
Homem é 
preso após 

agredir esposa 
com socos no 

bairro Popular

POLÍCIA

Autor de 
homicídio 
em bar de 
Capivari 

se entrega 
à polícia
Crime ocorreu na 

noite de sábado (1) 
e assassino de 

30 anos foi indiciado 
por homicídio doloso.

Página 16

CRIME

Descaso com os direitos 
autistas; mãe luta na 

Justiça para receber o 
que é de direito do filho

Márcia luta diariamente para oferecer saúde e qualidade de vida para 
o filho Rubens, de 21 anos, que é autista e sofre com crises de epilepsia. 

Página 13

CAPIVARI

Página 13

Cruzamento de ruas
no Centro registra um 
acidente por semana

Quase que semanalmente, os cruzamentos das ruas Marechal Deodoro da 
Fonseca e Conselheiro Gavião Peixoto, no Centro de Rafard, registram acidentes 

envolvendo veículos automotores. Página 8

TRÂNSITOMuseu municipal 
será reformado e 

reaberto em março

RAFARD

Depois da fala de vereadores em tribuna, governo 
municipal confirmou que pretende reativar espaço 
no Centro Cívico Major Pires de Campos. Página 7

Quedas de energia 
voltam a incomodar

CPFL

Na primeira sessão ordinária do ano, vereadores 
de Rafard aprovaram por unanimidade uma moção 

de repúdio para a CPFL Energia. Página 5

Heleninha assume diretoria 
de Assistência Social

RAFARD

Segundo a prefeitura, antiga diretora pediu 
exoneração por motivos particulares. Página 9

Justiça 
convoca 
eleitores 

para 
cadastro 

biométrico 
e jovens 

para emissão 
de título

ELEIÇÕES

Página 4
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FilosoFanDo L�o����is V���ra�i�
é professor de Filosofi a,  Éti ca e História

Bíblia sem preconceito 52
Há muitos aparelhos, 

que há pouco tempo eram 
dispendiosos, hoje, até de 
graça são rejeitados: nin-
guém quer telefone � xo, 
máquinas de escrever, 
mimeógrafo... A religião 
é também vendida como 
artigo barato. Em cada es-
quina um falante, esperta-
lhão, e gritão com a Bíblia, 
feito desodorante, funda 
uma igreja, e vende reli-
gião. Como são muitos e se 
multiplicam como tiririca, 
o preço vai diminuindo. 
Você leitor(a) pode fazer 
parte delas sem o mínimo 
esforço, pode agir como 
quiser, só não pode matar, 
porque irá morar na ca-
deia, mas o resto... ah’. Tal 
religião é como aparelho 
obsoleto, barato.

Religião, do latim “re-
ligare”, signi� ca religar a 
Deus, e isto implica em al-
guém recebendo os atribu-
tos divinos, e naturalmente, 
transparecendo no seu pro-
ceder. “Ao ouvir com que 
intrepidez Pedro e João fa-
lavam, sendo iletrados, seus 
oponentes reconheceram 
que eles estiveram com Je-
sus (At 4:13). Paulo dizia “...
já não sou eu que vivo, mas 
Cristo vive em mim... (Gl 
2:20). Quem diz ter “Espí-
rito Santo” deve revelar: 
amor, bondade, mansidão, 
domínio próprio, alegria, 
paz, � delidade, sobrieda-
de... (Gl 5:22-25). Religião 
é mais do que pertencer a 

uma denominação religio-
sa, é uma relação íntima 
com Deus, não é emoção, 
é racional, é lutar por fazer 
o que o Senhor deseja que 
seja feito.

Religião não é um ca-
minho fácil. Jesus viveu 
uma vida impoluta, curou 
cegos, aleijados, leprosos, 
ressuscitou mortos, trouxe 
esperança e perdão para 
os desesperançados, deu 
pães aos famintos, e, por 
ensinar a verdade, corrigir 
os orgulhosos mestres da 
tradição, foi preso, surra-
do com azorre, dilacera-
do, coroado com enormes 
espinhos, zombado, des-
pido, cruci� cado seden-
to e faminto. Cristãos são 
aqueles que O seguem, 
fazem as mesmas obras 
(João 14:12). Jesus disse: 
“no mundo tereis a� ição” 
(João 16:33! “Quem quiser 
seguir a Mim, negue-se a si 
mesmo, tome sua cruz e si-
ga-Me” (Mt 16:24). A vere-
da dos apóstolos foi pedre-
gosa, perseguidos, foram 
chicoteados, encarcerados, 
decapitados, cruci� cados 
etc. Na idade média mi-
lhões de cristãos foram 
cerrados lentamente, quei-
mados vivos, dilacerados, 
enforcados... Ainda hoje, 
há cristãos aviltados, per-
seguidos, fugitivos, cujas 
casas são queimadas devi-
do à sua fé. Não pensemos 
num futuro melhor, há 
prenúncios de uma reno-

vada e mais cruel inquisi-
ção, em meio à propalada 
liberdade de expressão e 
religião, e da propagada 
“paz e segurança”; mas 
quem vencer herdará to-
das as coisas e será � lho de 
Deus (Ap 21:7).  

A maior di� culdade 
para os cristãos está na luta 
contra os seu “EU”. Esse é 
o gigante Golias, de na-
tureza má, desejos ruins, 
irreconciliável, orgulhoso, 
ávido por elogios, egoís-
ta, avaro, ríspido com a 
esposa(o), viciado, en� m 
o “EU” tem mau caráter, 
mas muito amado por 
seus retentores. Re� ita, 
você tem no seu interior 
algo desse Golias a ven-
cer, assim como eu tenho? 
(Um adendo fora do tex-
to: Golias foi um guerreiro 
gigantesco que desa� ou e 
aterrorizou o exército dos 
judeus, morto por Davi).

Pedro, pretendendo 
mostrar bondade, per-
guntou a Jesus se seria su-
� ciente perdoar sete vezes 
seu ofensor. Você teria essa 
paciência, ou, o seu Golias 
diria na primeira, eu per-
doo, mas não esqueço? 
Perdoo, mas você pra lá, 
eu pra cá. Cristão tem um 
caminho espinhoso, Jesus 
disse para perdoar sem-
pre (Mt 18:21-22), amar 
o inimigo e orar pelo per-
seguidor (Mt 5:43-44). Há 
quem não perdoa a esposa 
e vice-versa. Pai que não 

conversa com a � lha! Há 
muitos que oram o “Pai 
Nosso” pedindo sua pró-
pria condenação: “perdo-
a-nos assim como temos 
perdoado os que nos ofen-
dem (Mt 6:12). É melhor 
dizer: ajuda-me a perdoar 
os ofensores, assim como 
o Senhor me perdoa. Já 
orei assim. É difícil re-
conhecer e pedir perdão 
quando estamos errados, 
o Eu, o Golias sempre 
coloca um “mas” e a des-
culpa para o erro. O cris-
tão, o religioso é humilde, 
reconhece, pede perdão, 
por isso é absolvido, quem 
não reconhece não tem o 
porquê ser perdoado (Lc 
18:11-14). 

Esse gigante é mais 
poderoso do que nós. Ele 
fortalece a vontade de 
mentir, cobiçar, furtar o 
troco majoritário, comer 
ou beber o que é saboroso, 
embora, faça mal à saúde.  
EU, o Golias é um deus 
que luta pela destruição 
do homem aguçando os 
maus desejos, contrários 
à lei de Deus. Religião não 
é tão barata, Custou a vida 
de Jesus e a luta contra o 
EU. Mas: Tem bom âni-
mo, Eu venci o mundo (Jo 
16:33). Tudo posso naque-
le que me fortalece” (Fil 
4:13). Você não lutará só, 
vença o seu Golias!

SaÚDe
Médico da Unimed 
Capivari explica o 
que é Coronavírus
Os Coronavírus (CoV) 

são uma grande família viral, 
conhecidos desde meados 
dos anos 1960, que causam 
infecções respiratórias em 
seres humanos e em animais.

Geralmente, as infecções 
por coronavírus causam do-
enças respiratórias leves a 
moderada, semelhantes a um 
resfriado comum. A maioria 
das pessoas se infecta com 
os coronavírus comuns ao 
longo da vida, sendo que os 
extremos de idade, desde be-
bês, idosos e indivíduos com 
doenças crônicas como hi-
pertensão arterial, diabetes, 
imunodeprimidos, pacientes 
em tratamento de quimio-
terapia, por exemplo podem 
desenvolver os casos mais 
graves.

Alguns coronavírus po-
dem causar síndromes respi-
ratórias graves, como a Sín-
drome Respiratória Aguda 
grave que fi cou conhecida 
pela sigla SARS da síndro-
me em inglês “Severe Acute 
Respiratory Syndrome” em 
2002. A SARS-CoV (coro-
navius) se disseminou rapi-
damente para mais de doze 
países na América do Norte, 
América do Sul, Europa e 
Ásia, infectando mais de 8 
mil pessoas e causando em 
torno de 800 mortes (10%), 
antes da epidemia global 
de SARS ser controlada em 
2003. Desde 2004, nenhum 
caso de SARS tem sido rela-
tado mundialmente.

Em 2012, foi isolado ou-
tro novo coronavírus, dis-
tinto daquele que causou a 
SARS no começo da déca-
da passada. Esse novo era 
desconhecido como agente 
de doença humana até sua 
identifi cação, inicialmente 
na Arábia Saudita e, poste-
riormente, em outros países 
do Oriente Médio, Europa e 
África. Todos os casos iden-
tifi cados fora da Península 
Arábica tinham histórico de 
viagem ou contato recente 
com viajantes procedentes 
de países do Oriente Médio – 
Arábia Saudita, Catar, Emi-
rados Árabes e Jordânia.

Os coronavírus humanos 
comuns causam infecções 
respiratórias de brandas a 
moderadas e de curta dura-
ção. Os sintomas podem en-
volver coriza, tosse, dor de 
garganta e febre. Esses vírus 
algumas vezes podem causar 
infecção das vias respirató-
rias inferiores, como pneu-
monia. Esse quadro é mais 
comum em pessoas com 
doenças cardiopulmonares, 
imunodeprimidos, em ido-
sos e crianças muito novas 
sem aleitamento materno.

Em 30/01/2020 no SIN-
DUSFARMA, em São Paulo, 
houve um evento para dis-
cutir a epidemia de corona-
vírus, com 3 palestrantes: 
-virologista do INSTITUTO 
DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
(ICB) da USP que trabalha 
há 11 anos com coronavírus, 
EDMILSON MIGOWSKI, in-
fecto pediatra da Universida-
de Federal  do Rio de Janeiro 
e presidente da Fundação 
Vital Brasil e um Docente 
da Faculdade de Farmácia  e 

bioquímica da USP.
Em síntese:
1) A família coronavírus 

é composta por várias espé-
cies, seu reservatório inicial 
foram os morcegos, deles 
alguns atingiram mamíferos 
terrestres, outros aves e ma-
míferos aquáticos.

2) Acredita-se que te-
nham chegado à espécie hu-
mana há mais de 300 anos.

3) Podem causar distúr-
bios gastrintestinais e respi-
ratórios;

4) Foram responsáveis 
pela SARS com algumas mi-
lhares de mortes pelo mun-
do;

5) São altamente muta-
gênicos e se dois vírus dife-
rentes parasitarem a mesma 
célula, podem mesclar seu 
RNA (ácido (ribonucleico) e 
produzir uma nova espécie;

6) O primeiro caso dessa 
nova epidemia foi diagnosti-
cado em 29/12/2019;

7) Em menos de 1 mês a 
epidemia se espalhou;

8) É mais infectante que 
a SARS, porém com uma LE-
TALIDADE MUITO MENOR 
(cerca de 2% principalmente 
na população de risco), e tem 
um período de incubação de 
15 dias, o que facilita sua dis-
seminação;

9)  É um vírus que pode 
sobreviver no ambiente, por-
que é envelopado, isto é pro-
tegido por uma “capa” e vive 
no ambiente por até uma se-
mana;

10) A melhor medida pro-
tetiva é evitar aglomerações 
e lavagem sistemática das 
mãos, além do uso do álcool 
gel glicerinado, pois a gliceri-
na instabiliza o envelope do 
vírus (capa);

11) Testes sorológicos 
estão em rápido desenvolvi-
mento;

12) Testes específi cos são 
também efi cientes;

13) Não há medicamen-
tos (antivirais) com efi cácia 
comprovada no ser humano 
ainda;

14) Alguns medicamentos 
são promissores, entre eles a 
nitazoxamida (annita, taní-
sea, etc;

15) Vacinas estão em rá-
pido desenvolvimento;

16) A OMS (Organiza-
ção Mundial de Saúde) já de-
clarou emergência global;

17) Ao que tudo indica 
haverá uma pandemia gigan-
tesca, com poucos casos gra-
ves, sobretudo em pacientes 
de alto risco (pneumopatas 
crônicos, extremos de idade 
e imunodeprimidos);

18) Todos os casos sus-
peitos dever ser notifi cados.

Escreveu o artigo, Dr. 
Luciano de Camargo Pache-
co Filho, Médico Cooperado 
e Pediatra da Unimed Capi-
vari e também Coordenador 
do Jeito de Cuidar.

Pelo próprio tempera-
mento, as mulheres acham 
que o � lho que delas nas-
ceu, a carne de sua carne, 
deve ser a primeira pessoa 
do mundo, está acima de 
tudo e de todos, inclusi-
ve, muitas vezes, acima do 
próprio marido.

No entanto, já o disse-
mos, para sua felicidade a 
mulher deve colocar o ma-
rido acima de todos, inclu-
sive de seus � lhos. Lógico 
que deve haver moderação 
e equilíbrio, e essa coloca-
ção precisa ser “sentida” 
pelo marido, mais do que 
propriamente real.

No modo de tratá-lo em 
sua vida diária, seu marido 
permanecerá sempre com 
o lugar que conquistou em 
seu coração: o primeiro. 
Foi por ele que você conse-
guiu constituir seu lar, foi 
dele que obteve os � lhos, é 
ele que sustenta você e os 

� lhos, é nele que você se 
apoia em seus momentos 
de alegria e de a� ição. 

Então quando, pela ma-
nhã, ele reclama dizendo 
que a camisa está sem um 
botão, não responda: “não 
tive tempo por causa das 
crianças”, não. Responda 
bastará justi� car-se que es-
teve com a camisa várias 
vezes na mão para pregar o 
botão, mas não o conseguiu. 

Não deixe que a sua 
roupa � que desleixada, 
que o almoço dele se atra-
se, para que ele jamais 
pense que está “� cando 
para traz”... Que os � lhos 
lhe roubaram uma parte 
daquela felicidade que ele 
tanto gozava no início do 
casamento. Isso poderia 
causar-lhe (mesmo não 
confessando), um desgos-
to íntimo em relação às 
crianças, essas “intrusas“ 
que lhe roubaram a prima-

zia no lar. Vê que o lar por 
ele constituído, fundado 
por ele, mantido por ele 
com todo amor e carinho, 
o está desprezando, colo-
cando-o quase como um 
estranho, um zero à es-
querda, um ser a quem só 
se pensa, depois que tudo 
o mais é feito nesse lar.

Quando o homem co-
meça a sentir-se “sobran-
do”, preferirá o lugar em 
que é olhado como a � gu-
ra principal. A vaidade do 
homem é típica: mesmo 
que ele saiba que não é a 
verdade, gosta de sentir-se 
o mais querido. Não lhe 
custa, nossa amiga, tratá-lo 
dessa maneira, demons-
trando-lhe cuidado, aten-
ção, amor e respeitosa con-
sideração. Para isto, diga 
de vez em quando que ele 
é, em sua opinião, o maior, 
que ninguém tem palavras 
tão belas, ações tão nobres 

e gestos tão digni� cantes 
quanto ele. (Segue)

Cidadania
Atenção! Colabore eco-

nomizando água. Todo e 
qualquer vazamento, por 
menor que seja, precisa 
de conserto o mais rápido 
possível. Uma simples tor-
neira mal fechada repre-
senta a perda de 46 litros 
por dia. Se o vazamento é 
um � lete equivalente a um 
milímetro, então o desper-
dício será de 2.068 litros 
em 24 horas.

Unamo-nos com a Pre-
feitura, que não faz nada 
sozinha e a cidade precisa 
da sua ajuda, para pros-
seguir se desenvolvendo, 
crescendo e progredindo 
cada vez mais. A sua atitu-
de responsável, auxiliará a 
realizar essa nobre missão 
em benefício da popula-
ção. É isso.

ArtiGo
Sempre o primeiro 3

D��i�ar� Fo�s��a, Cidadão Rafardense, ofi cial da FAB e professor de Educação 
Física e Desportos, colaborador desde a fundação do jornal O Semanário
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Justiça convoca eleitores para 
cadastramento biométrico e 
jovens para emissão de título
A Justiça Eleitoral 

emitiu nota convocando 
cerca de 8.500 eleitores 
de Capivari, Rafard e 
Mombuca que não rea-
lizaram o cadastramento 
biométrico obrigatório, 
para regularizar a situ-
ação. Para estas três ci-
dades, que fazem parte 
da 38ª Zona Eleitoral, 
o atendimento acontece 
no Cartório Eleitoral de 
Capivari.

Em Capivari, 6.727 
eleitores ainda não re-
alizaram a biometria. 
Mombuca registra 540 
títulos irregulares e Ra-
fard, 1.190.

O Cartório Eleitoral 

de Capivari está locali-
zado no mesmo prédio 
do Fórum, na rua João 
Adolfo Stein, 171, Cen-
tro, e atende de segunda 
à sexta-feira, das 12h às 
18h. Mais informações 
podem ser obtidas pelos 
telefones 3491-1406 e 
3491-3447.

A orientação é que 
os eleitores realizem o 
agendamento no site do 
Tribunal Regional Elei-
toral do Estado de São 
Paulo (TRE-SP) – www.
tre-sp.jus.br.

Jovens
O chefe de Cartório 

da 38ª Zona Eleitoral, 

José Reinaldo de Faria, 
explica que jovens a 
partir dos 15 anos, que 
completarão 16 anos até 
o dia 04 de outubro de 
2020 – data do 1º turno 
das eleições municipais 
2020 – que ainda não 
possuem título eleitoral, 
também devem procu-
rar o cartório, até o dia 6 
de maio deste ano, para 
emitir o documento.

“Recomendamos que 
os jovens procurem o 
cartório eleitoral nos 
meses antecedentes, a 
fim de evitar longas fi-
las no período final de 
alistamento eleitoral”, 
informa Faria.

ELEIÇÕES

Valor: R$ 136,77 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)Valor: R$ 104,76 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Valor: R$ 145,50 
(Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Valor: R$ 64,02 
(Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)
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Quedas de energia voltam a incomodar
Sem força  |  Na primeira sessão ordinária do ano, vereadores de Rafard aprovaram por unanimidade uma moção de repúdio para a CPFL Energia 

Rafard voltou a sofrer 
com quedas constantes 
de energia. O problema 
vem se intensificando e 
o serviço é interrompido 
quase que diariamente 
na cidade. Sem energia, 
as casas, comércios e 
indústrias, que recebem 
água de poços artesia-
nos, também ficam sem 
o abastecimento, que 
depende de eletricidade 
para bombear a água. 

O escritório do jornal 
O Semanário, por exem-
plo, que fica na Rua Do-
mingos Ruzza também 
sofre com as constantes 
interrupções. Segundo o 
proprietário Túlio Dar-
ros, o consumidor fica 
com um prejuízo muito 
maior do que os descon-
tos na conta de energia. 
“Além disso, corremos 
o risco de termos que 
arcar com a queima de 
aparelhos eletrônicos”, 
relata.

Segundo Darros, é 
preciso que a população 
se mobilize e crie cha-
mados para analisar a 
qualidade da energia em 
suas ruas e identificar o 
porquê das constantes 
paralizações. “Peço que 
todos os moradores que 

estiverem sofrendo com 
isso liguem no 0800 010 
10 10 da CPFL e façam 
a reclamação da qualida-
de da energia, relatando 
as constantes quedas”, 
conclui.

O consumidor de 
energia elétrica deve 
se dirigir primeiramen-
te à concessionária de 
distribuição. Caso não 
obtenha resposta à soli-
citação ou se a solução 
apresentada não for sa-
tisfatória, pode recorrer 
à Agência Estadual Con-
veniada e, posteriormen-
te, à Aneel, por meio do 
telefone 167, que atende 
24 horas por dia, sete 
dias por semana.

Repúdio
Os vereadores Alex 

Sandro Domingues San-
tos e Alexandre Ferraz 
Fontolan apresentaram 
na sessão ordinária da 
última terça-feira (4), 
uma moção repudiando 
o atraso nas ligações de 
energia elétrica no lote-
amento São Francisco e 
os constantes cortes de 
energia em Rafard.

A moção foi aprova-
da por unanimidade e 
recebeu apoio de todos 

os vereadores. “Os mo-
radores do loteamento 
São Francisco já paga-
ram pelos serviços de 
ligação junto à CPFL em 
outubro de 2019 e estão 
aguardando até agora a 
ligação”, justificam os 
autores.

O outro lado
Questionada, a Com-

panhia Paulista de Força 
e Luz (CPFL Paulista) 
enviou a seguinte nota:

“A CPFL Paulista 
informa que seus repre-
sentantes se reunirão 
nesta quinta-feira (06) 
com representantes do 
executivo e legislativo 
de Rafard. 

A empresa reforça 
que está investindo cer-
ca de R$ 465 mil para a 
construção de um novo 
circuito alimentador 
para a cidade. Com as 
obras, os clientes pas-
sam a ter acesso a uma 
segunda fonte de abas-
tecimento de energia 
elétrica, que pode ser 
acionada em casos de 
ocorrências com o pri-
meiro circuito. O inves-
timento trará maior con-
fiança e flexibilidade ao 
fornecimento da região.

 A companhia esclare-
ce que a rede de energia 
está sujeita a fatores que 
vão além da sua respon-
sabilidade, como, por 
exemplo, tempestades, 
colisão de veículos con-
tra postes, interferência 
de pipas na rede, vanda-
lismo, furto de materiais, 
entre outros. O sistema 
é projetado para supor-
tar condições normais 
de operação, incluindo 
chuvas. Porém, alguns 
eventos de intensidade 
atípica, como a queda de 
árvores, podem exceder 

a resistência dos equipa-
mentos, causando inter-
rupções. 

Vale mencionar tam-
bém que a distribuidora 
levará para a Prefeitu-
ra uma proposta para a 
adesão do município ao 
programa Arborização 
+ Segura. Por meio da 
iniciativa, a companhia 

doa para o poder público 
mudas de espécies que 
possuem porte adequado 
para o plantio sob a rede 
de energia elétrica, o que 
reduz a necessidade de 
podas e aumenta a segu-
rança da população, sem 
perda na cobertura de 
sombreamento de ruas e 
avenidas.”

Moção de Repúdio foi aprovada por unanimidade na primeira sessão ordinária de 2020 (Foto: Túlio Darros/O Semanário)

Curso para manejo de animais peçonhentos
Rafard  |  Capacitação terá duração de dois dias e será realizada no Centro Cultural da cidade

Estão abertas as ins-
crições para o curso de 
identificação e manejo 
de animais peçonhentos, 
onde os participantes 
irão aprender principal-
mente a identificar as 
espécies de cobras, ara-
nhas e escorpiões, a re-
alizar o manejo correto 
desses animais, cuida-
dos em caso de picada e 
também a minimizar os 
riscos de acidentes em 
ambientes naturais.

O curso terá duração 
de dois dias (27 e 28 de 
fevereiro), sendo reali-
zado no Centro Cultural 
de Rafard, das 8h às 17h 
(quinta-feira, 27) e das 

8h às 12h (sexta-feira, 
28). 

Com intuito de co-
nhecer e preservar, evi-
tando possíveis aciden-
tes com os humanos e 
com os animais, o curso 
terá aulas teóricas e prá-
ticas, sendo que os parti-
cipantes poderão conhe-
cer de perto os animais 
em questão. 

Confira a programa-
ção das atividades em 
aula: Espécies de ani-
mais peçonhentos do 
Brasil (gêneros, espé-
cies e regiões); Dife-
rentes formas de identi-
ficação (características, 
comportamento, cores, 

veneno entre outros); 
Ação dos venenos (si-
nais, danos e soros); Pri-
meiros socorros para pi-
cada de cobras, aranhas 
e escorpiões (cuidados 
e ações após uma pica-
da); Manejo de cobras 
peçonhentas (prática 
com cobras peçonhen-
tas); Meios de fortuna 
de equipamentos para o 
manejo (gancho, caixa 
entre outros); Cuidados 
para minimizar os riscos 
de acidentes com cobras, 
aracnídeos e escorpiões 
(equipamentos cuidados 
e ações que evitam aci-
dentes).

Para realizar a inscri-

ção, o interessado deve-
rá possui a idade míni-
ma de 14 anos, e ir até 
a Casa de Agricultura 
de Rafard (rua José de 
Moraes Barros, nº 131) 
ou Centro Cultural Jú-
lio Henrique Raffard 
(avenida São Bernardo, 
nº 390). Mais informa-
ções pelo telefone: (19) 
3496-2722.

O curso de animais 
peçonhentos tem orga-
nização da Prefeitura de 
Rafard, por meio do De-
partamento de Agricultu-
ra e Pecuária, com apoio 
da Casa da Agricultura 
de Rafard e Sindicato 
Rural de Capivari.



Creio que para muitos, 
essa foto do Círculo dos 
Operários, talvez não sig-
ni� que nada, mas para os 
sessentões, que como eu, 
também viveram dias ma-
ravilhosos, dignos de re-
lembrar, pois foram os me-
lhores de nossa vida, com 
certeza hão de se recordar 
com saudades dos muitos 
eventos realizados nesse 
prédio, palco de muita his-
tória e estórias...

Segundo nos informa 
Tosca Scrocca, nesse pré-
dio, é que foi instalada a 
primeira Administração 
Municipal, tendo como 
colaboradores Frederico 
Samblas e Pedro Fonto-
lan, ocorrida logo após a 
Emancipação de Rafard, 
encabeçada pelo “Mare-
chal da Vitória” Genaro 
Vigorito, primeiro Prefeito 
de Rafard. Provavelmente, 
aí também foi realizada a 
primeira sessão da Câmara 
de vereadores, tendo como 
Presidente Luiz Ortolani. 

No mesmo salão, onde 
eram realizadas as sessões 
da Câmara Municipal, 
também eram ministrados 
cursos, realizadas as for-
maturas, com entregas dos 
diplomas aos formandos, 
bailes, peças teatrais.

Muitas jovens dessa 
época, aí � zeram Curso de 
Corte e Costura ministra-
do pela Professora Dona 
Vally Eni Bósio, que com 
sua didática e seu dom 
de ensinar, transformou a 
vida de muitas pessoas que 
após a Conclusão do Cur-
so, passaram a ganhar a 
vida costurando tanto para 
a família, como prestan-
do serviços de confecção 
e costurando para outras 
pessoas.

Entre muitos outros 

cursos, houve um período, 
que também no Círculo se 
ensinava a música e aulas 
de canto, e ainda tínhamos 
a biblioteca para consul-
ta dos alunos, serviços de 
Correio que passou a fun-
cionar nesse local, após a 
demolição do prédio dos 
Pellegrini & Ortolani, para 
ampliação da Rua José de 
Moraes Barros.

Nesse local funcionou o 
escritório de contabilidade 
do Sr. Armando De Biasi, e 
anos depois, o de Rubinho 
Pellegrini.

No Círculo, tínhamos 
dentista, farmácia, e o pro-
tético Misael, que depois 
de passados muitos anos, 
ainda continua melho-
rando o sorriso de muitos 
moradores da nossa e de 
outras cidades...

As lembranças mais 
traumáticas, � cam por 
conta da Farmácia por 
onde passaram muitos 
pro� ssionais, que foram 
cada um em sua época, 
o “terror” da criançada. 
Quando a mãe subia aque-
las escadas, com uma re-
ceita de injeção na mão, 
era choro e ranger de den-
tes. Os mais lembrados 
nesse quesito, são os Srs. 
Mário e Toninho Gimenes, 
e os dentistas Sr. “Doda” e 
Dr Vitor. Naquele tempo, 
as seringas, mais pareciam 
uma “arma” e a agulha de 
injeção era da grossura 
de um bico de bomba de 
encher bola de capotão, 
segundo descreve Julinho 
Forti, e ainda todo esse 
aparato vinha dentro de 
uma “caixinha metálica” 
segundo descreve Neusa 
Faélis, que era uma coisa 
de meter medo em qual-
quer criança...

E passando para ameni-

dades, essa escadaria, era 
naquele tempo, até mes-
mo local de encontro de 
namorados, segundo nos 
conta Benedito Datti, lem-
brando que foi nessas es-
cadas que iniciou o namo-
ro com sua esposa Patrícia 
Tavares, enquanto Elisan-
gela Boaventura, recor-
da-se que seu casamento 
com Gustavo, foi realizado 
no salão nobre do prédio. 

Para � nalizar, passados 
mais de 50 anos, e nosso 
amigo Ronaldo Talassi, 
ainda se emociona ao re-
cordar, que nessas escada-
rias da foto, ele fez naquela 
época, uma alusão ao pa-
vilhão nacional, provavel-
mente em comemoração 
ao Dia da Bandeira Na-
cional, com a rua Nossa 
Senhora de Lourdes to-
talmente tomada de tanta 
gente, que naquele tempo, 
compareciam aos eventos 
nacionais e participavam 
ativamente das festas pro-
movidas pela prefeitura 
em conjunto com a usina 
de açúcar, na época em 
que os moradores, empre-
sários e administradores 
de nossa cidade, amavam 
de coração sua terra, que 
não por acaso, foi cogno-
minada – Cidade Coração.

Como puderam per-
ceber, trata-se realmente 
de uma simples foto, mas, 
para aqueles que não dei-
xaram morrer em seu ínti-
mo as boas coisas vividas, 
foi capaz de fazer-nos via-
jar de volta ao passado...

Recordar é preciso, pois 
das boas recordações, tam-
bém se alimenta a alma 
humana.

Grato por nos presti-
giar com sua leitura. Se 
Deus deixar, semana que 
vem tem mais.

Círculo dos Operários
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ArtiGo Ar�al�o Di�o Ro�ri���s �� Ca�ar�o, 
bacharel em Direito com especialização em 

dependência química na USP/SP/GREA

Extremos, opiniões e aborto
“A ponte serve ao público 

sem exceções, por a� rmar-
-se contra o extremismo.” 
André Luiz (Chico Xavier) 
– Agenda cristã – FEB

Todos que têm celulares 
hoje em dia recebem men-
sagens extremas dos dois 
lados, em diversas circuns-
tâncias, especialmente em 
questões político-partidá-
rias. E mesmo antes das 
eleições já se iniciam os 
ataques.

Recebi uma mensagem 
essa semana atacando o 
governo: “As congregações 
são celeiros para teorias 
terraplanistas, antiecoló-
gicas, antivacinação, an-
tiaborto, a favor da família 
tradicional, da violência 
policial, do armamento e 
do encarceramento”.

O meu anseio é que 
mais pessoas tenham aces-
so à educação sexual e a 
meios contraceptivos. O 
governo, além dessas me-
didas, está estimulando 
os jovens à abstinência 
sexual, porque o índice de 
iniciação sexual de ado-
lescentes de 12 a 14 anos é 
muito grande. 

Em entrevista ao jornal 
O Globo, uma das respon-

sáveis por políticas públi-
cas do governo federal, 
Jayana Nicaretta, diz que 
“é preciso conscientizar 
jovens sobre a ‘parte ruim’ 
do sexo”. Ela defende a 
abstinência sexual entre os 
jovens e que hoje as “mú-
sicas só falam da parte boa 
da prática sexual”.

Aos 25 anos, Jayana Ni-
caretta é a face jovem por 
trás da campanha do go-
verno para prevenir a gra-
videz precoce com foco na 
abstinência sexual. A en-
genheira participa das dis-
cussões do Ministério da 
Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos sobre o 
tema e foi quem sugeriu o 
lema “Pense duas vezes”.

Diz a jovem secretária: 
“De 2009 a 2011 houve 162 
mil gravidezes com me-
nores de 14 anos, 162 mil 
estupros de vulneráveis. É 
algo que vai muito além da 
opinião moral, não é uma 
questão religioso. Há jo-
vens iniciando a vida sexu-
al de forma muito precoce, 
não estão preparados, e 
isso é chamado estupro de 
vulnerável, não tem outro 
nome”.

Muita gente está de-

bochando dessa política, 
mas se a sociedade, as es-
colas, as igrejas, os clubes 
de serviços desenvolverem 
a conscientização da res-
ponsabilidade sexual e o 
amadurecimento para sua 
prática, bons resultados 
poderão advir dessa ini-
ciativa, aliada a outras em 
operação. Porque quando 
as meninas, jovens e mu-
lheres não buscam infor-
mação, não usam métodos 
contraceptivos, o resulta-
do são sérias complicações 
de saúde para elas e suas 
famílias.

Segundo pesquisa publi-
cada na revista � e Lancet, 
2017, o Brasil está entre os 
países com grande núme-
ro de abortos, e indica que 
97% dos abortos inseguros 
hoje, no mundo, são regis-
trados na América Latina, 
na Ásia e na África. 

Já passamos por diversas 
crises e governos e esse tam-
bém não será o salvador da 
pátria. Temos que respeitar 
e cumprir as leis. Somos nós 
quem colocamos os gover-
nantes no poder.

Tudo passa, só o bem 
perdura, porque é luz. E a 
luz afasta as trevas.

ArtiGo J. R. G����s �� Oli��ira, ensaísta, 
biógrafo e historiador

Walt Whitman - Poeta e, depois, profeta
Este é o segundo livro 

que lanço sobre Whitman. 
Desta feita, com o título de 
“Walt Whitman – Poeta e, 
depois, Profeta”, edição pela 
Chiado Grupo Editorial.

A exemplo do anterior 
(Walt Whitman – um Po-
eta Brilhante), de 2009, 
tive o capricho  de reunir 
mais um punhado de � nos 
escritores e pesquisadores 
que se debruçaram na vida 
e na obra do notável poeta 
norte-americano.

Desta feita, com todo 
cuidado possível, é claro, 
trabalhei na composição 
de cada capítulo da obra 
com esmero e dedicação, 
pelo que prezo e tenho 
por Whitman, trazendo à 
baila, num volume opor-
tuno e interessante, já que 
a cada instante há algo de 
novo na poesia whitma-
niana, uma condensação 
de riquíssima nomencla-
tura dele e sobre ele.

Whitman é um univer-

so, em forma de poesia. 
É para se ler e meditar. É 
para se contemplar. É, en-
� m, para retomar cami-
nhos, muitos embora trô-
pegos, mas decididamente 
objetos de mudanças.

Não se pode ler Whit-
man, esquecendo o seu 
irmão ao lado. Este irmão 
que falo, é o seu universo, 
livre de fronteiras, aberto 
ao diálogo, à contempla-
ção cotidiana, ao espírito 
uni� cado da raça humana. 
Portanto, o poeta é algo 
dos pobres e dos que ne-
cessitam de uma bússola 

para o seu viver.
Mas, contudo, Whit-

man não signi� ca tão ape-
nas mensagem apertada 
ou apartada. É, na essên-
cia do seu ser, a dinâmica 
que o mundo revela e que 
é preciso ter em conta. 
Portanto, poeta re� nado, 
olhos humanos, amor ido-
latrado à Terra, sentido 
humanitário em todos os 
seus ângulos – pelas penas 
do Nanquim.

Finalizando, desejo que 
esta obra, que é pura ho-
menagem ao Bicentenário 
de Nascimento do criador 
de Folhas de Relva, encon-
tre guarida não só aos a� -
nados com o poeta norte-
-americano, mas, também, 
aos que dedilham a sorte 
de viver no mundo, aguar-
dando, em preces e dedi-
cação, dias melhores. Ler e 
absorver a poesia de Walt 
Whitman é um momen-
to de puro enlevo e mãos 
cheias de sabedoria.

ensaísta, 
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Museu municipal será reformado e reaberto no 
mês de aniversário de Rafard, planeja prefeitura

Rafard  |  Depois da fala de vereadores em tribuna, governo municipal confirmou que pretende reativar espaço no Centro Cívico Major Pires de Campos

Fechado há mais de 
sete anos para visitação, 
o Museu Municipal Jú-
lio Henrique Raffard, 
no Centro Cívico Major 
Pires de Campos, vê a 
história de um povo ser 
consumida pelas traças 
e descaso dos governos 
municipais. Hoje, o es-
paço é mais reconhecido 
como a Casa de Leis do 
que sua verdadeira des-
tinação, guardar a histó-
ria e incentivar a cultura 
no município.

A última notícia que 
remete ao funcionamen-
to do museu municipal, 
data de março de 2013, 
quando um conjunto de 
esculturas do artista Ge-
raldo Albertini passou 
por restaurações, feitas 
por Ivênio Pires, na épo-
ca, responsável pelo es-
paço.

O jornal O Semanário 
teve acesso ao museu que 
recebe o nome do funda-
dor da cidade, Júlio Hen-
rique Raffard, e consta-
tou o abandono. Peças 
históricas, fotos, obras e 
móveis que fizeram parte 
do desenvolvimento do 
município, se misturam 
a sujeira e falta de manu-
tenção do prédio, que em 
vários pontos, está com 
partes do forro no chão e 
outra pendurada nas es-
truturas.

Porém, essa história 
parece estar próxima de 
mudar. Na última sema-
na, Irani Forti e Pasqua-
lina Boaventura de Al-
meida se reuniram com 

autoridades municipais 
para cobrar a reabertu-
ra do espaço. Durante 
a sessão ordinária da 
Câmara de Rafard, na 
terça-feira (4), os vere-
adores Wagner Bragalda 
e Angela Barboza disse-
ram que o governo mu-
nicipal garantiu que o 
museu será reativado no 
mês de aniversário da ci-
dade, ou seja, em março.

Na tribuna livre, o 
presidente do Legisla-
tivo, vereador Marco 
Brigati, completou que 
recebeu Irani e Páscoa 
nesta semana com a rei-
vindicação de reabertura 
do museu. Segundo o 
parlamentar, a Prefeitu-
ra de Rafard já levantou 
os custos para dar anda-
mento às reformas. 

Questionada sobre o 
assunto, a Prefeitura de 
Rafard confirmou que 
“a intenção do governo 
municipal é reabrir o 
museu no mês de março 
(aniversário da cidade) e 
pra isso já deu início aos 
trâmites de contratação 
de empresa responsável 

pela reforma/restaura-
ção do prédio”. 

No entanto, o Execu-
tivo alertou que “resta 
aguardar que o processo 
seja concluído a tempo, 
cientes de que em mui-
tos casos o andamento 
não depende 100% da 
prefeitura”, finaliza a 
nota.

Triste histórico
No país, há 3.879 

museus catalogados no 
Instituto Brasileiro de 
Museus (Ibram). Des-
tes, há diversos relatos 
de unidades que tiveram 
que encerrar suas ati-
vidades por falta de re-
cursos para se manter ou 
dificuldades estruturais. 
Não existe um levanta-
mento oficial sobre mu-
seus fechados no Brasil.

Para o diretor do Mu-
seu Nacional da Repú-
blica – localizado em 
Brasília -, Wagner Barja, 
a falta de incentivo por 
parte do poder público 
faz com os museus te-
nham de optar entre fe-
char as portas ou funcio-

nar de modo precário.
“A situação é com-

plicada, porque as insti-
tuições precisam manter 
o patrimônio, cuja ma-
nutenção não é barata, 
com verbas reduzidas. 
O poder público precisa 
entender que o acervo 
é uma fortuna, com um 
imenso valor histórico e 
valor pecuniário altíssi-
mo. É preciso valorizar 
os museus”, diz.

Outra dificuldade, se-
gundo o Cofem (Conse-

lho Federal de Museolo-
gia), é a burocracia nos 
repasses feitos às uni-
dades. “As instituições 
culturais públicas estão 
presas à estrutura admi-
nistrativa governamen-
tal e, por isso, não são 
independentes. Quando 
a verba chega, já desgas-
tada pela burocracia e 
pelo contingenciamento, 
nem sempre conseguem 
administrá-las adequada-
mente porque já chegam 
insuficientes”, pontua.

Grande parte dos mu-
seus brasileiros são pú-
blicos e relacionados a 
uma esfera – municipal, 
estadual ou federal. O 
órgão superior respon-
sável por cada unidade 
é quem encaminha as 
verbas para a institui-
ção. Museus particula-
res também costumam 
receber verba pública, 
por meio de leis de in-
centivo.

O Cofem ressalta 
que as verbas repas-
sadas aos museus são 
destinadas somente às 
atividades básicas para 
funcionamento do lo-
cal. “É necessário tam-
bém haver recursos para 
o desenvolvimento de 
novos projetos, visando 
à adequação das áreas, 
especialmente para a 
salvaguarda de acervos 
que exigem condições 
especiais de armazena-
mento.”

Além da reforma, acervo terá que ser reorganizado para voltar a receber visitas (Foto: Túlio Darros/O Semanário)

Acervo guarda peças importantes que contam a história da Cidade Coração; espaço necessita de manutenção estrutural, limpeza e organização (Fotos: Túlio Darros)
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Cruzamento de ruas 
no Centro registra um 
acidente por semana

Quase que semanal-
mente, os cruzamen-
tos das ruas Marechal 
Deodoro da Fonseca 
e Conselheiro Gavião 
Peixoto, no Centro de 
Rafard, registram aci-
dentes envolvendo ve-
ículos automotores.

O prejuízo não fica 
apenas para os moto-
ristas, mas também 
para o proprietário da 
casa na esquina do 
cruzamento, que já 
perdeu as contas de 
quantas vezes teve que 
arrumar os estragos 
causados pelos veícu-
los, que após a colisão, 
acabam invadindo o 
portão e a mureta de 
entrada da residência.

No último mês de 
janeiro, pelo menos 
três acidentes acon-
teceram no local. Se-
gundo moradores, o 

principal motivo ainda 
é a imprudência dos 
motoristas. “A maioria 
das colisões aconte-
cem porque os moto-
ristas sobem a Mare-
chal e não respeitam 
a parada. Do outro 
lado, muitos motoris-
tas transitam em alta 
velocidade pela Con-
selheiro”, relatam as 
testemunhas.

Durante a sessão 
ordinária na Câmara 
de Rafard, na última 
terça-feira (4), os ve-
readores Angela Bar-
boza, Marco Brigati 
e Alexandre Fontolan 
cobraram medidas 
emergenciais do De-
partamento de Trânsi-
to da prefeitura, para 
que tomem providên-
cias no local.

Segundo a Prefei-
tura de Rafard, serão 

instalados redutores 
de velocidade, implan-
tadas novas faixas de 
pedestre e mais placas 
de sinalização. “Os pe-
didos já foram feitos e 
a prefeitura aguarda a 
chegada dos materiais 
para dar início aos tra-
balhos”, garante a nota 
do governo municipal.

Jardim São Carlos
O vereador Daniel 

Teodoro também co-
brou medidas urgentes 
no loteamento Jardim 
São Carlos e ironizou, 
“estão achando que ali 
é uma pista de corri-
da”.

Segundo o parla-
mentar, motoristas tem 
transitado em alta ve-
locidade no local, ofe-
recendo perigo para as 
famílias que residem 
no novo loteamento.

TRÂNSITO

Atualmente, esse é o cruzamento de ruas que mais causa acidentes no Centro de Rafard (Foto: Wanderley Alves)
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Heleninha assume diretoria de Assistência 
Social de Rafard no lugar de Nádia Quadros

Rafard  |  Segundo a prefeitura, antiga diretora pediu exoneração da pasta por motivos particulares; alguns políticos viram mudança com “estranheza”

Após três anos à fren-
te da diretoria de Assis-
tência Social de Rafard, 
Nádia Quadros, pediu 
exoneração do cargo na 
última semana. Segundo 
a Prefeitura de Rafard, a 
saída partiu da própria 
diretora, que alegou mo-
tivos particulares.

Quem assume a pas-
ta é Helena Francisco 
da Silva, mais conheci-
da como Heleninha. A 
nova diretora já ocupou 
a gestão da Assistência 
Social de Rafard durante 
13 anos e se desligou do 
cargo em 2014, na ges-
tão do então prefeito Cé-
sar Moreira.

Aos 68 anos, Heleni-
nha tem a missão de ge-
rir uma das pastas mais 
importantes do municí-

pio. No currículo, a as-
sistente social também 
acumula experiência 
na área de oito anos na 
Prefeitura de Porto Feliz 
e cinco anos na antiga 
União São Paulo.

A troca da diretora foi 
assunto durante a sessão 
ordinária da Câmara de 
Rafard, na última terça-
-feira (4). Boa parte dos 
vereadores argumenta-
ram como “estranha” a 
saída de Nádia Quadros 
e contratação da Heleni-
nha. 

“Tem outros setores 
deixando a desejar. Não 
concordo com a mudan-
ça”, disse o vereador Fá-
bio dos Santos.

Apesar de não ter 
nada contra a nova dire-
tora, Angela Maria Dol-

niski Barboza também 
achou “estranha a mu-
dança de um setor que 
estava indo bem”.

A ‘pulga atrás da ore-
lha’ dos vereadores tem 
explicação, já que a tro-
ca de uma das principais 
pastas do município, 
acontece em ano de elei-
ção municipal e Heleni-
nha disputou as últimas 
eleições como vice-pre-
feita, ao lado de Márcio 
Minamioka (ex-prefeito 
de Rafard).

No entanto, duran-
te visita à redação d’O 
Semanário, Heleninha 
garantiu que não alme-
ja disputas políticas e 
só aceitou o convite por 
acreditar que ainda pode 
contribuir com o setor 
social da cidade.

Helena Francisco da Silva deixou a prefeitura em 2014, após 13 anos dedicados ao setor (Foto: Túlio Darros/O Semanário)

Sábado é dia de Manhã Literária
A Secretaria de Desen-

volvimento Econômico 
e Emprego, em parceria 
com o Projeto Manacá 
& ADUSMEC, realizam 
mais uma edição do Ma-
nhã Literária, neste sába-
do (8), a partir das 9h, na 
Praça Central de Capivari.

Programação
9h – Banda musical 

da EICAP Dirceu Orto-
lani Stein, Bamadós, com 
o regente titular, Caio 
Augusto da Silva; 9h30 
– Capoeira “Coquinho 

Baiano”, com os mestres 
Loli e Canela; Movimen-
to baiano “capoeira” com 
o projeto: a Capoeira Res-
gatando a Cidadania, com 
o professor Lucianinho 
Santana; 10h – Escola de 
música “Toque Musical”, 
com o projeto “Mãos que 
batucam”, com o apoio 
da turma da Barca e Bu-
zão Lanches;  10h30 - 
Declamação de poemas 
com os escritores e po-
etas Luís Pereira, Maria 
Néria Baldo, Ronei Bos-
solan e Niltinho Antu-

nes;  11h – Ildo “Musical 
Show”, com músicas na-
cionais e internacionais; 
9h às 11h30 - Manhã de 
autógrafo com o escritor 
Luís Pereira. Manhã de 
autógrafo com a escritora 
Sara Luana e o lançamen-
to do livro infantil “Uma 
Viagem Emocionante”;  
Exposição Capivari re-
tratado com o tema: “As 
belezas da Terra dos Po-
etas”. 

Feira do livro “ADUS-
MEC” com diversos títu-
los de livros. 

CAPIVARI

Prefeitura divulga lista dos ganhadores das casas
A Prefeitura de Porto 

Feliz divulgou a lista dos 
ganhadores e suplentes sor-
teados para as unidades ha-
bitacionais que serão cons-
truídas no bairro Altos do 
Jequitibá. O sorteio das 197 
casas foi realizado na quar-
ta-feira (29), na presença do 
prefeito Dr. Cássio Habice 
Prado e do secretário de 
Habitação do Governo do 

Estado, Flávio Amary, entre 
outras autoridades.

Os sorteados e suplen-
tes que não retiraram o en-
velope com as orientações 
devem procurar a Coorde-
nadoria de Habitação, no 
Paço Municipal, a partir da 
próxima terça-feira (11).

Agora, a CDHU e a Cai-
xa Econômica Federal irão 
realizar a triagem da docu-

mentação para ver se todos 
os requisitos do edital fo-
ram atendidos para que os 
participantes recebam de 
fato o prêmio. Em caso de 
divergências, os suplentes 
terão direito a receber o prê-
mio no lugar de quem for 
inabilitado.

Confira a lista dos ga-
nhadores no site www.jor-
nalosemanario.com.br.

PORTO FELIZ
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Análise de água é 
feita em novo poço 

de Itapeva

ÁREA RURAL

Nesta semana mais 
um importante passo 
foi dado na constru-
ção do poço artesiano 
em Itapeva. Através de 
uma empresa especia-
lizada, foi coletada a 
amostra para análise da 
qualidade de água do 
poço, a fim de identifi-
car a pureza do líquido.

O poço foi constru-
ído devido a reclama-
ção dos moradores por 
conta da água salobra 
no local. Deste modo, 
em parceria com a Usi-
na Raízen e Radar, foi 

dado início aos traba-
lhos ainda em 2019. 

Feita a coleta da 
amostra, a estimativa 
é que em cerca de 15 
dias o resultado da aná-
lise esteja pronto.

“Com este estudo, 
é possível fazer testes 
específicos, evitando 
riscos e garantindo a 
qualidade de água para 
a população. Em breve 
a população de Itapeva 
vai comemorar mais 
esta conquista”, afir-
mou o prefeito Carlos 
Roberto Bueno.

Resultado da coleta da água deve sair em 15 dias  (Foto: Prefeitura de Rafard)

Valor: R$ 287,12 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Governo municipal lança campanha para 
conscientização no consumo de água

Rafard  |  Objetivo da ação é dar informações sobre o uso correto da água para que a população economize e possa atravessar o período de estiagem

Diante da crise hídri-
ca prevista para todo o 
país em 2020, a Prefei-
tura de Rafard se ante-
cipa e busca soluções 
para minimizar os da-
nos, lançando a campa-
nha de conscientização 
para o consumo de água. 
A princípio, o trabalho 
preventivo será de divul-
gação nas redes sociais, 
imprensa e serão feitas 
diversas atividades com 
os alunos da rede muni-
cipal de ensino.

O objetivo principal 
da ação é dar informa-

ções sobre o uso correto 
da água para que a popu-
lação economize e possa 
atravessar o período de 
estiagem sem maiores 
traumas e sem necessi-
dade de fazer raciona-
mento.

“Como sabemos, a 
água é um bem natu-
ral precioso. Embora 
encontrada em grande 
quantidade no planeta 
Terra, seu tratamento é 
caro e trabalhoso. Quan-
do alguém desperdiça, 
todos perdem, inclusive 
a natureza”, explicou o 

Chefe de Meio Ambien-
te, Guilherme Pagotto.

Deste modo, a Pre-
feitura dá dicas para o 
consumo consciente, 
que além de beneficiar a 
população de modo ge-
ral, pode ainda resultar 
na economia da conta de 
água.

- Antes de lavar pra-
tos e panelas, limpe os 
restos de comida e dei-
xe-os de molho;

- Feche a torneira 
quando estiver escovan-
do os dentes ou fazendo 
a barba;

- Na hora do banho, 
procurar se ensaboar 
com o chuveiro desliga-
do e procurar tomar ba-
nhos rápidos (até 5 mi-
nutos);

- Captar a água da 
chuva com baldes para 
regar as plantas lavar 
carros e calçadas;

- Em vez da manguei-
ra, use vassoura e balde 
para lavar pátios e quin-
tais, ou então reaprovei-
te a água da sua máqui-
na de lavar para limpar a 
calçada;

- Não jogar óleo de 

fritura pelo ralo da pia. 
Além de correr o risco 
de entupir o encanamen-
to da residência, esta 
prática polui os rios e 
dificulta o tratamento da 
água;

- Usar a descarga no 
vaso sanitário apenas 
o necessário. Manter a 
válvula sempre regula-
da;

- Saber ler o hidrô-
metro é muito simples 
e pode ajudar a detectar 
problemas como vaza-
mento, percebidos pelo 
consumo fora do nor-
mal.

Você sabia?
Lavar a calçada com 

o uso de mangueira por 
15 minutos pode resultar 
num desperdício de até 
250 litros de água.

Uma torneira que fica 
gotejando pode gerar um 

desperdício de até 1.300 
litros de água por mês.

Um banho de chuvei-
ro de 15 minutos gasta 
mais ou menos 135 litros 
de água. Esse desperdí-
cio pode ser diminuído 
para 45 litros se você fe-
char a torneira enquanto 
se ensaboa.

Lembre-se de que, 
apesar dos dias secos e 
da falta de chuva você 
também exerce influên-
cia na disponibilidade 
de água. Atitudes cons-
cientes são fundamen-
tais para garantirem que 
a água de qualidade con-
tinue disponível.

“Ao observar uma 
atitude de desperdício, 
o melhor a fazer é cons-
cientizar a pessoa e ex-
plicar que se cada um 
fizer a sua parte, todos 
serão beneficiados”, res-
salta Guilherme Pagotto.

Coleta de lixo
FERIADO

A Prefeitura de Ra-
fard, por meio do De-
partamento de Obras e 
Serviços, informa aos 
moradores dos bairros 
São Carlos, Conjunto 
Maria Tereza Appri-
lante Gimenez (Barro-
ca) e Conjunto Lurdes 
Abel Guimarães (Ca-
sas Populares), que na 
próxima segunda-feira, 
dia 10/02 (ponto facul-

tativo), a coleta de lixo 
terá início às 4h da ma-
nhã.

Nos outros dias da 
semana a coleta per-
manecerá com o seu 
horário habitual. Vale 
frisar que desde a últi-
ma semana, o horário 
de coleta aos sábados 
foi alterado, passando 
a iniciar às 4h da ma-
nhã.
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M.M. COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL RAFARD

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

Entregas em domicílio

Av. São Bernardo, nº 53 - Centro - RAFARD

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

Primeira sessão ordinária do ano é 
marcada por entrega de homenagens

Reconhecimento  |  Além de integrantes do extinto conjunto Extremunson, mais duas pessoas foram homenageadas pelos vereadores da Câmara de Rafard

A primeira sessão or-
dinária de 2020 da Câ-
mara de Rafard, realiza-
da na terça-feira (4), foi 
marcada pela entrega de 
três Moções de Congra-
tulações.

Davilson Talassi, 
Valdir Amâncio, Paulo 
Duarte Gavião, Ildinho 
Bitti e José Eduardo Pia-
zentim, integrantes do 
extinto grupo musical 
Extremunsom, estive-
ram presentes para re-
ceber a homenagem das 
mãos do vereador Mário 
Severino da Silva, autor 
da Moção.

Aos 62 anos, Pau-
lo Gavião agradeceu o 
reconhecimento e re-
lembrou os bons tem-

pos vividos em Rafard. 
“Tempo muito especial 
das nossas vidas, foram 
quase 12 anos tocando 
e 46 anos desde que co-
meçamos. Era uma épo-
ca em que tínhamos uma 
música de maior quali-
dade e nos apresentáva-
mos em bailes de salão 
e festivais de música”, 
contou.

O conjunto Extre-
munson surgiu em Ra-
fard na década de 70, 
com o nome de Som 
Fórmula 5 e repertório 
musical formado por 
muito rock and roll. Os 
ensaios aconteciam no 
porão das escadarias do 
também extinto Rafard 
Club Atlético (RCA).

Professor Adevair
O professor de capo-

eira, Adevair Almeida 
Costa, também foi home-
nageado durante a sessão 
legislativa. Ele recebeu 
a Moção de Congratu-
lações das mãos do ve-
reador Alex Sandro Do-
mingues Santos, autor do 
reconhecimento.

No uso da tribuna, 
Adevair contou um pou-
co da sua história. Ele 
iniciou no esporte pra-
ticando Karatê, com o 
sensei (professor) Edi-
son Zuin. A Capoeira 
veio depois, em 1994. 
Desde então, se dedicou 
ao esporte e conquistou 
diversos títulos.

“Abandonei meu em-

prego na empresa Xere-
ta, do grupo Schincariol, 
para dar aulas de capo-
eira em Rafard. Senti no 
meu coração que preci-
sava fazer alguma coisa 
pelas crianças daqui”, 
conta Adevair, que tam-
bém é formado em Edu-
cação Física.

Dedicação aos 
animais
Por último, mas não 

menos importante, o se-
nhor Luis Carlos Leme, 
mais conhecido como 
Nicala, também recebeu 
a Moção de Congratula-
ções, de autoria do vere-

ador Alex.
Vereador durante 

oito anos consecutivos 
na década de 90, atual-
mente Nicala se dedica 
à causa animal no muni-

cípio de Rafard. Ele foi 
reconhecido por seu tra-
balho junto aos animais 
abandonados, por ofere-
cer alimentação, atenção 
e carinho.

O professor de Capoeira, Adevair Almeida Costa, recebeu homenagem pelo trabalho realizado na cidade  (Foto: ACCMR)

Integrantes do extinto conjunto Extremunson foram homenageados pelo vereador Mário Severino da Silva  (Foto: ACCMR)

Pelo trabalho realizado em prol dos animais, Nicala também recebeu a Moção de 
Congratulações das mãos dos vereador Alex Sandro  (Foto: ACCMR)

Navarro recebe moção na Câmara de Capivari
Homenagem  |  O empresário e ex-atleta do Capivariano Futebol Clube, Roberto Navarro, recebeu Moção de Congratulações proposta por Flávio Carvalho

O presidente da Câ-
mara Municipal de Ca-
pivari, vereador Flávio 
de Castro Carvalho, en-
tregou a Moção de Con-
gratulações n.º 002/2020 
ao empresário Roberto 
Navarro, pela sua par-
ticipação no Capiva-
riano Futebol Clube. A 
entrega da homenagem  
aconteceu no intervalo 
da primeira sessão or-
dinária do ano, na noite 
de segunda-feira (3), no 
Palácio 10 de Julho.

No início dos anos 
80, a convite do então 

presidente do clube, sau-
doso Osvaldo Agostinho 
Riccomini (Vadinho), 
Navarro jogou pelo Ca-
pivariano. 

Em 1984, foi cam-
peão da 3ª divisão. Já 
em 1989, atuou como 
técnico do Capivariano 
e contribuiu para que o 
time subisse de divisão. 

Após receber a mo-
ção, Roberto Navarro 
agradeceu a homena-
gem. “Eu tenho Capiva-
ri como minha cidade, 
tenho grandes amigos 
aqui, é onde fiz a minha 

vida e agradeço a todos 
pela oportunidade de re-
ceber esta Moção”, dis-
se. 

“Roberto Navarro é 
um ser humano que tem 
um papel importante 
em nossa comunidade e 
mostra que se pode fa-
zer sucesso em várias 
situações da nossa vida, 
não apenas naquelas 
que elegemos como a 
causa maior, como no 
seu caso, o futebol, mas 
como grande empresário 
que é”, reconheceu Car-
valho.

Roberto Navarro recebeu a homenagem das mãos do vereador Flávio Carvalho  (Foto: Divulgação/Câmara de Capivari)
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Túlio Darros, jornalista 
e publicitário, diretor-proprietário 

do Jornal O Semanário

Ano de eleições municipais, 
primeira sessão ordinária 
do ano no Legislativo ra-
fardense e cá estamos no-
vamente com a esta coluna 
para trazer algumas infor-
mações, muitas de bastido-
res, outras de bate papos 
informais e por aí vai. Boa 
leitura!

Pagando pelo que não 
temos – O vereador Alex 
Sandro Domingues Santos 
disse que esteve na Artesp 
com a deputada Bebel, co-
brando informações sobre 
a paralização das obras de 
duplicação nas rodovias 
SP-101 e SP-308. Segun-
do Alex, a Concessionária 
Rodovias do Tietê abriu 
concordata (faliu), mas 
continua cobrando pedá-
gio. Tá certo isso?

Interferência – Durante 
a fala em tribuna, Alex foi 
interrompido pelo ex-pre-
feito César Moreira, que 
estava na plateia, não gos-
tou dos comentários do 
vereador e retrucou. Mo-
reira foi contido pelo pre-
sidente da Casa de Leis. 
Esqueceu que não pode 
interferir?

Enchente – Alex também 
cobrou a pavimentação 
urgente das duas ruas no 
bairro Sete Fogões. Na últi-
ma semana, o córrego que 
já passou por obras da Pre-
feitura de Rafard, transbor-
dou e invadiu novamente 
as casas. Com a palavra o 
governo municipal.

Homenagem – O vere-
ador Mário Severino da 
Silva dedicou o uso da 
tribuna para ressaltar a 
Moção de Congratulações 
ao extinto conjunto Ex-
tremunson. Ele também 
cobrou que a imprensa 
dedique mais espaço para 
contar histórias como a 
do conjunto. Arrisco dizer 
que o parlamentar se ante-
cipou, já que a rádio R FM 
entrevistou integrantes do 
conjunto nesta semana e 
o jornal O Semanário dá 
publicidade à homenagem 
nesta edição. Acredito que 
cada um tem consciência 
dos seus deveres perante 
a sociedade e se dedicam 
ao máximo na medida do 
possível, concorda verea-
dor?

Morosidade – Ainda sem 
solução quanto a regula-
rização da área doada à 
ONG Focinho Carente, o 
vereador Fábio dos San-
tos disse que o presidente 
da ONG pretende iniciar 
a construção do espaço 
mesmo sem a documen-
tação. É vergonhoso a 
morosidade para resolver 
assuntos de interesse so-
cial. Teté realiza um tra-
balho voluntário e tem 
di�culdades para manter 
os animais em sua casa, 
no Centro de Rafard, já 
que enfrenta a própria so-
ciedade. É um problema 
sanitário que já deveria ter 
sido resolvido há tempos. 

Pagando ar – Fabinho 
Santos também sugeriu 
que a Prefeitura de Rafard 
forneça bloqueadores de 
ar em todos os hidrôme-
tros da cidade. Segundo o 
vereador, com as constan-
tes interrupções no forne-
cimento de água, quando 
retorna, vem muito ar nos 
canos.

Estranheza – Boa parte 
dos vereadores estão com 
a ‘pulga atrás da orelha’ 
com a troca da direção da 
Assistência Social de Ra-
fard. Sai Nádia Quadros 
para a entrada de Helena 
Francisco da Silva. A pas-
ta é bastante visada, prin-
cipalmente em período 
eleitoral. E já que Heleni-
nha participou das últi-
mas eleições na chapa de 
Márcio Minamioka, como 
vice-prefeita, as dúvidas 
começam a aparecer.

Nada para se estranhar 
– Em visita à redação d’O 
Semanário, Heleninha de-
clarou que não tem inten-
ções políticas e que voltou 
para ajudar no setor social 
de Rafard. Aos 68 anos, 
ela disse que só aceitou o 
convite porque con�a po-
der fazer mais pela área. 
Tá esclarecido!

Dissídio – A vereadora 
Angela Barboza cobrou o 
pagamento da diferença 
do dissídio dos funcioná-
rios públicos municipais, 
processo que se arrasta 
desde a gestão Márcio Mi-
namioka. Esse ano acho 
que paga!

Bolso cheio – Os verea-
dores dizem que a Prefei-
tura de Rafard está com o 
bolso cheio e mais de R$ 
9 milhões em caixa. Por 
isso, querem mais efetivi-
dades nos serviços públi-
cos. Wagner Bragalda co-
brou melhorias no campo 
sintético, nas praças e no 
campinho de areia da Bar-
roca.

União – Bragalda aprovei-
tou a presença do presi-
dente da Câmara de Capi-
vari, Flávio Carvalho, do 
vereador Denilton Rocha 
e do chefe de gabinete, 
Zatinha, e sugeriu mais 
união e diálogo entre os 
Legislativos para cobrar o 
Estado.

Limpeza – O presidente 
do Legislativo rafarden-
se, Marco Brigati, citou o 
descaso na limpeza públi-
ca no município e comen-
tou sobre a situação na rua 
Eugênio Tezotto, próximo 
a escola Aurélio Sotto. 
Deixaram pra limpar de-
pois que começaram as 
aulas.

Moção de Apelo – Briga-
ti fez coro com Capivari e 
apresentará uma Moção 
de Apelo ao governador 
João Dória sobre a situa-
ção da concessionária que 
administra os pedágios na 
região.

Sem força – Já o vereador 
Daniel Teodoro comentou 
sobre a péssima prestação 
de serviços da CPFL no 
município. A reclamação 
fez coro à Moção de Re-
púdio, aprovada por una-
nimidade na sessão de ter-
ça-feira.

Convênios – Teodoro 
também cobrou que o 
município realize convê-
nios com clínicas para de-
pendentes químicos.

Agora vai – Depois de 
tanto bater, o vereador 
Alexandre Fontolan disse 
que conseguiu fazer com 
que a prefeitura parcele o 
valor do Alvará de Funcio-
namento. Agora, segundo 
o parlamentar, os comer-
ciantes poderão pagar em 
duas vezes. É, melhor que 
nada né vereador?

Lá embaixo – Outra co-
brança de Fontolan diz 
respeito aos acessos ao 
novo bairro de Rafard, 
no conjunto habitacional 
Lurdes Abel. O vereador 
cobrou a construção de 
escadarias em alguns pon-
tos, já que o bairro tem 
apenas três acessos.

Segurança – O vereador 
Felipe Marchioretto ba-
teu na tecla que o gover-
no municipal precisar de 
mais gestão, controle e 
�scalização no trato pú-
blico. Ele também cobrou 
a instalação de câmeras de 
segurança nos prédios pú-
blicos.

Pré – Só pra dar aquela 
�nalizada com chave de 
ouro, ouso citar o nome 
de possíveis prefeituráveis 
em Rafard. Escuto por aí 
os nomes de: Angela Bar-
boza, Mário Severino, Fá-
bio dos Santos, Márcio 
Minamioka, César Morei-
ra e João César Balceiro 
de Freitas. Em Capivari, 
alguns nomes também já 
estão sendo ‘destilados’, 
como: Vitor Riccomini, 
Tambuzinho, Tetê Borsari, 
Márcio Moreira, Éder An-
tonelli e Bruno Barnabé. 
Bom, como dizia o sau-
doso amigo José Maria de 
Campos, quem viver, verá!

Quem sabe? – Questio-
nado sobre uma possível 
candidatura, um dos no-
mes acima que já foi pre-
feito de Rafard, respon-
deu: “estou preparando o 
time, vamos ver!” Quem 
será?

Por hoje é só, semana que 
vem, se Deus quiser, a gen-
te volta.

Politicaliente
“A política é talvez a única pro�ssão para a qual se pensa que não é preciso nenhuma preparação.” (Robert Louis Stevenson) Capivari sedia Brasileiro 

Interclubes de Luta de Braço
A Confederação 

Brasileira de Luta de 
Braço, presidida pelo 
capivariano Márcio 
Moreira, esco-
lheu Capivari 
para sediar o 
42º Campeo-
nato Brasileiro 
Interclubes de 
Luta de Braço. 
O evento acon-
tece no dia 28 
de março, na 
Cultura Artís-
tica e fará par-
te da seletiva 
para as compe-
tições Arnold 
Classic, Pa-
namericano e 
Mundial.

As inscri-
ções vão até o 
dia 22 de mar-

ço, pelo e-mail morei-
raforcafisica@hotmail.
com e devem ser rea-
lizadas pelo técnico de 

cada equipe.
Na programação 

oficial, a pesagem será 
realizada no Centro de 

Treinamento 
Indaiatuba, no 
dia 27 de mar-
ço, das 19h às 
21h e também 
no local e dia 
do evento, das 
8h às 11h30. 
A competição 
terá início às 
12h.

Segundo a 
organização, 
serão realiza-
dos exames an-
tidoping. Mais 
in formações 
podem ser ad-
quiridas pelo 
celular: (19) 
99243-0502.

CAMPEONATO

Valor: R$ 58,20 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)
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Descaso com os direitos autistas; mãe luta na 
Justiça para receber o que é de direito do filho

Capivari  |  Márcia luta diariamente para oferecer saúde e qualidade de vida para o filho Rubens, de 21 anos, que é autista e sofre com crises de epilepsia

Atualmente ainda é 
vergonhoso que uma 
mãe precise recorrer à 
Justiça e a meios de co-
municação para garantir 
direitos básicos do seu 
filho. Isso é o que ocor-
re com Márcia Lacerda 
Meira, mãe do Rubens, 
de 21 anos. 

Rubens tem autismo, 
epilepsia e é dependente 
de fraldas e suplementos 
nutricionais no seu dia a 
dia. Esses são itens bási-
cos que o jovem precisa 
para garantir o mínimo 
de qualidade de vida e 
saúde.

A Constituição Fede-
ral, no artigo 196, garan-
te o direito a saúde. Já 
a Lei Federal 7.853/89. 
Prevê que, pessoas que 
possuem autismo te-
nham o tratamento ade-
quado fornecido pelos 
estabelecimentos de 
saúde públicos e priva-
dos específicos para a 
patologia que possuem.

No entanto, esse di-
reito não está sendo 
garantido em Capiva-
ri. Márcia luta junto a 
prefeitura e na Justiça, 
para conseguir oferecer 
o mínimo de qualidade 
de vida a seu filho.

Entenda o caso
A primeira batalha 

da mãe foi no caso das 
fraldas fornecidas pela 
Prefeitura de Capivari. 
Segundo ela, de baixa 
qualidade e não supria 
as necessidades do jo-
vem. “A fralda fornecida 
pela prefeitura acabava 
vazando constantemen-
te, até o gel da fralda 
caia. Isso gerava aler-
gias, além do meu filho 
ficar constantemente 
molhado de xixi”, conta 
Márcia.

Recentemente, esse 
problema foi resolvido e 
Rubens receberá fraldas 
adequadas as suas ne-
cessidades até o mês de 
março deste ano.

Na ocasião, a Prefei-
tura de Capivari alegou 
que não tinha como es-
colher a qualidade das 
fraldas no momento da 
compra. Alegando que 
Márcia estava exigindo 
qualidade/marca para as 
fraldas fornecidas.

Suplementação
Outro problema en-

frentado por Márcia. É 
que seu filho tem pro-
blemas para ganhar peso 
e massa muscular, o que 

pode ocasionar proble-
mas sérios de nutrição e 
saúde. Por esse motivo 
a nutricionista recomen-
dou suplementação ali-
mentar.

Rubens precisa to-
mar essa suplementa-
ção três vezes ao dia, 
o que dá um consumo 
semanal de duas latas e 
meia de suplementação. 
Ou seja, uma média de 
10 latas de suplementos 
mensais. 

A mãe explica que a 
Prefeitura de Capivari 
não está fornecendo a 
suplementação indicada 

pelos médicos e que o 
custo é muito alto. Már-
cia não pode trabalhar, 
porque o filho precisa de 
cuidados constantes.

 
Falta da 
suplementação 
no SUS
A Prefeitura de Ca-

pivari explica que esses 
suplementos estão em 
falta e não tem previ-
são de disponibilidade 
no SUS (Sistema Único 
de Saúde. Mas forneceu 
três latas do alimento, 
que foi suficiente apenas 
para uma semana.

“Desejo que os di-
reitos mínimos do meu 
filho sejam respeitados. 
Só estou pedindo para 
a saúde e qualidade de 
vida, mais nada”, desa-
bafa Márcia.

Ela conta que já en-
trou na Justiça para ga-
rantir o direito do filho 
e realizou todos os pro-
cessos que a prefeitura 
exigiu.

Para quem sentir no 
coração em ajudar essa 
família, os suplementos 
que o Rubens necessi-
ta são o Nutrem Sênior, 
Sustagen e Susterit. 

Exames
Nesta semana, com o 

dinheiro arrecadado em 
uma rifa, Márcia conse-
guiu levar o filho para 
uma consulta particular 
em um especialista de 
Piracicaba. O médico 
solicitou diversos exa-
mes específicos para o 
jovem, no entanto, se-
gundo a mãe, apenas 
dois são oferecidos pelo 
SUS.

“Os outros exames 
são particulares e vão 
custar R$ 986, dois de-
les são emergenciais, 
para poder regular os 
medicamentos que o 
Rubens toma. Preciso 
de apoio financeiro para 
continuar nesta batalha”, 
finaliza Márcia.

Para as pessoas que 
possam contribuir de 
alguma forma, Márcia 
pede que façam contato 
pelo celular/whatsapp 
(19) 97156-1900.

Em tempo
No fim da tarde de 

quinta-feira (6), Márcia 
comunicou a reporta-
gem d’O Semanário, que 
conseguiu a doação para 
a realização dos exames 
emergenciais.

Na quinta-feira (6), Márcia conseguiu o dinheiro para realizar os exames do filho (Foto: Reprodução/Raízes FM)

CRAS Estação abre inscrições 
para grupos de crianças e jovens
O Centro de Refe-

rência da Assistência 
Social de Rafard, O 
CRAS Estação está 
com inscrições abertas 
para os grupos do Ser-
viço de Convivência 
e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV) para 
o ano de 2020. As ati-
vidades dos grupos são 
destinadas às crianças 
e adolescentes de 07 a 
15 anos e de 15 a 18 
anos.

Durante o ano, os 
grupos participam de 
diversas atividades e 
ações, como datas co-
memorativas, campa-
nhas sociais, além de 
jogos e viagens.

Interessados, favor 
se dirigir ao CRAS, si-
tuado na Avenida São 
Bernardo s/n, para reti-

rar a ficha de inscrição, 
sempre de segunda a 
sexta-feira, das 08h às 
17h.

SOCIAL

Coleta de documentos para 
regularização de terrenos 

continua no próximo sábado

A equipe de Cadas-
tro Social do Programa 
Cidade Legal estará no 
próximo sábado, dia 08, 
dando continuidade ao 
processo de coleta dos 
documentos para a re-
gularização dos terrenos 
do bairro Sete Fogões. 
A partir das 9h, a equi-
pe estará fazendo visitas 
casa a casa.

Vale informar que já 
foram feitas três visitas, 
sempre orientando a po-
pulação e ressaltando a 
importância da regulari-
zação dos imóveis. 

Os moradores deve-

rão separar a seguinte 
documentação origi-
nal: RG, CPF ou CNH 
(se casados, de ambos), 
certidão de casamen-
to ou óbito, formal de 
partilha (se divorciado), 
comprovantes de resi-
dência (antigo a 2015 e 
atual), comprovante de 
aquisição de lote (con-
trato de compra e ven-
da, declarações, recibos 
ou outros) e IPTU atual 
(2019). Caso o imóvel 
seja alugado, é funda-
mental informar o pro-
prietário ou imobiliária 
responsável.

Importante citar que 
esses dados são funda-
mentais no processo de 
comprovação e veracida-
de do título dos imóveis.

O Diretor de Habi-
tação de Rafard, Emer-
son Ferreira, que esteve 
acompanhando todo o 
processo até aqui, tam-
bém estará dando apoio 
a equipe do Cadastro So-
cial no próximo sábado.

SETE FOGÕES

Diretor de Habitação tem acompanhado o trabalho do Cidade Legal no bairro (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

Homem é preso após agredir esposa 
com socos no bairro Popular

RAFARD

Um homem de 40 
anos foi preso por vio-
lência doméstica, lesão 
corporal e ameaça no 
bairro Popular, em Ra-
fard, na quarta-feira (5).

Segundo o boletim 
de ocorrência, a Polícia 
Militar foi acionada para 
atender uma ameaça, e 
ao chegar na rua Gio-
vani Boscolo, a vítima, 
uma mulher, de 42 anos, 

informou aos policiais 
que foi agredida pelo 
seu esposo com socos e 
apresentava ferimentos.  

Ainda segundo o 
B.O., os policiais per-
guntaram para o esposo 
da vítima se ele agrediu 
sua esposa, ele respon-
deu que sim.

A vítima ainda infor-
mou aos PMs que foi 
agredida anteriormente,  

mas não registrou bole-
tim de ocorrência. A mu-
lher passou por exames 
médicos na Santa Casa 
de Capivari.

O homem foi preso e 
encaminhado para o 1º 
Distrito Policial de Pira-
cicaba, onde o delegado 
de plantão ratificou sua 
prisão em flagrante. A 
vítima solicitou medida 
protetiva.

ANUNCIE
19 3496-1747
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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:

JULIANO VIANA DA COSTA e GRACIELLE BARBOZA VENTURA, 
sendo o pretendente: natural de Rafard-SP, onde nasceu, aos 13/06/1980, 
profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, domiciliado e residente em 
Rafard-SP, Sítio São Caetano, s/nº, bairro: Sete Fogões, fi lho de Caetano 
Viana da Costa e Maria Rojas da Costa; e a pretendente: natural de Itu-SP, 
onde nasceu, aos 24/04/1996, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, do-
miciliada e residente em Rafard-SP, Sítio São Caetano, s/nº, bairro: Sete 
Fogões, fi lha de Donizete Ventura e Maria de Fátima Barboza Ventura.

Rafard, 06 de fevereiro de 2020.

Rosane Mila Peixoto - Ofi cial e Tabeliã

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

Imóveis  -  VeÍcUlos  -  EmpreGos
NeGócios & OportUniDaDes

Imóveis
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

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$ 
1.000,00;

- 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.

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

28/01 – Jeones dos Santos de Matos – 25 anos
30/01 – Jailton Borges Santana – 69 anos
30/01 – Hilton Oliveira Santos – 39 anos
31/01 – João Augusto Modesto – 61 anos
31/01 – João Alves de Oliveira – 54 anos
31/01 – Julia Bernabé Burkart – 93 anos 
01/02 – Luiz Antonio Jacob Hessel – 75 anos
01/02 – Luciano dos Santos Ventura – 30 anos
01/02 – Paulo Cerezer – 81 anos
01/02 – Maria Aparecida Camargo Giatti – 68 anos
01/02 – Alexandre Ramon Barbosa Pompeo – 24 anos
03/02 – Mario Boaventura – 94 anos
04/02 – José Pedrosa – 74 anos
04/02 – Eliza Garcia de Maria – 70 anos
05/02 – Therezinha Mendes Amorin – 82 anos
05/02 – Julia Piovesan Balan – 96 anos
05/02 – Lineu Angelo Pereira – 73 anos
05/02 – Ivair Clemente Coelho – 54 anos
05/02 – Carlos Roberto Oliveira Santos – 46 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

ORAÇÃO DE NOSSA SENHORA APARECIDA
Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida. Mãe de meu 
Deus, Rainha dos Anjos, Advogada dos pecadores, Refúgio e Con-
solação dos afl itos e atribulados. Ó Virgem Santíssima, cheia de 
poder e bondade, lançai sobre nós um olhar favorável, para que 
sejamos socorridos em todas as necessidades. Lembrai-vos, cle-
mentíssima Mãe Aparecida, que não se consta que de todos os 
que têm a vós recorrido, invocado vosso santíssimo nome e implo-
rado vossa singular proteção, fosse por vós algum abandonado. 
Animado com esta confi ança a vós recorro: tomo-vos de hoje para 
sempre por minha Mãe, minha protetora, minha consolação e guia, 
minha esperança e minha luz na hora da morte. Assim pois, Se-
nhora, livrai-me de tudo o que possa ofender-vos e a vosso Filho 
meu Redentor e Senhor Jesus Cristo. Virgem bendita, preservai 
este vosso indigno servo, esta casa e seus habitantes, da peste, 
fome, guerra, raios, tempestades e outros perigos e males que 
nos possam fl agelar. Soberana Senhora, dignai-vos dirigir-nos em 
todos os negócios espirituais e temporais; livrai-nos da tentação do 
demônio, para que, trilhando o caminho da virtude, pelos mereci-
mentos da vossa puríssima Virgindade e do preciosíssimo Sangue 
de vosso Filho, vos possamos ver, amar e gozar na eterna glória, 
por todos os séculos dos séculos. Amém. T.R.D.S.D.C.C.
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Dia 07/02
João Marcelo Assalin Nogueira
Mário Severino da Silva
Caique Pires Flaming
Maisa Braggion
Mário Severino da Silva
Magali Forti Gomes
Denis Casado
Gabriela Abel Dias da Silva
Elisa Tomazini Andrade
Marcelo Lembo Silveira
Gislene Barboza

Dia 08/02
Matheus Henrique Orosco
Daniel Carnelós
Kátia Cristina Gomes Veroneze
Danilo Carnelós
Antonio Odair Angelin
José Carlos Parizotto
Gabriely de Campos Silva
Nivaldo Aparecido Lourenço
Renato César

Dia 09/02
Elisabetti Parizoto Maschietto
José Luiz Santos (Zum)
Andréa Cristina de Souza
Claudinei de Almeida Carvalho
Liliana Ferraz Toledo
Carlos Alberto da Silva
Paulo Roberto Mader
Maria Teresa Marretto Braggion

Dia 10/02
Tomas Mareto Guidetti
Antonio Luis Leite
Palmira P. Talassi
Júlia Brugnaro
Carlos Roberto Bueno
Túlio Machado Morais
Maísa Danieli Alves
Fernando H. dos Santos Zuin
Francisco H. Scrocca Samblas

Frederico A. Scrocca Samblas
Murilo Bugno
Flavio Baggio
Lavinia Madeira

Dia 11/02
Meire Elen Dante de Paula
Alcebíades Ventura
Antonio Pedro Ricomini
Valmercio W. Piai
Roberto Lázaro Andreotti
Maria Antonia Bonardi da Silva
Pedro Ricomini
Iara Ribeiro
Geise Raiane Duarte
Sandro Roberto F. Santos Oliveira
Henan Costa

Dia 12/02
Mirian Belmiro
Leni Reame
Antonia Coan Daroz
José Augusto Cunico
Merandolina P. de Jesus Felipe
Rafael Silveira Silva
Altino Lorena Machado
Matteo Enrico Campanholi
Jeniffer Ferraz
Daniela Ferraz

Dia 13/02
Leondenis Vendramim
Lormino Pereira de Jesus
Zeoni de Fátima Bossolan Ortolani
Mariana dos Santos Camargo
Lorenzo Bragion Picinin
Diego A. D. Tavares de Souza
José Carlos de Paula
Carlos Fornaziero
Fernando Bianchim
Rosa Maria Daros Foltran
Aline Fabiana Silva
Rogério Sousa

Áries – De 21/03 a 20/04: Nesta semana, a Lua Cheia abre a você novas oportunidades para 
desenvolver os seus talentos, com foco no lazer. Você está mais animado para realizar atividades com 
amigos, com filhos e também com a pessoa amada. O céu colabora para a realização de cursos e de 
viagens. Você vai encontrar motivações para conduzir os seus interesses pessoais. Ficam em desta-
que o desenvolvimento dos filhos e o campo amoroso. Ser feliz é uma questão de postura e de cora-
gem para guiar os seus planos. É uma semana ótima para namorar e focar em passeios ou atividades 
a dois. A pessoa amada está mais próxima e aberta a vivenciar uma troca saudável. Você vai se sentir 
mais harmônico e disposto a demonstrar os seus sentimentos. Você ainda se sente muito exigido no 
trabalho, mas é uma semana positiva para obter soluções financeiras. Esteja atento a documentos, 
condutas com a chefia e mudanças de regras que afetam todos no trabalho.

Touro – De 21/04 a 20/05: Nesta semana, a Lua Cheia traz destaque para os assuntos familiares 
e para o imóvel. Haverá a possibilidade de perceber melhor as necessidades de pessoas queridas e 
decisões construtivas para fortalecer os laços existentes. Você está numa fase nova, em que sente a 
necessidade de se libertar de situações que o oprimem. É por esse mesmo motivo que você estará 
disposto a desenvolver os laços e a promover decisões construtivas, sejam para as relações em fa-
mília, sejam para administrar os bens materiais, principalmente investimentos destinados ao imóvel. É 
necessário avaliar os conflitos que afetam a família e as estruturas que se apresentavam sólidas, mas 
que neste momento estão instáveis. É uma semana para refletir sobre o futuro da relação. A pessoa 
amada passa por transformações, mas pode se mostrar mais rígida. O trabalho exige de você uma 
nova forma de se relacionar com as pessoas. Os funcionários e o ambiente de trabalho passam por 
mudanças, então você precisa ser flexível e permitir a entrada de novas possibilidades profissionais.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: Nesta semana, a Lua Cheia amplia as relações com pessoas do 
seu convívio e com parentes. É uma semana ótima para viajar e estudar. Você vai se sentir motivado 
a expressar aquilo em que acredita, além de compartilhar informações e conhecimento. O céu aponta 
atitudes favoráveis vindas de uma pessoa importante para o seu desenvolvimento. Se for casado, 
o cônjuge passa por uma semana positiva para desenvolver seus próprios planos e expor as suas 
ideias para pessoas colaborativas. Independentemente de ser casado ou não, é uma semana ótima 
para fazer contatos e ampliar o meio social. É uma semana mais leve para o amor. A pessoa amada 
estará disposta a se expressar e a criar movimentos novos para a relação. A semana favorece viagens 
e pequenos deslocamentos. Falar com o seu amor de maneira sincera sobre os sentimentos é uma 
forma de curar e fortalecer a relação. As responsabilidades são altas no trabalho, então exigem de 
você disciplina e comprometimento absoluto. É necessário usar a comunicação para liderar os seus 
projetos e divulgar informações.

Câncer – De 21/06 a 20/07: Nesta semana, a Lua Cheia pede que você olhe para os investi-
mentos de uma forma mais assertiva e corajosa. O céu aponta novas decisões no trabalho ou para 
ampliar as possibilidades de ganhos. Os recursos compartilhados também estão em foco, entretanto 
você será levado a encarar as verdadeiras possibilidades que vêm do seu próprio esforço e trabalho. 
É necessário avaliar as condições materiais a curto prazo. Tenha atenção com os impulsos, mas é 
hora de agir de uma forma inteligente na administração dos recursos materiais e do rumo profissional. 
O cônjuge está preocupado com estruturas materiais e deseja resolver a situação. É uma semana 
para conversarem sobre a administração financeira que envolve a dinâmica da relação ou para avaliar 
os investimentos destinados a projetos. É uma semana positiva para tomar decisões importantes no 
trabalho. A rotina precisa ser movimentada e depende de você dar tônus aos talentos e à vocação. 
Diante de conflitos e dificuldades, amplie o seu campo de visão.

Leão – De 21/07 a 22/08: Nesta semana, você será levado a olhar para as suas reais necessi-
dades e a tomar decisões essenciais para o autodesenvolvimento. A Lua Cheia deixa em destaque as 
necessidades do relacionamento e pede de ambos novas posturas. Se estiver sozinho, é uma semana 
para permitir a entrada de novas experiências, então você vai se sentir motivado a conduzir atividades 
com foco no lazer e no entretenimento. É uma semana importante para permitir que a felicidade entre, 
mas é imprescindível adotar posturas diferentes. Reflita sobre as suas verdadeiras necessidades e 
não entre em conflito com o novo. É uma semana importantíssima para definir situações no relaciona-
mento. Os seus interesses ficam em destaque, e isso é ótimo para despertar o seu potencial e avaliar 
os sentimentos envolvidos. Se estiver sozinho, é uma semana para promover o lazer e o entreteni-
mento. A forma de trabalhar e desenvolver os seus projetos passa por mudanças significativas, o 
que exige de você flexibilidade. O novo pode assustar, mas saiba que você está no caminho certo. É 
inteligente da sua parte dar permissão e não conflitar com as condições que a vida vem lhe mostrando.

Virgem – De 23/08 a 22/09: A Lua Cheia traz destaque para os sentimentos que vêm sendo repri-
midos. O fortalecimento da autoestima é fundamental para tomar decisões assertivas, principalmente 
em família ou direcionadas ao imóvel. Você está sendo testado na verdade que vibra em seu coração, 
para seguir realizado em sua rotina e trabalho. O autoconhecimento e a maturidade emocional são 
elementos essenciais para obter a felicidade que espera. É uma semana para olhar para dentro, ou 
seja, guiar os projetos que vêm sendo elaborados em silêncio e de maneira reservada. A autoestima 
deve ser fortalecida para que você consiga bons resultados no campo afetivo. É uma semana ótima 
para expressar os seus sentimentos com o propósito de curar e ressignificar situações do passado 
que ainda se arrastam na relação. Você é levado a refletir sobre as mudanças que deseja realizar no 
trabalho. A autoestima é combustível para se tomar as decisões certas. É importante neste momento 
estar flexível a entender o que uma pessoa lhe traz. Avalie as condições e tome a sua decisão.

Libra – De 23/09 a 22/10: Nesta semana, você será levado a olhar para os seus projetos e a 
colocar as ideias em movimento com pessoas próximas. A Lua Cheia amplia as possibilidades de 
crescimento e de desenvolvimento com amigos, além de trazer destaque a ideias que estavam guar-
dadas na gaveta. É uma semana excelente para compartilhar informações com pessoas que estão 
envolvidas ou que podem colaborar com o desenvolvimento do seu projeto. A Lua Cheia também 
amplia viagens e estudos. As únicas exigências são o esforço e as responsabilidades envolvidas, que 
devem ser guiadas com sabedoria. Com o ingresso de Vênus em Áries, o relacionamento é ativado de 
uma forma harmônica. É uma semana ótima para ficar juntinhos e focar nos planos a dois. Se estiver 
sozinho, é uma semana em que poderá conhecer alguém especial. Ficam em destaque nesta semana 
os seus projetos, principalmente para escolher quem deve participar e novas formas de compartilhar 
informações pertinentes. É uma semana produtiva e você está cercado de pessoas que favorecem o 
seu desenvolvimento.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: A Lua Cheia traz destaque para a carreira e para metas futuras. 
É importante entender que está adentrando um novo ciclo, e isso pode gerar incertezas sobre os 
resultados futuros. Se o seu desejo é manter segredo em relação às suas decisões profissionais, 
tome cuidado, porque nesta semana você ficará exposto e todos perceberão as suas intenções. A 
autoestima e a consciência estão guiando as suas ideias, o que é essencial para obter bons resulta-
dos. O céu também colabora com decisões financeiras e lhe traz novas possibilidades para investir 
e administrar os recursos materiais. É imprescindível fortalecer a autoestima e seguir de uma forma 
mais plena e transparente em relação à sua carreira e às suas metas futuras. O céu aponta desafios 
para obter resultados promissores na troca a dois. É uma semana para entender as mudanças que 
movem o cônjuge e, com entendimento, dar permissão às mudanças que são necessárias para o 
desenvolvimento de ambos. O céu aponta afastamentos, cortes e imprevistos. O seu maior desafio no 
trabalho é exercer uma comunicação clara e objetiva. O ingresso de Vênus no setor do trabalho lhe dá 
condições de perceber o seu valor e de lidar com a rotina de uma forma mais harmônica e equilibrada.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: A Lua Cheia desta semana traz destaque para estudos, viagens 
longas e desenvolvimento de suas crenças. É uma semana maravilhosa para tomar decisões asser-
tivas sobre os seus interesses e para o seu processo de autodesenvolvimento. Para que possa ter 
um melhor aproveitamento dos cursos, das ideias e dos projetos que movimentam as suas crenças é 
necessário amadurecer e deixar as tarefas em dia com um grupo de pessoas. As responsabilidades 
são altas, mas não existe outro jeito de crescer e de desenvolver todo o seu potencial. É uma semana 
maravilhosa para ampliar o seu campo de visão para novas possibilidades de crescimento. Uma nova 
percepção sobre as suas necessidades amplia o seu campo de visão também sobre as necessidades 
da pessoa amada. Uma nova abordagem sobre conflitos já existentes o leva a interagir com o amor 
com qualidade e cura. É necessário aprimorar a liderança em equipe para elaborar projetos específi-
cos que esteja desenvolvendo atualmente. A falta de foco ou de expectativas pode ser se tornar um 
ruído nocivo. Busque o desenvolvimento diário, por meio do esforço e do comprometimento.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: A Lua Cheia traz destaque para os recursos compartilhados e, 
dessa forma, coloca em destaque a autoestima. Você é levado a analisar como deseja lidar com os 
investimentos e com a ajuda de outras pessoas. É importante esgotar todos os conflitos existentes 
para que possa seguir de uma forma mais plena e feliz com as suas decisões financeiras. O autoco-
nhecimento é um fator importante para desenvolver o sentido de valor em sua vida. Busque entender 
as experiências que tocam partilhas, heranças, pensão, pagamento de contas, aposentadoria, finan-
ciamento e qualquer investimento que envolve os recursos de outras pessoas. Uma visão diferente é 
essencial para obter soluções. A pessoa amada está sentindo a necessidade de eliminar situações já 
desgastadas na relação, então foca em assuntos financeiros. A qualidade da relação está atrelada a 
investimentos para desenvolver projetos a dois. É uma semana para refletir sobre os conflitos finan-
ceiros existentes. Pode ser que você se sinta exigido por chefes ou para identificar a melhor postura 
para se tornar um bom chefe, portanto é uma semana em que precisa focar no autodesenvolvimento 
para lapidar as suas posturas. É uma fase de esforço e a humildade será o combustível para obter 
bons resultados.

Aquário – De 21/01 a 19/02: A Lua Cheia traz destaque para o relacionamento, para parcerias e 
para sociedades. É uma semana em que os conflitos existentes com uma pessoa devem ser sanados 
e encarados de outra forma. A pessoa tocada estará disposta a criar novos movimentos para viabilizar 
ideias e projetos pessoais. Por outro lado, a sua postura será necessária para ajudá-lo a impulsionar. 
Entretanto se existir conflitos, isso pode ser barrado, portanto, busque avaliar as necessidades de 
troca e cooperação com uma pessoa que é importante para o seu desenvolvimento. A flexibilidade vai 
ajudá-lo a tomar decisões interessante para ambos. Está passando por um novo ciclo e isso é ótimo 
para o seu desenvolvimento. O relacionamento fica em destaque nesta semana. É necessário se 
colocar no lugar da pessoa amada para entender o cenário e os projetos que ele(a) deseja realizar. 
Evite os conflitos e seja flexível. Está com dificuldades para perceber o futuro, portanto, é necessário o 
aprimoramento emocional e o autoconhecimento. Está numa fase de instabilidades, e isso pode gerar 
medos de responsabilidades e experiências profissionais que exigem mais de você. Siga na direção 
daquilo que lhe dá medo!

Peixes – De 20/02 a 20/03: A Lua Cheia traz destaque para o trabalho e o desenvolvimento de 
sua rotina. Fica em destaque os colaboradores, prestadores de serviços e o ambiente de trabalho. A 
Lua Cheia pede de você novas posturas e decisões construtivas para um futuro promissor profissional. 
É uma semana para dar passos corajosos e ousados para desenvolver todo o seu potencial. Busque 
avaliar os seus conflitos internos e mudar hábitos nocivos para o seu desenvolvimento. O seu maior 
inimigo é você mesmo, que bloqueia a criação de novas bases, mais favoráveis para sentir-se realiza-
do e produtivo. É uma semana para conversar e curar aspectos que vem sendo carregados por você 
há algum tempo. A pessoa amada estará disposta a conversar e a compartilhar informações que são 
necessárias para o desenvolvimento da relação. É preciso resolver situações da rotina e do trabalho 
de ambos. É uma semana positiva para encarar os medos e os conflitos que dificultam o desenvolvi-
mento de suas competências. Você vai sentir a necessidade de mudar tudo e de tomar decisões fir-
mes e corajosas para seguir com os planos que estão em sua mente. Pode ir, porque está tudo aberto!

Horóscopo
NOVELAS

Amor de Mãe - Globo - 21h – sexta-feira: 
Lurdes apoia Érica, que sofre com o fim do na-
moro com Raul. Sandro questiona Raul sobre 
Vitória. Leila manipula Magno, que a pede em 
namoro. Sandro conta para Vitória que Raul 
se separou. Orientado por Lucas, Nuno sonda 
Danilo sobre o restaurante de Thelma. Marina 
desabafa com Betina, que a leva para as aulas 
de dança de Durval. Danilo incentiva Thelma 
a vender o restaurante para Nuno, sem saber 
que o verdadeiro comprador é Álvaro. Lurdes 
repreende o comportamento de Ryan. Magno 
comenta com Leila que deseja descobrir quem 
o denunciou para a polícia. Álvaro dispensa 
Estela. Nuno entrega o contrato do restauran-
te de Thelma para Álvaro. Raul e Vitória se 
beijam. Lurdes descobre que Eunice é irmã 
de Kátia.

Salve-se Quem Puder - Globo - 19h – sex-
ta-feira: Alexia/Josimara explica seu plano 
para a fuga. Dominique entrega a Renzo uma 
maleta de dinheiro como recompensa pelo tra-
balho do sobrinho no México. Lúcia demonstra 
preocupação com Renzo. Renatinha investe 
na aproximação com Rafael. Júnior tenta tran-
quilizar Agnes, que sofre pela morte de Kyra. 
Tarantino consola Bia. Alexia/Josimara pensa 
em trabalhar como secretária na empresa de 
Rafael, e sugere que Kyra/Cleyde seja babá 
dos filhos de Alan. Alexia/Josimara pontua que 
Luana/Fiona não é conhecida no Brasil e, por 
isso, não precisará se esconder de ninguém. 
Graziela pede a Alan para contar a Ignácio 
sobre a suposta morte de Alexia. Bia revela a 
Tarantino que a família não sabe que ela está 
treinando. Luna/Fiona consegue avisar a Juan 
que está viva. Micaela diz a Verônica que não 
tem a confiança de Hugo. Helena fica sabendo 
da possibilidade de Téo ficar paraplégico. Téo 
diz à madrasta que perdeu a corrente dada 
por ela. Luna/Fiona pensa em procurar Helena 
quando chegar a São Paulo. Zezinho e Erme-
linda percebem que as meninas fugiram.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: An-
dressa se surpreende ao ver Henrique com 
Fafi. Diana e Marquinhos vencem o debate 
sobre os livros na escola. Mariliz se revolta 
contra a decisão de Milena, e Daniel enfrenta 
a mãe. Lara se recusa a confessar seus erros 
para o juiz e ameaça Lígia. Henrique provoca 
Andressa e comemora o sucesso do plano de 
Fafi. Jaqueline, Anjinha e Fafi estimulam a re-
flexão dos alunos sobre a proibição dos livros. 
Marco é preso, e Carla e Thiago se desespe-
ram. Rafa e Cléber avisam a Anjinha que Mar-
co foi preso.

Ouro Verde - Band - 20h20 – segunda-feira: 
Miguel vai até sua casa buscar o dinheiro que 
tinha guardado. Ele liga para Vera e pede aju-
da. Descontrolado, Lúcio discute com Paula e 
se tranca no quarto. Bia e Antônio conversam 
sobre Neném e a matéria que saiu sobre Mi-
guel no jornal. Vera se recusa a receber Jéssi-
ca em sua casa. Aparecida é convidada para 
viver em Lisboa ajudando Neném.

As Aventuras de Poliana - SBT - 20h50 – 
sexta-feira: Falcão e Zóio assistem o vídeo 
do CLP e vêem Mosquito. Raquel desabafa 
com sua mãe. Yasmin, Gael e Benício sentem 
ciúmes do irmão e Durval aconselha as crian-
ças. Waldisney pede para Jeff não contar nada 
sobre seu passado para Nancy. Mário inventa 
uma desculpa para os pais por não ter feito a 
prova. Guilherme briga com Roger devido a 
maneira que o pai trata o amigo no trabalho. 
Jeff conta para Waldisney sobre as fotos que 
estavam no pen drive de Pendleton e os dois 
levantam algumas hipóteses suspeitas. Mirela 
não consegue recuperar suas contas nas re-
des sociais. Sérgio e Joana conversam sobre 
o comportamento de Mário.

Meu Coração É Teu – SBT – sexta-feira: Ana 
avisa Diego que ela e Fernando estão detidos. 
Diego se desculpa com Natalia e diz a ela que 
a história se repete. Natália diz a Diego que 
não acredita que Ana seja a mulher ideal para 
ele. Manuela vai ao hospital com Bruno, Jenni-
fer e Nicolas também chegam para falar com o 
médico. Eles entram para ver Bruno, que está 
muito tranquilo, mas não reconhece ninguém. 
O médico diz a Nicolas, Jennifer e Manuela 
que Bruno receberá alta, mas pode demorar 
semanas ou até meses para que ele recobre 
a memória. Fanny chega em casa com Edith 
e recebe uma ligação de Diego para avisá-
-la que Ana e Fernando estão detidos. Alicia, 
apoiada por Briana, decide criar um perfil em 
um site de encontros, ela aumenta sua idade 
e modifica sua foto, para ter mais seguidores. 
Helena está cada vez mais louca de ciúmes 
de Nando. Rosa liga para Nando pedindo que 
ele vá vê-la, pois Helena está muito mal. Leon 
comenta com Fanny sobre o que estão falando 
na empresa sobre a renúncia de seu pai. Na 
delegacia, colocam Ana e Fernando na mes-
ma cela monitorada por câmeras. Fernando e 
Ana falam sobre o amor que sentem um pelo 
outro e o sofrimento por estarem separados. 
Diego chega na delegacia e ouve quando Fer-
nando diz a Ana que a ama e vai lutar por ela. 
Ana diz a Fernando que acabou com sua vida 
quando se casou com Isabela e que não pre-
tende machucar Diego.

Abismo de Paixão - SBT - 18:45 – sexta-fei-
ra: Paloma e Vicente fogem de Ramiro, mas 
ele vai atrás e os alcança. Ramiro ameaça 
matá-los caso não lhe deem seu remédio. 
Bráulio se aproxima sem ser visto e consegue 
tirar a arma de Ramiro, que foge rapidamente 
em sua caminhonete. Horácio golpeia Santos 
na cabeça, Lucio chega e tenta impedir que 
Horácio fuja, mas tropeça e cai, ao ver Lucio 
em perigo, Dolores decide ir com Horácio, para 
que ele não faça mal a mais ninguém. Dolores 
diz a Horácio que se a ama precisa se entre-
gar a polícia, ele concorda. Paloma pergunta a 
Ramona se Ramiro é seu pai e ela confirma. 
Vicente pede perdão a Antônia e Bráulio e diz 
que os ama muito. Bráulio pede ao filho que 
deponha contra Ramiro, para que ele pague 
por todos seus crimes. Elisa pede a Damião 
que leve suas malas para a caminhonete en-
quanto ela arruma alguns papéis, ao entrar 
para pegar os papéis encontra Carmem. Car-
mem diz a Elisa que lhe tirará Damião, para 
que jamais possa ser feliz, depois agride a 

sobrinha e vai atrás de Damião. Carmem ame-
aça matá-lo caso não fuja com ela. Almerinda 
procura Carmem na “casa azul”, mas Ramiro 
diz que não sabe onde ela está. Prevendo que 
Ramiro pode fazer algo contra ela, Almerinda 
o atinge na cabeça para escapar.

Cúmplices de um Resgate - SBT - 21h30 – 
sexta-feira: Meire consegue afastar Navarro 
e Dinho fica contente. Lola pede para Felipe 
lhe ajudar a descobrir se sabe tocar algum ins-
trumento para entrar na banda. O plano sobre 
as falhas nas peças da confecção do Sonho 
e Retalhos de Safira dá certo. Safira vai atrás 
de Otávio e diz que Rebeca fez as peças erra-
das de propósito para prejudicar a empresa. 
Já Rebeca acha que Otávio fez isso por esta-
rem separados e decide ir até a On-Enterprise 
tirar satisfação. Luiz decide medicar o cavalo 
do haras para que ele não seja sacrificado. O 
padre começa os exercícios vocais com Isabe-
la. Helena chora e conta para Nina que Fausto 
lhe roubou.

Amor Sem Igual - Record - 19h45 – sexta-
-feira: Poderosa diz que é um mal-entendido. 
Miguel pede para Hugo deixá-los a sós. Po-
derosa diz que vai deixar o local, mas Miguel 
a beija. Ela fica mexida e indecisa. Fernanda 
discute com Ramiro. Leandro e Bernardo fa-
lam sobre Poderosa. Miguel aconselha Hugo a 
dizer a verdade para Maria Antônia. Poderosa 
diz que vai ajudar Miguel no Mercadão até ser 
chamada por Olympia. Oxente se preocupa 
com a ausência do filho. Antônio Júnior chora 
na rua. Pedro Antônio consola Oxente. Duplex 
segue para a casa noturna. Tobias se recusa a 
conversar com Fernanda sobre seu passado. 
Cindy vai até a casa de idosos para ter aula de 
dança. Carmem escuta ela dizer que trabalha 
para Olympia. Tobias se anima ao saber da 
reinauguração do Mademoiselle Olympia Ni-
ght Club. Fernanda recusa o convite de Beto. 
Poderosa volta a trabalhar com Miguel no Mer-
cadão. Antônio Júnior pega carona com cami-
nhoneiro. Zenaide sente falta do filho. Hugo 
não consegue dizer a verdade para Maria An-
tônia. Fernanda defende Fabiana. Tobias arma 
para separar a irmã de José Antônio. Tobias 
se oferece para buscar os exames dos jovens 
atletas, mas Ramiro avisa que seu motorista 
já buscou. O milionário se prepara para ver o 
resultado dos exames.

O Rico e Lázaro - Record - 20h45 – sexta-
-feira: Nebuzaradã nega a acusação de Evil-
-Merodaque. Furioso, o príncipe acerta um 
soco no Chefe da Guarda Real. Deborah tenta 
achar Shag-Shag. Neusta diz que assumirá 
a culpa para livrar Joaquim. Evil-Merodaque 
diz que contará tudo ao rei. Joana fica decep-
cionada com a atitude de Zac. Lior fala sobre 
Asher com Lia e Naomi. Shamiran diz admirar 
a rainha Amitis. Fassur ofende Oziel. Zelfa diz 
não aprovar a união entre Elga e Fassur. Ta-
mir e Shamir tentam arrancar informações da 
prostituta sobre o sacerdote. Neusta pede para 
Edissa fugir com Joaquim. Evil-Merodaque e 
Asher dizem toda a verdade para o rei. Nebu-
zaradã nega, mas é questionado por Nabu-
codonosor. Sammu-Ramat toma uma infusão 
de ervas. O rei diz acreditar em Nebuzaradã. 
Sammu-Ramat chega e é acusada novamente 
por Evil-Merodaque. Tamir e Shamir discutem 
com Larsa na Casa da Lua e arrumam uma 
confusão. O feitor acaba batendo a cabeça no 
chão e desmaia. O rei não aceita a denúncia 
contra o Chefe da Guarda Real e absolve Ne-
buzaradã. Furioso, Evil-Merodaque ameaça 
o cunhado. Tamir e Shamir encontram suas 
esposas e tentam explicar o motivo da ida à 
Casa da Lua. Nebuzaradã e Sammu-Ramat 
comemoram. Fassur descobre que os filhos de 
Elga seguiram a prostituta. Arioque reencontra 
Shag-Shag. Rebeca vai até o palácio para di-
zer toda a verdade para Asher. Joana se recor-
da do reencontro com o grande amor. Rebeca 
diz que Joana sempre amou Asher. Dana diz 
para Joana manter a fé. Rebeca pede para 
Asher não desistir de Joana. Shamiran diz que 
Evil-Merodaque deve manter a força para en-
frentar Nebuzaradã. Arioque tenta ajudar Sha-
g-Shag. Daniel cuida de seu bebê. Joana diz 
para Matias valorizar Gadise. Rebeca chega 
e diz que falou com Asher. Matias surpreende 
a todos ao dizer que prefere repudiar Gadise.

FILMES

De Repente 30 – Globo - 15h12 – sexta-fei-
ra: Em 1987, maltratada pelos colegas na sua 
festa de 13 anos, garota sonha em ser adulta 
e acorda em 2004, com 30 anos, como uma 
poderosa editora de revista de moda em Nova 
York. Contudo, logo se decepciona com o tipo 
de mulher que se tornou e tenta recuperar o 
amor de seu ex-vizinho de adolescência, que 
está para casar com outra.

Destinados ao Amor – SBT - 23h15 – sexta-
-feira: Num encontro de casais, a história de 
Joel, um bonitão e bem-sucedido executivo, e 
Molly, uma meiga e desajeitada dona de uma 
lojinha de doces é contada. Desde a antipatia 
do primeiro encontro até o ápice da paixão, 
uma dúvida os intriga: serão mesmo destina-
dos ao amor?

Ela – Globo - 1h13 – sexta-feira: Theodore 
é um escritor solitário, que acaba de comprar 
um novo sistema operacional para seu com-
putador. Para a sua surpresa, ele acaba se 
apaixonando pela voz deste programa infor-
mático, dando início a uma relação amorosa 
entre ambos. Esta história de amor incomum 
explora a relação entre o homem contemporâ-
neo e a tecnologia.

O Coronel e o Lobisomem – Globo - 3h08 
– sexta-feira: Ponciano de Azeredo Furta-
do é um coronel de patente e fazendeiro por 
herança, que luta contra seu irmão de criação 
Pernambuco Nogueira para manter as terras 
da Fazenda Sobradinho e conquistar o cora-
ção de sua prima Esmeraldina. Para vencer 
esta batalha, Ponciano precisa enfrentar feras, 
agiotas e ladrões, além de se envolver com a 
vida boêmia da cidade e ainda espantar as-
sombrações. Baseado na obra de José Cân-
dido de Carvalho.

Novelas e Filmes

Parabéns para o lindão, amoroso, 
simpático e cavaleiro, Matteo 
Enrico Campanholi, que na 
próxima quarta-feira (12) 
comemora seu segundo aninho 
de vida. “Que Deus te proteja e 
ilumine todos os seus passinhos. 
Muitas bençãos em sua vida”. 
São os votos dos pais Vagner e 
Bere, das irmãs Nathali e 
Antonella, dos padrinhos Túlio e 
Deise e todos os familiares. 

Na próxima segunda-feira (10), o 
prefeito de Rafard, Carlos Roberto 
Bueno, também apaga velinhas. 
Receba os parabéns e votos de 
paz, saúde e sucesso, da esposa 
Sônia, das filhas Ariane e Isabela, 
da neta Lara, genros, familiares, 
amigos e de toda equipe do 
governo municipal. Todos 
aguardam a churrascada!!!

Quem também comemora idade 
nova na próxima quinta-feira 
(13), é o colunista d’O Semanário, 
professor Leondenis Vendramim. 
Receba o carinho de toda equipe 
deste periódico e votos de paz, 
saúde e sucesso, da esposa Maria 
Emilia e de todos os familiares.
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Autor de homicídio em bar de 
Capivari se entrega à polícia

Capivari  |  Crime ocorreu na noite de sábado e assassino de 30 anos foi indiciado por homicídio doloso

A polícia prendeu um 
homem suspeito de ma-
tar Luciano dos Santos 
Ferreira em um bar, no 
bairro Morada do Sol, 
em Capivari, no início 
da noite do último sába-
do (1).

Luciano foi morto 
com um golpe de faca 
no coração. O crime 
aconteceu por volta das 
18h30. 

Segundo a investi-
gação, vítima e autor 
estavam no bar, situado 
na Rua Érico Veríssimo, 
quando o autor do cri-
me, de 30 anos, pegou 
uma faca do próprio es-
tabelecimento e desferiu 
um golpe contra o cora-
ção da vítima.

De acordo com infor-
mações repassadas por 
testemunhas à polícia, 
assassino e vítima passa-
ram a tarde conversando 
no bar, e relataram que 

não houve desentendi-
mento ou qualquer dis-
cussão entre os dois.

Após o crime, o as-
sassino fugiu, e Luciano 
dos Santos Ferreira, de 
30 anos, morreu a cami-
nho do hospital. A faca 
usada no crime foi loca-
lizada na manhã do dia 
seguinte, domingo (2), 
no interior do Parque 
Ecológico Murilo Fer-
reira Carnicelli, que fica 
próximo ao local.

Diante dos fatos, 
o Setor de Investiga-
ções Gerais de Capivari 
(SIG), sob o comando 
da Delegada Maria Lui-
sa Dalla Bernardina Ri-
golin, levantou provas, 
identificou o autor e pe-
diu à justiça sua prisão 
temporária.

Segundo a Dr. Maria 
Luisa, o autor do crime 
se entregou na tarde de 
terça-feira (4), na Dele-

gacia de Polícia de Ca-
pivari, três dias após o 
crime.

O caso segue como 
homicídio doloso, qua-
lificado por motivo fútil. 
Caso seja condenado, o 
autor do crime pode re-
ceber pena de 12 a 30 
anos. Ele foi conduzido 
para a Delegacia Partici-
pativa de Piracicaba.

Deu ruim
Três homens foram 

presos na noite da últi-
ma segunda-feira (3), 
após terem furtado cinco 
porcos na zona rural de 
Monte Mor. Segundo a 
Guarda Civil Municipal 
(GCM), os três homens 
são da cidade de Capi-
vari.

De acordo com a 
GCM, o furto ocorreu 
em um sitio localizado 
na estrada velha Monte 
Mor/ Indaiatuba. A equi-
pe foi acionada pelo pro-
prietário.

Os guardas conse-
guiram abordar os três 
homens, de 26, 39 e 49 
anos, eles estavam em 
um veículo fugindo em 
direção de Capivari. 
Ainda de acordo com a 
GCM, os três são mora-
dores de Capivari, dos 
bairros Jardim Santa 
Rita e Paineirinhas.

Os três suspeitos fo-
ram detidos e encami-
nhados a Delegacia de 
Polícia Civil, juntamen-
te com os cinco animais 
furtados.

Macris recebe 
Vitão e Barnabé em 

agenda exclusiva

POLÍTICA

O Presidente da As-
sembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo 
(Alesp), deputado Cauê 
Macris, teve uma agen-
da voltada para Capivari 
na quarta-feira (5). Ma-
cris recebeu o vereador 
e ex-presidente do Legis-
lativo capivariano, Bru-
no Barnabé, juntamente 
com o vice-prefeito, Vi-
tor Riccomini.

Barnabé é parceiro 
político de Macris de 
longa data, e este tra-
balho conjunto, trouxe 
muitos recursos extraor-
çamentários para a cida-
de, principalmente para 
recuperação das ruas e 

para a saúde.
Bruno ressalta e lem-

bra a importância destas 
parcerias para munici-
pios como Capivari, a 
política local sem estes 
contatos, torna-se prati-
camente impossivel su-
prir demandas clamadas 
dia a dia pela população.  

“A representividade 
política de uma cidade 
vai além dos contatos 
locais, esta proximidade 
com o estado é funda-
mental para que os re-
cursos cheguem e sejam 
revertidos diariamente 
em benefício de nossa 
cidade”, comentou o ve-
reador.

Encontro aconteceu no gabinete do deputado, na Alesp  (Foto: Divulgação)




