
Chuva, ventos fortes e granizo assuntam 
e causam estragos em Rafard e Capivari

Capivari decretou Estado de Emergência devido aos estragos causados pela chuva. Prefeituras ainda trabalham na limpeza.  Páginas 9, 13 e 16

Dupla recebeu 
maioria dos votos 

na Cidade Coração. 
Número de abstenções 

em Rafard chegou a 
1698 eleitores aptos a 

votar (23,14%).
Página 5

Mulher de 
66 anos é 

encontrada 
morta no 
telhado de 
residência

Página 16

CAPIVARI

Fabinho e Wagner Bragalda 
são eleitos em Rafard

Câmara 
renovada: 

apenas 
um 

vereador 
foi 

reeleito

RAFARD

Confira o nome dos 
candidatos eleitos 

em Rafard. 
Página 7

Vitão e Bruno Barnabé 
são eleitos com 28,25% 

dos votos válidos

CAPIVARI

Vitão é o atual vice-prefeito da cidade, já o seu 
vice, Bruno Barnabé, é vereador na Câmara 

Municipal. Página 12

Formiguinha é eleito 
prefeito de Mombuca

Confira também quem foram os vereadores 
eleitos na cidade.  Página 11
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OpiniÃo
Habemus 
Prefeitos

Fim da euforia em grande parte dos municípios 
brasileiros, que realizaram no último domingo (15), 
as eleições para escolher prefeitos e vereadores.

O pleito eleitoral, mais curto neste ano, seguiu 
sem muitas polêmicas, e o eleitor teve que ser con-
quistado olho no olho. Muitos utilizaram-se das 
redes sociais para ampliar o seu alcance e disse-
minar as ideias de governo.

Em Capivari, sem muita novidade. A polariza-
ção de candidatos facilitou a vida de Vitão e Bruno 
Barnabé, que foram eleitos com 28,25% dos votos 
válidos, cerca de 7 mil votos.

No entanto, a votação do candidato Tambuzi-
nho, que é atual vereador em Capivari, chamou a 
atenção. Candidato pelo Republicanos, ele rece-
beu pouco mais de 5 mil votos, fi cando na segunda 
colocação.

Outro candidato, até então desconhecido na ci-
dade e chamado por muitos de ‘forasteiro’, tam-
bém espantou pelo número de votos. Dr. Alexan-
dre Bandiera recebeu 3.847 votos.

Pelas bandas de cá, na Cidade Coração, a elei-
ções municipal era uma incógnita. Todos sabiam 
da preferência e vantagem dos candidatos Fabi-
nho Santos e Wagner Bragalda, mas outros dois 
candidatos – Ângela Barboza e César Moreira – 
seguiam colados na disputa. 

Nos bastidores, a informação era de que eles 
contavam com uma possível divisão de votos entre 
os eleitores indecisos, que passavam de 30%. Ago-
ra, o que eles não contavam mesmo é que a maioria 
desses, penderam para o lado de Fabinho Santos, 
que foi eleito prefeito de Rafard com 2018 votos, ou 
seja, 39,09% da preferência dos eleitores.

Logo atrás, fi cou Ângela Barboza, com 1.143 
votos (22,14%), seguida por César Moreira, com 
1095 votos (21,21%).

Fabinho e Bragalda passaram parte da campa-
nha criticando e se defendendo dos ataques rece-
bidos. Mas conquistaram o pleito, com quase o 
dobro de votos do segundo colocado.

A eleição mais apertada aconteceu em Mombu-
ca entre os dois candidatos. Com uma diferença 
de 376 votos, Formiguinha foi eleito o novo pre-
feito da cidade. Ele recebeu 1.482 votos (57,26%) 
contra 1.106 (42,74%) do candidato Dr. Victor.

Por lá, a disputa eleitoral se manteve entre dois 
tradicionais grupos. Formiguinha, apoiado pelo 
ex-prefeito Marcão Poletti. Já o Dr. Victor, pela 
atual gestão da prefeita Ruth, mesmo que afi r-
mando o contrário.

A vitória foi muito comemorada pelos militan-
tes, já que no pleito de 2016, Poletti foi escolhido 
pela população, mas não pode assumir.

As câmaras municipais também vão dar uma 
boa oxigenada. Nas 3 cidades, jovens foram elei-
tos para assumir uma cadeira no Legislativo. 

Em Capivari, destaque para Ruan Henrique, 
que com apenas 20 anos, foi o vereador mais vota-
do – 999 votos. Na Cidade Coração, Pedrinho foi o 
mais votado, com 427 votos. E em Mombuca, Feli-
pe Gigio, de 28 anos, recebeu a maioria dos votos. 
Conheça a história deles na edição dessa semana.

Por fi m, cabe parabenizar os eleitos, agora, com 
votos de sorte e sucesso frente à gestão dos mu-
nicípios. Parabéns também a todos os candidatos 
que participaram da festa da democracia e aceita-
ram com respeito o resultado das urnas.

Vale lembrar, que fi ndada as eleições, os eleitos 
devem ser o prefeito e vereadores de toda popula-
ção, sem distinção de preferências política.

A região merece e precisa avançar. Chega de ser 
o ‘patinho feio’ e viver com os ‘restos’ do que os 
governos Estadual e Federal tem a oferecer.

Bora progredir!

Editorial

Entre em contato com o autor: 
vendramim1936@gmail.com

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

Yuppies modernos
O Prof. Michel Ma� e-

soli (14/11/1944), doutor 
em Sociologia da Univer-
sidade de Paris, autor de 
vários livros, respeitadís-
simo na Europa, lançou a 
ideia de que os seres hu-
manos teriam de viver em 
pequenas tribos (pequenos 
grupos sociais) ao invés de 
viverem em sociedades 
massivas – a � loso� a do 
tribalismo. Neste tipo de 
sociedade, ele supõe que 
haverá um retorno aos 
hábitos e culturas primiti-
vos, e por ser uma socie-
dade menor a tendência 
é que haja mais lealdade 
à tribo na maneira com-
portamental e pensar. Seus 
membros teriam mais gos-
to pelo belo (hedonismo 
grego?), aproveitariam os 
prazeres dos momentos 
e despreocupariam dos 
problemas O tribalismo 
se fortaleceu a partir de 
1960, dando mais valor à 
pequena sociedade do que 
aos yuppies (abreviatu-
ra de Jovens pro� ssionais 
urbanos) dos anos 80, de 
alto e médio valor aquisi-
tivo, que valorizavam mais 
sua pro� ssão, seus luxuo-
sos carros, seus bens, seus 
status sociais, suas roupas, 
seus cabelos, en� m eram 
vaidosos e ególatras, eram 
a Geração da Brilhanti-
na. Dizem que essa classe 
foi uma consequência do 
crescimento do capita-

lismo e diminuição dos 
impostos nos EUA e Rei-
no Unido. Não devem ser 
confundidos com os hi-
ppies que eram contraria-
mente, despojados de suas 
aparências, de si mesmos, 
focavam mais nas questões 
sociais e foram anteriores 
aos yuppies.

Transcrevo aqui as pa-
lavras de um articulista 
sobre os “yuppies” para 
servir de alerta aos rema-
nescentes ultramodernos:

(Os yuppies) “Tendem 
a valorizar bens materiais 
– especialmente objetos 
de última moda. Particu-
larmente isto se aplica a 
investimento em bolsas de 
valores, automóveis im-
portados (ou mais novos e 
mais luxuosos), inovações 
para residência (troca de 
móveis mais modernos), 
aparatos tecnológicos, tele 
móveis, telefones celulares 
mais so� sticados, compu-
tadores portáteis (note-
books), etc. Porém, a per-
seguição em ritmo intenso 
destes bens materiais tem 
muitas vezes consequên-
cias indesejadas. Quase 
sempre com pressa, bus-
cam itens e serviços de 
conveniência. A escassez 
excessiva de tempo pode 
prejudicar suas relações fa-
miliares. A busca pela ma-
nutenção de seu estilo de 
vida pode signi� car ‘stress’ 
e exaustão mental”.

“Podem ter de mudar 
frequentemente de resi-
dência por razões de tra-
balho, às vezes resultando 
disto mais tensões familia-
res. Este estilo de vida agi-
tado em demasia recebeu 
a denominação em inglês 
de “rat race” – mais ou me-
nos, corrida insana”.

“Altamente in� uen-
ciados por um ambiente 
competitivo nas corpora-
ções, eles frequentemente 
valorizam aqueles com-
portamentos que desco-
briram serem úteis para 
galgar postos mais altos e, 
por consequência, maior 
renda e status. Frequente-
mente levam seus valores 
corporativos para o lar, 
para as esposas e � lhos”.

“De acordo com o es-
tereótipo, existe um certo 
ar de informalidade entre 
eles como jogar golf, tênis, 
almoçar em casas de ‘sushi’ 
e restaurantes so� sticados, 
tomar coquetéis, drinks 
e sucos com aparências 
multicoloridas e bem en-
feitados.

“Alguns passam por 
uma crise de meia idade – 
um estado de desilusão ex-
perimentado em todos os 
grupos socioeconômicos, 
ocorrendo por volta dos 
40 anos de idade e atingido 
quando a pessoa se dá con-
ta de que não é mais tão 
jovem, passando a pensar 
no que fez com a própria 

vida. É... um processo de 
re� exão e auto atualização 
que pode continuar até o 
� nal da vida. Alguns... po-
dem achar que seu estilo 
de vida falhou em lhes for-
necer um signi� cado para 
a sua própria vida...”

Essa autoestima exa-
cerbada leva a uma com-
petição na qual os menos 
capitalizados concorrem 
devido ao status social, à 
oferta do mercado e à faci-
litação para adquirir bens, 
e muitas vezes, empolga-
dos pela propaganda os 
adquirentes vão além de 
sua capacidade orçamen-
tária. Como os yuppies 
trabalham mais, reservam 
menos tempo para a fa-
mília. O resultado é mais 
estresse, mais problemas 
familiares, mais divórcios, 
mais juvenis e jovens pro-
curando nos “amigos” a 
atenção que não recebem 
no lar.  

O celular toma tempo, 
mas não aquece o coração. 
“Se o Senhor não edi� car a 
casa, em vão trabalham os 
que a edi� cam...” “Os � lhos 
são herança do Senhor” (Sl. 
127:1,3). Somos responsá-
veis pela sua educação, in-
clusive moral. Filhos bem 
educados, úteis à sociedade 
digni� cam os pais e exal-
tam o nome de Deus.

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

Escolher � car doente? Acreditar em milagres?
Não escolhemos � car 

doentes, dependentes de 
álcool ou drogas ou mor-
rer. Todos almejam um fu-
turo de realização e coisas 
boas no campo pro� ssional 
e familiar, particularmente 
desejamos a prosperida-
de, a saúde, e nossa família 
também pensa assim.

Se não somos responsá-
veis diretos por esses even-
tos, muitas vezes somos 
responsáveis indiretos. 
Você já ouviu falar em sui-
cídio indireto? Por exem-
plo: provocar acidente por 
estar em excesso de veloci-
dade, dirigir embriagado, 
abusar do álcool ou usar 
drogas e ter uma overdose, 
alimentar-se em excesso 
ou fumar, desenvolvendo 
uma enfermidade grave.

Ninguém escolhe livre-
mente sofrer, mas passar 
por sofrimentos faz parte 
do aprendizado de todos 
nós que habitamos este 

planeta que chamamos 
Terra, porque existe vida 
em outros planetas, alguns 
mais evoluídos, outros 
iguais ao nosso e outros 
ainda inferiores a este. 

Precisamos estar pre-
parados para enfrentar 
di� culdades na vida, na 
pro� ssão, na família. Ser 
útil na sociedade e ajudar 
o próximo e as pessoas que 
amamos são desa� os e de-
cisões que exigem de nós 
atitudes. Podemos contar 
sempre com Deus, nosso 
Pai amantíssimo, mas Ele 
não pode fazer por nós 
aquilo que precisamos fa-
zer, tomar a iniciativa e a 
atitude de realizar o que 
nos compete.

Diante de tudo, é ne-
cessário modi� car com-
portamentos, tomar novas 
diretrizes para colher re-
sultados salutares e me-
lhores a cada estação, focar 
mais na entrega à vontade 

de Deus e no respeito a 
suas Leis, e menos em nos-
sas di� culdades e proble-
mas, oferecendo cadeira 
para elas descansarem.

Frequento grupos de 
ajuda mútua que se de-
dicam a auxiliar aqueles 
que querem se libertar da 
dependência de álcool e 
outras drogas e também 
para familiares que dese-
jam ajuda para superar a 
codependência – aprender 
a estabelecer limites e fazer 
o desligamento com amor, 
entre tantas abordagens 
saudáveis. (1 e 2)

E lá nos confraterniza-
mos todas as vezes que nos 
reunimos, e o abraço sela 
nosso encontro. Nele en-
contramos carinho, con-
� ança, amizade, alegria, paz 
e outros sentimentos que 
nos energizam a alma, tudo 
na maior franqueza e since-
ridade – apenas por que nos 
queremos bem. O abraço 

realiza o milagre para a saú-
de do corpo e da alma, onde 
se alojam os nossos senti-
mentos mais íntimos.

Alguém outro dia me 
indagou se eu acredito em 
milagres. E eu respondi 
que depende do milagre: 
se é aquele que derroga 
as leis de Deus, não! Mas 
se são milagres diante da 
vida, digo sim, e tenho três 
em minha casa e muitos 
na família. Segundo o mé-
dico americano H. Gilbert 
Welch, quem deseja bus-
car saúde não deve procu-
rar doenças, e ele lembra a 
recomendação da promo-
ção da saúde deixada pela 
avó, que dizia: “Vá brincar 
lá fora, coma frutas, não 
fume”.

(1) Grupos familiares 
Nar-Anon e Alanon – 

Informações (19) 9 9356 
6853 (2) Grupos de AA 

e NA – Informações (19) 
99167 8318

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

“Você não pode evitar que a di� culdade bata à sua porta, mas não há necessidade de oferecer-lhe uma cadeira.” Joseph Joubert
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ArTiGo    J. R. G����� �� O�������, ensaísta, 
biógrafo e historiador

O mestre Augusto Castanho
No dia 14 passado, lem-

bramos dos 110 anos de 
falecimento do professor  
Augusto César de Arruda 
Castanho (1849-1910) – o 
Mestre Augusto Castanho.

Falecido aos 61 anos de 
idade, deixou uma enorme 
folha-corrida de trabalhos 
e ação em prol da educação 
no Brasil, o que podemos 
situá-lo, sem a menor som-
bra de dúvidas, ao lado de 
� guras como Anísio Teixeira 
(1900-1971), Darcy Ribeiro 
(1922-1997) e Paulo Freire 
(1921-1997).

Educador emérito, con-
ferencista dos mais célebres, 
deixou uma obra impor-
tantíssima, com o título de 
“Conferências Pedagógicas”, 
na qual, entre outras, ele 
trata da questão dos concur-
sos públicos para ingresso 
no magistério. Isto foi num 
tempo em que não havia 
tais concursos e a admissão 
se dava, muitas vezes, por 
meios políticos e in� uências.

Em honra ao patrono 
da hoje “Escola Municipal 
Augusto Castanho”, repro-
duzimos, aqui, os dados 
biográ� cos do insigne pro-
fessor, composto, há alguns 
decênios,  pela então  Dire-
toria da mencionada escola 
que se denominava EEPG 
“Augusto Castanho”, oriunda 
do “Grupo Escolar Augusto 
Castanho”, na célebre cons-
trução da rua XV de Novem-
bro, com a rua Barão do Rio 
Branco.

“Nasceu em Capivari, 
no dia 7 de agosto de 1849. 
Filho de Manoel de Arruda 
Castanho e de Ana Jacinta 
de Cerqueira Leite.

Desempenhando as mo-
destíssimas funções de ne-
gociante, e depois escrivão 
do juízo de paz, mas sempre 
insatisfeito, queria mudar de 
pro� ssão, buscando progre-
dir. Casado e já com quatro 
� lhos pequenos e sem re-
cursos, Augusto Castanho 
lembrou-se de ser professor, 
manifestando sua ideia à es-
posa e aos amigos mais ínti-
mos. Todos acharam nobre o 
desejo, mas impossível a sua 
realização, por falta de recur-
sos.  Fez uma lista de amigos, 
que, com um auxílio mensal, 
garantiriam a sua perma-
nência e da família em São 
Paulo, e depois da formatura 
e nomeação reembolsá-los-
-ia toda importância, � can-
do a dívida de gratidão, que 
não se pagaria jamais. Pou-
cos dias depois, partir Au-
gusto Castanho, levando sua 
família com a pequena con-
tribuição mensal. Enfrentou 
muitas di� culdades, pobre-
za, doença, contrariedades, 
vencendo-as todas, graças a 
enérgica dedicação da espo-
sa, e sua força de vontade. 
Logo depois os amigos falta-
ram com o compromisso, e 
com a falta de contribuição, 
a mulher só viu uma solu-
ção: compraram a prestação 
restos de uma pensão e rece-
beriam pensionistas, para a 
manutenção da casa.

Augusto Castanho co-
meçou a frequentar, como 
convite, o 2º. Ano normal, 
dependendo a sua aprova-
ção, nesse ano, não só de um 
exame vago das matérias do 
ano anterior, que ia tentar, 
como do de su� ciência, ne-
cessário à regularização de 
sua matrícula. Esse exame, 
o primeiro requerido na Es-

cola Normal de São Paulo, 
abreviaria o curso. Ao vol-
tar dos exames, encontrou a 
mulher sem os seus brincos 
de brilhantes, única joia que 
possuía, lembrança de um 
noivado feliz, que o senhorio 
exigira, como pagamento, 
por aluguéis atrasados.

Anos depois terminava 
os estudos, diplomando-se 
como Professor Normalista, 
no dia 27 de dezembro de 
1883, em São Paulo.

Ingressou no magistério 
público, em Piracicaba, e, 
colocado, cumpria pagar os 
amigos. Professor público e 
particular, foi sempre luta-
dor. Para o professor, pedia 
garantias; para a escola, no-
vos métodos; para os alunos, 
mais carinho e mais amor. 
Lutar foi sua divisa e lutan-
do sempre a� rmava: “Não há 
progresso sem luta, nem luta 
sem conquista, nem con-
quista sem proveito”.

Abolicionista, no tempo 
da escravidão, republicano 
militante, durante a monar-
quia, pela abolição e pela 
república, deu, no alar, na 
escola, na tribuna 3e na im-
prensa, todo o poder de sua 
palavra doutrinária, sincera 
e convincente, arriscando, 
por elas, a própria vida.

Era republicano, mas 
sem ódio, disse o próprio 
Imperador em visita à sua 
escola; não visava homens 
e sim princípios. Com sua 
franqueza, recebeu por ofí-
cio, suspensão do cargo de 
professor, por seis meses. 
Reconsiderando mais tarde 
o ato, o Governo mandou 
pagar integralmente o fun-
cionário, que, embora sus-
penso, não interrompeu o 
exercício. 

Veio a Abolição e a re-
pública, mas ele continuou 
mestre-escola, e na luta 
prosseguiu. Livre pensador 
embora, respeitava todas as 
religiões porque pensava: “A 
virtude não é monopólio de 
crença. Romana ou protes-
tante, piedosa ou ímpia, a 
sugestão não dirime a culta 
de não deslustre o mérito”.

Seu lar, onde podia do-
minar, como soberano, 
preferiu dirigi-lo como um 
bom, adorava os � lhos, con-
quistava amigos em todas 
os credos e de todas as con-
dições sociais. Como falava 
com facilidade, os juízes co-
meçaram a nomeá-lo defen-
sor “ad-hoc” dos criminosos 
sem patrono, se conseguia 
livrá-los, satisfazia a cons-
ciência e ganhava as meias 
custas. Assim ingressou na 
advocacia, em que se fez 
considerado e defendeu de-
zenas de réus, de graça, sem 
jamais acusar algum, mes-
mo que por muito dinheiro.  
Repugnava-lhe o mister de 
acusador.

Como escrevia bem, com 
arte, fez-se jornalista e mi-

litou, grandemente, na im-
prensa doutrinando sempre. 
Teve por lema: “Nunca dizer 
aquilo de que não pudesse 
assumir inteira responsabi-
lidade, subscrevendo o seu 
nome, e nunca a� rmar qual-
quer coisa que não visasse 
um bem”.

Foi inspetor escolar e de-
pois, membro do Conselho 
Superior da Instrução Públi-
ca, por eleição da classe. Sem 
trair seus deveres, consti-
tuiu-se, em ambos, defensor 
dos colegas. Essa dedicação 
custou-lhe a perda do posto 
pela extinção do Conselho, 
por sua causa dissolvido. 
Cumpria o Governo indi-
car-lhe um cargo equivalen-
te, não o fez. Passado algum 
tempo, Augusto Castanho 
reclamou uma classe vaga 
no  Grupo Escolar “Barão do 
Rio Branco”, em Piracicaba, 
não lhe deram. Para custe-
ar a vida, montou um hotel. 
Acionou o Estado e venceu. 
Foi-lhe indicado em 1898, 
uma escola, em Capivari, 
para a continuação do exer-
cício e recebeu o quantum 
do tempo que passou. De 
hoteleiro, voltou a ser pro-
fessor.

Como professor, jorna-
lista, advogado, inspetor es-
colar, membro do Conselho 
Superior, abolicionista, re-
publicano, tribuno, protetor 
de todos os infelizes, tendo 
o seu nome ligado a todos 
os empreendimentos utilitá-
rios do seu tempo, conseguia 
muitas dedicações, transfor-
mando-se, sem querer e sem 
saber como, num prestigioso 
chefe político, capaz de por 
em risco uma disputada elei-
ção. Vítima de tantas injusti-
ças, tornou-se um revoltado, 
e os revoltosos não obede-
cem ao mando dos podero-
sos, foi então perseguido.

Vitimado por síncope 
cardíaca, faleceu a 14 de 
novembro de 1910 (há, por-
tanto, 110 anos. A terra que 
o deu à vida, recebeu-lhe o 
corpo, pobre como ao nas-
cer, mas honrado sempre, 
em vala comum, como era 
seu desejo”.

Em 1935, depois de 25 
anos, a escola de ensino fun-
damental passa a se chamar 
“Grupo Escolar Augusto 
Castanho”, em sua homena-
gem.

Lembramos, aqui, que em 
1999, ano de comemoração 
do 150º. aniversário de seu 
nascimento, participamos 
das festividades, realizando 
palestras na referida escola, 
bem como prestando-lhe as 
devidas homenagens no seu 
jazigo perpétuo, no Cemitério 
São João Batista, em Capivari. 
Dentro da “Semana do Patro-
no”, o próprio Movimento Ca-
pivari Solidário, na época, fez 
a reforma do seu túmulo, pre-
servando-o com todo respeito 
e reconhecimento. 

Theodora Marti ns do Amaral Bonilha e Augusto César de Arruda Castanho
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Fabinho e Wagner Bragalda são 
eleitos para comandar Rafard

Eleições 2020  |  Dupla recebeu maioria dos votos na Cidade Coração; número de abstenções em Rafard chegou a 1698 eleitores aptos a votar (23,14%)

A demora na divulga-
ção oficial pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) 
do resultados das elei-
ções municipais em todo 
país foi o centro das 
atenções no último do-
mingo (15). Em Rafard, 
por exemplo, os dados 
só foram atualizados 
após às 23h.

A ansiedade maior fi-
cou para os candidatos 
a vereador, que tiveram 
que aguardar o resultado 
oficial do TSE. Já para o 
cargo de prefeito, pouco 
minutos após o encerra-
mento das eleições, Fa-
binho e Wagner Bragalda 
comemoraram a vitória.

Aos 37 anos, Fabio dos 
Santos foi eleito o novo 
prefeito de Rafard para 
governar Rafard no pró-
ximo quadriênio (2021-

2024). Fabinho, como é 
conhecido, se lançou na 
política em 2017, ano em 
que foi eleito vereador 
pela cidade.

Seu trabalho comba-
tivo e assistencial frente 
às famílias rafardenses, 
principalmente na área 
da saúde, chamou aten-
ção do partido em ascen-
são (PSL), que buscava 
nomes novos para as 
eleições 2020.

Resultado
Depois de apura-

das 100% das urnas 
em Rafard, Fabinho foi 
confirmado o novo pre-
feito, com 2018 votos, 
(39,09%). Logo atrás, 
ficou a vereadora Ân-
gela Barboza (PP), com 
22,14% dos votos váli-
dos (1.143).

O ex-prefeito, César 
Moreira (PTB), recebeu 
1.095 votos (21,21%), 
ficando na terceira co-
locação. Com 676 votos 
(13,09%), na 4ª coloca-
ção, ficou o Tenente Bal-
ceiro (Solidariedade).

Fechando o resultado 
das eleições municipais 
em Rafard, o também 
vereador Alex Santos 
(PT), ficou com a quinta 
e última colocação, com 
231 votos (4,47%).

Segundo o TSE, esta 
eleições contou com 
5.640 comparecimentos 
(76,86%) e 1.698 abs-
tenções (23,14%). Des-
tes comparecimentos, 
foram 5.163 votos váli-
dos (91,54%), 208 votos 
em branco (3,69%) e 
269 eleitores anularam o 
voto, ou seja, 4,77%. Fabinho e Wagner Bragalda durante comemoração das eleições em Rafard (Foto: Divulgação)

Câmara entrega títulos à figuras que seriam 
homenageadas no Aniversário da Cidade

Reconhecimento  |  Sessão Solene do Aniversário de Rafard foi cancelada em março deste ano e homenagens serão entregues durante sessão ordinária

A pandemia do novo 
coronavírus obrigou a 
Câmara de Rafard a can-
celar a Sessão Solene de 
Aniversário da Cidade, 
que aconteceria em mar-
ço deste ano.

Passados os tempos 
difíceis de combate à 
Covid-19, a entrega das 
honrarias será realizada 
na próxima terça-feira 
(24), às 19h30, pouco 
antes da sessão ordinária.

Segundo o Legislati-
vo, respeitando todos os 
protocolos de distancia-
mento social e preven-
ção à doença.

O título de Cidadão 
Rafardense, indicação 
do vereador Mário Se-
verino da Silva, será en-
tregue à Gilson José A. 
de Souza. Em 2003, ele 
assumiu a Coordenação 

Técnica e Pedagógica 
da Escola SENAI “Cel-
so Charuri” – Unidade 
Rafard, onde já atua há 
mais de 16 anos.

Gilson participou efe-
tivamente em mais de 
10.000 certificações em 
cursos profissionalizan-
tes e liderou dezenas de 
campanhas sociais de ar-
recadação de alimentos, 
agasalhos e brinquedos.

Por indicação do vere-
ador Wagner Bragalda, o 
título de Honra ao Mérito 
será concedido ao magis-
trado Luís Felipe Ferrari 
Bedendi. Ele é filho dos 
rafardenses Teresa do 
Carmo Ferrari Bedendi 
e Mário Bedendi, magis-
trado auxiliar das 1ª e 2ª 
Varas Empresariais e de 
Conflitos de Arbitragem 
de São Paulo.

Moreira foi um dos 
“Destaques do Ano de 
2019 no Combate à Pi-
rataria e aos Delitos 
Correlatos”, oportunida-
de em que recebeu uma 
homenagem durante a 
6ª Reunião Ordinária 
do Conselho Nacional 
de Combate à Pirataria 
e aos Delitos contra a 
Propriedade Intelectual 
(CNCP).

Já a Medalha Luís 
Ortolani, será entregue 
ao artista Luís Carlos 
Rodrigues Moreira, in-
dicação do vereador 
Alexandre Fontolan. Ele 
desenvolveu sua própria 
técnica de pintura em 
tecido, o que lhe abriu 
portas para ministrar au-
las de pintura nas cida-
des da região.

Atualmente reside em 

Campinas, onde partici-
pa de grandes feiras de 
exposições e, inclusive, 
já teve seu trabalho re-
conhecido em eventos 
no exterior.

Restrição
O evento será restrito 

aos homenageados, fa-
miliares mais próximos, 

vereadores e funcioná-
rios da Casa de Leis.

As sessões da Câmara 
de Rafard ainda continu-
am fechadas ao público.

De acordo com o pre-
sidente da Câmara, ve-
reador Marco Brigati, 
dada às circunstâncias, 
será um momento sim-
ples e rápido, para não 

deixar passar em branco 
um momento tão espe-
cial e tradicional na ci-
dade de Rafard.

“Lembrando que a 
população poderá acom-
panhar todos os deta-
lhes da sessão na nossa 
transmissão ao vivo pelo 
canal do Legislativo, no 
Youtube”, informa.

Gilson, Luis Felipe e Luis Carlos serão homenageados na próxima terça-feira (24) (Fotos: Arquivo pessoal)
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Concluídas as eleições 
municipais de 2020 nas ci-
dades onde não tem segun-
do turno, trazemos aqui 
uma conversa diferente e 
aprofundada, analisando 
os resultados das eleições 
e suas consequências para 
o cenário político de nos-
sa região, notadamente de 
nossa cidade.

Antes de tudo, devo di-
zer que pessoalmente, não 
consigo enxergar os re-
sultados, como vê a maio-
ria, ou seja, sendo de uns 
poucos vitoriosos que irão 
governar por quatro anos 
os destinos da cidade, e a 
maioria de derrotados que 
não conseguiram eleger o 
seu candidato. 

É preciso ter em mente 
que em meio à pandemia, 
tivemos um cenário atípico 
para as eleições deste ano, 
não só em Rafard e região, 
mas em todo o país, quan-
do grande parte dos elei-
tores não compareceram, 
optando por não ir votar, 
preferiram “� car em casa” 
com receio do vírus.

Terminadas as eleições, 
em janeiro de 2021, o que 
se espera de todos, é o cha-
mado “espírito público”, 
que deve nortear a todos 
aqueles que se colocaram 
à disposição do eleitorado, 
expondo suas ideias, sua 
plataforma de governo caso 
fossem eleitos, e dos não 
eleitos, coerência e o mes-
mo espírito público, para 
ajudar nas causas que são 
convergentes com as suas, 
a� nal, todos devemos ter 
sensibilidade para os recla-
mos da opinião pública. 

Sob o ponto de vista da 
cultura política, esse con-
ceito de “espírito público”, 
estabelece, na sociedade, 
uma dependência em rela-
ção ao município, converti-
do a partir da nova gestão, 
no mais cobiçado emprega-
dor e no provedor compul-
sório de “todas” as neces-
sidades. Pelo viés oposto, 
o verdadeiro gestor com 
espírito público deve saber 
escolher o mal menor e o 
bem maior, norteado por 
um senso real de justiça e 
por um sentido de história, 
sabendo distinguir o direi-
to, do privilégio. 

Pessoas com verdadeiro 
espírito público, que assim 
agem, são gestores no real 
sentido da palavra, visto 

que, possuem, em seu cer-
ne, a motivação de trans-
formar a realidade local 
com práticas sustentáveis, 
transparentes, mobilizan-
do a sociedade para que 
participe das suas decisões. 
Líderes que foquem, não 
somente em seu mandato, 
mas pensem a longo prazo, 
que dê sequência nas ações 
realizadas pelos seus ante-
cessores quando bené� cas 
à coletividade.

Ao longo da minha 
vida de grande entusiasta 
e observador da política 
de nossa cidade desde a 
emancipação, tenho sem-
pre acreditado em dias me-
lhores, numa governança 
compartilhada por setores 
da sociedade, ainda que o 
desa� o seja grande, visto 
que, uma parcela da nossa 
classe política está desa-
creditada, justamente pela 
falta de ética e de respeito 
público. Isso também justi-
� ca, em parte, a descrença 
do eleitor em momentos 
tão importantes como o de 
uma eleição, não compa-
recendo para externar seu 
voto. Isso demonstra que a 
população tem manifesta-
do, cada vez mais, sua insa-
tisfação. 

As pessoas deverem ter 
maior participação nas de-
cisões, atuando, como co-
autores da mudança, em 
causas que não sejam mais 
individuais, e para isso os 
gestores públicos devem 
criar canais de comunica-
ção e implementar ações 
aptas a aumentar essa par-
ticipação.

Não é de bom alvitre 
que tenhamos políticos 
retratando os opositores 
como inimigos, e mesmo 
pessoas que antecipada-
mente não aceitam a gestão 
do governante eleito, sim-
plesmente porque ele não 
era seu candidato. É preci-

so entender que a eleição 
se deu dentro das regras 
aceitas por todos, e o mais 
votado, foi eleito e devemos 
torcer para que sua gestão 
seja exitosa.

Um determinado escri-
tor e jornalista, a� rmou em 
recente entrevista, que, atu-
almente, a política se tor-
nou uma realidade tribal e 
cultural, na qual as pessoas 
se identi� cam como o fa-
zem com o time para o qual 
torce, que mesmo jogando 
mal, ainda assim, se man-
tém leal, enquanto que, se o 
time adversário joga bem, 
ainda assim fala mal, ou 
seja, as discussões políticas 
se tornaram uma grande 
torcida entre oponentes. 
Temos o dever de sair des-
sa polarização e pensar no 
bem maior, pois apenas 
mudou o timoneiro – ainda 
estamos no mesmo barco.

O espírito público pre-
cisa fazer parte da nossa 
sociedade. Admiro pesso-
as que atuam em diferen-
tes áreas, sendo políticos 
ou não, que carregam a 
força do espírito público 
na forma de se relacionar 
com a sociedade, como por 
exemplo, os professores e 
pro� ssionais de saúde, que 
exercem e desempenham 
suas funções com foco na 
transformação e melhora 
da sociedade. 

Sejamos essas pessoas! 
Como cidadãos e como 
eleitores, precisamos bus-
car para o nosso dia a dia 
essa agenda de cidadania e 
de respeito coletivo.

Parabéns a todos os 
eleitos! E que a nova ges-
tão seja, desde a posse até 
o último dia, inteiramen-
te voltada para os anseios 
da população, que possam 
como homens públicos, 
verdadeiramente compro-
metidos com a ética, passar 
para a nossa história.

Ter “Espírito Público” é preciso!
Consumado - O tempo gas-
to, o corre corre, a esperan-
ça, as despesas, tudo isso 
ocorreu com os candidatos 
eleitos e os que não con-
seguiram se eleger. Agora 
é o momento para refl etir o 
porque? Surpresas, acre-
dito que todos tiveram com 
os resultados, até porque de 
boca a boca as opiniões di-
vergiam. Parabenizamos os 
candidatos que trabalharam 
e enfrentaram com dignidade 
todo o processo. Aos eleitos, 
por simpatia, melhor campa-
nha, programa de trabalho, 
promessas (que deverão ser 
cumpridas), tem os méritos 
que não vamos questionar. 
Fica aqui os nossos para-
béns e as boas-vindas.

Esperança - Estaremos na 
expectativa de um excelente 
trabalho e conduta do Exe-
cutivo, em prol do município, 
cumprindo o que foi mostra-
do em seu plano de trabalho. 
Unam-se, independente de 
partido, cor, raça e religião, 
dialogando sempre para que 

os trabalhos sejam conduzi-
dos dentro das normas, cla-
reza e leis.

Vereadores - Sejam coeren-
tes e aproveitem para estudar 
os projetos apresentados, se 
será importante, viável ou 
não. Cobrem as pendências, 
fi scalizem o executivo (uma 
das suas funções) e se pos-
sível ajudar. Novos vereado-
res, aproveitem a oportunida-
de para estudar, conhecer a 
sua função e direito e saber 
como é o Legislativo. Deem 
testemunho de suas capaci-
dades, honestidades e cla-
rezas. O povo em geral, os 
empresários, comerciantes 
e os meios de comunicação, 
irão cobrar a execução do 
que foi proposto, ou senão, o 
porquê?

Primeiro pedido - Ao novo 
prefeito eleito, Fabinho, e 
vice Wagner, fi ca aqui regis-
trado o primeiro pedido dos 
moradores da rua Marechal 
Deodoro da Fonseca. O 
trânsito nessa rua está um 

caos, abusos e desrespeitos 
de caminhões pesados, até 
de transporte de gás, com-
bustível, caçambas, tratores, 
motos e carros, em alta ve-
locidade. Por que isso vem 
acontecendo? O governo 
atual parece não ter interes-
se por fazer contrato com 
a Polícia Militar, atribuindo 
a ela o controle do trânsito, 
multar, punir os infratores.  
Esse contrato não vai one-
rar os cofres públicos, pelo 
contrário, o município rece-
be uma porcentagem das 
multas. E toda reclamação, 
recairá apenas à Polícia, exi-
mindo vossas senhorias de 
qualquer responsabilidade. 
Vamos iniciar por aqui esse 
grande passo em sua ges-
tão, que fi cará marcada e 
agradecida.

Chegando - Fim de ano che-
gando, um bom tempo para 
refl exão e se organizar para 
o novo ano de 2021. Muita 
paz, amor, saúde e tranqui-
lidade e realização dos so-
nhos de todos.

PoliTicalienTe
R������ A��������, administrador de empresas, projeti sta, desenhista publicitário... rafardense

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

Ótica XV
Um carinho especial 

a seus olhos

Rua XV de Novembro, 784

Fone/Fax: (19) 3491-4451

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

Flagrante do colunista sobre o trânsito de caminhões na rua Marechal Deodoro da Fonseca (Foto: Roberto Andreo�  )
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Câmara renovada: apenas 
um vereador foi reeleito

Resultado Eleições 2020  |  Confira o nome dos candidatos eleitos em Rafard

A renovação da Câ-
mara Municipal de Ra-
fard foi uma das marcas 
nas eleições municipais 
2020, realizada no últi-
mo domingo (15), em 
todo o país. Apenas o ve-
reador Alexandre Fon-
tolan foi reeleito para o 
cargo nos próximos qua-
tro anos (2021-2024).

Destaque também 
para Pedrinho (PTB), 
também conhecido 
como ‘Palhaço Picoli-
no’, que recebeu a maio-
ria dos votos na cidade. 
Foram 427, contra 285 
do segundo colocado, 
Alexandre Fontolan.

Os resultados para 
vereador demoraram a 
ser divulgados devido a 
falhas apresentadas no 
sistema de divulgação 
do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). Os ve-
readores eleitos só pu-
deram ser conhecidos 
próximo da meia noite 
do último domingo (15).

Vereadores eleitos
Segundo dados do 

TSE, foram 5.640 votos 
válidos para o cargo de 
vereador nas eleições 
municipais de Rafard. 
Foram 4.991 (88,49%) 
votos nos candidatos, 

347 (6,16%) brancos e 
302 (5,35%) nulos.

Confira abaixo a rela-
ção dos vereadores elei-

tos e suas respectivas 
votações. A apuração 
completa está disponivel 
no site do jornal.

Vereador mais votado: Pedrinho 
é eleito em Rafard com 427 votos

Resultado Eleições 2020  |  Essa é a terceira vez que ele disputa o pleito

De Palhaço Picolino a 
vereador mais votado de 
Rafard. Essa é a história 
do rafardense Pedro Rei-
naldo Rosa, o Pedrinho, 
de 41 anos.

Filiado ao PTB, ele 
foi eleito nas eleições 
municipais, do último 
domingo (15), para ocu-
par uma das cadeiras do 
Legislativo nos próxi-
mos quatro anos.

Pedrinho, que atu-
almente trabalha como 
auxiliar de produção 
agrícola na Raízen, foi 
candidato a vereador por 
três vezes. Na primeira, 
recebeu 107 votos, mas 
não conseguiu ser eleito. 
Na segunda vez, ele ba-
teu na trave, ficando su-
plente de vereador com 
240 votos.

Em 2020, com 427 
votos, Pedrinho con-
quistou o seu objetivo, 
sendo eleito o vereador 
mais votado de Rafard.

Ele atribui sua vota-
ção expressiva ao reco-
nhecimento do trabalho 
voluntário como Palha-
ço Picolino.

História
Após superar um cân-

cer, em 1997, Pedrinho 
iniciou seu legado de visi-
tas aos doentes em hospi-
tais da região. Já são mais 
de 20 anos de história 
com o Palhaço Picolino.

No início, o persona-
gem levava alegria para 
as crianças em tratamen-
to de câncer. Com o pas-
sar dos anos, o trabalho 
se expandiu para pacien-
tes adultos, casas de re-
pouso para idosos e, nos 
últimos meses, Pedrinho 
também visitava peni-
tenciárias.

“Eu levo alegria, mú-
sica e uma mensagem 
de esperança para quem 
está passando por um 
momento de dor. O Pa-

lhaço Picolino é meu jei-
to de ajudar as pessoas a 
superarem a dor e con-
tinuar em frente”, conta 
Pedrinho.

Política
Na Câmara Munici-

pal, Pedrinho afirma que 
vai fiscalizar de perto o 
serviço de Saúde, que 
defende ser a prioridade 
para o município.

Para os jovens, ele 
adianta que vai desen-
volver o Projeto Ra-
falhaços, uma ONG 
(organização sem fins 
lucrativos), com oficina 
gratuita para aprender 
as técnicas do ofício de 
palhaço e a forma de 
abordagem nos hospitais 
e atividades voluntárias.

A conquista ao cargo 
eletivo de vereador tam-
bém motivou Pedrinho 
a escrever um livro para 
contar sua história de 
vida.
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Chuva, ventos fortes e granizo assuntam 
e causam estragos em Rafard e Capivari

Temporal  |  Capivari decretou Estado de Emergência devido aos estragos causados pela chuva na última semana; prefeituras ainda trabalham na limpeza

Os moradores de Ra-
fard e Capivari amanhe-
ceram nesta quarta-feira 
(18), cercados de estra-
gos causados pela chuva 
de granizo e fortes raja-
das de vento que atingi-
ram as cidades na noite 
de terça-feira (17), por 
volta das 19h.

A forte chuva estava 
prevista para toda a re-
gião, mas Rafard e Ca-
pivari foram afetadas 
com danos que há mui-
tos anos não eram vistos 
pelos moradores.

Um temporal que du-
rou cerca de 20 minutos 
destelhou casas, derrubou 
árvores, causou estragos 
nas praças, veículos esta-
cionados nas ruas, prédios 
públicos e atingiu várias 
fachadas dos comércios e 
empresas.

A chuva forte e as 
rajadas de vento tam-
bém atingiram as redes 
elétricas causando in-
terrupção do serviço. 
Em alguns bairros, o 
fornecimento só foi re-
estabelecido por volta 
das 1h30 da madrugada. 
Outros locais ainda es-
tão sem energia elétrica.

A Prefeitura de Ra-
fard informou que o Dis-

trito Industrial da cidade 
está sem água e continua 
sem energia elétrica.

Em Capivari, partes 
do estacionamento do 
Supermercado Covabra, 
na avenida Pio XII, che-
gou a cair, e a cobertura 
do Posto Shell também 
veio abaixo, atingindo 
carros que estavam no 
local. Apesar dos prejuí-
zos, ninguém se feriu.

Houve também estra-
gos no Terminal Rodo-
viário de Capivari, que 
teve parte da estrutura 
danificada.

Na cidade de Rafard, 
de acordo com infor-
mações enviadas pela 
prefeitura, na manhã 
de quarta-feira (19), os 
moradores ficaram sem 
água e sem previsão 

para o retorno do abas-
tecimento. Cinco poços 
da cidade foram danifi-
cados e toda parte elétri-
ca está comprometida. O 
levantamento dos preju-
ízos ainda não foi divul-
gado.

Em Capivari, o abas-
tecimento de água tam-
bém está comprometido. 
O SAAE (Serviço Autô-
nomo de Água e Esgoto) 
informou que pode haver 
corte no abastecimento 
e pede que a população 
economize água.

Apoio
Os moradores que fo-

ram atingidos e que pre-
cisam de auxílio podem 
ligar para a Defesa Civil 
no 199 e no 3492-3186. A 
Guarda Civil de Capivari 

também está disponível 
pelo 153 e pelo 3491-
1311. O Corpo de Bom-
beiros atende pelo 193.

Em Rafard o pedido de 
ajuda deve ser solicitado 
pelo 153 ou para o 3496-
2027 da Guarda Civil.

Estado de 
Emergência
Os estragos causados 

em Capivari, depois da 
chuva, granizo e venta-
nia da terça-feira (17) 
levou o prefeito, Rodri-
go Proença, a decretar 
Situação de Emergência.

O pronunciamento 
oficial aconteceu no fim 
da manhã desta quarta-
-feira (18), com trans-
missão ao vivo pelas re-
des sociais, onde o chefe 
do Executivo fez uma 

avaliação dos prejuízos 
sofridos na cidade. Ao 
seu lado estavam os re-
presentantes da Defesa 
Civil do município, Se-
cretária de Obras, Supe-
rintendente do Serviço 
Autônomo de Água e 
Esgoto (SAAE) e Co-
ordenadoria Estadual de 
Proteção e Defesa Civil.

“O prejuízo em Capi-
vari foi incalculável, há 
muitas famílias que tive-
ram suas casas atingidas, 
tivemos muitos estragos 
na praça central, rodo-
viária, escolas e prédios 
públicos”, lamentou o 
prefeito.

Segundo a prefeitura, 
em apenas 20 minutos, 
foram cerca de 50,5mm 
do acumulado de chu-
va. Entre os danos, estão 

cerca de 50 casas deste-
lhadas, 60 árvores derru-
badas, prédios públicos 
danificados e interrup-
ção nos serviços de água 
e energia elétrica.

Proença afirmou que 
na noite de terça-feira 
(17), 100% do municí-
pio de Capivari ficou 
sem energia elétrica. Até 
a manhã de quarta-feira 
(18), 60% dos bairros já 
estavam com o serviço 
reestabelecido. Os outros 
40% ainda estavam sen-
do atendidos pela CPFL.

O Superintendente do 
SAAE, José Luiz Ca-
bral, pediu que a popu-
lação colabore economi-
zando no uso de água.

“Agora é preciso ter 
paciência, não há outra 
palavra. Mesmo com a 
energia já reabastecida 
em boa parte dos bair-
ros, os sistemas de abas-
tecimento trabalham 
com energia de alta vol-
tagem, e isso pode levar 
mais tempo”, explica.

Até o momento, as au-
toridades oficiais do mu-
nicípio de Rafard, que 
também foi fortemente 
atingido, não informa-
ram se será decretado o 
Estado de Emergência.

Cenário de destruição tomou conta das cidades de Rafard e Capivari depois do temporal da última terça-feira (17)  (Fotos enviadas pelos leitores)
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AJUDE-NOS A MANTER VOCÊ INFORMADO: 
ASSINE OU ANUNCIE 3496-1747

Apenas dois vereadores 
são reeleitos em Capivari

ELEIÇÕES 2020

A renovação da Câ-
mara Municipal de 
Capivari foi uma das 
marcas nas eleições mu-
nicipais 2020, realizada 
no último domingo (15), 
em todo o país. Apenas 
os vereadores Nelson 
Soares e Denilton Rocha 
foram reeleitos para o 
cargo nos próximos qua-
tro anos (2021-2024).

Destaque para o jo-
vem Ruan Henrique 
Pellegrini Braggion, que 
recebeu a maioria dos 
votos na cidade. Foram 
999, contra 810 do se-
gundo colocado, outro 
jovem, Vinicius Scarso.

Os resultados para 
vereador demoraram a 
ser divulgados devido a 

falhas apresentadas no 
sistema de divulgação 
do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). Os ve-
readores eleitos só pu-
deram ser conhecidos 
próximo da meia noite 
do último domingo (15).

Segundo dados do 
TSE, foram 28.031 vo-
tos válidos para o cargo 
de vereador nas eleições 
municipais de Capivari. 
Foram 25.212 (89,94%) 
votos nos candidatos, 
1.390 (4,96%) brancos e 
1.429 (5,10%) nulos.

Confira abaixo a rela-
ção dos vereadores elei-
tos e suas respectivas 
votações. A apuração 
completa está disponivel 
no site do jornal.

Encontros acontecem na Igreja Nossa Senhora de Lourdes (Foto ilustrativa)

Vitão e Barnabé 
anunciam parte 
do secretariado

CAPIVARI

Vitor Hugo Riccomi-
ni e Bruno Barnabé, pre-
feito e vice eleitos no úl-
timo domingo (15) para 
governar Capivari, não 
querem perder tempo.

Na manhã de segun-
da-feira (16), durante 
entrevista aos radialistas 
do programa Primeira 
Página, da rádio Raízes 
FM, a dupla anunciou 5 
secretários que já acei-
taram ‘99,99%’ compor 
cargos de confiança na 
administração Vitão e 
Bruno.

O objetivo desse 
anúncio ‘precoce’, se-
gundo Vitão, é facilitar 
o processo de transição. 
“Precisamos colocar 
esse pessoal em conta-
to com os atuais secre-
tários, o quanto antes”, 
disse.

Anúncio
O médico Cardiolo-

gista, Dr. Fábio Mareto 
Guidetti, deverá assumir 
a Secretaria de Saúde de 
Capivari.

Outro capivariano 
anunciado para assumir 
3 secretarias é o inves-
tigador da Polícia Civil, 
Mauro Souza Junior. Ele 
deve gerir as pastas de 
Segurança Pública, De-
fesa Civil e Trânsito.

Para a Secretaria de 
Desenvolvimento So-
cial, Vitão e Bruno vão 
contar com o Padre 
Adalton Roberto De-
marchi. Em 2016, o pá-

roco foi gestor da Santa 
Casa de Misericórdia de 
Capivari, por ocasião da 
intervenção concedida à 
prefeitura municipal.

O esporte de Capivari 
será gerido por uma fi-
gura conhecida e envol-
vida com a área. Ama-
rildo, proprietário do 
Sintético Placar, ficará 
responsável pela Secre-
taria de Esportes.

Finalizando os 5 no-
mes, Barnabé anunciou 
Edmilson Baia de Oli-
veira para a Secretaria 
de Cultura. Baia tam-
bém é figura conhecida 
na área musical, estudou 
e foi professor de trom-
bone no Conservatório 
de Tatuí. É regente titu-
lar do Conjunto de Me-
tais do Conservatório de 
Tatuí.

Educação
Vitão e Bruno disse-

ram que a Secretaria de 
Educação deverá ser co-
mandada por um profes-
sor da rede, que deverá 
ser anunciados em breve.

Retorno à função 
de origem
O prefeito eleito tam-

bém anunciou que todos 
funcionários públicos 
efetivos de Capivari, 
que estão em outras fun-
ções ou em cargos de 
confiança, vão retornar 
para sua função de ori-
gem no dia 1º de Janeiro 
de 2021.

Scarso, Brigati, 
Minçon e Doca estão 

de volta ao Legislativo

RAFARD

Quatro vereadores já 
conhecidos do Legislati-
vo rafardense estarão de 
volta na Casa de Leis em 
2021.

Nas eleições munici-
pais do último domin-
go (15), foram eleitos 
os vereadores Ernesto 
Brigati, com 206 votos, 
Rodolfo Minçon – 179 
votos, Alaércio Scarso – 
216 votos, e Doca – 210 
votos. Todos eles já pas-
saram pela vereança na 
Cidade Coração.

Em 2021, a Câmara 
de Rafard contará com 
apenas um vereador ree-
leito – Alexandre Ferraz 
Fontolan -, quatro vere-
adores no seu primeiro 
mandato – Rogério de 
Souza, Marcelo da Sil-
va, Pedro Reinaldo Rosa 
(Pedrinho) e Luís Fer-
nando Zape -, e os outros 
quatro vereadores que re-
tornam depois de algum 
tempo fora do cenário 
político.

Depois de 16 anos sem 
concorrer a nenhum cargo 
público, Alaércio Scar-
so (PTB), com 71 anos, 
será o vereador mais ‘ex-
periente’ da próxima Le-
gislatura. Ele atuou como 
vereador por 14 anos se-
guidos. Seu último man-
dato foi em 2004.

Depois disso, Scarso 
ainda permaneceu em 

cargo público por mais 
quatro anos, como vice-
-prefeito.

Quem também está 
de volta à Casa de Leis é 
Rodolfo Minçon (PSL), 
54 anos. Eleito duas ve-
zes vereador nos anos de 
2009 a 2012 e de 2013 a 
2016, ele volta para cum-
prir seu terceiro mandato.

Luiz Antônio Ferrei-
ra Brito (PTB), 60 anos, 
mais conhecido como 
Doca, retorna para o seu 
2º mandato. Essa foi a 
sua terceira candidatu-
ra ao cargo de vereador. 
Na primeira ficou como 
suplente, na segunda, de 
2013 a 2016, foi eleito 
vereador.

Em 2016, Doca con-
correu como vice-pre-
feito, ao lado do jovem 
Marcelo Frederico (Puf). 
Na ocasião, ficaram na 
terceira colocação, per-
dendo para Uil Maia 
(eleito prefeito), e Már-
cio Minamioka, que foi o 
segundo mais votado.

Aos 66 anos, Ernes-
to Brigati (PTB) fecha o 
time dos quatro que vol-
tam para o Legislativo de 
Rafard. Ele é irmão do 
atual presidente da Câ-
mara, Marco A. Brigati 
e já foi vereador por três 
mandatos, nos períodos 
de 1993 a 1996, 1997 a 
2000 e 2009 a 2012.
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Valor: R$ 176,16 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)Valor: R$ 140,928 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Associação orienta sobre 
direitos da matrícula escolar 
para alunos com Autismo

Saiba mais  |  Associação Unidos pelo Autismo de Rafard realizará nova live

A Associação Unidos 
pelo Autismo de Rafard 
e região está auxiliando 
os pais que têm filhos 
autistas com informa-
ções sobre o período de 
matrícula e rematrícula 
nas escolas públicas e 
privadas para o próximo 
ano letivo.

Segundo Adriana Gi-
selle Guimarães, pre-
sidente da Associação, 
todo aluno autista tem 
direito a um professor 
auxiliar, mas nem to-
dos precisam. Porém, se 
comprovada a necessi-
dade, a família deve pe-
dir ao médico responsá-
vel uma declaração que 
deve ser levada na uni-
dade escolar.

“O aluno tem direito a 
um professor auxiliar in-
dividual em todo o perío-
do escolar, e que seja es-
pecializado em Autismo. 
As escolas particulares 
não podem cobrar taxas 
extras pela presença do 
professor/auxiliar, o ser-

viço deve ser oferecido 
sem nenhuma cobrança 
adicional”, explica.

Outra orientação, é 
que os alunos portadores 
de Autismo não podem 
ser colocados na fila de 
espera, quando ocorrer 
a comprovação de vagas 
nas escolas.

“Fila de espera quan-
do há vaga para a turma 
e horário pretendido é 
uma forma de negar a 
matrícula e pode ser con-
figurado como discrimi-

nação”, alerta Adriana.
Além das orientações, 

a Associação Unidos 
pelo Autismo realiza na 
próxima terça-feira (24), 
uma live com o profes-
sor de Educação Física, 
Daniel Carmo, especia-
lista em Educação Física 
adaptada para autistas 
e outras deficiências. A 
transmissão acontece a 
partir das 20h, pelas re-
des sociais da Associa-
ção com link a ser divul-
gado nos próximos dias.

Daniel Carmos, professor especialista em Educação Física adaptada para autistas 
e outras deficiências (Foto: Divulgação)

Formiguinha é eleito prefeito de 
Mombuca com 57,26% dos votos

Resultado Eleições 2020  |  Confira quem foram os eleitos na cidade

O atual presidente da Câ-
mara Municipal de Mombu-
ca, vereador Rogério Apare-
cido Alcalde (PSDB), mais 
conhecido como Formigui-
nha, foi eleito o novo prefei-
to da cidade para o quadriê-
nio (2021-2024).

Ao seu lado estará o tam-
bém vereador, Mauro da 
Costa (Maurinho). Eles rece-
beram 1.482 votos (57,26%), 
contra 1.106 (42,74%) vo-
tos do candidato Dr. Victor 
(PSL).

Em Mombuca, dos 3.240 
eleitores aptos a votar, 2.741 
(84,60%) compareceram 
contra 499 (15,40%) absten-
ções. Foram 2.588 (94,42%) 
votos nos candidatos con-
correntes, 32 (1,17%) votos 
brancos e 121 (4,41%) anu-
laram o voto.

Vereadores
No último domingo (15), 

foram definidos os novos 
vereadores que comporão a 
Câmara Municipal de Mom-
buca.

O candidato mais vota-
do foi Felipe Gigio (PSDB), 
que recebeu 198 votos. Logo 
em seguida, está o vereador 
reeleito, Walter Moraes, com 
126 votos.

Os resultados para ve-
reador demoraram a ser di-
vulgados devido a falhas 
apresentadas no sistema de 
divulgação do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE). Os 
vereadores eleitos só pude-
ram ser conhecidos próximo 
da meia noite do último do-
mingo (15).

Segundo dados do TSE, 
foram 2.741 votos válidos 
para o cargo de vereador 
nas eleições municipais de 
Mombuca. Foram 2.601 
(94,89%) votos nos candida-
tos, 47 (1,72%) brancos e 93 
(3,39%) nulos.

Confira a relação dos ve-
readores eleitos e suas res-
pectivas votações. A apura-
ção completa está disponivel 
no site do jornal.
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Vitão e Bruno Barnabé são eleitos com 
28,25% dos votos válidos em Capivari

Resultado Eleições 2020  |  Vitão é o atual vice-prefeito da cidade, já o seu vice, Bruno Barnabé, é vereador na Câmara Municipal

A demora na divul-
gação oficial pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE) do resultados das 
eleições municipais em 
todo país foi o centro 
das atenções no último 
domingo (15). Em Capi-
vari por exemplo, os da-
dos só foram atualizados 

após às 23h.
A ansiedade maior fi-

cou para os candidatos 
a vereador, que tiveram 
que aguardar o resultado 
oficial do TSE. Já para o 
cargo de prefeito, pou-
cos minutos após o en-
cerramento das eleições, 
Vitão e Bruno Barnabé 

comemoraram a vitória.
A dupla foi eleita 

para governar a cidade 
no próximo quadriênio 
(2021-2024). Vitão é fi-
gura conhecida na polí-
tica. Já foi vereador por 
dois mandatos, vice-pre-
feito nos últimos 8 anos, 
Secretaria de Desenvol-
vimento e, por último, 
candidato à deputado 
Estadual.

Seu trabalho foi reco-
nhecido pelo PSL, que 
buscava fazer o maior 
número de prefeitos nas 
eleições 2020. Inclusive, 
Vitão é um dos coorde-
nadores regionais do 
partido.

Resultado
Depois de apuradas 

100% das urnas em Ca-
pivari, Vitão (PSL) foi 
confirmado o novo pre-
feito, com 6.963 votos, 

(28,25%). Logo atrás, 
ficou o vereador Tam-
buzinho (Republicanos), 
com 20,56% dos votos 
válidos (5.068).

Confira a relação 
completa da votação em 
Capivari no quadro ao 
lado esquerdo.

Segundo o TSE, dos 
38.405 eleitores aptos 
a votar, 28.031 com-
pareceram às urnas 
(72,99%). Foram 10.374 
abstenções (27,01%). 
Também foram com-
putados 24.645 votos a 
candidatos concorren-

tes ao cargo de prefeito 
(87,92%).

Mais de 5% (1.403) 
dos eleitores votaram 
em branco e outros 7% 
(1.983) anularam o voto.

Vitão e Bruno Barnabé, eleitos prefeito e vice de Capivari nas eleições municipais do último domingo (15) (Foto: Divulgação)
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De empacotador à vereador 
mais votado de Capivari

Eleições 2020  |  Ruan Henrique é neto de Ronaldo Zaidan Pellegrini, 
locutor de rádio e grande incentivador do esporte em Capivari

Com apenas 20 anos, 
Ruan Henrique Pellegri-
ni Braggion, foi eleito 
vereador, mais jovem e 
mais votado nas eleições 
municipais de Capivari.

De empacotador no 
Supermercado Irmãos 
Bresciani à vereador 
mais votado de Capivari. 
Ruan é filiado ao Repu-
blicano e traçou a meta 
de 500 votos, mas foi 
surpreendido com o re-
sultado das urnas no úl-
timo domingo (15). O jo-
vem recebeu 999 votos.

Não é por acaso que o 
curso superior escolhido 
por Ruan é o de Gestão 
Pública. Ele já está no 
último ano de faculdade, 
e desde os 14 já parti-
cipava das reuniões do 
Grêmio Estudantil.

O roteiro das sessões 
e o prédio da Câmara 
Municipal não são novi-
dades para ele. “Come-
cei a ir à Câmara assis-
tir as sessões desde os 
meus 14 anos e nunca 
mais parei, e eu já falava 
que com 20 anos seria 
candidato a vereador”, 
conta o jovem.

Ruan confessou à re-
portagem d’O Semaná-
rio, que com apenas 10 
anos, já brincava de fa-

zer carreatas e comícios 
no quintal de casa.

Dias antes do início 
da campanha eleitoral, 
o jovem pediu demissão 
de seu trabalho de em-
pacotador no supermer-
cado. Ele queria ter mais 
tempo para ir às ruas pe-
dir voto. “Visitei os 62 
bairros de Capivari. Fiz 
minha campanha nas re-
des sociais, mas também 
visitei casa por casa pe-
dindo voto”, relata.

Agora, Ruan Henri-
que se prepara para con-
duzir, no dia 1º de janei-
ro de 2021, a Sessão de 
Posse do novo prefeito, 
vice e vereadores, que 
cuidarão da gestão e le-
gislação da cidade nos 
próximos quatro anos.

Para sua militância 

de vereador, Ruan afir-
ma que irá defender a 
atuação de uma Câmara 
sem interesses pessoais 
ou vantagens a grupos 
políticos. “Tive 999 vo-
tos, mas fui eleito para 
ser o vereador de todos. 
Acredito que a Câmara 
de Capivari passou por 
uma renovação, e isso 
foi uma decisão da po-
pulação”, encerra.

No sangue
Ruan Henrique é neto 

de Ronaldo Zaidan Pel-
legrini, que leva o nome 
no ginásio municipal de 
Capivari, popularmente 
conhecido como Giná-
sio Ronaldão. Ele foi lo-
cutor de rádio e grande 
incentivador do esporte 
em Capivari.

Ruan Henrique Pellegrini Braggion, vereador mais jovem e mais votado nas 
eleições 2020, em Capivari (Foto: Arquivo pessoal)

Rafard ainda se recupera do 
temporal e chuva de granizo

Prejuízos  |  Serviços públicos foram afetados nos dias seguintes à chuva

Ainda na manhã de 
quinta-feira (19), a Pre-
feitura de Rafard con-
tinuava com a limpeza 
e avaliação dos danos 
causados pela forte ven-
tania e chuva de granizo 
que atingiu a cidade na 
noite de terça-feira (17).

A população ficou 
com o abastecimento de 
água comprometido até 
na tarde de quarta-feira 
(18). O serviço só foi 
normalizado de vez após 
às 22h, depois de um se-
gundo corte no abasteci-
mento para aumentar o 
nível dos reservatórios.

De acordo com a pre-
feitura, na manhã de quin-
ta-feira (19), ainda havia 
pontos com queda de 
energia na área rural da 
cidade. Funcionários tam-
bém trabalham na limpeza 
das ruas, com a retirada 
dos galhos e telhas.

Diferente de Capiva-
ri, Rafard não decretou 
Estado de Emergência. 
Atualmente, o muni-
cípio não possui um 
representante oficial à 
frente da Defesa Civil. 
As ocorrências em con-
sequência do temporal 
foram acompanhadas 
pelo chefe da Divisão de 
Serviços Públicos.

Estragos
Na Unidade Básica 

de Saúde ocorreram es-
tragos que ainda não fo-
ram totalmente sanados. 
Houve alagamento no 
espaço pediátrico, que-
da de telhas e quebra de 
vidros em setores. Uma 
das paredes da sala de 
reunião da farmácia caiu.

Outros departamen-
tos atingidos foram os 
espaços onde funcionam 
o Centro de Referên-
cia e Assistência Social 
(CRAS), Conselho Tu-
telar, Serviço Social e 
Casa da Agricultura.

Apoio
Segundo o governo 

municipal, o Serviço 
Social e o Fundo Social 
de Solidariedade estão 

acompanhando as famí-
lias que tiveram as casas 
alagadas e foram acolhi-
das por parentes.

Uma campanha de 
arrecadação de alimen-
tos e colchões foi criada 
para serem doados aos 
atingidos pelo temporal. 
As contribuições podem 
ser levadas até o Serviço 
Social.

Famílias do novo 
Conjunto Habitacional 
Lurdes Abel Guimarães 
também sofreram danos. 
Há relatos de aquece-
dores solares destruídos 
pela ventania.

Nestes casos, a pre-
feitura orienta que os 
moradores entrem em 
contato com a CDHU, 
pelo telefone (19) 2138-
0372.

Parede da sala de reunião na Unidade Básica de Saúde de Rafard não aguentou 
pressão da chuva e cedeu (Foto: Reprodução/Internet)

Curso de processamento artesanal de leite
A Prefeitura do Municipal 

de Rafard, através dos Depar-
tamentos da Agricultura e do 
CRAS, em parceria com a 
Casa da Agricultura de Rafard 
e o Sindicato Rural de Capi-
vari, na data de 10, 11, 12 e 
13 de novembro, promoveram 
um curso sobre Processamen-
to Artesanal de Leite contan-
do com um total de 10 partici-
pantes, onde foram abordadas 
técnicas artesanais adequadas 
para o processamento, con-
servação e o armazenamento 

de alimentos utilizados para 
se manter maior durabilidade, 
mantendo-se as propriedades 
nutricionais.

O professor Wilson Emí-
lio (Botucatu/SP) instrutor 
do SENAR (Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Rural), 
apresentou informações bá-
sicas sobre nutrição, saúde, 
educação alimentar e higiene 
para garantir a saúde dos ali-
mentos, considerando alguns 
pontos importantes como: 
a procedência, a escolha, a 

manipulação, deixando as 
bactérias distantes e os nu-
trientes conservados por um 
tempo maior desde a aquisi-
ção da matéria-prima até o 
consumo e, também, de toda 
as legislações vigentes perti-
nentes. 

Foram preparados alguns 
tipos de queijos, bebidas lác-
teas, doces, manteiga, iogurte 
e leite condensado, onde du-
rante todo o curso, todos os 
participantes puderam degus-
tar de cada produto.
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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

13/11 – Cylene Prodoskymi Pereira – 77 anos
13/11 – Antonio Fernando Correa de Moraes – 77 anos
14/11 – Ivanete Ponciano da Silva – 47 anos
14/11 – Maria dos Santos Teodoro – 85 anos
14/11 – Eva Ferreira de Araujo – 69 anos
15/11 – Lourdes Miquete Tizianni – 95 anos
15/11 – João Luis Brugnerotto – 67 anos
17/11 – Antonio Marcos de Campos – 37 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:

 VALDIREI DE CASSIO FERREIRA e MILQUEA RIBEI-
RO DA SILVA, sendo o pretendente: natural de Santo Antônio 
da Platina-PR, onde nasceu, aos 26/01/1983, profi ssão: opera-
dor de máquinas, estado civil: solteiro, domiciliado e residente 
em Rafard-SP, Fazenda Itapeva, 983, Itapeva, fi lho de Mário 
Ferreira e Sebastiana Francisca da Silva Ferreira; e a preten-
dente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, aos 30/12/1987, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, domiciliada e residente 
em Rafard-SP, Fazenda Itapeva, 983, Itapeva, fi lha de Antonio 
Wilson Ribeiro da Silva e Solange Vieira Santana da Silva.
 Rafard, 13 de novembro de 2020.

 MARCELO CASSANIGA e FABIANA MARCHIORETO, 
sendo o pretendente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, 
aos 12/05/1986, profi ssão: balconista, estado civil: solteiro, do-
miciliado e residente em Capivari-SP, Rua José Della Piazza 
Bueno, 497, Castelani, fi lho de Antonio Martinho Cassaniga e 
Jussara Aparecida Ribeiro Cassaniga; e a pretendente: natu-
ral de Capivari-SP, onde nasceu, aos 13/10/1987, profi ssão: 
psicóloga, estado civil: solteira, domiciliada e residente em 
Rafard-SP, Rua Felicio Albiero, 186, Maria A. Gimenes, fi lha 
de João Baptista Marchioreto e Clarice Bisetto Marchioreto.
 Rafard, 13 de novembro de 2020.

Rosane Mila Peixoto - Ofi cial e Tabeliã

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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Dia 20/11
Joyce Bertoldo
José Luiz Cabral
Ricardo Silva (Pica Pau)
Luciana Groninger

Dia 21/11
Beatriz Monteiro
Maria de Fátima Stella de Souza
Emili Cristiane de Souza
Lucimara Vidal Cremonese
Francisco Tonin Junior
Mariane Ap. Quibáo
Juliana Aasmann
Mateus Aranha
Monise Quirino
Aline Estanislau Fornaziero

Dia 22/11
Clóvis Antonio dos Santos
Leonardo Tadei Lima
Eduarda Beatriz Carillo
Giovana Ricomini
Daniel Aghazarian de Oliveira
Sidney Rossi

Dia 23/11
Lucas Antonio Pereira da Silva
Rafael Santos Ferrari
Marcelo Rodrigo Martins
Renato Galdino Nascimento
Robson Roberto Rossi
Rodolfo Urbano
Ariane Moura

Gabriel Angelin
Cristiane Piazentim

Dia 24/11
Hélio Forti Talassi
Antonio de Almeida
Cleber Alex Thomazini
Bruno Wilson Brugnerotto
Silvio Alves Moreira
Mariana Proença
Marli Antonia Giatti Callegaro
Flávio Eduardo Gilli
Aline Pagotto
Onivaldo Cuan

Dia 25/11
Ademilson Clayton Berganton
Eslaldo D. M. Almeida
Juraci Tezotto Orlandim
Maria Cleusa Oliveira Rocha
Vlamir Ap. Fornazin

Dia 26/11
Julia Pereira da Silva
Aline Kenili Oliveira Muller
José Carlos Rodrigues Moreira
Antonio Levino de Almeida
Julia Pereira da Silva
Reinaldo Pereira do Santos
Paulo Samuel Feliciano Cerezer
Janaina Martins Tavares de Souza
Rodrigo Abdala Proença
Marcos Vinícius Souza
Mario Panza

Áries – De 21/03 a 20/04: A semana começa com renovações e superação de grandes obs-
táculos em família. É um período importante para resolver questões domésticas envolvendo pais, 
sogros e também pode envolver assuntos do imóvel. No dia 22 (domingo), temos a frequência da 
Lua Crescente, que vai trazer curas e entendimento do que deve ser desapego para que seja pos-
sível reconstruir o cenário familiar. A experiência favorece resoluções financeiras, com foco em in-
vestimentos e recursos compartilhados. Ficam em destaque heranças, pensões, seguros e acertos 
de contas. Haverá a oportunidade de absorver com sabedoria o que deve ser transformado, curado 
e ressignificado. É importante levar em consideração as mudanças que afetam o futuro, portanto 
você é levado a fazer escolhas com a intenção de encerrar um ciclo desgastado. Não saber o que 
sente verdadeiramente não significa que não sinta nada pela pessoa. Examine os sentimentos com 
sabedoria para conseguir fazer escolhas melhores. Solte e não queira controlar ou reprimir o que 
sente. É momento de curar. O céu o ajuda a encerrar situações desgastadas no campo profissional, 
porém será preciso atuar com desapego e consciência do fim de um ciclo.

Touro – De 21/047 a 20/05: Você começa a semana motivado a expressar o que sente e 
pensa com pessoas significativas ao seu momento evolutivo atual. Haverá novos estímulos para 
desenvolver ideias e estudos. Você está em condições de promover a concentração para explo-
rar o seu conhecimento, bem como habilidades para transmitir informações. A semana também 
favorece viagens, deslocamentos, reuniões, treinamentos e notícias. No dia 22 (domingo), temos 
a frequência da Lua Crescente, que vai mexer com uma pessoa especial, que vem para dividir os 
sentimentos reservados por você. Se estiver sozinho, será uma excelente oportunidade para abrir o 
coração e conhecer pessoas interessantes. É importante saber que a pessoa que se aproxima está 
com dificuldades para entender os sentimentos ou se sente presa neste momento. Nesta semana 
haverá a oportunidade de ouvir o que a pessoa amada tem a dizer. O cenário traz curas e novas 
possibilidades para alinhar os projetos a dois. Se estiver sozinho, é uma semana ótima para conhe-
cer pessoas novas e com valores elevados. As suas escolhas estão sendo guiadas para a direção 
certa. A semana vem com recompensas do seu esforço e da sua dedicação. Ainda faltam algumas 
questões a serem eliminadas, mas você está na reta na final. É uma semana em que você adquirirá 
consciência do valor do seu trabalho.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: Você começa a semana com potencial de crescimento financeiro 
e profissional. Além disso, você está iniciando um ciclo importante de tomada de consciência da sua 
vocação e também pode receber novos estímulos para administrar os recursos materiais. Esteja 
atento a oportunidades profissionais. No dia 22 (domingo), temos a frequência da Lua Crescente, 
que vai impulsionar a carreira, as metas e deixá-lo em destaque profissional. É uma semana para 
ser reconhecido no trabalho e promoções e convites podem agitar a sua semana. Todos percebem o 
seu potencial e haverá a oportunidade de fazer escolhas interessantes para obter crescimento pro-
fissional. É preciso criar condições harmônicas para o seu trabalho e a forma de produzir. O cônjuge 
amadureceu consistentemente em um curto tempo. É, parece que as fichas caíram, por assim dizer! 
Ele vai se sentir motivado com a vida e animado para colocar energia e obter resultados mais con-
sistentes em suas metas. É uma semana maravilhosa para receber promoções e reconhecimento 
do seu trabalho. O céu lhe dá a oportunidade de fazer escolhas profissionais com sabedoria, princi-
palmente para a realização de sonhos. Mas é preciso cerrar situações que ainda estão pendentes.

Câncer – De 21/06 a 20/07: Você inicia a semana com foco no seu bem-estar amoroso e 
afetivo. É uma semana importante para desenvolver atividades com os filhos, com o foco no lazer 
e no entretenimento. Nesta semana, ficam em destaque a autoestima e os seus talentos. No dia 22 
(domingo), temos a frequência da Lua Crescente, que vem com a intenção de ampliar o seu campo 
de visão sobre sentimentos e expectativas depositadas em assuntos do coração. O céu colabora 
com os estudos, desperta os seus talentos e promove realização em viagens e em contatos com 
pessoas que o motivam. Contudo será preciso fazer escolhas afetivas com maturidade. É uma se-
mana positiva para lidar com os sentimentos, com a intenção de promover curas. É promissor focar 
no seu bem-estar e resolver possíveis pendências do passado. Haverá a oportunidade de abrir a 
porta do seu coração. É importante ter consciência do seu momento atual, principalmente das suas 
necessidades. Mudar pode trazer medos, porém é importante tomar decisões novas e, se for possí-
vel, assumir as suas metas com mais coragem e afinco.

Leão – De 21/07 a 22/08: Você começa a semana vendo inovações significativas em família. 
É preciso levar em consideração memórias do passado ou questões mais práticas relacionadas à 
estrutura do imóvel, à organização da casa e às relações entre as pessoas. No dia 22 (domingo) 
temos a frequência da Lua Crescente, que vai mexer com movimentos financeiros, principalmente 
para obter soluções com heranças, pensões partilhas, vendas de imóveis ou qualquer bem ma-
terial. Haverá também a possibilidade de lidar com eventos em família e de mover o cenário com 
resultados mais interessantes para o seu desenvolvimento. É preciso levar em consideração o seu 
bem-estar. O relacionamento passa por mudanças profundas e há a intenção de renovar os planos 
futuros. Se houver flexibilidade e capacidade para se adaptar, haverá a oportunidade de obter uma 
desenvoltura cooperativa diante das necessidades do cônjuge. Se estiver sozinho, é momento de 
permitir que pessoas novas entrem em sua vida. A família passa por curas. É uma semana produtiva, 
porém pode ser que você tenha dificuldades para se relacionar com uma pessoa. Ainda existem 
situações que precisam ser encerradas no ambiente de trabalho. Examine as suas escolhas e a 
forma como você se relaciona.

Virgem – De 23/08 a 22/09: Você começa a semana com a energia depositada nas relações 
com as pessoas do seu convívio e também disposto a expor o que sente Além disso, você está 
sendo levado a ampliar o seu campo de visão sobre as pessoas que o cercam, o que é positivo 
para o seu desenvolvimento. No dia 22, temos a vibração da Lua Crescente e o céu vai trazer os 
sentimentos por uma pessoa especial à tona. Pode ter certeza de que uma pessoa especial vai se 
apresentar e expor os sentimentos com o objetivo de curar. Se estiver numa relação, é momento 
de ressignificar e curar tudo. Por outro lado, se estiver sozinho, haverá a oportunidade de conhecer 
pessoas interessantes. Pode ser que você se sinta responsável ou desafiado a se comunicar. É uma 
semana ótima para agregar ideias com a pessoa amada e também dividir os sentimentos com a 
intenção de curar e ressignificar. A semana lhe dá condições de absorver tudo o que a pessoa tem 
a lhe dizer e a oferecer. O céu favorece encontros e revelações afetivas. Os seus talentos ficam em 
destaque e será importante desenvolvê-los com sabedoria. Elimine o desejo de reconhecimento; 
antes, é preciso ter consciência do seu potencial.

Libra – De 23/09 a 22/10: Você começa a semana com o objetivo de resolver questões finan-
ceiras. Há superação de grandes obstáculos materiais. É um período para analisar as suas posturas 
profissionais, principalmente a forma de investir ou planejar os recursos materiais. Apesar das exi-
gências que vêm surgindo no seu caminho, será um período importante para fazer escolhas melho-
res, que vêm, porém, com muitas responsabilidades. No dia 22 (domingo), temos a vibração da Lua 
Crescente, que vem para trazer crescimento no trabalho. Há resultados financeiro e, se estiver em 
busca de trabalho, é uma semana ótima para colocar energia neste propósito. Você está transitando 
um ciclo novo, que acaba exigindo de você uma nova performance e uma visão empreendedora. 
Pode ser que você encontre dificuldades para perceber a pessoa amada ou para fazer leituras das 
suas intenções com assertividade. Essa pessoa passa por um ciclo que a desafia a transformar e a 
se posicionar com mais coragem e ousadia. É uma semana ótima para ser reconhecido no trabalho 
ou para receber promoções. Se estiver em busca de trabalho, é uma semana ótima para obter resul-
tados. É uma boa semana também para impulsionar novas formas de ganhos materiais.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: Você começa a semana vencendo grandes obstáculos e toman-
do as decisões de uma forma assertiva. É um período importante para desenvolver novas posturas 
e assumir as rédeas de sua vida com sabedoria e discernimento. No dia 22, temos a Lua Crescente, 
que vai abrir as portas para o amor. O céu traz bem-estar e capacidade para fazer escolhas que lhe 
deixam em destaque e sentindo satisfação pessoal. É uma semana ótima para namorar e promover 
o lazer. Os filhos também ficam em destaque e a semana contribui para o desenvolvimento emocio-
nal deles. É preciso levar em consideração as responsabilidades que você vem assumindo, porque 
são altíssimas e pedem flexibilidade para promover os movimentos com leveza. O relacionamento 
passa por um novo ciclo e, se houver flexibilidade, ambos poderão transitar por esse ciclo com 
sabedoria. A semana vem carregada de curas e ressignificação de experiências do passado que 
ainda bloqueiam o fluxo da relação atual. É uma semana que coloca o foco nas questões pessoais. 
O trabalho pede sabedoria para tomar decisões que agreguem aos colaboradores. Será importante 
entender o cenário antes de tomar qualquer decisão importante. A superação começa pelo seu 
conhecimento e pela forma como deseja transmitir informações.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: Você começa a semana com vontade de encarar os seus medos 
e de superar os bloqueios emocionais, o que o fará conseguir resultados financeiros satisfatórios. 
Pode ser que você sinta a necessidade de silenciar ou, pelo menos, de ficar mais introspectivo, 
contudo essa necessidade é positiva para o seu desenvolvimento. No dia 22 (domingo), temos a 
Lua Crescente, que vai tocar as relações em família, bem como também gerará a possibilidade de 
tratar de questões relacionadas ao imóvel. É uma semana para olhar para dentro e interagir com as 
emoções mais profundas do seu ser. É preciso vencer as mágoas e lidar com resiliência em relação 
a experiências que não estão totalmente sob o seu controle, mas que, por meio do autoconhecimen-
to, podem culminar em excelentes resultados. Pode ser que você sinta dificuldades para lidar com 
os sentimentos que nutre por uma pessoa. Seja verdadeiro consigo mesmo e encare as sensações 
e os desejos com sabedoria. Se fizer dessa forma, será possível guiá-los para um lugar em que 
você se sinta mais protegido, seja para viver esse amor ou para guardá-lo na caixinha das memórias 
que deseja preservar. É uma semana positiva para empreender. O céu traz bons resultados para 
organizar o local de trabalho, principalmente com a intenção de curar aspectos em sua jornada e 
também para ser mais produtivo.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: Você está na reta final de um ciclo que exigiu muito de 
você, especialmente desapego e desconstrução de suas posturas. Você começa a semana com a 
intenção de inovar projetos e atividades que envolvem um grupo de pessoas. É uma semana para 
renovar as ideias e, dessa forma, também assumir uma posição construtiva. No dia 22 (domingo), 
temos a Lua Crescente, que vai ampliar as relações com pessoas queridas e amigas. É uma semana 
positiva para expressar as suas ideias e os seus projetos com as pessoas certas. Tudo caminha com 
realização, reconhecimento e bem-estar, mas é preciso levar em consideração as responsabilidades 
e as mudanças. Os projetos em comum são movimentados com harmonia e há excelentes resulta-
dos. É um período para expressar os sentimentos e para criar uma ambiência positiva entre vocês. 
O céu colabora com viagens, passeios e contatos com pessoas amigas. Dê atenção a contatos com 
pessoas ou a experiências que você inicialmente não deseja vivenciar. É uma semana positiva para 
aceitar situações, desprender-se com sabedoria ou interagir com a experiência com entendimento 
de tudo o que passou. Você está se sentindo cansado e chegou a hora de se despedir de algumas 
amarras com leveza e perdão.

Aquário – De 21/01 a 19/02: A semana começa com você olhando para o futuro e para os seus 
compromissos profissionais. É preciso assumir as rédeas da sua jornada com responsabilidade e, 
acima de tudo, consciência de atribuições que dependem exclusivamente do seu empenho. No dia 
22, temos a frequência da Lua Crescente, que vai gerar crescimento para a sua carreira e fará com 
que oportunidades venham. Esteja atento a convites, oportunidades para ampliar ganhos materiais e 
novas possibilidades para mover a vocação e as suas competências. É uma semana muito produtiva 
e que trará excelentes resultados. A dica é conduzir os seus planos com flexibilidade e consciência 
das mudanças que virão. Há sabedoria para lidar com as necessidades da pessoa amada. O céu 
sugere boas oportunidades para concretizar planos futuros. A relação com os amigos é mexida e 
você percebe mais atentamente as suas necessidades. É uma semana ótima para ser reconhecido 
e também para receber promoções. É preciso entender que em breve você será levado a assumir 
novas responsabilidades e novos compromissos. O céu favorece investimentos e coloca em foco 
a sua vocação.

Peixes – De 20/02 a 20/03: Você começa a semana renovando as suas crenças e ampliando 
as suas percepções sobre a vida. Será importante focar em estudos e viagens. No dia 22 (domingo), 
temos uma Lua Crescente favorável ao seu crescimento e ao seu desenvolvimento pessoal. Um as-
pecto positivo com Vênus vai colaborar com a autoestima e o desenvolvimento de seus valores. Será 
um período ótimo para desenvolver o seu bem-estar, além de viagens e contatos com valores que 
abrem os seus caminhos e ampliam as suas percepções. Com toda certeza, você está iniciando um 
novo ciclo em sua jornada. Busque desenvolver a autopercepção para se posicionar com qualidade. 
As suas necessidades afetivas ficam em destaque e o céu lhe dá a oportunidade de compreender 
os sentimentos mais íntimos e secretos. É uma semana para amar e ser amado. A vida pede per-
missão, leveza e entrega. É uma semana para tomar consciência do seu potencial e, dessa forma, 
abrir portas e oportunidades. É um período de crescimento e desenvolvimento das suas metas. Tudo 
caminha para boas resoluções, então foque no que é prioridade.

Horóscopo

Parabéns e felicidades ao 
prefeito de Capivari, Rodrigo 
Abdala Proença, que na 
próxima quinta-feira, 26 de 
novembro, comemora mais um 
ano de vida. Receba os votos de 
paz, saúde e sucesso, dos filhos, 
familiares e amigos.

NOVELAS

A Força do Querer - Globo - 21h – sexta-feira: 
Rubinho agradece Bibi por tê-lo protegido, sem 
que Caio perceba. Caio vê Eugênio com Irene. 
Joyce se preocupa com Ivana. Eugênio afirma a 
Caio que está apaixonado por Irene. Bibi retoma 
seu emprego como manicure. Leila estranha o 
comportamento de Yuri. Zeca se incomoda com 
as atitudes de Jeiza durante seu trabalho. Leila 
confronta Bibi sobre suas intenções com Caio. 
Ruy recebe uma nova intimação da Justiça, a 
mando de Cibele. Dantas pede ajuda a Shirley 
para impedir a vingança de Cibele contra Ruy. 
Cândida insinua que Edinalva e Abel têm inte-
resse um no outro. Nonato descobre que Silva-
na gosta de apostar. Ruy vê o carro de Eugênio 
parado em frente ao prédio de Caio.

Haja Coração - Globo - 19h – sexta-feira: Le-
ozinho teme pela vida de Fedora. Camila pede 
ajuda a Enéas para não voltar a ser a pessoa 
que era antes do acidente. Tancinha e Apolo 
são expulsos da igreja. Adriana alerta Beto, que 
confessa a Henrique sua paixão por Tancinha. 
Lucrécia chora a morte de Teodora, e Leozinho 
desmaia ao ver Fedora viva. Aparício diz a Fe-
dora que não encontraram o corpo de sua mãe. 
Leozinho pede que Dinamite desapareça de sua 
vida. Tancinha planeja conseguir uma foto de 
seu pai com os Abdalla. Oficiais da aeronáutica 
chegam à mansão de Fedora.

Flor do Caribe - Globo - 18h – sexta-feira: 
Duque não consegue revelar a Amaralina que 
é seu avô. Ester descobre que pode perder a 
ONG. Duque conversa com Hélio sobre a mina 
de Dionísio e demonstra interesse em comprá-
-la. Cassiano leva Samuca para passear de 
avião e percebe uma pista clandestina durante 
o voo. Natália confirma sua gravidez para Carol. 
Alberto orienta Hélio a vender a mina. O oficial 
de justiça vai à casa de Cassiano e o avisa que 
Alberto prestou queixa contra ele. Ester é inti-
mada a testemunhar contra Cassiano e a favor 
de Alberto.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: Keyla 
incentiva Roney a se aproximar de Gabriel. K1 
acredita nas falsas pistas de K2 e desconfia da 
suposta gravidez da amiga. Noboru insiste para 
que Tina convide Anderson para jantar com sua 
família. Malu chega de viagem e se entende 
com Edgar. Das Dores promete ajudar Roney na 
lanchonete. Malu pede que Clara volte para sua 
casa. Gabriel e Maria Eduarda jantam com Ro-
ney, Keyla, Josefina e Benê. Josefina se preocu-
pa com Julinho. Lica incentiva Clara a sair com 
Fio. Anderson chega para o jantar com Noboru e 
Mitsuko. Keyla descobre que tem a mesma ida-
de de Gabriel e deduz que Roney traiu sua mãe.

Floribella - Band - 20h20 – sexta-feira: Des-
controlada, Delfina destrói a decoração que 
Sofia fez para sua festa de noivado. Palhaços 
chegam à mansão e ela os expulsa. Delfina e 
Sofia brigam. Willie Jean dá uma casa de bone-
cas para Renatinha e as duas brincam juntas. 
JP conta para Joca e Amélia que conheceu uma 
garota e está gostando dela. Delfina tem um ata-
que de histeria quando Fred, durante um clima 
romântico, acidentalmente a chama de Flor.

Chiquititas - SBT - 21h15 – sexta-feira: Em 
sua sala, Cintia conversa com Armando pelo 
computador. O rapaz comunica à diretora que 
os homens encontraram Cícero e o levaram 
para longe. No mesmo momento, Tati e Vivi en-
tram na sala e avisam Cintia que não querem 
ser adotadas. Irritada, a diretora tenta conven-
cê-las, mas não consegue. Na delegacia, Edu-
arda leva todas as suas joias para o delegado 
e o oficial explica que não poderá aceitar. O 
delegado avisa a ex-modelo que os amigos de 
Shirley pagaram a fiança da empregada. Edu-
arda volta para a casa e comunica a filha, que 
fica feliz com a notícia. As meninas escolhem o 
melhor vestido para Mili sair com Duda. A pe-
quenina confessa estar com medo que o mau-
ricinho tente beijá-la. Na sala, o menino chega 
para buscar Mili e Mosca fica enciumado. Triste, 
todos voltam do enterro de Leticia. Os amigos 
comentam como a moça fará falta no dia a dia 
deles. Carol avisa a todos que irá tentar entrar 
com os papeis da adoção de Dani, mas lembra 
de que Leticia não deixou nenhum testamento 
para que ela fique com a menina. Na mansão, 
Valentina avisa José Ricardo e Carmen que Ju-
nior foi acompanhar Carol no enterro. A gover-
nanta aproveita para dizer que os dois estão vol-
tando a se entender. No orfanato, Bia encontra o 
vídeo de Cris na internet e mostra para Ana. As 
meninas contam para a amiga que seu vídeo já 
chegou a 50 mil visualizações. No cinema, Duda 
e Mili se preparam para assistir o filme. Mosca, 
Rafa e Binho vão escondidos até o local para 
vigiarem os dois. Na mansão, Carmen e José 
Ricardo ficam indignados com a volta de Junior 
e Carol. Os dois decidem pensar em algo para 
separar novamente os dois. No cinema, os me-
ninos começam a pregar peças em Duda para 
que ele não se aproxime de Mili. Shirley vai à 
casa de Eduarda e cobra satisfações da sociali-
te. Sem saber que a ex-modelo tentou ajudá-la, 
a emprega fala que quer receber seus direitos e 
que se ela não pagar, colocará as duas na justi-
ça. No cinema, ao fim do filme, Duda e Mili saem 
da sala e os meninos decidem segui-los. No or-
fanato, Cris se desespera com a repercussão 
que seu vídeo teve na internet e com os comen-
tários maldosos. A pequenina teme que a esco-
la inteira zombe dela. No Café Boutique, Duda 
leva Mili ao local. Mosca, Rafa e Binho também 
entram na loja para espionarem o dois. Mosca 
não gosta de ver o mauricinho se aproximando 
de Mili. No orfanato, Cris sofre bullying virtual e 
Bia mostra a ela a versão funk que fizeram de 
seu vídeo. Eduarda conta a Maria Cecília sobre 
tudo o que aconteceu, a filha tenta acalmá-la. A 
socialite se revolta com a atitude da empregada 
e Maria Cecília decide vender seu carro para 
pagar o advogado para resolver a situação. No 
Café Boutique, Mosca vai à mesa de Mili e Duda 
e diz que eles estavam passando pelo lugar e 
decidiram entrar. O órfão dá a ideia de todos 
sentarem juntos e o mauricinho diz que ele e Mili 
já estavam indo embora. Mosca, Rafa e Binho 
tentam sair sem pagar os doces que comeram e 
Clarita entrega a conta. A garçonete tranquiliza 
os meninos e diz que pagará o valor para eles. 
Na mansão, Junior conta para Valentina que re-
atou com Carol e a governanta comemora. José 
Ricardo chega ao local e diz ao filho que soube 
da notícia sobre a volta do seu relacionamento. 
O empresário finge ter gostado da ideia e deixa 
Valentina e Junior sem reação. Carol tenta cui-
dar de Dani, mas a menina não para de pensar 
na mãe. A moça tenta acalmá-la e explica que 
Leticia sempre estará por perto. Clipe: Coração 
com Buraquinho.

Quando Me Apaixono - SBT - 18h15 – sexta-
-feira: Ezequiel entrega a Augusto a muda da 
videira que Carlos lhe deu e ele, acreditando 
que tem em mãos algo valiosa jura que agora 
vai destruir Jerônimo. Gonçalo também conta 
para a família que Josefina tentou matar Cons-
tanza. Renata e Jerônimo revelam que Josefina 
era contra o namoro de Roberta e Rafael e, por 
isso o matou. Ao saber o que sua mãe foi capaz 
de fazer Roberta sofre um infarto. Jerônimo se 
sente mal ao lembrar que desconfiou de Renata 
por ela se preocupar com seu irmão. Josefina 
liga para o celular de Roberta. Adriana atende e 
diz que ela foi levada para o hospital depois de 
sofrer um infarto. Josefina tenta falar com o mé-
dico, mas ele não a atende. Mais tarde, ela vai 
até o hospital, suborna as enfermeiras e conse-

gue entrar no quarto. Ao vê-la, Roberta tem uma 
crise nervosa, diz que já sabe que ela matou Ra-
fael, grita que a odeia e diz que não quer voltar a 
vê-la. Jerônimo e Renata veem Josefina saindo 
do hospital e entrando em um táxi, mas não 
conseguem alcançá-la. Matias se reconcilia com 
Jerônimo ao perceber o quanto ele ama Renata. 
Augusto descobre que Jerônimo está com Re-
nata e fica furioso. Aurora confessa a Augusto 
que foi ela que destruiu sua produção de uva e 
que fez isso para se vingar. Renata ouve uma 
conversa entre Regina e Jerônimo onde ela diz 
que gostaria que Renata fosse sua filha e não 
Roberta. Jerônimo diz que também gostaria fos-
se assim, pois se sente incomodado por saber 
que a mulher que ama é filha da assassina de 
seu irmão. Ao ouvir isso, Renata percebe que 
sempre haverá obstáculos entre eles.

O Que a Vida Me Roubou - SBT - 17h15 – 
sexta-feira: Montse fica chocada ao descobrir 
que sua mãe não está doente, que entregou as 
crianças a Pedro Medina e matou Víctor para 
que não a denunciasse. Josefina diz que Víctor 
morreu quando estava sendo operado. Revolta-
do, Demétrio tira a mãe da cadeira de rodas e 
exige que ela se levante. Ela finge que não con-
segue e Montse pergunta como fez para abrir a 
porta para Pedro. Rosário quer saber se ela é 
cúmplice de Pedro. Demétrio quer saber quanto 
ela recebeu para entregar as crianças e Montse 
exige que lhe diga onde Pedro está escondido. 
Demétrio diz à mãe que está sendo acusada de 
sequestro e tentativa de homicídio. Graziela fica 
em pé e pede perdão a Montse. Montse não 
responde e Graziela se joga no barranco. Ales-
sandro diz a Pedro Medina que o homem que 
o castrou era Benjamim Almonte e o obrigou a 
assumir a culpa. Pedro dispara contra Alessan-
dro. Depois ele diz a José Luis que as crianças 
estão em três jaulas e em cada uma das jaulas 
há uma bomba prestes a explodir, por isso terá 
que decidir quem vai salvar.

Quando Me Apaixono – SBT – 17h15 – sex-
ta-feira: Vitória responsabiliza Osvaldo pelo 
comportamento da filha. Ele se defende e critica 
sua ausência na criação de Fernanda. Os dois 
acabam, mas uma vez, discutindo porque ela se 
recusa a acompanhá-lo em um evento. Linda 
está emocionada por que conheceu Osvaldo no 
teatro e tenta seduzi-lo. Guilherme aconselha 
Osvaldo a tomar cuidado com o assédio. Os-
valdo diz que ama Vitória e nunca seria infiel. 
Naty e Maria dizem a Linda que Osvaldo não 
vai ligar para ela porque está casado com uma 
famosa estilista.

Cúmplices de um Resgate - SBT - 21h30 – 
sexta-feira: Manuela e Seus Amigos se apre-
sentam. Priscila fica preocupada em que sua 
queda seja exibida em rede nacional. C1R apre-
senta a canção “Oi, Psiu!”. Julia toca bateria, 
mesmo com dor no pulso. André Vasco é o apre-
sentador do concurso e diz quais serão as três 
bandas que seguem para a grande final. São 
elas: Manuela e Seus Amigos, C1R e Insanos. 
Julia torceu o pulso segundo o médico e ficará 
um bom tempo sem tocar bateria. Matheus fica 
arrogante com a mudança pro haras e preocupa 
os amigos, que tentam conversar com ele. Nina 
também vira candidata a prefeita do vilarejo. 
Os capangas de Geraldo invadem a mansão 
disfarçados de fantasmas. Arthur pergunta para 
Priscila se ela concorda com o fato dele pedir 
Safira em casamento. Meire não se assusta e 
se apaixona por Navarro disfarçado. Dóris chora 
durante o jantar em família e diz que sente que 
a família ficou mais distante agora que possui 
mais dinheiro. Meire se assusta com Vargas. Os 
bandidos não acham nada de valor na mansão. 
Arthur pede Safira em casamento na frente da 
família dela. A mulher se emociona e aceita o 
convite. Os dois se beijam. Os capangas se as-
sustam com o mordomo Euclides (Ariel Moshe). 
Na igreja evangélica, todos fazem um discurso 
para pedir votos. Os capangas são presos. Neu-
za descobre um envelope com dinheiro. Omar 
comemora, pois com a quantia ela poderá se 
tratar. Mateus pede desculpa aos amigos do 
vilarejo pelo seu comportamento arrogante. Ju-
lia fica sabendo que a gravadora procura uma 
baterista em caso de emergência para substituir 
Julia. Uma garota chamada Ana Julia aparece e 
consegue destaque no teste. Joaquim vai até a 
gravadora de Paola e diz que está pensando em 
mudar para lá. Otávio sai da gravadora a pedido 
de uma ligação de Manuela. Joaquim recebe 
mensagem de Manuela e deixa Paola sozinha. 
Rebeca vai até a On-Enterprise falar com Otá-
vio. Dinho e Meire pensam que Euclides é um 
fantasma.

Jesus – Record – 21h30 – sexta-feira: Jesus 
prega sobre os falsos profetas. Nicodemos, 
escribas e fariseus ficam constrangidos. Uma 
viúva idosa enfrenta adversidades para se en-
contrar com Jesus. Antipas chega com Chuza, 
e entregam um baú de moedas. O sacerdote 
sorri, satisfeito. Jesus então diz que a viúva deu 
mais que os nobres, pois não deu o que estava 
sobrando, mas tudo o que tinha. Shabaka pede 
Mirian em casamento. Zelote visita Barrabás na 
prisão, tenta convencê-lo a se arrepender, mas 
não obtém sucesso e sai penalizado. Jesus pre-
ga sobre o mal que acometerá Jerusalém. Pila-
tos ergue uma taça de vinho e faz um brinde em 
agradecimento pela cura de Helena.

FILMES

Uma Boa Ação – Globo - 14h45 – sexta-feira: 
Wesley Deeds é um homem de negócios bem-
-sucedido, que leva uma rotina extremamente 
previsível. Prestes a se casar, ele tem a vida im-
pactada ao conhecer Lindsey, uma mãe solteira 
que trabalha na equipe de limpeza do prédio. 
Quando oferece ajuda para Lindsey, Wesley 
pode, enfim, encontrar a coragem necessária 
para mudar sua vida.

Honey 3: No Ritmo do Amor – SBT - 23h15 – 
sexta-feira: Nos últimos meses da faculdade de 
dança, a jovem Melea, por motivos financeiros, 
interrompe o curso. A criativa coreógrafa então 
aposta todas suas fichas num sonho: montar 
uma adaptação hip-hop do clássico Romeu e 
Julieta. Desde o primeiro instante dos trabalhos 
ela conta com a ajuda do namorado e dos ami-
gos; porém uma dúvida assombra a todos: o es-
petáculo atrairá público suficiente para dar lucro 
e ela voltar à faculdade?

Quebrando Regras 2 – Globo - 2h50 – sex-
ta-feira: Quatro jovens com histórias muito di-
ferentes, mas todos apaixonados pela luta, se 
unem quando começam a praticar MMA com 
Case, um experiente treinador com métodos 
nada ortodoxos. Case prepara os jovens para 
a competição “The Beatdown”, comandada por 
um jovem universitário e empresário de lutas. 
Quando Case cai numa armadilha de policiais, 
eles se unem para descobrir quem traiu o men-
tor.

Chico: Artista Brasileiro – Globo - 3h50 – sex-
ta-feira: Chico Buarque é uma figura fundamen-
tal da cultura brasileira nos últimos 50 anos. Ele 
conversa sobre toda a sua trajetória, incluindo 
memórias, shows, processo criativo, métodos 
de trabalho e até vida cotidiana. Além de seus 
próprios relatos, partindo de músicas apresenta-
das, dizendo como cada uma nasceu, outros no-
mes importantes da música brasileira também 
participam dando seus depoimentos.

Novelas e Filmes
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Prefeitura adquire dois carros

Na sexta-feira, 13, 
a Prefeitura de Rafard 
recebeu dois carros da 
marca Renault Oroch 
0km, adquiridos por 
meio de licitação, que 
somam um investimen-

to de R$ 149 mil. Um 
dos veículos será des-
tinado para a Diretoria 
de Educação e o outro 
para o Departamento 
de Água e Esgoto.

O prefeito Carlos 

Roberto Bueno desta-
ca que o investimento 
renova e amplia a frota 
municipal, de maneira 
a melhorar os serviços 
prestados para a popu-
lação.

Mulher de 66 anos é encontrada 
morta no telhado de residência

Fatalidade  |  Suspeita é de que ela tenha subido para fazer a limpeza

Na manhã de quinta-
-feira (19), por volta das 
10h, a Polícia Militar 
de Capivari foi aciona-
da pelo Corpo de Bom-
beiros para atender uma 
ocorrência de retirada de 
corpo. Uma mulher de 
66 anos foi encontrada 
sem vida em cima do te-
lhado de sua residência, 
na rua Padre Fabiano, no 
Centro de Capivari.

Moradores próximos 
relataram à Polícia que 
ela estava incomunicá-
vel desde a manhã de 
quarta-feira (18). Um 
sobrinho da vítima foi 

até a casa e encontrou a 
mulher morta em cima 
do telhado. A suspeita é 
de que, devido ao tem-

poral de terça-feira (17), 
ela tenha subido no te-
lhado para fazer a limpe-
za e acabou falecendo.

Bombeiros estiveram no local para auxiliar na retirada do corpo 
(Foto: Divulgação/Polícia Militar)

APAE Capivari não escapou 
da violência do temporal

Prejuízos  |  Sede da entidade foi casticada pela chuva de granizo

A Associação de Paes 
e Amigos Excepcionais 
de Capivari (APAE) está 
entre os prédios atingi-
dos pelo temporal e chu-
va de granizo da última 
terça-feira (17).

Toda a cobertura das 
salas de aula da insti-
tuição desabou. Vidros 
quebrados, salas ala-
gadas, toldo destruído, 
móveis e equipamentos 
molhados, portão, caixa 
d’água e danos na qua-
dra foram outros preju-
ízos contabilizados na 
associação.

A diretora da APAE, 
Rute Berto Siviero, afir-
mou que ainda não con-
tabilizou os danos. “Fo-
ram muitos os estragos. 
Perdemos toda a cober-
tura das salas de aula. 
Ainda estamos contabi-
lizando os prejuízos, e 
hoje [quinta-feira] esta-
mos improvisando uma 

cobertura com lona para 
tentar proteger os mó-
veis das salas que foram 
alagadas”, lamenta.

Neste ano de pande-
mia, a entidade já estava 
sofrendo com a escassez 
de recursos, pois não 
pode realizar sua tra-
dicional Festa Junina. 
Agora, conta com doa-
ções para reconstruir o 
que foi danificado.

Com cerca de 190 
excepcionais matricu-

lados, a associação não 
interrompeu seus aten-
dimentos e continua o 
trabalho com atividades 
remotas, on-line e, tam-
bém presencial, com os 
alunos que já retorna-
ram.

As pessoas que pude-
rem ajudar com doações 
para a reconstrução do 
prédio, devem entrar em 
contato pelos telefones 
(19) 3491-6088 e 3491-
7132.

Telhado das salas de aula veio abaixo (Foto: Reprodução/Internet)




