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OpiniÃo
Também queremos 

ser lembrados
O que dizer neste 15 

de maio de 2020, data 
que marca a comemora-
ção dos 29 anos do jor-
nal O Semanário Regio-
nal - periódico semanal 
impresso e diário onli-
ne.

Diferente de tantas 
outras comemorações, 
o discurso deste edito-
rial será atípico. Sim, 
esta editoria, que sem-
pre vem a público trazer 
palavras de incentivo e 
esperança, se questiona 
neste momento: “come-
morar o que?”

Sabemos que não 
está sendo fácil para 
ninguém. O momento 
é de incertezas, de de-
cisões drásticas, e tam-
bém podemos dizer, de 
solidariedade. Enfi m, 
difícil elencar como 
cada um tem enfrentado 
essa crise mundial, bem 
como, prever como se-
rão os próximos meses.

Na nossa área – jor-
nalismo – o mundo já 
não sabe mais em quem 
e no que acreditar. A 
quantidade de informa-
ções discordantes dis-
seminada pelas grandes 
mídias coloca cada vez 
mais em cheque a im-
portância da imprensa. 
Sob grande infl uência 
política, muitas estão 
jogando o jogo de ma-
neira suja e sorrateira.

E onde fi ca a credi-
bilidade dos ‘pequenos’ 
meios de comunicação, 
que em contrapartida, 
são gigantes na missão 
de se manterem vivos?

Há anos, grande 
parte da imprensa do 
interior vem se rein-
ventando, investindo 
em tecnologia, criando 
conteúdos para todos os 
públicos, tudo para que 
possam receber a infor-
mação em diversos for-
matos. Seja nas páginas 
impressas, no computa-

dor, no celular, em tex-
to, em áudio, em vídeo, 
enfi m.

Tudo isso, para aten-
der esse público plural 
e tentar alavancar o se-
tor comercial. Mas, in-
felizmente, com custos 
cada vez mais elevados, 
pouco incentivo do se-
tor público e privado, 
a missão fi ca cada dia 
mais difícil.

Em contrapartida, 
as cobranças e críticas 
são constantes. Algu-
mas, construtivas, até 
ajudam a sermos me-
lhores. A percepção que 
temos é que o jornal só 
tem valor ou só ‘presta’ 
quando acionado para 
precisões em assuntos 
polêmicos, tais como: 
a derrubada da casa do 
fundador de Rafard, Jú-
lio Henrique Raff ard, 
ou num passado recen-
te, quando tentaram 
terceirizar a água na ci-
dade. Podemos elencar 
também as constantes 
cobranças antes do de-
sabamento do prédio do 
museu de Capivari. Que 
tal também relembrar 
da derrubada da antiga 
‘rodoviária’. E por últi-
mo, quando do fecha-
mento dos comércios 
por causa da pandemia 
do coronavírus, fomos 
acionados por empresá-
rio, tudo para dar voz e 
vez à população.

Verdade é, que preci-
samos ser reconhecidos, 
incentivados e motiva-
dos constantemente, 
para não abrir espaço 
para oportunistas, que 
sem qualquer compro-
misso com a população 
e a cidade, se instalam 
como vírus. 

Por isso, reforçamos 
a importância de uma 
imprensa forte na ci-
dade, que tenha condi-
ções e ferramentas para 
exercer o seu papel com 

profi ssionalismo. E isso 
exige dedicação e ma-
terial humano, afi nal, 
poucos desconhecem 
quantos profi ssionais 
são necessários para 
manter a ‘roda girando’. 

Somos o único jornal 
impresso da ‘Cidade Co-
ração’, e sem qualquer 
egoísmo, desejamos 
que todo esse incentivo 
também seja transmi-
tido para a única rádio 
comunitária da cidade, 
a R FM 107,9, que como 
nós, presta um serviço 
quase que fi lantrópico.

Mais do que um desa-
bafo, esse editorial é um 
apelo para que as pesso-
as de bom coração, que 
gostam de receber infor-
mação verdadeira e tem 
a consciência da impor-
tância da imprensa do 
interior, apoiem como 
puder. Como qualquer 
outro comércio, um jor-
nal vive de vendas, e no 
nosso caso, o produto é 
o jornal impresso e tam-
bém os anúncios comer-
ciais, ou seja, as propa-
gandas.

Este é o momento 
de valorizar quem é de 
casa. Afi nal, você abre a 
porta do seu escritório 
ou residência para um 
desconhecido?

Findando, vale res-
saltar que o jornal O 
Semanário resiste e per-
siste em manter viva 
essa história construída 
ao longo de tantos anos. 
Nossa conexão é pelas 
palavras e estaremos 
juntos, até quando pu-
dermos. 

Contamos com vocês 
e agradecemos a todos 
que fi zeram parte nestes 
29 anos, bem como, os 
que contribuem atual-
mente para levar a você, 
leitor, informação com 
credibilidade.

Com a sua licença, 
rumo aos 30!

- Editorial -
Da Redação Especial

O Semanário em 29 anos: 
uma evolução admirável

Como não descrever 
um período inovador 
nesta evolução tecno-
lógica que percorremos 
durante a década de 90, 
quando resolvemos fun-
dar o Jornal O Semaná-
rio de Rafard até os dias 
de hoje...

Das máquinas: da-
tilógrafa, tipográfi ca e 
fotográfi ca, quando ini-
ciamos em 15 de maio 
de 1991, até ao simples 
clique num aparelho ce-
lular - hoje, onde conec-
tamos ao mundo para 
informações instantâ-
neas. 

A arte de comuni-
car por meio da escrita 
nunca deixará de exis-
tir. O jornal impresso é 
um produto composto 
por notícias, artigos e 
também uma forma de 
divulgar anúncios e avi-
sos. Pode passar anos, 
décadas, mas o papel 
impresso não apaga, 
diferente de imagens, 
sons, arquivos grava-
dos. O impresso é legí-
timo e verdadeiro onde 
quando menos se espe-
ra ressurge com as gra-
vuras do tempo.

Sei que atualmente 
os meios de comunica-
ção conseguiram se unir 
em um só campo. O am-
biente online é real, o 
que o faz um único ins-
trumento poder assistir 
televisão, ouvir rádio, 
ler jornais e revistas, e 
ainda interagir por blo-
gs, sites e mídias sociais. 
Maravilhoso!!!!

O Semanário não 

está fora deste contexto, 
buscou conhecimentos 
tecnológicos, inovou, 
criou alternativas para 
seus leitores assíduos e 
ofereceu ao mundo in-
teração com a notícia de 
Rafard e região. 

Esta ascensão destes 
29 anos, me orgulha e me 
dá sensação de que o pro-
jeto primordial de insta-
lação deste órgão comu-
nicador não foi em vão. 
Tem seu papel na socie-
dade, respeito, admiração 
e contribui com o objetivo 
de informar e alavancar 

seu torrão natal.
Todos que fi zeram e 

fazem parte deste pro-
cesso evolucional do 
jornal O Semanário tem 
meu respeito e admira-
ção. Enfi m, meu orgulho 
maior é saber que para 
chegar até aqui, nada 
seria possível se não a 
ousadia e a criatividade 
do jovem empreende-
dor Túlio Darros e de 
sua companheira Deise 
Campanhoi. À eles, gra-
to pela sequência nos 
trabalhos e sucesso sem-
pre, sempre...

Por José Carlos Darros,
jornalista e fundador do 

jornal O Semanário

Do LeiTor
Prezado Túlio Darros, o 

homem, tem a liberdade de 
expressão para falar, aceitar, 
reprovar, opinar, criticar, in-
formar, ensinar e aprender.

Para isso precisa coragem, 
sem pensar que poderão gos-
tar ou não, o que a maioria 
cruza os braços e deixa prá lá, 
para não se envolver. Isso é co-
mum nos políticos e nas men-
tes contrarias a tudo.

Você deu um exemplo ao 
colocar no editorial do jornal  “ 
O Semanário “, edição nº 1454 
de 08 de maio de 2020, mos-
trando a situação que a muito 

tempo vem acontecendo com 
as queimadas e os bagacinhos 
da cana que invadem a cidade, 
na mudança dos ventos vindo 
do norte, as estradas, a poei-
ra, causando sérios problemas 
respiratórios, aos velhos e 
crianças, principalmente.

Tenho certeza que você foi 
criticado por muitos e que não 
querem o bem e desenvolvi-
mento de Rafard.

Políticos????? Se não fi ze-
ram nada nesses três anos e 
meio, bem poderiam honrar 
os votos que tiveram e tomar 
providencias que se faz neces-

sária. Sem medo nem cons-
trangimento em pensar se vai 
ofender esse ou aquele, por 
medo de perder o voto.

Permita-me falar também, 
que estamos a mercê de um 
caos com o surgimento do co-
ronavírus. Muitos me pergun-
tam:  água está diminuindo 
cada vez mais, e com novos 
loteamentos aumenta o consu-
mo e vai piorar. A Sabesp não 
foi aceita por algumas razões, 
mas o que estão fazendo pra 
suprir a falta de abastecimen-
to?

A cidade não tem como au-

tuar os motoristas que por aqui 
trafegam, infringindo leis, pla-
cas e sinalizações, não respei-
tam nada, porque dizem que 
em Rafard tudo pode, inclusi-
ve alertei um caminhoneiro de 
Capivari sobre desobedecer a 
placa proibindo transitar e es-
tacionar na Rua Mal. Deodoro, 
e pasmem qual foi a resposta: 
que nós rafardenses temos que 
comer merda.

Muito se fala em que a pre-
feitura precisa fazer um con-
vênio com a Policia Militar e 
que não tem custos e sim só 
benefícios, ou seja, retorno 

das multas para o município, 
fi scalização do trânsito e doa 
a quem doer e desrespeitar. 
Multas, só assim mexendo no 
bolso que irão criar vergonha. 
A guarda municipal, tem que 
aumentar seu número de aten-
dentes, e também podem mul-
tar. Ex.: Capivari, Piracicaba e 
muitas outras cidades.

Ahhhh ia me esquecendo 
que perguntaram se não pagar 
a água aqui em Rafard, não 
tem importância porque não 
cortam mesmo.

Desculpa o desabafo, mas 
é necessário que mais pessoas 

saibam dos acontecimentos e 
não mais ignorem.

Meus cumprimentos pela  
coragem em colocar  no edito-
rial um assunto tão polêmico 
e que sirva para os políticos, 
mandatários, futuros candida-
tos e que tem o poder de tomar 
providências no sentido de 
Rafard tornar-se um Exemplo.

Em tempo: Ao amigo Te. 
Denizart  Fonseca, incansável  
batalhador para o bem comum 
de Rafard,  sua coluna Cidada-
nia também é criticada. Fale 
mal, mas fale de mim. 

Abraço!

Por Roberto Andreotti  , 
12 de maio de 2020
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Entre em contato com o autor: 
vendramim1936@gmail.com

15 DE MAIO DE 2020

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

Deus, a Bíblia e a Ciência 10
Os capítulos 1 e 2 de 

Gênesis são alguns dos 
mais importantes da Bí-
blia, são fundamentais 
para o restante das Escri-
turas. Muitos dos princi-
pais ensinamentos bíbli-
cos têm sua fonte nesses 
capítulos. Neles encontra-
mos a natureza de Deus 
unitária, Pai, Filho e Es-
pírito Santo, (Gn 1:1-2, 
compare com Jo 1:1; Hb 
1:1-2) para criar o mun-
do culminando com a 
criação do humano (Gn 
1:26-28; 2:18-24); Deus 
incluiu a guarda do sá-
bado, para que homens e 
animais descansem da la-
buta semanal e adorem ao 
seu Criador. Igualmente, 
os capítulos seguintes de 
Gênesis embasam outras 
relevantes doutrinas: a 
origem de todos os males 
(Gn 3), o Messias e o pla-
no divino para a reden-
ção do homem (Gn 3:15), 
o Dilúvio universal (Gn 
6:9), a aliança entre Deus 
e os homens (Gn 1:28; 
2:2 e 3, 15:17; 9:9-17) a 
origem da variedade de 
línguas (Gn 10 e 11); a ge-
nealogia e cronologia (Gn 
5 e 11) o poder da Palavra 
de Deus (Gn 1:3; Jo. 17:17; 
2 Tm 3:16-17); a natureza 
da humanidade (Gn 1:26-
28); o casamento entre 
um homem e uma mulher 
(Gn 1:26-28; 2:18-24); o 
cuidado com a terra (Gn 
1:26; 2:15,19). Estes capí-

tulos são os mais combati-
dos pelos cientistas desde 
o século 17 e por alguns 
religiosos que desejam 
harmonizar os ensinos 
das Escrituras com a ciên-
cia moderna.

Todas as coisas têm um 
início. A Bíblia inicia com 
as palavras mais sublimes 
e profundas, palavras sim-
ples, todos podem enten-
der, mas contém uma pro-
fundidade incomensurável 
quando estudadas cuida-
dosamente. Na verdade, as 
perguntas mais importan-
tes da � loso� a a respeito 
de quem somos, porque 
estamos aqui e como che-
gamos aqui são respondi-
das na primeira frase da 
Bíblia. “No princípio Deus 
criou os céus e a terra” e 
em Gn 1:26-28. Este “Prin-
cípio” é a origem do nosso 
mundo e de todos os seres 
existentes, tudo foi criado 
num tempo passado de� -
nido. Signi� ca que Ele já 
existia antes do “princí-
pio (tempo)”, é atemporal, 
como vimos no artigo an-
terior. A lógica mostra Sua 
existência antes de haver 
hora, dia, mês e ano, mar-
cados pela relação entre o 
sol e a lua com a Terra. (Gn 
1:14-19). Ele é eterno, exis-
tia antes de todas as coisas 
(Cl 1:17). Deus é a origem 
do homem, criado à Sua 
imagem e semelhança (Gn 
1:26-27). Todas as coisas 
no céu e na Terra, visíveis 

e invisíveis foram criadas 
por meio de Jesus (Jo 1:1-
3; Cl 1:15-17), “... assim 
diz o Amém, a Testemu-
nha � el e verdadeira, o 
Princípio da Criação” (Ap 
3:14). Jesus é o Princípio 
Criador.  “Não evoluímos 
do nada; nem chegamos 
à existência ao acaso, sem 
um propósito nem direção 
planejada, como ensina 
o modelo cientí� co con-
temporâneo das origens. 
A evolução darwiniana é 
contraditória às Escritu-
ras em todos os aspectos, 
e as tentativas de alguns de 
harmonizá-la com a Bíblia 
fazem com que os cris-
tãos pareçam insensatos”. 
Frank M. Hasel.

O capítulo 1 de Gê-
nesis também revela que 
os dias da criação foram 
dias literais de 24 horas. A 
ideia de que essa semana é 
um mito ou metáfora não 
condiz com a � loso� a bí-
blica nem com a tradução 
correta do relato hebraico. 
A palavra “yôn”, ou dia, 
não pode ser traduzida se-
não como dia literal, de 24 
horas, e é usada constan-
temente na narrativa da 
criação. O próprio Deus 
mostra ser um dia com-
posto de “tarde e manhã” 
(Gn 1:5, 8, 13, 19, 23, 31). 
Assim foram todos os seis 
dias da criação. No séti-
mo dia Deus descansou 
de Suas obras, abençoou e 
santi� cou o dia do sábado 

(Gn 2:1-3). Cada dia da 
criação está no singular 
“echad”, um, e vem segui-
do do ordinal primeiro, 
segundo, etc, signi� can-
do 1, não 2 ou mais dias, 
ou anos. O próprio Deus 
con� rmou ser uma sema-
na de sete dias sequentes 
e literais ao escrever com 
Seu dedo nas pedras os 
dez mandamentos e santi-
� car o sétimo dia da sema-
na, o sábado (Ex. 31:18). E 
o Senhor quali� cou tudo 
o que havia feito como 
“muito bom”. Deus não 
tem uma varinha mágica 
para criar tudo em uma 
semana, como diz um lí-
der religioso, Ele criou 
com Seu poder e com Sua 
Palavra (Hb 11:3). Johan-
nes Kepler, Isaac Newton, 
John Ray, Robert Boyle 
creram e publicaram seus 
pensamentos a respeito 
do Deus Criador. A cos-
movisão teísta, funda-
mentada no naturalismo 
e no materialismo, enfati-
zada pelos iluministas foi 
popularizada por Charles 
Darwin. Se a Bíblia é a 
Palavra de Deus, inspira-
da pelo Espírito Santo (2 
Pe 1:19-21) e é impossí-
vel que Deus minta (Hb 
6:18), em quem se deve 
crer, em Deus ou nos ho-
mens?

Cumprindo sempre, as 
sublimes, perfeitas e imu-
táveis leis de Deus, Divino 
Creador do Céu, da Terra 
e tudo que neles há, teve, 
tem e terá começo, meio e 
� m, a não ser o corpo espi-
ritual que é eterno.

Como exemplo, temos 
o Covid-19, violento ví-
rus que vem, há meses, em 
toda a face da Terra, ine-
xoravelmente ceifando mi-
lhares de vidas humanas, 
sem que, até o presente, al-
gum e� ciente medicamen-
to tenha sido descoberto 
para combatendo eliminá-
-lo.

Os órgãos responsáveis 
pela saúde pública, atra-
vés de todos os meios de 
comunicação, vêm orien-
tando o povo quanto aos 
cuidados a serem toma-
dos para evitar o contágio, 
principalmente pela desin-
fecção das mãos e os cui-
dados com as maneiras de 
utilizá-las, além do obri-
gatório uso das máscaras, 

evitando aglomerações nas 
inevitáveis saídas. O ideal 
é de fato, não sairmos de 
casa.

Nos hospitais ou em 
residências, aumentando 
cada vez maior o núme-
ro de óbitos, diariamente 
ocorrem mortes causadas 
por essa alarmante pande-
mia, nos causando insegu-
rança, tirando-nos o sos-
sego e a paz, prosseguindo 
aplicando as orientações 
médicas, a procura com fé, 
resignação e esperança, de 
que próximo esteja o � m 
deste pesadelo.

Neste dia 13 de maio 
de 2020, de modo resu-
mido, mas baseado em 
documentos, embora com 
tristeza pela mancha que 
toldou a nossa história e 
alegria pela sua extinção. 
Não podemos deixar de 
recordar a escravidão ne-
gra no Brasil, que, graças 
a perseverante atuação dos 
abolicionistas Rui Barbosa, 
Rodolfo Dantas, Joaquim 

Nabuco e outros, lidera-
dos por José do Patrocínio 
(negro, � lho de mãe alfor-
riada) � ndou com a assi-
natura da Lei Áurea pela 
Princesa Isabel, reconheci-
da por todos como Isabel a 
Redentora. 

Exercendo a Regência, 
motivada pela viagem do 
seu pai, o Imperador D. 
Pedro II à Europa, aten-
dendo aos reclamos de 
destacados patriotas e na-
turalmente por seu espí-
rito cristão, considerando 
que independente da raça, 
da cor e condições de vida, 
somos todos irmãos, � lhos 
de um único Deus.

A 13 de maio de 1888 
a Princesa vinha de Petró-
polis para assinar a Lei re-
dentora que fora aprovada, 
De pé, nas escadarias do 
palácio, ouvia depois os 
gritos e vivas da multidão, 
foi quando, arrojando-se 
aos seus pés, trans� gura-
do, entre soluços e lágri-
mas de agradecimento, Pa-

trocínio concluiu dez anos 
de campanha exclamando: 
”Minha alma sobe de joe-
lhos nestes Paços.

Uma página virada, que 
teve também início, meio e 
� m.

Cidadania
As nossa críticas cons-

trutivas – nem sempre re-
conhecidas – tem como 
objetivo colaborar com as 
autoridades administra-
tivas alertando-as para as 
falhas cometidas por al-
guns funcionários. Se elo-
giamos o serviço de saúde, 
não podemos fazer o mes-
mo com o de limpeza das 
ruas e praças que passam 
dias e dias (principalmente 
os � ns de semana) sem se-
rem feitas. Temos observa-
do os novos veículos para 
recolher, principalmente 
os resíduos das podas, que 
são deixadas pra “apanhar 
depois”. A � scalização de-
verá corrigir essa falha.

É isso!

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

Começo, meio, � m.

M.M. COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL RAFARD

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

Entregas em domicílio

Av. São Bernardo, nº 53 - Centro - RAFARD

Galão 20 Litros e Galão 10 Litros
DISK ÁGUA: Depósito: (19) 3496-2750
Residência: (19) 3491-7099 / 3492-5315
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Rua Alziro Talassi foi uma das beneficiadas com o serviço tapa buraco  (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

ESPECIAL 29 ANOS

Guardo vivo na me-
mória o dia em que re-
cebi uma mensagem do 
Túlio, me convidando 
para trabalhar no jornal 
O Semanário. Era 20 de 
novembro de 2013 e eu 
estava a uma semana de 
apresentar meu TCC. 
Ao mesmo tempo, sen-
tia uma imensa energia 
acumulada, pronta para 
colocar em prática tudo o 
que eu tinha aprendido na 
faculdade de Jornalismo. 
Topei na hora. E não me 
arrependi.

Foram dois anos de 
muito desenvolvimento 
e satisfação profissional, 
pois eu tinha autonomia 
para sugerir as pautas, 
correr atrás dos persona-
gens e fazer as entrevis-
tas ao longo da semana, 
elaborar as fotos e, por 
fim, escrever.

Túlio sempre acredi-
tou e confiou em mim 
e, por meio deste apoio, 
acho que consegui contri-
buir com um jornalismo 
de qualidade na região, 
que não só ia às casas dos 
assinantes antes mesmo 
de o galo cantar na sexta-
-feira, como era compar-
tilhado às pencas a partir 
do Facebook da redação. 
Serviço megaessencial, 
afinal, como o Túlio 
sempre me dizia: “são 
os jornais do interior que 
registram as histórias das 
cidades”.

No meio deste ca-
minho, iniciei minha 
pós-graduação em Jor-
nalismo Literário, e foi 
quando recebi o estímulo 
e o respaldo que eu preci-
sava para explorar ainda 
mais a técnica da escri-
ta humanizada. Eu vivia 

atrás principalmente dos 
moradores de Rafard e 
de Capivari em busca de 
histórias marcantes para 
emocionar o leitor. As da-
tas comemorativas eram 
perfeitas para elaborar 
pautas gostosas de ler. 

Quando falo sobre 
isso, dois textos me vêm 
à cabeça: primeiro, o 
perfil que escrevi sobre 
a saudosa dona Virgínia 
Bastos de Mattos, para 
celebrar seu centenário. 
Que mulher marcante. 
Depois, a homenagem 
aos 50 anos de Rafard, na 
qual a vovó Ligia e o seu 
Zequinha Cerezer revive-
ram suas memórias como 
cidadãos rafardenses, 
entrelaçadas ao cresci-
mento da cidade. Dentre 
tantas outras centenas de 
matérias. 

Neste aniversário de 
29 anos, desejo vida lon-
ga ao jornal O Semaná-

rio. Em meio a tudo isso 
que estamos passando, 
sobretudo na era das fake 
news, o papel do veículo 
de comunicação se faz 
ainda mais necessário 
para levar informação 
verdadeira e de qualidade 
à população, sempre fiel 
aos fatos e à memória de 
seu povo. A notícia bem 
apurada faz pensar e per-
mite ao cidadão formar 
uma opinião embasada, 
e não palavras ditas da 
boca pra fora a partir do 
que se lê em rasas mensa-
gens de WhatsApp.

Que o jornal O Sema-
nário se mantenha sempre 
firme e forte perante as 
adversidades, e sedento 
na busca pela informação.  
____________________

Por Laila Braghero, 
29 anos, jornalista, 

atualmente é gestora de 
Comunicação e 

Marketing do Hopi Hari

Eu fiz parte dessa história

Ruas recebem tapa buraco
Rafard  |  Serviços devem continuar na próxima semana em diversas ruas

O departamento de 
Obras da Prefeitura de 
Rafard realizou o servi-
ço de tapa buraco na úl-
tima semana.

Segundo o Fiscal de 
Obras, Rodolfo Antonio 
Minçon, as ruas que re-
ceberam os serviços fo-
ram: Ênio Fornaziero, 
Carlos Lucchi, Giovani 
Boscolo, IV Centenário, 
Amélio Fedrighi, Mar-
tim Francisco, dentre 
outras.

Na próxima semana 
o serviço deve continu-
ar em outros pontos da 
cidade. De acordo com 
a prefeitura, as ruas dos 
Operários, Allan Rolim 

Barbosa e ruas do Centro 
receberão o tapa buraco.

 
Podas de árvores
Na quarta-feira (13), 

foi realizado o corte de 
árvores no bairro Itape-
va, pois as raízes esta-

vam invadindo as casas.
“Com este trabalho, 

agora os moradores não 
sofrerão mais com as raí-
zes quebrando seus pisos, 
entupindo canos, dentre 
outros problemas causa-
dos”, ressalta Minçon.

Árvores foram cortadas em Itapeva  (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)



O nome Helena Quaglia Tavares de Campos (na foto 
com seu marido Benedito, e sua irmã Angelina no cen-
tro), talvez seja de difícil lembrança para o pessoal mais 
antigo de Rafard, mas se falar “dona Nena” da padaria, 
aí quase todos que a conheceram, hão de se lembrar da-
quela senhora que carinhosamente e sem fazer distinção 
a todos atendia atrás do balcão, e que a todos, indistinta-
mente tratava por “broto”.

Quão doce é para mim, pessoalmente pronunciar o 
seu apelido Dona Nena, pois quando eu era um moleque 
a conheci, e se queres ser lembrado como alguém bom, 
trata bem hoje a todos, mas sobretudo as crianças!

Sem receio de cometer um engano, posso a� rmar, que 
muitos homens e mulheres, que conheceram dona Nena, 
ao sentar com seus netos, numa reunião familiar, ainda 
mais nesses tempos que estamos presos pela pandemia, 
e ao folhear O Semanário, deveria ler este artigo em voz 
alta, e contar o que foi essa mulher, como forma de fazer 
uma homenagem à quem, na minha concepção era uma 
santa mulher.

Estas poucas linhas são insu� cientes para descrever 
quem foi dona Nena, mas nas poucas palavras, posso 
contar uma parte do que ela foi e fez pelas pessoas que 
a cercavam...

Para que possas ter pequena noção da mulher de � -
bra, dada ao trabalho diário que toda padaria requer, ela 
não media esforços, ao levantar ainda muito cedo, tinha 
obesidade que lhe provocava muitas dores, notadamente 
nas pernas, visto que, era obrigada a � car longo período 
em pé e tinha varizes, mas nem isso, apagava aquele sor-
riso sincero em seu rosto.

Todo os sábados, quando eu descia a rua Maurice Allain 
em direção à Praça da Bandeira, com minha caixa de en-
graxar sapatos, ao passar em frente a Pani� cadora, sempre 
ouvia uma voz doce, a chamar-me: - Broto! Venha aqui um 
pouquinho...eu entrava na padaria, e dizia: - Pronto dona 
Nena! E lá estava ela, com o braço esticado para o lado de 
cá do balcão, com a um saquinho de balas, ou um doce na 
mão, dizendo baixinho: - Tome, é para você!

Mulher de sentimentos nobres, visto que nesse tem-
po, meu pai trabalhava para Ditão padeiro, e pelos co-
mentários, sabia que o marido é quem controlava tudo 
com rigidez, mas Dona Nena, sabendo das di� culdades 
de muitas famílias, ajudava quem podia, doando pães, e 
muitas vezes alimentos e roupas.

Havia umas famílias que moravam abaixo da linha do 
trem, e cujas crianças, passavam di� culdades, e ela ins-
truiu os pais a mandarem as crianças toda manhã para 
pelo menos ter o pão quentinho para um bom café da 
manhã, e lá iam elas todos os dias e vos asseguro que 
muitas e muitas vezes, presenciei essas crianças, saírem 
da padaria, felizes, correndo pelas ruas, com vários sacos 
de pães, que dona Nena, tinha dado a elas e aos seus pais.

Certa vez, conversando com seu � lho Luís Carlos, ele 
me contou, que quando dona Nena faleceu, a família foi 
informada pelo administrador do cemitério que no jazigo 
da família havia sido enterrado um senhor muito pobre, 
que não possuía familiares, e não havia deixado bens para 
compra de um mero terreno para ser sepultado, e que dona 
Nena ao � car sabendo do caso, autorizou que o mesmo 
fosse sepultado no terreno que a família possuía. Segundo 
me foi contado depois, ela teve que ir até o cemitério onde 
foi pedido que assinasse uma autorização, e ainda pagou 
todas as despesas do sepultamento do pobre homem.

O � lho dela na época que me contou, me disse que isso 
só foi descoberto pela família, depois que ela faleceu e tive-
ram que informar que tinha uma pessoa estranha à família 
sepultada no jazigo da Família Tavares de Campos.

Há uma citação bíblica que diz assim: “- Aquele que 
der um copo de água, a um dos meus pequeninos, não 
perderá seu galardão nos céus” 

Com a frase acima, me despeço, conclamando a que 
possamos re� etir sobre nossa vida, e a maneira de viver-
mos, num momento em que muitos estão desesperados 
pelo desemprego, pela falta de um pão na mesa dos � -
lhos.

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

Codependência - a doença 
que envolve a família

Trabalhando em clínicas para tratamento de depen-
dência química, escutamos muitos casos de pacientes e 
de seus familiares que também sofrem de uma doença, a 
codependência. A codependência ocorre quando um fa-
miliar não se conforma com a situação de seu parente que 
é usuário de álcool ou drogas e se desespera (a ponto de 
adoecer) tentando controlar o comportamento dele, em 
vão – nunca vai conseguir. No geral, em toda família onde 
há um dependente químico, há um ou mais codependen-
tes, que adoecem com ele.

Imagine a situação de um pai ou uma mãe cuja � lha ou 
� lho, ao abusar de álcool ou outra droga, diz que vai co-
meter suicídio, em casa. Muitos parentes se desesperam, 
passam mal, têm de ser atendidos (também eles) no pron-
to-socorro.

A melhor atitude nesses casos é pedir ajuda a pessoas 
de con� ança, ou ao corpo de bombeiros (número 193).

Amar não implica aceitar tudo. Porque não existe um 
“superpai” ou a “supermãe” dos � lmes e da fantasia. Mãe 
é gente, tem vida própria e precisa ter amor-próprio e se 
cuidar. “Aos outros, só se pode amar”; modi� car, apenas 
a si mesmo. Quem não se ama, quem está doente, precisa 
de ajuda terapêutica, psicológica, médica, e de internação.

O difícil é que normalmente os pais � cam sozinhos, 
porque os outros � lhos, quase sempre, não se interessam 
pelo problema do irmão alcoólico ou adicto (escravo da 
cocaína, do crack, da maconha).

Tudo começa na prática de coisas simples… Primeiro 
as primeiras coisas.

Dizer o não! E não tendo medo do que o familiar vai 
fazer, porque isso é de responsabilidade dele. Muitos pais 
dizem sim quando queriam dizer não; para evitar a revol-
ta, a insatisfação do ente querido, acabam concordando, 
dando dinheiro, carro, pagando contas etc. A recuperação 
começa por não arrumar a cama, não dar dinheiro, não 
aceitar desleixo e falta de higiene. A prática de colocar li-
mites (dizer “não”) vai dar resistência para que o adicto 
busque ajuda ou vá cuidar da vida dele por conta própria 
(o que nem sempre acontece, porque ele está na zona de 
conforto com seu uso e abuso).

Tem lógica uma mãe ligar na clínica e, antes de falar 
com o � lho, perguntar ao psicólogo ou terapeuta que está 
fazendo o atendimento prévio: “Meu menino está dor-
mindo bem? Está se alimentando direitinho?”... 

Que menino é este?! Um homem de 30 anos, muitas 
vezes... Ele já cresceu, mas, devido à doença das drogas, é 
tratado como criança porque � ca dependente da família. 
A mãe teme pela sorte dele e tenta resolver uma coisa que 
não depende dela e sim do moço.

Para cada adicto, encontramos em torno de 8 a 12 
familiares envolvidos, que muitas vezes adoecem tanto 
quanto o dependente. Adoecem do amor e vivem uma 
escravização afetiva. E acabam por virar reféns do depen-
dente químico. Se é namorada ou cônjuge, ela faz o jogo 
do “amado”. O medo de perdê-lo ou de vê-lo distanciar-
-se (coisas que são pura ilusão, pois já vivem em mundos 
diferentes) deixa a família na situação de vítima, e o de-
pendente, na de algoz. Isso também é um paradigma que 
precisa ser quebrado, vencendo o medo de tomar atitude. 
Novas atitudes geram crise, e é necessário tratamento psi-
cológico, psiquiátrico e, às vezes, internação tanto de um 
como de outro (a família também pode ser internada).

A via da recuperação deve atingir a todos os envol-
vidos, simultaneamente. Senão, corre sério risco de não 
dar certo. Adictos manipuladores e famílias facilitadoras 
rompem o processo. Hoje em dia existem diversas formas 
de tratamento paralelo e simultâneo para ambos.

Inclusive as irmandades anônimas se desdobram para 
atender ambos os lados desta mesma moeda. Não existe justi-
� cativa. Quem não se trata é porque não quer sair da zona de 
conforto (mesmo que seja na desgraça em que se encontra).

A recuperação implica em coragem, ação e sacrifício!

EDUcaÇÃo
P���� E����, graduado em Tecnologia pela Unimep, mestre em Ciência da 
Informação pela PUC Campinas, professor desde 1998, atua em diversas 

universidades da região. Atualmente é consultor de tecnologia e desenvolvedor 
de soft ware de gestão empresarial

A distância que mata: educação 
em tempos de pandemia

Dados da Unicef - de 2019 apontam que já 4,8 milhões de 
crianças e adolescentes sem acesso à Internet no Brasil, ou 
seja, cerca de 17% da população desconectada das redes e da 
web. Desconectados se distanciam do acesso à informação 
que a rede oferta. E como seria esse distanciamento? 

O crescente uso de jogos eletrônicos e das diferentes fer-
ramentas de simulação e interação, como aquelas de realida-
de virtual, so� wares de interação etc, mostram sobretudo o 
abismo que há entre o dia a dia dos jovens e os atuais progra-
mas de substituição das aulas presenciais frente à pandemia 
do coronavírus - o ensino está dissonante da realidade. Isso 
sem entrar na questão de que o domínio dos conteúdos foi há 
tempos substituído pelo mediador de conteúdos, � gura essa 
amparada em apostilas, cuja função está longe daquela do 
“ser professor”, e que, mesmo com seu material simpli� cado, 
encontra uma série de di� culdades em lidar com situação da 
aula remota. Além disso, tal cenário não é diferente da posi-
ção do mediador presencial, que sofre dos mesmos problemas 
do distanciamento entre as crianças, os adolescentes e os con-
teúdos. Perverso, esse distanciamento é maior quando com-
paramos as aulas (chamadas de “ensino a distância”, aula por 
computador etc), forçadas pelos governos neste momento de 
pandemia, mesmo tendo em tela os dados sobre os 17% não 
incluídos digitais.

Em Julho de 2013, dentro do programa de Tecnologia da 
Informação e da Comunicação na Educação na Universidade 
Autônoma do México, discutíamos programas e projetos que 
poderiam ajudar no uso das tecnologias da educação básica. 
Discuti isso pessoalmente em agendas que foram desde con-
gressos na Universidade de Aveiro, em Portugal, aos ofereci-
dos na PUC e Unicamp, em Campinas (SP), mas também por 
outras tantas instituições em boa parte do Brasil, entre 2002 
e 2019. Em todas as ocasiões mantive alguns preceitos nessas 
discussões tecnológicas e educacionais. O primeiro deles é de 
que não há substituição do “domínio de conteúdos – o pro-
fessor”, mas sim ferramentas complementares a essa função, 
como é o caso de so� wares simuladores e jogos educacionais. 
Segundo, é o de que as apostilas devem deixar de ser digitali-
zadas e passem a ser digitais. Sim, pois apostilas digitalizadas 
são cópias daquelas impressas, e as digitais propõem ativida-
des interativas como os simuladores, a realidade virtual e au-
mentada, entre outras opções.

Muitos dos projetos e programas digitais que participei, 
e que foram implantados, tiveram a chancela de educadores 
renomados, mas outros obtiveram apenas o aval da alta ad-
ministração escolar devido à redução de custos. Porém, se o 
assunto parecia vencido, a lógica do atual cenário frente ao 
vírus mudou a questão. A lógica inevitável mudou a condição 
do trabalho, que na versão remota se adaptou e se tornou fun-
cional por imposição do mundo empresarial.

Mea Culpa? Das séries iniciais cobramos quase sempre es-
truturas prediais, materiais educacionais (guias apostilados), 
instituições de renome, infraestrutura de tecnologia (salas 
com computadores), mas nunca antes havíamos pensado na 
educação digital. Resgato aqui o conhecimento como condi-
ção primordial nesta discussão. De caráter coletivo, como já 
dizia Michael Polanyi, não será possível promovê-lo esque-
cendo de fazer apelo ao Fortnite, Minecra� , WhatsApp, Ins-
tagram, Facebook, LinkedIn etc. Nesta hora a leitura de Ne-
groponte, Pierre Lévy e até Manuel Castells parece necessário, 
mesmo que esquecido, sobretudo pelos próprios educadores.

O fato que a pressão sobre o lapso educacional causa-
do pela pandemia soergue a discussão sobre a prática sem o 
devido preparo e planejamento, e aponta a uma ine� ciência. 
As conhecidas condições precárias que escolas e professores 
da esfera pública sofrem não podem ser realidades na esfera 
particular. Entretanto, percebe-se que não há diferenças nes-
se caso, entre essa escola particular (paga) e a escola públi-
ca, quando se trata da atual situação de pandemia. As aulas à 
distância da educação básica oferecidas por escolas privadas e 
públicas são inevitavelmente ine� cientes. Em tom de crítica à 
escola paga, o que se vê hoje em dia são projetos de ambientes 
virtuais de aprendizagem não implementados, ou seja, estão 
no portfólio, mas não funcionam efetivamente. 

A saída mora em investimentos educacionais que associe 
a � gura do produtor de conteúdos com o construtor de cená-
rios interativos. Para os professores e mediadores plataformas 
como o Construct, que não exige conhecimento avançado em 
programação, pode ser o caminho para o desenvolvimento de 
alguns desses cenários digitais.
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Professora de Capivari é reconhecida por aulas 
online para alunos especiais de Monte Mor

Educação  |  Estudantes com necessidades especiais recebem atividades exclusivas através do centro de mídias e tem obtido bons resultados

A Escola Estadual 
Carmela Chiara Gine-
fra da cidade de Monte 
Mor, durante essa qua-
rentena, preparou ativi-
dades exclusivas online 
para alunos que possuem 
necessidades especiais. 
A diretoria e o corpo de 
professores se preocupa-
ram com os alunos espe-
ciais da cidade. Procu-
raram fazer adaptações 
para que eles tivessem a 
oportunidade de realize-
rem atividades online.

Maria Ap. Datti Pa-
checo Paviotti é profes-
sora de educação espe-
cial na escola e moradora 
de Capivari. Ela coorde-
na o projeto juntamente 
com os outros profissio-
nais da Carmela.

O projeto das aulas 
especiais online é reali-
zado através do centro 
de mídias do Estado de 
São Paulo. Os professo-
res fizeram adaptações 
nessas aulas para que 
os alunos com necessi-
dades especiais também 
possam acompanhar. 
Eles estão tendo exce-
lentes resultados com a 
estrutura e a pedagogia 
utilizada nessas aulas.

As aulas foram mon-

tadas por todos os pro-
fessores, de todas as dis-
ciplinas oferecidas para 
esses alunos, que estu-
dam no 1º e 2º ano do en-
sino médio. O conteúdo 
das aulas é impresso em 
apostilas e juntamente é 
realizado um vídeo com 
a explicação das ativida-
des a serem realizadas.

O material impresso 
é entregue a família e 
as famílias acessam as 
vídeos aulas através do 
Centro de Mídias. Após a 
execução das atividades 
elas são devolvidas para 
a escola para correção.

A escola Carmela se 
preocupa sempre com 
todos os alunos de ma-
neira individualizada, 
para que eles aprendam 
e desenvolvam seu po-
tencial máximo. Essa é 
uma preocupação cla-
ra, enfatizada pela res-
ponsável pelo projeto, 
a professora Maria Ap. 
Paviotti.

A tecnologia é 
uma aliada no
aprendizado
Após o início da pan-

demia causada pelo Co-
vid-19, a tecnologia vem 
sendo utilizada como 

uma ponte importante 
para o aprendizado dos 
alunos.

Infelizmente, os alu-
nos não conseguem mais 
ser integrados ao conví-
vio escolar e a tecnolo-
gia vem desenvolvendo 
um papel fundamental 
para que o ensino conti-
nue a ser realizado.

“Quando falamos nos 
casos dos alunos com 
necessidades especiais, 
a tecnologia nos permite 
continuar a realizar um 
acompanhamento pró-
ximo através dos víde-
os. Os alunos se sentem 
cuidados e amparados 
dessa forma, e entendem 
que apesar de tudo que 
está ocorrendo eles ain-
da estão inseridos dentro 
da escola”, relata a pro-
fessora.

A tecnologia é uma 
excelente ponte entre as 
aprendizagem e adap-
tações curriculares que 
são realizadas em con-
juntos com os professo-
res da escola Carmela.

Segundo a professora 
Edirose da Silva França 
Santos, as aulas são pla-
nejadas e em cada ativi-
dade, são realizadas as 
adaptações necessárias 

para que os alunos pos-
sam aprender da melhor 
forma possível.

Aulas agendadas
Cada aluno recebe 

atenção individualizada 
do seu professor, me-
diante a disponibilidade 
de horário, combinado 
antecipadamente com 
a família e o professor. 
Assim, as vídeos cha-
madas acontecem de 
maneira individualiza-
da para cada aluno, de 
acordo com as suas ne-
cessidades.

Outra professora en-
volvida no projeto, Dey-
se Leite Guedes, explica 
que as aulas seguem um 
planejamento. Nessas 
aulas devem participar 
professores e auxiliares, 
além do aluno. O aluno 
recebe presença para 
essa aula, mediante a 
entrega das lições e as 
visualizações das vídeos 
aulas e vídeos chama-
das.

Os estudantes vão até 
a escola para retirar seu 
material impresso, ob-
servando as condições 
de segurança exigidas 
pela Secretária de Saúde. 
Apesar da dificuldade de 

aprendizagem que esses 
alunos possuem, eles 
têm se esforçado ao má-
ximo para continuar os 

estudos. E seus esforços 
tem sido recompensado 
pelos bons resultados 
que tem se observado.

Professora Maria Ap. Datti Pacheco Paviotti (Foto: Reprodução/Facebook)
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Eu sou Claubijeine 
Cavalcante Rojas, jor-
nalista há 24 anos. Fiz 
parte da equipe do Jor-
nal O Semanário em dois 
momentos. Em 2003 e 
em 2011. Foram duas ex-
periências gratificantes. 
Participar da história da 
cidade em que você nas-
ceu é extraordinário. E 
algumas marcam mais do 
que outras, como quando 
registramos a destruição 
da casa de Júlio Henrique 
Raffard, fundador da ci-
dade, local onde se hos-
pedaram Dom Pedro e a 
princesa Isabel, por conta 
da criação do então mo-
derno engenho de açúcar. 

Naquele momen-
to denunciamos o fato, 
que deu origem a uma 
ação civil pública contra 
o Grupo Cosan que na 
época era proprietário da 
Usina Rafard. 

Em decisão judicial, 
mais tarde, o grupo foi 
condenado a indenizar o 
município, o que deu ori-
gem ao Centro Cultural 
de Rafard. Infelizmente, 
a casa do fundador ficou 
apenas na memória. Mas 
o Jornal O Semanário 
cumpriu uma brilhante 
missão de resgatar a his-
tória da fundação do nos-
so município. 

Entrevistar pessoas e 
contar suas histórias foi 
outro momento muito 

interessante que vivi ao 
lado de pessoas queridas 
como Túlio Darros, Re-
nato Darros, José Carlos 
“Zé Coquinho” e Rober-
ta Darros, os meninos da 
gráfica e os colaboradores 
que, semanalmente nos 
enviavam seus artigos. 

A vivência com todos 
foi de amizade, serviço à 
comunidade e conheci-
mento, que juntos adqui-
rimos e que levo sempre 
em minha vida profissio-
nal e pessoal. Um desses 
conhecimentos que vivi 
muito bem na prática foi: 
“o jornal tem que ser im-
parcial, você ouve os dois 
lados, e é o leitor quem 
tira as conclusões dele”. 
Esta frase era constante-
mente nos lembrada por 
“Zé Coquinho”. E este 

princípio jornalístico 
sempre me norteou, e me 
permite olhar e ter a cer-
teza de que ele faz muita, 
mas muita falta mesmo 
no jornalismo atual.

Agradeço muito ao 
Jornal O Semanário e pa-
rabenizo todos aqueles 
que de alguma forma con-
tribuíram para sua história 
de amor com o município 
de Rafard e região.
____________________

Por Claubijeine 
Cavalcante Rojas, 

jornalista desde 1996, 
bacharel em Direito, pós 

graduanda em Direito 
Civil e Advocacia 

Extrajudicial. 
Desde 2013 é diretora 

de Comunicação na 
Câmara Municipal 

de Capivari

História resgatada
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Prefeitura de Capivari registra queda de 
mais de 20% na arrecadação de impostos

Economia  |  Prefeito disse que estudo da Associação Comercial e Industrial de Capivari revela que 20% dos comércios da cidade não retornarão após a crise

Com os comércios 
dos chamados serviços 
não essenciais fechados, 
devido ao enfrentamento 
à pandemia de coronaví-
rus, a Prefeitura de Ca-
pivari já amarga redução 
de mais de 20% na arre-
cadação de impostos. A 
informação foi divulga-
da na quinta-feira (14), 
pelo prefeito de Capiva-
ri, Rodrigo Proença, que 
apresentou balanço da 
Secretaria Municipal de 
Finanças.

Em comparativo dos 
meses de abril de 2019 
e o mesmo mês de 2020, 
referente à arrecada-
ção com principais tri-
butos e transferências 
– IPTU, ISSQN, FPM, 
ICMS e IPVA –, houve 
redução de 20,34%. Em 
valores, representa R$ 
1.631.043,75 a menos 

nos cofres públicos mu-
nicipais.

O impacto maior, 
em valores, foi na arre-
cadação de ICMS (Im-
posto sobre Circulação 
de Mercadorias e Servi-
ços) – R$ 1.140.892,02 
(R$ 28,78%) a menos. 
No mesmo período de 
2019, o município arre-
cadou R$ 3.963.799,81, 
enquanto neste ano, 
o valor caiu para R$ 
2.822.907,79.

Já em porcentagem, 
a maior queda foi no 
IPVA (Imposto sobre 
Propriedades de Veícu-
los Automotores), que 
apresentou variação de 
R$ 134.829,20, queda 
de R$ 49,26% no perío-
do apresentado.

Confira o balanço 
completo na tabela abai-
xo:

Impacto no 
comércio
Segundo o chefe do 

Executivo, um levan-
tamento realizado pela 
Associação Comercial 
e Industrial de Capiva-
ri (ACIC), revelou que 
20% dos comércios da 
cidade não conseguirão 
retomar as atividades, 
ou seja, fecharão as por-
tas.

Rodrigo Proença 
também informou que já 
se reúne com represen-
tantes da cidade para um 
plano de retomada do 
comércio e lançou uma 
campanha com o mote: 
“Quando você escolhe 
o comércio local, todos 
ganham!”.

A campanha incenti-
va os moradores a con-
sumirem nos comércios 
locais: “é perto da sua 

casa, o pequeno negócio 
devolve à comunidade, 
empregos são gerados e 
o dinheiro fica na cida-
de”, são os dizeres uti-

lizados no material de 
comunicação.

De acordo com Pro-
ença, além dos incenti-
vos, campanhas e sor-

teios, em parceria com a 
ACIC já estão sendo es-
tudadas para a retomada 
do comércio local, pre-
vista para 1º de junho.

Comércios dos chamados serviços não essenciais continuam fechados até 31 de maio  (Foto: Arquivo/O Semanário)

Academias de esportes, 
barbearias e salões de beleza 
ainda não poderão funcionar

Coronavírus  |  Prefeitura de Capivari segue medidas do Decreto do Estado 
de São Paulo e continua com a quarentena até 31 de maio

A Prefeitura de Ca-
pivari anunciou na ter-
ça-feira (12) a regula-
mentação do decreto, 
baseado no Decreto Fe-
deral, onde fala que as 
academias de esportes, 
barbearias e salões de 
beleza, são atividades e 
serviços essenciais, res-
peitando rigorosamente 
as normas de saúde.  

Porém, na quarta-fei-
ra (13), o Governador de 
São Paulo, João Doria, 
contrário à determina-
ção do Presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, 
não reconheceu essas 
atividades e serviços 

como essenciais, com 
alegação de que o Es-
tado não tem condições 
sanitárias de permitir o 
funcionamento desses 
estabelecimentos.  

Diante disso, a Pre-
feitura de Capivari ficou 
sem autonomia para to-
mar decisões, levando em 
consideração as carac-
terísticas do município, 
sendo obrigada a seguir a 
quarentena do Estado até 
o dia 31 de maio.

Segundo Rodrigo 
Proença, prefeito de Ca-
pivari, desentendimen-
tos e divergências entre 
os Governadores e o 

Presidente da República 
tem deixado os prefeitos 
malucos. “Estamos de 
mãos atadas e sem poder 
legislar dentro do nosso 
próprio município”, de-
sabafou.

Doria tem desautorizado a maioria das determinações de Bolsonaro no Estado de São Paulo  (Foto: Marcos Corrêa/Veja)
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Saúde adquire raio-x digital
Rafard  |  Equipamento já foi instalado na Unidade Básica de Saúde

A Diretoria de Saú-
de de Rafard adquiriu 
um moderno sistema de 
raio-x digital para aten-
der os pacientes da Uni-
dade Básica de Saúde 
(UBS). Os equipamen-
tos foram comprados 
com recursos de uma 
emenda parlamentar do 
deputado estadual Cauê 
Macris, intermediado 
pela ex-vereadora, Da-
niela Parra.

Segundo a diretoria 
de Saúde, com o novo 
sistema, os médicos te-
rão maior agilidade e 
resolutividade, pois o 
acesso aos resultados 
será imediato, sendo 
disponibilizado em seus 
computadores.

“Além da agilidade, 
melhora a comunicação, 

já que o exame pode ser 
exibido em um monitor, 
podendo ser ampliado 
pelo médico e explica-
do com mais detalhes ao 
paciente”, conta a dire-
tora de Saúde, Veruscka 
Correa.

Ela conta que outra 
vantagem do raio-x digi-
tal é a economia, já que 
há redução de custos 

com impressão de filmes 
radiográficos e produtos 
químicos para o proces-
samento.

“É uma grande con-
quista para a Saúde de 
Rafard, pois com este 
sistema vamos atender 
às demandas de exames 
com maior qualidade, 
agilidade e rapidez”, fi-
naliza a diretora.

Equipamentos foram comprados com verba do deputado estadual Cauê Macris (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

Prefeito Carlos Bueno e diretora de Saúde, Veruscka Correa, acompanharam o 
funcionamento do raio-x digital  (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

Campanha vacina mais 
de 150 caminhoneiros 
contra a gripe na SP-101

Saúde  |  Concessionária Rodovias do Tietê, Artesp, Polícia Rodoviária e 
Enseg apoiaram campanha da Vigilância Epidemiológica de Rafard

A Vigilância Epide-
miológica de Rafard re-
alizou na quinta-feira 
(7), uma campanha de 
vacinação contra a gripe 
(Influenza / H1N1). A 
ação foi direcionada aos 
caminhoneiros que trafe-
garam pela Rodovia Jor-
nalista Francisco Aguirre 

Proença (SP-101). 
As vacinas foram mi-

nistradas no Posto de 
Atendimento ao Usuá-
rio (SAU), localizado no 
Km 52. Policiais e so-
corristas também foram 
imunizados. Segundo 
a Prefeitura de Rafard, 
mais de 150 pessoas fo-

ram vacinadas.
O serviço contou com 

a parceria da Concessio-
nária Rodovias do Tietê 
e apoio da Artesp, Polí-
cia Rodoviária e Enseg. 
O prefeito Carlos Rober-
to Bueno e o vereador 
Fábio Santos, também 
acompanharam a ação.

Campanha foi realizada no Posto de Atendimento ao Usuário da SP-101, no Km 52 (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

Superior doa duas mil máscaras 
para a Assistência Social de Rafard

O vereador Alex 
Sandro Santos divulgou 
em suas redes sociais 
nesta semana, que a seu 
pedido, a empresa Su-
perior (antiga Parcan), 
localizada no Distrito 
Industrial de Rafard, 

doou duas mil másca-
ras para a Prefeitura de 
Rafard.

Segundo o parla-
mentar, as máscaras 
serão distribuídas para 
a população através da 
Assistência Social.

SOLIDARIEDADE



10 15 DE MAIO DE 2020O Semanário

Cortes de energia retornam 
dia 22 de junho na região

Começou a valer 
em março a decisão 
da Agência Nacional 
de Energia Elétrica 
(Aneel) de suspender 
durante 90 dias o cor-
te no fornecimento de 
energia elétrica dos 
consumidores residen-
ciais urbanos e rurais e 
também de atividades 
essenciais no enfrenta-
mento da pandemia do 
novo coronavírus (co-
vid-19).

No entanto, segundo 
a CPFL Energia, a par-
tir de 22 de junho, os 
cortes por falta de paga-
mento, voltam em toda 
região. O prazo inicial 
poderá ser prorrogado, 
caso haja necessidade, 
mas o Governo ainda 

não se pronunciou so-
bre isso.

A decisão da sus-
pensão de cortes foi to-
mada pela diretoria da 
Aneel, em reunião ex-
traordinária, realizada 
por meio virtual, e se 
aplica até então às dis-
tribuidoras de energia 
elétrica.

Além da proibição 
da suspensão do for-
necimento de energia 

elétrica, a Aneel tam-
bém autorizou as dis-
tribuidoras a suspender 
o atendimento presen-
cial e determinou que 
elas tomem medidas 
para priorizar os aten-
dimentos telefônicos 
das solicitações de ur-
gência e emergência e 
intensifiquem o uso de 
meios automáticos de 
atendimento ao consu-
midor.

FIQUE ATENTO

Capivari, Elias Fausto e Mombuca estão entre as 477 
cidades que decretaram estado de calamidade pública

Coronavírus  |  Decretação do estado de calamidade permite que municípios realizem compras emergenciais sem licitações, podendo ultrapassar metas fiscais

Em decorrência da 
pandemia do corona-
vírus, 477 dos 645 mu-
nicípios paulistas já 
decretaram estado de ca-
lamidade pública. A con-
firmação é do deputado 
Edmir Chedid (DEM), 
que tem atuado junto ao 
governo estadual a fim 
de auxiliar as prefeituras 
numa série de demandas 
relacionadas à amplia-
ção e consequente me-
lhoria do atendimento 
prestado gratuitamente 
na saúde pública.  

De acordo com o par-
lamentar, a decretação 
do estado de calamida-
de pública, adotada jus-
tamente quando ocorre 
algum desastre, natural 

ou não, permite que o 
poder público municipal 
realize compras emer-
genciais sem licitações, 
podendo ultrapassar 
metas fiscais previstas 
para custear atividades 
de combate ao proble-
ma. “Não significa, no 
entanto, que não tenha 
que prestar contas”, ga-
rantiu.

Neste sentido, Edmir 
Chedid afirmou que a 
prestação de contas con-
tinuará sendo uma obri-
gação do poder público 
municipal com a socie-
dade. Caberá, segundo o 
parlamentar, ao Ministé-
rio Público e aos mem-
bros do Poder Legisla-
tivo a fiscalização das 

atividades de combate 
ao problema. “Por isso, 
orientamos os prefeitos 
e vice-prefeitos em rela-

ção a todas as exigências 
previstas em Lei”, com-
pletou.

A Assembleia Legis-

lativa (Alesp) disponibi-
lizou um canal exclusivo 
para o recebimento da 
documentação dos muni-

cípios – necessária para 
atender o Art. 65, da Lei 
de Responsabilidade Fis-
cal – pelo e-mail institu-
cional da prefeitura para 
o e-mail sgp@al.sp.gov.
br. Os últimos quatro 
municípios a enviaram 
pedidos de decreto foram 
Araçoiaba da Serra, Pon-
tal, Registro e Santa Cla-
ra d’Oeste.

 
Região
De acordo com rela-

ção divulgada pela As-
sembleia Legislativa, 
Capivari, Elias Fausto e 
Mombuca estão entre as 
cidades que decretaram 
estado de calamidade 
pública. Já Rafard, não 
consta nesta lista.

Rafard não está na lista de cidades que decretaram estado de calamidade pública por conta do coronavírus (Foto ilustrativa)

Aneel também autorizou distribuidoras a suspenderem o atendimento 
presencial, priorizando os telefônicos emergenciais (Foto ilustrativa)

Centro de Triagem do 
Covid-19 já atendeu mais 
de 240 pessoas em Capivari

Pandemia  |  Das 248 pessoas atentidas, maior número era do Centro

A Prefeitura de Capi-
vari, através da Secreta-
ria de Saúde, informou 
que desde o dia 13 de 
abril, quando ocorreu a 
abertura do Centro de 
Referência ao Corona-
vírus, o local já atendeu 
mais de 240 pessoas.

O centro tem atendi-
do pacientes com sinto-
mas do Covid-19, que se 
enquadrem em quadro 
clínico de baixa comple-
xidade. O atendimento 
é realizado 24 horas por 
dia, ao lado da Santa 
Casa de Misericórdia de 
Capivari.

Os leitos foram mon-
tados em box especiais e 
outros leitos também são 
disponibilizados no an-
tigo setor de fisioterapia 
do hospital para atendi-
mento de pacientes que 
são retirados dos postos 
de saúde e Santa Casa.

Desta forma, pacientes 
com suspeita de Covid-19 
não dividem ambien-
te com outros pacientes 

hospitalares e unidades 
de saúde, evitando a dis-
seminação do vírus.

As crianças deverão 
procurar por atendimen-

to com seus pediatras 
nas UBS’s (Unidades 
Básicas de Saúde). Mais 
informações pelo telefo-
ne: (19) 3492-8200.

Campanha foi realizada no Posto de Atendimento ao Usuário da SP-101, no Km 52 (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

Júnior Pazianotto conquista 
R$ 150 mil para a saúde

O vereador de Ca-
pivari, Júnior Pazia-
notto (PSL) confirmou 
emenda parlamentar 
no valor de R$ 150 
mil do deputado fede-
ral Capitão Guilherme 
Derrite (Progressistas). 
A emenda, destinada a 
custeio na área da saú-
de, foi liberada e de-
positada na conta da 
Prefeitura Municipal de 
Capivari.

O recurso poderá ser 
investido na compra de 
materiais e na comple-
mentação da folha de 
pagamento dos profis-
sionais da saúde públi-
ca municipal. A verba 
se soma a outras medi-
das de reforço da rede 
de serviços públicos 
do município, necessá-
rias principalmente por 

conta da pandemia de 
coronavírus.  

Pazianotto conta que 
começou a intermediar 
esse recurso no início 
de setembro de 2019.

Ele reforça que a 
captação de recursos 
extraorçamentários é 
uma tarefa difícil, mas 
um trabalho gratifican-
te. “Este é um trabalho 
importante que o verea-
dor desenvolve, porque 
a captação de recurso 
extraorçamentário é 
difícil, principalmen-
te para custeio, o mais 
complicado para se 
conseguir, e sabemos 
o quanto essas verbas 
contribuem com o or-
çamento do nosso mu-
nicípio”, falou.

O vereador explica a 
importância do recurso. 

“Eu fico muito agrade-
cido por este recurso, 
por ser difícil conseguir 
verba para custeio, por-
que sabemos e estamos 
acompanhando o traba-
lho do Poder Executivo 
no combate à pande-
mia”, explicou.

O vereador agrade-
ceu aos que contribuí-
ram com a captação do 
recurso para a saúde de 
Capivari. “Agradeço 
ao deputado Guilherme 
Derrite, aos seus asses-
sores que foram muito 
atenciosos nas nossas 
conversas, no trabalho 
de acompanhamento da 
emenda, e ao Antônio 
Valter, da Secretaria de 
Saúde, sempre prestati-
vo para que essa emen-
da chegasse aos cofres 
públicos”, disse.

CAPIVARI
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Um dos mais importantes 
e respeitados veículos de 
comunicação da região

ESPECIAL 29 ANOS

Ao longo de sua tra-
jetória o jornal O Se-
manário se consolidou 
como um dos mais im-
portantes e respeitados 
veículos de comuni-
cação da região, com 
credibilidade alcança-
da através do trabalho 
qualificado de seus pro-
fissionais e da visão de 
seus fundadores e de 
sua equipe, que con-

ceberam e conduzem 
O Semanário para que 
este atue como um va-
lioso instrumento de 
utilidade pública, infor-
mando a sociedade com 
absoluta transparência.

Parabéns ao Jornal 
O Semanário pelos 29 
anos de fundação!
__________________

Rodrigo Proença, 
prefeito de Capivari

18 de Maio: Dia Nacional de Combate ao Abuso e 
à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Polícia  |  Conversar sobre o assunto e alertar os adolescentes para a situação é de grande importância, pois na maioria das vezes o crime não é denunciado

A data de 18 de maio 
é lembrada como o Dia 
Nacional de Combate ao 
Abuso e à Exploração 
Sexual de Crianças e 
Adolescentes.

O 18 de maio remete 
a pequena Araceli San-
chez Crespo, de 8 anos, 
que nesta data, no ano 
de 1973, foi sequestra-
da, drogada, espancada, 
estuprada e assassinada 
com marcas de cruelda-
de. Seu corpo permane-
ceu dias escondido em 
um freezer, desfigurado 
por um ácido corrosivo, 
até ser abandonado em 
um terreno e localiza-
do por uma criança que 
brincava no centro da 
cidade. O caso aconte-
ceu na cidade de Vitória 
no Espírito Santo e os 
criminosos encontram-
-se impunes até os dias 
atuais. O crime chocou 
o país e ficou conhecido 
como o “Caso Araceli”. 

Araceli Sanchez  
Crespo
Pelo exposto, 18 de 

maio ficou marcado 
como um dia de luta pe-
los Direitos Humanos 
de todas as Crianças e 
Adolescentes do Bra-
sil. A data foi instituída 
oficialmente no calen-
dário do país no ano de 
2000, por meio da apro-
vação da Lei 9.970/2000 
e sempre foi de grande 
importância para aler-

tar a sociedade sobre as 
necessidades de comba-
ter a violência sexual de 
crianças e adolescente.

Operações Capivari
A Polícia Civil de Ca-

pivari, sob o comando 
da Delegada de Polícia, 
Dra. Maria Luísa Dalla 
B. Rigolin, vem reali-
zando inúmeras opera-
ções para cessar e punir 
o crime em questão. As 
denúncias são registra-
das na Delegacia de De-
fesa da Mulher, através 
do Conselho Tutelar da 
cidade ou pelo Disque 
100, sendo todas inves-
tigadas de imediato para 
apuração dos fatos e 
posteriormente a locali-
zação do abusador.

Destaque
Em destaque a ope-

ração que aconteceu no 
ano de 2017, quando foi 
registrado o primeiro fla-
grante no Brasil do cha-
mado estupro virtual. O 
ofensor coagiu a vítima 
de 14 anos a praticar o 
libidinoso com ele, caso 
ela não o fizesse, publi-
caria as fotos de nudez 
que obteve da vítima em 
uma rede social. Acom-
panhada da mãe, a víti-
ma menor de idade pro-
curou a Polícia Civil. 
Após investigações, os 
agentes identificaram o 
suspeito e efetuaram sua 
prisão. No celular do 

acusado haviam fotos da 
vítima e diálogos man-
tidos em um aplicativo 
de mensagens, além de 
diversas mensagens de 
cunho sexual envolven-
do outras adolescentes. 
No ano de 2018, o ho-
mem foi condenado há 6 
anos, 9 meses e 20 dias 
de reclusão e 13 dias-
-multa. 

Em janeiro de 2019, 
foi realizada a “Ope-
ração Kodomo” com 
diligências nos municí-
pios de Capivari e Elias 
Fausto, culminando na 
prisão de um idoso de 74 
anos, acusado de abusar 
sexualmente de quatro 
irmãos com idades entre 
15 e 6 anos. 

Em fevereiro de 2019, 
a equipe policial reali-
zou a primeira “Opera-
ção Araceli” na cidade. 
Na ocasião foi realizada 
a prisão de um homem 
acusado de abusar, há 
cerca de um ano, de uma 
criança de 11 anos.

Em fevereiro de 
2020, aconteceu a “Ope-
ração Araceli II”, onde 
a Polícia Civil prendeu 
um homem de 53 anos, 
investigado de estuprar 
a filha e enteadas. Essas, 
na época, com idades 
inferior a 14 anos. Os 
fatos foram noticiados 
por meio das vítimas, 
que através de escuta 
especializada, realiza-
da por profissional da 

psicologia em ambiente 
próprio, confidenciaram 
como se iniciaram os 
abusos. 

Além das operações 
citadas, a equipe ainda 
deflagrou diversas ope-
rações que culminaram 
em mais sete prisões de 
homens acusados de cri-
mes sexuais no municí-
pio de Capivari, entre os 
anos de 2017 e 2020. 

Uma delas aconteceu 
em maio de 2019, quan-
do a vítima, uma criança 
de 13 anos, atentou con-
tra a própria vida, dando 
início a investigação que 
resultou na prisão do 
homem acusado de tor-
turar, espancar e abusar 
sexualmente da vítima. 

 
Denuncie
Denúncias de casos 

de abuso e exploração 
sexual podem ser reali-
zadas na Delegacia de 
Defesa da Mulher de 
Capivari, no Conselho 
Tutelar ou na Promoto-
ria de Justiça, através da 
Central de Atendimento 
do Ministério dos Direi-
tos Humanos - Disque 
100, pelo 153 da Guarda 
Civil Municipal e 190 da 
Polícia Militar. 

A Delegacia de De-
fesa da Mulher de Ca-
pivari está localizada na 
rua Fernando de Barros,  
420, no Centro. Telefo-
nes: (19) 3491-2563 / 
(19) 3491-1422. E-mail: 
ddm.capivari@policia-
civil.sp.gov.br.

Projeto Mente 
Saudável
A Delegacia de Defe-

sa da Mulher de Capiva-
ri junto da Delegada de 
Polícia Titular, Dra. Ma-
ria Luísa Dalla Bernar-
dina Rigolin, incluem-se 
no Projeto Mente Sau-
dável da AVARC, onde 
são oferecidas escutas 
ativas, círculos de cura 
virtuais e meios de en-
tretenimento para au-
xiliar à manutenção da 
mente saudável.

Para conhecer mais 
sobre o projeto, acesse: 
https://avarc.com.br.

Abuso sexual e 
exploração sexual
Tanto o abuso, como 

a exploração são crimes 
sexuais. No entanto, o 
abuso sexual envolve 

contato sexual entre uma 
criança ou adolescente e 
um adulto, que se utiliza 
do corpo de uma criança 
ou adolescente para sua 
satisfação sexual. A ex-
ploração sexual ocorre 
quando é realizado pa-
gamento para obter sexo 
ou satisfação sexual com 
pessoa de idade inferior 
a 18 anos.

  
Importante
Conversar sobre o as-

sunto e alertar os adoles-
centes para a situação é 
de grande importância, 
pois na maioria das ve-
zes o crime não é de-
nunciado por medo, já 
que costumeiramente os 
agressores fazem amea-
ças e as vítimas não tem 
recursos para lidar com 
o assunto sozinhas. 

Delegacia da Mulher de Capivari está localizada em frente à Praça Central (Foto: Arquivo/O Semanário)

IFSP abre 122 vagas para cursos 
de extensão gratuitos a distância

Educação  |  Inscrições vão até 20 de maio; aulas serão ministradas de forma online

Estão abertas até 20 
de maio de 2020, as ins-
crições para Cursos de 
Extensão, na modalidade 
de Educação a Distância 
(EaD), do IFSP Câmpus 
Capivari para o primeiro 
semestre de 2020.

Os cursos serão minis-
trados de forma conden-
sada visando o aperfeiço-
amento de conhecimentos 
durante o período de dis-
tanciamento social a que 
todos estamos submetidos. 

Desta forma, o iní-
cio das aulas será em 
25/05/2020 e o término 
das aulas está previsto 
para 03/07/2020.

As aulas serão minis-
tradas por meio da pla-
taforma Moodle do IFSP 
Câmpus Capivari e serão 
certificados os alunos que 
cumprirem as atividades 
obrigatórias.

Os cursos, as inscrições 
e as matrículas são todos 
gratuitos. São três opções 

de cursos na área da Ges-
tão: Contabilidade Básica, 
Fundamentos em Adminis-
tração; e Gestão de Pessoas.

As inscrições devem 
ser realizadas online, por 
meio do site institucional 
do IFSP Câmpus Capivari 
(https://cpv.ifsp.edu.br/), 
onde estão disponibiliza-
dos os formulários de ins-
crição. 

Após o preenchimento 
e envio do formulário, será 
necessário também enviar 

uma cópia (digitalização 
ou foto) da documenta-
ção obrigatória via e-mail, 
conforme instruções do 
Edital Nº CPV.021/200, 
disponibilizado no mesmo 
site. É recomendável que 
os candidatos leiam o Edi-
tal para conhecimento de 
todas as normas que regem 
esse processo seletivo.

Dúvidas e esclarecimen-
tos podem ser encaminha-
dos para o e-mail: extensao.
capivari@ifsp.edu.br.
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ANUNCIE: (19) 3496-1747
osemanario@osemanario.com.br

Imóveis  -  VeÍcUlos  -  EmpreGos
NeGócios & OporTUniDaDes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Sobrado com quatro dormitórios R$ 
500.000,00;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tratar pelo telefone: 19 2146-5000.

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

DUSTER DYNAMIQUE 2016
Vendo, automático, cinza, 2.0, R$ 
49.500. Tratar pelo fone: (19) 3492-
5543. PV - Indeterminado

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

ARGO 2018
Vendo, automático, 1.8, completo, 
prata, R$ 45 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

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

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

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

FOX 2011
Vendo, preto, menor ar, R$ 21.500. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

HB20 PREMIUM 2013
Vendo, automático, branco, R$ 
35.500. Tratar pelo fone: (19) 3492-
5543. PV - Indeterminado

TUCSON 2015
Vendo, fl ex, prata, automático, R$ 45 
mil. Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

TORO VOLCANO 2020
Vendo, diesel, 5 mil km, preta, R$ 122 
mil. Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

CRV LX 2010
Vendo, preto, automático, R$ 39.500. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

HB20 CONFORT 2015
Vendo, cinza, 1.0, R$ 34.500. Tratar 
pelo fone: (19) 3492-5543. PV - Indeterminado

CITY EXL 2015
Vendo, prata, R$ 53 mil. Tratar pelo 
fone: (19) 3492-5543. PV - Indeterminado

PALIO FIRE ECONOMY  
2012/2013
Vendo, com vidro e trava elétrica, 4 
portas, fl ex, vermelho, R$ 18.500,00, 
único dono. Tratar com Arnaldo pelos 
telefones: (19) 3491-7000 / 99788-
4380. Indeterminado

AMAROK HIGHLINE 2012
Vendo, preta, automática, R$ 74 mil. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

GOL CONFORTLINE 2015
Vendo, completo, preto, R$ 29.500. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

FOCUS HATCH 2013
Vendo, flex, azul, 1.6, R$ 33 mil. 
Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

CRETA PRESTIGE 2017
Vendo, automátcio, branco, R$ 37 
mil. Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

PRISMA LT 2014
Vendo, automático, branco, R$ 37 
mil. Tratar pelo fone: (19) 3492-5543. 
PV - Indeterminado

GOL CL 1993
Vendo, cinza, 1.0, R$ 8.500,00, 
motor 40 mil Km. Tratar pelo fone: 
(19) 99183-9494. Indeterminado

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

CELTA LT 2012
Vendo, completo, cinza, R$ 22 mil. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV - 
indeterminado

CRUZE SEDAN LT 2012
Vendo, 1.8, branco, 86 mil km, 
completo, automático, R$ 39.900. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV - 
indeterminado

NEW FIESTA 2015
Vendo, completo, 1.5, branco, R$ 
33 mil. Tratar pelo fone: 3491-3114. 
MV - indeterminado

Veículos

CLASSIFICADOS

09/05 - Laerti Rossetti - 63 anos
09/05 - Maria Aparecida de Souza - 59 anos
13/05 - Dirce Armelin Galrão Forti - 87 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
ligue ou 

chame no 
Whatsapp:

19 3496-1747

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:

ALEX SANDRO RIBEIRO DA SILVA e GIOVANA DELAGNEZI QUIRI-
NO DA SILVA, sendo o pretendente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, 
aos 05/01/2002, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, domiciliado 
e residente em Rafard-SP, Rua Paulo Brajão, 19, bairro: Popular B, fi lho de 
João Luís da Silva e Jucelina Lourença Ribeiro; e a pretendente: natural 
de Capivari-SP, onde nasceu, aos 09/09/2001, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, domiciliada e residente em Capivari-SP, Rua Rubens Dias, 
20, bairro: Jardim Branyl, fi lha de Ivanildo Quirino da Silva e Ana Paula 
Delagnezi da Silva.

Rafard, 11 de maio de 2020.

WELLIGTON ALEXANDRINO DE MATOS e FERNANDA CAROLINE 
PINTO, sendo o pretendente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, aos 
05/05/1997, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, domiciliado e residente 
em Capivari-SP, Rua João Moreto, 487, bairro: Moreto, fi lho de Manoel 
Messias Gonçalves de Matos e Ivete Rodrigues Alexandrino; e a preten-
dente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, aos 10/03/2000, profi ssão: 
estudante, estado civil: solteira, domiciliada e residente em Rafard-SP, 
Fazenda Itapeva, 974, bairro: Itapeva, fi lha de Fernando Pereira Pinto e 
Valnice Carvalho Pinto.

Rafard, 14 de maio de 2020.

Rosane Mila Peixoto - Ofi cial e Tabeliã
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Vereadores de Rafard apresentam projeto 
para instalação de câmeras de monitoramento 
e segurança nas creches e escolas municipais

Política  |  Propositura do Legislativo pode tornar obrigatória a instalação de câmeras de segurança nas dependências e no entorno das creches e escolas

Os vereadores Ale-
xandre Ferraz Fontolan, 
Felipe Diez Marchio-
retto e Mário Severino 
da Silva apresentaram 
na sessão ordinária da 
última terça-feira (12), 
projeto de lei que dispõe 
sobre a instalação de câ-
meras de monitoramen-
to e segurança nas cre-
ches e escolas públicas 
municipais.

A propositura torna 
obrigatória a instalação 
de câmeras de monito-
ramento e segurança nas 
dependências e cerca-
nias das escolas munici-
pais de educação infantil 
e escolas de ensino fun-
damental no município 
de Rafard.

O projeto também 
prevê que cada unidade 
escolar deve ter no míni-
mo, duas câmeras de se-
gurança que garantam o 
registro permanente das 
principais áreas de aces-
so do estabelecimento, 
bem como as principais 
instalações internas.

Os equipamentos de-
verão conter o recurso 
de gravação de imagens. 
Essas imagens obtidas 
serão armazenadas por 
período estabelecido em 
regulamentação própria.

Justificativa
Na justificativa, os 

vereadores que propu-
seram a lei, alegam que 
“nunca antes foi tão 
discutida a questão da 
segurança pública, em 
especial nas escolas e 
creches, onde os pais 
confiam aos agentes pú-
blicos os cuidados de 
seus filhos, acreditando 
que estes tenham total 
controle, tanto sobre os 
alunos inseridos no sis-
tema de educação, quan-
to nas mais diversas 
situações e condições 
presente no ambiente es-
colar”.

Segundo os parla-
mentares, o número de 
funcionários públicos 
preparados para tal fina-
lidade não é suficiente 
para os atendimentos de 
todas as demandas exi-
gidas para o fiel cumpri-
mento das ações capazes 

de zelar pelo bem estar 
e integridade dos alunos 
na unidade escolar.

A ideia do projeto é 
uma forma de minimi-
zar o problema estru-
tural que acomete não 
só Rafard, mas diver-
sas escolas espalhadas 
pelo Brasil. “Proponho 
o presente projeto de 
lei, entendendo ser este, 
um meio pouco onero-
so, mas eficaz à muni-
cipalidade no sentido de 
coibir qualquer tipo de 
violência e demais situ-
ações adversas que por-
ventura possam ocorrer 
dentro das instituições 
de ensino”, diz o trecho 
da justificativa escri-
ta pelo vereador Felipe 
Diez Marchioretto.

A medida exigida no 
referido projeto, segun-
do os vereadores, tem 
também o condão de 
garantir à diretoria de 
Ensino, maior controle 
sobre os fatos ocorridos 
nas escolas, por agentes 
estranhos à instituição.

Segurança
“Devo lembrar que 

no início de 2017, a es-

cola Josefina Borghesi 
foi saqueada e incendia-
da em algumas de suas 
salas, sendo que dessa 
ocorrência, nunca foram 
encontrados os autores 
de tal atrocidade, fican-
do a cargo da prefeitura 
a reposição dos equi-
pamentos destruídos, 
bem como dos objetos 
furtados e manutenção 
das salas afetadas, o que 
claramente ficou muitos 
mais dispendioso finan-

ceiramente em relação à 
medida que venho pro-
por e que poderia evitar 
a citada situação”, res-
salta o vereador.

Inconstitucional?
Felipe Marchioretto 

explicou que o Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
reafirmou jurisprudência 
dominante no sentido de 
que não invade a compe-
tência privativa do Che-
fe do Poder Executivo 
lei que, embora crie des-
pesa para os cofres mu-
nicipais, não trate da es-
trutura ou da atribuição 
de órgãos do município, 
nem do regime jurídico 
de servidores públicos. 
“A matéria foi apreciada 
no Recurso extraordiná-
rio com Agravo (ARE) 
878911, de relatoria do 
ministro Gilmar Men-
des, que teve repercus-
são geral reconhecida 
pelo Plenário Virtual do 
STF. No caso dos autos, 
o prefeito do Rio de Ja-
neiro ajuizou ação direta 
de inconstitucionalidade 
no Tribuna de Justiça Es-
tadual (TJ-RJ) buscando 
a invalidade da Lei mu-

nicipal 5.616/2013, que 
prevê a obrigatoriedade 
de instalação de câmeras 
de segurança em esco-
las públicas municipais 
e cercanias. Na ação, 
sustentou que a lei apre-
senta vício formal de 
iniciativa, pois decorreu 
de proposta do Legisla-
tivo local, situação que 
usurparia a competên-
cia exclusiva do chefe 
do poder executivo para 
propor norma sobre o 

tema. O TJ-RJ julgou 
procedente a ação, de-
clarando a inconstitu-
cionalidade da lei. Em 
seguida, a Câmara Mu-
nicipal interpôs o recur-
so analisado pelo STF”, 
revelou.

Para Marchioretto, 
ao se pronunciar pelo 
reconhecimento da re-
percussão geral da ma-
téria, o Ministro Gilmar 
Mendes ressaltou que 
a discussão relativa a 
vício de iniciativa no 

processo legislativo é 
relevante dos pontos de 
vista jurídico e político, 
principalmente quando 
se cogita desrespeito à 
competência privativa 
do Chefe do Poder Exe-
cutivo. 

Segundo o vereador, 
o Ministro observou 
que, como a lei questio-
nada acarreta despesa 
aos cofres municipais, 
há também relevância 
econômica na questão 

debatida. “Ademais, os 
efeitos práticos da legis-
lação, que incide sobre 
as escolas municipais e 
cercanias, e com esco-
po protetivo dos direitos 
da criança e do adoles-
cente, evidenciam que 
o tema tem repercussão 
social e, certamente, não 
se limita aos interesses 
jurídicos das partes re-
correntes”, fala do Mi-
nistro Gilmar Mendes 
citada na justificativa do 
projeto.

No mérito, ao propor 
a reafirmação da juris-
prudência, o ministro 
destacou que o STF, em 
diversos procedentes, 
firmou o entendimen-
to no sentido de que as 
hipóteses de limitação 
da iniciativa parlamen-
tar estão taxativamente 
previstas no art. 61 da 
Constituição Federal, 
que trata da reserva de 
iniciativa de lei do Che-
fe do Poder Executivo. 

Segundo o relator, não 
é possível ampliar a in-
terpretação do disposi-
tivo constitucional para 
abranger matérias além 
das quais são relativas 
ao funcionamento e es-
truturação da adminis-
tração pública, “mais 
especificamente, a servi-
dores e órgãos do Poder 
Executivo”.

No caso, o ministro 
explicou que não foi ve-
rificado qualquer vício 
de inconstitucionalidade 
formal, pois a lei não cria 
ou altera a estrutura ou a 
atribuição de órgãos da 
Administração Pública 
local, nem trata do regi-
me jurídico de servido-
res público. “Acrescen-
te-se que a proteção aos 
direitos da criança e do 
adolescente qualifica-se 
como direito fundamen-
tal de segunda dimensão 
que impõe ao Poder Pú-
blico a satisfação de um 
dever de prestação po-
sitiva destinado a todos 
os entes políticos que 
compõem a organiza-
ção federativa do Estado 
Brasileiro, nos termos 
do artigo 227 da Consti-
tuição”, concluiu.

Por tais argumen-
tos, os vereadores Feli-
pe, Mário e Alexandre 
acreditam que a lei está 
amparada pela constitu-
cionalidade e pedem o 
apoio dos pares da Câ-
mara de Rafard.

O projeto deve entrar 
no expediente de vota-
ção da próxima sessão.

Projeto deve entrar para votação em plenário na próxima sessão ordinária da Câmara de Rafard (Foto ilustrativa)

Vereador Felipe Marchioretto, Alexandre Fontolan e Mário Severino são autores do projeto de lei das câmeras de segurança (Foto: Túlio Darros/Arquivo O Semanário)
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Um jornal 
que faz a 
diferença
na região

ESPECIAL 29 ANOS

Parabenizo o jornal 
O Semanário por mais 
um ano de conquis-
tas e parcerias. Este 
jornal faz a diferen-
ça, pois noticia com 
imparcialidade, se-
riedade e está sempre 
comprometido com a 
verdade.
_________________

Carlos Roberto 
Bueno, prefeito de 

Rafard
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Dia 15/05
Jaqueline Ap. Sturaro
Cristina Abel
Maria Terezinha Nicolai Cibim
Roberto Daroz
Richard Fernando Relli
Marcos Paulo Braggion
Kelly Ribeiro
Dileise Vicentim
Karina Andrello
Fernanda Monteiro
Haroldo Dario
Murilo Pusch
Renan Piai Forner
Beatriz Quirino
Aline Araújo Rocha

Dia 16/05
Célia Maria Oliveira
Bianca Sanguino Quibao
Aparecida de Fátima Sanguino
Nair Alves Rezende
Beatriz Peressin
Sérgio Fernando Stoco
Jonas Peressin
Jéssica Sanguino
Caio Angelini
Junior Righi

Dia 17/05
Aline Karen Piassi
Maria do Carmo
Caroline da Silva Mendes
Maria Angela A. Andrello
Maria Nérea Baldo Calegari
Rejane Franchi Garcia
Denise Cristina de Castro Abel
Marcelo Codo
Edivânia Doriguelo Furlan
Fabiana Mancini Piai
Vânia Bombonatti Moreira
Maria Luiza B. Quibao
Tiago Fritshe
Angélica V. Simplicio Lopez

Dia 18/05
Evangelina Baldin Fabrício
Silvana Schiavom
Dalva Marques Ruzza
Julia Mendes Costa
Gilson André Brugnerotto
Gênesis Samuel
Adriano Bragion
Íria Teresa Rodrigues Vieira

Dia 19/05
Célio Vieira
José Pereira Ramos
Geraldo Estanislau
João Lucas Cunico
Ozelita Chagas
Josélia Ap. Silva Vieira
Marcio Ferrari
Wellington Luis Correa
Murilo Henrique Berlanga
Celio Almeida
Bárbara Coelho
Letícia Delghingaro Pilotto
Sergio Cassaniga

Dia 20/05
Cássio Ap. Chiarini
Eduardo J. Estanislau
Oswaldo Ruy Junior
Erison Luis Favaro
Mateus Santos
Rodrigo Papoy
Cristiane Paganto
Murillo Santana Guedes Cunha

Dia 21/05
Shirley de Almeida
Everton Ap. Xavier
Laura Balan Tonin
Wilson Armelin
Julia Balan Tonin
Magali Ap. Zape
Gabriel Tonin
Sidney Conceição

Áries – De 21/03 a 20/04: A Lua Minguante vem falando de encerramentos com amigos, grupos 
de pessoas, ideias ou projetos nos quais você esteja inserido. É uma semana para analisar como 
deve empregar as suas ideias e com quem deve manter parcerias ou elos. O seu regente, Marte, 
participa dessas decisões e fala sobre ansiedade e apelos emocionais que devem ser ressignificados 
daqui para frente. Mas é uma semana muito positiva para se comunicar com pessoas que estão 
apoiadas em suas ideias ou que compactuam com as mesmas necessidades. O importante é limpar 
as expectativas emocionais que lhe deixam triste, magoado e arrependido sobre acontecimentos do 
passado que envolvem algumas pessoas. O gráfico aponta o cônjuge confuso e com dificuldades para 
se expressar. Os erros do passado ou experiências que foram sendo arrastadas estão sendo mexidas 
e devem ser curadas. É importante entender toda a dinâmica e compartilhar as ideias, para que as 
mesmas sejam processadas e reorganizadas. Alguém do passado deseja falar com você. Você está 
caminhando para explorar melhor todo o seu potencial. Os estudos e uma nova forma de ver a vida o 
fazem tomar decisões mais ousadas e diferentes. Os projetos estão sendo reorganizados.

Touro – De 21/04 a 20/05: A Lua Minguante desta semana afeta a carreira e as metas futuras. É 
uma semana para encerrar ideias e projetos que até então eram sólidos, mas que agora precisam ser 
direcionados de uma forma diferente. O planeta Urano transita no seu signo e lhe deixa inseguro, por-
que está muito difícil enxergar o futuro próximo. Você pensa: “O que vai acontecer semana que vem?’. 
Mas é importante ter flexibilidade e, antes de tudo, aceitar as mudanças como oportunidades de inserir 
na sua vida novas possibilidades. Acontece que, para você, é essencial criar novos movimentos, mas 
antes é preciso encerrar situações para que na próxima Lua Nova seja possível dar passos novos. 
As decisões são favoráveis para investir e encontrar novas oportunidades para ganhar dinheiro. Não 
permita que a confusão emocional se instale. Seja prático e dinâmico. O cônjuge está passando por 
transformações profundas (ainda!), porém está conectado a você, inclusive compreendendo melhor 
as suas necessidades. Mas é você que não está muito bem, talvez pelo desconforto de não saber 
onde tudo vai dar. Você está muito confuso e com dificuldades de perceber os resultados. A sensação 
é de que as coisas estão se arrastando. Não fique nesta vibração! É importante analisar os projetos e 
eliminar situações que não devem ser mantidas.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: Nesta semana temos a frequência da Lua Minguante, que o aju-
dará a tomar decisões importantes sobre encerramento de cursos e ideias que precisam ser reorga-
nizadas. O setor tocado também fala sobre o campo religioso e filosófico e sobre experiências em 
outras cidades, além de divulgação de informações. É uma semana importante para identificar o seu 
valor e, dessa forma, interagir com pessoas de uma forma harmônica e justa. Uma dica importante é 
promover uma postura flexível para expor o que pensa e também analisar para o quanto está vulnerá-
vel a algumas pessoas e a sentimentos do passado. A falta de foco e expectativas podem atrapalhar 
o seu progresso. Graças a Deus, temos um ângulo positivo do seu regente, Mercúrio, com Saturno, 
indicando amadurecimento e consciência da necessidade do esforço. O cônjuge está mais consciente 
do que é importante para ele. As grandes problemáticas estão sendo sanadas por meio de uma com-
preensão mais profunda e filosófica. Ainda é necessário, porém, aprimorar as suas necessidades e 
os seus valores. O passado ainda exerce uma força em suas decisões e em seus sentimentos. Você 
está conectado às suas metas, e isso é bom. É importante, porém, desenvolver o foco para obter bons 
resultados. A semana também fala de mudanças de ideias e de reformulações de projetos.

Câncer – De 21/06 a 20/07: A Lua Minguante desta semana vai mexer com encerramentos 
de ideias e projetos, principalmente em relação a recursos compartilhados, pagamento de contas, 
aposentadoria, heranças, pensão, empréstimos e tudo o que envolve elos materiais com outras pes-
soas. A experiência vem lhe proporcionando uma nova visão sobre os seus valores internos e, com 
isso, sobre percepções significativas para o autoconhecimento. A ansiedade pode trazer atropelos 
para dividir ou receber informações que precisam ser reformuladas emocionalmente. É importante 
entender todos esses processos emocionais, porque o amadurecimento é uma chave importante para 
identificar o que é melhor para você. Você vem transformando profundamente a sua percepção sobre 
a relação. As novas percepções o levam a entender melhor o cônjuge e, em contrapartida, as suas ne-
cessidades pessoais. Pode ser que você chegue à conclusão de que realmente são muito diferentes, 
e tudo bem, ou simplesmente de que os interesses mudaram. É uma semana agitada para interagir 
com informações. O céu aponta reuniões ou treinamentos. Mas você está ansioso e com dificuldade 
para se expressar da forma como gostaria.

Leão – De 21/07 a 22/08: A Lua Minguante desta semana fala sobre encerramentos de ideias e 
planos que envolvem parceiros, sócios ou experiências relacionadas ao cônjuge. Não sendo nenhuma 
dessas pessoas, preste atenção em quem poderia ser essa pessoa. As ideias são compartilhadas 
e ambos estão processando os fatos para encerrar situações que não agregam na relação. Os ca-
minhos são benéficos, porque um ângulo favorável com o planeta Vênus fala sobre os valores que 
devem ser nutridos na relação, ou seja, é uma Lua Minguante que auxilia tanto para promover o afeto 
quanto para obter soluções financeiras. Para alcançar bons resultados é preciso limpar as expecta-
tivas e tudo aquilo que vem consumindo a sua energia. O cônjuge está passando por encerramento 
de ideias ou projetos. O cenário astrológico não afeta negativamente o relacionamento, mas é uma 
semana importante para avaliar os passos e mudar o rumo de algumas ideias. Por enquanto, não é 
possível enxergar o futuro de suas decisões, mas a semana está produtiva para reconstruir a rotina 
e a dinâmica de trabalho. O céu pede atenção com documentos, condutas e regras que afetam o 
encerramento de projetos e ideias.

Virgem – De 23/08 a 22/09: A Lua Minguante desta semana toca o trabalho, a rotina e os hábitos. 
É uma semana importante para filtrar as ideias e os projetos que esteja desenvolvendo com outras 
pessoas. Os projetos precisam ser analisados, levando em consideração os espaços existentes na 
rotina e o aprimoramento na forma de produzir. Busque refletir sobre os hábitos e sobre o que deve ser 
transformado para que encontre um ponto de equilíbrio necessário para o seu bem-estar. O autovalor 
é um aspecto que vem sendo desenvolvido e você terá êxito se estiver disposto a mudar a forma de 
trabalhar e de aperfeiçoar as ideias. O seu maior desafio é lidar com as frustrações e as expectativas 
que precisam ser administradas. Os assuntos que norteiam o coração devem ser analisados e pro-
cessados com carinho e atenção. O céu exige de você uma nova performance afetiva, principalmente 
para promover a cura e o perdão, mas você está disposto a fazer exatamente isso. O passado sempre 
baterá à porta, até que você enfrente os seus medos e os seus conflitos. É uma semana significativa 
para o trabalho. Você está encerrando projetos com a intenção de abrir espaços para novos projetos. 
Isso é ótimo, mas é importante entender toda a dinâmica que envolve ou afeta outras pessoas.

Libra – De 23/09 a 22/10: Nesta semana, a Lua Minguante afeta o setor da autoestima, do lazer 
e do desenvolvimento dos filhos. Vou falar primeiramente da sua autoestima: é uma semana impor-
tante para encerrar ideias e avaliar como é possível promover o seu bem-estar, com foco no desen-
volvimento dos seus talentos natos. É importante reconhecer o seu potencial e talvez seja necessário 
mudar ideias e aspectos que não funcionam mais. O segundo ponto importante está inserido no 
namoro e na avaliação do quanto você se sente feliz na interação nos projetos a dois. É uma semana 
para conversar e falar sobre as mudanças de valores que afetam as prioridades da relação. O terceiro 
ponto envolve os filhos. É uma semana importante para conversar com eles e para ajudá-los a per-
ceber as mudanças que norteiam os amigos e os projetos que estão sendo transformados. O desafio 
está inserido nas expectativas que você criou em relação a pessoas e a situações, mas os aspectos o 
ajudam a diluir todos os sentimentos que não devem ser mantidos. O cônjuge está vulnerável e ansio-
so, e isso pode atrapalhar o foco no trabalho ou em planos que haviam sido traçados. Você também 
está com dificuldades para se comunicar ou para dar conta das atividades que precisam ser encerra-
das. A pessoa amada está esgotada com diversas tarefas que precisam ser cumpridas no trabalho ou 
na sua rotina. Se estiver sem trabalho, isso acaba afetando grandemente o seu estado emocional. Os 
projetos devem ser reformulados, e isso vem mexendo muito com você. A semana é agitada e há de-
cisões importantes que impactam a sua forma de trabalhar. É uma semana importante para entender 
o que é positivo para o seu desenvolvimento profissional e o que deve ser descartado ou aprimorado.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: A Lua Minguante desta semana afeta a relação com a família e 
pode trazer resoluções importantes para o imóvel ou para questões domésticas. É importantíssimo 
levar em consideração as ideias e os projetos que estão sendo direcionados à família. Em se tratan-
do de uma Lua Minguante, será preciso mudar ideias, o que pode afetar tanto as relações quanto 
a dinâmica estrutural dos projetos. Um ângulo favorável com o planeta Vênus o ajuda a promover 
investimentos mais ousados, mas é importante avaliar as condições, porque a vulnerabilidade emo-
cional pode dificultar os trâmites financeiros e a praticidade das negociações. Se estiver em busca de 
encerrar contas, fazer pagamento de dívidas ou se relacionar a heranças, pensão, aposentadoria e 
empréstimos, é uma semana positiva para resolver tudo isso. É preciso avaliar as expectativas emo-
cionais. O céu fala sobre a importância da conexão com a pessoa amada. Você vai perceber que o 
cônjuge tem ainda muita dificuldade para lidar com as mudanças, que precisam de flexibilidade, mas 
você vai percebê-lo mais aberto a compartilhar ideias e sentimentos. Uma conversa profunda pode 
levar a novas decisões. É uma semana produtiva, mas o crescimento vem da habilidade para interagir 
com pessoas. A ansiedade deve ser administrada, porque os assuntos de trabalho tendem a se mis-
turar com os assuntos pessoais. A ideia da semana é: seja claro com as pessoas, principalmente com 
sócios, parceiros ou com uma pessoa significativa e que esteja inserida em seus projetos.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: A Lua Minguante desta semana traz encerramentos de ideias e 
projetos, e será preciso compartilhar isso com pessoas do seu convívio. Uma conversa é importante 
para expor os seus sentimentos e as expectativas, reformulando as ideias. Nessa conversa, a experi-
ência pode ser depositada tanto em assuntos comerciais quanto em questões afetivas e do coração. 
A pessoa tocada está sensível e vulnerável a situações que vem carregando. O passado tem um peso 
significativo na troca entre vocês. Os estudos, as viagens e os deslocamentos devem ser reformula-
dos. Busque, nesta semana, avaliar o que é prioridade e uma adequação com o momento atual. É 
uma semana muito significativa para o relacionamento. Uma conversa é interessante para entender o 
que acontece com a pessoa amada. O céu fala de curas a dois e o passado está presente para que 
possam explorar as ideias e os projetos de uma outra forma. Busque expressar o que sente com ver-
dade e cura. Será importante interagir com sócios, parceiros e clientes. É uma semana movimentada e 
cheia de tarefas e atividades que devem ser concluídas. É importante ter habilidade para se comunicar 
e para expor informações, porque as pessoas estão sensíveis e vulneráveis. Em alguns dias, pode ser 
mais desgastante, mas o importante é ser objetivo e verdadeiro.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: A Lua Minguante desta semana vai tocar os projetos profissio-
nais, mas principalmente os recursos materiais. As ideias e a sua atuação com um grupo de pessoas 
passam por reformulações necessárias, o que gera mudanças profissionais significativas. Se você 
não trabalha e deseja trabalhar, o céu fala sobre a necessidade de ser flexível para obter êxito no 
trabalho. O planeta Vênus está presente no seu trabalho e na forma de ser produtivo, portanto você 
receberá recompensas, seja para conseguir um trabalho, seja para reorganizar a forma de produzir, 
contudo o preço é ser flexível e entender o momento atual. Mas se você não trabalha e não deseja tra-
balhar, é uma semana importante para focar na administração financeira e analisar o quanto isso está 
aliado com a sua rotina. É importante avaliar as ideias que não funcionam mais e se reconstruir para 
novos planos. Analise os investimentos, colocando em destaque o seu bem-estar. As expectativas que 
você vem nutrindo em relação a pessoas do seu convívio dificultam os novos movimentos. O cônjuge 
está focado no setor financeiro e profissional. Você vai perceber o quanto ele(a) está vulnerável e 
precisa lidar com novas ideias ou mudar alguns projetos. A pessoa amada está em busca do seu apoio 
emocional. É uma semana para reprogramar os planos práticos e financeiros. É uma semana muito 
importante para o seu trabalho. Os projetos nos quais você está inserido ou a forma de trabalhar pre-
cisam ser reformulados. É uma semana para questionar o que é positivo para o seu desenvolvimento. 
Mesmo numa Lua Minguante, o céu traz boas oportunidades. Com flexibilidade, soluções virão.

Aquário – De 21/01 a 19/02: A Lua Minguante desta semana afeta a sua imagem e as suas pos-
turas. É uma semana importante para refletir sobre como deve atuar com ideias e projetos, levando 
em consideração a dinâmica familiar, principalmente com pais e sogros, mas também isso também 
pode ser direcionado para questões relacionadas ao imóvel. O céu fala sobre as mudanças pelas 
quais você vem passando e sobre como os projetos são impactados. Mudar as suas posturas é vital 
para que você construa num novo cenário para o seu próprio desenvolvimento pessoal. Um ângulo fa-
vorável com o planeta Vênus abre os assuntos do coração e também faz com que você perceba o seu 
valor. Novas posturas devem ser inseridas, mas, nesta semana, pense sobre os encerramentos, para 
que possa abrir espaços para o novo. As expectativas emocionais geram dificuldades para enxergar 
verdadeiramente as suas necessidades. Cuide-se! É uma semana ótima para namorar e compartilhar 
os projetos com a pessoa amada, mas é importante entender o quanto a família ou os projetos que 
envolvem a dinâmica familiar afetam o relacionamento. É uma semana para juntos, examinares como 
podem dar direção aos projetos. As transformações pelas quais você vem passando são profundas 
no campo profissional, e isso pode acontecer por causa de cursos ou de uma nova filosofia de vida. 
O fato é que você está assumindo novas condutas que estão sendo direcionadas à sua carreira e ao 
seu futuro profissional. A semana pede que você avalie as suas posturas e permita que novas ideias 
entrem! É uma semana de descarte para entender como deve agir.

Peixes – De 20/02 a 20/03: A Lua Minguante vai mexer com o seu emocional, trazendo reformu-
lações sobre os projetos nos quais está inserido e ideias que devem ser aprimoradas. O setor tocado, 
por se tratar do inconsciente, exige de você habilidades para lidar com medos e prováveis bloqueios 
emocionais que o impedem de inovar e de se relacionar com pessoas que pensam de maneira dife-
rente de você. É uma semana em que deverá agir com flexibilidade, seja para inserir novas ideias, seja 
para receber novas informações. É importante entender o propósito da Lua Minguante, que retrata 
encerramentos e finalizações importantes. Um ângulo favorável com o planeta Vênus o ajuda a tomar 
decisões justas e harmoniosas para a família, para a casa ou para relações com pessoas muito próxi-
mas a você. As expectativas e os conflitos emocionais devem ser superados com a ajuda do perdão 
e da compreensão de quanto muitos assuntos que o cercam são delicados e necessitam ser curados. 
Tenha atenção com os anseios, as aflições e as angústias que vêm carregando do passado. Tais senti-
mentos geram expectativas e, dessa forma, complicam a forma de se relacionar com a pessoa amada. 
A pessoa amada está com pressa para tomar decisões ou ansioso. É importante avaliar a situação 
familiar e, com isso, as necessidades que norteiam a qualidade do relacionamento. É uma semana 
interessante para obter crescimento e avaliar as oportunidades. Mas é importante refletir sobre como 
deve atuar com um grupo de pessoas. É preciso mudar o seu campo de visão sobre as coisas para 
obter o crescimento necessário, caso contrário será uma semana de desperdícios de oportunidades. 
Descarte tudo aquilo que não funciona mais.

Horóscopo

O jornal O Semanário parabeniza a poetisa e modelo Maria Nérea 
Baldo Calegari, que no dia 17 de maio completa mais um ano de 
vida. Receba os votos de felicidades do esposo Natale Calegari, 
funcionário do Capivari Clube.

NOVELAS

Fina Estampa - Globo - 21h – sexta-feira: 
Antenor se declara para Patrícia, mas ela o 
despreza. Quinzé aconselha o irmão a se 
afastar de Patrícia, e Griselda proíbe a en-
trada de Antenor em sua casa. Rafael tenta 
se entregar, mas acaba fugindo da delegacia. 
Paulo não atende a ligação de Marcela. Es-
ther passa mal, e Guaracy a socorre. Amália 
cuida de Griselda. Guaracy avisa a Paulo 
que Esther passou mal, mas ele não dá aten-
ção. Pereirinha pede para Ferdinand liberar 
sua entrada no Marapendi Dreams. Griselda 
se surpreende ao encontrar Pereirinha e Teo-
dora em sua sala.

Totalmente Demais - Globo - 19h – sex-
ta-feira: Jonatas questiona Jamaica sobre 
seu comportamento na festa. Fabinho e Leila 
fazem as pazes. Jonatas desabafa com Ro-
sângela sobre ter prejudicado Eliza. Jeniffer 
mostra para a família o vídeo divulgado na 
internet com o escândalo de Jonatas. Ger-
mano não demite Jonatas e lhe dá uma nova 
chance. Débora avisa a Cassandra que con-
tará para todo mundo que foi ela quem dopou 
Jonatas. Por engano, Carolina assume como 
dela o teste de gravidez de Emanuelly.

Novo Mundo - Globo - 18h – sexta-feira: 
Peter passeia com Amália pelo jardim do 
convento. Sebastião reclama do apoio que 
Dom Pedro deu para Diara. Jacira promete 
ajudar Ferdinando. Padre Olinto pede que 
Piatã não duvide de Jacira. Domitila faz in-
sinuações sobre Anna que deixam Thomas 
intrigado. Anna fala com Liu sobre seu pai. 
Thomas ameaça Nívea, que acaba revelan-
do que Vitória é filha de Joaquim. Nívea se 
apavora com a reação de Thomas. Liu des-
conversa quando Anna a questiona sobre 
filhos. Dom Pedro impede Joaquim de beber 
o café preparado por Elvira. Licurgo confessa 
sua paixão por Elvira para Germana. Piatã 
decide seguir Jacira. Ferdinando encontra a 
planta que procurava. Diara e Wolfgang aju-
dam pessoas escravizadas fugidas da fazen-
da de Sebastião.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: 
Roney e Josefina passam a noite juntos. 
Keyla toma mais um comprimido, sem que 
ninguém perceba. Lica não gosta de ver que 
Marta e Luís estão se entendendo. Clara 
chega com Edgar à festa, e Lica fica chatea-
da. Tato se impressiona com o desempenho 
de Keyla na pista de dança. Fio tenta beijar 
Ellen na frente de Jota. Benê se insinua para 
Guto. Tina se incomoda com a postura de 
Anderson. Lica não gosta de ver MB beijan-
do Samantha. Keyla se sente mal e acaba 
desmaiando no banheiro.

Ouro Verde - Band - 20h20 – sexta-feira: 
Salvador coloca a faca no pescoço de Jorge, 
mas é dominado e depois levado à força para 
a clínica psiquiátrica. Lúcio conta a Judite 
que o filho e o marido dela estão envolvidos 
em atividades criminosas. Catarina encontra-
-se com Tomás.

As Aventuras de Poliana - SBT - 20h50 – 
sexta-feira: Luigi fica chateado por não po-
der comparecer ao Festival de filmes amado-
res no Rio Grande do Sul. Guilherme sugere 
que ele e Raquel dêem um tempo no relacio-
namento. Jeff começa a realizar os desafios 
propostos para entrar no grupo secreto. Por 
problemas de convivência, Claudia e Dur-
val começam a discutir. Glória abre o jogo, 
e conta toda a verdade para a família. Jeff 
descobre que Violeta mentiu, e na verdade 
entende de programação.

Betty, A Feia em NY - SBT - 18h30 – sex-
ta-feira: Durante uma noite de amor com 
Nícolas, Patrícia encontra uma pista muito 
importante e agora Daniel poderá desvendar 
a verdadeira cara da V&M. Cindy visita Mata 
e consegue informação sobre o disco duro 
de seu cmputador onde acredita que poderá 
encontrar provas contra Daniel e entregá-las 
a Ricardo. Armando pede perdão a Betty pela 
cena do hospital e a convida para sair. Ar-
mando pergunta a Betty se ela ainda o ama. 
Ela responde que sim e a prova é que voltou 
a fraudar o relatório financeiro na ajudá-lo. 
Fábio e Romina ficam tensos quando Hugo 
decide levar Inesita para sua casa enquanto 
se recupera. Demétrio soluciona o problema 
de Catalina com os impostos e comenta com 
Betty sobre a falta de escrúpulos do contador 
que mentiu e a enganou. Betty fica pensativa 
pois faz o mesmo na V&M. Marcela conta a 
Margarita que Armando brigou na rua com o 
namorado de Betty. Margarita exige uma ex-
plicação do filho e fica surpresa ao ver como 
ele a defende.

O Que a Vida Me Roubou - SBT - 17h15 
– sexta-feira: Tomás pega uma arma e sai 
furioso atrás de Demétrio, enquanto Josefina 
fica chorando. Graciela conversa por telefo-
ne com Amélia, para se colocar a par do que 
ocorre na fazenda Almonte, e prometem se 
ver logo. Adolfo avisa Demétrio que Tomás 
Valverde está em Água Azul e precisam partir 
logo, Tomás chega gritando com Demétrio, 
mas Lauro o acalma. Tomás exige que De-
métrio se case com sua irmã, já que a usou, 
Lauro dá sua palavra de honra a Tomás que 
seu filho se casará com Josefina. Demétrio 
e Adolfo escapam por uma janela. Graciela 
visita Josefina em sua residência e pede que 
acalme seu irmão, se quer ver Demétrio com 
vida. Tomás aceita esperar que Demétrio 
volte de viagem para se casar com Josefina. 
Adolfo e Demétrio se escondem na fazenda 
“Arguelles”, onde pensam em ficar até que as 
coisas se acalmem. Esmeralda está na caba-
na com José Luis quando chega Renato, Es-
meralda explica o que quer, mas Renato se 
nega a acreditar, já que está com ciúmes de 
seu trabalho. Na cabana, Loreto chega com 
Pedro e depois chega Joventino. José Luis 
e Renato escutam quando Joventino pede a 
Pedro que investigue tudo sobre Alessandro, 
já que pensa que ele não é filho de Benjamin, 
Pedro pede que o mate. Renato faz José Luis 
pensar que dirá a Alessandro o que ouviu. 
Renato e Esmeralda partem juntos, Angélica 
prepara um jantar romântico na cabana para 
José Luis, eles se beijam, enquanto Montse 
entra sem ser vista. Victor tenta conquistar o 
amor de Nádia. Alessandro se aproxima de 
Montserrat, mas ela o rejeita, Maria aprovei-

ta para dançar com ele. Alessandro procura 
Montserrat em seu quarto e se zanga porque 
não a encontra ali. Montserrat flagra Angélica 
e José Luis se beijando.

Cúmplices de um Resgate - SBT - 21h30 
– sexta-feira: Sandro, Navarro e Vargas são 
presos na mesma cela em que Vicente está. 
Padre Lutero pede em oração que Rebeca 
descubra sozinha que é mãe de gêmeas. 
Júlia, Joaquim e Felipe arrumam suas coi-
sas para serem levados pelo casal. Isabela 
decide fazer alguma coisa para que Regina 
pense haver fantasmas na casa. Lurdinha 
descobre que Navarro foi preso e que Frede-
rico disse a verdade. Gemima tenta seduzir 
Pedro. Helena chega e estranha ao ver a 
cena. O casal é preso e Flora consegue re-
tomar a guarda dos seus sobrinhos. Otávio 
vê fotos e descobre que Isabela, vocalista da 
C1R, é idêntica a Manuela. Flávia diz para 
Rebeca que estranhamente Manuela tirou 
uma péssima nota na prova de matemática. 
Otávio descobre que Regina não é mãe de 
Priscila, mas sim, Safira.

Apocalipse - Record - 20h45 – sexta-feira: 
André diz que Felipe não deveria ter lhe pro-
curado no local de trabalho. Adriano provoca 
Débora. Stefano aconselha Ricardo. Ben-
jamin recebe uma mensagem de Wallace. 
Vestido de membro da ceita Filhos do ama-
nhã, Nicanor fala com Guto. O vilão liga para 
Lúcio. O pastor Jonas tenta tranquilizar as 
pessoas. Guido afirma que Nicanor vai atrás 
de César. Jonas fala sobre o Anticristo. Ar-
thur noticia os últimos acontecimentos. Jonas 
pede perdão à Laodiceia pelos erros do pas-
sado. Uri cogita pedir ajuda financeira a Ri-
cardo. Benjamin alerta André para os perigos 
do plano de Ricardo. Vittorio se oferece para 
ajudar Glória a achar o filho. Débora seduz 
Luca. Stefano estranha o comportamento 
de Vitório. Ricardo critica Adriano. Zoe edi-
ta o discurso de Ricardo e descobre que ele 
reproduziu um discurso de Hitler. César está 
com ela e concorda. Zoe diz que provará que 
Ricardo é o Anticristo.

Jesus - Record - 21h30 – sexta-feira: O 
oficial surpreende a todos ao pedir a ajuda 
de Jesus para salvar seu filho que está mor-
rendo. A esposa do oficial chora sem poder 
ajudar o filho enfermo. Cornélius tenta pres-
tar ajuda, mas não tem o que fazer. O menino 
parece parar de respirar. Com fé, o Oficial im-
plora pela ajuda de Jesus. O Messias apenas 
diz que o menino viverá. A esposa do oficial 
e Cornélius são surpreendidos com a recu-
peração do menino. Emocionado, o Oficial 
retorna para casa e Jesus segue seu cami-
nho. Chuza pede para Joana voltar com ele, 
mas ela avisa que só retornará depois de ser 
batizada por Batista. Sem querer, Longinus 
confessa para Petronius que espancou Ba-
tista. Jairo acorda ao lado de Adela. Irritado, 
Petronius ordena que Caius e Longinus la-
vem as latrinas do palácio. De partida para 
Nazaré, Sula e João encontram com Asisa e 
Mateus. Cornélius fala sobre o milagre feito 
por Jesus. Iscariotes admira a liderança de 
João Batista. Jairo elogia a beleza de Debo-
rah. Helena e Salomé se encontram escon-
didas na cozinha de Almáquio. A caminho 
de Nazaré, João e Sula encontram soldados 
romanos no caminho. Arimatéia não percebe 
Jairo dando em cima de sua filha. Almáquio 
fica preocupado com a presença de Helena 
e Salomé em sua cozinha. Pilatos finge su-
portar Antipas. Claudia questiona a atitude 
de Herodíade de ter delatado Helena. No 
templo, Malco avisa que João Batista foi es-
pancado. Iscariotes pede para ser batizado 
por Batista. Sula e João chegam à casa de 
Maria. Barrabás descobre sobre a surra que 
Batista levou e avisa que reunirá os rebeldes. 
Cornélius fica impressionado com o milagre 
que presenciou. Em conversa com Sula, 
Maria e Mirian falam do milagre que Jesus 
fez no casamento de Youssef. Jesus cura 
uma menina cega. Sara sorri ao ver Pedro e 
Gabriela se tratando com carinho. Milagrosa-
mente, Jesus toca nas mãos de um leproso 
e o cura. Judite observa a serva Livona cui-
dando de Caifás. 

FILMES

Sexta-Feira Muito Louca – Globo - 14h58 
– sexta-feira:  Tess e Anna são mãe e filha 
que vivem às turras. Decididas a acabar com 
as brigas, elas repentinamente trocam de 
corpos. Agora, cada uma precisa aprender a 
lidar com a vida da outra, com as confusões 
crescendo ainda mais pelo fato de Tess estar 
de casamento marcado.

Beethoven: A Corrida para a Fama – SBT 
- 23h15 – sexta-feira: Eddie, pai solteiro de-
dicado, trabalha como treinador de animais 
e assistente em filmes em que seus “alunos” 
atuam. Seu filho, Billy, cansado de pedir um 
cachorro para o pai, não pensa duas vezes, 
quando encontra, nas ruas, um enorme São 
Bernardo e o leva para a casa! O simpático 
cão logo dá pistas que revelam seu nome e 
se destaca, acidentalmente, como um astro 
nas telas.

Reza a Lenda – Globo - 1h56 – sexta-fei-
ra: Em uma terra sem lei, a sorte favorece 
apenas os mais fortes e corajosos. Ara, um 
homem de ação e poucas palavras, é o líder 
de um bando de motoqueiros armados que 
acredita em uma antiga lenda capaz de de-
volver justiça e liberdade ao povo da região. 
O poderoso Tenório concentra todas as suas 
forças para destruir o bando de Ara. Durante 
a perseguição, a jovem Laura é resgatada de 
um acidente e tem que seguir o bando contra 
a sua vontade, despertando ciúmes em Se-
verina, companheira de Ara.

K-9: Uma Aventura de Natal – Globo - 4h26 
– sexta-feira: A pequena Kassie resgata um 
cão policial aposentado, Scoot, que vira seu 
melhor amigo. Juntos, eles fazem novos ami-
gos e ajudam a arrecadar dinheiro para as 
crianças menos afortunadas. Mas quando 
dois vigaristas vão trabalhar para o pai de 
Kassie só para roubar dinheiro, eles preci-
sam encarar uma tremenda aventura para 
pegar os bandidos e salvar o natal.

Novelas e Filmes

Parabéns e felicidades ao jor-
nalista Marcos Paulo Braggion, 
que nesta sexta-feira (15), apa-
ga velinhas. Receba os votos de 
saúde, paz e sucesso, da esposa 
Lígia, dos filho Pedro, familia-
res, amigos e leitores do portal 
SeuJornal.com. Quando quaren-
tena passar, aguardamos aquela 
churrascada prometida!!!
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Hoje, o jornal O Se-
manário comemora seus 
29 anos com alegria 
e pouca festa. Parece 
uma tarefa inimaginável 
numa cidadezinha do in-
terior ter um jornal com a 
qualidade gráfica e edito-
rial deste, e manter-se em 
pé,  resistir a “pauladas” 
e indiferenças quando se 
ousa falar ou criticar e 
agir com imparcialidade. 

O ideal de João Pro-
ença, José Carlos Dar-
ros  (Zé Coquinho), José 
Maria de Campos e todos 
os colaboradores e colu-
nistas que comungam ao 
lado de Túlio Darros (seu 
atual diretor-proprietá-
rio),  com este desafio 
semanal de contar e res-
gatar a história da Cidade 
Coração e região. 

Cada um ao seu tempo 
está dando seu quinhão 
de prestação de registro 
histórico que sempre o 

jornal será. Não dá nem 
para reclamar da falta de 
apoio, onde parece que o 
veículo de comunicação 
só é válido e presta quan-
do a gente precisa dele. 
Seguir em frente, matan-
do um leão por dia, tal-
vez dois e a tapa. 

Parabéns ao O Se-
manário e toda equipe, 
contem sempre com a 
parceria da R FM Rafard 
107,9.
____________________

Por Francisco 
Antonio Marques 

(Chico Rebete), diretor 
da rádio R FM, locutor 

e radialista

Exames de Covid-19 são realizados 
pelas leituras de IgG e IgM 

Coronavírus  |  Capivari também recebeu testes rápidos do Ministério da Saúde

A Prefeitura de Ca-
pivari adquiriu em abril 
testes rápidos para de-
tecção da Covid-19, que 
objetiva realizar a tria-
gem preliminar do vírus, 
detectando anticorpos 
IgG e IgM para corona-
vírus.    

É um teste combina-
do desses anticorpos e 
pode fornecer informa-
ções sobre estágio da 
infecção, desde casos 
assintomáticos até a fase 
de convalescência. São 
utilizados para situações 
em que o profissional da 
saúde precisa tomar de-
cisões e agir de forma 
ágil, além de ser útil para 
identificar pacientes que 
obtiveram falso-negati-
vo no resultado de PCR.   

Além destes, na últi-
ma semana, Capivari re-
cebeu testes rápidos dis-
tribuídos pelo Ministério 
da Saúde. Ambos os tes-
tes utilizam amostras de 
sangue capilar ou veno-
so, e o resultado é verifi-
cado após 15 minutos da 
realização do teste.  

Devido as caracterís-
ticas da infecção pelo 
SARS-CoV-2, nos pri-
meiros dias após o início 
dos sintomas os anticor-
pos não são devidamente 

detectados. Para atingir 
valores de sensibilida-
de de 86%, é necessário 
que o teste seja realizado 
após o sétimo dia do iní-
cio dos sintomas.  A reali-
zação de testes de detec-
ção de anticorpos contra 
SARS-CoV-2 permite o 
retorno dos profissionais 
de saúde e segurança ao 
trabalho, e que medidas 
de isolamento, acompa-
nhamento e intervenção 
possam ser realizadas 
com maior acerto.  

Em qualquer caso e 
como medida indiscri-
minada, o Ministério da 
Saúde reforça a neces-
sidade dos cuidados de 

higiene respiratória e 
distanciamento social.   

O resultado do teste 
isoladamente não confir-
ma nem exclui comple-
tamente o diagnóstico 
de Covid-19. Contudo, 
em conjunto com as in-
formações clínico epi-
demiológicas é possível 
que o resultado do teste 
seja utilizado para quali-
ficar a decisão dos pro-
fissionais.   

A equipe da Secre-
taria de Saúde de Capi-
vari segue a recomen-
dação do Ministério da 
Saúde, de que pessoas 
com condições de risco 
sejam acompanhadas, 

preferencialmente pelo 
telefone, até completar 
14 dias do início dos 
sintomas. Ao sinal de 
piora do quadro clíni-
co é necessária avalia-
ção presencial imediata, 
para que seja tomada in-
tervenção apropriada em 
tempo oportuno. 

Foto ilustrativa de teste rápido para identificar se paciente tem ou não coronavírus (Foto: Reprodução/Internet)




