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OpiniÃo
Será mesmo que 

‘Santo de casa não 
faz milagres?’

Sabemos que ainda não é hora de falar sobre vi-
sitação, aglomeração, festas e eventos ligados ao 
Turismo. No entanto, é importante ressaltar que o 
setor passou por um ano de desafi os e reinvenção.

Enquanto muitos fecharam as portas, outros 
aproveitaram o momento para ‘preparar o terreno’ 
para assim que as coisas se normalizarem.

Depois de uma visita à Fazenda São Bernardo, 
em Rafard, núcleo da Abaçaí Cultura e Arte, foi 
possível ter uma surpresa muito boa e esperançosa 
do espaço.

Para os saudosistas, que sempre viram a fazenda 
como um ponto de partida para o turismo cultural 
e ecológico na cidade, fi ca o convite para conhecer 
as mudanças já realizadas durante este período de 
pandemia.

A capela de São Bernardo e seu entorno está 
sendo totalmente revitalizada. A limpeza do local já 
deu novos ares e fez os ‘santos respirarem’. O plan-
tio de dezenas de mudas nativas e a fl oradas das 
plantas deram cor e vida à fazenda.

Para os amantes das deliciosas jaboticabas, São 
Bernardo abriga mais de 70 unidades frutíferas, 
neste período, em plena produção. Tem também 
manga, pitanga, acerola, enfi m, para quem gosta, 
está aqui, no ‘quintal de nossas casas’.

Ficamos felizes e animados com as ideias e proje-
tos apresentados pelo diretor da organização social, 
Toninho Macedo, que acredita em dias melhores 
para a fazenda e também para a exploração cultural 
na Cidade Coração.

No entanto, só o trabalho voluntário dos mora-
dores da Fazenda São Bernardo e integrantes da 
Abaçaí, não será o sufi ciente para manter e colocar 
em prática todas as ideias. Será necessário que a po-
pulação rafardense acredite e apoie as iniciativas.

É preciso enxergar a Abaçaí e o potencial que ela 
tem a oferecer para a cidade, movimentando não 
só a Cultura, mas também a economia local. É um 
ciclo que deve envolver dezenas de profi ssionais da 
cidade, como culinaristas, agricultores, artesãos, 
fotógrafos, artistas, comerciantes, esportistas, en-
fi m, são muitas as oportunidades. Sem dizer que 
tudo isso também pode atrair investimentos exter-
nos, até mesmo na área de hotelaria.

Ora, na vida maluca e correria dos dias de hoje, 
a maioria das pessoas buscam a paz e momentos 
mais simples em meio a natureza e aos animais. 
Coisas que para nós, já são normais. Temos tudo 
isso para oferecer.

Já passou da hora de acreditarmos que é possí-
vel dar espaço e começar a receber os turistas ‘em 
nossa casa’, fazendo valer o carinhoso apelido de 
Rafard – Cidade Coração.

Editorial

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

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

A Morte
Morte, diz o diciona-

rista Aurélio, é o � m da 
vida, destruição, ruína. Os 
� lósofos dizem que a mor-
te dá o verdadeiro sentido 
da vida, por ser o seu aca-
bador (Carlos L. Matos, 
Vocabulário Filosó� co, p. 
255). Uma ova! Nem os 
dicionaristas, nem os � -
lósofos sabem sobre isso. 
Não sabem o que é a mor-
te. Aqueles que morrem 
também não sabem nada 
desse violentíssimo “coice 
na testa”. Tomei esse petar-
do algumas vezes; a morte 
de meu pai, meu irmão fo-
ram doídas, mas quando 
perdi minha mãe senti-me 
sem chão, sem pernas. Até 
hoje, com meus quase 85 
anos sinto a falta do seu 
amor, falta de ver aquela 
mulher tão linda, tão que-
rida. Estou tentando ex-
plicar o inexplicável. Per-
di neste domingo minha 
irmã “Tute” (Luísa) com 
quem desabafava minhas 
perdas, contava os meus 
sonhos com minha mãe.

Ela era uma enciclo-
pédia de história, contava 
e repetia acontecimentos 
desde sua infância. Foi uma 
guerreira, ia às cidades 
comprar peças, e junto ao 
esposo consertava bicicle-
tas. Sempre tinha um pre-
sentinho para os familiares 
aniversariantes. Crianças e 
juvenis choraram sua des-
pedida. Muitas amigas se 

condoeram. Suas duas � -
lhas, genros, netos e bisne-
tos � caram arrasados. Ela 
era amada, muito querida! 

Todas as irmãs e cunha-
das foram assistidas nos 
partos por ela. Quando 
meus � lhos nasceram, ao 
abrir os olhos viram suas 
faces. Quando eu estive 
só, em S. Vicente, lá estava 
a Tute, meu socorro, mi-
nha companhia. Sinto-me 
como alguém de quem 
foi tomado seu brinquedo 
predileto. Fiquei órfão de 
mãe duas vezes, pois ela 
era minha irmã, e também 
minha mãe, meu amor. 
Ninguém sabe o que é a 
morte, a não ser aqueles 
que realmente amam a 
pessoa que deixou de viver, 
pois saber é experimentar. 

Eu posso de� ni-la: 
morte é a coisa mais bru-
tal e estúpida que os vi-
vos sofrem ao perder seus 
amados. É um inexprimí-
vel sentimento de perda, 
é o vazio que se procura 
preencher sem conseguir, 
é tatear numa densa escu-
ridão em busca da pessoa 
amada consciente de que 
não a encontrará, não a 
ouvirá, nem a abraçará 
mais. É uma dor que esvai 
as forças físicas e deixa o 
corpo dorido. 

Deus também sabe o 
que é esse sentimento de 
horror, “Deus sabe o que 
vai dentro d’alma,” pois Seu 

Filho amado morreu ino-
cente, a morte mais cruel 
de todas, para Ele a morte 
é o salário, isto é, a conse-
quência do pecado (1 Jo. 
3:4).  é o último inimigo a 
ser destruído quando Jesus 
voltar (1Cor. 15:26). 

Jesus sabia que seu ami-
go Lázaro estava doen-
te (João 11:3-4) e não foi 
curá-lo, dois dias depois 
Ele disse: “Lázaro está dor-
mindo, mas vou acordá-
-lo” (11:11), como os dis-
cípulos não entenderam 
Ele foi mais claro: “Lázaro 
está morto” (11:14) e no 
verso 15 diz a razão: para 
que os discípulos  e as ir-
mãs do defunto crescem 
ser Ele a ressurreição e a 
vida daqueles que n’Ele 
crerem (11:25). Ao vê-las 
chorando, chorou tam-
bém (11:35,38). Jesus sa-
bia que ia ressuscitar Seu 
amigo, então, porque cho-
rou? Naturalmente não foi 
por causa da morte de Seu 
amigo, mas foi devido à 
tristeza de quadros como 
esses tão sofridos por nós; 
foi para dar-nos a esperan-
ça de que um dia podere-
mos reencontrar essas pes-
soas que creram ser Ele o 
Salvador e Ressuscitador.

A morte é um sono, 
o morto � ca inconscien-
te (Ecles 9:4-6) não sen-
te, não vê, não tem amor, 
nem ódio, não participa 
em nada mais da vida dos 

vivos. O ser humano, ao 
morrer é um nada, como 
o animal morre e vai para 
baixo da terra, assim acon-
tece com a pessoa que mor-
re. Nada mais lógico. O ho-
mem fala, gesticula, sente, 
pensa, tem desejos através 
do sistema nervoso (órgãos 
do sentido, células nervo-
sas, neurônios desfeitos no 
pó da terra). É engano fa-
tal consultar os mortos. Os 
demônios se passam pelos 
mortos (2 Cor. 11:13-15) 
e são eles os consultados, 
pois os mortos estão inco-
municáveis. Deus lançará 
fora os que os consultam 
(Deut. 18:9-12).

Quando Jesus voltar 
com todos os Seus anjos 
ressuscitará aos que n’Ele 
creram como Salvador e 
guardaram os Seus man-
damentos (1 Tes. 4:16-17) 
com o corpo incorruptível, 
rejuvenescido, imortal, 
glorioso 1 Cor 15:51-55. A 
triste notícia é que muitos 
ressuscitarão para pagar o 
mal cometido pelos quais 
não se arrependeram (João 
5:27-28). 

A tristeza é motivada 
unicamente pela nossa 
separação de quem ama-
mos. A volta de Jesus será 
um festival de reencontros 
muito felizes. Aguardemos 
e preparemo-nos!

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

Chico Xavier, Tarsila e “A caipirinha”

Em São Paulo, o ca-
sal Galvez sempre recebia 
Chico Xavier em seu lar 
para os eventos de que o 
médium vinha participar 
na capital. Muito amigo da 
Tarsila, após o falecimento 
dela, em janeiro de 1973, 
era costume dele levar � o-
res e fazer prece no túmu-
lo da artista plástica, no 
cemitério da Consolação, 
conta-nos a dona Nena 
Galvez.

No discurso proferido 
por Francisco Cândido 
Xavier, em 19/05/1973, no 
Estádio do Pacaembu, em 
São Paulo, quando recebeu 
o título de Cidadão Paulis-
tano, o médium fez refe-
rência a Tarsila, que havia 
prometido estar nessa oca-
sião mesmo em cadeira de 
rodas – mas a vontade do 
Senhor a havia transferido 
para a Vida Maior.

Chamando Tarsila de 

sua benfeitora, Chico Xa-
vier diz que a grande dama 
católica aceitava sua ami-
zade como espírita e mé-
dium, com bondade ines-
quecível, “que orava em 
cores e produzia telas que 
hoje são o encanto e rique-
za do Brasil e do mundo”. 
A� rmou que “dona Tar-
sila” se inclinava aos pe-
queninos da mesma forma 
que acolhia as personali-
dades ilustres. 

E a� rma que “tanto ela, 
como eu, acreditava que os 
gênios do Brasil não estão 
mortos, que os grandes 
fundadores da civilização 
paulista e brasileira estão 
vivos operando e coope-
rando em nosso favor, e 
eles nos auxiliam”. (1)

Tarsila enfrentou as de-
silusões amorosas sempre 
com grande dignidade e 
sobreviveu a grandes tra-
gédias pessoais, como a 

morte da neta, Beatriz, aos 
13 anos de idade, por afo-
gamento, e da única � lha, 
Dulce, vítima de diabetes. 
Foi nessas circunstâncias, 
nesses tempos difíceis, que 
a artista, desesperada e de-
primida, se aproxima do 
espiritismo e do médium, 
doando parte da venda dos 
seus quadros à instituição 
assistencial na qual Chi-
co Xavier colaborava e de 
quem se tornou amiga. 

A artista plástica, anos 
depois de sua morte, foi 
homenageada pela União 
Astronômica Internacio-
nal, em 20 de novembro 
de 2008, que deu o nome 
“Amaral” a uma cratera do 
planeta Mercúrio. Curio-
so, não?

Em São Paulo, um lei-
lão promovido pela Bolsa 
de Arte no próximo dia 
17 de dezembro promete 
movimentar o mercado. 

Isso porque o quadro “A 
caipirinha”, de Tarsila do 
Amaral (1886-1973), esta-
rá disponível para arrema-
te, com um lance mínimo 
histórico, por conta do va-
lor: R$ 47 milhões, um re-
corde absoluto no país. A 
obra, con� scada pela Jus-
tiça, está disponível para 
visitação pública em São 
Paulo, na Galeria Bolsa de 
Arte, desde terça-feira dia 
08 de dezembro até dia 17. 
(2)

(1) Chico Xavier agra-
dece São Paulo e Tarsila 
do Amaral:  www.you-
tube.com/watch?v=eu-
qb9F3v_c8 (2) O Glo-
bo - 07/12/2020: https://
www.ovale.com.br/_con-
t e u d o / v iv e r / 2 0 2 0 / 1 2 /
118447-quadro-de-tarsi-
la-do-amaral-vai-a-lei-
lao-com-lance-minimo-re-
corde-no-brasil--r--47-mi-
lhoes.html

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

“Viver é sempre dizer aos outros que eles são importantes. Que nós os amamos, porque um dia eles se vão 
e � caremos com a impressão de que não os amamos o su� ciente.” Chico Xavier
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ANUNCIE: (19) 3496-1747
osemanario@osemanario.com.br

Imóveis  -  VeÍcUlos  -  EmpreGos
NeGócios & OporTUniDaDes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALUGO CASA 
NOS FUNDOS
No Centro de Rafard, com quarto, 
sala, cozinha, banheiro e uma área. 
Interessados entrar em contato pelo 
telefone: 3496-1000. Indeterminado

VENDE-SE GANSOS
Mansos e adultos. Eles são amigos 
e protetores. Gansos também são 
excelentes animais de estimação, 
ótimos com crianças e exigem pouco 
cuidado. Valor: R$ 75 cada. Tratar 
com Fábio pelo telefone: 99356-8943 
ou Ana Paula pelo número 99469-
5477. Indeterminado

Veículos

CLASSIFICADOS

03/12 – Sebastião Lima Coelho – 63 anos
04/12 – Maria de Lourdes Facion Silveira – 74 anos
04/12 – Cinei Donizete Miani – 55 anos
05/12 – Armelinda Bueno Soares – 82 anos
06/12 – Luis Carlos Corazzin – 50 anos
06/12 – Sergio Bento de Paula – 49 anos
08/12 – Francisca Vieira de Oliveira – 80 anos
08/12 – Lazara Augusta Toledo Conceição – 70 anos
08/12 – Vera Lúcia Amegzin – 66 anos
10/12 – Amélia Anézio Miotto – 95 anos
10/12 – Vitalina Forti Janotta – 98 anos

Imóveis

Diversos

ANUNCIE 3496-1747

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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Vereador por 16 anos, Formiguinha se diz 
preparado para assumir chefia do Executivo

Exclusivo  |  Sessões aos sábados e transmissão ao vivo pelas redes sociais são os destaques de sua gestão na presidência; ele assume a prefeitura em 2021

O vereador mombuca-
no, Rogério Ap. Alcalde, 
o Formiguinha, concedeu 
nesta semana, entrevis-
ta exclusiva ao Jornal O 
Semanário. Ele é o atu-
al presidente da Câmara 
Municipal e, na última 
eleição, foi eleito prefeito 
de Mombuca.

Formiguinha comen-
tou sobre suas ações à 
frente do Legislativo e 
falou sobre as expectati-
vas para o próximo ano, 
a começar pela chefia do 
Executivo. 

Confira a íntegra das 
respostas, com as opini-
ões do político. 

O Semanário - Nos 
seus dois anos de presi-
dência da Câmara, como  
avalia a relação entre o 
atual governo municipal 
e o Poder Legislativo? 
Foi uma relação positi-
va? Há pontos que pode-
riam ter sido diferentes?

Formiguinha - A ava-
liação é de que houve o 
fiel cumprimento da Lei 
Orgânica do Município e 
do Regimento Interno da 
Câmara, que passaram 
a ser cumpridos à risca, 
quanto à tramitação dos 
projetos de lei encaminha-
dos pelo Poder Executivo. 
Os prazos sempre foram 
cumpridos, os projetos 
de Lei não eram encami-
nhados para a votação em 
Plenário sem antes passa-
rem pelo Parecer das Co-
missões Permanentes e, 
nem por isso, houve aba-
lo na relação entre Poder 
Executivo e Poder Legis-
lativo. Foi uma relação de 
coerência e as alterações 
ao longo do meu mandato 
como presidente surtiram 
um efeito positivo. Não 
tinha como ser diferente. 

O Semanário - Cite as 
principais conquistas dos 
seus dois anos de Pre-
sidente da Câmara em 
Mombuca.

Formiguinha - No iní-
cio do meu mandato eu 
disse que meu principal 
objetivo era aproximar o 
Legislativo da população, 
e consegui. As sessões 
ordinárias que eram re-
alizadas às terças-feiras, 
quinzenalmente, às 18h, 
passaram a ser realizadas 
aos sábados, às 9h. O pro-
jeto de alteração do horá-
rio das sessões, idealizado 
pelos vereadores da base 
atual, foi aprovado em 
2018 pela maioria dos ve-
readores. Muitos mombu-
canos pediam para mudar 
o horário para poderem 
participar, e assim con-
seguimos, pela primeira 
vez, realizar num sába-
do, atendendo pedidos e 
obtivemos maior adesão 
de público.  Além disso, 
tinha uma grande vonta-
de de transmitir ao vivo 
as sessões, o que muitas 
Câmaras vizinhas já ha-
viam implantado e aqui 
em Mombuca não havia 

nada do tipo.  Com o au-
xílio dos funcionários do 
Legislativo, consegui-
mos implantar o canal 
da Câmara Municipal no 
YouTube, e por um cus-
to baixíssimo com aqui-
sição de equipamentos, 
passamos a transmitir ao 
vivo todas as sessões ca-
marárias, que são retrans-
mitidas pelo Facebook, 
e estão disponíveis para 
serem acessadas a qual-
quer momento. Ou seja, 
consegui desenvolver 
junto uma transparência 
ampla dos trabalhos dessa 
Casa de Leis. Outro obje-
tivo foi desenvolver uma 
política de austeridade, 
conseguindo devolver no 
final de 2019 aos cofres 
municipais o montante 
de R$ 91.400,91, sendo o 
maior montante economi-
zado até hoje pelo Legis-
lativo de Mombuca. São 
recursos que integraram o 
Orçamento da Casa e que, 
por medidas de contenção 
de despesas, voltaram à 
prefeitura. Meu objetivo 
era realizar um trabalho 
transparente, honesto, 
aproximando a população 
dos trabalhos do Legisla-
tivo, e tenho a plena cons-
ciência que como pela 
primeira vez como presi-
dente, alcancei. 

O Semanário - O que 
estava entre suas priori-
dades de presidente da Câ-
mara e que não será pos-
sível concretizar até o dia 
31 de dezembro?  Quais os 
principais motivos que o 
impediram de conquistar 
estas prioridades?

Formiguinha - Minha 
prioridade foi estabelecer 
maior proximidade do 
Legislativo com a popu-
lação, utilizando os meios 
de comunicação, prin-
cipalmente, das mídias 
sociais que são tão utili-
zadas para se comunicar 
e de fácil acesso para a 
maioria da população, que 
hoje está conectada qua-
se que instantaneamente, 
absorvendo os diferentes 
tipos de informações. Eu 
queria aproveitar essa co-
municação em massa para 
disseminar e valorizar o 
trabalho do Legislativo. E 
consegui. 

Conseguimos desen-
volver esse projeto de 
transmitir ao vivo as ses-
sões, que ficam posterior-
mente dispostas no canal 
via YouTube, e que muito 
bem aceita pela popula-
ção, principalmente, neste 
momento de pandemia, 
nos foi de utilidade essen-
cial para que pudéssemos 
comunicar e interagir. 

Projeto que acredito 
que irá permanecer nas 
próximas gerações de 
Presidentes, pois é uma 
inovação sem volta. A 
transparência é um dos 
pilares do Órgão Público, 
trabalho que já havia sen-
do realizado, mas que am-

pliamos as possibilidades 
de acesso. Além do novo 
horário da realização das 
Sessões Camarárias, im-
plantado pela atual Mesa, 
que foi solicitada pela po-
pulação. 

Acredito que minhas 
prioridades foram alcan-
çadas, trabalhei com uma 
política de austeridade, 
fiscalizei, votamos os pro-
jetos que acreditamos ser 
importantes e coerentes 
ao município, e aos que 
não eram de relevância, 
estudamos, adaptamos, 
e tenho a plena consci-
ência que o trabalho que 
desenvolvemos nestes 
dois anos à frente da Pre-
sidência esteve dentro das 
funções da Câmara e dos 
meus propósitos.  

Jornal O Semanário 
- Encerrando seu man-
dato à frente do Legisla-
tivo, você assumirá o co-
mando da Prefeitura de 
Mombuca, como preten-
de conduzir a relação do 
Executivo com o Legisla-
tivo a partir de 2021?

Formiguinha - Fo-
ram 16 anos no Legisla-
tivo. Casa onde aprendi 
tudo o que sei, foi minha 
escola. Cresci como pes-
soa, como pessoa pública. 
Foram 4 mandatos traba-
lhando com um só propó-
sito. Participei de inúme-
ras votações de projetos 
importantes e conheço 
cada um desses que pas-
sou por essa Casa de Leis. 
Disputei, e por 4 vezes fui 
o vereador mais votado 
nas eleições, o que aponta 
que meu trabalho estava 
na direção certa.

Foi na Câmara que ga-
nhei o voto de confiança 
do Mauro da Costa, então 
presidente, quando acredi-
tou no meu trabalho e vo-
tou em mim para a cadeira 
mais importante, e assim 
passei a ser um adminis-
trador e concretizar meus 
planos. Depois ele me 
concedeu o privilégio de 
ser o meu vice, abraçando 
mais uma vez meus pro-
pósitos e juntou forças em 
nossa campanha eleitoral. 

Após 16 anos colo-
quei-me à disposição do 
município como candi-
dato à Prefeito, pois, me 
senti preparado, com pro-
postas dentro do orçamen-
to público e da realidade 
nossa. Não almejo status 
em minha cidade, onde eu 
nasci, cresci e aqui estou. 
Devo muito ao Legisla-
tivo e tenho o dever de 
respeitar tudo que apren-
di com essa Casa de Leis.  
Vou conduzir da melhor 
maneira possível a rela-
ção entre Executivo e o 
Legislativo. Despeço-me 
da Câmara, mas pretendo 
andar lado a lado com os 
vereadores, na busca de 
um único propósito. Não 
vou ser prefeito de parti-
do, vou ser o prefeito de 
todos, não vai ter revan-

chismo, rivalidades, que-
ro governar para todos, 
sem maldade e sem per-
seguição. O que pretendo 
é trabalhar com respeito e 
dignidade com o dinhei-
ro público, que é de cada 
mombucano que trabalha, 
que paga seus impostos e 
que é depositado em nos-
sa cidade.

Quero o melhor para a 
população. O verdadeiro 
mombucano tem que tor-
cer para que o governo vá 
bem. Vou precisar de to-
dos os vereadores eleitos 
e vou fazer um governo 
lado a lado da população 
mombucana. Vou escutar 
e entender o que a popula-
ção necessita, e para isso 

preciso do Legislativo, 
porque não está só em mi-
nhas mãos. Farei o possí-
vel e o impossível para fa-
zer a melhor gestão dessa 
cidade, tenho obrigação 
de fazer melhor.  

O Semanário - Que 
mensagem você deixaria 
para os próximos verea-
dores eleitos que ocupa-
rão as nove cadeiras do 
Legislativo mombucano?

Formiguinha - Gos-
taria de reiterar que o ve-
reador tem que trabalhar 
para o município. Peço a 
eles que continuem a fis-
calização do trabalho fei-
to pelo Executivo, assim 
como sempre priorizei em 
meus anos neste Legislati-

vo, pois, o fiz com transpa-
rência e legislei a favor da 
população, já que somos 
representantes eleitos pelo 
povo. Que as decisões res-
pondam às necessidades e 
anseios do povo mombu-
cano, prevalecendo o inte-
resse coletivo. Que eles me 
fiscalizem e me auxiliem 
na tomada de decisões e na 
busca de melhorias para o 
município. Parabenizo os 
senhores vereadores elei-
tos, e considerem a porta 
da prefeitura sempre aber-
ta para todos os que preci-
sarem e ao que estiver ao 
nosso alcance, para juntos 
possamos fazer um traba-
lho jamais visto em prol 
do povo mombucano.

Depois de 4 mandatos como vereador, Formiguinha foi eleito prefeito da cidade de Mombuca (Foto: Arquivo pessoal)
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Dia 11/12
Fernanda Anacleto
Alaíde da Cruz Carillo
Francisco Anacleto
Giovana Ap. Pavan
Ezequiel Barboza de Campos
Sandra Anacleto
Rafael Alves
Luis Henrique dos Santos
Natalia Monick Sousa
Fabiana Morais
Maria ap. Pavioti
Luciana Rossi
Lucas Nedrotti

Dia 12/12
Rosana Maria Conti Favero
Danilo Braggion
Márcio Jacob Hessel
Apolônia Fontolan Salles
Mario Antonio da Silva Fontolan
Marilis Campos
Rafael Piccinin
Clodoaldo Prestes (Kiko)
José Roberto Guedes de Oliveira

Dia 13/12
Lumar Batista
Alessandra Cristina de Lima Siebre
Adriano Martins Carvalho
Cristiano Gozzo
Anderson Soares
Cleusio Ap. do Prado

Dia 14/12
Tereza de Jesus Almeida Alves
Felipe Costa Souza
Mariana Casares
Cristina Lebl
Valmir Almeida
Otávio Forti Jr.
Jucelino Barata
Clarice Febbo Corrêa

Natalia Camargo
Helio Rodrigues (Kiko)

Dia 15/12
Matheus Feliciano
Aparecido Ferreira de Oliveira
Flávio Tadeu Menegati Toledo
Benedito Domingos Sales
Fatima Risso do Nascimento
Jadir Prado
Lucas Lima
Gustavo Stefanini
Roseli Maia
Jéssica Melo
Gilmar Jesus Leite
Fernanda Pazianotto

Dia 16/12
Heloisa Scomparim
Antonio Pedro Ricomini Filho
Adriano Menegati
Vanessa C. Pantojo Polastre
Mariane Messias
Pamella Silva
Alex Bomfim
Luciano Pissaia
Bruno Caproni
Maiara Groppo
Matheus Gonçalves
Felipe Sturaro

Dia 17/12
Bárbara Coimbra Valarine
Leonardo de Castro Abel
Bernardo de Almeida Montebeller
Odalisio Lourenço de Almeida
Rafaela Fornaziero
Regina Célia Sumstein
Cristian Fernandes
Daniele Mendes Machado
Regina Lobo Pansserini
Leonardo Sartorello

Áries – De 21/03 a 20/04: A Lua Minguante vai afetar o trabalho e a rotina. A saúde também pode 
ser afetada. O céu indica que você está desperto para as mudanças que acontecem em relação ao 
seu trabalho. Se estiver em busca de resultados legais, é uma semana ótima. Os seus movimentos 
terão um efeito positivo, mas é preciso descartar uma postura e seguir mais leve daqui para frente. 
Preste atenção em onde você vem colocando a sua energia. Se estiver com dificuldades para encer-
rar questões no trabalho, faça isso imediatamente! Ao longo da semana, você poderá ter embates 
com pessoas, principalmente com sócios, parceiros ou com o cônjuge. Mas haverá a oportunidade 
de transformar o cenário assumindo as rédeas com sucesso. A pessoa amada está passando por 
reflexões profundas e se sente disposta a transformar situações em sua jornada. Ela busca um ca-
minho mais sensível e espiritual. Ambos estão bem, mas você pode senti-la mais afastada por causa 
de questões pessoais. Compreenda essas nuances e não caia em brigas. Você está encerrando 
situações importantes no trabalho. Tenha atenção com dependências emocionais e frustrações. De-
missões podem acontecer.

Touro – De 21/04 a 20/05: A Lua Minguante vai pedir encerramentos mais conscientes em 
relação a namoro, romances, relações com os filhos e situações que geram desgastes e conflitos 
emocionais. É uma semana para retirar da frente qualquer tipo de frustração ou decepção que vem 
nutrindo em algumas das situações citadas acima. O céu lhe dá a oportunidade de inovar as suas 
necessidades e de criar uma ambiência adequada para o seu momento. É preciso desfrutar a vida 
com mais consciência. Ao longo da semana será importante focar no trabalho, principalmente para 
gerar posturas com prestadores de serviço, colaboradores ou colegas de trabalho. A cooperação será 
importantíssima. Haverá bons resultados no relacionamento, porque o céu traz superação com só-
cios, parceiros e para o cônjuge. O cônjuge está aberto e sentindo a necessidade de lhe ver ou de 
ficar mais próximo de você. Mas existem situações que o deixam em conflito emocional ou você não 
consegue entender o que está acontecendo. Coloque os seus talentos em primeiro lugar antes de 
tomar qualquer decisão no trabalho. O seu bem-estar é a prioridade e os resultados são secundários.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: A Lua Minguante vai gerar mudanças e encerramentos em família. 
É uma semana importante para entender toda a dinâmica familiar, levando em consideração expecta-
tivas, mágoas, ressentimentos e sentimentos de culpas. O céu lhe dá a oportunidade de se posicionar 
com habilidade, ou seja, por meio de curas e do reconhecimento de eventos que estavam sendo 
velados. O autoconhecimento é o que vai auxiliá-lo a tomar decisões maduras e geradoras de alegria 
e bem-estar. Ao longo da semana, você será levado a se posicionar afetuosamente, seja com os filhos 
ou no campo amoroso. O céu também vai lhe trazer reconhecimento no trabalho, promovendo a supe-
ração de grandes desafios. O cônjuge (se for o seu caso) está muito confuso, com dificuldades para 
perceber o que acontece à sua frente ou está magoado mesmo. Apesar das dificuldades emocionais 
que você vem enfrentando, haverá a oportunidade de expressar o que sente. O trabalho passa por 
crescimento, mas a sensação é de que você está inserido em situações que fogem do seu controle, 
então conflitos emocionais podem ocorrer. Você está confuso com uma situação específica e será 
essencial averiguar.

Câncer – De 21/06 a 20/07: A Lua Minguante vai sensibilizar as relações de convivência, mexen-
do com parentes ou figuras importantes nesta sua fase. Pode ser que você se sinta frustrado, confuso 
e magoado com as notícias e as situações que circulam. A experiência vai mexer muito com você, 
porém haverá a oportunidade de entender o cenário com profundidade, principalmente para reparar 
possíveis enganos. A situação também lhe traz novas possibilidades e novos caminhos. Ao longo 
da semana, você vai sentir a necessidade de se posicionar com familiares ou mesmo de lidar com o 
contexto familiar de outra forma. Com certeza, você está em vias de encerrar situações dolorosas. 
O campo afetivo também será mexido e você vai se sentir mais aberto a superar sentimentos e a 
valorizar sentimentos até então adormecidos. A vida já lhe mostrou exatamente o significado de um 
relacionamento em sua jornada. Você está encerrando um ciclo desafiador, mas, por ora, é importante 
exercitar a comunicação sobre as suas necessidades. Tenha atenção com distorções de fatos ou com 
ilusões que você vem carregando no trabalho. Uma hora a verdade aparece. A semana começa com 
desgastes com alguns colegas de trabalho ou com colaboradores.

Leão – De 21/07 a 22/08: A Lua Minguante vai sensibilizar o setor financeiro e profissional. 
O cenário pede para averiguar possíveis bloqueios ou dependências financeiras que vêm gerando 
desgastes e conflitos. Você está numa fase importante para encerrar esse cenário por meio de uma 
compreensão mais profunda sobre o seu momento atual. O céu traz novas possibilidades e a oportu-
nidade de entender o que lhe trará realização. Ao longo da semana, será preciso se posicionar com 
pessoas do seu convívio. Tenha atenção com brigas e discussões. O céu pede habilidades para se 
comunicar. Haverá excelentes resultados para ancorar os planos em família ou em relação ao imóvel. 
Com determinação, haverá superação de grandes desafios. Tanto você quanto o cônjuge (se for o 
caso) estão passando por uma fase importante de amadurecimento. Nesta semana, porém, pode ser 
que sintam um tanto deslocados diante de situações novas que vêm chegando. Os caminhos estão 
abertos, mas a semana pede reflexão sobre movimentos financeiros. Não alimente dependências 
materiais com nada nem ninguém.

Virgem – De 23/08 a 22/09: A Lua Minguante pede atenção em suas posturas, porque é preciso, 
nesta semana, encerrar experiências e situações que vêm bloqueando o seu desenvolvimento como 
um todo. Portanto esteja atento ao desânimo e a frustrações, enganos, ilusões, medos, depressão e 
expectativas. Ao retirar esses véus, verá que a vida é generosa e que coisas boas virão. O cenário 
pode envolver outras pessoas, principalmente em família. Mas você está em condições de inovar a 
sua dinâmica de vida por meio de uma nova filosofia de vida. Ao longo da semana, será preciso se 
posicionar financeiramente, seja com uma pessoa ou com investimentos significativos. O céu pede 
para assumir uma postura madura e consciência das verdadeiras possibilidades. Você conseguirá 
excelentes resultados na relação com as pessoas do seu convívio, o que trará superação. Mesmo que 
você esteja sozinho, busque entender por que está passando por situações emocionais que o deixam 
ainda mais vulnerável. O céu sugere que é tempo de perdoar e ressignificar a sua vida a dois. A se-
mana pede reserva e compreensão de suas necessidades emocionais. Portanto não é uma semana 
para tomar novas decisões, apenas se estiver disposto a encerrar processos que não se manterão.

Libra – De 23/09 a 22/10: A Lua Minguante vai trazer reflexões profundas sobre como pode 
encerrar situações em sua rotina, levando em consideração a forma de trabalhar e a sua saúde. 
Mudar hábitos nocivos é um fator essencial nesta semana, portanto aja com sabedoria para mudar 
a alimentação e inserir em sua vida exercício físicos. Será preciso cuidar da saúde e do trabalho. Os 
conflitos emocionais trazem dispersão e dificuldades, mas você está consciente das mudanças e do 
seu valor. Ao longo da semana será preciso olhar para si mesmo e colocar em prática tudo aquilo em 
que acredita por meio de posturas firmes. Evite brigas e confrontos. É uma semana de superação 
material, que traz para você grandes progressos financeiros. É uma semana em que tudo pode estar 
acontecendo na vida de vocês, mas o que importa é que estão juntos e superando grandes desafios. 
O céu traz realização para expressar ideias e planejar viagens com a pessoa amada. Tenha atenção 
com o desânimo e com a dificuldade para interagir com situações que estão sendo encerradas no 
trabalho. É preciso ter compreensão do momento e manter-se equilibrado.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: A Lua Minguante vai pedir encerramentos com amigos, projetos 
ou em atividades que envolvem um grupo de pessoas. Pode ser que você passe por preocupações 
ou aflições financeiras. Tenha atenção com as expectativas que você vem criando quando precisa 
desenvolver todo o seu potencial em grupo ou para promover ideias. O céu pede que você encerre e 
descarte algumas situações e pessoas, porque pode ser que, neste novo ciclo, isso não funcionará. 
Mas você vai se sentir motivado e aberto a novas experiências. Ao longo da semana, é importante 
avaliar o campo emocional, porque você vai se sentir mais cobrado a examinar os seus passos ao 
se relacionar com algumas pessoas. Haverá superação de grandes obstáculos e crescimento para 
o seu desenvolvimento pessoal. As portas para o amor estão abertas, porém ainda não é possível 
perceber com clareza como deve conduzir as suas reflexões. Busque, nesta semana, avaliar todas as 
possibilidades e só tome decisões se tiver certeza delas. Os projetos e as atividades com um grupo 
de pessoas merecem a sua atenção. Busque, nesta semana, refletir e eliminar o que for necessário 
para o desenvolvimento de projetos.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: A Lua Minguante pede encerramentos importantes na carreira 
e o desenvolvimento das suas metas. É uma semana importante para examinar as suas posturas e 
condutas. Preste atenção em expectativas emocionais, dependências financeiras e experiências que 
vêm gerando mais desgastes do que soluções. É preciso empregar as palavras com qualidade, mas, 
para isso, promova mudanças. Oportunidades existem, mas talvez o foco deve ser outro. Ao longo 
da semana será preciso se posicionar em parcerias ou com um grupo de pessoas. Se for casado, as 
ideias devem ser alinhadas novamente, porque o que se mantinha num formato mudou. Haverá a 
oportunidade de renovar as suas percepções e de recriar um cenário mais autêntico, porque o céu lhe 
traz superação por meio do autoconhecimento. O conselho que o céu traz para você nesta semana é: 
não tome nenhuma decisão precipitada. Você está altamente confuso e pode se arrepender depois. 
Deixe esta semana passar, porque a semana que vem estará sob uma nova energia. Para o novo en-
trar é preciso encerrar experiências que estão empacando o seu desenvolvimento. Talvez o medo ou a 
dificuldade para enxergar o seu momento possa trazer ainda mais estagnação. Limpe as suas lentes.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: A Lua Minguante vai trazer encerramentos na sua forma de 
se relacionar com pessoas, tanto aquelas que estão próximas quanto as que estão distantes. É uma 
semana para examinar atentamente o que está acabando e as experiências que não se manterão 
daqui para frente. Tenha atenção com fofocas e comentários. Se conseguir alcançar a neutralidade, 
poderá ter resultados melhores. A vida muda e existem novos rumos, mas é preciso permitir que eles 
se desenvolvam. Ao longo da semana, será importante se posicionar com autoridades, pais e sogros. 
Analise a postura e pense se está dentro daquilo que é possível neste momento. A maturidade é 
essencial! Haverá superação de grandes obstáculos e a oportunidade de assumir os seus projetos 
e de compor as suas ideias com um grupo de pessoas. Pode ser que você sinta dificuldade para 
expressar o que sente. O céu está tenso e pode contribuir com brigas e discussões. Será importante 
atuar com compreensão. Encerrar um grande ciclo em nossa vida exige muito de nós. A semana traz 
uma reflexão importante sobre as suas necessidades. Desapegue-se de um sistema que não funciona 
mais para você.

Aquário – De 21/01 a 19/02: A Lua Minguante traz encerramentos importantes envolvendo in-
vestimentos, heranças, seguros, aposentadoria, pensão, bens materiais e experiências relacionadas a 
recursos compartilhados. Vai ser importante tomar uma decisão para transformar e encerrar questões 
que não agregam a este novo ciclo. Você está passando por crescimento profissional e vai estar dis-
posto a mudar e renovar a sua dinâmica de vida. Ao longo da semana, será preciso se posicionar com 
algumas pessoas, expondo as suas ideias e a forma de interagir com o conhecimento e estudos. O 
céu traz superação de grandes desafios, abrindo portas que geram crescimento para desenvolver as 
suas metas profissionais e pessoais. Tudo vai mudar, mas é preciso se comprometer com este novo 
ciclo. O cônjuge não está bem emocionalmente e as dificuldades derivam de expectativas emocionais, 
principalmente no setor financeiro. A semana pede paciência e compreensão dos processos pelos 
quais a pessoa amada está transitando. O céu lhe traz oportunidades de crescer em sua carreira, 
porém é preciso colocar a energia necessária. É necessário avaliar o seu campo de visão sobre as 
oportunidades. Desapegue-se de experiências que sugam a sua energia.

Peixes – De 20/02 a 20/03: A Lua Minguante vai trazer encerramentos significativos no relacio-
namento. A relação pode ser afetiva ou comercial. É importante identificar quem é essa figura e como 
as mudanças impactam ambos. O cenário astrológico pede atenção com conflitos emocionais, expec-
tativas, confusões e distorções de fatos. A pessoa tocada passa por um novo ciclo e está consciente 
do que deseja. Ao longo da semana será preciso se posicionar com investimentos e acertos de contas 
com uma pessoa. Mas o céu traz superação de grandes desafios e resultados ótimos para expor o 
que sente e o que pensa, o que gera novas possibilidades em sua jornada. O céu favorece viagens 
e contatos com pessoas que estão longe. Pode ser que você se sinta confuso e com dificuldades 
para entender o que está sentindo. É preciso tirar a névoa que vem de sentimentos e expectativas 
do passado. O cônjuge está aberto a viver novas experiências. É positivo tomar decisões assertivas 
para movimentar as metas e impulsionar os ganhos materiais. Mas o céu pede para avaliar possíveis 
expectativas e também ter atenção com documentos.

Horóscopo
NOVELAS

A Força do Querer - Globo - 21h – sexta-fei-
ra: Eugênio decide ir embora e Joyce liga para 
Irene. Caio aconselha Eugênio a revelar o seu 
relacionamento com Irene. Bibi se sente obriga-
da a ficar no baile. Silvana conta para Joyce so-
bre Irene, mas ela não acredita. Ivana fala para 
a psicóloga que passará a noite com Cláudio. 
Bibi é ameaçada pela namorada de Sabiá. Ruy 
e Ivana criticam Joyce por seu comportamento 
com Eugênio. Jeiza incentiva Zeca a procurar o 
menino que se afogou no rio com ele. Irene apa-
rece na casa de Caio e Eugênio se surpreende. 
Joyce aceita conversar com Eugênio. Bibi fica 
intimidada com o ambiente do baile na comuni-
dade. Irene finge passar mal e liga para Joyce. 
Bibi volta para casa pela manhã e Aurora dis-
cute com a filha. Eugênio decide escrever uma 
carta para Irene. Joyce chega à casa de Irene e 
encontra pertences de Eugênio.

Haja Coração - Globo - 19h – sexta-feira: Re-
beca não acredita que Aparício seja o presiden-
te do Grand Bazzar. Pedro confronta Aparício. 
Bruna consegue manipular Camila. Felipe flerta 
com Shirlei. Pedro é preso por corrupção, an-
tes de consumar seu casamento com Rebeca. 
Adriana propõe que Apolo vá para os Estados 
Unidos, e Nair e Adônis o incentivam. Aparício 
tem um pesadelo com Teodora. Na ilha, Teodora 
e Tarzan se beijam. Camila pede que Agilson 
interrompa a investigação contra Giovanni. Fe-
dora tem seu perfil suspenso na rede social. 
Adônis consegue dinheiro com suas apostas 
clandestinas. Adriana questiona Apolo sobre 
sua proposta.

Flor do Caribe - Globo - 18h – sexta-feira: 
Cassiano apoia o namoro de Taís com Manto-
vani. Ester se emociona com declaração que 
recebe de Cassiano. Cristal decide ir para Vila 
dos Ventos. Mila desmarca seu encontro com 
Hélio. Veridiana descobre que Dadá saiu escon-
dida e manda Candinho e Lino a trazerem de 
volta. Mantovani e Taís se beijam. Juliano pede 
Natália em casamento, e Doralice fica arrasada. 
Ester ouve Dionísio mandar Alberto enviar seu 
tesouro para a Europa e tenta achar a chave do 
elevador que leva à fortuna de Dionísio. Quirino 
tenta convencer Doralice a aceitar o casamen-
to de Juliano e Natália. Ester encontra a chave 
do elevador e fica horrorizada com o que vê no 
esconderijo.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: An-
derson passa mal, e Nena pede que Ellen se 
afaste. Ellen conta a Tina que Anderson recu-
perou sua memória. Dóris orienta K2 a revelar 
a suposta gravidez para sua mãe, e a menina 
fica apreensiva. Roney permite que Gabriel pas-
se uma temporada em sua casa. K2 teme ser 
alvo de piadas na escola. Marta e Luís conven-
cem Dóris a avaliar a campanha de seu projeto. 
Ernesto torce o pé e Nena cuida do professor. 
Juca comenta com Benê que pensa em con-
seguir um trabalho. Tina confronta Mitsuko. K2 
pressiona Tato para ficar com ela. Malu pergun-
ta a Clara se Lica e Samantha estão namoran-
do. Tina decide sair de casa.

Floribella - Band - 20h20 – sexta-feira: Flor e 
Renatinha ficam surpresas com o crescimento 
mágico da árvore da sorte de Flor. JP ensina 
Luli a beijar e tenta convencê-la a não ficar com 
Fabinho. Amélia explica para Gerard por que 
desistiu do casamento e conta que conheceu 
alguém. DiCaprio pede ajuda para Sofia com 
as lições do supletivo. Batuca chega e ela vai 
embora. Sem opção, DiCaprio pede auxílio para 
Batuca, mas ele diz que é melhor ir à mansão 
pedir ajuda para Bruna ou Betinho.

Chiquititas - SBT - 21h15 – sexta-feira: Mais 
tarde, no quarto das meninas, Tati surta ao ver 
que Dani está dormindo em sua cama novamen-
te. Mili pede para ela ter paciência com o perí-
odo de adaptação da menina. Matilde escuta a 
barulheira e arranca Dani da cama de Tati. Na 
manhã seguinte, Carol vai até a sala de Cintia 
e diz que José Ricardo a deixou ser a nova ze-
ladora do orfanato. Cintia não gosta da notícia. 
Carol vai acordar Dani e descobre que só tem 
travesseiros na cama dela. As pequeninas di-
zem que ela chorou a noite toda. Maria Cecília 
diz no Café Boutique que tomou sua decisão 
de quem será a nova caixa e que tanto Clari-
ta, quanto Erica estão aptas para nova função. 
Erica é a escolhida e Clarita fica irritada. Todos 
saem em busca da Dani no orfanato. Cintia pede 
para Matilde ficar de olho nas crianças para ten-
tar descobrir onde é a passagem secreta. Matil-
de segue parte das chiquititas e descobre onde 
fica a passagem. Tati encontra Dani escondida 
no guarda-roupas de Ernestina, que na verdade 
é Matilde. Tati e Dani conversam e se entendem. 
Tati aconselha Dani a brincar com todos. As 
duas se abraçam e vão para a sala. Matilde con-
ta para Cintia que encontrou a passagem, onde 
talvez esteja o tesouro. Na mansão dos Almeida 
Campos. Carmen diz para Gabriela que apesar 
de ela parar de tomar os remédios, jamais ficará 
boa e voltará a ver Miguel. Assim que Carmen 
sai, num ato de fúria, Gabriela, que sofre de 
um grave bloqueio psicológico, destrói o qua-
dro de Carmen. Maria Cecília pede para Tobias 
de afastar dela, pois não quer mais problemas 
em sua vida. Junior vai ao orfanato visitar Dani. 
Vivi coloca óculos para parecer mais inteligente 
e encontrar Matias. Após estudarem, eles vão 
caminhar no parque. Mosca e Cris veem os dois 
no parque. Valentina vai levar o lanche de Ga-
briela e se assusta ao ver destruído o quadro de 
Carmen, que vai até o local e também se assus-
ta com o quadro. Carmen acusa Duda, que diz 
que não foi ele. A vilã fica revoltada ao se dar 
conta que foi Gabriela que destruiu o quadro. 
Binho e Rafa dizem pra Mosca que escutaram 
uma conversa das meninas e que agora o cami-
nho está livre pra ele namorar Mili. Anoitece na 
mansão dos Almeida Campos Junior se depara 
com Gabi chocada no chão. O rapaz aconchega 
Gabi e Carmen diz que não sabe por que a mu-
lher ficou assim o dia todo. Valentina interrompe 
e conta tudo pra Junior. Carmen diz que está 
tudo bem e que perdoou Gabi. A vilã finge que 
vai fazer carinho em Gabi, mas perto de todos, 
Gabi diz “Sai”. Matilde se disfarça de bruxa para 
apavorar as chiquititas durante a noite e motiva 
o desmaio de Dani. Erica chama Beto para mais 
uma festa. No dia seguinte, Carol chama a aten-
ção de Ernestina, que na verdade é Matilde, na 
frente de todas as crianças. Carol diz que está 
lá para proteger as crianças. Dani não está se 
sentindo bem e que está dom febre. A menina 
se recusa a ir ao hospital, que é onde sua mãe 
morreu. Carol vai na casa em frente ao orfanato, 
onde mora um médico. Porém, Carol descobre 
que se trata do Dr. Fernando.

Quando Me Apaixono - SBT - 18h15 – sexta-
-feira: Antônio confessa a Regina que se aliou 
a Josefina. Mesmo Jerônimo sendo contra, Re-
gina insiste em visitar Josefina na prisão. Renta 
questiona Josefina sobre a maneira que sempre 
a tratou e Josefina mais uma vez mente ao di-
zer que fez isso para que ninguém desconfiasse 
que Roberta não era sua filha biológica. Ela tam-
bém culpa Renata por Roberto tê-la abandona-
do. Durante uma conversa com Isidro, Antônio 
diz que, conhecendo o grau de crueldade de 
Josefina, sabe que mesmo presa ela é capaz 
de continuar sua vingança. O médico diz a Sele-
na e Adriana que os resultados dos exames de 
César são preocupantes. Roberta visita a mãe 
na prisão, mas quando Josefina se aproxima ela 
lhe dá uma bofetada.

Triunfo do Amor - SBT - 17h15 – sexta-feira: 
As amigas se preocupam por que Maria passou 
a noite fora. Maria conta a Naty o que aconteceu 
entre ela e Max e ela pergunta o que acontecerá 
quando Vitória souber e proibir o namoro entre 
eles. Vitória comenta com Antonieta que estra-
nhou o fato de Max e Maria não terem ficado na 
comemoração e pergunta se ela sabe de algu-
ma coisa. Vitória e Tomásia se reencontram e 
se abraçam emocionadas. Fernanda e Gabriela 
caçoam de Maria Desamparada. Maria dá uma 
bofetada em Gabriela e Fernanda esbofeteia 
Maria. Maria se decepciona com a atitude fria 
de Maximiliano.

Amor Sem Igual - Record - 19h45 – sexta-fei-
ra: Fernanda esbraveja contra Poderosa e Ra-
miro. Caio diz que Duplex não precisa desmentir 
Poderosa. Duplex fica orgulhoso, mas diz que o 
certo é dizer a verdade. Olympia alerta Podero-
sa. Miguel avisa que vai mesmo deixar a cidade. 
Poderosa diz sentir a atitude de Miguel. Caio diz 
que Duplex irá dizer a verdade. Fernanda con-
trata os novos jogadores. Miguel se despede de 
Oxente. Alguns dias se passam. Juliano cuida 
do sítio. Fernanda prepara os detalhes de seu 
casamento. Poderosa chama Duplex para ser 
seu segurança. Ramiro diz que não vai ao casa-
mento da filha. Poderosa diz que irá no casório. 
Ramiro diz que o Mademoiselle olympia já é de 
Poderosa. Pedro, nervoso, se arruma para o 
casamento, mas lamenta a ausência de Antônio 
Júnior. Oxente diz estar orgulhoso. Na casa dos 
idosos, todos ficam encantados com a noiva.

Jesus - Record - 21h30 – sexta-feira: Jesus 
é sepultado. Terencius e Longinus colocam um 
selo romano na corda que sela a pedra do se-
pulcro. Eles colocam massa de argila entre a 
pedra e a parede. A terra começa a tremer e 
os sepulcros são abertos. Mortos santos que 
dormiam são ressuscitados. Goy e o filho do 
publicano caminham. Terencius e Longinus se 
apavoram. Eles veem Gabriel em forma de anjo 
sentado sobre a pedra que tampava o sepulcro. 
Barrabás se apavora ao ver o filho do publicano 
vivo. Livona vê Adela e se desespera. Caifás 
corre para casa, aterrorizado, ao ver Levi. Pe-
tronius entra no sepulcro e vê o local vazio com 
panos brancos pelo chão. Ele sai apressado. Ao 
ser procurado por Longinus e Terencius, Caifás 
pede para que eles não digam nada. Maria, 
Sula, Miriam, Madalena e Joana entram no se-
pulcro de Jesus e se deparam com o anjo Ga-
briel, que anuncia a ressureição do Messias. O 
anjo pede para ela avisarem aos apóstolos para 
seguirem para a Galileia. Pilatos manda execu-
tar Longinus e Terencius. As mulheres avisam 
aos apóstolos que Jesus ressuscitou e pedem 
para eles irem para a Galiléia.

FILMES

A lenda do tesouro Perdido – Globo – 15h – 
sexta-feira: O historiador e decodificador Ben 
Gates tem procurado, durante toda a sua vida, 
um conhecido tesouro que existe desde a cria-
ção dos Estados Unidos. Ao participar de uma 
expedição liderada pelo caçador de tesouros Ian 
Howe, Gates encontra um navio colonial preso 
no gelo do Círculo Ártico que tem uma pista li-
gando o tesouro com a Declaração da Indepen-
dência. Mas quando Howe o trai, Gates tem que 
correr para conseguir o documento antes do seu 
falso colega.

Caçada Mortal – Globo – 2h15 – sexta-feira: 
O detetive particular Matthew Scudder é um 
ex-policial que trabalha em Nova York e, mui-
tas vezes, age fora da lei. Ele é assombrado 
por uma tragédia do passado: Matthew não 
conseguiu impedir que uma garotinha de sete 
anos morresse em um tiroteio, o que o obrigou a 
se aposentar. Oito anos depois do incidente, ele 
aceita ajudar um traficante de drogas que está 
atrás dos homens que sequestraram e mataram 
sua esposa, o que o leva a uma conspiração 
que coloca diversas outras pessoas em risco.

Um hotel bom pra cachorro – SBT – 23:15 – 
sexta-feira: Depois de se mudarem para um 
orfanato que proíbe animais de estimação, os 
irmãos Andi e Bruce precisam encontrar rapida-
mente um lar para o seu cachorro. Eles acham 
um hotel abandonado, e com a ajuda das ha-
bilidades mecânicas de Bruce, o local torna-se 
um paraíso para o seu cachorro e muitos outros 
animais abandonados. Mas quando o latido ine-
vitável alerta os vizinhos, Andi e Bruce precisam 
esconder seu paraíso canino.

Meu querido vira-lata – Band – 3h45: Danny 
é um órfão que um dia encontra um cachorro 
perdido na rua e descobre se tratar do bicho de 
estimação do Presidente dos Estados Unidos. 
Decidido a ajudá-lo voltar para casa, ele parte 
em uma viagem que é o ponto de partida de 
uma linda amizade.

O crime e o burguês – Cultura – 23h45: Fi-
gueiredo é um empresário entediado que, após 
assistir a uma peça, se sente instigado a matar 
e começa a imaginar como seria um crime per-
feito. Dias depois, Emma, sua mulher, e o sócio 
dele, Ancelmo, são encontrados mortos.

Novelas e Filmes

O escritor e colaborador 
deste periódico, José Roberto 
Guedes de Oliveira, comemora 
idade nova neste sábado 
(12). Receba os votos de paz, 
saúde e alegria, de todos 
os familiares e amigos, em 
especial, de toda equipe do 
jornal O Semanário. Parabéns!

ANUNCIE
Whatsapp:

19 3496-1747
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Lar dos Velhinhos realiza Feira de Artesanato Online
Já estão disponíveis para 

venda as peças de artesanato, 
feitas por voluntárias, na Feira 
Online do Lar dos Velhinhos 
São Vicente de Paulo de Capi-
vari. O bazar de roupas e cal-
çados e a venda de artesanatos 
eram alternativas de arrecada-
ção de recursos do Lar. Com 
a pandemia, as atividades fo-
ram paralisadas, e mesmo com 
o retorno do comércio local, 

o bazar e a feira ainda estão 
suspensos, pois aconteciam no 
prédio da instituição, onde são 
acolhidos os idosos.

As peças à venda foram fei-
tas por voluntárias, que durante 
a pandemia continuaram a pro-
duzir. Na página do Facebook 
estão fotos de peças como por-
ta maquiagem, sacolas, panos 
de prato, toalhas de mesa, bol-
sas, toalhas, capas de botijão e 

galão de água, entre outros. 
Os interessados podem 

fazer contato pelo telefone 
3491-1647 ou pelo WhatsA-
pp 98972-1087. A feira virtual 
pode ser acessada no Face-
book da instituição, através 
do link https://www.facebook.
com/larvelhinhossvp. A retira-
da dos produtos acontece na 
portaria do Lar, sempre com 
hora marcada.

Vendas de Natal devem sofrer queda 
de 17% no comércio capivariano

Economia em baixa  |  “Comércio está na UTI”, diz presidente da ACIC; mais um ano sem a Campanha de Natal da Associação Comercial de Capivari

A tradicional abertura 
noturna do comércio em 
Capivari, teve início na 
terça-feira (8). De volta 
à fase amarela do Plano 
São Paulo de enfren-
tamento à COVID-19, 
os lojistas terão que 
se adaptar às 10 horas 
permitidas de funciona-
mento.

A alternativa, de acor-
do com o Sindicato Patro-
nal de Capivari, é o fun-
cionamento das 10h às 
20h, de segunda a sexta-
-feira. Aos sábados o ho-
rário será das 8h às 17h, 
e aos domingos as lojas 
devem ficar fechadas.

Além do horário re-
duzido, o comércio deve 
seguir todas as normas 
de segurança, como 
a oferta de álcool em 
gel para os clientes, o 
distanciamento e evi-
tar aglomerações com 
a ocupação máxima de 
40% da capacidade das 
lojas. 

Segundo o presiden-
te da ACIC (Associação 
Comercial e Industrial 
de Capivari), Marcos 
Vinícius Belini, a ex-
pectativa de recuperar 
os prejuízos acumula-

dos durante o período 
em que o comércio ficou 
com as portas fechadas, 
por conta da pandemia, 
não são nada promisso-
ras.

Ele relata que a queda 
nas vendas neste perío-
do de Natal, comparado 
à 2019, deve ficar em 
torno de 17%, mesmo 
índice negativo da Bla-
ck Friday deste ano, que 
não vendeu o esperado 
pelos lojistas.

“Hoje, quem está na 
UTI é o comércio. Vai ser 
difícil recuperar os pre-
juízos que vieram junto 
com esta pandemia. Mui-
tos tiveram que demitir 
funcionários, reduzir o 
horário de funcionamen-
to e há pouco dinheiro 
circulando no mercado”, 
explica Belini. 

De acordo com o pre-
sidente da Associação 
Comercial, outra me-
dida que não ajuda em 
nada o comércio local, 
é a redução do horário 
de funcionamento. Beli-
ni acredita que se o co-
mércio ficar mais tem-
po aberto, o cliente tem 
mais opções de horários 
e isso evita a aglomera-

ção. 
“Com a volta para a 

fase amarela, o horário 
de abertura do comércio 
foi mais uma vez redu-
zido. Isso só atrapalha 
e faz a economia andar 
para trás. Se o comer-
ciante segue todas as 
normas e evita aglome-
ração, não é ele o culpa-
do pela propagação do 
vírus”, desabafa. 

Caixa no vermelho 
e Natal sem prêmios
Pelo segundo ano 

consecutivo, a ACIC 
não realizará a Campa-
nha de Natal com sor-
teio de prêmios para os 
clientes das lojas partici-
pantes. Em 2019, a cam-
panha já não aconteceu, 
devido a baixa adesão 
dos lojistas. A última foi 
em 2018, com o sorteio 
de uma moto 0KM. 

Este ano, estava pro-
gramada a volta das 
campanhas em três datas 
comemorativas: Dia das 
Mães, Dia dos Pais e Na-
tal. “Nós já estávamos 
com as lojas parceiras e 
teria o primeiro sorteio 
de prêmios em maio. Aí 
veio a pandemia e tive-

mos que cancelar”, diz 
Belini.

Se para o comércio a 
previsão é fechar o ano 
no vermelho, para a As-
sociação Comercial de 
Capivari, a expectativa é 

semelhante. Com redu-
ção no número de asso-
ciados e a acentuada cri-
se na economia, a ACIC 
demitiu funcionários e 
passou o ano com caixa 
apertado para pagar as 

contas. “Vamos fechar 
no vermelho. Nossa es-
perança é que 2021 seja 
um ano melhor e que a 
economia comece a dar 
sinais de recuperação”, 
finaliza.

“Vai ser difícil recuperar os prejuízos que vieram junto com esta pandemia”, enfatiza presidente da ACIC (Foto ilustrativa)
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Justiça Eleitoral 
multa 24 candidatos 

de Rafard por 
‘derrame de santinhos’

CABE RECURSO

O Ministério Público 
Eleitoral (MPE), da 38ª 
Zona Eleitoral de Capi-
vari, entrou com repre-
sentação contra 24 can-
didatos de Rafard, que 
disputaram os cargos de 
prefeito, vice e vereado-
res nas últimas Eleições 
Municipais.

A representação do 
MPE aponta a prática de 
propaganda eleitoral irre-
gular com o derrame de 
santinhos em locais de 
votação e vias públicas. 
A sentença, assinada pelo 
juiz eleitoral Dr. André 
Luiz Marcondes Pontes, 
foi proferida na segun-
da-feira (7), e prevê mul-
ta de R$ 3 mil para cada 
candidato citado.

Ainda cabe recurso e é 
o que deve acontecer por 
parte da defesa dos cita-
dos. “Cabe recurso e é o 
que vamos fazer. A defe-
sa entende que no mérito 
carecem de elementos 
robustos de provas, mate-
rialidade e autoria”, diz o 
advogado de defesa, Luis 
Fernando Zape. Para ele, 

a sentença contraria a ju-
risprudência consolidada 
e pacífica do Tribunal Su-
perior Eleitoral.

Confira o nome dos 
candidatos citados na 
sentença: Ângela Ma-
ria Dolniski Barboza, 
Pasqualina Pacheco Bo-
aventura de Almeida, 
Adriana de Fátima Ri-
beiro Bagatello, Adriano 
José Bragion, Alexandre 
Ferraz Fontolan, Lucas 
Turolla Pellegrini, Lu-
cila Aparecida Mancini, 
Luiz Antonio Ferreira 
Brito, Marcelo da Silva, 
Pamella Danielly Bar-
reto Silva, Ricardo Ro-
drigo da Silva, Thaislan 
da Cruz Santos, Viviane 
Cristina Abel, Luis Fer-
nando Zape, Antonio 
César Rodrigues Morei-
ra, Armando Garcia Jú-
nior, Anedino Bispo dos 
Santos, Arlindo Pereira, 
Alaercio Scarso, Ernesto 
Brigati, Alisson da Silva, 
Maria Margarete Miguel 
Boscolo, João Cesar Bal-
ceiro de Freitas e Elaine 
Conti.

Vereador eleito participa 
de Encontro de Lideranças 

na Igreja Quadrangular

POLÍTICA

O vereador eleito para 
ocupar uma das cadeiras 
do Legislativo de Rafard, 
nos próximos quatro 
anos, Marcelo da Silva, 
participou de um encon-
tro de lideranças na sede 
da Igreja do Evangelho 
Quadrangular, em Capi-
vari. 

Estiveram presentes 
candidatos eleitos da re-
gião, membros da Igre-
ja, e o futuro vereador 
rafardense foi um dos 
convidados, assim como 
também, o pastor titular, 
Narciso Jorge, da Igreja 
do Evangelho Quadran-
gular de Rafard.  

O encontro foi com 
o Deputado Estadual 
Carlos Cézar, pastor e 
secretário nacional de 
Comunicação da Igreja 
Quadrangular do Brasil, 

e o Deputado Federal Je-
fferson Alves de Campos, 
vice-presidente nacional 
da Igreja Quadrangular 
no Brasil. 

“Me sinto honrado em 
representar nossa Igre-
ja na Câmara Municipal 
de Rafard. Não só nos-
sos membros da Igreja 
Quadrangular, mas todos 
de nossa cidade, podem 
contar com meu trabalho 
e dedicação”, disse Mar-
celo.

O vereador eleito afir-
mou, ainda, que haverá 
apoio para a vinda de re-
cursos para o município 
através dos deputados 
Carlos César e Jefferson 
Alves. “Eles serão nos-
sos deputados parceiros 
e conto com eles para 
trazer recursos para Ra-
fard”.

Marcelo da Silva, vereador eleito de Rafard, durante encontro com Lideranças 
da Igreja Quadrangular e deputados  (Foto: Arquivo pessoal)

Celebração do 
Natal Luz de 

Capivari acontecerá 
na Praça Central 

NATAL

Com o tema “Magia e 
Superação”, o Natal Luz 
2020 de Capivari acon-
tecerá na Praça Central, 
a partir do dia 12 de de-
zembro e vai até o dia 23 
de dezembro, das 19h às 
22h.  

Neste ano, a festivi-
dade natalina contará 
com uma decoração en-
cantadora e diferencia-
da, abusando das luzes e 
painéis de led com temas 
natalinos, além do tradi-
cional presépio e da vila 
natalina. Além disso, não 
poderia faltar a atração 
principal, a presença do 
ilustre Papai Noel para 
alegrar a noite da crian-
çada. Por questões de se-
gurança pela Covid-19, 
as fotos poderão ser tira-
das com distância segura 
com o Papai Noel.  

O espaço também será 
utilizado para homenage-
ar todos os profissionais 
de saúde de Capivari, 
mostrando toda a grati-
dão pelo trabalho que fi-
zeram e fazem por todos, 
principalmente neste mo-
mento de pandemia.  

Apesar das circunstân-
cias que todos estamos 

enfrentando, o Natal é 
uma época de boas ener-
gias, de alegria, cheio de 
harmonia e repleto de 
paz. Festeje com sabedo-
ria e cuidado, lembrando 
sempre das normas sani-
tárias e orientações rea-
lizadas pelo Plano SP e 
pelo município.   

A celebração seguirá 
todas as normas sanitá-
rias de prevenção ao co-
ronavírus. Algumas são: 
lavar as mãos com água 
e sabão ou utilizar álcool 
em gel 70%, manter pelo 
menos 1,5m de distância 
de uma pessoa para outra 
e o uso de máscara obri-
gatório. 
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Capela reformada, Quitanda da São Bernardo e 
Vivenda são apostas para o Turismo em Rafard

Uma volta na fazenda  |  Local já está de cara nova e aos poucos atrai visitantes; tem inauguração prevista para o aniversário da cidade

Em tempos de pan-
demia da COVID-19, as 
atividades e eventos na 
Fazenda São Bernardo, 
em Rafard, estão sus-
pensos.

Para não perder tem-
po e preparar a Fazenda 
para receber os visitan-
tes, assim que as ativida-
des voltarem, a Abaçaí 
está com uma programa-
ção de limpeza, plantio 
de mudas, cuidados de 
preservação e prepara-
ção de espaço físico para 
novidades em 2021.

Toninho Macedo, pre-
sidente da Abaçaí Cul-
tura e Arte, associação 
proprietária da Fazenda 
São Bernardo, com pos-
se de escritura definitiva 
desde 2016, conta que 
os grupos voluntários se 
revezam durante a pan-
demia e ajudam a cuidar 
do casarão e de todo o 
entorno da fazenda. 

“São muitos os vo-
luntários. Temos os 
moradores que ajudam, 
temos os membros da 
Abaçaí e outras pessoas 
que gostam da fazenda 
e nos ajudam a cuidar. 
Tudo está ficando ainda 

mais bonito para receber 
os visitantes, quando as 
atividades voltarem”, 
conta Toninho, na ex-
pectativa para 2021.

Além do plantio e 
cuidados de limpeza, a 
Capela da Fazenda São 
Bernardo foi recuperada. 
Voluntários ajudaram na 
pintura, recuperação da 
estrutura, jardinagem e 
todo o entorno da capela 
foi limpo. E já tem pro-
jeto para a construção de 
banheiros. 

No mesmo local, ao 
lado da capela, está sen-
do construída uma es-
trutura que vai abrigar 
a Quitanda da Fazenda 
São Bernardo. “Aqui 
vamos vender ovos, fru-
tas, pães e muitos outros 
produtos da fazenda. Vai 
ter café, caldo de cana e 
um fogão de lenha que 
vai fazer cavaca [espécie 
de broa assada na cha-
pa], curau e pamonha”, 
conta Macedo. Ele apos-
ta no sucesso do espaço 
como ponto de encontro 
na fazenda. 

A inauguração oficial 
da Quitanda de São Ber-
nardo está prevista para 

março de 2021, no ani-
versário de Rafard. 

Hoje, com 47 anos de 
história, a Abaçaí já se 
prepara para as Bodas 
de Ouro da Associação, 
que completa 50 anos 
em 2023. 

Da Redação
Toninho Macedo re-

cebeu a equipe do jornal 
O Semanário na tarde de 
sexta-feira (4). Ansioso 
para mostrar as mudan-
ças no casarão e em todo 
entorno da Fazenda São 
Bernardo, ele comemo-
rou as conquistas durante 
o período da pandemia.

O casarão, conheci-
do por ter abrigado em 
sua infância, a pintora 
Tarsila do Amaral, prati-
camente se transformou 
em um museu eclético, 
que mistura história e 
religião.

No entorno da casa, 
Toninho fez questão de 
mostrar a florada dos pés 
de primavera, os jerivás 
e a mudas de pitaia. Re-
almente, o espaço está 
mais amigável e colorido 
para receber os turistas.

Dali, fomos convida-

dos a ver a transforma-
ção da Capela de São 
Bernardo. Arriscamos 
dizer que só os morado-
res mais antigos a viram 
tão limpa e bonita desse 
jeito. Sem dizer que o 
entorno recebeu o plan-
tio de dezenas de mudas 
e em outros espaços, ga-
nhou bancos de eucalip-
to, esculpidos pelos pró-
prios moradores.

A quitanda promete 
ser uma das futuras atra-
ções da fazenda. É uma 
nova forma de fomentar 
o turismo no local, en-
volvendo os moradores e 
incentivando à produção 
de produtos artesanais.

Entre um pé de jabo-
ticaba e outro [estavam 
forrados e as frutas do-
cinhas], Toninho con-
tou dos planos para dois 
espaços tombados, que 
abrigavam o antigo ar-
mazém e o clube dos 
frequentadores do cam-
po de futebol de São 
Bernardo. Ali, a preten-
são é criar um espaço 
de cultura, com livros e 
apresentações musicais.

Nossa visita se en-
cerrou em outro casarão 
logo mais à frente, sob a 
guarda da ‘dona Cida’, 
que nos recepcionou ca-
rinhosamente. O espaço, 
chamado de ‘Vivenda’, 
será um local onde as 
pessoas poderão viven-
ciar o contato com os 
animais [vacas leiteiras, 
carneiros, galinhas e ou-
tros bichos].

Difícil de acreditar 

que casarões com tantas 
histórias, foram demo-
lidos em nossa cidade. 
Este, seria mais um de-
les, não fosse a interfe-
rência da Abaçaí.

É fácil enxergar o 
potencial turístico da 
Fazenda São Bernardo 
como um ponto de par-
tida para colocar Ra-
fard de vez no Mapa do 
Turismo do Estado de 
São Paulo. Mais do que 
apoio político e finan-
ceiro, é preciso acreditar 
e mostrar a capacidade e 
conhecimentos do povo 
rafardense, seja no arte-
sanato, na culinária ou 
na agricultura.

O restante, fica para 
uma próxima visita, 
quem sabe, para um 
dedo de prosa com um 
café de fogão a lenha na 
tão esperada Quitanda 
da São Bernardo.

Do lado esquerdo a Capela São Bernardo e do lado direito, ao fundo, construção da Quitanda (Foto: Túlio Darros)



Existem certas pessoas, que passam por nossas vidas, 
e queiramos ou não, acabam, ainda que indelevelmente 
por marcar nosso passado, carregando-o de lembranças, 
que de quando em quando, através de uns relampejos de 
memória, nos fazem lembrar parte daquilo que vivemos, 
ouvimos ou sentimos no decorrer de nossa fugaz exis-
tência.

Dias atrás, eu tive esses relampejos de memória e co-
mecei a lembrar de uma declamação que um senhor cha-
mado Luiz, que todos que o conheciam, o tratavam por 
“Zinho” declamava sempre que ia cortar o cabelo na bar-
bearia do meu pai. No início algumas frases soltas, de-
pois uma estrofe, e por �m passados quase meio século, 
lembrei-me de praticamente a declamação por completo.  

Zinho, que quando eu conheci já era idoso e ainda 
solteiro, morava só, numa chácara na velha estrada de 
terra que ia do bairro Padovani para a Vila Fátima, es-
trada que hoje tem o nome de Avenida Brigadeiro Faria 
Lima.

Zinho mesmo aposentado, vendia aqui na região ca-
chaça, que ele trazia da cidade de Rio das Pedras, da fá-
brica dos irmãos Limongi. Carregava o saco com os li-
tros de pinga nos lombos como se fossem leves para ele. 
Usava um chapéu de palha, e quase sempre andava a pé 
e para ir buscar seu artigo de venda, usava o trem da So-
rocabana, para se locomover. Na foto, a antiga estação 
ferroviária da cidade de Rio das Pedras. 

Muito inteligente, dizia que sendo caboclo da roça, se 
tivesse quando era jovem a oportunidade de poder fre-
quentar uma universidade, seria o segundo Rui Barbosa, 
tal era sua perspicácia e facilidade de aprendizado.

Não admitia que ninguém o chamasse de Senhor! 
“Senhor só existe um e está no céu!” Dizia ele...

Segundo consta, nunca namorou, optou por viver 
uma vida como um ermitão, e morreu solteiro na cidade 
de Sorocaba, onde passou a residir na casa de seu irmão 
Benedito, depois que perdeu as forças pelo peso da idade. 

Como escrevi acima, Zinho declamava uma espécie 
de poema que era mais ou menos assim, se a memória 
não me trai...   

“Fui correr um casamento bem contra meu coração 
mulher quando quer casar, melhor largar mão. Não que 
não seja um bonito rapagão, o defeito que ele tem é ser 
muito mandrião (que é vagabundo), faz três meses que 
se casou e se pôs muito poupão. Está cumprindo a dieta 
da sua namoração. Acorda ao meio dia amarelo que nem 
mamão, balançando em boa rede, até parece um cidadão, 
açúcar nenhum terrão, pó de café também não, aranha 
fazendo teia na boca do caldeirão. Mulher quer reclamar 
certeza não tem razão, ela foi bem avisada qual era sua 
geração. De repente veio de lá de dentro, um velhinho 
pisando duro no chão. Marvado me deu tanto pescoção. 
Preciso me retirar, negócio não teve bão. Agora! namorar 
�lha dos outros, não é minha inclinação”.

Grato por nos prestigiar com sua leitura, e um grande 
e fraterno abraço.

“Zinho” – um personagem 
da minha infância
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“O mundo maravilhoso das malhas”

R. Regente Feijó, 902 - Capivari
 3491.1246

Confecções Soreli Ltda-MEAgro Comercial e Papelaria 

GLOBAL

R. Maurício Allain, 130 - Rafard
Fone: (19) 3496-1235

Toda linha de materiais p/ escritório e escolar. 
Pintos, rações, materiais p/ pesca, ferramentas 

e produtos veterinários

ENTREGA À DOMICÍLIO

R. Cons. Gavião Peixoto, 617 - RAFARD

Fone: (19) 3496-1691

Pães - Doces - Bolos
Sorvetes - Café Espresso

R. Maurício Allain, 119
Fone: (19) 3496-1187

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

Ruth não traz arrependimentos 
dos 24 anos de serviço público

Entrevista  |  “Casas populares, reforma nas escolas e creches novas, estão entre as conquistas”

Encerrando o manda-
to em Mombuca, a pre-
feita Maria Ruth Bellan-
ga de Oliveira concedeu 
entrevista ao Jornal O 
Semanário e fez uma 
avaliação de suas con-
quistas, desafios e o que 
não foi possível concre-
tizar durante sua passa-
gem pela prefeitura. 

Confira a íntegra das 
respostas nesta exclusi-
va para o periódico. 

O Semanário - Em 
2020, o Brasil viveu o 
episódio atípico da che-
gada do coronavírus. 
Como isso afetou o pla-
nejamento de sua gestão 
na Prefeitura? Quais fo-
ram as maiores dificul-
dades até o momento? 

Ruth - Graças as di-
retrizes e protocolos de 
prevenção realizado pela 
nossa gestão, Mombuca 
foi uma das últimas cida-
des a registrar o primei-
ro caso de coronavírus. 
Mesmo assim, fomos 
muito afetados, pois ti-
vemos que adotar várias 
medidas para conter a 
pandemia. Também so-
fremos uma queda signi-
ficativa na arrecadação 
do município. Uma das 
maiores dificuldades foi 
a paralização de todas 
as atividades escolares, 
culturais e esportivas. 
Sabemos que os pais não 
tem onde deixar seus fi-
lhos para irem trabalhar. 
E isso é um transtorno 
para todos nós!

O Semanário - Cite 
três conquistas das 
quais você destacaria 
como principais nestes 
quase quatro anos de 
mandato como prefeita 
de Mombuca. 

Ruth - Muitas foram 
as conquistas do nosso 
governo, e será difícil re-
sumir nesse espaço, em 
torno de 60 conquistas 
importantes para o nosso 
município. A redução no 
déficit habitacional, com 
a aquisição dos terrenos 
e a entrega de 76 mora-
dias; A reforma geral da 
escola municipal “Pro-
fessora Argentina Fran-

cês” estruturada como 
uma escola de primeiro 
mundo; inauguramos 
duas novas creches, uma 
no centro e a Creche Pró 
Infância, no bairro Vila 
Nova; asfalto no bairro 
Césare Purgatto; recape 
em todas as ruas do bair-
ro Vila Nova; aquisição 
de veículos novos.

O Semanário - O que 
estava entre suas priori-
dades na Administração 
e que não será possível 
concretizar até o dia 31 
de dezembro? Quais os 
principais motivos que 
impediram que esta 
prioridade fosse alcan-
çada?

Ruth - A recuperação 
total da Estrada Vicinal 
MBC 040, que devido 
à falta de aprovação do 
financiamento com a 
Caixa Econômica Fede-
ral (FINAME), ficamos 
impedidos de executar a 
obra; a legalização dos 
terrenos do núcleo B e 
M, no bairro Vila Nova, 
através do Programa Ci-
dade Legal, mas que so-
mente os terrenos do nú-
cleo M estão aprovados 
para serem entregues no 
próximo ano; a reforma 
das piscinas e também 
a reforma da Praça da 
Igreja Matriz, não con-
seguimos concretizar 
por falta de recursos.

O Semanário - Como 
você avalia os resulta-
dos de sua gestão como 
prefeita do município? 
Faria algo diferente do 
que fez até hoje? 

Ruth - Evidentemen-
te, não conseguimos rea-
lizar tudo que queríamos, 
mas temos a certeza de 
que fizemos muito além 
do que as condições 
nos permitiam. Mesmo 
com muitas dificulda-
des, procuramos fazer 
com eficiência e atende-
mos a todos da melhor 
maneira. Aproveito a 
oportunidade para agra-
decer a população que 
sempre confiou em mim 
e na minha capacidade 
de governar Mombuca. 
Nunca tive a ilusão do 

acerto absoluto e das 
ações irreparáveis, pois 
os erros fazem parte da 
humanidade. E para nós 
será sempre um aprendi-
zado.                                                                                                                                    

O Semanário - En-
cerrando seu mandato 
à frente do Executivo 
de Mombuca, quais são 
suas futuras pretensões 
políticas? 

Ruth - Ainda é cedo 
para confirmar minhas 
pretensões políticas fu-
turas! Só posso dizer 
que dediquei mais de 24 
anos ao serviço público 
municipal de Mombu-
ca, e o arrependimento 
jamais terá espaço em 
meu coração. Ao con-
trário, sou muito grata a 
população de Mombuca 
pelo carinho, confian-
ça e o apoio de sempre. 
Vou continuar atenden-
do a todos que precisam, 
sem exceção. Contem 
comigo! 

O Semanário - Que 
mensagem você deixa-
ria para o próximo pre-
feito a partir de 2021. 

Ruth - Gostaria de 
parabenizar o prefeito 
eleito, Rogério Ap. Al-
calde (Formiguinha), 
pela vitória nas últimas 
eleições em Mombuca.  
Que, juntamente com 
sua equipe, possa reali-
zar um ótimo trabalho, 
e tenha condições fa-

voráveis para governar 
nossa cidade, com sa-
bedoria para enfrentar 
e resolver os problemas 
que virão. Que nos pró-
ximos 4 anos, suas ações 
de governo sejam em 
benefício de todos, com 
transparência e muita 
responsabilidade, Deus 
abençoe! 

O Semanário - Qual 
sua mensagem de final 
de mandato para os 
mombucanos.

Ruth - Queridos ami-
gos de Mombuca, esta-
mos chegando ao final 
de mais um mandato. 
Agradeço a todos pela 
confiança em mim de-
positada e o apoio que 
me deram ao longo des-
se período. Com muita 
gratidão e a certeza, que 
fizemos tudo o que es-
tava ao nosso alcance, 
saímos de cabeça ergui-
da, celebrando todas as 
conquistas do nosso go-
verno. Muito obrigada, 
Deus abençoe a todos 
com muita saúde e paz 
no coração. 

Prefeita Ruth se despede e deseja sorte ao sucessor (Foto: Arquivo pessoal)
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Valor: R$ 102,00 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Valor: R$ 184,968 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

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

Piracicaba, pós graduando em Direito 
Previdenciário pela Ebradi

Auxílio reclusão
Caros leitores, ao 

longo de várias sema-
nas, trouxemos à tona 
diversas matérias sobre 
temas ligados ao direi-
to previdenciário, sendo 
boa parte deles, velhos 
conhecidos da sociedade 
em geral, como aposen-
tadorias, pensões, etc, en-
quanto outros, pela falta 
de informação, guardam 
consigo um indevido es-
tigma negativo, comu-
mente fomentado por 
boatos ou informações 
inverídicas, que acabam 
por deturpar a real razão 
pelo qual o benefício foi 
originalmente instituído. 

Este é o caso do Au-
xílio Reclusão, tido er-
roneamente por muitos 
como, “bolsa bandido”, 
“bolsa presidiário”, ou 
ainda, “salário do presi-
diário”, conforme se nota 
facilmente em consultas 
sobre o tema em sites de 
pesquisa.

Diferentemente de to-
das as conotações pejo-
rativas imputadas à este 
benefício, o auxílio reclu-
são é um importante di-
reito previsto no art. 201, 
inc. IV da Constituição 
Federal, cuja � nalidade é 
garantir amparo aos de-
pendentes do segurado 
de baixa renda, recluso 
em regime fechado.

Portanto, para que 
os dependentes tenham 
acesso à esse direito, é 
necessário que na data 
da prisão, o recluso te-
nha a qualidade de segu-
rado junto ao INSS, não 
esteja recebendo outro 
benefício previdenciário, 

bem como, possuir como 
último salário de contri-
buição valor abaixo do 
previsto na Portaria Mi-
nisterial nº 914 de 13 de 
janeiro de 2020, cujo li-
mite estipulado em 2020 
é de R$1.425,56.

É importante salientar 
que a partir da Medida 
Provisória nº 871/2019, 
foi instituída carência de 
24 meses para a conces-
são do benefício, sendo 
este, o período mínimo 
necessário de contribui-
ção do segurado, para 
que seus dependentes fa-
çam jus ao direito.

Quanto ao início do 
benefício, vale dizer que, 
se requerido em até 90 
dias da prisão, será de-
vido desde a data desse 
fato, sendo que, requeri-
do o benefício após os 90 
dias, será devido a partir 
da data do requerimento.

Já, no tocante ao tem-
po de duração, este irá 
variar conforme o perí-
odo de contribuição do 
segurado, bem como da 
idade dos bene� ciários, 
conforme as hipóteses 
previstas no art. 77, §2º 
da Lei 8213/91, e somen-
te será devido enquanto 
o segurado estiver preso 
em regime fechado, pois, 
em caso de fuga da uni-
dade onde se encontra 
detido, o benefício será 
suspenso, bem como, em 
caso de progressão de re-
gime prisional, ou, tendo 
sua liberdade decretada, 
o benefício será cessado. 

Portanto, embora o as-
sunto ainda seja visto por 
parte da sociedade como 

algo injusto, sendo, inclu-
sive, causador de revolta 
em muitos de nós brasi-
leiros, já que por vezes, as 
vítimas vivem com me-
nos do que seria o auxílio 
aos dependentes do re-
cluso, ainda assim, alguns 
pontos precisam ser des-
misti� cados, tudo para 
melhor compreensão e 
consequentemente para 
melhor análise e � rmação 
de juízo sobre o assunto.

Para tanto, há que se 
esclarecer alguns aspec-
tos de suma importância:

1 - O auxílio reclusão 
não é um benefício ao 
preso, mas sim aos seus 
dependentes, que muitas 
vezes, de forma abrupta, 
se veem sem o garantidor 
do seu sustento no nú-
cleo familiar, sem que es-
tes concorram com qual-
quer culpa sobre os atos 
ilícitos do mantenedor.

2 – O auxílio não é 
pago proporcionalmente 
à quantidade de depen-
dentes, sendo apenas um 
benefício, dividido entre 
os mesmos.

3 – Os valores pagos 
à título do auxílio reclu-
são são provenientes de 
contribuições já vertidas 
pelo recluso ao INSS.

4 – O benefício em 
questão possui regras 
de concessão bastan-
te rígidas, de modo que 
somente de 5% a 8% da 
população carcerária do 
Brasil faz jus ao auxílio 
reclusão.

Esperamos nos ver em 
breve, com mais assuntos 
sobre direito previdenci-
ário.

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

Piracicaba, pós graduando em Direito 
Previdenciário pela Ebradi Sessões de Posse serão restritas ao 

público em 1º de janeiro de 2021

Política  |  Prefeitos, vices e vereadores tomarão posse para novo quadriênio

Por conta da pandemia 
da COVID-19, a diploma-
ção dos eleitos nas últimas 
Eleições Municipais de Ra-
fard, Capivari e Mombuca, 
já não aconteceu. As sessões 
de posse, marcadas para 1º 
de janeiro de 2021, devem 
acontecer, porém, com res-
trições. 

Em Rafard, a sessão de 
posse do prefeito, vice e ve-
readores eleitos será às 10h 
no plenário da Câmara Mu-
nicipal. Cada um dos eleitos 
poderá levar até três convi-
dados. Os nomes devem ser 
agendados com antecedência 
e na chegada haverá lista de 
presença.

“Para atender o protocolo 
de prevenção vamos restrin-

gir a presença do público em 
40% da capacidade do ple-
nário. Vivemos um momen-
to complicado da pandemia 
com o retorno à fase amarela, 
por isso essa medida é neces-
sária”, comenta o presiden-
te da Casa, vereador Marco 
Brigati. 

Além dos convidados de 
cada eleito, também terão 
acesso à sessão, o atual pre-
feito do município, Carlos 
Roberto Bueno, e sua espo-
sa, funcionários do Legislati-
vo, imprensa local e Guarda 
Civil Municipal.

Capivari vai seguir crité-
rios parecidos. Segundo a as-
sessoria de Imprensa, serão 
adotados todos os protocolos 
de segurança e cada eleito 

poderá levar no máximo cin-
co convidados, com inscri-
ção prévia. Os funcionários, 
estarão apenas os que atuam 
na sessão e para a imprensa 
será convidado um represen-
tante por veículo de comuni-
cação. 

Nas duas cidades, as Ses-
sões serão transmitidas pe-
las redes sociais. Ocorrem 
também, no mesmo dia, a 
votação para compor a mesa 
diretora com a escolha do 
presidente da Câmara, 1º e 
2º vice-presidentes e 1º e 2º 
secretários. 

Na cidade de Mombuca, 
o Legislativo ainda não de-
fi niu como será o protocolo 
de realização da Sessão de 
Posse.
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Somem as vagas temporárias 
de final de ano nos comércios

Capivari  |  No mesmo período, em 2019, essas vagas já estavam disponíveis

A segunda quinzena 
de dezembro se apro-
xima, mês em que a 
vendas de final de ano 
costumam aumentar o 
movimento nas lojas e 
comércios. 

Para suprir a deman-
da de clientes, tradicio-
nalmente são ofertadas 
as vagas temporárias. A 
maior oferta surge entre 
as lojas de roupas, cal-
çados e cosméticos. Po-
rém, em 2020, as vagas 
temporárias praticamen-
te sumiram. 

Em Capivari, até a 
primeira semana de de-
zembro, não havia ne-
nhuma vaga temporária 
disponível no PAT (Pos-
to de Atendimento ao 
Trabalhador). 

“Até o presente mo-
mento não registramos 
no PAT, solicitação de 
vagas temporárias para 
o final do ano. Ano pas-
sado, nesse mesmo perí-
odo, já tínhamos dispo-
níveis vários postos de 
trabalho temporários”, 
afirma Ivan Rosatto de 
Carvalho, Secretário de 
Desenvolvimento Eco-
nômico e Emprego de 
Capivari.

De acordo com a se-
cretaria, não só as vagas 
temporárias, mas tam-

bém as vagas perma-
nentes em indústrias e 
comércio local também 
reduziram com a pande-
mia.

Rosatto explica que 
houve redução na ofer-
ta de vagas e o comér-
cio local foi o setor que 
mais fechou postos de 
trabalho. “Com o co-
mércio fechado, muitos 
empresários fecharam as 
portas e muitos cidadãos 
perderam seus empre-
gos. Esperamos que com 
a reabertura gradual do 
comércio esses postos de 
trabalho sejam preenchi-
dos novamente”, torce.

A avaliação da Secre-
taria de Desenvolvimen-
to e Emprego de Capi-

vari diante do cenário 
da crise econômica, é de 
que todas as empresas, 
de grande ou pequeno 
porte, atingidas pelos 
decretos do Governo do 
Estado de São Paulo, es-
tão sendo altamente im-
pactadas. 

“O impacto da pan-
demia terá amplas con-
sequências para a eco-
nomia local. Grandes e 
pequenos empresários 
foram forçados a fechar 
as portas e suspender 
suas atividades”, diz 
Ivan Rosatto. Ele acredi-
ta que a superação desse 
impacto só virá com o 
restabelecimento da nor-
malidade e com a imuni-
zação através da vacina.

Pandemia e política são os grandes responsáveis (Foto: Arquivo/O Semanário)

Legislativo vota Orçamento 
2021 e encerra as atividades 
do ano em sessão tranquila

Receita  |  Expectativa é que novo Governo arrecade mais de R$ 50 milhões

Na terça-feira (8), foi 
realizada a última ses-
são ordinária da Câmara 
Municipal de Rafard no 
ano de 2020. Essa foi 
também a última dos ve-
readores que compõem a 
Legislatura 2017/2020. 

Com apenas uma pro-
positura para votação, 
a câmara encerrou seus 
trabalhos aprovando, 
por unanimidade, o Pro-
jeto de Lei 26/2020, que 
estima a receita e fixa 
as despesas do Execu-
tivo para 2021, em R$ 
50.030.000,00.

Nem todos os verea-
dores usaram a tribuna 
livre. Alexandre Ferraz 
Fontolan, Felipe Diez 
Marchioretto e Daniel 
Teodoro não falaram na 
última sessão. 

De modo geral, os que 
se pronunciaram, Mário 
Severino da Silva, Fábio 
dos Santos, Wagner Bra-

galda, Ângela Barboza, 
Alex Sandro dos Santos 
e Marco Brigati, fizeram 
uma retrospectiva de 
suas conquistas e agra-
decimentos ao final do 
mandato.

Troca das cadeiras 
As cadeiras do Legis-

lativo de Rafard terão 
novos nomes em 2021. 
Dos nove, da composi-
ção atual, apenas dois 
tentaram a reeleição. 
São eles Alexandre Fer-
raz Fontolan, reeleito 
com 285 votos, e Mário 
Severino da Silva, com 
73 votos, que não conse-
guiu se reeleger. 

Outros três vereado-
res foram para a disputa 
de prefeito. Fábio dos 
Santos, Ângela Barboza 
e Alex Sandro dos San-
tos. Para vice, disputou, 
ao lado de Fabinho, o 
vereador Wagner Bra-

galda.  Para os próximos 
quatro anos do Execu-
tivo foram eleitos Fabi-
nho e Wagner Bragalda. 

Os outros três nomes 
da atual Legislatura de-
cidiram ficar fora da po-
lítica nas últimas Elei-
ções - Marco A. Brigati, 
Daniel Teodoro e Felipe 
Diez Marchioretto.

Quem fica é o verea-
dor Alexandre Fontolan, 
que vai compor o Legis-
lativo 2021/2024, com 
outros quatro nomes já 
conhecidos na verean-
ça. Retornam para mais 
um mandato os eleitos 
Alaércio Scarso, Ernes-
to Brigati, Rodolfo Min-
çon e Luiz Antonio Fer-
reira Brito, o Doca. Para 
completar o time vem os 
‘novatos’: Rogério Dias 
Rodrigues, Marcelo da 
Silva, Luís Fernando 
Zape e Pedro Reinaldo 
Rosa. 




