
Comércio terá horário 
especial no sábado (10) 

e no feriado (12)

CAPIVARI

Defesa Civil do 
Estado emite 

alerta de calor 
intenso

CLIMA

POLÍCIA MILITAR DE RAFARD ABORDA CONDUTOR DE 
VEÍCULO COM ARMA DE FOGO NA CINTURA. PÁGINA 7

Prefeitura suspende 
volta às aulas presenciais 

nas escolas estaduais 
do município

CAPIVARI

Escolas particulares têm autonomia para decidir se 
retornarão às aulas presenciais.  Página 8

Lojistas poderão funcionar das 9h às 17h neste 
fim de semana. Página 6

Várias espécies de peixes foram encontradas mortas em Rafard, 
entre elas, bagre, lambari e tilápia. Cetesb esteve no local e coletou 

amostras da água, mas não constatou nada. Página 12

Moradores flagram 
peixes mortos 

no Rio Capivari

Sensação térmica pode 
ultrapassar os 45°C 
em algumas regiões 

paulistas; temperatura 
deve começar a baixar 

a partir de 
segunda-feira (12). 

Página 5 RAFARD

Suspensão de 
eventos é uma 

medida preventiva da 
Prefeitura de Rafard 
contra a Covid-19. 
Cidade tem apenas 
8 casos ativos no 

momento. 
Página 6

CORONAVÍRUS

Festas das 
Crianças e 

Desafio MTB 
são cancelados 

em Rafard
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Tabaco
A maconha é uma dro-

ga ilícita, mas salvo um ou 
outro efeito da cannabis, 
o tabaco embora lícito, é 
pior, mais agressivo à saú-
de, provoca maior por-
centagem de dependentes 
e sua abstinência é mais 
duradoura e traumática.   

Participei com equipes 
médicas lideradas pelos 
médicos cirurgiões Ajax 
Silveira, Gideão de Oli-
veira em algumas cam-
panhas de “Como Deixar 
de Fumar em 5 Dias” em 
S. Paulo, Cotia e outras 
cidades. Entre seus ma-
teriais didáticos levavam 
pulmões, fígados e cére-
bros de fumantes e de não 
fumantes, dissecando-os a 
� m de mostrar os efeitos 
malé� cos do fumo. Inú-
meros tabagistas assisten-
tes abandonavam o vício, 
mas a abstinência é muito 
difícil, requer muita força 
de vontade, alguns volta-
vam ao danado. 

O fumo é originário da 
América do Sul. Os índios 
usavam nos seus rituais 
muito antes da chegada de 
Colombo. O francês Jean 
Nicot (1530-1600) o levou 
à França e daí espalhou-se 
pela Europa. 

A maioria dos fuman-
tes torna-se dependente 
da nicotina antes dos 19 
anos de idade. Entre os 
fatores que levam ao vício 

está a publicidade dirigida 
principalmente aos ado-
lescentes, jovens e mulhe-
res, fornecendo uma falsa 
imagem de que fumar é 
charmoso, proporciona 
bom desempenho sexual 
e esportivo, independên-
cia e liberdade. No Brasil, 
a publicidade de produtos 
de tabaco é proibida. No 
entanto, o fácil acesso à 
compra, o baixo preço dos 
cigarros, a in� uência de 
amigos, pais e ídolos fu-
mantes, corroboram para 
que os jovens experimen-
tem cigarros, tornando-se 
dependentes de nicotina. 
O Mundo tem 1,1 bilhão 
de fumantes, dos quais 
300 milhões estão na Chi-
na. Embora o número 
ainda seja alto, aplausos 
para o nosso Brasil, é o 
país com maior queda no 
número de fumantes!

O tabaco causa dife-
rentes tipos de in� amação 
e prejudica os mecanis-
mos de defesa do organis-
mo, portanto, os fumantes 
têm maior risco de infec-
ções por vírus, bactérias e 
fungos. Devido o tabagis-
ta levar a mão à boca para 
fumar é forte candidato 
à infecção pelo Corona-
vírus. O tabaco quer seja 
cigarro de papel, ou de 
palha, charuto, cachimbo, 
ou, narguilé mata 7 mi-
lhões de pessoas por ano. 
A nicotina é absorvida em 
até 19 segundos pelo apa-
relho respiratório, estô-

mago, intestinos, cérebro 
causando irritabilidade, 
depressão, insônia, falta 
de concentração, hiperso-
nia, alteração na pressão 
arterial e nos batimentos 
cardíacos... A fumaça, 
com suas mais de 4 mil 
substâncias químicas, ina-
ladas pelas vias respirató-
rias e também pela muco-
sa oral para os pulmões e 
distribuída pelo sangue 
rapidamente, facilitan-
do o acesso da nicotina, 
droga psicoativa, dando 
a sensação de prazer por 
liberar neurotransmisso-
res, causando dependên-
cia e necessidade de maior 
consumo da mesma – é 
uma doença catalogada 
pelo CID (Classi� cação 
Internacional de Doenças 
da OMS). 

Com a dependência 
cresce o risco de adquirir 
doenças. O fumo tem re-
lação com mais de 50 en-
fermidades: vários tipos 
de câncer bucal, faringe, 
laringe, é responsável por 
mais de 90% dos cânceres 
de pulmões, estômago, fí-
gado; causa doenças res-
piratórias: en� sema pul-
monar, bronquite, asma, 
infarto, angina, hiperten-
são, AVC, tromboses, do-
enças do aparelho diges-
tivo como cirrose, câncer 
no estômago, intestino e 
cólon, além de impotên-
cia, infertilidade femini-
na, menopausa precoce 
e mais traumática, com-

plicações e uma série de 
outras.

Segundo a Goodman 
& Gilman (2005) a fuma-
ça dos cigarros produz 
efeitos indesejáveis como 
o monóxido de carbono, 
dióxido de carbono, óxi-
dos de nitrogênio, amô-
nia, nitrosamidas voláteis, 
cianeto de hidrogênio, 
compostos voláteis, en-
xofre, hidrocarbonetos 
voláteis, álcoois, aldeídos 
e cetonas. Algumas des-
sas substâncias são fortes 
inibidoras do movimento 
ciliar. A fase particulada 
contém nicotina, água e 
alcatrão. 

O fumo  causa  a  mor-
te  de  milhares  de  fu-
mantes passivos. Parar de 
fumar é parar de morrer 
lentamente. Aqueles que 
o amam e a sua saúde 
agradecerão sua luta para 
deixar esse vício que não 
lhe traz um só benefício. 
No Brasil a cada ano 157 
mil morrerão devido ao 
tabagismo; com o aumen-
to do número de fuman-
tes do sexo feminino, 43% 
das mulheres terão câncer 
de pulmão neste ano. Nos 
EUA já é a maior causa da 
morte do sexo feminino. 
Não se candidate a mora-
dor do cemitério, saia da 
� la. 

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

Movimento perigoso contra a vacinação de covid-19
Hoje, o ‘eu não sei’ 

se tornou o ‘eu ainda 
não sei’. Bill Gates

São muitas as mensa-
gens falsas espalhadas, in-
discriminadamente, atra-
vés de grupos e rede de 
contatos sociais. A mais 
recente fala sobre a cura 
da infecção com um mé-
todo bem simples: com 
uísque e mel. Mas não 
houve milagre, nem cura 
por enquanto, porque ne-
nhum remédio ainda foi 
capaz de prevenir a infec-
ção pelo coronavírus.

A grande esperança é 
com a aplicação de vaci-
nas, e grandes potências 
econômicas disputam 
essa liderança de apresen-
tar uma com resultado, o 
mais satisfatório, porque 
o tempo é curto.

E nessa busca pela pre-
servação da saúde e pelo 
ganho � nanceiro surgem 

os favoráveis e os contra a 
vacinação.

A pandemia do novo 
coronavírus contribuiu 
para que os grupos anti-
vacina voltassem a ganhar 
visibilidade. O movimen-
to, que surgiu nos Estados 
Unidos no � m da década 
de 90, divulga ideias ab-
surdas e mentirosas sobre 
imunizantes e a� rma que 
a vacina contra a Covid-19 
será puro veneno e que os 
“laboratórios vão, na ver-
dade, introduzir chips no 
corpo das pessoas”. O gru-
po costuma publicar víde-
os com informações falsas 
que viralizam rapidamen-
te e ganham o apoio de 
milhares de pessoas. 

Recebi de alguns ami-
gos, pela internet, alguns 
vídeos de supostos mé-
dicos que desaprovam as 
novas vacinas, desde ita-
liano, alemão com tradu-
ção legendada, e um bra-

sileiro que chama a vacina 
de lixo.

Ao contrário do que diz 
esse perigoso movimento, 
a vacina é a forma mais e� -
caz, senão a única, de fre-
ar o contágio de doenças 
infecciosas como o novo 
coronavírus. Mesmo que 
não tenha cem por cento 
de aprovação, é melhor se 
expor a algumas contrain-
dicações do que ter que 
enfrentar a covid-19, que 
já derrubou um milhão de 
pessoas no mundo num 
caixão lacrado.

No Brasil já se pensa 
em uma lei da vacina, de 
obrigatoriedade legal, pois 
que se 70% da população 
for vacinada cria-se uma 
imunização contra aqueles 
que não aceitaram – uma 
minoria. Na atualidade, a 
vacinação no Brasil é par-
cialmente obrigatória; o 
ECA – Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente – cria 

a obrigatoriedade para o 
conjunto de vacinas infan-
tis recomendadas pelas au-
toridades sanitárias.

Mas, por outro lado, 
inexiste penalidades de-
� nidas na lei para os pais 
que não cumprem com 
seus deveres, desobede-
cendo a lei.

No Brasil, o movi-
mento antivacinal, ainda 
pequeno no país, tende a 
crescer sob o impulso do 
misticismo, ignorância e 
descrença dos benefícios 
das vacinas.

O que se questiona é 
se será necessário o Con-
gresso, muito desacredi-
tado, criar uma legislação 
para impor a imunização 
geral, compulsoriamente, 
e com lei para punir efeti-
vamente aqueles que têm 
responsabilidade de tuto-
res de menores e que não 
cumprem seus deveres so-
ciais e de progenitores.

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

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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ArTiGo    J. R. G����� �� O�������, ensaísta, 
biógrafo e historiador

Uma carta de Rodrigues de Abreu
No último dia 27 de 

setembro, comemoramos 
o 123º. aniversário de 
nascimento de Rodrigues 
de Abreu - capivariano 
de berço e bauruense de 
adoção, teve, em sua cur-
ta existência (30 anos de 
vida) os contrastes de uma 
época difícil e paradoxal: 
pobreza e reconhecimen-
to intelectual. Pobreza, em 
sentido � nanceiro; reco-
nhecimento intelectual, 
mercê do seu talento e ca-
pacidade criativa.

Para homenageá-lo 
condignamente, este pe-
queno e signi� cativo arti-
go que, indubitavelmente, 
serve para a nossa re� exão 
cotidiana.

O jornal Diário da No-
roeste, de Bauru, que foi 
um meio de comunicação 
que sempre esteve ao lado 
do poeta Rodrigues de 
Abreu, na década de 1920, 
não deixava de seguir, sis-
tematicamente, os passos 
do criador da Casa Des-
telhada. Isto se deu pela 
intercessão do seu Diretor 
Presidente João Maringo-
ni, um dos seus maiores 
admiradores.

Examinando as suas 
notícias sociais, notamos 
um verdadeiro acolhi-
mento e a simpatia que 
o povo bauruense nutria 
pela chegada de Abreu em 
terras bauruenses, fato que 
verdadeiramente ocorreu 
em janeiro de 1923. A ci-
dade  tinha, então, 27 anos 
de fundação, possuindo, 
como ponto principal, a 
rua Araújo Leite, onde o 
poeta residiu, além de, uns 
tempos, estar no Sítio “São 
Gilberto”, onde comple-
taria a 4ª. parte (Macega 
Florida) da sua obra Casa 
Destelhada.

Em princípio, dizia o 
jornal que com sua chega-
da, a cidade teve um im-
portante desenvolvimento 
cultural. Segundo registra 
o estudioso Fábio Paride 
Pallotta, em sua tese sobre 
a Ferrovia em Bauru, “Ro-
drigues de Abreu foi agita-
dor cultural, dramaturgo, 
poeta e orador do Centro 
Católico”. A antiga revis-
ta Capivari em Camisola 
tornou-se Bauru em Foco, 
com o poeta interpretando 
com êxito vários persona-
gens.

Contudo, doente e sem 
recursos � nanceiros para 
o seu tratamento, a socie-
dade bauruense se uniu, 
em todos os seus segui-
mentos culturais e de be-
nemerência para angariar 
fundos em prol do poeta. 
Entre essas entidades, uma 
se destacou decisivamente 
para amenizar o pesado 
fardo de uma tuberculose 
que se avançava de manei-
ra avassaladora. Tratava-se 
da  “Damas de Caridade”, 
tendo como a principal 
responsável a Prof. Ernes-
tina Maringoni da Graça 
Leite, Graças a acolhedo-
ra iniciativa, propiciou 
ao poeta o seu interna-
mentos, por várias opor-

tunidades, em Campos 
do Jordão e São José dos 
Campos. Desta última, em 
data de 25 de dezembro de 
1925, o poeta redige a sua 
carta tão profunda como  
comovente:

Excelentíssima Senhora. 
Dona Ernestina Marin-
goni. da Graça Leite.  Es-
pero que me concederá a 
permissão de nesta carta 
enviar a Vossa Senhoria os 
meus mais sinceros cum-
primentos pelo artigo “Da-
mas de Caridade”, publi-
cado há pouco no “Diário 
da Noroeste”. Raramente, 
tenho procedimento idên-
tico. Uma grande dose de 
timidez, quase sempre, me 
tolhe a deliciosa audácia 
desta atitude. Muita vez, 
num real constrangimen-
to, deixo de aplaudir com 
o meu público entusiástico 
atos dos meus semelhan-
tes, que me causam felizes 
momentos espirituais. Para 
vencer este feito de quem se 
enrodilha, é preciso que a 
consciência, sobremaneira 
enternecida, me aponte o 
silencia como uma prová-
vel falta. Escrevo, pois, a 
Vossa Senhoria, na con-
vicção de que no meu foro 
íntimo, calando-me, come-
teria um crime.

Mas, não foi a admira-
ção sincera pelo estilo e gra-
ça do artigo que me moveu. 
Levaram-me a isto, além 
da beleza real diluída por 
aquelas frases, umas coi-
sas que me � zeram pensar, 
que boliram com a minha 
sensibilidade. Coisas  que 
estão nas 16 linhas iniciais 
do artigo e no � nal referen-
te à pobreza envergonhada.

Não estivesse tão sem co-
ragem, e escreveria um arti-
go colaborando com o meu 
pouco na obra altamente 
social das senhoras de Bau-
ru. Está claro que, de entra-
da, faria meus os conceitos 
sobre a mulher emitidos por 
Vossa Senhoria.

Penso que só as mulhe-
res, devido a uma grande 
reserva de sutil ternura, 
sabem fazer a caridade in-
teligentemente. Inteligen-
temente, porque a fazem 
com o coração. Não é pa-
radoxo. A caridade feita 
apenas com a razão perde 
toda a sua beleza e utili-
dade. A � lantropia, muita 
vez, é árida. O coração não 
lhe sopra a ternura. E há 
casas hospitalares, levan-
tadas com as linhas geomé-
tricas da inteligência, que 
espantam as necessidades 
pela secura de carinhos. 
As mulheres, fazendo de 
todo movimento  humano 
um ato religioso, diviniza-
ram o gesto eu ampara. Só 
elas sabem deixar nos lares 
a� itos, à cabeceira de um 
doente cheio do pudor da 
miséria, a certeza de que 
não se lhe fez esmola. Deu-
-se-lhe, por equidade, o que 
lhe era devido no banquete 
da vida. E a sutileza que 
as mulheres desenvolvem 
para que não abata mo-
ralmente o necessitado, só 
ela tem o valor da melhor 

esmola...
Por aí Vossa Senhoria vê 

o quanto me enternecem o 
tópico � nal do artigo. O sa-
ber que as “Damas de Ca-
ridade” põem especial ca-
rinho no socorro à pobreza 
envergonhada. O meu tem-
peramento de envergonha-
do e de tímido sabe avaliar 
muito em este capítulo.

Em verdade, a pobreza 
mendicante é dolorosa. Os 
ranchos errantes dos han-
senianos, que se eternizam 
devido à imprevidência 
dos homens, são dos espe-
táculos mais rascantes que 
há. Há os mendigos lamu-
rientos, des� ando a litania 
enfadonha das suas neces-
sidades. Há os que exibem 
as chagas, ferindo-nos a 
vista para melhor ferirem 
o coração. Há os cegos que 
empressionam tanto. E os 
tísicos, pobrezinhos, que 
pedem num acesso de tosse. 
Como tenho pena dos meus 
irmãos tísicos!

Mas, não é só a pobreza 
perto, e dos mendigos das 
ruas, que merece o nosso 
auxílio. Há uma outra lon-
ge, isolada no seu pudor e 
no seu orgulho, feita tam-
bém de cegos, de tísicos, de 
todos os doentes, de todos 
os infelizes. Outra pobreza 
que se não exibe, ou por 
que já brilhou entre os ho-
mens, ou porque tem nível 
intelectual elevado, ou por-
que não quer envergonhar 
aos seus que são considera-
dos... Como � que contente 
em saber que essa pobreza 
vai ser, na minha querida 
cidade de Bauru, carinho-
samente socorrida!

A meu ver, o mais des-
venturado de todos os men-
digos, o que mais sofreu, foi 
aquele orgulhoso � dalgo, 
� or da nobreza do seu país, 
o maior da sua raça em to-
dos os tempos – Luiz Vaz 
de Camões. Tinha saber, 
tinha sangue nobre, tinha 
orgulho, tinha certeza do 
seu valor, e morreu comen-
do o pão amargo da esmo-
la, amargo porque não foi 
oferecido por doces mãos 
femininas.

Deus guarde Vossa Se-
nhoria e os seus, 

Rodrigues de Abreu. 

Tenhamos, sempre, 
a iniciativa de cultuar a 
memória do poeta, até 
como paga pelo muito 
que ele fez... e fê-lo com 
a dignidade, humildade 
e desprendimento de um 
verdadeiro poeta-homem, 
homem-poeta. 
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Defesa Civil do Estado emite alerta de calor intenso
Clima  |  Sensação térmica pode ultrapassar os 45°C em algumas regiões paulistas; temperatura deve começar a baixar a partir de segunda-feira (12)

A Coordenadoria Es-
tadual de Proteção e De-
fesa Civil alerta que, até 
domingo (11), persistirá 
a sensação de calor in-
tenso e, em alguns mo-
mentos, de calor severo. 
O pico deve acontecer 
nesta sexta-feira (9). 
Pancadas de chuvas for-
tes, com possível queda 
de granizo, em pontos 
isolados, também po-
dem ocorrer.

No Vale do Ribeira, 
Serra da Mantiqueira e 
Baixada Santista, a sen-
sação térmica ficará na 
casa dos 35°C. No Li-
toral Norte, na casa dos 
40°C. Já na Região Me-
tropolitana da Capital, 
São José dos Campos, 
Itapeva, Sorocaba, Cam-
pinas e Franca, a sen-
sação pode variar entre 
40°C e 45°C.

Nas regiões de Bau-
ru, Araraquara, Marília, 
Ribeirão Preto, São José 
do Rio Preto, Presidente 
Prudente, Araçatuba e 
Barretos, tende a ultra-
passar os 45°C.

A umidade relativa do 
ar (URA) atingirá níveis 
mais críticos. Também 
podemos ter piora na 
qualidade do ar, princi-
palmente nos grandes 
centros urbanos.

A URA afeta o orga-
nismo de todos os seres 

vivos. Valores abaixo 
de 40%, além de difi-
cultarem a dispersão de 
poluentes, provocam o 
ressecamento das mu-
cosas das vias aéreas, 
tornando a pessoa mais 
vulnerável a doenças 
respiratórias e a infec-
ções virais e bacterianas.

A baixa umidade do 
ar também favorece o 
aparecimento de proble-
mas oculares e alergias 
e a desidratação, sendo 
um sério risco, princi-
palmente para crianças e 
idosos.

Assim, devemos au-
mentar a ingestão de 
líquidos, frutas e vege-
tais; manter olhos e vias 
nasais hidratados, com 
colírios e soros ou la-
vando-os; utilizar umi-
dificadores e/ou toalhas 

úmidas nos cômodos da 
casa; evitar o uso de ar-
-condicionado, pois res-
seca ainda mais o ar; e 
evitar atividades físicas 
entre 11h e 17h.

A economia de água 

também é importante 
neste período. A popula-
ção pode contribuir ado-
tando algumas medidas 
simples, como evitar ba-
nhos demorados e lavar 
os quintais e calçadas.

Para mais informa-
ções, acesse o nosso 
site (www.defesacivil.
sp.gov.br) e siga as nos-
sas páginas no Facebook 
(@defesacivilestadual), 
Instagram (@defesaci-
vilsp) e Twitter (@defe-
sacivilsp). Para dicas do 
que fazer antes, duran-
te e após um desastre, 
acesse o site da campa-
nha SPAlerta (www.spa-
lerta.sp.gov.br).

Capivari
A Defesa Civil de 

Capivari também emi-
tiu alerta sobre as altas  
temperaturas.

A temperatura po-
derá baixar na próxima 
segunda-feira (12), fi-
cando entre 32º C a 33° 

C, mas voltando a subir 
gradativamente nos pró-
ximos dias.

Lembrando que é 
importante se manter 
hidratado, evitar exposi-
ção ao sol, usar protetor 
solar e bonés.

Altas temperaturas tem feito muita gente sofrer nos últimos dias; ‘calorão’ deve prosseguir até o dia 12 (Foto ilustrativa)
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A foto desta publica-
ção trata-se da casa – que 
infelizmente foi demolida 
– pertencente ao fundador 
de nossa cidade, Júlio Hen-
rique Ra�ard, nascido aos 
26 de dezembro de 1851, 
na cidade do Rio de Janei-
ro, quando o seu pai, Eugê-
nio Ra�ard, veio ao Brasil 
como Consul da Suíça.

Júlio Henrique Raf-
fard, desde jovem, sempre 
nutriu curiosidade e inte-
resse pelos fatos históri-
cos do nosso país, e essas 
qualidades, mais o prepa-
ro intelectual, comercial e 
cultural �zeram dele um 
grande empreendedor, vis-
to que mantinha contatos 
com grupos econômicos 
ingleses, com os quais pos-
suía estreitos vínculos, por 
causa de suas atividades 
comerciais.

No �m do século XIX, o 
imperador Dom Pedro II, 
que havia incluído em seu 
plano de governo, a mon-
tagem de engenhos de açú-
car em solo paulista, desig-
nou mediante Decreto, que 
fosse construído um Enge-
nho Central no município 
de Capivari, atribuindo 
essa tarefa a Irineu Evange-
lista de Souza, personagem 
que gozava da con�ança 
do Imperador, por ser seu 
grande colaborador, co-
nhecido pelos brasileiros 
como Barão de Mauá.

Irineu Evangelista de 
Souza, não demorou a en-
contrar o homem que seria 
uma das peças fundamen-
tais para que o desejo do 
Imperador se tornasse re-
alidade, André Patureau, 
um engenheiro francês das 
Ilhas Mauricio que ele co-
nhecera em uma de suas 
viagens a Paris, onde cos-
tumava ir para comprar 
material para construção 
no Brasil de suas estradas 
de ferro.

O engenheiro Patureau, 
visitou, a convite do Barão, 
as terras de Porto Feliz, 
Capivari, e Piracicaba, que 
foram con�rmadas como 
sendo as de melhor qua-
lidade e mais adaptáveis à 
cultura da cana, por ser de 
clima quente e seco.

Porém, não bastava 

apenas um técnico de re-
nome para levar avante os 
objetivos de D. Pedro II, 
pois faltava a �gura do em-
preendedor, que se interes-
sasse pela política de con-
cessão de garantia de juros 
mantida pelo imperador, e 
topasse investir e trabalhar 
o projeto. 

Aí é que surge a �gura 
do nosso fundador na pes-
soa de Júlio Henrique Ra-
�ard, que além de homem 
de visão, extremamente 
empreendedor, culto e de-
dicado, com seu preparo 
intelectual, comercial e 
cultural colocou em prá-
tica o ambicioso projeto, 
fundando assim o Enge-
nho Central de São João de 
Capivary, no ano de 1883. 

Logo, imigrantes italia-
nos, entre outros europeus 
que haviam chegado aos 
sítios e fazendas da região, 
formam um povoado ao 
redor do Engenho Central, 
atraídos por emprego e 
melhores ganhos, surgindo 
assim a “Villa do Henrique 
Ra�ard” que mais tarde 
passou a ser chamada de 
“Villa Ra�ard”, marcando 
o início da colonização de 
nossa cidade.

As grandes moendas do 
Engenho de Ra�ard são 
movidas graças aos braços 
fortes que alimentam às 

caldeiras colocando-lhes a 
lenha, enquanto outros la-
vram o campo, cultivavam 
as lavouras e fazem o trans-
porte da cana de açúcar.

Aos poucos, as famílias 
vão crescendo, partilhando 
a alegria do progresso, en-
quanto surge em seus cora-
ções, um grande desejo de 
liberdade para conduzir o 
destino daquele povoado, 
na busca de construir a fe-
licidade na terra acolhedo-
ra e hospitaleira. 

Ganhando ares de liber-
dade a pequena Vila Raf-
fard, que tinha a Usina, a 
estação ferroviária, e vários 
pontos turísticos começa a 
sonhar com a identidade 
política e administrativa, e 
isso acabou por chamar a 
atenção dos franceses que 
gerenciavam a Usina, que 
emprestam apoio para tor-
nar o sonho dos morado-
res uma realidade.

Por meio, da emanci-
pação e desintegração de 
Capivari, no ano de 1965, 
�nalmente depois de mui-
ta luta, a Villa Ra�ard se 
torna município, e home-
nageando seu fundador 
adota o nome – Ra�ard. 

(Texto com informações 
extraídas do livro: “Vida 
Social e Política de Rafard”, 
de Silveira Rocha).

A casa do fundador de Ra�ard

Comércio terá horário especial 
no sábado (10) e no feriado (12)

Capivari  |  Lojistas poderão funcionar das 9h às 17h neste fim de semana

No sábado (10), e no 
feriado da Padroeira do 
Brasil – Nossa Senhora 
Aparecida e também Dia 
das Crianças, na segun-
da-feira (12), o comér-
cio de Capivari estará 
liberado para funcionar 
das 9h às 17h.

O intuito, segundo a 
Prefeitura de Capivari, é 
evitar aglomerações de-
vido ao maior movimen-

to no comércio.
Devido a pandemia 

do coronavírus, os co-
mércios tem respeitado 
as 6 horas permitidas de 
funcionamento aos sá-
bados, das 8h às 14h. Os 
bares permanecem com 
o mesmo horário que foi 
estabelecido, sendo per-
mitido apenas 8 horas 
diárias, até às 22h, com 
capacidade máxima de 

30%.   
“Vale ressaltar que a 

pandemia ainda não aca-
bou e o vírus continua 
circulando, desta forma, 
é importante manter o 
distanciamento social de 
no mínimo 1,5 m, usar 
a máscara de proteção 
e álcool em gel 70%”, 
alerta o Comite Epide-
miológico de Enfrenta-
mento ao Coronavírus.

Devido a pandemia do coronavírus, comércios tem respeitado as 6h permitidas de funcionamento (Foto ilustrativa)

Festas das Crianças e Desafio 
MTB são cancelados em Rafard

Eventos  |  Suspensão de eventos é uma medida preventiva da Prefeitura de 
Rafard contra a Covid-19; cidade tem apenas 8 casos ativos no momento

Com intuito de preve-
nir o risco de transmis-
são direta da Covid-19, 
a tradicional Festa do 
Dia das Crianças, rea-
lizada anualmente pelo 
Rotary Club de Rafard, 
e o 5º Desafio MTB Mil 

& Ross, foram cancela-
dos pela Prefeitura de 
Rafard nesta semana.

A medida foi efeti-
vada pelo prefeito da 
cidade, Carlos Roberto 
Bueno, seguindo as re-
comendações da comis-

são municipal de enfren-
tamento ao coronavírus.

O desafio MTB, que 
aconteceria em novem-
bro, foi alterado para 
março de 2021. Mais in-
formações serão divul-
gadas no próximo ano.
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Washi-Ki-O é destaque em 
Campeonato Virtual de Karate

Nos dias 26 e 27 de 
setembro, a Associação 
Washi-Ki-O de Karate, 
de Capivari, participou 
da 1ª Copa Karate Vir-
tual da Sicoobcoper-
mec. O evento foi rea-
lizado pela Associação 
Ninho de Campeões de 
Karate, de Pouso Ale-
gre/MG, e reuniu 482 
atletas. Foram 51 aca-
demias participantes, 
de 49 cidades distribu-
ídas por 15 estados.

Capivari foi repre-
sentada por 15 atletas, 
que conquistaram 2 
medalhas de ouro e 3 
de bronze, alcançando 
a 9ª colocação na clas-
sificação geral.

Destaque para o atle-
ta Christian Menegon, 

campeão na modalida-
de PCD do Parakarate 
e também para o sen-
sei (professor), Edison 
Zuin, campeão na cate-
goria Master.

Outros três atletas 

conquistaram a meda-
lha de bronze: Isadora 
Feres, na categoria Ca-
detes; Laura Caille, na 
categoria 8 e 9 anos e 
Everton Furlan, na ca-
tegoria Master.

“Gostaria de agra-
decer a todos os atletas 
que participaram deste 
evento onde o nível téc-
nico estava bem alto”, 
ressalta o sensei Edison 
Zuin.

ARTES MARCIAIS

PM aborda condutor de veículo 
com arma de fogo na cintura

Rafard  |  Arma e veículo foram apreendidos; homem foi liberado

Um homem foi con-
duzido até a Delegacia 
de Rafard na tarde de 
sexta-feira (2), após po-
liciais localizarem uma 
arma de fogo em sua 
cintura, durante fiscali-
zação de trânsito.

Segundo a Polícia 
Militar, uma equipe re-
alizava a fiscalização na 
avenida São Bernardo 

quando abordou um ve-
ículo VW Fox, placas de 
Americana. Em revista 
ao condutor do veícu-
lo, os policiais localiza-
ram uma arma da marca 
Taurus, calibre 45, com 
oito munições intactas 
em sua cintura.

Questionado, o ho-
mem respondeu aos 
policiais que é colecio-
nador de armas e que 
estaria indo para um es-
tande de tiros. O condu-
tor do veículo apresen-
tou documentos da arma 
que foi constatado estar 
vencido, bem como o li-
cenciamento do veículo 

e também sua CNH des-
de 2016.

Diante da situação os 
policiais conduziram o 
homem até a delegacia de 
polícia de Rafard, onde a 
autoridade plantonista, 
Dr. Ricardo de Abreu P. 
Fiori, após cientificar-se 
dos fatos, elaborou bo-
letim de porte ilegal de 
arma de fogo de uso per-
mitido, sendo esta apre-
endida em auto próprio 
pela distrital. O homem 
foi liberado por não con-
figurar situação de fla-
grante delito. Seu veículo 
foi apreendido e guincha-
do ao pátio Albatroz.

Arma da marca Taurus, calibre 45, apreendida pela Polícia Militar de Rafard durante fiscalização (Foto: Divulgação/PM)
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Caratecas de Capivari 
participam da primeira 

fase do Campeonato 
Paulista Online de Kata

KARATÊ

Nos dias 3 e 4 de ou-
tubro, 5 atletas de Ca-
pivari, alunos da Asso-
ciação Washi-Ki-O de 
Karate, participaram 
da primeira fase do 
Campeonato Paulista 
de Karatê Online. 

Layon Andrade, Isa-
dora Turcheti, Everton 
Furlan,  Edison Zuin e 
Luana Manzzini parti-

ciparam em suas res-
pectivas categorias de 
Kata (apresentação).

Destaque para o ca-
rateca Everton Furlan, 
campeão da categoria. 
Já Isadora Feres Tur-
cheti, ficou com o 2º 
lugar. O atleta Layon 
Andrade também con-
quistou a 4ª colocação 
da categoria.

Atletas que disputaram o campeonato online de karatê  (Foto: Divulgação)

Prefeitura decide suspender a 
volta às aulas presenciais das 
escolas estaduais do município

Capivari  |  Escolas particulares têm autonomia para decidir se retornarão às aulas presenciais

Nesta semana, o Co-
mitê de Contingencia-
mento e Enfrentamen-
to ao Coronavírus, que 
aguardava o posiciona-
mento do Governo do 
Estado de São de Pau-
lo, decidiu que no mu-
nicípio de Capivari, as 
escolas estaduais não 
retornarão as aulas pre-
senciais em 2020.

No dia 12 de agosto 
deste ano, foi divulgado 
o resultado de uma Con-
sulta Pública e a decisão 
do Comitê de não voltar 
presencialmente as aulas 
municipais neste ano. 
A Consulta apresentou 
que aproximadamente 
96% da população não 
concorda com o retorno 
e 4% da população con-
corda. 

Devido ao cenário 

pandêmico, o comitê 
decidiu finalizar a in-
decisão sobre voltar ou 
não o ensino nas escolas 
estaduais de Capivari e 
protocolará um Projeto 
de Lei na Câmara Muni-
cipal que será votado na 
próxima terça-feira (13).

Escolas particulares
O município de Capi-

vari recomendou que as 
escolas particulares não 
retomem as aulas presen-
ciais, mas deixou a crité-
rio da rede privada, que 
têm autonomia para de-
cidirem a volta às aulas.

Posicionamento
Nesta semana, profes-

sores e funcionários da 
escola estadual profes-
sora Maria Januária Vaz 
Tuccori, também proto-

colou uma carta aberta, 
contrária ao retorno.

“Nós da escola Maria 
Januária estamos a al-
gum tempo nos forman-
do e nos preparando de 
forma remota para um 
provável retorno presen-
cial, porém, mesmo com 
todas as medidas sanitá-
rias nós não temos como 
garantir que ninguém 
vá se infectar e levar o 
vírus para suas casas. A 
única garantia que o es-
tado nos dá é que, caso 
apresentemos algum 
sintoma, imediatamente 
seremos  postos em iso-
lamento, mas até a ma-
nifestação do primeiro 
sintoma podemos infec-
tar pelo menos duas sa-
las, já que teremos duas 
aulas por dia, então sa-
ímos de uma sala e nos 

caminhamos para outra, 
podendo espalhar mais 
ainda o vírus. 

Pensando por esse 
lado, entendemos que 
a volta às aulas presen-
ciais somente nas esco-
las estaduais é um pro-
blema da saúde pública 
da comunidade,  como 
a comunidade capiva-
riana optou pelo não 
retorno às aulas presen-
ciais,  gostaríamos que o 
prefeito estendesse o de-
creto das escolas muni-
cipais para as estaduais 
também.  Por isso, redi-
gimos essa carta e, em 
conversa com professo-
res das demais escolas 
estaduais, percebemos o 
mesmo posicionamento, 
aonde muitos se pron-
tificaram a assiná-la de 
forma virtual”.
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Associação Unidos pelo Autismo de 
Rafard realiza primeira live com 
especialista em educação especial

Autismo  |  Professor Dr. Lucelmo Lacerda é o convidado do bate papo

Na próxima sexta-
-feira (16), a Associação 
Unidos pelo Autismo de 
Rafard, inicia o primei-
ro de vários encontros 
online, com o intuito de 
promover esclarecimen-
tos, conscientizar e em-
poderar os pais e respon-
sáveis de autistas.

O primeiro convida-
do para esse bate papo é 
o professor Dr. Lucelmo 
Lacerda, pós-doutorado 
em educação especial 
pela UFSCar e pós-dou-
torado em Psicologia 
pela mesma instituição. 
Ele é especialista em 
educação especial, in-
clusiva e políticas de 
inclusão, autor do livro 
‘Transtorno do Espectro 
Autista: uma brevíssima 
introdução’.

A live acontece às 
20h30, no Facebook e 
no canal do Youtube do 
jornalista João Flausino, 
que junto com a direto-
ria da associação, fará a 
moderação do bate papo.

Segundo a associa-
ção, o cronograma das 
lives deverá ser divul-
gado no início de cada 
mês. “O sucesso desse 
projeto depende muito 
da conscientização da 

importância do mesmo, 
então estamos atrás dos 
melhores especialistas 
em cada área”, ressaltam 
os diretores.

Dia das Crianças
No domingo (11), a 

Associação Unidos Pelo 
Autismo estará na Praça 
Central de Capivari, das 
14h às 15h30, entregan-
do lembrancinhas alusi-
vas ao Dia das Crianças 
e também tirando dúvi-
das das pessoas sobre o 
autismo e o papel da as-
sociação.

Atendimento
A Associação Unidos 

Pelo Autismo de Ra-
fard já está oferecendo 
atendimento e auxílio às 
famílias, no intuito de 
orientá-las na busca dos 

direitos da pessoa com 
deficiência, em temas 
como: atendimento edu-
cacional especializado 
na rede regular de ensi-
no com oferta de Plano 
de Ensino Individualiza-
do; saúde pública com 
orientação no diagnósti-
co e tratamento; esporte 
para alcançar autono-
mia, prazer e qualidade 
de vida; lazer; cultura; 
inserção no mercado de 
trabalho da pessoa com 
deficiência.

“Entre os nossos ide-
ais se encontram todas 
as formas de acessibili-
dade, objetivando a par-
ticipação ativa da pessoa 
com deficiência na so-
ciedade”, explica a pre-
sidente da Associação 
Unidos Pelo Autismo, 
Adriana Guimarães.

Professor Dr. Lucelmo Lacerda falará sobre o TEA (Foto: Reprodução/Internet)

Ângela e Páscoa levam Rafard para 
a campanha ‘Criança é prioridade’

Eleições 2020  |  Campanha da Rede Nacional estimula políticas públicas em 
defesa e proteção da Primeira Infância, que vai de 0 a 6 anos de idade

As candidatas a pre-
feita e vice de Rafard, 
Ângela e Páscoa, da 
Coligação (PP/PROS), 
firmaram compromis-
so com a Campanha da 
Rede Nacional da Pri-
meira Infância – Criança 
é prioridade.

Segundo a assessoria 
das candidatas, elas são 
as únicas da cidade que 
abraçaram a campanha, 
que estimula políticas 
públicas em defesa e 
proteção da Primeira In-
fância, que vai de 0 a 6 
anos de idade.

O termo de compro-
misso foi assinado na 
quinta-feira (8), e elas já 
estão cadastradas no site 
da campanha, que con-
voca os candidatos das 
Eleições 2020 de todo o 
país a assumirem o com-
promisso público de pro-
mover, caso sejam elei-
tos, iniciativas de defesa 
dos direitos das crianças.

De acordo com infor-
mações da Rede Nacio-
nal da Primeira Infância, 
a campanha tem como 
prioridade garantir que a 
Primeira Infância tenha 

visibilidade no plano de 
gestão da Administração 
Pública.

“É uma campanha 
valiosa e em rede nacio-
nal, e nós já assinamos 
o nosso compromisso. 
O que este trabalho quer 
promover é uma ação 
comprometida com a 
qualidade de vida das 
crianças. Com isso, 
transformamos a vida 
da criança, da família 
e de toda comunidade 
em volta, vale a pena 
se comprometer”, disse 
Ângela.

Páscoa e Ângela assinaram termo de compromisso na última quinta-feira (8) (Foto: Divulgação/Assessoria Candidatas)
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ANUNCIE: (19) 3496-1747
osemanario@osemanario.com.br

Imóveis  -  VeÍcUlos  -  EmpreGos
NeGócios & OporTUniDaDes

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

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

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

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

HB20 S 2019
Vendo, automático, 14 mil KM, cinza, 
R$ 59.900,00. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV - indeterminado

ASTRA HATCH 
ADVANTAGE 2011
Vendo, fl ex, 2.0, preto, completo R$ 
25.800,00. Tratar pelo fone: 3492-
5543. PV - Indeterminado

SPACEFOX TREND 2013
Vendo, manual, 1.6, flex, preta, 
completo R$ 29.800,00. Tratar pelo 
fone: 3492-5543. PV - Indeterminado

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

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

ONIX LT 2015
Vendo, fl ex, completo, preto, 89 mil 
km, R$ 35 mil. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV - indeterminado

FORD KA SE 2020
Vendo, branco, 1.0, 5 mil km, R$ 45 
mil. Tratar pelo fone: 3491-3114. MV 
- indeterminado

FOX 2011
Vendo, completo, menos ar, 1.0, 
preto, R$ 21.900,00. Tratar pelo fone: 
3491-3114. MV - indeterminado

COROLLA GLI 2017
Vendo, 1.8, automático, completo, 50 
mil km, preto, R$ 64.900,00. Tratar 
pelo fone: 3491-3114. MV - indeterminado

FOX ROCK IN RIO 2016
Vendo, completo, 1.6, 47 mil km, 
preto, R$ 37.900,00. Tratar pelo fone: 
3491-3114. MV - indeterminado

PRISMA LTZ 2018
Vendo, completo, 1.4, automático, 
prata, 55 mil km, R$ 52.900,00. Tratar 
pelo fone: 3491-3114. MV - indeterminado

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

FOX BLUEMOTION GII 2014
Vendo, fl ex, preto, R$ 29 mil. Tratar 
pelo fone: 3492-5543. PV - Indeterminado

C3 EXCLUSIVE 2015
Vendo, 1.5, branco, 82 mil km. Tratar 
pelo fone: 3492-5543. PV - Indeterminado

VOYAGE TL 2017
Vendo, 1.6, fl ex, prata, 67 mil km, R$ 
36.500,00. Tratar pelo fone: 3492-
5543. PV - Indeterminado

FIT LX 2013
Vendo, 1.4, fl ex, vermelho, 76 mil km, 
R$ 40 mil. Tratar pelo fone: 3492-
5543. PV - Indeterminado

COROLLA GLI 2012
Vendo, automático, 1.8, fl ex, cinza, 
R$ 43.800,00. Tratar pelo fone: 3492-
5543. PV - Indeterminado

IX 35 2012
Vendo, 2.0, gasolina, preta, R$ 46 
mil. Tratar pelo fone: 3492-5543. 
PV - Indeterminado

ÔNIX LT 2018
Vendo, automático, 1.4, gasolina, 
branco, 38 mil km, R$ 46.500,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
Indeterminado

UP CROSS 2018
Vendo, fl ex, branco, 69 mil km, R$ 
47 mil. Tratar pelo fone: 3492-5543. 
PV - Indeterminado

CITY DX CVT 2016
Vendo, fl ex, prata, 60 mil km, R$ 51 
mil. Tratar pelo fone: 3492-5543. PV 
- Indeterminado

GOLF COMFORTLINE AA 
2014
Vendo, gasolina, branco, 72 mil km, 
R$ 53.800,00. Tratar pelo fone: 3492-
5543. PV - Indeterminado

GOL MB5 2021
Vendo, 1.6, fl ex, cinza, 4 mil km, R$ 
54 mil. Tratar pelo fone: 3492-5543. 
PV - Indeterminado

ÔNIX LTZ 2019
Vendo, 1.4, automático, fl ex, branco, 
20 mil km, R$ 54.800,00. Tratar pelo 
fone: 3492-5543. PV - Indeterminado

AMAROK CD SE 2014
Vendo, 4x4, diesel, prata, R$ 70 
mil. Tratar pelo fone: 3492-5543. 
PV - Indeterminado

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

HILUX SW4 SRV 2013
Vendo, diesel,  preta, 3.0, R$ 
129.800,00. Tratar pelo fone: 3492-
5543. PV - Indeterminado

Veículos

CLASSIFICADOS

ANUNCIE
ligue ou 

chame no 
Whatsapp:

19 3496-1747

30/09 - Nelson Jorge Jaqueta - 78 anos
01/10 - Julio Callegari - 86 anos
02/10 - Cercilia Martins Corazzin - 92 anos
02/10 - Mayra Gabriela de Oliveira - 33 anos
02/10 - Aparecida de Fatima Oliveira - 59 anos
02/10 - Antonio de Jesus Corazzin - 69 anos
02/10 - Erico Wilian Nicolosi Piva - 40 anos
03/10 - Sebastião Isaias Machado - 87 anos
04/10 - Firmino Chinha de Arruda - 85 anos
06/10 - Orlanda Rosa Tavares - 88 anos
07/10 - Regina Celia Machado do Nascimento - 51 anos

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

 JACKSON DE OLIVEIRA SOUZA e GISELLE MARIA OLI-
VEIRA DA SILVA, sendo o pretendente: natural de Capivari-SP, onde 
nasceu, aos 21/07/1993, profi ssão: operador de cilindro alimentação, 
estado civil: solteiro, domiciliado e residente em Rafard-SP, Rua Car-
los Castelo, 31, Conj. Hab. Lurdes Abel Guimarães, fi lho de Sidney 
de Oliveira Souza e Fernanda Aparecida da Costa Souza; e a pre-
tendente: natural de Santo André-SP, 2º Subdistrito, Utinga-SP, onde 
nasceu, aos 22/10/1982, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
domiciliada e residente em Capivari-SP, Rua Arthur Datti Filho, 43, 
Morada do Sol, fi lha de José Roberto da Silva e Eliana Silva Oliveira.
 Rafard, 02 de outubro de 2020.

 LUIZ GUSTAVO AMORIM CHAGAS OLIVEIRA e LAENIA FER-
REIRA, sendo o pretendente: natural de São Paulo-SP, onde nasceu, 
aos 04/04/1990, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, domiciliado e 
residente em Rafard-SP, Rua Stefano Lazarin, 69, Jardim São Carlos, 
fi lho de Herculano Chagas Oliveira e Dulcinea Amorim da Silva; e a 
pretendente: natural de São Paulo-SP, onde nasceu, aos 07/11/1988, 
profi ssão: assistente administrativa, estado civil: solteira, domiciliada 
e residente em Rafard-SP, Rua Stefano Lazarin, 69, Jardim São Car-
los, fi lha de Laercio Mendes Ferreira e Madalena de Oliveira Ferreira.
 Rafard, 08 de outubro de 2020.

Rosane Mila Peixoto - Ofi cial e Tabeliã

“O mundo maravilhoso das malhas”

R. Regente Feijó, 902 - Capivari
 3491.1246

Confecções Soreli Ltda-ME

Ótica XV
Um carinho especial 

a seus olhos

Rua XV de Novembro, 784

Fone/Fax: (19) 3491-4451
R. Maurício Allain, 119

Fone: (19) 3496-1187

Panifi cadora 
Pantojo

O melhor pão da cidade.
Aceitamos encomendas de

pão, bolos, doces e salgados.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL

Base Territorial CAPIVARI

A Presidente em exercício do SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉR-
CIO DA REGIÃO DE CAPIVARI, entidade sindical inscrita no CNPJ sob nº 
00.135.628/0001-02, Base Territorial: Capivari, Elias Fausto, Mombuca, Monte 
Mor, Rafard e Rio das Pedras, todos no Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias, convocam os integrantes da categoria de sua 
base territorial do município de CAPIVARI/SP, para participarem virtualmente, 
em caráter excepcional diante da atual situação decorrente da pandemia do novo 
Corona vírus (COVID-19) e das restrições impostas ou recomendadas pelas auto-
ridades com relação a reuniões de pessoas  da Assembleia Geral, atendendo ao 
que dispõe o artigo 5º da Lei nº 14.010 de 10 de junho de 2020, e demais que tra-
tam do assunto, a ser realizada em primeira convocação as 09h00min horas do 
dia  15 de outubro de 2020,  e ou, uma hora após em segunda convocação com 
qualquer número de presentes, através do aplicativo meet ou outro similar que 
será amplamente divulgado para os interessados e estará disponibilizado através 
de um link na página ofi cial do SINDICATO WWW.SECRC.COM.BR assim, todos 
poderão participar online. A assembleia irá discutir a seguintes proposta:

Apresentação, discussão e aprovação do ADITAMENTO DA CONVENÇÃO CO-
LETIVA DE TRABALHO (CCT 2019/2021), quanto às CLÁUSULAS REAJUS-
TES dos VALORES nas CLÁUSULAS ECONÔMICAS para o período de 01 de 
novembro de 2020 até 31 de outubro de 2021, aplicadas aos empregados no 
Comércio Varejista em Geral, Lojistas e Atacadistas,, com abrangência territorial 
em Capivari/SP, Elias Fausto/SP, Mombuca/SP e Rafard/SP.

Capivari/ SP, OUTUBRO/2020.

ANGELA PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

Valor: R$ 69,00 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)
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Dia 09/10
Cristina Turolla Pellegrini
Beatriz Magalhães Armelin
André Luis Menegati
Edina de Jesus Giollo Daroz
Damaria Costa de Jesus
Maria Júlia Rodrigues Pereira
Francine Veloso
José Roberto Ferreira
Hilda Vicente
Aparecida de Fátima de Arruda
Victor Heitor
Danilo Travaioli
Moises Santos
Damaria Walbukerk
Caio Augusto da Silva
Sabrina C. C. Oliveira

Dia 10/10
Isadora Dal Fabro Besseler
Heraldo Pacheco Anacleto
Vanderlei Vieira
Ademir Berganton
Leonice Barbosa de Lima
José Aparecido Thomazini Júnior
Pedro Antônio Armelin
Hamilton Antonio Cibim Júnior
Ian Aparecido Campos Contessa
Emerson Roberto Pagotto

Dia 11/10
Ieda Rego Darros
Rosinei Cremonese Sterde
Aparecido Batista da Silva
Carolina Brugnerotto
Márcia Cristina da Silva Souza
Everton Daniel Piassi
Idalina Claudio de Freitas
Olívia Maria Ramos
Marcos Antonio Canobre
Cecilia Bertoli

Dia 12/10
José Anacretto
Luiz Carlos da Costa
Sara Silva Moraes
Angela Maria Serrano 

Luiz Carlos da Costa
Mafalda Parizoto Doriguelo
Carlos Eduardo S. Bastos
Moacir Ronaldo de Campos
Karen Keity Thomazini
Marileide Campanholi Morete
Carlos Alberto de Freitas
Luís Felipe Ferrari Bedendi
Fernando Pires
Ronaldo de Campos
Sandro Rossini
Cristiane Forti
Sandra Assalin
Tânia Piazentim

Dia 13/10
Fábio de Oliveira Bellini
Fabricio Henrique dos Santos Zuin
Maria Maffeis Campos Xavier
Marcos Vinicius Giatti Zuin
Marcio Moreira
Luis Antonio Ferreira Brito
Gustavo Henrique Silva Franco
Célia Rojas Bastos
Carlos Benedito Belsani
Veronice L. de Souza Favero
Alex Braggion
Fabiana Marchioreto
Laura Diniz

Dia 14/10
Patricia Darangoni de Godoy
Lucas Turolla Pellegrini
Thales Fernando Ramos
Ana Caroliny Anacleto Martins
Eldo Braggion
Dinha Brigati
Juliana Machado da Silva
Marcel Fornaziero
Tata Ramos

Dia 15/10
Clovis Ap. Mancini
Leticia Costa Bossolan
Luciana Messias
Carlos Alberto M. da Costa
Patrick Laureano

Áries – De 21/03 a 20/04: A Lua Minguante vai trazer encerramentos significativos em família. 
É um período importante para se posicionar e transformar as relações, com o objetivo de finalizar 
tendências negativas e experiências que oprimem as suas ações. A experiência também pode ser di-
recionada ao imóvel ou a estruturas que envolvam mais de um imóvel. As relações em família também 
são tocadas, então é preciso entender todo esse processo, porque você está encerrando um ciclo com 
pais e sogros. Busque o desapego e compreenda a sua história familiar, principalmente para curar 
o passado e os sentimentos que pairam e bloqueiam o seu desenvolvimento. Mas outros aspectos, 
harmônicos com os planetas Netuno e Mercúrio, auxiliam-no a curar e a ressignificar tudo isso com 
amorosidade, caso esteja aberto e desperto a tais sentimentos. Atue com flexibilidade e abandone a 
necessidade de controle, porque essas posturas serão remédios para transitar todo esse processo 
pelo qual vem passando. Não é uma semana boa para o relacionamento. Você está transitando um 
cenário delicado afetivo e será importante avaliar como deseja guiar a relação daqui para frente. Exis-
tem pontos de vistas diferentes. É uma semana para se posicionar com chefes e autoridades. As suas 
posturas definem o futuro, portanto é preciso agir com sabedoria. Os caminhos profissionais estão 
abertos e, se for o seu objetivo, o céu abre novas oportunidades.

Touro – De 21/04 a 20/05: A Lua Minguante vai gerar percepções necessárias na relação com as 
pessoas do seu convívio e com parentes. É um período mais delicado e você será levado a perceber 
melhor como pode se comunicar de uma forma amigável e cooperativa com as pessoas que o cercam, 
porém o cenário é agressivo e você pode encontrar algumas dificuldades. A experiência também pode 
se estender para o trabalho, principalmente para colegas de trabalho, funcionários e prestadores de 
serviço. Foque principalmente em parentes e em familiares. O cenário precisa ser transformado e será 
importantíssimo abandonar a necessidade de controle para obter bons resultados. Existem outros 
aspectos que o favorecem grandemente, portanto não deixe se de expressar e de falar sobre os seus 
valores e os seus sentimentos. É preciso ampliar o seu campo de visão para que consiga expressar os 
seus sentimentos de uma forma verdadeira. O céu lhe dá a possibilidade de se expressar e de seguir 
o seu coração. A semana segue atribulada, principalmente para lidar com colaboradores e prestadores 
de serviço. Busque entender que as mudanças são necessárias para que construa um novo cenário. 
Abandone velhos comportamentos e renove as suas ações.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: A Lua Minguante vai trazer rompimentos financeiros e mudanças 
na forma de obter ganhos materiais. A forma como vem administrando o seu dinheiro também pode 
passar por mudanças necessárias. O cenário é delicado e exige de você um estado de consciência mais 
elevado para que encontre um caminho mais promissor e funcional. O cenário pede de você sabedoria 
para liderar projetos e trabalhos que estejam sendo empenhados com um grupo de pessoas, por isso 
será importante assumir as rédeas com compreensão de possíveis negociações que acontecem para 
gerar encerramentos significativos. Por outro lado, o céu o ajuda a fazer as negociações de uma forma 
flexível e o campo profissional está totalmente aberto e favorável, contudo é preciso entender que, neste 
novo ciclo, ter mais autoconhecimento e espiritualidade são as condições para obter o progresso que 
almeja. As questões financeiras podem tanto impulsionar quanto encerrar o relacionamento. É preciso 
ter sabedoria para que ambos possam desenvolver uma atuação justa e sábia diante dos desafios que 
precisam ser superados. É uma semana para definir parcerias e sociedades. Os projetos precisam ser 
remodelados ou eliminados para que seja construída uma nova estrutura. O céu pede que você se 
comunique sem medos e traga soluções viáveis para o novo ciclo que se aproxima.

Câncer – De 21/06 a 20/07: Nesta semana, a Lua Minguante acontecerá no seu signo, deixando 
você mais sensível e vulnerável a sentimentos e decisões que o colocarão à prova. É um período im-
portante para olhar para os seus sentimentos e para avaliar o quanto a vida exige mais de você neste 
novo processo, principalmente porque gera embates com pessoas muito próximas. Tudo isso deve 
ser feito para que você assuma as rédeas da sua vida como um todo. Surgirá uma vontade de cortar 
tudo e mudar a frequência dos acontecimentos que você está sendo levado a encarar. A experiência 
fala sobre rompimentos, cortes, afastamentos e sobre o desejo de transformar. Busque se transformar, 
abandonando uma postura de controle ou uma postura em que você se sente controlado. Haverá a 
oportunidade de ampliar o seu campo de visão e de romper com os valores desgastados de uma 
forma flexível, se estiver aberto a essa possibilidade. Você está ampliando as suas percepções na 
relação. Se estiver com alguém, é uma semana para encerrar tendências negativas e curar, contudo 
as resistências podem causar separação e rompimentos. Se estiver sozinho, é momento de virar a 
página e abrir as portas do seu coração. É uma semana em que você deve enfrentar muitos desafios. 
O principal é assumir as rédeas profissionais e atuar numa performance melhor entre parceiros e 
sócios. Não tenha medo dos desafios, porque são eles que geram a justiça e fazem com que nos 
encaixamos numa experiência melhor.

Leão – De 21/07 a 22/08: A Lua Minguante traz a necessidade de silenciar e de ficar sozinho para 
tomar decisões importantes em família. Tudo isso acaba afetando muito o seu emocional. Os próximos 
dias exigem de você sabedoria para se relacionar com as pessoas do seu convívio, principalmente 
com os parentes. Você está sendo levado a interagir de uma forma madura com as suas percepções 
e necessidades. Mude a vibração das emoções, promovendo sentimentos sábios e mais conscientes 
de todo esse processo. O céu também lhe dá a oportunidade de ressignificar a sua história familiar e 
de curar por meio de uma postura desapegada. Não será possível trilhar um novo caminho se houver 
ruídos emocionais, como ressentimentos, culpas e necessidade de controle. Solte tudo isso com sa-
bedoria. Pode ser que você esteja se sentindo preso e limitado na relação, principalmente por causa 
de expectativas e de uma visão restrita que você vem nutrindo sobre a família. É momento de romper 
com as barreiras e de seguir a sua própria energia. Você está preso a conceitos enraizados que não 
estão gerando soluções, apenas conflitos e medos. É momento de eliminar as crenças que limitam 
o seu desenvolvimento profissional. Nesta semana, haverá a oportunidade de perceber tudo isso 
de uma forma mais profunda e interessante, mas os caminhos estão abertos e geram crescimento.

Virgem – De 23/08 a 22/09: A Lua Minguante vai trazer encerramentos com um grupo de pes-
soas, projetos e ideias. É um período para aprimorar o desapego e lidar com um grupo de pessoas 
de uma forma diferente. As escolhas têm uma interferência na sua atuação financeira, portanto é 
primordial avaliar e entender as transformações pelas quais vem passando. Por outro, lado, haverá a 
oportunidade de abrir um campo diferente de trabalho com essas pessoas e de colocar em prática as 
suas ideias de uma forma mais interessante para o seu desenvolvimento. A flexibilidade e uma consci-
ência do que é importante para o seu desenvolvimento são aspectos importantes e que não podem ser 
negligenciados. É natural, nesta experiência, surgirem mudanças no cenário de amizades, inclusive 
rompimentos. Você está transitando um ciclo maravilhoso de percepção a respeito de como pode 
atuar com a autoestima e o automerecimento. Nesta semana haverá a oportunidade de avaliar melhor 
quem é você e como pode dar uma direção mais positiva em relação a relacionamento amoroso. Você 
está passando por rompimentos com um grupo de pessoas ou de projetos que estejam sendo desen-
volvidos por você. Tudo isso é muito positivo, porque o leva para novos caminhos e, principalmente, 
para o verdadeiro sentido de realização. É preciso se posicionar e eliminar ideias que não dão frutos.

Libra – De 23/09 a 22/10: A Lua Minguante vai trazer a necessidade de romper com experiências 
profissionais e um olhar mais abrangente sobre o futuro de metas que envolvem você. É um perío-
do de embates com pessoas, que, de alguma forma, influenciam ou interferem em suas decisões, 
portanto será importante avaliar parcerias, sociedades e experiências que envolvam o cônjuge. É 
importante entender que os caminhos estão abertos e promissores para o setor de trabalho, contudo 
é momento de selecionar melhor como deseja guiar as metas. Para fazer isso, você será levado a 
fazer mudanças. É importante olhar para as suas necessidades e, dessa forma, promover os seus 
interesses com habilidade e consciência do novo ciclo que se aproxima. Busque desenvolver espaços 
para que entrem novas experiências. É uma semana importante para definir como deseja guiar o re-
lacionamento afetivo. O cenário exige muito de ambos, principalmente desapego de comportamentos 
que não agregam mais nada para a relação. Se estiverem na mesma frequência, ou seja, querendo, 
juntos, promover essa mudança, é uma semana produtiva para mudar, caso contrário o momento 
pode gerar separações e rompimentos. É uma semana para encerrar atividades que não funcionam 
mais e partir para um novo ciclo profissional. Os caminhos estão abertos, mas é preciso entender que 
as suas decisões serão impactantes nos próximos anos.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: A Lua Minguante vai gerar novas percepções de como você 
pode lidar com as suas crenças e a sua filosofia de vida. É uma semana para encerrar qualquer tipo 
de ideias e pensamentos que podem estar reprimindo o seu desenvolvimento. O cenário também 
pode dar destaque a documentos ou a questões judiciais que precisam de reparos. Os acontecimen-
tos são benéficos para que você elimine tendências negativas e relações desgastadas pelas quais 
vem passando nesse processo. Por outro lado, haverá a oportunidade de ressignificar as sensações, 
principalmente em relação às suas necessidades afetivas. Todo esse processo exige de você auto-
conhecimento e habilidades para expressar o que sente sobre pessoas e situações que o cercam. O 
cônjuge está sendo muito exigido a mudar e renovar ideias e projetos. É uma semana produtiva para 
se expressar e, dessa forma, expor tudo o que sente. Os projetos a dois estão abertos e são promisso-
res. É uma semana para eliminar ideias, pensamentos e crenças que limitam o seu progresso. O céu 
exige de você uma nova performance no trabalho, principalmente para empregar o seu conhecimento. 
Você vai se sentir altamente exigido para interagir com funcionários e prestadores de serviço. Seja 
objetivo e evite brigas. Demissões podem ocorrer.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: A Lua Minguante traz resoluções significativas, que vêm com a in-
tenção de encerrar experiências financeiras, principalmente relacionadas a recursos compartilhados e 
bens materiais… Portanto é preciso ficar atento a acertos de contas, heranças, pensão, aposentadoria 
e documentos que podem estar bloqueando os seus objetivos. As responsabilidades e os compromis-
sos financeiros são altos e a experiência pode também ter uma relação com dependentes financeiros 
ou filhos. Pode ter certeza de que, mesmo diante do cenário de exigências atual, também há opor-
tunidade de curar as relações com as pessoas envolvidas, principalmente no cenário familiar. O seu 
maior aprendizado neste novo ciclo é desapegar de situações que não estão mais sob o seu controle. 
A pessoa amada está introspectiva e sente dificuldades para expressar os sentimentos como gostaria. 
É uma semana importante de encerramento para vocês, principalmente para lidar com investimentos, 
como acertos de contas, heranças, pensão, partilhas e empréstimos. O trabalho passa por renova-
ções e você está num ciclo importante de crescimento. É preciso atuar de uma forma empreendedora 
e renovar as crenças. Nesta semana, o desapego é uma ação necessária para obter resultados.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: A Lua Minguante traz reflexões profundas caso você se relacio-
ne com pessoas. Se houver profundidade nas relações, haverá a possibilidade de concretizar encer-
ramentos significativos para os próximos dias. Temos aqui uma situação importante, porque o cenário 
retrata uma pessoa específica; cabe a você avaliar quem representa essa figura na experiência atual. 
O foco principal é direcionado a cônjuge, sócios, parceiros ou alguém da família. O céu pede matu-
ridade para interagir com a experiência, principalmente para evitar brigas, contudo é preciso gerar 
posicionamentos diferentes da sua parte. As tensões existem, mas haverá a oportunidade de romper 
as barreiras e atingir um estado significativo de curas, em que poderá expressar os sentimentos com 
sabedoria e verdade. É uma semana de encerramentos importantes no relacionamento. O céu lhe dá 
a oportunidade de curar os sentimentos e as expectativas que foram nutridas. Coloque-se no lugar do 
outro e assuma uma postura madura e consciente. É preciso identificar o seu valor no trabalho. Você 
faz muito bem o que se propõe a fazer, contudo está num ciclo importante de transformação. É uma 
semana delicada, porque vai sentir a necessidade de se posicionar, e isso é bom, mas reavalie o seu 
comportamento. Uma conversa será muito bem-vinda.

Aquário – De 21/01 a 19/02: A Lua Minguante pede que analise a sua atuação no trabalho, 
principalmente para mudar ou encerrar situações que não devem mais ser mantidas. Além do traba-
lho, é importante avaliar o formato da sua rotina, principalmente para promover uma ação produtiva e 
funcional. É possível aproveitar a energia da Lua Minguante para mudar hábitos com foco na saúde. 
Os desafios são direcionados às relações com as pessoas do seu convívio e você poderá sentir a 
necessidade de se posicionar com colegas de trabalho, funcionários e prestadores de serviço. O céu 
exige uma postura firme e uma revisão de crenças, regras, documentos e estudos, porque a experiên-
cia precisa ser reformulada para que seja possível construir novas possibilidades. É uma semana para 
ampliar o seu campo de visão sobre relacionamentos. As coisas não estão do jeito que imaginava que 
seria, mas, ao mesmo tempo, haverá a oportunidade de amadurecer alguns pontos e, dessa forma, 
crescer emocionalmente. O diálogo periódico é uma ação positiva. É uma semana importantíssima 
para encerrar atividades no trabalho e reorganizar a sua rotina. Dedique a semana para avaliar em 
que condições está e por que ficou assim. Uma nova consciência gera percepções interessantes 
sobre suas necessidades atuais.

Peixes – De 20/02 a 20/03: A Lua Minguante gera novas percepções afetivas e pede uma cone-
xão com os seus valores emocionais e espirituais. Quando se trata de afetos, é preciso ficar atento às 
mudanças que precisam ser concretizadas com filhos ou em relações amorosas. A vida lhe convida a 
pensar diferente e, dessa forma, a encarar o seu verdadeiro valor, dando margem para desenvolver os 
seus talentos natos. Talvez você esteja cheio de sensações que podem privar a sua desenvoltura. Crie 
novos espaços para ser feliz e colocar todo o seu potencial em movimento. Abandone a necessidade de 
controle e fique apenas com o que é essencial para se sentir feliz. É uma semana ótima para conversa-
rem, alinharem as ideias e assumirem uma postura nova, com o objetivo de concretizar os planos a dois. 
O céu pede sabedoria para desapegar de comportamentos e laços que não agregam muito para o seu 
desempenho profissional. Os assuntos materiais ganham destaque e será preciso assumir novas rotas, 
mas por ora é necessário eliminar, encerrar e desapegar. O trabalho em equipe deve ser remodelado.

Horóscopo
NOVELAS

A Força do Querer - Globo - 21h – sexta-feira: 
Jeiza incentiva Zeca a pedir indenização para 
Ritinha. Cláudio confidencia a Ivana seus pro-
blemas familiares. Bibi deixa a palestra de Caio. 
Ivana tenta explicar para Simone sua relação 
com Cláudio. Zu garante a Ruy que ele e Ritinha 
estão gostando um do outro e se preocupa com 
Cibele. Eurico manda Nonato seguir Silvana. 
Bibi avisa ao marido que ele pode voltar para 
a faculdade. Caio se incomoda com os elogios 
que Junqueira faz a Rubinho. Irene convida Eu-
gênio para conhecer seu apartamento. Dantas 
descobre para quem Ruy comprou a passagem 
de avião de Belém para o Rio de Janeiro. Caio 
se incomoda com o romantismo de Rubinho e 
Bibi. Dantas questiona Ruy sobre Ritinha.

Totalmente Demais - Globo - 19h – sexta-feira: 
Arthur revela a Carolina que desistiu da viagem. 
Lili e Germano descobrem o sexo do bebê. Lu se 
emociona com exposição de Jamaica em sua ho-
menagem. Cassandra posa para fotos. Max pede 
a ajuda de Fernando para superar seu trauma. 
Carolina e Arthur decidem reatar e conversam 
sobre seu futuro. Eliza e Jonatas passeiam por 
Paris. Montanha faz discurso na formatura dos 
alunos. Lili e Germano curtem o filho recém-
-nascido. Fedora intercepta Carolina na rua e 
se oferece para ser capa da revista ‘Totalmente 
Demais’. Eliza e Jonatas conhecem a cantora 
Gabrielle Aplin e celebram o amor em Paris.

Flor do Caribe - Globo - 18h – sexta-feira: 
Alberto pede para Guiomar ir embora de sua 
casa. Ester tenta conter Alberto, que demons-
tra a revolta que sente pela mãe. Guiomar de-
cide oferecer um jantar para os pais de Ester. 
Samuel aceita o convite de Guiomar, prevendo 
uma oportunidade de descobrir os segredos de 
Dionísio. Lino se interessa por Carol. Taís con-
ta para Hélio sobre a intenção de Cassiano de 
denunciar Dom Rafael e Alberto. Ciro pede Mila 
em namoro. Alberto surpreende Samuel na suíte 
de Dionísio.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: Keyla 
insiste para que Benê desabafe sobre seu pai, e 
a menina conta como ele entrou em contato com 
Josefina. Benê mostra sua nova música para as 
amigas. Cícero pede o divórcio a Josefina e con-
ta que tem outra família, ignorando a paternida-
de de Benê. Julinho impede que Benê escute 
Cícero maldizendo a irmã. Tina, Keyla, Ellen e 
Lica discutem entre si, e Benê se desespera. 
Keyla descobre que Lica beijou Deco. Roney e 
Josefina se preocupam com a briga das amigas. 
As meninas decidem desfazer sua amizade.

Floribella - Band - 20h20 – sexta-feira: JP tem 
outro pesadelo com Fred sofrendo um acidente 
de helicóptero. Fred deixa Malva dormir em seu 
quarto definitivamente.

Chiquititas - SBT - 21h15 – sexta-feira: Chico 
encontra Rafa chorando no pátio. O cozinheiro 
tenta consolar o garoto e diz que Ulisses só es-
tava tentando ensiná-lo. Rafa diz a Chico que 
não quer mais dançar no concurso. O cozinhei-
ro aconselha o órfão a não desistir. No Café 
Boutique, Maria Cecília diz a Tobias que eles 
precisam repensar sobre o sucesso de Tomás 
Ferraz, pois o namoro deles está afundando. 
O barista estranha ao escutar a reclamação da 
amada e pede para que ela tenha paciência. 
Maria Cecília começa a arrumar a sua mesa de 
uma forma estranha, colocando tudo alinhado e 
correto. Tobias não entende o comportamento 
da namorada e diz que isso não é normal. No 
orfanato, Cris vai ao encontro de Rafa e pede 
para que ele volte para o ensaio. Triste, o ga-
roto diz à amiga que não sabe dançar. Cris não 
concorda e revela ao chiquitito que ele dança 
melhor do que ela imagina. Rafa pergunta a Cris 
se ela queria dançar com Mosca. A pequenina 
não esconde a vontade que tinha de dançar com 
o namorado da Vivi, mas confessa que depois 
que começou a dançar com Rafa não o troca por 
ninguém. Os dois voltam para sala e Rafa acerta 
todos os passos da coreografia. Valentina serve 
comida para Gabriela, quando Carmen manda 
a governanta servi-la. Valentina é obrigada a 
deixar Gabriela sozinha com a megera. Carmen 
coloca remédio na comida da moça sem que 
ninguém veja. Armando vai à sala de Maria Ce-
cília e questiona o motivo de Tobias sempre es-
tar no escritório da supervisora. A moça mente 
para Armando e diz que o barista está querendo 
pedir demissão. Maria Cecília tenta convencer 
o rapaz que ele é um ótimo funcionário e que o 
Café Boutique não pode perdê-lo. No orfanato, 
Pata tenta passar a coreografia com Bia. Vivi, 
Tati e Cris vão ao encontro das amigas e contam 
sobre a aula de dança que tiveram com Ulisses. 
Vivi questiona Bia sobre o seu parceiro Patrick 
e a menina diz que ele é um garoto ocupado. 
Mili continua escrevendo a sua nova história 
e se lembra do momento que se despediu de 
Duda. Na mansão da família Almeida Campos, 
Carol chega com Junior e são recepcionados 
por Carmen. A vilã reclama do horário que o ra-
paz trouxe sua namorada para casa. No mesmo 
momento, Valentina chega à sala e comunica 
Junior que Gabi não está passando bem. O ra-
paz e Carolina vão ao quarto da moça e estra-
nham a recaída de Gabriela. Dani pergunta para 
Leticia se Rui não irá aparecer. A mãe questiona 
a filha se ela gostaria que o rapaz as visitasse 
mais vezes. A garota diz que não, pois não quer 
que ninguém atrapalhe os momentos de mãe 
e filha que elas têm. Beto chega em casa com 
Clarita. O entregador não para de fechar novos 
trabalhos para Tomás Ferraz e Clarita se irrita. 
No orfanato, Cintia pergunta para as crianças 
se eles gostaram da aula de Ulisses Franco. Os 

órfãos afirmam que adoraram e Tati pergunta se 
foi muito caro para contratá-lo. A nova diretora 
pede para que não se preocupem com isso. 
José Ricardo chega em casa e Carmen avisa o 
irmão que Gabi não está passando bem. A vilã 
diz que deve ser devido aos tratamentos que 
Carol está testando na moça. Preocupado, o 
empresário vai ao quarto de Gabriela. José Ri-
cardo chega no local e Valentina explica ao pa-
trão o que aconteceu. O empresário pede para a 
governanta e Carolina que o deixe sozinho com 
o Junior. José Ricardo pede ao filho que não 
quer mais que sua namorada interfira no tra-
tamento de Gabi. Irritado, Junior tenta explicar 
para o pai que o tratamento de Carol está aju-
dando sua irmã. Na sala, a garçonete escuta a 
conversa de pai e filho. Carol fica chateada e vai 
embora da mansão. Junior vai à sala e percebe 
que Carol foi embora e fica irritado com o pai. 
No dia seguinte, as chiquititas esperam Ernes-
tina na escola. As Top 3 aparecem e perguntam 
as órfãs se elas começaram a ensaiar. Vivi dá a 
notícia que Cintia contratou o melhor coreógrafo 
que existe, Ulisses Franco. As Top 3 ficam in-
conformadas. Cris convida as patricinhas para 
irem ao orfanato para conferirem as coreogra-
fias. Na mansão da família Almeida Campos, 
Valentina e Junior chegam do hospital com 
Gabi. O rapaz avisa Carmen e José Ricardo 
que sua irmã teve uma superdose de remédio. A 
vilã culpa Valentina pelo incidente. A governanta 
tenta se explicar e Junior a defende. José Ri-
cardo diz à funcionária que Carmen pode estar 
certa. A megera afirma que se a culpa não é de 
Valentina, Carol pode ter dados os remédios er-
rados para Gabi. Irritado, Junior defende a ama-
da. Diante da situação, José Ricardo pede para 
que Carmen dê os remédios para a filha e que 
Valentina só cuide de Gabriela. 

Quando Me Apaixono - SBT - 18h15 – sex-
ta-feira: Depois de admitir que é “A Bonita”, 
Roberta conta que Rafael lhe enviou uma carta 
terminando o relacionamento. Renata conta que 
Rafael recebeu uma carta onde ela terminava o 
compromisso. Roberta nega ter escrito a carta 
e Rafael também não pode ter escrito a carta 
que ela recebeu por que foi escrita no dia de sua 
morte. Renata procura Jerônimo e diz ter a pro-
va de que Roberta não é a assassina de Rafael. 
Por um momento, Josefina sente remorso ao 
ver a filha presa por um crime que ela cometeu.

O Que a Vida Me Roubou - SBT - 17h15 – sex-
ta-feira: Adolfo fica sabendo por Josefina que 
o padre Anselmo está vivo e cobra de Ezequiel 
por ter mentido sobre a morte dele. José Luis 
devolve a liberdade a Montse e diz que pode ir 
embora com Alessandro se esse for o seu dese-
jo. Padre Anselmo procura o juiz para declarar 
que Alessandro é filho de Benjamim Almonte. 
Sem imaginar o que está por acontecer, Montse 
agradece a José Luis por permitir que seja livre 
e possa ser feliz com Alessandro.

Cúmplices de um Resgate - SBT - 21h30 – 
sexta-feira: Geraldo ameaça Regina e diz que 
eles devem se ajudar para que todos saiam com 
vantagens. Otávio e Rebeca dizem para Manue-
la e Isabela que vão se casar. As duas comemo-
ram. Omar segue cuidando da mãe. Téo sonha 
que começou a enxergar, mas acorda deses-
perado ao notar que continua cego. Frederico 
desconfia que Navarro pode estar por trás da 
armação de Tomas para prejudicá-lo. O estilista 
levanta provas para sua teoria.

Jesus - Record - 21h30 – sexta-feira: Caifás 
bufa de raiva. Laila agradece a Jesus. Judite 
descobre que Laila não foi apedrejada. Tiago 
Justo avisa a Arimatéia sobre a atitude de Je-
sus. Maria reencontra Petronius, que pede para 
falar com Madalena. Asisa descobre que Laila 
está viva. Em conversa com Tiago Justo, Debo-
rah avisa que desistiu de procurar seu filho. Os 
necessitados se alimentam no banquete dado 
por Zaqueu. Barrabás reclama por não ter sido 
convidado. Pilatos reclama da preocupação 
de Cláudia com o povo judeu. Zaqueu diz que 
Barrabás é bem-vindo em seu banquete. Simão 
Zelote conversa com Lázaro e pede a mão de 
Betânia em casamento. Caifás fica furioso com 
a presença de Jesus na festa do tabernáculo. 
Laila reencontra Simão Fariseu. Petronius pede 
Maria Madalena em casamento. Caifás enfrenta 
Jesus e pergunta pelo Pai do Messias.

FILMES

Miss Simpatia 2, Armada E Poderosa – Globo 
- sexta-feira: Ter combatido uma ameaça em 
um concurso de miss nos Estados Unidos faz 
da policial Gracie Hart uma verdadeira celebri-
dade, o que não a agrada muito, já que a fama 
repentina a impede de trabalhar sob disfarce. 
Por causa disto, ela é remanejada para realizar 
a única função que pode ter no momento dentro 
da corporação policial: percorrer o circuito de 
programas de TV e ser o “rosto oficial do FBI”. 
Relutante de início, aos poucos, Gracie passa 
a aceitar melhor a ideia e, até mesmo, gostar 
da atenção que recebe. Chamada de “Barbie 
da agência”, especialmente por sua nova par-
ceira Sam Fuller, Gracie precisa voltar à ativa 
quando seus amigos Stan Fields, apresentador 
de concursos, e Cheryl Frazier, a vencedora do 
concurso de miss que participou, são sequestra-
dos em Las Vegas. Sem querer perder Gracie 
como sendo a imagem da agência, o FBI a en-
via para uma conferência de imprensa em Las 
Vegas, juntamente com Sam, que tem a função 
de ser sua guarda-costas. Juntas, elas precisam 
resolver o caso.

Novelas e Filmes
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Moradores flagram peixes mortos no Rio Capivari
Rafard | Várias espécies de peixes foram encontradas mortas em Rafard, entre elas, bagre, lambari e tilápia; Cetesb esteve no local e coletou amostras da água

Moradores e pesca-
dores de Rafard estão 
preocupados com a mor-
tandade de peixes no 
Rio Capivari. A denún-
cia aconteceu na manhã 
de terça-feira (6), após 
pescadores encontrarem 
peixes mortos na região 
da represa Santa Rita, 
zona rural de Rafard.

De acordo com pes-
cadores, não é a primei-
ra vez que isso acontece 
e eles desconfiam que 
isso esteja ocorrendo por 
conta do esgoto urbano 
que é lançado no rio.

O assunto foi tema 
de reportagem na EPTV 
Campinas. A equipe de 
reportagem da rádio Ra-
ízes FM também esteve 
no local na manhã de 
quarta-feira (7) e cons-
tatou a mortandade de 
peixes. “Percorremos 
cerca de um quilometro 
abaixo de onde foram 
encontrados os peixes 
mortos, e localizamos 
mais”, conta o repórter 
Tonny Machado.

Segundo pescadores 
que frequentam o local, 
várias espécies de pei-
xes foram encontradas, 
entre elas, bagre, lamba-
ri e tilápia. 

A Prefeitura de Ra-
fard confirmou que téc-
nicos da Cetesb estive-
ram na cidade, na tarde 
de quarta-feira (7), e 
realizaram a análise da 
água. 

De acordo com o che-
fe da Divisão de Meio 
Ambiente da cidade, 
Guilherme Pagotto, no 
momento da coleta, a 
água apresentou bons 

parâmetros e não foi 
possível identificar qual-
quer tipo de substância 
que causasse a mortan-
dade dos peixes. 

“No entanto, como 
o fato aconteceu na se-
gunda-feira (5), se pas-
sou um bom tempo. As-
sistindo os vídeos dos 
moradores, tudo indica 
que realmente houve 
uma descarga de algu-
ma substância, mas não 
foi possível identificar 
por estar muito diluída 
na água e ter seguido rio 
abaixo”, explica Pagot-
to.

Possíveis causas
No próprio site da 

Cetesb existe um infor-
mativo que explica quais 
podem ser as principais 

causas de mortandade 
de peixes. Veja o que diz 
o material:

O peixe depende da 
qualidade de seu meio, a 
água, para suas necessi-
dades respiratórias (oxi-
gênio dissolvido), ali-
mentares e reprodutivas, 
ou seja, para a sua so-
brevivência. Uma mor-
tandade pode ter causas 
naturais, ser resultante 
de atividade antrópica 
(humana) ou, ainda, ser 
causada por uma combi-
nação de fatores naturais 
e antrópicos.

Entre os fatores na-
turais, estão alterações 
bruscas de temperatura, 
tempestades (inunda-
ções), decomposição de 
matéria orgânica natu-
ral, alteração na salini-

dade, alta mortalidade 
de crias e eclosões de 
parasitas, bactérias, ví-
rus e fungos. 

Existem fatores que 
variam no meio aquáti-
co, como por exemplo, 
a temperatura, o pH, o 
oxigênio dissolvido, a 
salinidade e o material 
em suspensão, que são 
de suma importância 
para a qualidade de vida 
dos peixes. 

Esses fatores podem 
oscilar naturalmente ou 
em decorrência de mo-
dificações promovidas 
pelo homem, como ero-
são, acidificação, aque-
cimento por entrada de 
água de resfriamento 
de instalações indus-
triais, matéria orgânica 
de esgoto doméstico e 

industrial, nutrientes, 
etc. A oscilação dessas 
condições, seja natural 
ou não, pode iniciar uma 
mortandade.

Entre os fatores antró-
picos, estão lançamentos 
industriais e municipais, 
acidentes com substân-
cias químicas, ativida-
des agrícolas e ativida-
des ligadas ao controle 
de fluxo da água (por 
exemplo, hidrelétricas).

Ao se considerarem 
os fatores abióticos 
(não-biológicos) e sua 
importância na qualida-
de do ambiente para o 
cultivo ou a sobrevivên-
cia dos peixes, deve-se 
ter em mente a gran-
de variedade de peixes 
existentes (mais de 20 
mil espécies) e suas di-

ferenças; o que está re-
lacionado a diferentes 
graus de sensibilidade e 
tolerância a esses fato-
res, segundo a espécie a 
ser considerada.

Tanto os fatores na-
turais como os antrópi-
cos estão intimamente 
relacionados no meio 
aquático, sobretudo em 
regiões densamente po-
voadas, como é o caso 
de boa parte do Estado 
de São Paulo. 

Se todos os peixes 
morrerem abruptamente 
ou em um curto perío-
do de tempo (24 horas 
ou menos), provavel-
mente a mortandade foi 
causada por um evento 
repentino que tornou o 
ambiente impróprio para 
os peixes. 

Se a mortandade co-
meçou lentamente e au-
mentou abruptamente 
nos 5 a 7 dias seguintes, 
a causa mais provável 
pode ser uma depleção 
de oxigênio que se de-
senvolveu lentamente 
ou um agente infeccioso 
altamente virulento. 

Mortandades que 
continuam por extensos 
períodos (semanas ou 
até meses) em um ritmo 
baixo podem ser causa-
das por agentes infec-
ciosos de baixa virulên-
cia ou exposição crônica 
a concentrações suble-
tais de uma substância 
tóxica. 

Vale ressaltar que es-
ses são os padrões bási-
cos que podem ser ob-
servados e que outros 
padrões podem aconte-
cer.

Diversas espécies de peixes foram encontradas mortas na região da represa Santa Rita, área rural de Rafard  (Foto: Tonny Machado/Raízes FM)




