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OpiniÃo
O ano da 

solidariedade e do 
autoconhecimento
Que 2020 está sendo um ano de muita solida-

riedade e autorrefl exão, ninguém pode negar. Afi -
nal, foram tantas adversidades, como pandemia, 
desastres naturais, difi culdades econômicas.

O que chama a atenção e é o mais bonito de se 
ver nas cidades da microrregião, são as atitudes 
da população perante os momentos de difi culda-
de do próximo.

Noticiamos aqui nas páginas d’O Semanário, 
desde doações particulares para pessoas que pre-
cisavam de dinheiro, por exemplo, para a compra 
de uma prótese para a perna, como aconteceu 
com o amigo Isaac Rezende Feres. E essa atitude 
se repetiu com o capivariano, Leonel Fernandes 
da Fonseca.

Não podemos nos esquecer também da ajuda 
de famílias, que forneceram alimentação aos cami-
nhoneiros em um dos momentos mais críticos da 
pandemia do coronavírus. E foram tantas ações!

Recentemente, um temporal com chuva de 
granizo testou mais uma vez a solidariedade das 
pessoas. Foram inúmeras doações espontâneas e 
tantas outras motivadas por ativistas sociais. O 
Fundo Social de Capivari, por exemplo, arreca-
dou mais de 10 mil itens entre roupas, sapatos, 
colchões e alimentos, que foram destinados às 
famílias com vulnerabilidade.

E as ações não param, vem por aí a Campanha 
de Natal do Lar dos Velhinhos São Vicente de 
Paulo de Capivari, que busca itens de uso do dia a 
dia. A Associação de Paes e Amigos Excepcionais 
de Capivari (APAE), também realiza a venda de 
panetones e, devido aos estragos causados no te-
lhado da instituição, está vendendo números de 
rifa para sortear uma moto.

Grupos de ciclistas, cavaleiros, igrejas católi-
cas e evangélicas, jipeiros e por aí vai, se organi-
zam cada vez mais para ajudar o próximo.

O Rotary, clube de serviços internacional, 
sempre cria lemas muitos interessantes em seus 
anos rotários. Dois deles cabem muito bem para 
este momento: “Dar de si sem pensar em si” e 
“Seja um presente para o mundo”.

E você, tem feito a sua parte?
Que o ano prossiga dessa maneira, sem mais 

surpresas, mas com belas atitudes que propor-
cionam momentos de alegria para o próximo. 
Sendo presente no mundo, com certeza seremos 
um presente para alguém.

Deus está conosco, sempre!

Editorial

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

27 DE NOVEMBRO DE 2020

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

Mentalidade Tribal
Um pouco mais sobre a 

mentalidade tribal, devido 
à sua importância para a 
nossa família atualmente. 
Faz 30 anos que o muro de 
Berlin foi demolido, conse-
quentemente, houve a uni-
� cação alemã e a consoli-
dação do capitalismo, o que 
propiciou esse “yuppieis-
mo” levando alguns desses 
jovens à egolatria. A tribo 
dos yuppies, são os jovens 
da brilhantina, classe bem 
representada nos � lmes de 
Olivia Newton John e John 
Travolta.

A mentalidade tribal 
está na moda, os EUA tor-
naram-se um polo político, 
a Grã Bretanha proclama a 
brexit, os países europeus 
impedem a imigração, de-
mostrando uma verdadei-
ra xenofobia, o ministro 
da índia Narendra Modi 
assina lei discriminando 
os mais de 150 milhões de 
mulçumanos, alijando-os 
do direito de cidadania.

Todos nós humanos 
procuramos nos associar 
a grupos, é uma tendência 
natural: temos um grupo 
de amigos mais chegados, 
uma igreja na qual nos sen-
timos mais à vontade, um 
clube, en� m enturmarmo-
-nos numa comunidade 
de pessoas com objetivos, 
desejos, crenças e pensa-
mentos a� ns. É natural que 
diversos grupos tenham fo-
cos diferentes, assim como 

as pessoas, individualmen-
te divergem uma das outras 
em suas opiniões, costu-
mes... No entanto, o triba-
lismo torna-se malé� co 
quando um grupo se opõe 
radicalmente a outros e os 
tem como inimigos a se-
rem exterminados. Como 
exemplo a guerra entre as 
torcidas do S. Paulo, Corin-
thians, Palmeiras, Santos, 
Guarani, Ponte Preta e ou-
tros, os ataques anti-semi-
tas e anti-mulçulmanos em 
vários países, os ataques 
interpartidários políticos, 
causando a morte de mui-
tos inocentes. Dentro de 
uma igreja, ou no círcu-
lo familiar podem formar 
grupos conforme o status 
socioeconômico e haver 
contendas, mazelas ocasio-
nadas por opiniões políti-
cas, ou religiosas. Há tribos 
considerados, ou consi-
derando-se diferentes: os 
negros, os judeus, os gays, 
os tatuados e outros, discri-
minados, rejeitados quan-
do pretendem participar 
dos grupos religiosos. Há 
denominações religiosas 
que segregam e fulminam 
“ad-eternum” aqueles cujo 
comportamento contrariou 
suas normas ou mesmo a 
lei de Deus. Criamos mura-
lhas intransponíveis, cons-
truídas pelas ideias, tradi-
ções, preconceitos e medos. 

Como vencer o tribalis-
mo tóxico? O que a Bíblia e 

Jesus nos ensinam?    
A força que nos torna 

vitoriosos sobre o triba-
lismo é o reconhecimento 
que todos, indistintamente: 
homens e mulheres, ne-
gros, muçulmanos, judeus, 
travestis, asiáticos, iguais 
ou diferentes a nós, somos 
todos humanos, criaturas 
de Deus, por quem Jesus 
deu a vida; portanto, todos 
são amados pelo Criador. 
Também é bom lembrar 
que todos somos pecadores 
e defeituosos, física, moral 
ou espiritualmente, nin-
guém é perfeito.

O apóstolo Paulo diz 
que Jesus Cristo veio der-
rubar as barreiras da inimi-
zade existentes entre judeus 
e gregos, circuncidados e 
incircuncisos, e porque não 
entre negros e brancos, en-
tre nós e os diferentes de 
nós? “Ele é a nossa paz” 
(Efésios 2:14). Cristo não 
morreu para salvar somen-
te os negros, nem exclusi-
vamente os brancos ou os 
gays, mas veio para salvar 
os pecadores (1Tim 1:15), e 
a todos os que n’Ele creem 
(João 3:16).

Quando Saulo aterro-
rizava a Igreja, perseguia, 
prendia e entregava seus 
� eis aos verdugos, Ananias, 
líder da igreja, ao encontrá-
-lo, “tratou-o como ‘irmão 
Saulo’” Ver. Adv, 3/2020, p. 
23. Nos capítulos 9 até 11 
de Atos vemos o Espírito 

Santo conduzindo Ana-
nias, Pedro, Paulo e outros 
líderes da igreja “a compre-
ender que diante da cruz 
há um lugar para todos” 
(Ibidem). A cruz de Cristo 
nos une a todos. A Igreja de 
Deus não é um clube de eli-
te de pessoas, mas é a porta 
do céu, como diz o profeta 
Isaias: “a minha casa será 
chamada casa de oração 
para todos os povos” (Is. 
56:7).

Para os exclusivistas 
enclausurados em bolhas 
sociais Jesus a� rmou: “Ai 
de vós, escribas e fariseus 
hipócritas, porque fechais 
o Reino dos céus aos ho-
mens. Vós mesmos não en-
trais, nem deixai entrar os 
que estão entrando” (Mat. 
23:13). Jesus no Seu minis-
tério terrestre derrubou os 
muros de separação entre 
judeus e gentios e apregoou 
a salvação a toda a huma-
nidade, comunicava-Se 
livremente com os despre-
zados samaritanos, comia 
com eles, dormia sob seus 
tetos (E. G. White. Atos dos 
Apóstolos, p 19).

“Ora, o Seu mandamen-
to é este, que creiamos no 
nome de Jesus e nos ame-
mos uns aos outros” (1 João 
3:23). Sigamos as pisadas 
do Mestre, pois é a senda 
para o céu!

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

Oração tem poder; o juiz e a viúva

Oração traz respostas 
de Deus, e “tudo o que 
com fé pedirdes em vossas 
orações, haveis de receber” 
– uma linda a� rmativa da 
fé de Jesus. (Mateus 21:22) 

Tudo o que pedir em 
oração, creia que receberá, 
porque a prece traz intimi-
dade com Deus e ela move 
o céu.

Segundo o apóstolo 
Paulo “a oração dá poder 
para vencer o mal” (Efé-
sios 6:12-18); “a oração 
santi� ca” (I Timóteo 4:5).

A prece é um poderoso 
antídoto às angústias hu-
manas, à depressão e aos 
temores vãos; ela inclusive 
nos traz o poder de Deus, 
quando a usamos como 
recurso terapêutico na 
aplicação de energias mag-
néticas e espirituais/passe 
espírita. (Atos 4:31)

A prece é um pensa-
mento, uma energia que 
tem força desconhecida 

ainda para nós; não preci-
sa de um lugar especí� co 
para ser feita, porque toda 
rogativa é ouvida na espi-
ritualidade; e sua ação tem 
alcance para quem faz e 
para outrem, seja aqui ou 
para aqueles que já falece-
ram. 

E na petição que fa-
zemos a Deus, a Jesus ou 
aos bons espíritos, pode-
mos pedir, agradecer e 
louvar. Bezerra de Mene-
zes a� rma que devemos 
nos cuidar nos momentos 
de alegria e paz, como de 
desprazer, dor ou revolta, 
porque quando estamos 
orando, todos os pedidos 
são escutados, inclusive os 
infelizes.

Com Jesus aprendemos 
que o sacrifício exigido na 
oração é de reconciliação, 
humildade e de prática do 
bem. É o sacro ofício de 
fazer o bem ao alcance de 
cada um. 

Jesus, para mostrar que 
devemos orar sempre e nun-
ca desanimar, conta uma 
parábola, dizendo: “Havia 
em certa cidade um juiz, 
que não temia a Deus, nem 
respeitava os homens. Ha-
via também naquela mesma 
cidade uma viúva que vinha 
constantemente ter com ele, 
dizendo: ‘Defende-me do 
meu adversário’”.

Continua Jesus: “Ele 
por algum tempo não a 
queria atender; mas depois 
disse consigo: ‘Se bem que 
eu não tema a Deus, nem 
respeite os homens, toda-
via, como esta viúva me 
incomoda, julgarei a sua 
causa, para que ela não 
continue a molestar-me 
com as suas visitas’”.

Diante dos discípulos e 
seguidores, Jesus diz: “Vo-
cês ouviram o que disse 
este juiz injusto. Ora, não 
fará Deus justiça aos seus 
escolhidos, que a Ele cla-

mam dia e noite?“ (Lucas 
18:1-7).

Estudo cienti� co publi-
cado recentemente suge-
re que meditar e orar por 
apenas 30 minutos por 
dia, durante oito semanas, 
pode aumentar a densida-
de de massa cinzenta em 
regiões do cérebro associa-
das à memória, estresse e 
empatia. 

Mostrou também que 
a meditação e o estado de 
prece apresentam benefí-
cios como: regular o rit-
mo respiratório e o ritmo 
cardíaco; aumentar o � uxo 
de sangue para as células; 
reduzir o nível do hormô-
nio cortisol; níveis mais 
profundos de relaxamen-
to e bem-estar; excelente 
terapia para pessoas com 
pressão alta; redução da 
ansiedade e do estresse. (1)

(1) Fevereiro/2011, re-
vista Psychiatry Research: 
Neuroimaging.

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

“Há pensamentos que são orações. Há momentos nos quais, seja qual for a posição do corpo, a alma está de joelhos.”
Victor Hugo, romancista francês e ativista pelos direitos humanos
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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

21/11 – Marcia Aparecida Baggi Benedito – 58 anos
22/11 – Luiz Carlos de Lima – 76 anos
22/11 – Palmira Vitturi Giacometti – 109 anos
22/11 – Leonor Palombino Dias – 91 anos
23/11 – Lúcio Baggi – 69 anos
24/11 – Irma Fontolan Bragion – 79 anos
25/11 – Zilda Almeida de Stefano – 81 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:

 MAURÍCIO ANACRETTO e MAYRA BATTAGIM 
MIORI, sendo o pretendente: natural de Rafard-SP, onde 
nasceu, aos 15/01/1985, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, domiciliado e residente em Rafard-SP, Rua 14 de 
Julho, 72, Centro, fi lho de José Carlos Anacretto e Catarina 
de Cássia Soncin Anacretto; e a pretendente: natural de 
Capivari-SP, onde nasceu, aos 14/02/1985, profi ssão: au-
xiliar administrativa, estado civil: divorciada, domiciliada e 
residente em Rafard-SP, Rua 14 de Julho, 72, Centro, fi lha 
de Vitorio José Miori Neto e Magalí Natalina Battagim Miori.
 Rafard, 23 de novembro de 2020.

Rosane Mila Peixoto - Ofi cial e Tabeliã

Valor: R$ 46,00 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

ColaBoraÇÃo
#Sextou!

Sexta-feira dos descontos, dia do preço baixo e do 
“tudo tantos por cento mais barato”. Isso mesmo, se 
aproxima a tão famosa Black Friday, dia comumente 
conhecido como o melhor para quem gosta de tudo 
mais barato e num valor acessível, principalmente em 
meio a essa loucura de pandemia. Mas a� nal, de onde 
veio, ou melhor, como começou essa tal “Sexta-feira 
Negra”?

Sendo uma das pessoas que apenas conhecia o 
nome por ser um dia de descontos, resolvi me apro-
fundar em pesquisas e encontrar a origem desse dia 
tão maravilhoso para o nosso bolso, a� nal, quem não 
gosta de fazer aquela comprinha especial de � m de ano 
e pagar menos, não é? Pois bem. Um assunto bastante 
curioso e que já chegou até a ser polêmico, o termo 
“Black Friday” acredita-se ter sido usado pelas primei-
ras vezes na Filadél� a, década de 50, onde, sendo um 
dia após o feriado de Ação de Graças, nos Estados Uni-
dos, os policiais usavam a expressão para identi� car a 
imensa quantidade de pessoas e o congestionamento 
de trânsito, devido às compras de Natal. Comerciantes  
também precisavam esvaziar os estoques, então tudo 
era posto pela metade do preço, a � m de liberar espaço 
para novas coisas e se livrar das velhas. Segundo vários 
sites conhecidos, não existe uma data exata de quando 
tudo começou, apenas sabe-se que, conforme o tempo 
e frequência da prática, o termo começou a se espalhar 
e pegou popularidade, se tornando o que é nos dias de 
hoje. No Brasil, a primeira Black Friday só foi realiza-
da em 2010, online, tendo um sucesso inacreditável. 
Desde então, são raros os locais que não aderem a essa 
data.

“Mas e onde entra a polêmica nisso?”, você deve es-
tar se perguntando. Eis aí, caro leitor: segundo algumas 
publicações em redes sociais e até mesmo empresas 
famosas no mercado, há quem diga que o termo está 
relacionado ao baixo valor em que eram vendidos os 
escravos, na época da escravidão. Havendo uma redu-
ção nos valores, usava-se então o termo para conotar a 
prática, ganhando fama até se tornar algo com origem 
pouco conhecida. Mas, acalme-se. Nada disso é com-
provado. Várias outras fontes de pesquisa negam qual-
quer relação, alegando que a falta de informações não 
permite con� rmar tal boato, portanto, vamos crer que 
não é nada disso e que nosso querido dia de descontos 
é somente mais uma oportunidade para comprarmos 
aquele presentinho para o parente ou amigo, além dos 
muitos outros para si mesmo. A� nal, estamos preci-
sando duma relaxada, né, senhor 2020?

        S��� F���������, estudante de Letras Português/Inglês
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Rafard elege dois pastores evangélicos
Dia do Evangélico  |  Estudos apontam que o número de evangélicos só vai aumentar; grupo desponta para mais representatividade

Segunda-feira, 30 de 
novembro, é comemora-
do o Dia do Evangélico. 
É bem fácil perceber que, 
entre os brasileiros, vem 
crescendo o número de 
pessoas adeptas às igrejas 
evangélicas. Bem mais co-
mum e notório, é o núme-
ro de novas igrejas evan-
gélicas que surgem a cada 
ano em cidades da região, 
como Rafard e Capivari.

O Censo, de 2010, do 
IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) 
já mostrava um cresci-
mento no número de evan-
gélicos em todo o país. 
A porcentagem chegou a 
22% da população brasi-
leira, um montante de 42,3 
milhões de pessoas.

Dados mais recentes fo-
ram divulgados em janeiro 

deste ano. O Datafolha, 
um instituto de pesquisas 
que pertence ao Grupo Fo-
lha, apontou que o número 
de brasileiros que se auto-
declaram evangélicos só 
vem aumentando. A previ-
são, de acordo com dados 
da pesquisa, é de que em 
2032, o número de evan-
gélicos no Brasil ultrapas-
se o número de católicos.

Política
E a dinâmica da socie-

dade não para. Se cresce o 
número de evangélicos nos 
municípios, também cresce 
sua representação na políti-
ca. Foi assim na cidade de 
Rafard, que nestas últimas 
eleições municipais, elegeu 
dois pastores para os próxi-
mos quatro anos do Legis-
lativo. 

Rogério Dias Rodri-
gues, é pastor da Igreja 
Assembleia de Deus Mi-
nistério de Madureira, em 
Rafard. Já Luís Fernando 
Zape, é pastor da Igreja 
Evangélica Moriah, no 
bairro Moreto, em Capi-
vari.

O que dizem os 
pastores eleitos 
Para Rogério, este au-

mento no número de re-
presentatividade do pú-
blico evangélico e um 
reconhecimento da De-
mocracia. “Fico feliz por 
ver acontecer, na prática, 
a Democracia. Agradeço 
a Deus pela oportunidade 
de representar os evan-
gélicos no Legislativo e 
contribuir, não só com os 
evangélicos, mas com toda 

a nossa cidade de Rafard”, 
comentou. 

Luiz Fernando Zape 
vê com positividade o 
aumento no número de 
líderes evangélicos no Le-
gislativo de cidades como 
Rafard. “Fico feliz com 

este cenário, pois reflete 
o engajamento do povo 
evangélico com a política. 
Essa conquista também 
abre portas para colocar o 
Legislativo em harmonia 
com o cenário social atual, 
dando o direito da repre-

sentatividade para todos”, 
afirma o pastor ao citar 
Provérbios 29.2; que diz: 
“Quando o justo governa, 
o povo se alegra”, fazendo 
menção às expectativas de 
um mandato igualitário e 
com resultados positivos.

Rogério Dias Rodrigues e Luís Fernando Zape são pastores e foram eleitos para o cargo de vereador (Foto: Arquivo pessoal)

Temporal destrói aquecedores solares do ‘Lurdes Abel’
Rafard  |  Quase 100% dos aquecedores solares do conjunto habitacional Lurdes Abel foram destruídos pela chuva de granizo da última semana

Os prejuízos causados 
pela ventania e chuva de 
granizo do começo da se-
mana passada, ainda são 
visíveis em Rafard e Capi-
vari.

Em Rafard, no Conjunto 
Habitacional Lurdes Abel 
R. Guimarães, praticamen-
te 100% das 146 casas do 
bairro tiveram os aquecedo-
res solares quebrados pelo 
granizo.

“Todas as minhas vizi-
nhas do bairro estão com 
os aquecedores quebrados. 
Acredito que ficou assim o 
bairro inteiro”, conta Ellen 
Cristina da Rocha, 20 anos, 
moradora do conjunto habi-
tacional.

O diretor de Indústria, 
Comércio e Habitação de 
Rafard, Emerson Ferreira, 
confirma a informação das 
consequências do temporal 
no bairro. “Recebemos no 
dia seguinte ao temporal 

várias reclamações dos mo-
radores e o maior estrago 
foi nos aquecedores. Prati-
camente todos foram que-
brados”, explica o diretor.

Economia na conta 
de energia
O aquecedor solar é uma 

tecnologia sustentável que 
traz benefícios ao meio am-
biente, mas não é só isso. 
Usado para aquecer o chu-
veiro nas residências, ele 
também é bom para o bolso 
do morador.

Considerado um dos 
sistemas sustentáveis de 
maior resultado, o aquece-
dor solar, no mesmo mode-
lo instalado nas moradias 
do conjunto habitacional de 
Rafard, gera uma redução 
considerável na conta de 
energia elétrica.

“Usando o aquecedor 
solar no meu chuveiro, mi-
nha conta de energia baixou 

de R$ 30 a R$ 40 por mês. 
Isso dá uns 30% do meu 
gasto com energia elétrica”, 
relata Ellen ao comentar os 
benefícios.

Por se tratar de um pro-
jeto de habitação de interes-
se social, o Conjunto Ha-
bitacional Lurdes Abel, em 
Rafard, foi entregue com 
aquecedores solares em 
100% das unidades.

Onde recorrer
Ter um aumento de cerca 

de 30% na conta de energia 
elétrica por causa dos aque-
cedores destruídos pelo 
temporal não é uma boa no-
tícia para os moradores.

Muitos deles chegaram 
a ligar na Prefeitura de Ra-
fard no dia seguinte aos es-
tragos. Eles foram informa-
dos que devem procurar a 
CDHU (Companhia de De-
senvolvimento Habitacio-
nal e Urbano) para acionar 

o seguro das residências.
O diretor de Indústria e 

Comércio orienta os mora-
dores a recorrerem ao se-
guro residencial que cobre 
danos causados por desas-
tres naturais. “Todas as ca-
sas têm seguro e o morador 
pode acionar pelo telefone 
e encaminhar a documen-
tação. Depois a CDHU vai 
mandar uma equipe fazer a 
vistoria no local”, explica 
Ferreira.

Não há taxas de cobran-
ças extras para acionar o se-

guro e o ressarcimento das 
despesas causados pelos 
danos está sujeito à aprova-
ção da companhia de segu-
ros.

O que os moradores pre-
cisam ficar atentos é que os 
danos não devem ter sido 
reparados entes da vistoria 
da seguradora, e o serviço 
deve ser solicitado em até 
12 meses do ocorrido.

No caso dos aquecedores 
do residencial Lurdes Abel, 
em Rafard, os moradores 
podem reunir materiais que 

comprovam a ocorrência 
do desastre natural, como 
fotos, laudos do serviço de 
meteorologia emitidos no 
dia do vendaval e notícias 
publicadas na imprensa lo-
cal que relatam a cobertura 
dos prejuízos causados pelo 
temporal.

Todas as informações 
sobre como proceder para 
acionar o seguro podem ser 
obtidas através do telefone: 
(19) 2138-0350 de segun-
da a sexta-feira, das 10h às 
14h.
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Dia 27/11
Vitor Augusto Cibim Fabro
Joana Viana Sumstein
Evandro Marcelo Wolf
Raquel Ramos Garcia Brugnaro
Manoel Felício Vigorito
Kaylani H. Matumoto
Aline Quagliato
Luciano Eduardo Bizin
Marcos Giraldi

Dia 28/11
Jorge Alberto Abdala Proença
Ivan Henrique Dante
Felipe Andrello Bernaldo
André Luis Ferraz
Duda Ragazzo
Fernando Bonagurio
Cristiano Silva
Daniela Bernardino de Campos

Dia 29/11
Caroline T. Martelleto
Bruna dos Santos Camargo
Clodivaldo Fornazin
Danilo Borges
Cidinha Cavalcante
Renan Vicentin

Dia 30/11
Luan Fernando Garcia
Milton Carlos Bueno
Mônika M. Estanislau Barboza
Fernando Nalesso
Leonardo de Campos
Rafaela Ferrari Bedendi
Yuri Correa Augusto
José Carlos Sampaio
Nathan Santos
Cassia Leite Annicchino

Vado Quagliato
Fabiola de Castro Padovani

Dia 01/12
Osmarina Ap. Samblas de Oliveira
Lásara Benedita Valencio Alves
Rosângela Cavaccni Marretto
José Gilberto Colombo
Vera Lúcia de Campos Silva
Diego Ricardo Ramos Marçola
Zilda Barratela
Cíntia Tavares
Leticia Amaro
Flavio Rossi
Reinaldo Flausino

Dia 02/12
Fernanda Maschietto Armelin
Rebeca Taís Sterde
Therezinha de Moraes Ricomini
Rudy Quagliato de Almeida
Ótilia Valarini Volpatto
Álvaro Tadeu Lourençon
Mauro Vieira
Stefan Aasmann
Angela Quagliato Ribeiro
Juliano Pompeu
Wilson Garcia
Maria Roque
Daniela Rocha

Dia 03/12
Célio Ap. Conti
Fernandes Fornaziero
Sidnei Ap. Franco
Marcos Paviotti
Cristiane Pellegrini
João Luis Cavallari
Mariana Mader Mello
Geraldo Ap. de Oliveira

Áries – De 21/03 a 20/04: Inicia a semana com maior compreensão das mudanças no campo 
financeiro, principalmente para resolver questões com heranças, bens materiais e recursos compar-
tilhados. Você está passando por um processo de curas profundas e, dessa forma, está construindo 
uma postura mais espiritual e desapegada. Mas a semana será agitadíssima, porque você será 
levado a se posicionar diante de situações que não cabem mais em seu contexto evolutivo, contudo 
fica uma pergunta importante para esta semana: você está disposto a soltar tudo e começar um novo 
ciclo? É com certeza uma semana de acertos de contas com pessoas e situações que acabam exi-
gindo de você coragem, ousadia e habilidade para transformar o cenário profissional, assim como a 
dinâmica da vida como um todo. O desapego será o seu maior aliado nesta semana. É uma semana 
promissora para curar sentimentos e expectativas do passado. O autoconhecimento vai libertá-lo de 
amarras que o impedem de enxergar a vida com mais leveza, e tudo isso acaba afetando o relacio-
namento. Você está encerrando um ciclo profissional que está desgastado e não é mais funcional 
para o seu desenvolvimento. A vida pede de você mais vivacidade, por isso será necessário encerrar 
processos profundos. Seja corajoso e tome as providências.

Touro – De 21/04 a 20/05: Você começa a semana com excelentes resultados no relaciona-
mento. O céu traz bênçãos e uma interação de cura e ressignificação com uma pessoa especial em 
sua jornada. É uma semana para curar os ressentimentos e qualquer tipo de distorções de sentimen-
tos. Mas a semana segue agitada e é preciso examinar com atenção os sentimentos que vêm sendo 
reprimidos. É preciso dar atenção especial às suas decisões, levando em consideração as suas 
necessidades mais íntimas e secretas. O céu pede habilidades emocionais para entender questões 
complexas afetivas que podem estar bloqueando as suas ações. É importante atuar com desapego e 
compreensão das transformações de valores pelas quais você vem passando e entender o quanto é 
forte para atuar com a verdade que desponta em seu coração. Os valores são transformados. É uma 
semana positiva para curar os sentimentos e deixar a porta aberta para o amor entrar. Uma pessoa 
especial está presente e gera reflexões profundas no âmbito emocional. Cuide da ansiedade, porque 
existem questões que fogem ao seu controle. Pode ser que você se sinta mais pressionado nesta 
semana. É preciso levar em consideração medos, bloqueios ou questões que se mostram ocultas.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: Inicia a semana se inicia com excelentes resultados profissionais! 
Você está passando por um ciclo importante de reconhecimento profissional e terá bons resultados 
em sua rotina de trabalho. Mas é importante ter consciência do seu valor e desenvolver o automere-
cimento. A semana vai ser agitada para desenvolver os projetos e também para o desenvolvimento 
em equipe. Esteja em alerta para averiguar como pode lidar com as mudanças, com a intenção de 
promover encerramentos importantes para o seu desenvolvimento. Para obter bons resultados, será 
importante avaliar o quanto está inteiro neste projeto ou o quanto está sendo validado em atividades 
com um grupo de pessoas. O cenário traz mudanças profundas e o desapego será necessário. 
O cônjuge está aberto a se comunicar e também terá a oportunidade de enxergar mais a pessoa 
amada. Ele está encerrando um ciclo desafiador financeiro e mudou consideravelmente a forma de 
pensar sobre coisas, pessoas e fatos. É uma semana de resultados profissionais e você será reco-
nhecido no trabalho. Contudo é uma semana em que haverá muito trabalho e você pode encontrar 
desafios para se posicionar em projetos ou com um grupo de pessoas.

Câncer – De 21/06 a 20/07: A semana começa com a oportunidade de entender os seus sen-
timentos e de curar experiências que tocam as suas necessidades mais íntimas de afeto. Por isso 
ficam em destaque os romances e o namoro. Aceite de maneira amorosa o seu momento afetivo. 
Uma pessoa especial pode entrar em sua vida. A semana fica agitada no campo profissional, tra-
zendo embates com pessoas e situações que estão sendo um fardo para o seu processo evolutivo. 
Os embates podem acontecer com autoridades, parcerias, sociedades e também podem afetar o 
casamento. É uma semana delicada para adquirir uma percepção assertiva das suas verdadeiras 
necessidades. Tenha atenção com a confusão emocional e com conflitos que podem prejudicar a 
sua visão sobre o futuro. A dica para ter êxito em suas decisões é avaliar quem é você neste novo 
ciclo e como deseja dar direção à carreira. O céu fala das transformações pelas quais você vem 
passando e o quanto é importante lidar com os sentimentos de uma forma verdadeira. Isso implica 
assumir responsabilidades sobre o que sente e sobre a qualidade da troca. Tome consciência das 
mudanças que são necessárias no campo profissional. Você está em condições de perceber mais 
sobre quem são as pessoas e o que pode esperar de cada uma delas.

Leão – De 21/07 a 22/08: A semana começa com a oportunidade de curar questões familiares, 
com a intenção de ressignificar as memórias do passado. É uma semana para lidar com os sonhos 
em família de uma forma desapegada e por meio do amor. Há curas para interagir com heranças, 
pensão, investimentos e acertos de contas. A semana será agitadíssima para alinhar as atividades 
da rotina com as suas necessidades pessoais. Tenha atenção com possíveis crises que derivam 
de mudanças profundas de suas crenças. Será que as atividades diárias estão alinhadas às suas 
necessidades atuais? Por isso ficam em destaque regras, normas, documentos e ideias que devem 
ser colocadas em prática em sua rotina de maneira habilidosa. Os estudos merecem a sua atenção 
e a sua dedicação. Seja hábil para quebrar estruturas que não funcionam mais no seu trabalho. Os 
sentimentos são profundos e devem ser processados para que haja curas, principalmente na intimi-
dade. Há superação em família. Existem situações que você não deseja mais vivenciar no trabalho. 
O ciclo é desafiador, mas você está chegando ao fim deste processo, então terá a possibilidade 
de fazer escolhas melhores ou de se inserir num ciclo melhor depois de todo o seu desempenho.

Virgem – De 23/08 a 22/09: A semana começa com a oportunidade de expressar os sentimen-
tos por uma pessoa especial e querida. A experiência pode tocar pessoas do seu convívio e, se for o 
caso, pode tocar o relacionamento amoroso. Mas a semana segue agitadíssima e você será levado 
a se posicionar para resolver questões financeiras, principalmente envolvendo bens materiais e 
recursos compartilhados. Você está sendo levado a exercitar o desapego e a promover mudanças 
para transformar o seu momento atual. A autoestima e os afetos podem ser afetados, porém é 
preciso atuar com coragem para assumir as rédeas da sua vida. Se for o seu caso, a experiência 
também vai gerar transformações nos filhos. Não alimente o medo e, com sabedoria, solte tudo 
aquilo que não deve mais ser mantido. É uma semana positiva para expressar o que sente com a 
pessoa amada. Mas o céu pede habilidades para interagir com mudanças, tomando consciência do 
que deve ser mantido e do que deve ser transformado. Em breve, você terá condições de assumir 
responsabilidades ainda maiores no trabalho. Por ora, é momento de lapidar os seus talentos e, 
dessa forma, assumir posturas diferentes.

Libra – De 23/09 a 22/10: A semana começa com excelentes resultados financeiros. Esteja 
aberto para conectar-se com as oportunidades que o Universo vem lhe proporcionando, porém é 
importante lidar com a experiência profissional com mais consciência do seu ciclo, porque a vida 
pede leveza para concretizar os sonhos. Ao longo da semana é preciso exercitar o diálogo com 
uma pessoa, para que ambos encontrem equilíbrio. É desafiador colocar-se no lugar do outro, mas 
somente por meio dessas posturas é que você vai obter soluções. O dia 26 é o dia mais tenso, por 
isso busque se posicionar com sabedoria nas relações, de uma forma geral. Ficam em destaque 
parcerias, sociedades e o casamento. Será importante se posicionar no trabalho com consciência da 
realidade de fatos que geram compromissos e, concomitantemente, curas. É uma semana pesada 
para interagir com o cônjuge. Você vai perceber que o cônjuge passa por situações densas e será 
importante se posicionar com sabedoria diante de fatos e acontecimentos transformadores. O lado 
negativo é que isso tudo pode trazer brigas e discussões, então tenha atenção. As suas decisões 
geram crescimento financeiro. Você vai ter progressos, porém é preciso ser flexível para lidar com 
pessoas e situações externas.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: A semana com serenidade para desenvolver todo o seu po-
tencial. O céu traz bênçãos aos filhos e promove o crescimento e o desenvolvimento deles. Se 
for o seu caso, também vai mexer com os assuntos do coração, dando destaque ao namoro e a 
romances. Mas a semana vai ser agitadíssima no trabalho, havendo a necessidade de expressar 
o pensa para colaboradores ou pessoas do seu convívio. Será essencial colocar a sua energia no 
trabalho e colocar “ordem na casa”. Mas é preciso dar atenção especial à saúde, por isso dedique 
o dia para promover mudanças de hábitos e, se achar viável, vá ao médico e faça um check-up. O 
seu bem-estar deve ser prioridade, portanto examine se está feliz com as suas escolhas, porque os 
assuntos do coração precisam ser curados. Você está mais sensível e sentindo a necessidade de 
entender mais sobre as suas expectativas. Se estiver numa relação, as novas percepções geram 
também a necessidade de renovar a relação. Existem situações que não cabem mais na sua rea-
lidade. Se estiver sozinho, uma pessoa especial pode entrar. É uma semana atribulada. É preciso 
ter habilidade para lidar com os colaboradores. A liderança deve ser exercitada. Evite brigas, mas 
promova as suas posturas.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: A semana começa com a necessidade de encarar as necessida-
des da família, assim como de curar possíveis expectativas e memórias do passado. É importante 
lidar com os sentimentos com sabedoria. A semana vai trazer definições importantes para interagir 
com a autoestima e as relações afetivas. Se tiver filhos, é uma semana importante para definir 
questões relacionadas a ele(s), mas a experiência também pode tocar o relacionamento amoroso. 
O céu pede compreensão das experiências que se encerram, porque também envolve resoluções 
materiais. A autoestima, aliada ao autovalor, é mexida, mas haverá a oportunidade de assumir uma 
postura mais consciente, com o objetivo de alcançar resultados ainda melhores. Fique atento ao dia 
26, porque vem carregado de definições. Você está insatisfeito com a troca afetiva. Tenha atenção 
com intrigas, brigas e ciúme. O sentimento de posse pode prejudicá-lo. Busque entender as suas 
necessidades e promova o desapego. Você está vivendo um ciclo de adaptação a de experimen-
tação de coisas novas. A flexibilidade deve ser exercida para obter os resultados que almeja. Viva 
um dia de cada vez.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: A semana começa com estímulos para pensar de forma dife-
rente e com a necessidade de curar os sentimentos e as expectativas com pessoas do seu convívio. 
É um período para expressar os sentimentos, iniciar cursos e planejar viagens. A semana segue 
agitadíssima para lidar com questões familiares e domésticas. A experiência pode gerar tensões 
envolvendo pais, sogros e pode tocar toda a dinâmica familiar. Tudo isso tende a afetá-lo e você 
deve ficar atento à vulnerabilidade. Por outro lado, haverá a oportunidade de refletir sobre os seus 
passos de maneira mais emocionalmente habilidosa, até porque já vem vindo de um ciclo desafiador 
e você está mais consciente de quanto é importante encerrar algumas situações que não cabem 
mais neste novo ciclo. A experiência também pode se referir a mudanças de imóvel ou à estrutura do 
imóvel. Você não deve ter medo. Tudo vai ficar bem, porém é preciso dar permissão às mudanças. 
Preste atenção, porque o cônjuge não passa por um ciclo fácil e os desafios podem se manifestar em 
família. A dificuldade para se encaixar em questões familiares podem gerar desafios na troca. Uma 
conversa é positiva para expor as questões profundas pelas quais ambos vêm passando. É uma 
semana para organizar as ideias e focar em planejamentos para desenvolver em equipe. O esforço 
e a dedicação são importantes para alcançar resultados.

Aquário – De 21/01 a 19/02: Você começa a semana se sentindo com potencial de cres-
cimento profissional, assim como com capacidade de desenvolver as suas metas financeiras. A 
semana será agitadíssima, afetando as relações com algumas pessoas do seu convívio. Neste caso, 
é preciso analisar principalmente a relação com os parentes, porém isso pode afetar outras figuras 
também. Existem diversas questões que o levam a reprimir os sentimentos e, dessa forma, tam-
bém trazem dificuldades para comunicar-se com fluência. Por outro lado, haverá a oportunidade 
de entender mais sobre os anseios dessas pessoas ou tirar uma conclusão importante sobre tudo 
isso. Preste atenção no dia 26, porque é um dia tenso e será vital evitar brigas. Nesse mesmo dia, 
é preciso também deve dar atenção especial ao trânsito. É importantíssimo usar bem as palavras e 
entender o cenário todo. É uma semana positiva para compartilhar e organizar ideias com a pessoa 
amada, porém é preciso avaliar as condições financeiras. Tenha atenção com ideias rígidas que 
desafiam a realização de projetos a dois. A semana pede flexibilidade para interagir com as pessoas 
do seu convívio, podendo tocar colegas de trabalho e colaboradores. Exercite a comunicação e 
desenvolva habilidades para interagir com novas ideias e pensamentos.

Peixes – De 20/02 a 20/03: Você inicia a semana com os objetivos traçados e com potencial 
de crescimento, mas precisando examinar as suas necessidades de afeto. A semana segue agitada 
para obter soluções financeiras, por isso é preciso entender como pode atuar de uma forma mais 
dinâmica, criando novas formas de administrar recursos materiais, assim como de criar novas opor-
tunidades de ganhos. Mas pode ter certeza de que o seu esforço será recompensado. Fique atento 
ao dia 26, porque nele será importante definir situações e, se for necessário, encerrar questões que 
vêm travando o desenvolvimento de projetos ou de atividades com um grupo de pessoas. É impor-
tantíssimo ampliar o seu campo de visão sobre as possibilidades e, se for necessário, edificar nova 
estruturas. É uma semana ótima para alinhar as ideias com a pessoa amada e programar viagens. 
Ambos estão maduros para organizar os planos. Aproveite a experiência para expressar o que sente 
e esteja aberto ao amor. É uma semana atribulada e será importante atuar com sabedoria em rela-
ção a investimentos e a pagamentos de contas. Os exageros devem ser evitados.

Horóscopo
NOVELAS

A Força do Querer - Globo - 21h – sexta-
-feira: Eugênio afirma a Caio que Irene não 
ameaça seu casamento com Joyce. Silvana 
briga com Simone por ter bloqueado seus si-
tes de jogo. Ritinha confidencia a Marilda que 
trabalhará como sereia em um aquário. Zeca 
convida a todos para a estreia de seu ônibus 
de festa. Alan conta a Jeiza que há possibi-
lidade de ela ser convidada para lutar nos 
Estados Unidos. Ivana afirma à psicóloga que 
quer ficar com Cláudio. Bibi visita Rubinho na 
prisão. Mira reconhece Otávio, pai de Caio, e 
avisa a Irene.

Haja Coração - Globo - 19h – sexta-feira: 
Fedora avisa que chamará a polícia para 
tirar Tancinha de sua casa. Adriana repreen-
de Tamara por pegar o carro de corrida sem 
avisar. Apolo chega para resgatar Tancinha. 
Leozinho e Apolo brigam. A polícia chega à 
mansão dos Abdalla. Beto coloca Tancinha 
em seu carro sem que ninguém veja. Apolo 
procura Tancinha. Todos são levados para 
a delegacia. Camila aceita voltar a trabalhar 
na Peripécia. Adriana diz a Tamara que sabe 
que ela visita Fabinho constantemente. Agil-
son foge da mansão, e Aparício e Ariovaldo o 
observam. O carro de Beto é interceptado por 
dois bandidos, que exige que os dois desçam 
do carro.

Flor do Caribe - Globo - 18h – sexta-feira: 
Dionísio se diverte com a postura de Alber-
to ao denunciar a aeronáutica pela pista 
clandestina que eles mesmos construíram. 
Quirino revela a Samuel que Lindaura pediu 
para ele não ajudar o marido na investigação 
contra Dionísio. Ester avisa a Samuel que ten-
tará encontrar as joias que Dionísio roubou de 
seus avós. Carol tira fotos de Lino, e eles se 
beijam. Ester promete a Cassiano que desco-
brirá onde Alberto escondeu as caixas e o que 
tem dentro delas.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: Ke-
yla acaba se afastando de Tato. Guto ajuda 
Benê a selecionar músicas para Tonico. Benê 
agradece Juca por sua ajuda com Julinho. 
Fio e Clara discutem sobre suas diferenças. 
Edgar afirma a Malu que discutirá suas suges-
tões administrativas com os pais e professo-
res do colégio. Keyla avisa aos pais de Deco 
sobre a festa de Tonico. Bóris apoia Ellen e 
Jota para a Game Jam. Anderson se anima 
para produzir os clipes de Tina. Samantha 
elogia Lica e a convida para sair. Keyla pro-
duz o aniversário de Tonico. Samantha beija 
Lica. Jota e Ellen se desentendem. Roney se 
sensibiliza com o estado de Keyla, que sofre 
para dar conta de todas as suas tarefas.

Floribella - Band - 20h20 – sexta-feira: Flor 
não sabe se fica com Adriano ou se continua 
apaixonada por Fred. No galpão, a banda se 
prepara para se apresentar junto com Coruja, 
um tecladista amigo de DiCaprio. Bruna ex-
plica para JP por que não contaram para ele 
que ela, Flor e Betinho são do grupo. Mateus 
assiste ao show interessado em Tati. Ana Jun-
queira o surpreende na plateia. Titina pede 
para Violeta cuidar do salão por um tempo, 
enquanto ela trabalha como cozinheira na 
mansão dos Fritzenwalden.

Chiquititas - SBT - 21h15 – sexta-feira: O 
entregador fica desesperado em pensar que a 
namorada pensa em se casar e o barista tenta 
aconselhar o rapaz. Érica (Sâmia Abreu) se 
aproxima dos dois e convida Beto para uma 
festa e o entregador aceita o convite. Maria 
Cecília chega ao local e Tobias fica feliz ao 
vê-la. No hotel, Junior chega para ver Carol e 
Dani. O rapaz demonstra preocupação sobre 
a atitude da noiva em ter fugido com a meni-
na. Carol diz ao amado que está desespera-
da, mas não pode deixar a assistente social 
levar Dani. Junior pensa a melhor forma de 
resolver a situação e promete ficar ao lado da 
noiva. No Café Boutique, Maria Cecília avisa 
aos funcionários que voltou a trabalhar na em-
presa da família Almeida Campos. Ao voltar 
para a sua sala, a supervisora se depara com 
Armando. O rapaz promete que não irá mais 
incomodá-la. Armando se sente humilhado 
e promete se vingar de Tobias. Na casa de 
Verônica e Edgar, Bia e Binho começam a se 
incomodar com as piadas exageradas do ca-
sal. No orfanato, as crianças sentem falta de 
Ernestina e questionam Chico. O cozinheiro 
diz não saber onde a moça está e afirma às 
crianças que a zeladora não está falando com 
ele. No Café Boutique, Ernestina espera por 
Chico, a zeladora estranha a demora do ama-
do. Com o passar das horas, Clarita avisa Er-
nestina que a loja está fechando. Sem graça, 
a zeladora paga a conta e resolve voltar para 
o orfanato. José Ricardo aparece no hotel e 
surpreende Carolina. No hotel, o empresário 
pede para conversar com a moça. José Ricar-
do diz a Carol que soube dos problemas sobre 
a adoção de Dani e quer ajudá-la. O empresá-
rio confessa que a adoção foi negada por um 
pedido que ele fez ao juiz Maia (Jaime Leibo-
vitch). José Ricardo propõe a Carol que ela 
se separe de Junior e só assim terá a guarda 
de Dani. No orfanato, Ernestina volta ao local 
triste e encontra com Chico na cozinha. A ze-
ladora não entende o motivo do amado não 
ter comparecido ao Café Boutique. Enquanto 
isso, o cozinheiro ao ver Ernestina arrumada, 
pensa que a moça já tem uma nova pessoa 
em sua vida e fica chateado. No hotel, Carol 
não acredita que o pai de seu noivo esteja 
a chantageando. José Ricardo deixa claro 
que a moça nunca será bem-vinda à família 
Almeida Campos e Carol diz que não irá se 
separar do noivo. O empresário afirma que se 
ela contar sobre a conversa, ela não irá mais 
ver Dani. Com medo das ameaças do sogro, 
Carol resolve tirar a menina do hotel e levá-la 
para outro lugar. Na rodoviária, as duas se 
preparam para viajar. Carol liga para Beto e 
avisa ao irmão que levará Dani para a casa 
de D. Nina (Sônia Guedes), sua avó. A moça 
pede para o rapaz guardar segredo e não 
contar sobre o paradeiro das duas para Ju-
nior. No quarto, as crianças sentem falta das 
broncas de Ernestina e estranham o sumiço 

da zeladora. Na sala, com uma mala na mão, 
Ernestina se despede do local e afirma para si 
mesma que não conseguirá viver no orfanato 
sendo rejeitada por Chico e sem o amor das 
crianças. No quarto, as chiquititas confessam 
a Mili que estão sentindo falta das histórias da 
pequenina. A órfã diz que não está inspirada 
e que outro dia contará uma nova história. No 
dia seguinte, Carol e Dani chegam à casa de 
D. Nina. No orfanato, as órfãs acordam e es-
tranham que Ernestina não tenha aparecido. 
Na casa de Verônica e Edgar, Bia e Binho 
escutam uma conversa estranha do casal. 
Os dois aparecem na sala e comunica aos 
pequeninos que decidiram em não os adotar. 
Aliviados, Bia e Binho confessam que não se 
divertiram e que não gostaram dos dois. De 
volta para o orfanato, os pequeninos contam 
tudo o que passaram na casa do casal. Na di-
retoria, Cintia se irrita pelos órfãos terem vol-
tado. A diretora encontra uma carta de Ernes-
tina em sua mesa e descobre que a zeladora 
foi embora do lugar. Cintia fica feliz ao termi-
nar de ler a mensagem e rasga o papel. José 
Ricardo confessa a Maria Cecília que está 
feliz em ter a funcionária de volta à empresa. 
Na loja, Érica se aproxima de Beto e lembra 
o rapaz da festa. O entregador fica em dúvida 
se realmente deve aceitar o convite. No mes-
mo momento, Junior questiona Beto sobre o 
paradeiro de Carol e o rapaz não segue os 
conselhos da irmã e comunica ao chefe onde 
sua irmã está. Na sala, Cintia comunica aos 
órfãos e a Chico que Ernestina foi embora do 
orfanato. Surpresos com a notícia, o funcio-
nário e os órfãos questionam a diretora. Cintia 
mente e diz que a moça não estava feliz e que 
teve uma proposta melhor de trabalho. Carol 
conta para D. Nina sobre tudo o que aconte-
ceu e as coisas que a levaram de volta para 
a casa da avó. Junior cancela todas as suas 
reuniões para ir ao encontro de Carol. O em-
presário diz ao filho que tem um bom advo-
gado que pode ajudar no caso da adoção de 
Dani. José Ricardo fica preocupado e pensa 
na possibilidade de Carol falar ao filho sobre a 
conversa que ele teve com a nora. 

Triunfo do Amor - SBT - 17h15 – sexta-fei-
ra: Maria Desamparada, feliz, conta para as 
amigas que Max é seu namorado. Vitória co-
menta com Antonieta que viu Rodolfo Padilha, 
o homem que a violentou quando era jovem. 
Max conta para Fabiano que Maria Desam-
parada é sua namorada. Ele pergunta a Max 
se já contou a ela que é filho de Vitória. Max 
diz ao amigo que acredita que ela já saiba e 
que está com ele por interesse. Fabiano não 
concorda e diz que Maria não parece ser inte-
resseira. Linda tenta seduzir Osvaldo, mas ele 
não permite e diz que é um homem casado e 
apaixonado por sua esposa. Vitória se sente 
incomodada ao ver na revista uma matéria 
falando de sua vida privada com Osvaldo. O 
assunto gera mais uma briga entre o casal e 
Osvaldo sugere que se divorciem. Fernanda e 
Frederico são presos por vandalismo. Max tira 
a irmã da prisão e promete não contar nada 
aos pais senão cancelariam sua festa de ani-
versário. Vitória, furiosa, maltrata e humilha 
Maria ao vê-la com uma maquiagem exage-
rada e diz que não quer voltar a vê-la. Padre 
João Paulo consola Maria e promete ser o pai 
que tanta falta lhe faz.

FILMES

Agente 86 – Globo - 14h45 – sexta-feira: 
Um ataque à sede da Controle faz com que 
Maxwell Smart seja, enfim, promovido a agen-
te, ganhando o código 86. Agora, juntamente 
com a agente 99, ele precisa encontrar os vi-
lões da Kaos e encerrar seus planos.

Marley & Eu – SBT - 23h15 – sexta-feira: 
O jovem casal John e Jenny adotam um irre-
sistível filhote de labrador. O pequeno Marley 
ennta a todos com o seu jeito brincalhão e 
puro! Ele logo cresce e se torna um cachor-
rão amigo, porém desajeitado, incontrolável 
e incorrigível. A confusão e bagunça que ele 
faz na casa, não abalam a história de carinho, 
companheirismo e lealdade que ceriou com 
toda a família.

Ligações Perigosas – Globo - 1h50 – sex-
ta-feira: A marquesa de Merteuil precisa de 
um favor do seu ex-amante, o visconde de 
Valmont, pois seu ex-marido está planejando 
se casar com uma jovem virgem e ela deseja 
que o marquês, que é conhecido por sua vida 
devassa e suas conquistas amorosas, a sedu-
za antes do dia do casamento. No entanto, ele 
tem outros planos, pois planeja conquistar uma 
bela mulher casada, que sempre se mostrou 
fiel ao marido e é religiosa. A marquesa exige, 
então, uma prova escrita dos seus encontros 
amorosos e, se ele conseguir tal façanha, ela 
lhe promete como recompensa passarem uma 
noite juntos. Mas os jogos de sedução fogem 
do controle e os resultados são bem mais trá-
gicos do que se podia imaginar.

Lições Da Vida – Band - 3h45 – sexta-feira: 
Dan, um homem rico e mulherengo, leva uma 
vida aparentemente perfeita, mas após uma 
tentativa de suicídio, vai para uma clínica de 
reabilitação. Lá, ele tenta largar as drogas e 
tomar jeito na vida. Porém, precisa lidar com 
as tentações.

A 100 Passos De Um Sonho – Globo - 3h50 
– sexta-feira: No sul da França, madame 
Mallory é uma respeitada e autoritária dona 
de um restaurante estrelado no famoso Guia 
Michelin, que está cada vez mais preocupada 
com um estabelecimento indiano, concor-
rente, que abriu do outro lado da rua do seu 
empreendimento. Ela trava uma verdadeira 
guerra contra o vizinho, mas, aos poucos, co-
nhece o filho do seu adversário, Hassan Ka-
dam, um garoto com verdadeiro talento para a 
culinária. Os dois tornam-se amigos e Mallory 
passa a guiá-lo pelos conhecimentos da refi-
nada gastronomia francesa, sem abandonar a 
tradição indiana, encorajando-o a alçar voos 
muito mais altos.

Novelas e Filmes
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90% da chance de cura do Câncer de 
Próstata está no diagnóstico precoce

Prevenção  |  Para os homens é tempo de superar os tabus e procurar um médico urologista; Dr. Leonardo é defensor do diálogo entre médico e paciente

Novembro está che-
gando ao fim, mas a 
prevenção ao Câncer de 
Próstata e os cuidados 
com a saúde do homem 
em geral valem para o 
ano todo. Ele é silencioso 
e pode ocorrer em casos 
agressivos, intermediá-
rios ou pouco agressivos. 
Os principais fatores de 
risco para o Câncer de 
Próstata são a idade e o 
histórico familiar.

O Ministério da Saú-
de orienta que os ho-
mens entre 40 a 45 anos, 
ou que tenham histórico 
da doença na família 
em parentes de primeiro 
grau como pai ou irmão, 
procurem um médico 
urologista e peça uma 
avaliação.

“A análise do históri-
co do paciente é funda-
mental para o diagnósti-
co precoce do Câncer de 
Próstata. Esse diagnós-
tico é feito caso a caso, 
e quando o câncer é 
identificado na fase ini-
cial, as chances de cura 
são de 90%, mas se ele 

já estiver avançado, este 
índice caí para 10%”, 
explica o médico urolo-
gista, Dr. Leonardo Oli-
veira Reis.

Dr. Leonardo, como é 
conhecido em Capivari, 
atua há 14 anos na área. 
Ele faz atendimentos em 
consultório e também é 
professor livre docen-
te em Urologia na Uni-
camp e PUC-Campinas. 
O médico é um defensor 
do diálogo entre o médi-
co e o paciente para se 
ter resultados eficientes 
no tratamento dos possí-
veis casos do Câncer de 
Próstata.

“Nem sempre o ho-
mem que tem um pai ou 
irmão que teve o Câncer 
de Próstata, também terá 
o mesmo tipo de pro-
blema. O diálogo entre 
o médico e o paciente é 
fundamental para definir 
o momento ideal para 
começar os exames. O 
diagnóstico precoce é 
o principal aliado para 
combater este tipo de 
câncer”, defende o espe-

cialista.
Entre as principais 

ferramentas da medicina 
para diagnosticar e tratar 
o Câncer de Próstata, Dr. 
Leonardo destaca duas. 
São elas, os exames de 
sangue de PSA (Antíge-
nos Específicos da Prós-
tata), que mede a quan-
tidade de uma proteína 
produzida pela próstata, 
e o exame de toque retal, 
que avalia o tamanho e 
textura da próstata, e que 
pode identificar a presen-
ça de possíveis nódulos.

Para o médico uro-
logista, a Campanha 
Novembro Azul é uma 
oportunidade de moti-
var e orientar os homens 
sobre a necessidade do 
diagnóstico precoce, da 
superação dos tabus e 
preconceitos e da busca 
pela melhor qualidade 
de vida. “Buscar orien-
tação médica é a melhor 
forma de combater o 
Câncer de Próstata e ter 
mais chances de saúde e 
qualidade de vida”, re-
força o Dr. Leonardo.

Campanha tímida
Em Rafard, a Direto-

ria de Saúde informou 
que, por conta da pan-
demia da COVID-19, 
foram suspensas as 
atividades externas de 
orientação e prevenção 
da Campanha Novem-
bro Azul.

Segundo a diretoria, 
durante este mês de no-
vembro foram feitos os 
exames de PSA (An-
tígenos Específicos da 
Próstata) com pedidos 
retirados direto com 
a Enfermagem. Após 
avaliação médica, dos 
30 exames feitos pelo 
Laboratório da Unida-
de de Saúde, 23 foram 
considerados livres (sem 
indícios do câncer de 
próstata), os outros 7 fo-
ram encaminhados para 
atendimentos de refe-
rência na região.

Além dos exames, a 
Diretoria de Saúde in-
formou que os pacien-
tes homens com mais de 
50 anos, que passaram 
pela Unidade Básica de 

Saúde durante o mês de 
novembro, receberam 
orientações sobre o as-
sunto.

Em Capivari, de acor-
do com a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, a pan-
demia do Coronavírus 
também obrigou o can-
celamento das ativida-
des do Novembro Azul. 
As orientações ficaram 
limitadas aos comunica-
dos através dos meios de 
comunicação.

A secretaria orienta 
os homens que precisa-
rem de orientações ou 
que desejam fazer os 
exames de diagnóstico, 
que procurarem o médi-
co do posto de saúde e 
agenda uma consulta.

Os exames de PSA 
(Antígenos Específicos 
da Próstata), quando so-
licitados pelo médico, 
são feitos no Laborató-
rio Municipal da Secre-
taria de Saúde.

Dr. Leonardo Oliveira Reis, médico Urologista (Foto: Arquivo pessoal)

Dia Nacional do Doador é marcado por 
queda de 30% nas doações de Sangue

Doe Vida  |  Hemonúcleo de Piracicaba cria sistema on-line de agendamento para estimular doação; Rafard teve a última campanha em 2017

Dia 25 de novembro, 
quarta-feira, foi ‘lem-
brado’ o Dia Nacional 
do Doador de Sangue. 
Este ano, a data não teve 
muito o que comemorar, 
e o motivo é a queda nas 
doações de bolsas de 
sangue em todo o Brasil.

Para motivar a doa-
ção e conscientizar os 
voluntários que doar 
sangue não aumenta os 
riscos de contrair a CO-
VID-19, foi lançada esta 
semana, em todo o país, 
a Campanha “Somos 
Todos do Mesmo San-

gue”, uma iniciativa que 
reúne os hemocentros 
dos estados e do Distrito 
Federal.

Segundo a assistente 
social de Captação de 
Doares do Hemocentro 
da Unicamp e respon-
sável pela Assessoria de 
Comunicação do Hemo-
núcleo de Piracicaba, 
Kelly Cristina Borges, 
com a chegada da pan-
demia, as doações caí-
ram 30%. “As doações 
estão abaixo do ideal e 
isso é preocupante, pois 
ainda é muito alta a de-

manda existente. Em 
relação ao mesmo perí-
odo do ano passado re-
gistramos uma queda de 
30%”, explica.

Kelly revela que du-
rante a pandemia não 
houve interrupção no 
atendimento aos doado-
res. Um dos exemplos é 
o Hemonúcleo de Pira-
cicaba, referência para 
os doadores de sangue 
de Rafard e Capivari. 
Medidas de segurança 
foram adotadas, como 
o agendamento on-line, 
uso do álcool em gel em 

todas as etapas, distan-
ciamento e abordagem 
inicial em área externa 
para orientações.

Para agendamento 
de doação de sangue 
no Hemonúcleo de Pi-
racicaba, o contato é 
através do telefone (19) 
3422-2019. Para utilizar 
a ferramenta do agen-
damento on-line basta 
acessar o link: https://
agendamento.hemocen-
tro.unicamp.br/ e clicar 
na agenda disponível 
para Piracicaba.  

Em Rafard, não há 

campanhas de doação 
de sangue há três anos, 
a última foi em 2017. A 
justificativa, de acordo 
com o Departamento 
de Saúde, são os custos 
para promover a doa-
ção de sangue, uma vez 
que, na última campa-
nha, a procura foi mui-
to baixa, e o resultado 
foi de apenas 30 bolsas 
coletadas. 

Os que procuram o 
Serviço de Saúde para 
doar sangue em Rafard 
são orientados a realiza-
rem diretamente no He-

monúcleo de Piracicaba.
Já em Capivari, as 

campanhas aconteceram 
mesmo apesar da pande-
mia. Cuidados específi-
cos foram adotados para 
prevenir a COVID-19, 
e, em 2020, foram re-
alizadas duas campa-
nhas. A primeira foi em 
março, com 109 bolsas 
de sangue coletadas. A 
segunda aconteceu em 
julho, com 122 bolsas 
coletadas. Para o próxi-
mo ano, o município já 
aguarda confirmação de 
duas novas datas.
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Câmara de Rafard entrega homenagens
Política  |  Títulos e honrarias que seriam entregues na Sessão Solene do aniversário da cidade, em março, foram destinados a seus homenageados na terça (24)

A Sessão Solene do 
aniversário da cidade era 
para ter acontecido em 
março, mas com a pan-
demia da COVID-19, a 
solenidade foi cancela-
da. O evento foi realiza-
do na noite de terça-feira 
(24), na Câmara Munici-
pal, antes da sessão ordi-
nária. Foram entregues 
o Título de Cidadão 
Rafardense, a Medalha 
Luís Ortolani e o Título 
de Honra ao Mérito.

O primeiro homena-
geado da noite foi o artis-
ta rafardense Luís Carlos 
Rodrigues Moreira, que 
recebeu a Medalha Luís 
Ortolani, por indicação 
do vereador Alexandre 
Ferraz Fontolan. Luís 
Carlos desenvolveu sua 
própria técnica de pintu-
ra em tecido, o que lhe 
abriu portas para expor 
seus trabalhos no Brasil 
e no exterior.

“É gratificante viver 
experiências em outros 
lugares do país, e mes-
mo assim poder falar 
da minha cidade que é 
Rafard, um lugar mui-
to acolhedor. Depois de 

um ano tão atribulado 
que vivemos, chegar ao 
final com uma homena-
gem destas é bastante 
gratificante”, agradeceu 
o artista.

Em seguida foi a vez 
do magistrado Luís Fe-
lipe Ferrari Bedendi, 
que recebeu o Título de 
Honra ao Mérito, por 
indicação do vereador 
Wagner Bragalda. Luís 

Felipe é magistrado au-
xiliar da 1ª e 2ª Varas 
Empresariais e de Con-
flitos de Arbitragem de 
São Paulo.

“Agradeço a Câma-
ra Municipal, da cidade 
onde nasci, pelo reco-

nhecimento do meu tra-
balho. Obrigado ao vere-
ador Wagner meu amigo 
de infância. Um juiz tra-
balha pela comunidade 
independentemente de 
onde ele esteja, e fico 
muito feliz e agradecido 

por esta homenagem”, 
disse Bedendi.

Por último aconteceu 
a entrega do Título de 
Cidadão Rafardense ao 
homenageado Gilson 
José Aleluia de Souza, 
por indicação do vere-

ador Mário Severino 
da Silva. Gilson está à 
frente da coordenação 
do SENAI de Rafard 
há 16 anos e já realizou 
inúmeras campanhas so-
ciais no município.

“Quero dedicar esta 
homenagem a toda a 
família e todos que me 
ajudaram nesta minha 
caminhada. Dedico, em 
especial ao meu pai, fa-
lecido na semana passa-
da. Tudo que consegui é 
fruto de uma família só-
lida que sempre esteve 
ao meu lado”, disse Gil-
son, ao agradecer tam-
bém a indicação do ve-
reador Mário Severino.

Respeitando às normas 
de distanciamento social 
e evitando aglomeração, 
a sessão foi fechada ao 
público, apenas com a 
presença dos homena-
geados e familiares mais 
próximos, bem como dos 
vereadores e funcionários 
da Casa de Leis.
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Tarifas de pedágio terão reajuste
Estradas  |  Novos valores começam a valer a partir da próxima terça-feira, 1º de dezembro; reajuste foi de 1,87%, seguindo o indicador ecocômico IPCA

As tarifas dos pedá-
gios do trecho sob con-
cessão da Rodovias do 
Tietê serão reajustadas à 
zero hora da próxima ter-
ça-feira, 1º de dezembro 
de 2020, conforme valo-
res publicados no Diário 
Oficial do Estado na últi-
ma sexta-feira (20).

Segundo a concessio-
nária, a atualização da 
tarifa segue os critérios 
contratuais, com a cor-
reção de inflação pelo 
indicador econômico 
IPCA acumulado entre 
julho/2019 e junho/2020.

“O reajuste deveria ter 
entrado em vigor em 1º 
de julho, conforme esta-
belecido em contrato de 
concessão válido para as 
rodovias das três primei-
ras etapas do Programa 
de Concessões Rodovi-
árias do Estado de São 
Paulo, mas foi posterga-
do em razão da pandemia 
da Covid-19”, diz a nota 
da Rodovias do Tietê.

De acordo com dados 
da Agência Reguladora 
dos Transportes do Es-
tado de São Paulo (AR-
TESP), as tarifas con-

tratuais da Rodovias do 
Tietê foram reajustadas 
em 1,87%.

“O pedágio é a principal 
fonte de recurso para in-
vestimento em ampliação 
e modernização da malha 
rodoviária concedida no 
Estado de São Paulo, o que 
inclui obras de duplicação, 
manutenção, serviços de 
socorro médico, mecânico 
e inspeção de tráfego”, en-
cerra a nota.

Confira no quadro a 
tabela com as tarifas que 
serão reajustadas nas 
nove praças de pedágio 
da Rodovias do Tietê.

Programa de 
Concessões
A Rodovias do Tietê 

faz parte do Programa 
de Concessões Rodovi-
árias do Estado de São 
Paulo, responsável pela 
manutenção e operação 
de 415 quilômetros de 
rodovias: Rodovia Ma-
rechal Rondon (SP 300), 
Rodovia Prof. João Hi-
pólito Martins (SP 209), 
Rodovia Jornalista Fran-
cisco Aguirre Proença 
(SP 101), Rodovia Bento 

Antônio de Morais (SP 
101), Rodovia Dr. João 
José Rodrigues (SP 113), 
Rodovia Comendador 
Mário Dedini (SP 308) e 
Contorno de Piracicaba, 
Rodovia Ernesto Pater-
niani (SPI-162/308).

Da Redação
Valores abusivos fren-

te ao que é oferecido e 
retornado aos motoristas 
que trafegam pelas ro-
dovias da microrregião. 
Essa é a avaliação do jor-
nal O Semanário perante 
a morosidade nos inves-
timentos de ampliação e 
duplicação das rodovias, 
principalmente à SP-101 
que liga Rafard a Tietê 
e também a SP-308, que 
liga Capivari a Salto.

O que se vê constan-
temente nessas rodovias, 
são acidentes, que mui-
tas vezes tiram a vida de 
pessoas que estão vol-
tando do trabalho ou das 
faculdades da região. Di-
fícil culpar apenas a im-
prudências de motoristas 
apressados.

É preciso frisar que a 
tão prometida duplicação 
não sai do papel.

Por que as coisas não 
andam por aqui? Será fal-
ta de força política? Falta 
de vontade? Ou aqui nun-
ca será prioridade para 
o Governo do Estado de 
São Paulo?

Fica aqui o desabafo 
e a cobrança deste veícu-
lo de comunicação, que 
ano após ano é obrigado 

a divulgar os constantes 
reajustes tarifários, sem 
qualquer atualização pal-
pável dos investimentos 
necessários.

O Governo do Estado, 
sem capacidade de con-
servar as rodovias Paulis-
tas, concede a permissão 

para empresas que assu-
mem para fazer o que, na 
teoria, já pagamos atra-
vés de impostos, mais es-
pecificamente o IPVA.

Dito isto, nos resta ar-
car, mais uma vez, com o 
ônus da ineficiência ad-
ministrativa.

Tarifas sofrerão reajustes a partir de 1º de dezembro (Foto ilustrativa)



Quando meus pais vie-
ram de Porto Feliz, onde se 
casaram e por muitos anos 
residiram, foram morar 
no bairro Paulino Galvão, 
depois passaram a residir 
numa casa, onde eu nasci 
– que foi demolida, onde 
é hoje o estacionamento 
da Feira do Brás - na Rua 
Abolição (foto), lugar onde 
morei até a idade de 7 anos.

A casa onde nasci, é a 
mesma que foi residência 
de Paulo Bordó e sua fa-
mília, e � cava ao lado da 
casa de Aninha e Osvaldo, 
pais de Maelmo sapateiro, 
e aos fundos, moravam Seo 
Inacinho e Dona Gabriela, 
e na frente � cava a casa de 
Dona Irene e Rino Pellegri-
ne, quando as ruas de Vila 
Rafard ainda eram sem cal-
çamento, na terra pura.

A partir dos 7 anos, 
mesmo morando no Pa-
dovani, fui matriculado no 
Grupo Escolar Professor 
Luís Grellet, onde meus ir-
mãos mais velhos também 
estudaram, quando no 
tempo deles ainda era Gru-
po Escolar de Ra� ard.

Essa foto do ano de 
1967, me faz recordar de 
que nessa época, eu com 
9 anos, era comum passar 
por aí de bicicleta, quando 
minha mãe Dona Benedi-
ta, me chamava da porta 
da cozinha que dava para 
o enorme quintal onde 
morávamos, e me chaman-
do dizia para eu ir buscar 
algumas coisas para ela. 
Primeiro eu deveria passar 
nos irmãos Darros, para 
comprar fubá moído na 
hora, e depois levar um li-
tro na sacolinha para pas-
sar na venda do Leandrin, 
e pegar 1 litro de óleo, e por 
último passar no “Brai Fo-
êro” e deixar um canecão 
para colocar cabo. 

A mãe falou, era uma or-
dem, entrego o regador para 
minha irmã Elidamares re-
gar os muitos canteiros de 
verduras que meu pai culti-
vava no nosso quintal, pego 
minha magrela no rancho 
que temos para proteger o 
poço de d’água que abaste-
ce a casa, onde a água era 
tirada com balde, para uso 
tanto para limpeza, serviços 

domésticos, para regar os 
canteiros e também beber, 
pois era de excelente quali-
dade. 

Ao sair com minha bi-
cicleta, meu pai, que traba-
lhava de barbeiro na sala da 
frente de nossa casa que foi 
improvisada para funcionar 
como seu Salão de barbeiro, 
pergunta onde é que eu vou, 
pois ninguém poderia nesse 
tempo saia à toa para a rua, 
sem dar satisfações aos pais, 
ao que respondo que ia bus-
car fubá e óleo para mamãe 
fazer polenta. Ele diz... Ah! 
então tá bom!    

Mesmo sendo ainda 
muito cedo, vejo que meu 
pai já atendeu vários clien-
tes, pois o chão da sala está 
forrado de cabelos de tudo 
quando é tipo e cor. Ele 
ainda está animado, mas 
quando chega a noite, per-
cebo o cansaço é visível em 
seu semblante, por � car em 
pé praticamente o dia todo.

Outros meninos da 
minha idade, meus cole-
gas, também vão para suas 
mães, comprar o necessá-
rio para fazer o almoço, 
pois alguns deles tem o 
pai que trabalha na usina 
e o almoço tem horário 
para � car pronto, pois ao 
soar o apito das 11 horas, 
saem rapidamente, uns à 
pé, outros de bicicleta, para 
chegar em casa, poder al-
moçar e voltar ao trabalho, 
enquanto quem mora mais 
longe leva a própria mar-
mita, pois o horário é curto 
e o batente é pesado.

Ao entrar no “Benefício 
de milho e arroz” dos Ir-
mãos Darros, tenho que fa-
lar alto para me fazer ouvir, 
tamanho é o barulho que 
fazem as máquinas, e de-

pois de colocar o saquinho 
de fubá na minha sacoli-
nha, despeço-me e vou em 
direção ao Armazém do 
Leandrin, e quando chego, 
lá vem ele, sempre sorri-
dente e brincalhão, e como 
ainda conseguiu guardar 
meu nome, talvez por eu 
ser ainda um moleque, 
numa referência ao apelido 
do meu pai, pergunta: - O 
que vai levar hoje Carmi-
nho? E depois de cumpri-
mentá-lo, falo que vou le-
var um litro de óleo, e ao 
entregar o vasilhame que 
trago na minha sacolinha, 
� co intrigado observando 
como ele faz para encher 
o litro de óleo, somente 
girando uma manivela na-
quele tamborzão.

Saindo da Venda do 
Leandrin, vou até a o� ci-
na do Brai foêro, e deixo 
o canecão que minha mãe 
recomendou para colocar 
cabo, onde ele me aten-
de soltando baforadas de 
seu inseparável cachimbo, 
cujo cheiro da fumaça se 
mistura com o cheiro ca-
racterístico de elementos e 
restos de solda de sua o� ci-
na cheia de muita fuligem 
pelo intenso trabalho que 
ele desenvolve com capri-
cho e maestria, e volto para 
casa para que minha mãe 
possa fazer no fogão de 
lenha, a polenta mais deli-
ciosa do mundo, como só 
ela sabe fazer...

Eram assim os dias da 
minha feliz infância que 
� caram gravadas na minha 
mente, e que ao ver a foto, 
me levou de volta numa 
gostosa viagem no tempo, 
na qual, você caro leitor 
também viajou em minha 
companhia.

A “Rua Abolição” da minha infância
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Encontros acontecem na Igreja Nossa Senhora de Lourdes (Foto ilustrati va)

DireiTo F����� ���� M�����������, 
advogado, formado pela Unimep de 

Piracicaba, pós graduando em Direito 
Previdenciário pela Ebradi

Pensão por morte
O evento morte é algo 

inevitável, e na maioria 
dos casos inesperado, do 
qual todos nós, enquanto 
seres humanos, estamos 
fadados a experienciar.

Tendo isso como re-
gra que não admite ex-
ceção, a legislação pre-
videnciária tratou de 
garantir aos dependentes 
economicamente do se-
gurado que vier a óbito, 
meios capazes de garan-
tir os proventos � nan-
ceiros necessários para 
sua subsistência, dado a 
ausência do mantenedor.

Portanto, a pensão 
por morte é um benefí-
cio previdenciário con-
cedido aos dependentes 
do segurado que vier a 
falecer, seja este aposen-
tado ou não, cuja � nali-
dade é garantir aos seus 
dependentes os meios de 
subsistência que o segu-
rado possuía em vida.

Desta forma, a depen-
dência a ser considerada 
para � ns de concessão de 
benefício é estabelecida 
por classes, de modo que, 
são considerados depen-
dentes de CLASSE I do se-
gurado, o cônjuge, a com-
panheira, o companheiro 
e o � lho não emancipado 
de qualquer condição, 
menor de 21 anos ou invá-
lido, ou ainda, que tenha 
algum tipo de de� ciência 
intelectual, mental ou de-
� ciência grave.

Na CLASSE II estão os 
pais do segurado, e por 
� m, na CLASSE III, está o 
irmão não emancipado, de 
qualquer condição, menor 
de 21 anos ou inválido, ou 
que tenha de� ciência inte-
lectual ou mental, ou de� -
ciência grave.

Nesse contexto, é im-
portante ressaltar que a 
existência de dependen-
tes da CLASSE I, exclui 
do direito os de CLASSE 
II e III, bem como, o de 
CLASSE II exclui o de 
CLASSE III.

Outro ponto merece-
dor de atenção, é que a 

dependência econômi-
ca dos dependentes de 
CLASSE I é presumida, 
conforme se entende 
do §4º do art. 16 da Lei 
8213/91, não sendo ne-
cessário fazer compro-
vação, o que não ocorre 
para as CLASSES II e III, 
cuja dependência deve 
ser comprovada.

O prazo para o início 
da implantação do be-
nefício varia conforme 
a data do requerimento 
e idade do dependente, 
sendo determinado o se-
guinte:

Para dependentes 
maiores de 16 anos, será 
devida a pensão a con-
tar da data do óbito, se 
requerida em até 90 dias 
após este, ou então, será 
devido a partir da data 
do requerimento, quan-
do requerida após os 90 
dias do óbito.

Poderá também ser 
devida a partir da deci-
são judicial, em caso de 
morte presumida, ou da 
data da ocorrência do 
fato, caso a morte se dê 
por motivo de catástrofe, 
acidente ou desastre.

Insta salientar que 
a Medida Provisória 
781/2019 trouxe em seu 
texto a regulamentação 
prevendo que, para o � -
lho menor de 16 anos, a 
pensão seria concedida 
a partir da data do óbito, 
se requerida em até 180 
dias deste.

No que diz respeito ao 
valor do benefício, vale 
informar que a recente 
reforma da previdência 
trouxe uma grande al-
teração no formato de 
cálculo da pensão, já 
que antes de 13/11/2019, 
esta representava 100% 
do valor que o segurado 
recebia a título de apo-
sentadoria, ou, caso o 
mesmo não fosse apo-
sentado, no percentual 
de 100% do que teria di-
reito a título de aposen-
tadoria por invalidez, na 
data do óbito.

Contudo, o novo re-
gramento previden-
ciário, instituiu como 
pensão por morte o per-
centual de 50% do valor 
da aposentadoria do se-
gurado, ou, no caso des-
te não estar aposentado 
na data do óbito, a 50% 
do benefício a que teria 
direito, caso fosse apo-
sentado por invalidez, 
acrescido a este, 10% por 
dependente.

Quanto à estes va-
lores, há que se ter em 
mente que o mesmo é 
limitado a 100% do que 
seria a aposentadoria do 
falecido, seja comum ou 
por invalidez, de modo 
que a pensão não pode, 
em hipótese alguma, ser 
inferior ao salário míni-
mo.

Portanto, vislumbran-
do uma situação hipoté-
tica baseada na nova lei, 
na qual um indivíduo 
aposentado vem a fa-
lecer, deixando 2 � lhos 
menores de 21 anos e 
esposa, é de se a� rmar 
que seria garantido aos 
seus dependentes, 80% 
do valor a que teria direi-
to como aposentadoria, 
sendo 50% decorrente 
do mínimo instituído 
como pensão, acrescidos 
de 10% por dependente.

Por óbvio, este arti-
go trata do assunto de 
forma genérica, com 
caráter meramente in-
formativo, porém, não 
exaure toda as hipóteses 
que permeiam a assunto, 
de modo que, para uma 
análise detida e porme-
norizada da matéria, é 
sempre aconselhável a 
presença de um advoga-
do previdenciarista, pois 
este saberá reconhecer 
o direito que lhe assiste, 
bem como a melhor for-
ma de aplicá-lo na práti-
ca, a � m de garantir a sua 
pretensão.

Espero nos vermos 
em breve, com mais as-
suntos de direito previ-
denciário!

F����� ���� M�����������, 
advogado, formado pela Unimep de 

Piracicaba, pós graduando em Direito 
Previdenciário pela Ebradi
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APAE lança ‘Ação 
entre Amigos’ para 

cobrir prejuízos 
deixados pelo temporal

CAPIVARI

Para tentar recuperar 
os prejuízos, ainda não 
calculados, causados 
pelo temporal da última 
terça-feira (17), a Asso-
ciação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Ca-
pivari (APAE) lançou 
uma ‘Ação entre Ami-
gos’ que vai sortear uma 
moto Honda 0 Km de 
160 cilindradas.

Segundo Alexan-
dre May, presidente da 
APAE Capivari, os es-
tragos foram grandes e 
a ação é uma tentativa 
de amenizar as perdas e 
cobrir as despesas emer-
genciais. “Foi um pre-
juízo grande, e agora, 
vamos ter que ir recons-
truindo com a ajuda que 
vai chegar pela rifa e do-
ações”, explica.

São 150 números que 
já estão sendo vendidos 
no valor de R$ 200 cada. 
Para contribuir com a 
ação, os interessados de-
vem fazer contato pelo 
número de celular: (19) 
99979-0200.

As pessoas que qui-
serem colaborar com 
doações, ou depósitos 
para a compra dos nú-
meros para o sorteio, 
podem utilizar a conta 
bancária da APAE: Ban-
co Santander. Agência: 
0149. Conta Corrente: 
13.000.400-6. CNPJ: 
50.062.561/0001-93. 
APAE DE CAPIVARI.

Os comprovantes de 
depósitos devem ser 
encaminhados para o 
WhatsApp da APAE: 
(19) 99922-4072.

Moto Honda CG 160CC será sorteada pela APAE (Foto ilustrastiva)

Proença anuncia 
pagamento antecipado 

do 13º salário para 
funcionários públicos

ECONOMIA

O prefeito de Capi-
vari, Rodrigo Proença, 
anunciou nesta quarta-
-feira (25), o pagamento 
antecipado da segunda 
parcela do 13º salário 
dos funcionários públi-
cos municipais.

O pagamento, que se-
ria realizado no dia 20 
de dezembro, será an-
tecipado para o próxi-
mo dia 10 de dezembro. 
Essa será a segunda par-
cela do 13º salário.

Rodrigo Proença, que 

também é interventor da 
Santa Casa de Misericór-
dia de Capivari, comuni-
cou que os funcionários 
do hospital receberão a 
primeira parcela nesta 
sexta-feira (27).

“Estaremos efetu-
ando o pagamento da 
primeira parcela do 13º 
salário dos funcionários 
da Santa Casa no próxi-
mo dia 27 de novembro 
e a segunda parcela até 
o dia 20 de dezembro”, 
promete o prefeito.

Anúncio foi feito pelo prefeito de Capivari, Rodrigo Proença (Foto: Arquivo pessoal)
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R. Maurício Allain, 119
Fone: (19) 3496-1187

Panificadora 
Pantojo

O melhor pão da cidade.
Aceitamos encomendas de

pão, bolos, doces e salgados.

Ótica XV
Um carinho especial 

a seus olhos

Rua XV de Novembro, 784

Fone/Fax: (19) 3491-4451

SAAE alerta a 
obrigatoriedade da 

atualização do cadastro 
da Tarifa Social

CAPIVARI

A partir de 1º de de-
zembro de 2020, os apo-
sentados, idosos, pes-
soas com deficiência, 
cidadãos de baixa renda 
(inscritos no CadÚni-
co) devem comparecer 
na sede administrativa, 
munidos de documentos 
pessoais, para atualiza-
ção do cadastro e desfru-
tar dos benefícios da Lei 
Municipal 4343/2013.

Segundo a lei mu-
nicipal, para ter direito 
aos descontos que a ta-
rifa social proporciona, 
o cliente deverá com-
provar a sua condição 
de inscrito no Cadastro 
Único para Programas 
Sociais do Governo Fe-
deral e de beneficiário 
do Programa Bolsa Fa-
mília, administrado e 
atualizado no âmbito 
municipal pela Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Social da Prefeitura de 
Capivari.

Portanto, aposenta-
dos, idosos, pessoas com 
deficiência, cidadãos de 
baixa renda (inscritos no 
CadÚnico) compareçam 
ao SAAE, a partir de 1º 
de dezembro, na rua Pa-
dre Fabiano, 443, Cen-
tro, de segunda à sexta, 

das 8:30 às 12:30, e na 
quinta-feira, das 12:30 
às 16:30h.

A atualização será 
realizada pelo setor de 
Assistência Social. Vale 
lembrar que estamos vi-
vendo uma pandemia e 
pedimos a compreensão 
de todos para que evi-
tem aglomerações. Para 
mais informações, entrar 
em contato pelo telefone 
(19) 3492-9800.

PIX
O novo sistema PIX 

para pagamentos e 
transferências de contas 
ainda não está disponí-
vel para receber as fa-
turas de água do SAAE 
Capivari.

Segundo a autarquia, 
o sistema do Banco 
Central ainda não forne-
ceu o layount com QR-
CODE para as devidas 
transações, e, por conta 
disso, a orientação é que 
aguardem informações 
oficiais do SAAE para 
pagamentos das contas 
de água por meio do Pix.

Qualquer dúvida, su-
gestão ou informação 
pode ser registrada no 
setor da Tesouraria do 
SAAE (3492-9803).

Previsão orçamentária 
da Prefeitura de Rafard 
para 2021 é de mais de 

R$ 50 milhões

ORÇAMENTO

Em sessão rápida, na 
última terça-feira (24), 
a Câmara Municipal de 
Rafard aprovou, ainda 
em primeira votação, o 
Projeto de Lei 26/2020, 
que estima a Receita e 
fixa a Despesa do Orça-
mento Geral da Prefeitu-
ra de Rafard para 2021.

O valor previsto para 
o próximo ano é de R$ 
50.030.000,00 (cinquen-
ta milhões e trinta mil 
reais). Destes, há previ-
são de R$ 43.972.000,00 
(quarenta e três milhões, 
novecentos e setenta e 
dois mil reais) destina-
dos ao orçamento de 
Despesas e Receitas do 
Executivo.

Já para o Legislativo, 
em 2021, estão previstos 
no orçamento o montan-
te de R$ 1.378.000,00 
(um milhão, trezentos e 
setenta e oito mil reais) e 
outros R$ 4.680.000,00 
(quatro milhões, seis-
centos e oitenta mil re-
ais) destinados para o 
IPREM (Instituto Muni-
cipal de Previdência).

O projeto ainda vai 
para segunda votação na 
próxima sessão ordiná-
ria, que acontece no dia 
8 de dezembro.
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Fabinho e Wagner Bragalda durante comemoração das eleições em Rafard (Foto: Divulgação)

Com queda de 20% nas doações, Lar dos 
Velhinhos lança Campanha de Natal

Solidariedade  |  Festa tradicional cancelada, bazar fechado e queda na Central de Doações; Lar sobrevive com orçamento apertado

O Lar dos Velhinhos 
São Vicente de Paulo 
de Capivari já lançou 
sua campanha de arre-
cadação de final de ano. 
Na Campanha de Natal 
2020, o Lar está pedindo 
doações de sacos de lixo, 
copos descartáveis, guar-
danapos de papel, sabão 
em pó, álcool 70% de-
sinfetante, água sanitária, 
cloro, vassoura de nylon 
e luvas de procedimento.

As doações devem 
ser entregues na insti-
tuição, das 7h às 11h 
e das 13h às 19h. Mais 
informações sobre como 
ajudar podem ser obti-
das pelos números: (19) 

3491-1647 e 99108-
4722 (WhatsApp).

Orçamento 
apertado
Hoje, o Lar dos Velhi-

nhos de Capivari abriga 
34 moradores, sendo 18 
homens e 16 mulheres.

As doações regulares 
para a instituição nos úl-
timos meses caíram em 
cerca de 20% se com-
parado ao mesmo perí-
odo antes da pandemia 
da COVID-19. Também 
houve queda significa-
tiva na ajuda financei-
ra que chega através da 
Central de Doações.

Para ajudar a custear as 

despesas, uma das inicia-
tivas do Lar é a tradicio-
nal Festa de São Vicente 
de Paulo, que acontece 
em setembro, e este ano, 
por conta da pandemia, 
teve que ser adiada, dimi-
nuindo ainda mais o índi-
ce de arrecadação.

Outra fonte de renda, 
também suspensa por 
causa do coronavírus, é 
o Bazar Beneficente, fe-
chado desde março. “A 
Festa de São Vicente era 
um recurso fundamental 
para custear o décimo 
terceiro dos funcioná-
rios e outra renda que 
está parada é a do bazar, 
que ainda não reabri-

mos, pois, ele funciona 
dentro do Lar e os nos-
sos idosos são do grupo 
de risco”, explica Lucia-
na Quirino, responsá-
vel pela comunicação e 
marketing da instituição.

Para superar a crise 
e honrar as despesas, o 
Lar conta com as cam-
panhas de doações como 
a de Natal, cujo os itens 
doados ajudarão a redu-
zir as despesas diárias 
da casa. Há também os 
auxílios que vêm dos 
governos Federal e Esta-
dual e o número reduzi-
do de contribuintes que 
permanecem fiéis com 
as doações mensais.
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“O mundo maravilhoso das malhas”

R. Regente Feijó, 902 - Capivari
 3491.1246

Confecções Soreli Ltda-ME

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
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M.M. COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL RAFARD

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

Entregas em domicílio

Av. São Bernardo, nº 53 - Centro - RAFARD

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

Morre a moradora 
mais idosa do Lar dos 
Velhinhos de Capivari

DESPEDIDA

Na noite do último 
domingo (22), morreu 
a moradora mais idosa 
do Lar dos Velhinhos de 
Capivari. Palmira Vittu-
ri Giacometti tinha 109 
anos e residia há oito 
anos no São Vicente de 
Paulo.

Há pouco mais de um 
mês, seu aniversário de 
109 anos foi comemora-
do pela comunidade. Ela 
nasceu em 18 de outubro 
de 1911.

A morte de Palmira 
foi registrada por volta 
das 22h, segundo a en-
tidade, por insuficiência 
dos órgãos em decorrên-
cia da idade.

O velório da idosa 
aconteceu das 7h às 9h 
da manhã desta segun-

da-feira (23), no velório 
municipal de Capiva-
ri. O corpo seguiu para 
Mombuca, onde foi se-
pultado no Cemitério 
Municipal, às 10h.

Da Itália para o Lar 
dos Velhinhos 
em Capivari
Palmira nasceu na Itá-

lia, na cidade de Pádua, 
em 1911. Ela veio para o 
Brasil com apenas dois 
anos de idade. Teve so-
mente um filho, já fale-
cidos, e dois netos.

Ela morou por muitos 
anos em Mombuca e em 
12 de dezembro de 2012 
passou a viver no Lar 
dos Velhinhos de Capi-
vari, onde permaneceu 
até seu falecimento.

Há pouco mais de um mês, seu aniversário de 109 anos foi comemorado pelo 
Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo (Foto: Arquivo pessoal)

População dá show 
de solidariedade 

com doações

CAPIVARI

O Fundo Social de 
Capivari comemorou a 
participação da popu-
lação na campanha de 
arrecadação de roupas 
e alimentos para as fa-
mílias atingidas pelas 
fortes chuvas da última 

semana.
Foram mais de dez 

mil peças de roupas, 
sapatos, colchões e ali-
mentos, que serão desti-
nados às famílias que  se 
encontram em vulnera-
bilidade.




