida (Ap 22: 18-19). Se você 
quiser ter vida eternamente 
feliz, não se iluda, precisa 
guardar a lei toda (Mt 19:17; 
Ap. 14:12). Religião não é 
artigo barato.

#Daí em diante usei da 
Tradução dos Pes. Benediti-
nos. Edit. Ave Maria. 1961.

Ninguém é tão inteli-
gente, tão amoroso e tão 
dedicado ao lar quanto ele. 
Ninguém é tão másculo e 
ao mesmo tempo tão dedi-
cado, bem educado, tão � no 
e atencioso quanto ele.

Conquiste diariamente 
o seu marido, com uma pa-
lavra, rápida que seja, mas, 
“sentida” por você, confes-
sando-lhe seu amor, dizen-
do-lhe o quanto você o apre-
cia, quanto lhe é grata pela 
felicidade que lhe proporcio-
na, agradecendo à Deus pela 
felicidade de havê-lo unido 
em sagrado matrimônio.

Acima de tudo, faça-o 
sentir-se o maior dentro 
do lar, o centro ao redor do 
qual tudo vibra e gira. Mar-
que a hora do almoço, para 
a hora mais cômoda para 
ele; arrume as pessoas do 
seu lar de forma que � quem 
mais de acordo com a co-
modidade dele; atribua-lhe 
sempre o primeiro lugar, o 
mais honroso e tranquilo; e 
dessa forma, você o estará 
conquistando para o resto 
da vida; ninguém quer sair 
de um ambiente em que 
mantém a primazia abso-

luta, em que é considerado 
um rei incontestável.

Acostume seus � lhos a 
sentir e agir dessa mesma 
maneira. Aconselhe-os a 
obedecer ao seu pai, fazer si-
lêncio quando ele está lendo, 
a não lhe perturbar o sono 
pela manhã, a não aborre-
cê-lo, a respeitá-lo e amá-lo, 
a seguir seu exemplo de ho-
nestidade e trabalho.

Para todos eles pode-
rá ter defeitos: para você, 
não. Você o escolheu entre 
milhares de outros homens 
da Terra, para torná-lo seu 
companheiro pelo resto da 
vida, logo, você descobriu 
nele, qualidades que outros 
não possuíam.

Portanto, caso algum dia 
descubra nele algumas fa-
lhas, alguns defeitos, procu-
re jeitosamente corrigi-los, 
mas jamais o deprecie e mal-
trate por causa disso, a � m de 
não aumenta-los, qualquer 
que seja, pois esse homem 
deverá continuar sendo o 
maior para você. São con-
selhos e detalhes, caso você 
não deseje que ele se desvie, 
por encontrar “alguém” que 
assim o considere. Tá?

Cidadania
Publicadas neste peri-

ódico, no dia 07 p., para 
nossa satisfação, lemos 
duas boas notícias. A pri-
meira (por havermos, con-
tado com o e� ciente apoio 
do amigo Heitor Turolla, 
então prefeito de Rafard), 
promovermos a criação do 
Centro Cívico “Major Pires 
de Campos”, (não Museu 
Municipal Júlio Henrique 
Ra� ard). Em terreno, doa-
do pela Usina de Açúcar e 
Álcool desta cidade, sendo 
a construção do imóvel cus-
teada pelo dr. Antonio Pi-
res de Campos, com quem 
trocamos correspondência, 
pedindo autorização para 
darmos o nome do seu pai 
ao Centro Cívico. Para pla-
nejar, orientar e conduzir 
a inauguração do prédio, 
contando com a presença 
de várias pessoas daqui e 
de Capivari, fomos eleitos 
por votação, para fazê-lo. 
Constituímos comissões 
formadas por intelectuais, 
seguindo um perfeito or-
ganograma, nos reunirmos 
semanalmente veri� cando 
os seus andamentos. No dia 

e hora marcados, atenden-
do a convite impresso, no 
salão de entrada ao som de 
vozes dos cantores do Co-
ral “Seresteiros de Rafard”, 
compareceram dezenas de 
pessoas para ouvirem os 
discursos e assistirem os 
descerramentos das placas 
comemorativas que havía-
mos mandado confeccionar 
em Piracicaba.

Dentre as autoridades e 
demais pessoas que aten-
deram ao convite da Co-
missão Organizadora da 
Inauguração, prestigiando a 
solenidade, contamos com a 
presença da neta do funda-
dor deste município, acom-
panhada de alguns parentes 
seus. Na próxima semana 
prosseguiremos relatando 
com detalhes, casos desta 
“novela”. Agradecemos mais 
uma vez as pessoas que se 
lembraram do Centro Cívi-
co Cultural “Major Pires de 
Campos”, em uma demons-
tração de que amam como 
nós, que sempre amamos e 
amaremos Rafard, incansa-
velmente trabalhando pelo 
seu progresso e preservação 
de sua história. É isso.

ArTiGo
Sempre o primeiro 4

D������� F������, Cidadão Rafardense, ofi cial da FAB e professor de Educação 
Física e Desportos, colaborador desde a fundação do jornal O Semanário

OpiniÃo
É só querer

Entra governo, sai governo, e as estratégias po-
líticas continuam seguindo a velha cartilha. Vão 
empurrando problemas importantes com a barri-
ga, até que, às vésperas da eleição, como um toque 
de mágica, tudo começa a ser resolvido.

Heróis? Infelizmente não. Apenas coadjuvan-
tes de uma história que insiste se repetir, demons-
trando que o sistema continua falho.

Não tem como não citar a atual situação do pa-
vimento asfáltico na vizinha Capivari. E olhe que 
pra lá da ponte do Rio Capivari, o prefeito Ro-
drigo Proença se gaba de estar realizado o maior 
programa de recapeamento da história da Terra 
de Poetas.

No entanto, o povo está cansado de esperar a 
‘segunda fase’, anunciada há tempos. Será que 
ainda não saiu, por que dizem que a memória do 
eleitor é curta?

Está impossível trafegar com tranquilidade em 
quase todos os bairros de Capivari. Alguém acre-
dita que o maior programa de recapeamento as-
fáltico será o sufi ciente para ‘cobrir’ todos os bura-
cos da cidade?

Enfi m, vamos aguardar!
Pro lado de cá, na querida Cidade Coração, al-

guns problemas importantes carecem de ser resol-
vidos com urgência. Um deles é o convênio para 
que o telefone 193 do Corpo de Bombeiros volte a 
funcionar para emergências. Nesta semana, poli-
ciais militares fi zeram a vez dos socorristas para 
salvar uma criança engasgada.

A atual situação do ginásio municipal Olavo de 
Campos Borghesi também merece atenção. O go-
verno municipal garante que a reforma já está nos 
planos e deve ser realizada em breve. A verdade é 
que as goteiras no telhado estão destruindo os ta-
cos da quadra. Outra reclamação dos usuários é a 
situação dos banheiros.

O que está faltando para os administradores 
públicos é visão. Será que é difícil enxergar que 
não adianta construir ou reformar prédios públi-
cos sem prever zeladores para garantir a manu-
tenção e responsabilizar quem gosta de depredar 
os espaços de lazer?

Centro Esportivo Reinaldo Fontolan, pratica-
mente um clube montado, com salão de festas, bo-
cha, duas quadras, campo sintético, piscina, quios-
que e campo de futebol, além do amplo espaço. O 
que falta? Um investimento inicial e manutenção 
constante.

O mesmo pensamento deve ser implantado para 
todos os espaços públicos, como o estádio muni-
cipal Jair Forti, o campo de areia na Popular, o 
próprio paço municipal, enfi m, tudo que é público.

Como é gostoso sonhar com uma cidade mais 
limpa, bonita e aconchegante. Primeiro isso, para 
depois sonhar com o progresso. Será tão difícil as-
sim?

Editorial
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ANUNCIE: (19) 3496-1747
osemanario@osemanario.com.br

Imóveis  -  VeÍcUlos  -  EmpreGos
NeGócios & OporTUniDaDes

Imóveis
JL BARBOZA
Casas para alugar
- Ed. São Conrado, 2º andar; 3 quar-
tos sendo um suíte com clouset, 3 
banheiros, sala, cozinha com movéis 
planejados, lavanderia, garagem. R$ 
1.000,00 +  Condomínio e IPTU;

- Travessa Padre Bento, 77, 3 quar-
tos, sala, cozinha, banheiro, lavan-
deria, quintal. R$ 900,00;

- Edifício Rio Capivari, apt 114; 2 
quartos com armários, sendo um suí-
te com banheira, sala, cozinha com 
armários, banheiro social, lavanderia, 
garagem. R$ 1.400,00  (livre de IPTU 
e condomínio);

- Pracinha 13 de maio, 3 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, lavandeira( não 
tem garagem nem quintal). R$ 1 mil;

- Ponto comercial na Rua Fernando 
de Barros, nº 665; 3 salas, sendo 
duas sala com banheiro, recepção, 
cozinha, área de luz. R$ 2.000,00 
+ IPTU;

- Casa em Rafard na Rua Marechal 
Deodoro da Fonseca, 282; 3 quar-
tos, sendo um suíte , sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, quintal e gara-
gem. R$ 1.000,00; 

- Casa no Moreto, Rua João Moretti, 
71; 2 quartos, 02 sala, cozinha, 02 
banheiros, lavanderia, quintal e ga-
ragem para dois carros. R$ 900,00.

Apartamentos
- Vancouver – Rua São Paulo, 36 - 7º 
andar - 3 quartos, sendo um suíte, 
sala, cozinha, banheiro, garagem 
para 2 carros - R$ 1.000,00 + Con-
domínio + IPTU;

- Vancouver – Rua São Paulo, 36 -2º 
andar (Todo mobiliado) - 3 quartos, 
sendo um suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, garagem para 2 carros. R$ 
1.500,00;

Casas a venda em Rafard 
- Casa nova com três dormitórios e 
edícula R$ 620.000,00;

- Sobrado com quatro dormitórios R$ 
500.000,00;

- Casa na Rua Nossa Senhora de 
Lourdes, com três dormitórios R$ 
380.000,00;

Terrenos em Rafard
- Terreno com 380m²  na Avenida 
José Soares de Faria R$ 160.000,00;

Sítios 
- Sitio no Cancian com 33mil m² 
com casa e galpão todo cercado R$ 
420.000,00;

- Sitio com 11 alqueires na estrada de 
Porto Feliz R$ 800.000,00;

Casa em Capivari 
- Casa na Vila Cardoso, com dois 
dormitórios  R$ 270.000,00; 

- Casa nova no São Pedro com três 
dormitórios R$ 380.000,00;

- Casa no centro com dois dormitó-
rios R$ 250.000,00;

- Casa na Vila Fátima, com dois dor-
mitórios com armário R$ 270.000,00;

- Casa na Avenida Piratininga com 
cinco dormitórios e piscina com gara-
gem para seis carros R$ 1.500.00,00;

- Casa no centro com três quartos 
sendo uma suíte R$ 360.000,00;

- Casa na Santa Terezinha, com três 
dormitório e edícula R$ 420.000,00;

Apartamentos
- Vancouver com três dormitórios 
sendo uma suíte, R$ 320.000,00;

- Vila Souza, Dinapolli com três 
dormitórios sendo uma suíte R$ 
280.000,00;

- Apartamento no Edifício Parma 
Park   R$250.000,00;

- Cobertura no Edifício Parma Park 
R$ 570.000,00;

- Apartamento no Edifício São Con-
rado R$ 800.000,00;

- Apartamento Vancouver  (todo 
mobiliado) R$ 340.000,00;

Tratar pelo telefone: 19 2146-5000.

VENDO SÍTIO EM RAFARD
Vendo sítio no Taquaral em Rafard, 
7,5 alqueires, rico em água, sede 
com casa, campo de futebol, poço e 
mangueira, tanque e mais uma casa. 
Interessados falar com José Darros 
pelo telefone 3496-2142. Indeterminado

NEW FIESTA S 2015
Vendo, completo, 1.5, branco, 
completo, R$ 33.500. Tratar pelo 
fone: (19) 3492-5543. PV - Indeterminado

CORSA CLASSIC 2004
Vendo, preto. Tratar pelo fone: 3492-
2417.  BV - Indeterminado

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

PRISMA 2008
Vendo, 1.4, completo, preto, R$ 
19.900. Tratar pelo fone: 3492-2417. 
BV - Indeterminado

PALIO ATTRACTIVE 2016
Vendo, completo, branco, 1.0, R$ 31 
mil. Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

SONATA 2013
Vendo, prata, R$ 55.900 mil. Tratar 
pelo fone: 3491-3114. MV - indeterminado

CELTA 2004
Vendo, vermelho, R$ 13.800. Tratar 
pelo fone: 3492-2417.  BV - Indeterminado

UP MOVE 2019
Vendo, branco, R$ 47 mil. Tratar pelo 
fone: 3491-3114. MV - indeterminado

ONIX LTZ 2016
Vendo, preto, R$ 47 mil. Tratar pelo 
fone: 3491-3114. MV - indeterminado

CRUZE SEDAN LT 2012
Vendo, 1.8,  prata,  completo, 
automático, R$ 43.900. Tratar pelo 
fone: 3491-3114. MV - indeterminado

LINEA ESSENCE 2013
Vendo, prata, R$ 28.900. Tratar pelo 
fone: 3491-3114. MV - indeterminado

FORD RANGER 2006
Vendo, 4 portas, preta, completa, 
gasolina. Interessados tratar pelo  
telefone: 19 99734-9485. Indeterminado

PRISMA LTZ 2015
Vendo, prata, automático, R$ 42 mil. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

ETIOS XS 2018
Vendo, prata, automático, R$ 46 mil. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

HB20 SEDAN 2017
Vendo, 1.0, turbo, branco, R$ 39.800. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

IDEA ADVENTURE 2010
Vendo, verde, R$ 25.800. Tratar pelo 
fone: (19) 3492-5543. PV - Indeterminado

DUSTER 2014
Vendo, branco, R$ 42 mil. Tratar pelo 
fone: 3492-2417.  BV - Indeterminado

MERCEDES BENZ 1113
Vendo caminhão na cor azul, com baú 
de 7 metros, ano 1976. Interessados 
tratar pelo telefone: 19 99734-9485. 
Indeterminado

ONIX LT 2015
Vendo, 1.4, branco, R$ 34.800. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

CORSA 2004
Vendo, preto, R$ 13.800. Tratar pelo 
fone: 3492-2417.  BV - Indeterminado

SAVEIRO 2014
Vendo, cabine estendida, completa, 
prata, R$ 33 mil. Tratar pelo fone: 
(19) 3492-5543. PV - Indeterminado

CELTA 2014
Vendo, completo, menos ar, preto, 
R$ 21.800. Tratar pelo fone: (19) 
3492-5543. PV - Indeterminado

GOL 2019
Vendo, completo, 1.0, 13 mil km, 
branco, R$ 39.800. Tratar pelo fone: 
(19) 3492-5543. PV - Indeterminado

SAVEIRO CROSS 2014
Vendo, cabine estendida, branca, R$ 
41.500. Tratar pelo fone: (19) 3492-
5543. PV - Indeterminado

JEEP TRAILHAWK 2017
Vendo, diesel, preto, R$ 119 mil. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

SAVEIRO TRENDLINE 2016
Vendo, cabine simples, 23 mil km, 
branca, R$ 42 mil. Tratar pelo fone: 
(19) 3492-5543. PV - Indeterminado

ARGO 2018
Vendo, automático, 1.8, completo, 
prata, R$ 45 mil. Tratar pelo fone: 
(19) 3492-5543. PV - Indeterminado

WRV 2018
Vendo, 1.5, automático, fl ex, preto, 
R$ 69 mil. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV - indeterminado

PALIO ATTRACTIVE 2016
Vendo, 1.0, branco, R$ 32 mil. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

CORSA HATCH 2012
Vendo, 1.4, completo, prata, R$ 
23.500. Tratar pelo fone: (19) 3492-
5543. PV - Indeterminado

CIVIC LXR 2015
Vendo, automático, prata, R$ 57.900. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV - 
indeterminado

PRISMA LT 2013
Vendo, completo, 1.4, prata, R$ 35 
mil. Tratar pelo fone: 3491-3114. 
MV - indeterminado

GOLF CONFORTLINE 2009
Vendo, automático, preto, R$ 30 
mil. Tratar pelo fone: 3491-3114. 
MV - indeterminado

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

C3 TENDENCE 2015
Vendo, branco, automático, R$ 35 
mil. Tratar pelo fone: 3491-3114. 
MV - indeterminadoVeículos

CLASSIFICADOS

05/02 – Ivair Clemente Coelho – 54 anos
05/02 – Lineu Angelo Pereira – 73 anos
06/02 – Isac Batista – 50 anos
06/02 – Maria Aparecida Ferreira dos Santos – 76 anos
09/02 – Moysés da Silva Wolff  Filho – 74 anos
09/02 – Guilherme Maia da Cruz – 29 anos
10/02 – Lazara Andrello Doriguello – 86 anos
10/02 – Rodolfo Rodrigo Manzatto – 35 anos
12/02 – Maria Marta Zunstein Correa – 68 anos
12/02 – Antônio Cezar Cardoso Pereira – 49 anos

MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO

Fone: (19) 3491-1919
Fax: (19) 3491-3853

Al. Faustina Franchi 
Annicchino, 755 - Capivari-SP

Agro Comercial e Papelaria

GLOBAL

R. Maurício Allain, 130 - Rafard
Fone: (19) 3496-1235

Toda linha de materiais p/ escritório e escolar. 
Pintos, rações, materiais p/ pesca, ferramentas 

e produtos veterinários

ENTREGA À DOMICÍLIO

R. Cons. Gavião Peixoto, 617 - RAFARD

Fone: (19) 3496-1691

Pães - Doces - Bolos
Sorvetes - Café Espresso

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

Panifi cadora 
Pantojo

O melhor pão da cidade.
Aceitamos encomendas de

pão, bolos, doces e salgados.
“O mundo maravilhoso das malhas”

R. Regente Feijó, 902 - Capivari
 3491.1246

Confecções Soreli Ltda-ME

ZEZINHOZEZINHO
T I J O L O S

Av. José Annicchino, 37
Centro - CAPIVARI/SP

2146-0898
Telefones: (19)

Ótica XV
Um carinho especial 

a seus olhos

Rua XV de Novembro, 784

Fone/Fax: (19) 3491-4451

LOJA E
ALUGUEL 

DE ROUPAS
Vendo loja localizada no 
Centro de Capivari. Inte-
ressados tratar pelos te-
lefones: (19) 3491-4553 
ou (19) 99137-2505.

ANUNCIE
19 3496-1747
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Servidores públicos 
recebem reajuste de 

mais de 50% no 
auxílio-alimentação

Desde a última se-
gunda-feira (10), está 
disponível na conta dos 
servidores públicos de 
Rafard o novo valor do 
Auxílio-Alimentação. 
O anúncio oficial foi 
feito pelo prefeito, Car-
los Roberto Bueno, que 
confirmou através de 
um vídeo no Facebook 
o considerável aumen-
to, passando o benefício 
de R$ 323 para R$ 500 

mensais.
Esse é o segundo re-

ajuste realizado pela 
atual gestão, que “real-
çou o merecimento dos 
funcionários, sempre 
empenhados em fazer o 
melhor pelo município”.

“Além de ajudar a 
fortalecer a renda dos 
servidores, o aumen-
to desse benefício terá 
um impacto positivo na 
economia de Rafard, 

pois aumenta o poder de 
compra dos funcioná-
rios e, por consequência, 
fortalece o comércio lo-
cal. Esse é um justo au-
mento a quem tanto se 
empenha por fazer uma 
Rafard melhor”, destaca 
Bueno.

O reajuste também 
passa a valer para os 
funcionários da Câma-
ra Municipal a partir de 
março deste ano. 

RAFARD

Prefeito de Rafard, Carlos Roberto Bueno, anunciou reajuste em vídeo divulgado nas redes sociais (Foto: Divulgação/PMR)

Vereador sugere que 
agendamentos na Saúde 

sejam via WhatsApp
O vereador de Capi-

vari, Mateus Scarso in-
dicou a implantação de 
um novo canal de comu-
nicação para realização 
de agendamentos dos 
serviços de saúde mu-
nicipal, via aplicativo 
WhatsApp.

Scarso defende a co-
municação rápida e efi-
caz entre a Secretaria 
Municipal de Saúde e 
a população que uti-
liza seus serviços. “O 
objetivo da proposta é 
facilitar aos pacientes 
informações sobre suas 
consultas e exames, ao 
diminuir a distância des-
tes com o setor de agen-
damento, e finalmente, 
acabar com o número de 
faltas sem aviso prévio 
nos atendimentos médi-
cos”, explica.

Durante a fala na tri-
buna livre da 2ª sessão 
ordinária do ano, reali-

zada na segunda-feira 
(10), o vereador Nelson 
Soares complementou 
que o número de faltas 
nos atendimentos mé-
dicos é alto. “Só nesta 
segunda-feira (10), das 
30 consultas agenda-
das para realização de 
ultrassom, faltaram 14 
pessoas”, alertou. 

Mateus Scarso acre-
dita que esse problema 
pode ser minimizado 
com a implantação do 
WhatsApp, permitin-

do o reagendamento de 
pacientes que esperam 
atendimentos e exames. 

“Hoje existem muitas 
faltas, mas acredito que, 
como em outros muni-
cípios onde o sistema já 
está funcionando, com 
a agilidade na comuni-
cação promovida pelo 
WhatsApp, assim que 
houver uma desistência, 
será possível reagendar 
pacientes que estão em 
fila de espera para serem 
atendidos”, completa.

CAPIVARI

Vereador Mateus Scarso, autor da indicação (Foto: Divulgação/Câmara de Capivari)

Abono salarial do PIS/Pasep
Na quinta-feira (13) 

começou o pagamento do 
8º lote do abono salarial 
do PIS/Pasep referente a 
2018. Se você trabalhou 
com carteira assinada fi-
que atento. O dinheiro do 
PIS, dos funcionários de 
empresas privadas, estará 
liberado para quem nas-

ceu nos meses de março e 
abril. O Pasep, benefício 
do servidor público, será 
liberado para funcioná-
rios com final de inscri-
ção 6 e 7.

Para ter direito, é pre-
cioso ter trabalhado com 
carteira assinada por pelo 
menos 30 dias em 2018, 

ganhando, no máximo, 
dois salários-mínimos 
por mês, na média.

Também é preciso es-
tar inscrito no PIS/Pasep 
há pelo menos cinco anos. 
Outro requisito é que a 
empresa tenha informado 
os dados corretamente ao 
governo.

8º LOTE
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Dia 14/02
Pedro Henrique Ortolani
Ana Beatriz Ortolani
Edilaine do Carmo Borba
Fernanda Fabrício
José Aparecido Thomazini
Angela Bossolan
Anderson Silva (Andorinha)
Ivan Gonçalez
Danilo Messias
Sidnei Dal Fabbro
Cleiton Formis
Alexandre Caravita

Dia 15/02
Celia Machado
Kathilin Heloise Leite Alves
Andréa Ap. Veroneze Formis
Edmilson Quibáo
Antonio Zuin
Milena de Paula Lima
Aparecido Damata
Otavio Augusto Lopes

Dia 16/02
Diana Carolina Teodoro do Santos
João Henrique Quibáo
Gabriela P. Barreto Rojas
Célia Galdino Pereira Deritti
Roselaine Oliveira
Maria Adilza dos Santos Barbieri
Estevam C. Nascimento
Rita Campos
Rosivaldo Fagundes (Coelho)
Rogério Moreira

Dia 17/02
Thais Gabrieli França de Paula
Eduarda Rodrigues de Sá
Thalita de Oliveira
Andrei Luis Livramento dos Santos
Marlene Ap. Zape
Vera Lúcia C. Gumarães Teixeira
Luis Fernando Magalhães Armelin
Laura Pereira Rossi
Felipe Rusignelli
Giovana Cristina Forti

Juliana Galhardi Sanchez
Marlete Zape
Danielle Vendramim

Dia 18/02
Francisco Tonin
Gabriel Cossare Bragion
Maria Clara Rodrigues Pereira
Gabriela F. Fontolan
Daniela Ap. Abel
Bruno José Quibáo
Bianca da Costa
Reginaldo Fornaziero
José Augusto Amancio da Silva
Hallan David Daroz
Katia A. Perecin Tonin
Ketlin Angeli de Sá
José Augusto da Silva
Karina Boscolo
Diego William Pereira
Paula Uvini
Mariana Piovesan
Marina Annichino Batagin

Dia 19/02
Isabela Baroni Almeida
Jacy Uvini Bortolança
Pedro Henrique Fontolan
Amanda da Costa Quadros
Ewerton Clovis Silva Franco
Zilda Giacomini Gonçalves
Isadora de C. Ap. da Silva Menezes
Henrique Barbosa
Rodrigo Mattos
Paulo Henrique

Dia 20/02
Rafael Albiero
Márcio Vinicius Prado de Campos
Aline Manrique
Cibeli do Carmo Toledo
Rita de Cássia Martins Elias
Juliana Cerezer
Adriana Guimarães
Adriana Botignon
Leonardo Stoppa
Daiana Vieira

Áries – De 21/03 a 20/04: A Lua Minguante lhe dá a capacidade de eliminar da sua vida tudo aquilo 
que não funciona mais para edificar novas pontes profissionais. Assumir uma postura firme vem junto 
com o desapego e uma consciência diferente sobre a sua força e suas posturas diante dos desafios. 
Você vai perceber nitidamente que não dá mais para esperar nada, então é momento de mudar o rumo 
e seguir com os seus planos. A carreira passa por uma ascensão, mas agora depende totalmente de 
você. Vênus transita pelo seu signo, mas segue com desafios com outros planetas. Nesta semana é 
importante identificar o seu verdadeiro valor. Valorize-se imediatamente! Marte vai ingressar no dia 
dezesseis em Capricórnio, então a carreira e os planos futuros serão impulsionados para que você 
conquiste maior autonomia. Tenha atenção com a comunicação com as pessoas do seu convívio, que 
ainda segue problemática e carregada de sentimentos. As coisas não estão do jeito que você deseja, 
então é preciso adotar uma postura diferente na troca afetiva. O céu deixa em destaque as diferenças 
ideológicas existentes entre vocês. É uma semana em que vocês precisam conversar para alinhar o 
futuro com maturidade. Você está numa fase de progresso e de crescimento profissional. Mas é impor-
tante descartar situações que não agregam mais nada a este novo contexto de trabalho. O autovalor 
deve ser exercitado!

Touro – De 21/04 a 20/08: A Lua Minguante traz finalizações com uma pessoa importante para a 
sua experiência pessoal. Examine quem é essa figura! Se for casado ou estiver numa relação, é impor-
tante entender que o cônjuge passa por um encerramento importante para o desenvolvimento dele(a) 
mesmo. Como você está com Urano em trânsito no seu signo, está sem paciência e com pressa para 
ver as mudanças em sua vida, portanto tenha atenção com os conflitos! Mas você também está mais 
dinâmico e disposto a realizar mudanças profundas em sua vida. Os encerramentos geram maturidade 
e maior consciência para a pessoa que está em destaque em sua experiência atual. O seu maior apren-
dizado neste momento é mudar as crenças e ampliar o seu campo de visão, seja por meio de uma nova 
filosofia de vida, seja por meio de estudos e viagens. O setor financeiro ainda segue fragilizado, mas 
com entendimento e desprendimento é que será possível alcançar bons resultados. Você está disposto 
a mudar o rumo das coisas e seguir o seu coração. É preciso ter autoestima para obter o equilíbrio que 
a sua alma necessita e, dessa forma, fazer escolhas positivas para o seu desenvolvimento emocional e 
afetivo. O céu lhe traz novas oportunidades profissionais e, dessa forma, pede uma postura sábia para 
encerrar experiências que estavam sendo erguidas. O seu conhecimento fica em foco!

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: A Lua Minguante desta semana traz encerramentos no trabalho ou 
para mudar hábitos. É uma semana importante para mudar a forma como você lidera projetos e pessoas 
que estão envolvidas no seu cotidiano ou na própria dinâmica de trabalho. A experiência pela qual você 
vem passando lhe traz uma percepção maior sobre as suas verdadeiras necessidades e, com isso, 
maturidade para reconstruir novas bases e formas de comando da experiência profissional. Se tiver 
funcionários, você vai ser levado a mudar a estrutura para que seja mais produtivo. A saúde também 
fica em destaque! Você vai sentir exigências para mudar hábitos; exames podem ser solicitados. O 
ingresso de Marte em Capricórnio no dia dezesseis vai impulsionar investimentos e novas elaborações 
para pagamento de contas e recursos compartilhados. É preciso avaliar se você está satisfeito com as 
pessoas que estão envolvidas em seus planos. Pode ser que você se sinta exigido a explorar o que pen-
sa com pessoas próximas, porque está confuso e com tendência a se enganar. Seja objetivo em suas 
intenções. O passado pode entrar pela porta sem pedir licença. É uma semana de reparos emocionais, 
principalmente de situações que vêm sendo carregadas do passado. É uma semana em que a pessoa 
amada está disposta a mudar o curso das coisas, então está assumindo as responsabilidades de uma 
forma mais funcional. O céu traz encerramentos no trabalho que são importantes para o seu desenvolvi-
mento futuro, entretanto é preciso levar em consideração alguns desafios para expressar aquilo em que 
acredita e como deseja seguir com os novos planos. É preciso ser objetivo e claro!

Câncer – De 21/06 a 20/07: A Lua Minguante desta semana traz encerramentos afetivos e coloca 
em destaque a autoestima. É preciso examinar duas situações importantes: o relacionamento e expe-
riências com os filhos. O céu indica que você está mais consciente de como deve promover as mudan-
ças, dando um destaque às suas necessidades pessoais. Você está maduro e com maior entendimento 
de como deseja direcionar os seus planos, entretanto será levado a desenvolver o seu valor e a priorizar 
os seus interesses; essa tarefa, neste momento, não se apresenta de maneira fácil, mas você já está 
consciente da necessidade. Examine também o quanto está vulnerável ao que as pessoas acham e 
dizem sobre as suas escolhas. Busque conversar com pessoas que torcem por você, ou mesmo um 
profissional, um terapeuta, porque ele pode auxiliá-lo neste novo momento de sua vida. O planeta 
Marte ingressa em Capricórnio e impulsiona o relacionamento amoroso, as parcerias e as sociedades. 
É fundamental estar disposto a resolver a situação com uma pessoa importante. O relacionamento 
segue num formato que não lhe agrada. É uma semana para avaliar o quanto se sente valorizado pelo 
cônjuge. Por outro lado, o cônjuge vem amadurecendo as posturas e está consciente de que precisa 
mudar. Reflita: o percurso entre saber e ser é longo e exige mudanças profundas. O céu lhe traz novas 
oportunidades profissionais, mas você sente dificuldades para perceber o seu valor e, dessa forma, 
fazer as escolhas certas. Independentemente dos conflitos, o céu lhe dá a possibilidade de assumir as 
rédeas e de se posicionar com chefes, sócios, clientes e parceiros de trabalho.

Leão – De 21/07 a 22/08: A Lua Minguante traz encerramentos com a família ou para tratar de 
assuntos do imóvel. É uma semana para elaborar melhor os projetos que envolvem o grupo familiar (ou 
um grupo de pessoas) que está inserido no contexto doméstico ou de um local físico. O céu conta que 
você já teve tempo suficiente para pensar sobre o assunto e que agora está preparado e maduro para 
mudar o curso e estruturar os assuntos. A rotina e o trabalho também recebem os mesmos impactos, 
porque se relacionam com as suas decisões. Isso tudo é ótimo para o seu desenvolvimento, até porque 
o planeta Urano lhe traz mudanças significativas para a carreira e para o rumo da sua vida. É importante 
entender que algumas pessoas que estão inseridas em seus projetos estão confusas e com dificuldades 
para aceitar mudanças, portanto analise se todos que estão inseridos realmente devem ser mantidos. 
Se porventura não tiver esse controle, então tenha atenção com as relações e com o modo como vem 
transmitindo informações. As posições de Vênus, em Áries, e de Marte, que vai ingressar no dia dezes-
seis em Capricórnio, vão exigir de você uma nova consciência e, consequentemente, novas posturas 
por meio do fortalecimento da autoestima e do seu valor. Você está a um passo de tomar decisões 
significativas no relacionamento. As mudanças são profundas e fazem com que você examine as suas 
necessidades com profundidade. A forma de interagir com a família é um ponto importante neste novo 
ciclo. É uma semana favorável para tomar decisões que tragam mudanças no trabalho. O ingresso de 
Marte em Capricórnio vai impulsionar as suas intenções e colaborar para o seu progresso profissional.

Virgem – De 23/08 a 22/09: A Lua Minguante desta semana traz encerramentos com pessoas do 
seu ambiente de trabalho. O céu também vai lhe trazer novas percepções sobre como deve elaborar 
ideias e colocar os seus projetos em movimento de uma forma diferente. Virginiano, o momento está 
ótimo para construir novas bases em sua rotina, mas o foco está na forma como você se relaciona com 
as pessoas e promove uma rotina mais dinâmica para a sua experiência atual. Você já passou por várias 
situações e já amadureceu a forma como deseja ser e consolidar os seus projetos. Mas Vênus pede que 
você elabore melhor o seu valor, principalmente no que tange a investimentos e a possíveis acordos 
comerciais. As contas e as dívidas precisam ser estruturadas urgentemente, principalmente aquelas 
que se relacionam a outras pessoas (se for o seu caso). O ingresso de Marte em Capricórnio vai impul-
sionar experiências afetivas com os filhos e com o campo amoroso. O céu mostra que você ainda está 
muito sensível e vulnerável para entender e interagir com sentimentos e experiências com outra pessoa. 
Examine o quanto o passado ainda traz ruídos negativos e geram uma nebulosa na relação. Solte o 
passado e tudo aquilo que o aprisiona. Existem experiências afetivas do passado que ficam em desta-
que e exigem cura. É uma semana importante para avaliar os sentimentos e as expectativas em relação 
a uma pessoa. Ambos estão em condições de ressignificar a história de vocês. É uma semana em que 
você está consciente das mudanças que precisam ser realizadas, e o céu favorece tais decisões. Mas é 
importante avaliar as expectativas e as relações com pessoas de sua convivência.

Libra – De 23/09 a 22/10: A Lua Minguante desta semana traz encerramentos financeiros e si-
tuações que precisam de desfechos para que seja possível construir novas bases para os projetos. 
Você está suficientemente maduro para avaliar as condições atuais e, dessa forma, tomar decisões 
com maior consciência das possibilidades financeiras, principalmente para ajustar aspectos familiares 
ou para consolidar uma estrutura física (imóvel). O ingresso de Marte em Capricórnio vai impulsionar 
experiências importantes para o seu desenvolvimento familiar. Esteja atento às próximas mudanças e 
decisões que também impactam o imóvel, seja uma aquisição, uma reforma ou um olhar mais elaborado 
para as situações mencionadas. Uma pessoa importante, que compartilha essa experiência direta ou 
indiretamente, pode sentir algum tipo de vazio ou inabilidade para interagir com esses assuntos. O 
céu também alerta para o ambiente de trabalho ou para situações que podem tirá-lo da rotina, porque 
o cenário mostra-se confuso e com possibilidade de fofocas e distorções de fatos. Nesta semana é 
imprescindível ser objetivo no trabalho ou com pessoas com você partilha a sua rotina. É uma semana 
em que é preciso ser prático e mostrar-se disponível às mudanças. O cônjuge está um tanto perdido 
e reflexivo diante de situações que mexem com a autoestima dele(a). O céu aponta que você também 
precisa avaliar as suas próprias atitudes em relação a ele(a). O foco está no setor financeiro. É preciso 
ter sabedoria para tomar decisões comerciais que envolvem sócios, parceiros ou o próprio cônjuge. 
Você está numa fase de progresso, mas precisa ter os pés no chão.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: Nesta semana, a Lua Minguante o deixa em destaque e pede de 
você posturas importantes para finalizar situações que não cabem mais, principalmente no que tange à 
família ou à estrutura do imóvel. Tudo isso pelo qual você vem passando lhe traz uma nova percepção so-
bre as suas necessidades e sobre como pode interagir com as pessoas do seu convívio. A comunicação, 
inclusive, será fundamental para ajustar situações com maior maturidade e consciência da participação de 
cada pessoa em sua experiência. O céu pede que você reflita sobre as suas escolhas no trabalho, porque 
baixa autoestima colabora com o desvalor e, portanto, acentua problemáticas e desafetos. O ingresso 
de Marte em Capricórnio vai impulsionar o contato com pessoas, sejam de sua convivência ou parentes. 
Você será levado a se posicionar e a falar sobre aquilo em que acredita com maior abertura e consciência 
do momento. É importante também examinar as expectativas que circulam entre os filhos, além dos afetos 
amorosos. Você tende a negligenciar pontos que são essenciais neste momento. O cônjuge passa por 
uma nova fase e está disposto a inovar a troca. É importantíssimo entender o cenário para que possa 
dar permissão ao momento novo que estão passando sem conflitos. Você está com dificuldades para 
perceber o seu valor e, dessa forma, fazer escolhas congruentes para o seu desenvolvimento profissional. 
Busque fortalecer o seu valor e comunique-se com qualidade com os colaboradores.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: A Lua Minguante traz encerramentos significativos com relações 
de sua convivência. Essa situação também se a parentes. Pode ser que você sinta a necessidade de 
ficar mais quieto e introspectivo para lidar com informações que chegam até você ou na forma de se 
relacionar com pessoas que estão mais afastadas. O assunto relacionado é financeiro, mas você está 
maduro e consciente o suficiente a respeito de como deve agir daqui para frente. O ingresso de Marte 
em Capricórnio no dia dezesseis vai impulsionar decisões importantes para investir ou fazer acordos 
comerciais mais favoráveis para o seu desenvolvimento profissional. O trânsito de Vênus em Áries pede 
de você uma elaboração dos afetos amorosos e o desenvolvimento da autoestima para fazer escolhas 
congruentes para o momento. É recomendável analisar as relações, tanto as afetivas quanto as comer-
ciais. O cenário aponta uma pessoa vulnerável e com dificuldades para interagir com sentimentos do 
passado. É preciso tirar as mágoas do passado e ressignificar a experiência afetiva. O céu pede de você 
um olhar sincero sobre as suas necessidades pessoais para fazer escolhas afetivas conectadas ao seu 
coração. Tudo melhora a partir do autoconhecimento. Saia da confusão e de conflitos emocionais que 
o impedem de ser dinâmico. O ingresso de Marte em Capricórnio o ajudará a tomar decisões práticas 
para inovar e reciclar atividades no trabalho. Os investimentos são significativos.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: A Lua Minguante desta semana traz encerramentos importantes 
em projetos e atividades com um grupo de pessoas. A sua postura é fundamental para conduzir os 
ideais de uma forma funcional e estrutural. A experiência gera um impacto de mudanças e de trans-
formações em suas ações. Autoconhecimento é essencial para assumir os compromissos numa nova 
tônica. O ingresso de Marte no seu signo, no dia dezesseis, vai lhe fornecer maior energia e coragem 
para tomar decisões de uma forma diferente, entretanto tenha atenção com a impulsividade, porque é 
preciso ter sabedoria e discernimento. Pode ser que você encontre dificuldades para identificar o seu 
valor na família ou em relações muito próximas, portanto busque olhar para as suas necessidades mais 
íntimas para transformar esse cenário. O céu pede uma atenção maior com expectativas e possíveis 
frustrações que você vem sentindo no trabalho, na rotina e, consequentemente, em sua saúde. As rela-
ções de convivência estão sendo impactadas e o levam a expressar os sentimentos. Arrependimentos 
podem emergir. As experiências financeiras ainda se mesclam aos sentimentos e tornam-se nocivas 
para a troca afetiva. É uma semana em que o cônjuge é levado a mudar algumas posturas para que 
a relação tenha um rumo promissor. Você está em condições de perceber as nuances no trabalho e 
de avaliar experiências, como a frustração, por outro ângulo. A autoestima é uma fonte de combustível 
essencial para o seu desenvolvimento profissional. Para dar certo, você precisa mudar a visão sobre si 
mesmo e ter comportamentos congruentes com o seu desejo.

Aquário – De 21/01 a 19/02: A Lua Minguante traz encerramentos importantes no campo profissio-
nal e para direcionar os seus projetos. Você vai se sentir exigido a soltar e a começar uma nova jornada 
por meio de novas posturas. O céu indica que você está mais introspectivo, então deseja manter reser-
vadas algumas decisões. A experiência lhe fornece autoconhecimento e autopercepção de necessidades 
que até pouco tempo atrás eram inconscientes. É uma semana ótima para selecionar o que deve ser 
mantido e descartado em sua vida. Uma limpeza é importante para dar um novo movimento à sua trajetó-
ria profissional. O ingresso de Marte em Capricórnio vai intensificar o desejo de mudar aspectos no âmbito 
emocional, mas é preciso avaliar as consequências em silêncio e tomar as suas próprias decisões. Você 
vai sentir dificuldades para se relacionar com uma pessoa de sua convivência, e um dos motivos é porque 
não consegue mais acessar a pessoa da forma como sempre o fez. O acesso a essa pessoa pode ser 
tanto físico quanto emocional. Tenha atenção com as frustrações depositadas no setor financeiro. Você e 
a pessoa amada estão encerrando um processo importante para seguir de maneira diferente na relação. É 
importante levar em consideração os conflitos e as experiências que ainda são confusas, entretanto é uma 
semana positiva para tomar decisões diferentes. É uma semana importantíssima para o seu progresso 
profissional. O céu traz encerramentos necessários para dar outros passos ainda melhores. Não hesite 
em mudar o curso e examine com humildade o que precisa ser transformado em você.

Peixes – De 20/02 a 20/03: A Lua Minguante desta semana traz encerramentos com estudos, 
viagens, campo filosófico e amplia a sua visão sobre aspectos que não estavam sendo percebidos, 
e com isso mexe com os sistemas de crenças. É uma semana ótima para parar tudo e recomeçar de 
um novo jeito, que funciona melhor para o seu desenvolvimento em equipe. Haverá a possibilidade 
de se expressar, mas deve é preciso em consideração os sentimentos e as expectativas que estão 
sendo compartilhadas com pessoas importantes para o seu desenvolvimento, principalmente com os 
familiares. A experiência pede atenção com mentiras, enganos, fraudes e distorções de informações. O 
ingresso de Marte no signo de Capricórnio impulsiona decisões importantes para desenvolver projetos 
e a forma de compartilhar as suas ideias com um grupo de pessoas. É preciso também avaliar como 
deseja interagir com investimentos e agregar valor às suas decisões profissionais. O relacionamento 
passa por progressos significativos, principalmente colocando você em destaque neste período. Mas é 
importante avaliar aspectos emocionais, principalmente as expectativas que você mesmo vem nutrindo 
ou histórias do passado que voltam. É uma semana para dar foco nos projetos e na atuação em equipe. 
O céu colabora com novas posturas, seja para liderar ou tomar a frente em situações necessárias para 
o seu progresso profissional.

Horóscopo
NOVELAS

Amor de Mãe - Globo - 21h – sexta-feira: Lí-
dia comenta com Miguel sobre a suposta morte 
de Estela. Álvaro questiona Lucas em relação 
aos direitos de Betina sobre sua herança, e 
Amanda os observa. Durval aconselha Matias 
a procurar Miranda. Amanda segue Belizário. 
Lurdes conta sua história a Elias, e afirma que 
o rapaz pode ser seu filho. Tales confessa a 
Lídia que esteve no apartamento de Estela na 
noite do crime. Elias vibra ao mostrar sua músi-
ca para Ryan. Lurdes aconselha Sandro sobre 
seu futuro. Lucas alerta Álvaro sobre a audi-
ência de Guaporim. Miriam prende Marconi, e 
Raul e Vitória comemoram. Matias e Miranda 
se reaproximam. Vitória e Álvaro se enfrentam. 
Camila, Danilo e Thelma iniciam o processo de 
inseminação artificial. Álvaro processa Vitória, 
e Raul e Sandro a apoiam. Durval revela a Da-
nilo que Thelma tem um aneurisma.

Salve-se Quem Puder - Globo - 19h – sex-
ta-feira: Hugo lembra a Helena que ninguém 
pode saber o que ela fez no México. Ermelinda 
incentiva Zezinho a se aproximar de Bel. Ba-
ggio contrata Luna/Fiona como garçonete do 
Empório. Zezinho avisa a Alexia/Josimara que 
treinará Bel para participar de rodeios. Graziela 
aconselha Alan sobre a contratação de Kyra/
Cleyde. Rafael marca um encontro com Ren-
zo. Juan tenta convencer Mário a não vender 
a casa, depois que ela for reconstruída. Luna/
Fiona mente para Zezinho e Ermelinda sobre 
seu novo emprego. Rafael fica surpreso quan-
do Alexia/Josimara se apresenta na empresa, 
dizendo que veio por indicação de Kyra.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: Fi-
lipe e Rita chamam a polícia para denunciar a 
pousada. Peixoto pergunta a Marco quando ele 
contará a verdade para Carla. Serginho, Guga, 
Filipe e Rita decidem acampar. Beto e Meg se 
beijam. Leila alerta Rui sobre as intenções de 
Rita e Lígia. Max tem uma nova ideia para um 
negócio, mas Regina se recusa a hipotecar o 
apartamento dos dois. Rafa sente saudades de 
sua mãe. Serginho, Guga, Rita e Filipe voltam 
da viagem. Rita garante a Filipe que tem um 
plano contra Rui.

Ouro Verde - Band - 20h20 – sexta-feira: Mô-
nica conversa com Bia e tenta acalmar a filha. 
Joaquim quer colocar seus bens no nome da 
mulher. Vera e Miguel chegam ao hospital. Bia 
admite para o pai que está com medo de perder 
a filha. Jorge liga para Mônica e fica sabendo 
do ocorrido. Ele chega a Lisboa e vai até o hos-
pital. Salvador e Aparecida se encontram. Bia 
entra em trabalho de parto.

As Aventuras de Poliana - SBT - 20h50 – sex-
ta-feira: Pendleton e Marcelo discutem e o em-
presário mostra o quarto trancado para Luisa. 
Nadine sugere que Roger mude a estratégia 
e abaixe o preço do “Espelho Amigo”, mas ele 
se recusa. Luisa sofre um acidente enquanto 
falava no telefone com Poliana. Paola e Filipa 
concluem que Eric não gosta de nenhuma das 
duas. Arlete pede desculpas a Gleyce, e recon-
sidera o projeto do CLP. Pendleton, Poliana e 
João encontram Luisa e a levam para casa. 
Sem permissão, Mário pega os itens do jogo 
Vetherna da escola e os leva para casa. Sozi-
nha, Raquel vai ao encontro da suposta Dark 
Lady. Glória briga com Verônica devido a live 
do CLP. Lindomar volta de sua turnê. Violeta 
vai até a casa de Gloria, e surpreende Antonio.

Meu Coração É Teu – SBT – sexta-feira: Ana 
se alegra, pois Isabela e Yolanda deixaram a 
mansão. Fernando fica sabendo que a subs-
tância da seringa que pretendiam aplicar em 
Nicolas é altamente mortal, que provoca infarto 
e não deixa vestígios, o médico aconselha que 
ele denuncie o caso às autoridades. Nicolas 
fala com Johnny e pergunta se ele realmente 
ama Jennifer, já que ela tem direito a ser feliz 
com um homem mais jovem, e ambos desejam 
a sua felicidade. Bruno explica a Ana porque 
não funcionou sua relação com Manuela. Jen-
nifer chega para falar com Ana sobre Nicolas, 
ela se mostra muito triste pela atitude do marido 
e Ana pede que tenha paciência. Diego vai visi-
tar seu pai e durante a conversa demonstra ter 
muito rancor de seu irmão. As crianças chegam 
da escola perguntando se Isabela já se foi. Se-
bastião inclusive compôs um rap para celebrar 
a partida da madrasta, Alicia se zanga. Fanny 
fala com Natália a respeito de Diego, pois am-
bas estão preocupadas com ele. Fernando diz a 
Linda que está feliz por não precisar vê-la mais. 
Leon diz a Fernando que está muito contente 
com os avanços que teve com Fanny. Isabela 
não fica feliz com o apartamento que Fernando 
lhe deu e vai reclamar com ele em seu escritó-
rio. Chegando lá encontra Henrique. Helena se 
despede com tristeza de Fanny e Nando e viaja 
para os Estados Unidos onde se submeterá a 
um tratamento. Ana explica para as crianças a 
situação de Helena e sua enfermidade. Fernan-
do promete ao pai que vai resolver sua situação 
com Diego, Nicolas agradece. Fernando procu-
ra Diego e o encontra bêbado. ainda assim ele 
tenta explicar seus sentimentos por Ana, mas o 
rancor de Diego não permite que ele entenda. 
Fernando insiste com o irmão para que façam 
as pazes por causa do pai, mas Diego impõe 
como condição que deixe Ana, mas Fernando 
se nega, dizendo que a ama. Isabela procura 
Fernando para reclamar do apartamento que 
ele lhe deu, mas como Bruno diz que Fernando 
não está, ela sobe para procurá-lo. As crianças 
cantam o rap que fizeram para Isabela, onde 

a chamam de tarântula, Isabela escuta e fica 
muito zangada. Fanny conta a Ana sobre sua 
“relação” com Lênin. Fernando chega em casa 
e encontra Isabela histérica, reclamando de 
seu apartamento. Fernando diz a Isabela que 
se ela não está satisfeita, pode processá-lo, e 
pede que ela se retire. 

Betty, A Feia em NY - SBT - 18h00 – sexta-
-feira: O primeiro dia de Betty como chefe é um 
caos. Aristizábal devolve as roupas enviadas e 
Betty tenta, em vão, se comunicar com Marce-
la e Armando. Ricardo se mete em problemas 
ao viver uma noite de amor com Cindy, filha de 
um milionário da indústria têxtil. Marcela joga 
o celular de Armando no mar. No dia seguinte, 
Armando, Marcela e Ricardo se reúnem com 
Mr. Anderson. Ricardo se surpreende ao ver 
Cindy e descobre que é filha de Mr. Anderson. 
Sem alternativa, ela se vê obrigada a tomar 
uma decisão importante que põe o destino da 
V&M em perigo.

Cúmplices de um Resgate - SBT - 21h30 – 
sexta-feira: Fiorina expulsa Giuseppe de casa 
e diz que ele é seu ex-marido. Téo conta para 
Mateus e Dóris que a mãe dele acredita que 
Fiorina acha que Giuseppe está traindo-a com 
Nina. Lola só dá atenção ao novo tablet que 
ganhou devido as boas notas na escola. A pe-
quena não dá mais atenção para sua ‘peixa’, 
Beijoca. Safira festeja com Tomas o sucesso 
de seu plano sobre as peças de roupa. Isabela 
segue com os ensaios de canto com o padre 
Lutero. Nina vê o ensaio da neta. Isabela fica 
irritada que ela e Rebeca sabem dos seus 
ensaios. Regina diz para Joaquim se declarar 
para Priscila em plena coletiva de imprensa 
para que os jornalistas publiquem a notícia. Jo-
aquim diz que não fará isso. Regina conta que 
ele precisa fazer mesmo o que não quer pelo 
bem da banda. Tomas conta para Safira que 
Otávio contratou costureiras “freelancers” para 
ajudar Rebeca na confecção com as entregas 
das novas peças. No vilarejo, Otávio convence 
Rebeca a aceitar o trabalho das costureiras.

Amor Sem Igual - Record - 19h45 – sexta-fei-
ra: Tobias nega conhecer Poderosa e deixa o 
local. Miguel percebe o desconforto do filho de 
Ramiro. Serena e Luiggi pensam que Bibiana 
está fazendo programa. Furacão perde a alian-
ça dada por Duplex. Bibiana diz que o vestido 
que está fazendo é para Poderosa. Furacão 
pede a ajuda de sua amiga para achar a alian-
ça, mas acaba provocando um vazamento de 
água. Tobias procura Leandro e Bernardo. Ele 
avisa que foi abordado por um homem com a 
foto da irmã bastarda. Luiggi e Serena pedem 
para Poderosa não influenciar Bibiana. Fura-
cão se desespera com o sumiço da aliança. Em 
conversa com Duplex, Poderosa conta seu pla-
no para o dia da reinauguração do clube notur-
no. Hugo questiona Juliano pela aproximação 
com Maria Antônia. Poderosa comemora a par-
ceria com Duplex. Furacão fica frustrada com o 
sumiço da aliança. Miguel diz que sua amada 
está aprontando alguma para a reinauguração 
do clube. Com a ausência de Wesley, Cindy dá 
aula de dança para os idosos. Leandro descon-
fia que o delegado Fonseca foi quem abordou 
Tobias com a foto de Poderosa. Miguel pede 
para Santiago ficar de olho em tudo quando 
voltar a trabalhar no clube de Olympia. Duplex 
tenta acalmar Furacão. Cínico, Tobias finge tris-
teza com a morte de Luciana e mente que não 
mandou matá-la. Fernanda acredita na lábia do 
irmão, mas Pedro Antônio percebe o cinismo 
do rapaz. Carmem se encontra com Olympia e 
diz que no dia do grande assalto ainda poderão 
sequestrar Fernanda. Ela pergunta se Olympia 
está dentro do plano. Furacão abre a porta de 
casa e se depara com Bernardo. 

FILMES

As Branquelas – Globo - 15h12 – sexta-feira: 
Dois irmãos negros, agentes do FBI em Nova 
York, fazem-se passar por louras patricinhas, 
herdeiras milionárias, para desmantelar um 
plano de sequestro.

Monte Carlo – SBT - 23h15 – sexta-feira: 
Depois de tempos planejando, enfim chegou a 
hora da jovem Grace partir para sua tão sonha-
da viagem para Paris. De última hora, sua irmã 
se junta ao grupo. Os primeiros momentos na 
França se mostram uma verdadeira decepção. 
Mas a sorte toma conta da aventura quando 
Grace é confundida com uma esnobe e mi-
lionária socialite britânica chamada Cornelia, 
aguardada em Monte Carlo para um evento 
beneficente. Na pele da sósia, Grace e as ami-
gas farão do glamour, o luxo e os flashes uma 
grande diversão.

A Caça – Globo - 1h15 – sexta-feira: Lucas 
trabalha em uma creche. Boa praça e amigo de 
todos, ele tenta reconstruir a vida após um di-
vórcio complicado, no qual perdeu a guarda do 
filho. Tudo corre bem até que, um dia, a peque-
na Klara, de apenas cinco anos, diz à diretora 
da creche que Lucas lhe mostrou suas partes 
íntimas. Klara, na verdade, não tem noção do 
que está dizendo, apenas quer se vingar por se 
sentir rejeitada em uma paixão infantil que nu-
tre por Lucas. A acusação logo faz com que ele 
seja afastado do trabalho e, mesmo sem que 
haja algum tipo de comprovação, seja perse-
guido pelos habitantes da cidade em que vive.

Novelas e Filmes
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Goteiras prejudicam atividades e danificam 
ginásio municipal Olavo de Campos Borghesi

Rafard  |  Prefeitura diz que reforma já estava prevista e que vai trocar todo telhado ou colocar manta asfáltica para resolver o problema

O ginásio munici-
pal Olavo de Campos 
Borghesi, no Centro de 
Rafard, tem sofrido as 
consequências das cons-
tantes chuvas e da falta 
de manutenção. No fla-
grante acima, enviado 
por um leitor, é possí-
vel identificar diversos 
pontos com goteiras e a 
água caindo sobre a qua-
dra e também escorren-

do pelas paredes.
A situação foi filma-

da durante o treino do 
grupo Sempre Jovem da 
Terceira Idade de Ra-
fard, na última segun-
da-feira (10). Segundo 
o leitor, vários tacos já 
estufaram e se soltaram 
da quadra, oferecendo 
perigo aos praticantes de 
esporte que utilizam o 
espaço.

Outra reclamação é 
quanto à situação dos 
banheiros do ginásio. 
“Se é que pode se cha-
mar de banheiro aquilo”, 
critica o leitor.

Questionada sobre a 
situação, a Prefeitura de 
Rafard enviou a seguin-
te nota:

“A manutenção sem-
pre foi feita em admi-
nistrações anteriores e 

na atual também, porém 
não houve êxito na so-
lução das goteiras, por 
isso a atual administra-
ção optou por realizar 
a reforma completa por 
telha galvanizada ou por 
manta asfáltica (está em 
análise daquilo que for 
mais viável). 

Vale frisar que o pro-
jeto já está em fase de 
estudos no Departamen-

to de Engenharia da Pre-
feitura de Rafard.”

Na tarde de quinta-
-feira (13), a assessoria 
do governo municipal 
informou que ocorreu 
um problema no acer-
vo técnico da empresa 
vencedora da licitação 
para a reforma do giná-
sio municipal e, por isso, 
teve que rescindir o con-
trato. “Por isso a demora 

para o início das obras”, 
finalizou a nota.

Interdição do 
campo sintético
Na manhã de quinta-

-feira (13), a Prefeitu-
ra de Rafard informou 
que o campo sintético 
Rubens Simões Pelle-
grini está interditado. 
O motivo foi um ataque 
de vandalismo ocorrido 
na noite de quarta-feira 
(12).

Uma barra que sus-
tentava a tela de pro-
teção do campo foi 
retirada e usada para 
arrebentar o cadeado e 
a caixa de energia que 
regula a iluminação do 
local. A fiação também 
foi comprometida com a 
ação dos vândalos.

Segundo o governo 
municipal, como já es-
tava prevista uma refor-
ma no local, o campo só 
será reaberto após a con-
clusão das obras.

Leitor flagrou situação das goteiras durante a chuva da última segunda-feira (10), no ginásio municipal Olavo de Campos Borghesi, durante treino do Grupo Sempre Jovem da Terceira Idade de Rafard (Fotos enviadas pelo leitor)

Vândalos destruiram caixa de força do campo sintético Rubens Simões Pellegrini, ao lado do ginásio municipal (Fotos enviadas pela Prefeitura de Rafard)
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CPFL Energia deve receber nova Moção de 
Repúdio, dessa vez da Câmara de Capivari

Desrespeito com o consumidor  |  Empresa tem prestado um serviço de péssima qualidade para os consumidores; representantes estiveram em Rafard

Preocupado com os 
impactos do corte de 
energia elétrica no co-
mércio de Capivari no 
último sábado (8), o ve-
reador Nelson de Sousa 
Soares criticou a CPFL 
Energia durante o uso da 
tribuna livre, na sessão 
ordinária de segunda-
-feira (10), na Câmara 
de Capivari.

Soares expôs o drama 
sofrido pela população 
de Capivari, que cons-
tantemente e sem aviso 
prévio, é surpreendida 
pelo corte de energia 
elétrica e pela falta de 
qualidade nos serviços 
prestados pela Compa-
nhia Paulista de Força 
e Luz (CPFL). Ele pre-
tende apresentar uma 
Moção de Repúdio, para 
que a empresa não reali-
ze corte programado de 
energia na área central e 
nas áreas de comércio, 
em dias de maior mo-
vimento e sem o aviso 
prévio. 

“Falta muito respeito 
desta empresa para com 
a população, ela tem que 
organizar melhor e fazer 
serviços em dias e ho-
rários que não prejudi-
quem nosso comércio”, 
criticou o vereador. 

No último sábado (8), 
logo nas primeiras horas 
da manhã, comerciantes 
da região central recla-
maram dos prejuízos 
que tiveram em razão 
do corte programado de 
energia. O fornecimento 
só voltou após as 13h, 
quando o comércio co-
meçava a fechar as por-
tas. 

Esta não é a primeira 
vez que estabelecimen-
tos comerciais perdem 

vendas e alimentos que 
dependem de refrigera-
ção permanente, devido 
ao corte de energia. 

“No último sábado, 
com intenso movimento 
no comércio, alguns per-
deram mercadorias, ti-
veram prejuízos porque 
dependem de energia 
elétrica para refrigerar 
alimentos, para usar má-
quina de cartão e caixa”, 
comentou Nelson Soa-
res. 

O vereador Denilton 
Rocha dos Santos acres-
centou que em outros 
aspectos se observa to-
tal falta de respeito com 
a população. “Sugiro 
que acrescente agilida-
de na troca de lâmpadas 
e acredito que devemos 
fazer como em Rafard, 
propor mesmo essa Mo-
ção de Repúdio pela fal-
ta de serviços da CPFL”. 

Segundo Soares, 
em 10 de dezembro de 
2019, ocorreu um gra-
ve acidente que matou 
um animal de estima-
ção na rua Érico Verís-
simo. Ele relata que o 
cachorro encostou no 
fio de alta tensão dei-

xado desprotegido após 
reparo, pelos funcio-
nários da companhia. 
Depois do acidente, os 
funcionários precisaram 
de acompanhamento da 
polícia, porque temiam 
a revolta da população. 

“Estive no local e 
acompanhei quando os 
funcionários da CPFL 
chegaram acompanha-
dos pela polícia com 
medo da população local 
devido ao que aconteceu 
ao cachorro”, conta.

Valdir da Farmácia 
também apoiou o verea-
dor e incluiu na cobran-
ça, a poda de árvores 
próximas às fiações.

Rafard
O prefeito de Rafard, 

Carlos Roberto Bue-
no, recebeu na tarde de 
quinta-feira (6), repre-
sentantes da Companhia 
Paulista de Força e Luz 
(CPFL Energia), a fim 
de questionar e buscar 
soluções para as cons-
tantes quedas de energia 
que vem ocorrendo em 
toda a cidade.

Segundo a empre-
sa, os picos de energia 

(em alguns casos) são 
normais, porém não 
com tanta frequência. O 
governo municipal in-
formou que a CPFL se 
comprometeu a verificar 
toda a rede e tentar iden-
tificar o que vem ocor-
rendo para as devidas 
manutenções. 

“A troca de transfor-
madores e melhoria ge-
ral da rede devem ser 
os primeiros passos. In-
cluindo o bairro Sete Fo-
gões, que também sofre 
com este problema”, diz 
a nota da Prefeitura de 
Rafard.

Representantes da 
empresa também estive-
ram na redação d’O Se-
manário para entender 
os problemas e as datas 
em que eles ocorreram.

“Informei algumas 
datas onde identificamos 
as quedas e também in-
terrupções dos serviços. 
Também mostrei os co-
mentários descontentes 
da população nas redes 
sociais do jornal, aler-
tando que o problema 
não é apenas localizado, 
já que clientes de diver-
sos bairros e também 

das cidades de Capivari 
e Mombuca reclamam 
do serviço”, conta o di-
retor d’O Semanário, 
Túlio Darros.

Demora no 
atendimento
A justificativa dada 

pela CPFL referente à 
demora na prestação do 
serviço de ligações nas 
casas dos novos bair-
ros segue o protoco-
lo de atendimento e os 
agendamentos, porém, 
“a Companhia Paulista 
também se prontificou a 
melhorar este serviço”.

Investimentos
De acordo com a em-

presa, cerca de R$ 500 
mil foram investidos em 
melhorias na rede, no 

entanto, os serviços fo-
ram finalizados em de-
zembro de 2019. “Fare-
mos um pente fino para 
identificar o porque des-
ses picos de energia”, 
garantiram os represen-
tantes da CPFL.

Questionados sobre 
novos investimentos 
em Rafard, bem como 
a possibilidade da cons-
trução de uma estação 
própria para o municí-
pio, eles disseram que 
seguem as recomenda-
ções da ANEEL (Agên-
cia Nacional de Energia 
Elétrica) e que ainda não 
há essa necessidade para 
Rafard. “Isso impacta-
ria no valor da conta de 
energia, sem necessida-
de no momento”, expli-
ca.

Assunto foi discutido na última segunda-feira (10), durante a sessão ordinária (Foto: Divulgação/Câmara de Capivari)

Representantes da CPFL se reuniram no gabinete do prefeito de Rafard, Carlos 
Roberto Bueno, e prometeram analisar problemas (Foto: Divulgação/PMR)
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Transformador da 
bomba de recalque 
recebe manutenção

Na última semana, 
a Prefeitura de Rafard, 
por meio do Departa-
mento de Obras e Ser-
viços, realizou o serviço 
preventivo de limpeza e 
troca do transformador, 
responsável pela Bomba 
de Recalque 1. O intui-
to, segundo o governo 
municipal, é evitar um 
possível curto-circui-
to e, por consequência, 
melhorar o serviço de 
abastecimento de água 
na cidade.

O trabalho foi com-
pleto e incluiu revisão 
do cabeamento e do fu-
sível, troca de óleo, cha-
ve geral e do transfor-
mador, além da limpeza 
geral. De acordo com a 

prefeitura, foi a primei-
ra vez que a manutenção 
foi realizada.

“A manutenção é 
uma ação importan-
te para a resistência da 
infraestrutura. Embo-
ra os transformadores 
sejam fabricados para 
terem longa vida útil e 
reduzida necessidade de 
manutenção, é neces-
sário que intervenções 
preventivas aconteçam 
em determinados perí-
odos, de forma a evitar 
as ações corretivas – que 
normalmente são mais 
caras, pois ocorrem de 
forma emergencial”, ex-
plica o fiscal de Obras e 
Serviços, Luís Santana 
Santos.

RAFARD

Manutenção aconteceu na última semana (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)
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Caso suspeito do Coronavírus em Porto Feliz 
é acompanhado pela Secretaria de Saúde

Saúde  |  Casos suspeitos estão sendo monitorados de perto, as famílias dos pacientes suspeitos encontram em isolamento domiciliar e recebem cuidados

O paciente que está 
sendo monitorado é uma 
criança que chegou da 
China há alguns dias. A 
informação veio da Se-
cretária de Saúde do Es-
tado de São Paulo.

No dia 12 de feverei-
ro foi confirmado o mo-
nitoramento de três no-
vos casos suspeitos do 
coronavírus no estado. 
Dois casos suspeitos es-
tão na capital e um caso 
no interior, na cidade de 
Porto Feliz (SP).

Ao todo durante o 
mês de fevereiro, já es-
tão sendo monitorados 
seis casos suspeitos de 
infecção do coronavírus.

 
O caso de 
Porto Feliz
Segundo a diretoria 

da Vigilância Epidemio-
lógica, o caso de Por-

to Feliz se trata de uma 
criança que retornou 
de uma viagem recen-
te a China. Helena Sato 
apresentou febre e pro-
blemas respiratórios, de-
pois que voltou de uma 
viagem da China há cer-
ca de 14 dias.

A criança teve o pri-
meiro atendimento na 
cidade de Sorocaba e 
todas as precauções fo-
ram tomadas e as infor-
mações necessárias para 
o diagnóstico, foram co-
letadas.

Lembrando que não 
há nenhum motivo para 
alarde ou preocupação 
dos moradores das cida-
des de Sorocaba ou Por-
to Feliz.

Os casos suspeitos 
estão sendo monitora-
dos de perto, as famílias 
dos pacientes suspeitos 

encontram em isolamen-
to domiciliar e recebem 
todos os cuidados neces-
sários.

O vírus fica em esta-
do de incubação durante 
o prazo de até 14 dias. 
Durante esse período, 
agentes de saúde estarão 
em contato com a famí-
lia para observar possí-
veis sintomas.

Até agora nenhum 
familiar da criança apre-
sentou nenhum tipo de 
sintoma. O resultado do 
exame com a confirma-
ção da infecção pelo ví-
rus fica pronto na próxi-
ma semana.

Como são 
conduzidos os 
casos suspeitos
Todos os pacientes 

suspeitos são mantidos 
em casa em isolamento, 

incluindo todos seus fa-
miliares ou pessoas que 
tenham tido contato.

Como medida de pre-
venção é indicado o uso 
de máscaras, higieniza-
ção constante das mãos e 
evitar o compartilhamen-
to de objetos de uso pes-
soal. E procurar sempre 
se manter bem hidratado.

No Brasil não houve 
nenhum caso confirma-
do do coronavírus, ape-
nas casos suspeitos des-
cartados.

Se você deseja acom-
panhar mais de perto, 
o Ministério da Saúde, 
mantém um site que é 
atualizado diariamente 
com novos casos suspei-
tos em todo o Brasil.

Para consultar essas 
informações, é só aces-
sar o link http://plata-
forma.saude.gov.br /

novocoronavirus/#CO-
VID-2019-brazil

Sobre o 
Coronavírus
Apesar de toda a pre-

ocupação envolvida, o 
coronavírus é um vírus 
bem conhecido pela co-
munidade médica. Ele 
é o causador de várias 
infecções respiratórias 
conhecidas, sendo mais 
comum, a infecção em 

crianças.
O motivo da preocu-

pação é que se trata de 
um novo tipo de corona-
vírus o nCoV-2019, que 
surgiu na China em 31 
de dezembro de 2019. 

O primeiro vírus des-
sa família foi descoberto 
na década de 60, atual-
mente existem 5 cate-
gorias de coronavírus 
incluindo a recém des-
coberta.

Caso em Porto Feliz é de uma criança que esteve na China (Foto ilustrativa)
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ArTiGo
A������ D��� R�������� �� C������, bacharel em Direito 
com especialização em dependência química na USP/SP/GREA

O que se leva 
da morte...

“Não podemos escolher como vamos morrer. Não 
há cura para o nascimento e para a morte, a não ser 
usufruir o intervalo.” George Santayana

“O que se leva da vida... É a vida que se leva!”. Essa 
frase de autoria de um humorista que tinha o pseu-
dônimo de Barão de Itararé tem uma grande reve-
lação espiritual. Na verdade, ele quis dizer que leva-
mos nossas ações (boas ou más), nossas realizações 
morais e espirituais. As coisas materiais que acumu-
lamos aqui permanecem.

Em uma carta datada de que quase dois mil anos, 
um dos apóstolos, de nome Tiago, baseado nos en-
sinos de Jesus, escreveu uma de� nição muito lúci-
da em torno da mensagem do Cristo, diferenciando 
a religião da espiritualidade, que é este: “A religião 
pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar 
os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-
-se da corrupção do mundo” (Tiago 1.27).

No Rio Grande do Norte, nasceu uma criança 
que passaria por provações que elevariam sua alma 
para a aproximação do Cristo, no dia 12 de setembro 
de 1876, em Macaíba, e recebeu o nome de Auta de 
Souza.

Teve uma infância muito sofrida. Sua mãe desen-
carnou quando ela tinha três anos de idade, e o pai 
quando ela tinha 4 anos. Seus avós que cuidaram 
dela e dos irmãos. Aos sete anos já sabia ler e es-
crever, graças a um professor amigo, e aos oito anos 
de idade “lia para as crianças pobres, para humildes 
mulheres do povo ou velhos escravos, as páginas 
simples e ingênuas da História de Carlos Magno”.

Quando ela tinha 10 anos, um de seus irmãos fa-
leceu, com o incêndio provocado por uma chama de 
lamparina. Aos 14 anos, ela teve tuberculose. Convi-
veu com a doença até os 24 anos, ocorrendo sua de-
sencarnação em 07 de fevereiro de 1901, em Natal.

Escreveu um único volume de poemas, “Horto”, 
publicado em 1900, pouco antes de sua morte, com 
prefácio de Olavo Bilac. 

Na vida espiritual, volta a escrever através do mé-
dium mineiro Chico Xavier, e, entre outros, ditou 
este poema que lembra a fala de Jesus e a carta de 
Tiago, de amor ao próximo, constante no livro Auta 
de Souza, e publicado pela Editora IDEAL, de título: 
AGORA. 

“Agora, enquanto é hoje, eis que fulgura
O teu santo momento de ajudar!...
Derrama, em torno, compassivo olhar
Estende as mãos aos � lhos da amargura...

Repara!... Aqui e além, a desventura
Caminha ao léu, sem pão, sem luz, sem lar,
Acende o próprio amor! Faze brilhar
A tua fé tranquila, doce e pura.

Agora! eis o minuto decisivo! ...
Abre o teu coração ao Cristo Vivo,
Não permitas que o tempo marche em vão.

E ajudando e servindo sem cansaço,
Alcançarás, subindo passo a passo,
A glória eterna da Ressurreição.”
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ArTiGo
   J. R. G����� �� O�������, ensaísta, biógrafo e historiador

A Democracia
Sobre a democracia, guardo e leio constantemente o 

que escreveu o educador Prof. Augusto Castanho (1849-
1910). Sendo uma das mais belas e progressistas � guras 
de Capivari, o insigne pedagogo deixou relevantes servi-
ços educacionais na cidade, sendo, portanto, merecedor 
das honrarias que lhe prestam, principalmente na perpe-
tuação do seu nome à Escola Municipal “Augusto Casta-
nho” que, em tempos pretéritos, se situava na Rua XV de 
Novembro com a Rua Barão do Rio Branco e, hoje, na 
Rua General Osório, com a Rua João Vaz.

Augusto Castanho deixou escrito um célebre livreto 
com o título de “Conferências Pedagógicas”, bem como 
alguns contos, artigos e re� exões estampadas, principal-
mente, no jornal “Gazeta de Capivari”. Aliás, é deste jor-
nal, datado de 7 de junho de 1914, ainda tendo como seu 
proprietário e redator o Dr. Francisco Luiz Gonzaga, que 
retiramos esta peça literária, profunda, sempre impor-
tante e atualíssima: Democracia:

“Não há prova mais característica de subordinação 
atávica do que a resistência insofrida contra a in� uência 
de tempo e meio, a que devemos todos as reivindicações 
liberais, que assinalam o grandioso evoluir da humani-
dade no planeta que habitamos.

Deixar-se atoar pelo atavismo, fruindo o descanso da 
inércia nos remansos tranquilos do consumado, é furtar-
-se à lei do progresso, aumentando o acerco das estrati-
� cações condenadas; é constituir-se marco de pedra nos 
estádios da civilização, que luta, avança, não para, não 
cansa e não cede.

Resistir, pois, às inclinações de atualidade, antepon-
do-se temerariamente aos reclamos do sentir novo cos-
mopolita, sem craveiras de competência, nem limites de 
indagação, é ser tão revolucionário como os que se dei-
xam arrastar nas vertigens da novidade sem meditações 
nem confronto. 

A continuidade e a solidariedade são forças naturais, 
indestrutíveis; são pendores necessários na equação da 
vida humana.

Sempre que se encontram produzem fenômenos de 
maior ou menor importância social, mas somente o en-
contro dessas duas forças naturais, indestrutíveis, deter-
mina a força resultante, que se chama evolução.

Se evitar o encontro delas é aventura impossível, rea-
gir contra o progresso é aspiração visionária.

Daí o reconhecimento da nossa contingência, aí o 
ensino da tolerância, fator de compensação que regula a 
ordem nas sociedades cultas, onde a lei, o direito e a jus-
tiça são garantidas a todos, sem distinções odiosas, sem 
exclusivismos revoltantes.

Por isso os convencidos cedem e os oprimidos se re-
belam.

Por isso o convencimento dita a paz, enquanto a 
opressão fomenta a revolta.

Porque todos nós, ricos ou pobres, sábios ou ignoran-
tes, crentes ou descrentes, temos direito à vida, temos ar-
dor social e, portanto, aspirações legítimas.

Mais ainda, porque todos nós, naturais ou adventícios, 
monarquistas ou republicanos, governistas ou adversá-
rios do poder, temos direito incontestável à liberdade, 
que não é nunca foi, nunca será a esmola dos governan-
tes, mas a suprema conquista dos homens de ação, que 
não comungam nas aras do fetichismo morfológico.

Tiradentes foi republicano, Antônio Bento era mo-
narquista; Frei Caneca era crente e Benjamin Constant 
foi ateu.

Entretanto, todos eles foram campeões da liberdade, 
todos eles foram apóstolos da democracia. 

E foi justamente a incoerência dos princípios com os 
atos, notada nos grandes pensadores, nos mártires da ci-
vilização e nos beneméritos da humanidade, que levou 
Spencer à descoberta:

“Não são as ideias, são os sentimentos que governam 
as sociedades.”

E como todos os homens sentem, quer queiram, quer 
não, todos devem e podem governar.

A isto se chama democracia e por isso eu sou somente 
democrata.”

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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Prefeito Carlão acompanha cadastramento social 
para regularizar terrenos no bairro Sete Fogões 

Rafard  |  Coleta de documentos é parte importante para legalização dos terrenos através do programa Cidade Legal, do Governo do Estado de São Paulo

No último sábado 
(8), o prefeito de Ra-
fard, Carlos Roberto 
Bueno, e o diretor de 
Habitação, Emerson 
Ferreira, estiveram no 
bairro Sete Fogões, 
acompanhando o úl-
timo dia de visitas da 
equipe social do pro-

grama Cidade Legal, 
que fez a coleta dos 
documentos para a eta-
pa de cadastramento 
social dos moradores.

A coleta dos docu-
mentos é parte impor-
tante na legalização 
dos terrenos, uma vez 
que garante a compro-

vação e veracidade do 
título dos imóveis. 

Restando pouco 
para que todo o pro-
cesso seja finalizado, o 
prefeito Carlão se diz 
muito satisfeito com 
o que vem sendo feito 
no bairro, antecipando 
outras melhorias que 

serão feitas por lá.
“Visitei o Sete Fo-

gões neste sábado e 
aproveitei para ouvir 
sugestões de melhorias 
e deixar claro a todos 
que, em breve, novida-
des serão feitas, como 
o asfaltamento de ruas, 
por exemplo. Sobre a 

regularização, estou 
muito feliz, pois a ga-
rantia que o imóvel é 
100% seu, de modo 
documentado, é fazer 
justiça com quem sem-
pre viveu ali. Parabéns 
ao Emerson Ferreira 
que está se empenhan-
do muito desde o iní-

cio”, destacou.
Para aqueles que 

não entregaram suas 
documentações, a 
equipe de cadastro so-
cial disponibiliza o se-
guinte WhatsApp para 
dúvidas e envio de do-
cumentos: (19) 99764-
0489.

Na quinta-feira (6), Márcia conseguiu o dinheiro para realizar os exames do filho (Foto: Reprodução/Raízes FM)
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A foto das alunas do Grupo Escolar Prof. Luiz Grellet, 
segurando o cartaz com os dizeres: “Eu Te Amo, Meu 
Brasil”, retrata �elmente a época dos Governos Militares, 
cujos dizeres, foi título de uma canção composta pelo 
cantor Dom, da dupla brasileira Dom & Ravel, que fez 
sucesso nos primeiros anos da década de 1970. 

No entanto, a música acabou por tornar-se mais co-
nhecida pela sua interpretação através da banda “Os In-
críveis” no ano de 1970, e a canção, além de mostrar a 
diversidade do Brasil, tanto cultural como fauna e �ora, 
ainda enaltecia o país, mostrando como o Brasil era, ou 
seja, retratava nosso país como sendo um lindo país e 
uma potência. 

Seu inesquecível refrão, era: “Eu te amo meu Brasil, 
eu te amo... Meu coração é verde, amarelo, branco, azul-
-anil” que tocava praticamente em todas as rádios do 
país, quase o dia todo, tanto é verdade, que ainda hoje, é 
lembrada por muitos daqueles que viveram essa época.

Era um período em que a economia brasileira crescia 
e era in�uenciada pela propaganda governista, fazendo 
surgir um clima de ufanismo, de patriotismo e slogans 
tais como: “Brasil, Ame-o ou Deixe-o”; “Este é um país 
que vai pra frente”; “Brasil Grande” e “Ninguém segura 
este país”.

Em junho de 1970, a seleção brasileira de futebol 
ganhou a Copa do Mundo no México, tornando ainda 
mais forte a ideia de nacionalismo e exaltação do país, 
tanto do povo quanto da natureza, que �cava bem clara 
na letra da música, notadamente nos versos: “As praias 
do Brasil ensolaradas...O céu do meu Brasil tem mais es-
trelas, lá, lá, lá...O sol do meu país, mais esplendor...A 
mão de Deus abençoou, em terras brasileiras vou plantar 
amor”...

Mas nada pegou mais forte e �cou gravado na mente 
dos brasileiros do que a constante repetição dos versos 
“Eu te amo, meu Brasil, eu te amo”, o que justi�ca nos 
des�les escolares da época (foto) as alunas com o cartaz, 
com os mesmos dizeres da música...

Alguns analistas, a�rmavam que havia uma relação 
entre a música e a poesia romântica “Canção do Exí-
lio”, de Gonçalves Dias, mais especi�camente com a sua 
segunda estrofe: “Nosso céu tem mais estrelas, nossas 
várzeas têm mais �ores, nossos bosques têm mais vidas, 
nossa vida mais amores”.

Verdade seja dita e repetida, a canção teve um suces-
so estrondoso, pois, além de ser tocada dia e noite nas 
rádios e televisões e passou também a ser cantada em 
escolas e solenidades públicas, ao ponto de o governador 
de São Paulo, que na época era o sr. Abreu Sodré, chegar 
a propor que a canção fosse adotada como uma versão 
popular do Hino Nacional. 

Com isso, a dupla Dom e Ravel viraram celebridades 
de uma hora para outra, chegando mesmo a ser rece-
bidos pelo então Presidente Emílio Garrastazu Médici, 
que se declarou publicamente fã incondicional da mar-
cha e da dupla.

Os irmãos cantores, sempre negaram que a música 
fosse encomendada, e que estavam apenas entrando no 
clima da época, alimentado não só pela propaganda o�-
cial, mas também pelos principais jornais, revistas e te-
levisões do país, que batiam o tambor para o “milagre 
brasileiro”.

Podem criticar, podem divergir, mas a maioria das 
pessoas que nessa época, eram estudantes, hão de se 
lembrar com saudades desse tempo dourado, do qual me 
considero um privilegiado por ter vivido, pois imperava 
o respeito para com todos, visto que havia muito mais 
amor entre as pessoas, tanto que, nas cidades do interior, 
como a nossa, os moradores, eram como se fosse uma só 
família que se ajudavam mutuamente.

Mas os anos foram deixando suas marcas, trazendo 
mudanças de comportamento nas sociedade, e hoje só 
nos resta o saudosismo, recordando o que vivemos ao 
olhar a foto do des�le na Maurice Allain, o que nos aviva 
a memória, que o tempo tenta apagar... 

Por hoje é isso. Se Deus deixar, semana que vem tem 
mais. Abraço meus caros.

“Eu te amo, meu Brasil”
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Prefeitura divulga 
novos horários de 

atendimento ao público
A Prefeitura de Ra-

fard divulgou na última 
semana, os novos horá-
rios de atendimento ao 
público. O expediente 
do paço municipal fica 
mantido das 8h às 18h.

O setor de Protocolo 
geral atende das 8h às 
16h e o atendimento ao 
público, para pagamen-
tos de tributos e água, 
será das 9h às 16h.

A partir de agora, a 
Tesouraria (caixa), aten-
derá das 13h às 16h, 
mesmo expediente do 

PAB - Caixa Econômi-
ca.

Para o munícipe que 
deseja falar com o pre-
feito municipal, o aten-
dimento acontece às 
terças e quintas-feiras, 
mediante agendamen-
to através do telefone 
3496-7520.

Já os demais depar-
tamentos, a prefeitura 
orienta contatar os dire-
tores através dos telefo-
nes disponíveis no site 
https://rafard.sp.gov.br/
diretoria-e-orgaos/

RAFARD

Policiais militares salvam criança 
engasgada na rua Eugênio Tezotto

Na manhã desta 
quinta-feira (13), por 
volta das 5h40, a Po-
lícia Militar de Rafard 
foi acionada por uma 
família da rua Eugê-
nio Tezotto, no bairro 
Popular, em Rafard, 
para auxiliar com uma 
criança engasgada.

O Cabo Alex reali-
zou os procedimentos, 
primeiros socorros até 
a chegada do Corpo de 
Bombeiros de Capiva-
ri. Segundo a polícia, a 
criança passa bem.

No entanto, a famí-
lia relatou aos policiais 
que tentou ligar várias 
vezes para os Bombei-
ros, no 193, sem su-
cesso.

“Hoje pudemos aju-
dar a salvar a pequena 
Laura Helena, e se não 
desse tempo ou a famí-
lia não tivesse ligado 
190? Precisamos unir 
forças para a instala-
ção do sistema de so-
corro 193”, alertaram 
os policiais.

O problema é que 
o número de emer-
gência 193 não fun-
ciona quando discado 
de Rafard. Segundo 
informações, o muni-
cípio não tem os equi-
pamentos necessários 
para direcionar a li-
gação 193 para a cen-
tral dos bombeiros na 
cidade vizinha e falta 
um convênio firmado 

para tal fim.
Há exatamente 1 

ano, a reportagem d’O 
Semanário cobrou o 
governo municipal so-
bre o problema e, des-
de então, nada foi feito 
para solucionar algo 
tão importante para os 
cidadãos.

O Corpo de Bombei-
ros atende as ocorrên-
cias normalmente pelo 
telefone 3492-4044.

Na quinta-feira 
(13), após a veiculação 
da matéria no site d’O 
Semanário, a Prefeitu-
ra de Rafard enviou a 
seguinte nota:

“A Prefeitura de Ra-
fard, desde o ano pas-
sado vem entrando em 

contato com o Corpo 
de Bombeiros a fim de 
solucionar a questão 
do uso do número de 
emergência 193 que 
não funciona quando 
discado de Rafard .

De acordo com o 
Corporação, a solução 
do caso depende das 
redes de telefonia, as 
quais já foram contatas 
para regularizar o uso 
do número.

Enquanto não há 
desfecho, o Corpo de 
Bombeiros disponibi-
liza o número 3492-
4044. As chamadas 
também podem ser “a 
cobrar” até que o nú-
mero 193 esteja dispo-
nível.”

Apelo  |  Família não conseguiu contatar Bombeiros pelo 193 e acionou policiais pelo 190
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