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Página 11
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Governo mantém volta às 
aulas presenciais para o ano 
letivo de 2021 e define regras

ENTREVISTA

 Decreto 
libera 

abertura 
do comércio 
até as 22h

CAPIVARI

Página 9

Fabinho e Wagner 
anunciam primeiro 

nome da equipe 
de governo

RAFARD
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2 18 DE DEZEMBRO DE 2020O Semanário

JORNAL O SEMANÁRIO REGIONAL 
FUNDADO EM 15 DE MAIO DE 1991

Publicação da empresa: Darcam Editora Ltda.-ME

R. Domingos Ruzza, 147, Jardim Ana - CEP 13370-000 - Rafard/SP
F���/W����A��: (19) 3496-1747
www.jornalosemanario.com.br

F���������:
J��� C����� D�����
J��� P������

D������ G����/E����� R����������:
T���� D����� - MTB 63932/SP 
tuliodarros@osemanario.com.br

F���������/C��������:
D���� C���������
fi nanceiro@osemanario.com.br

I��������: G������ T������
T������: 2.000 ����������
P������������: S������

Mídias Sociais:
Facebook: osemanarioregional
Twi� er: _osemanario

WhatsApp:
(19) 3496-1747

Preço de venda avulsa: R$ 2,00 | Valores de assinatura: Anual - R$ 120,00 (à vista) ou 3x de R$ 50,00 |  (Valores para assinatura nas cidades de circulação do jornal: Rafard e Capivari)

O� ������� ��������� ��� �������� ��������������� � ������� �� ������. S�� �� ������� ���������������� �� ���� �������.

OpiniÃo
Repelente natural 

contra o coronavírus
Os dias vão passando e o assunto que conti-

nua em alta é a pandemia do coronavírus.
Uma doença que tem medo de eleição, levan-

do em conta que os números caíram drastica-
mente às vésperas do período eleitoral. Será o 
ambiente político um repelente natural?

Como já era de se esperar, depois de quase 
um ano escutando o bordão, “fi que em casa”, os 
eleitores foram incentivados a receber os can-
didatos e ir às urnas, cumprir o seu dever de ci-
dadão. Acreditamos que tal liberação, pensan-
do em consenso com a medicina, como gosta de 
dizer o governador João Dória.

Durante esse período, até as grandes mídias 
esqueceram que o tal vírus existia, mudando 
o foco para o que lhes era de interesse ou dos 
seus.

E de repente, passadas as eleições munici-
pais, chega a chamada ‘segunda onda da Co-
vid-19’. Regressão, fecha aqui, proíbe ali, isso 
pode, isso não pode. Que vergonha!

Alguém aí, no dia da eleição, viu alguém fa-
zendo aferição de temperatura? Ou até mesmo 
alguém orientando as pessoas a manterem 1,5m 
de distância um do outro? Álcool em gel?

Ora, se os comércios são obrigados a tudo 
isso, por que na eleição não houve tamanha 
preocupação? Ah, verdade, o repelente natural!

Ninguém pode negar que a doença está aí, 
matando nossos amigos, familiares e conheci-
dos. É preciso se cuidar sim, zelando pela higie-
ne e saúde nossa e do próximo. Mas como essa 
doença, existem inúmeras outras que continu-
am matando milhares de pessoas diariamente, 
devido a falta de estrutura do sistema de saúde 
ou por vacinas e medicamentos que curem ou 
prolonguem a vida do ser humano.

Segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), entre as 10 principais causas de morte 
no mundo antes da pandemia, sete eram do-
enças crônicas, como doença cardiovascular, 
respiratória, neonatal, tuberculose, diabetes, 
Alzheimer, entre outros.

Como diz o grande jornalista Alexandre Gar-
cia, a diferença entre a Covid-19 e as outras do-
enças, é o marketing por traz da doença, que 
isolou as pessoas durante meses, criou barrei-
ras para a economia que estava em pleno cres-
cimento, e deixou tantas outras pessoas doen-
tes psicologicamente.

Concluindo, ainda somos obrigados a convi-
ver com a política que estão fazendo em cima 
da vacina que deve trazer a cura para a doença. 

Tristes, seguimos para um 2021 ainda incer-
to! Desejamos que seja promissor e, pelo me-
nos, mais feliz.

Editorial

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

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

Três histórias para você concluir
Exponho três histórias 

verídicas, muito interes-
santes para o leitor escre-
ver a conclusão. A primei-
ra aconteceu nos EUA, no 
Estado de New Jersey. Jack 
Je� rey foi um “serial kil-
ler”.  Levava moças para 
sua casa, matava-as, pica-
va-as e colocava no freezer. 
E para nossa repulsa, co-
mia-as em suas refeições. 
Até que um dia foi desco-
berto, prenderam-no. No 
dia do seu julgamento não 
se mostrou arrependido, 
pelo contrário, muito se-
reno, chegou a sorrir no 
momento de sua senten-
ça: “condenado à morte 
na cadeira elétrica”. Nos 
EUA não se executa ime-
diatamente. Jack � cou na 
cadeia por quase um ano 
para receber a última refei-
ção. Nesse tempo recebeu 
uma visita que lhe entre-
gou uma Bíblia. Começou 
ler de forma irônica, con-
tudo, três meses depois, 
ele escreveu uma carta pe-
dindo perdão às famílias 
que enlutara, à Corte que o 
julgara e ao povo. Escreveu 
que estava no corredor da 
morte, reconhecia a justiça 
da sentença, mas que iria 
morrer tranquilo e livre 
porque Cristo o libertara 
da morte eterna.

A segunda história 
aconteceu com uma jovem 
chamada Elcana P. Morais 

Lopes de Araguaína, TO, 
em 2009. Terminando o 
curso de História ela foi 
fazer faculdade de música 
em uma faculdade adven-
tista. No entanto, diz ela: 
“quando cheguei percebi 
que não havia vaga no in-
ternato”. “Permitiram-me 
dormir na capela do resi-
dencial feminino por três 
noites, mas com a superlo-
tação e necessidade de uso 
da capela, minhas possibi-
lidades de � car no interna-
to terminaram, e eu ainda 
não havia conseguido uma 
casa. Além disso, para meu 
desespero, o dia estava no 
� m e eu não tinha onde 
dormir. Sem saber o que 
fazer, caminhei desolada 
até à portaria do campus 
e encontrei um rapaz que 
tentou me ajudar, mas sem 
sucesso. Enquanto con-
versávamos, uma moça 
passou por nós e, após se 
afastar um pouco, retor-
nou e me perguntou se eu 
gostaria de � car em sua 
casa até eu encontrar um 
lugar para � car. Meu cora-
ção palpitou de felicidade, 
e logo respondi que sim”.

“Alegria e gratidão a 
Deus pela bênção recebida 
resumem o que senti na-
quele momento. Ele que-
ria que eu soubesse que 
aquilo não havia sido uma 
coincidência. Após algum 
tempo, a moça que me re-

cebeu me confessou”: ‘Na-
quele dia, não queria con-
vidá-la. Passei por você e 
continuei meu caminho. 
Contudo senti que Deus 
estava me dizendo: Volte e 
chame aquela jovem para 
sua casa. Não queria fazer 
aquilo, então continuei an-
dando; porém, novamente 
ouvi em meu coração: Vol-
te e chame aquela jovem! 
Mais uma vez, disse não. 
Até que ouvi pela terceira 
vez: Chame-a. Foi aí que 
decidi voltar e chamar 
você’. “Deus me guiou até 
o � m do curso... Por esta 
experiência, entendi e per-
cebi que a destra de Deus 
sempre vai me sustentar”. 

“Se o Senhor cuidou de 
mim, Ele também cuidará 
de você. Que tal deixar que 
essa mão poderosa fortale-
ça, ajude e sustente você”? 
(Meditação Matinal, 2020 
p. 277).

A terceira aconteceu 
com “Falcão”, apelido de 
guerra de um tra� cante de 
drogas do Rio de Janeiro. 
Falcão era um tra� cante 
de prestígio na sua facção 
– CV. Era um dos líderes. 
Enfrentou policiais em 
vários tiroteios, matou, 
segundo ele mesmo três 
policiais; era temido por 
todos. En� m, Falcão foi 
preso. Apanhou muito, 
quebraram-lhe vários os-
sos, e o abandonaram na 

cela, tido como morto. En-
tretanto, com os passar dos 
dias, recobrou a vida. Um 
visitante anônimo lhe deu 
uma Bíblia, que ele passou 
a ler como passatempo, e 
descobriu nela que Jesus 
veio chamar o pecador (Mt 
9:13). 

Ele me disse: “Ali eu me 
ajoelhei e orei: Se Tu exis-
tes e vieste chamar-me, ti-
ra-me daqui e eu vou con-
tar a todos os milagres que 
� zeste por mim”. Dois dias 
depois, recebeu a carta de 
soltura.

Falcão esteve uma se-
mana em minha casa. Fa-
lou aos membros da nossa 
Igreja, mostrou os sinais 
das sete balas pelo corpo, 
três delas ainda estavam 
cravadas. Ele apelava para 
que abandonassem os ví-
cios, cressem no Deus, para 
quem nada é impossível.

Após ler estes relatos 
muito abreviados qual é a 
sua conclusão? Você acha 
que Deus existe, está Vivo 
e participa da sua histó-
ria? “O néscio diz no seu 
coração: Não há Deus” (Sl 
53:1). Não se admire, no 
século 21 há muitos deles, 
pois Jesus previu: “... quan-
do vier o Filho do Homem 
achará fé na Terra?” (Lc 
18:8).

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

Natal... Bruno, queimado numa fogueira
Natal, nascimento. O 

Natal mais importante 
para os ocidentais é o nas-
cimento de Jesus.

Música é sempre bom, 
e no nascimento de Jesus 
houve “uma multidão dos 
exércitos celestiais, louvan-
do a Deus” (Lucas 2:13).

Diversos estudos têm 
demonstrado que a mú-
sica pode melhorar nosso 
humor e até afastar a de-
pressão e a ansiedade. A 
música melhora o � uxo 
sanguíneo, diminuindo os 
níveis de hormônios rela-
cionados ao estresse, como 
o cortisol, e alivia a dor.

Segundo os pesqui-
sadores, a música “ativa 
seletivamente” sistemas 
neuroquímicos e estrutu-
ras cerebrais associadas ao 
humor positivo, à atenção, 
ao bem-estar e à memória. 
Comparam os benefícios 
da música aos de medi-
tação, oração, prática de 

yoga, com muitas vanta-
gens em saúde mental.

O mandamento do 
Mestre é “Que vos ameis 
uns aos outros, assim como 
eu vos amei” (João 15:12). 
A mensagem � losó� ca: 
“E conhecereis a verdade, 
e a verdade vos libertará” 
(João 8:32). Ele, o Nazare-
no, � losofava dizendo de 
onde veio, por que veio e 
para onde iria: “Na casa de 
meu Pai há muitas mora-
das...” (João 14:2).

Plotino, que viveu de 
205 a 270 d.C., foi um 
dos principais � lósofos de 
língua grega do mundo 
antigo. In� uenciado por 
Platão e Aristóteles, pre-
senteia-nos com essa bela 
de� nição de como nos 
aproximarmos do Arqui-
teto do Universo: “Três 
coisas conduzem a Deus: 
a música, o amor e a � lo-
so� a”.

Decorridos 1.600 anos 

do nascimento do meni-
no Jesus, uma das bandei-
ras que sustentava estar a 
serviço e ser representan-
te do Cristo na Terra – a 
Santa Inquisição Romana 
– cometeu uma atrocidade 
resultante da incompatibi-
lidade entre a verdade � lo-
só� ca e a verdade religiosa; 
deixando-se envolver pelo 
dogmatismo, perseguiu 
um homem, livre-pen-
sador, que acreditava em 
Deus e praticava a ciência 
e a � loso� a. 

Em 17 de fevereiro de 
1600, Giordano Bruno foi 
queimado vivo depois de 
dois julgamentos e seis 
anos de cárcere em Roma. 
Condenado à fogueira por 
oito heresias, entre elas: a 
crença no sistema helio-
cêntrico, na reencarnação, 
em vida em outros plane-
tas, que Deus e o Universo 
são in� nitos; seus livros fo-
ram queimados, mas suas 

ideias se perpetuaram. 
A condenação de Bruno 
ocorreu durante as refor-
mas religiosas que acon-
teceram em toda a Euro-
pa no século XVI, pois 
ele tinha ideias próprias e 
acabou sendo persona não 
grata e mesmo excomun-
gado nas três principais 
religiões cristãs – foi con-
senso –, a Igreja Católica 
Romana, a Igreja Luterana 
e a Igreja Calvinista. (1)

Fazemos coro ao ex-pa-
dre, escritor Emmanuel, 
quando orienta que “é pre-
ciso não engrossar hoje as 
amarras do preconceito, 
para que o preconceito não 
se faça crueldade amanhã, 
perseguindo em nome da 
caridade ou supliciando 
em nome da fé”. (2)

(1) Filme “Giordano 
Bruno”. Diretor: Giuliano 
Montaldo. Ano: 1973. (2) 
Emmanuel (Chico Xavier), 
“Justiça divina”, FEB.

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

“Três coisas conduzem a Deus: a música, o amor e a � loso� a.” Plotino

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:

 ELSON APARECIDO MORAIS e NILZA MOREIRA, 
sendo o pretendente: natural de Uraí-PR, onde nasceu, aos 
21/12/1970, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, do-
miciliado e residente em Rafard-SP, Rua Carlos Lucchi, 978, 
Popular, fi lho de Tarcilio Moraes e Leza Bergamini Moraes; e a 
pretendente: natural de Cornélio Procópio-PR, onde nasceu, 
aos 18/09/1972, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, do-
miciliada e residente em Rafard-SP, Rua Carlos Luchi, 978, 
Popular, fi lha de José Fidelis Moreira e Maria José Moreira.
 Rafard, 17 de dezembro de 2020.

Rosane Mila Peixoto - Ofi cial e Tabeliã
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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

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

ECOSPORT FSL 2014
Vendo, fl ex, preto, 1.6, R$ 46 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
Indeterminado

CIVIC LXS 2014
Vendo, flex, preto, R$ 49.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
Indeterminado

DUSTER LXS 2016
Vendo, 2.0, 4x2, fl ex, marrom, R$ 
51 mil. Tratar pelo fone: 3492-5543. 
PV - Indeterminado

SORENTO 2013
Vendo, 3.5, 7 lugares, gasolina, 
preto, R$ 65 mil. Tratar pelo fone: 
3492-5543. PV - Indeterminado

COROLLA XEI 2018
Vendo, 2.0, fl ex, prata, R$ 88.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
Indeterminado

GOL G4 2012
Vendo, 1.0, fl ex, cinza, R$ 16 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
Indeterminado

FOX 2014
Vendo, 1.0,  f lex,  branco,  R$ 
28.800,00. Tratar pelo fone: 3492-
5543. PV - Indeterminado

CIVIC EXS 2007
Vendo, 1.8, fl ex, prata, R$ 31 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
Indeterminado

HB20 2014
Vendo, 1.0, preto, fl ex, R$ 32.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
Indeterminado

208 ACTIVE PACK 2018
Vendo, fl ex, branca, R$ 37.500,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
Indeterminado

HB20 CONFORT 2016
Vendo, fl ex, branca, R$ 37.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
Indeterminado

HONDA FIT LX 2013
Vendo, fl ex, vermelho, R$ 38.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
Indeterminado

PRISMA LT 2014
Vendo, 1.4, preto, fl ex, R$ 39 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
Indeterminado

HONDA CIVIC EXS 2012
Vendo, 1.8, preto, R$ 52 mil. Tratar 
pelo fone: 3492-5543. PV - Indeterminado

RENEGADE 2018
Vendo, fl ex, preta, R$ 62 mil. Tratar 
pelo fone: 3492-5543. PV - Indeterminado

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

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

ÔNIX LT 2020
Vendo, 1.0, fl ex, branco, R$ 58 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
Indeterminado

RENEGADE LONGITUDE 
2016
Vendo, fl ex, branco, R$ 59.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
Indeterminado

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

AMAROK V6 HIGH 2019
Vendo, diesel, preta, R$ 195 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
Indeterminado

ASTRA HB ADVANTAGE 
2011
Vendo, preto, flex, R$ 25.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
Indeterminado

FOX BLUEMOTION GLL 
2014
Vendo, fl ex, 1.0, preto, R$ 29 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
Indeterminado

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

C3 EXCLUSIVE 2015
Vendo, 1.5, fl ex, branco, R$ 33 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
Indeterminado

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

HONDA FIT LX 2013
Vendo, flex, 1.4, vermelho, R$ 
38.800,00. Tratar pelo fone: 3492-
5543. PV - Indeterminado

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

IX35 2012
Vendo, fl ex, bracno, R$ 59.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
Indeterminado

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

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

GOLF CONFORTLINE 2014
Vendo,  gasol ina,  branco,  R$ 
53.800,00. Tratar pelo fone: 3492-
5543. PV - Indeterminado

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

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

HILUX SW4 SRV 2013
Vendo, 3.0, diesel,  preta, 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

11/12 – Teresinha Martins Tanese – 88 anos
11/12 – Andrei Gustavo Baroni – 43 anos
12/12 – Cristiano de Jesus Dias do Amaral – 43 anos
12/12 – José Aparecido Ferreira de Oliveira – 81 anos
12/12 – Manoel Batista Ferreira – 88 anos
14/12 – Irene de Souza Talassi – 84 anos
14/12 – Tadeu Benedito Capossoli Cereser – 60 anos
15/12 – Claudio Doroci Tadei – 67 anos
15/12 – Benedito dos Santos – 83 anos
15/12 – Zenaide Pilotto – 90 anos
16/12 – Antonia Benedita Barbosa – 75 anos

Imóveis

Diversos

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

ANUNCIE
Whatsapp:

19 3496-1747
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Longe de ser uma ses-
são tranquila, a 4ª Extra-
ordinária da Câmara de 
Capivari, realizada na 
noite de quinta-feira (10), 
rejeitou as contas do exer-
cício 2017, do prefeito 
Rodrigo Proença.

Em final de manda-
to, o chefe do Executivo 
esteve pessoalmente na 
sessão para fazer sua de-
fesa. Apesar dos 15 mi-
nutos de argumentação, 
ele não conseguiu os 9 
votos necessários para 
aprovação, ou seja, dois 
terços dos votos.

Na sessão, foi vota-
do o Projeto de Decreto 
04/2020, de autoria das 
Comissões de Justiça e 
Redação e de Finanças 
e Orçamento, cujo rela-
tório foi contra os apon-
tamentos do Tribunal 
de Contas, que emitiu 
parecer desfavorável às 
contas de Proença, no 
referido ano.

Sete vereadores vota-

ram sim ao parecer das 
comissões do Legisla-
tivo, enquanto outros 6 
foram a favor do Tribu-
nal de Contas.

Entre os apontamen-
tos estão o déficit orça-
mentário de 4,37% sem 
a devida cobertura finan-
ceira no exercício ante-
rior (2016) e a ausência 
de pagamento integral 
das obrigações com a 
previdência dos servido-
res públicos municipais 
no CapivariPrev.

A sessão começou 
com a leitura do rela-
tório das comissões. O 
relator, vereador Antô-
nio Cláudio Pazzianoto 
Júnior, teve 15 minutos 
para ler o relatório.

Logo em seguida, 
Rodrigo Proença usou 
a tribuna para fazer sua 
defesa.

Defesa
O prefeito explicou 

que os dois motivos que 

levaram a rejeição das 
contas já estão solucio-
nados.

“O primeiro era um 
déficit de 4,37%, que 
naquele ano o município 
teve uma queda, não só 
Capivari, mas 63% das 
prefeituras do Brasil não 
conseguiram fechar suas 
contas, porque houve 
queda na arrecadação. 
Com a crise econômica 
que existiu no momento, 
consequentemente caiu 
a arrecadação e por isso 
houve o déficit, mais a 
inadimplência do IPTU, 
quase 40% da popu-
lação naquele ano não 
conseguiu pagar os seus 
impostos em dia. Com 
isso, cai a arrecadação e 
acabou comprometendo 
as metas das contas mu-
nicipais”, relatou.

O outro apontamento 
do Tribunal de Contas 
foi o não recolhimento 
integral dos encargos 
previdenciários. Sobre 
isso, ele defendeu: “ou 
pagava o déficit de 20 
anos que o instituto tem, 
ou pagava os servidores 
públicos ou os aposen-
tados. Nós optamos em 
propor o parcelamen-
to do déficit, a Câmara 
aprovou e todos os par-
celamentos estão em dia. 
Não teve dano ao erário 
e não causou nenhum 

prejuízo a prefeitura”.
Proença fez questão 

de deixar claro que a re-
provação das contas não 
se deve à desvio de di-
nheiro, superfaturamen-
to de obra ou corrupção.

“É uma falha técnica 
que existiu num momen-
to difícil de queda de ar-
recadação que o municí-
pio não tinha condições 
de pagar os encargos 
previdenciários”.

Referente à decisão, 
ainda cabe recurso a tri-
bunais superiores e a re-
provação das contas não 
causa a perda da função 
pública, nem torna Ro-
drigo Proença inelegível 
por 8 anos. O prefeito 
pode, inclusive, ocupar 
cargos públicos.

Embate
A votação seguiu 

tranquila até a vez do 
vereador Mateus Scarso, 
que ultrapassou o tempo 
de 10 minutos do uso da 
fala e foi interrompido 
pelo presidente Flávio 
de Carvalho. Após mi-
nutos de discussão entre 
os dois, o microfone de 
Mateus foi cortado pelo 
presidente.

Depois foi a vez de 
Nelson Soares, que vo-
tou contra o parecer das 
comissões e a favor do 
Tribunal de Contas. An-
tes do voto, o vereador 
fez comentários e acu-
sações à Proença, que 
rebateu de forma hostil, 
causando um clima ten-
so na Casa de Leis.

Votaram SIM, a favor 
do Decreto da Comissão 
(discordando do Tribu-
nal de Contas): Anto-
nio Cláudio Pazzianotto 
Júnior; Flávio de Cas-
tro Carvalho; Gilceane 
Orosco Malta (Gil do 
Pastel); Guacyro Justino 
Alfredo; Rogério Mari-
ne; Valdir da Farmácia; 
Jurandir Pinheiro dos 
Santos (Binga).

Votaram NÃO, con-
tra o Decreto da Comis-
são (concordando com 
o Tribunal de Contas): 
Denilton Rocha dos 
Santos; Gamaliel Lou-
renço de Souza; Edson 
José Bombonatti (Tam-
buzinho); Eliseu Serra-
no; Mateus Scarso; Nel-
son Soares.

Proença tem contas de 2017 rejeitadas pela Câmara
Capivari  | Prefeito de Capivari conseguiu maioria dos votos, mas não os dois terços necessários para rejeitar o parecer do Tribunal de Contas de São Paulo

Sessão extraordinária votou parecer das comissões referente às contas de 2017 (Foto: Divulgação/Câmara de Capivari)

Proença durante defesa na tribuna livre (Foto: Divulgação/Câmara Capivari)

Fontolan protocola candidatura à 
presidência da Câmara de Rafard

Política  |  Até o momento, apenas uma chapa fez o registro para o pleito

Na quinta-feira (10), 
foi protocolada a candi-
datura da primeira chapa 
que disputará a forma-
ção da nova mesa direto-
ra do biênio 2021-2022 
na Câmara Municipal de 
Rafard.

A chapa é composta 
pelo vereador reeleito, 
Alexandre Ferraz Fon-
tolan, que concorrerá 
ao cargo de presidente; 
Luiz A. Ferreira Brito 
(Doca), como vice-pre-
sidente; Rodolfo Min-
çon e Rogério Dias Ro-
drigues concorrem para 
1º e 2º secretário respec-
tivamente.

A eleição para es-
colher a nova mesa di-
retora do Legislativo 
rafardense acontece no 
mesmo dia da sessão de 
posse dos eleitos, no dia 

1º de janeiro de 2021.
Segundo o Regimen-

to Interno da Casa de 
Leis, outros concorren-

tes podem registrar a 
chapa ou candidatura 
única até 48 horas antes 
da realização da sessão.

Alexandre Fontolan foi o único vereador reeleito (Foto: Arquivo/O Semanário)
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Dia 18/12
Leonardo Alves
Maria Eduarda Barboza
Leni Lucas Tonghete
Marcelo Batista dos Santos
Danilo Rian de Arruda Cristófolo
Carolina Ricomini
Ricardo Jacob Hessel
Noel Carlos
Natália Maria
Francisco Valadez
Ezequiel Barbosa Campos
Aline Albiero Anhaia
Ricardo Pereira
Natalia Rigoletto
Adriana Panza

Dia 19/12
Cislene Aparecida Alves Moreira
Nivaldo Soares de Souza
Elisabete Aparecida Ribeiro Franco
Cesar Tiago Sterde
Luiz Antonio de Oliveira Dragani
Mateus Scarso
Raissa Rezende
Jurandir Rodrigues Moreira
Nádia Colombo Zamuner Alexandre
Cristiano Campanholi
Valter Santos
Bethania Salvador
Bruna Pastello Ferreira
Tatiane Ascari
Evandro Sartorello
Tomas Bortoluzzi
Eduardo Fracetto
Rinaldo Palace Junior

Dia 20/12
Heitor Turolla
Daniel Serrano
Luis Antonio Valle
Maria do Carmo Anhanha Paviotte
Felipe Augustus de Campos Jesus 
Almeida

Clovis Ap. Mancini Junior
Mariana Calil Parra
Claudio José Marturano
Mariana Calil Parra
Edivaldo Rezende dos Santos
Elias de Oliveira
Priscila Favarelli
Elysangela Coelho
Matheus Quagliato
Paulo Eduardo Sturari

Dia 21/12
Walter Minçon
Luis Chiarini
Wilma Minçon
Vanderlei Parizotto
José Fávaro
Márcia Regina da Cruz Valesin

Dia 22/12
Tássia Machado de Moraes
Adriano Antonio Ferreira
Lucas Darros Lourençon
Ariane Oliveira Neres dos Santos
Rodrigo Conceição de Souza
Newton Chiarini Borghesi
Jocelaine da Conceição Santos
José Maria Maschietto

Dia 23/12
José Carlos Anegzin
Andreia Marli Balan Tonin
Aparecido Felippe do Prado
Keise Eloá Leite Silva 
Ananda Felix de Melo
Denilson Eduardo Abel
Everton Bizin
Ana Maria Lux Andreotti
José Lucio Costa
Donato Talassi Junior
Isabela Cristina Bueno
Letícia Rodrigues
Geison Toledo
Angelo Annicchino

Áries – De 21/03 a 20/04: O eclipse solar vai sensibilizar as suas crenças, os estudos, a filo-
sofia de vida e, consequentemente, vai ampliar o seu campo de visão sobre as coisas. Este mesmo 
setor pode dar destaque a viagens, principalmente para lugares distantes, além de pedir uma nova 
postura em relação a resoluções judiciais. Haverá a oportunidade de assumir uma postura congruente 
com as suas necessidades atuais, mas você também conseguirá perceber o quanto está amarrado a 
experiências emocionais que bloqueiam o seu desenvolvimento. É momento de mudar tudo isso. Os 
ingressos de Saturno e Júpiter em Aquário vão trazer uma nova fase para desenvolver os projetos 
e as ideias. Essa fase vai durar até o dia 7 de março de 2023, portanto será preciso empregar mais 
esforço em atividades que envolvem um grupo de pessoas. Alguns amigos podem se afastar, então 
acontecerá um estreitamento de amizades com pessoas do mesmo ambiente de trabalho ou estudo. É 
uma semana para expressar o que sente de maneira objetiva com a pessoa amada. Busque entender 
que pode passar uma informação distorcida do que realmente deseja na relação. É momento para 
transformar as suas posturas. Nesta semana, começa uma nova fase em sua carreira. Termina oficial-
mente um ciclo desgastado. Agora é momento para arregaçar as mangas e promover uma atuação 
diferente em projetos ou com um grupo de pessoas.

Touro – De 21/04 a 20/05: O eclipse solar vai sensibilizar e pedir novos movimentos para resol-
ver investimentos, recursos compartilhados e bens materiais. Este setor dá destaque a heranças, pen-
são, seguros e aposentadoria. Haverá a oportunidade de tomar decisões assertivas, porém é preciso 
levar em consideração que existem nuances que fogem do seu controle. Com um olhar mais sensível, 
você chegará à conclusão de que deve evitar as expectativas e os desgastes envolvendo projetos 
ou um grupo de pessoas. Os ingressos de Saturno e Júpiter em Aquário vão trazer uma nova fase 
profissional, dando destaque a compromissos maiores e a relações mais diretas com autoridades. 
Essa fase vai durar até o dia 7 de março de 2023, exigindo de você planejamento, responsabilidades e 
100% da sua dedicação profissional. Se você for chefe, deverá renovar a sua gestão, mas, se não for, 
poderá assumir um cargo de chefia. Você assimilou informações e percepções importantíssimas para 
entender a pessoa amada. Agora é preciso assumir as rédeas da sua vida, promovendo uma nova 
etapa a dois. Se estiver aberto a renovações a dois, você está no caminho certo. Nesta semana, você 
inicia uma nova fase profissional. É preciso ter coragem e entendimento para eliminar expectativas 
emocionais em projetos que se encerraram.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: O eclipse solar vai mexer com casamento, parcerias e sociedades. 
Haverá a oportunidade de entender mais sobre as posturas direcionadas por uma pessoa, sendo, 
portanto, de extrema importância colocar-se no lugar do outro. O eclipse o ajudará a tomar deci-
sões assertivas para desenvolver projetos em comum, mas também vai gerar percepções a respeito 
de quanto esteve refém de pessoas ou de situações do passado que causaram apenas desgastes. 
Reflita sobre essas percepções. Os ingressos de Saturno e Júpiter em Aquário vão trazer uma nova 
fase importante para planejar estudos e viagens. Essa fase vai durar até o dia 7 de março de 2023, 
portanto será importante empregar mais esforço e dedicação ao seu conhecimento e ao desenvol-
vimento de uma filosofia de vida. O setor também solicitar organização de documentos ou questões 
judiciais. O eclipse solar amplia as suas percepções sobre a pessoa amada. As novas percepções o 
levam a se colocar no lugar do outro para promover curas e tomada de decisões novas a dois. Novos 
projetos despontam, portanto novas posturas serão necessárias. O seu conhecimento será testado no 
trabalho. Busque adotar uma postura congruente com as suas necessidades, encerrando possíveis 
parcerias, sociedades ou clientes.

Câncer – De 21/06 a 20/07: O eclipse solar vai gerar mudanças no trabalho e no estilo de vida. 
Será importante analisar os hábitos, principalmente com foco na saúde. A interação com funcioná-
rios, colaboradores e prestadores de serviço também será solicitada. Você vai ter a oportunidade 
de tomar decisões profissionais assertivas, mas deve avaliar os desperdícios que vêm carregados 
de expectativas e influências que prejudicaram o seu desenvolvimento profissional. Os ingressos de 
Saturno e Júpiter em Aquário vão solicitar consciência das responsabilidades financeiras assumidas 
com um grupo de pessoas — com sócios, parceiros ou com o cônjuge, portanto. Essa fase vai durar 
até o dia 7 de março de 2023, devendo levar em consideração resoluções significativas com recursos 
compartilhados, empréstimos e acertos de contas. Será um momento para rever os projetos e gerar 
transformações vitais para obter progressos. As tensões pelas quais você passou no relacionamento 
se encerram nesta semana. Você começa uma nova fase, agora mais consciente do que deseja viver 
a dois. Foque mais em suas necessidades pessoais. É preciso mudar a sua atuação no trabalho. O 
primeiro passo é eliminar qualquer tipo de expectativas e de dependência emocional. O segundo 
passo é agir com coragem e iniciativa.

Leão – De 21/07 a 22/08: O eclipse solar vai mexer com a autoestima, trazendo mudanças em 
suas percepções de como deve desenvolver os seus talentos e toda a sua criatividade. Haverá per-
cepções profundas sobre as relações de afetos com os filhos e também no campo amoroso. Namoro e 
romances ficam em destaque. Você vai se sentir motivado a tomar decisões assertivas para promover 
os seus interesses pessoais. É preciso eliminar as expectativas e as mágoas. Os ingressos de Satur-
no e Júpiter em Aquário vão trazer uma fase de amadurecimento no relacionamento. Se for casado, 
pode ter certeza de que o cônjuge precisará assumir mais responsabilidades e compromissos. Essa 
fase vai durar até o dia 7 de março de 2023 e será importante para amadurecer as relações sociais, 
com foco em casamento, sociedades e parcerias. O eclipse solar vai trazer novas percepções das 
suas necessidades afetivas. Nesta semana, será preciso encerrar qualquer tipo de expectativa, de 
medos e de bloqueios. Tome novas decisões. Você vai se sentir motivado a tomar novas decisões 
profissionais. As grandes tensões se encerram. É preciso voltar-se aos seus projetos com mais afinco 
e determinação.

Virgem – De 23/08 a 22/09: O eclipse solar vai gerar mudanças profundas em seus valores 
familiares. Será uma data importante para iniciar um processo de entendimento sobre as suas neces-
sidades familiares e domésticas. O imóvel também pode ser mexido. O céu traz decisões assertivas 
para organizar a compra ou a venda de um imóvel. O fato é que o céu favorece heranças, pensão, 
seguros, partilhas, empréstimos e acertos de contas. Será importante desapegar de um formato que 
se mostra desgastado. Os ingressos de Saturno e Júpiter vão pedir maior esforço no trabalho e em 
atividades da sua rotina. Será importante avaliar os projetos e pode ter certeza de que você será leva-
do a assumir responsabilidades ainda maiores, como um cargo ou relações diretas com autoridades 
e chefes. Essa fase vai durar até o dia 7 de março de 2023, portanto é momento de se dedicar ao 
trabalho, mudar hábitos e cuidar da saúde também. As expectativas do passado estão sendo dissol-
vidas, seja por meio de um novo estado de consciência ou de eventos externos. Essas percepções 
são valiosas para seguir novos caminhos a dois. Nesta semana, inicia-se uma nova fase profissional. 
Você será levado a assumir novas responsabilidades e compromissos na dinâmica de trabalho. Os 
resultados de seus esforços virão.

Libra – De 23/09 a 22/10: O eclipse solar gera mudanças profundas na relação com as pessoas 
do seu convívio, podendo mexer de maneira mais intensa com parentes, especialmente com irmãos. 
Será um período para renovar as crenças e ampliar o campo das ideias. Ficam em destaque cursos 
e viagens. O céu o motiva a conhecer pessoas interessantes e amplia as relações sociais. É preciso 
mudar as relações de trabalho, porque possíveis dependências devem ser diluídas. Os ingressos de 
Saturno e Júpiter em Aquário vão gerar responsabilidades maiores na educação dos filhos ou em 
experiências direcionadas a eles. O setor afetado também fala de maior esforço da sua parte para 
desenvolver talentos natos, assim como a necessidade de planejar com mais afinco o lazer e o entre-
tenimento. Será uma fase para assumir responsabilidades maiores para desenvolver o seu bem-estar 
pessoal. Essa fase vai durar até o dia 7 de março de 2023, portanto busque dedicar-se a atividades 
para o crescimento do seu processo pessoal. É uma semana positiva para expressar o que sente 
com a pessoa amada. Começa um ciclo promissor para o desenvolvimento de projetos em comum. 
Haverá oportunidade e também percepções para encerrar experiências desgastantes no trabalho. A 
experiência pode mexer com o estilo de trabalho, com colaboradores e com prestadores de serviço. 
É preciso renovar os pensamentos.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: O eclipse solar vai mexer com os recursos materiais, dando des-
taque a investimentos e a novas formas de ganhos. Haverá a oportunidade de assumir uma postura 
de liderança no trabalho, gerando novos estímulos para aumentar os ganhos financeiros. Contudo 
é importante avaliar os medos, a necessidade de reconhecimento ou qualquer tipo de dependência 
financeira. Os ingressos de Saturno e Júpiter em Aquário vão trazer uma fase importante para assu-
mir maiores responsabilidades em família. Essa fase pode mexer com a estrutura do imóvel ou com 
a forma de se relacionar com pessoas próximas, com quem você convive em sua intimidade. Pais, 
sogros ou pessoas mais velhas dependerão de mais dedicação e apoio. Essa fase vai durar até o dia 
7 de março de 2023, por isso é importante empregar esforço e dedicação na esfera doméstica. Não 
alimente expectativas. Busque encarar o relacionamento com realidade para que consiga renovar a 
troca. As renovações, aliás, são muito bem-vindas. É uma semana importante para renovar as formas 
de ganhos. Não hesite em tomar decisões assertivas no trabalho. É momento para potencializar a 
sua liderança.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: O eclipse solar vai mexer com mudanças profundas em seu com-
portamento e em suas posturas, porque você será motivado a perceber si mesmo, transformando os 
seus valores filosóficos. Haverá a oportunidade de revisar as suas posturas, levando em consideração 
a sua criatividade, o lazer e as relações de afetos com os filhos ou no campo amoroso. É preciso en-
carar com realidade situações em família que seguem desgastadas. Os ingressos de Saturno e Júpiter 
em Aquário vão trazer uma fase de maior esforço e dedicação para os estudos. Você vai se perceber 
mais calado e observador, porque as relações de convivência passarão por mudanças maduras. Essa 
fase vai durar até o dia 7 de março de 2023, portanto será importante cuidar das palavras e avaliar 
a sua performance de conhecimento. As expectativas atrapalham a dinâmica da relação. É preciso 
enxergar o cônjuge com realidade. Será uma semana positiva para tomar decisões congruentes com 
as suas necessidades. A porta está aberta para conhecer novas pessoas. As tensões financeiras 
se encerram. Neste momento, você será cobrado no conhecimento. É preciso avaliar as palavras e 
empregar todo o seu potencial para inovar o trabalho.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: O eclipse solar vai gerar transformações profundas de valores 
que afetam o seu emocional e geram medos profundos. Será importante um despertar espiritual ou 
uma visão mais ampla sobre as coisas da vida por meio de terapias. A experiência o ajuda a tomar de-
cisões assertivas em família, porém pede para curar a relação com algumas pessoas do seu convívio. 
Os ingressos de Saturno e Júpiter em Aquário vão trazer uma fase de responsabilidades financeiras. 
Você poderá ser motivado a fazer investimentos importantes, mas que acabam exigindo mais de você 
em relação a dedicação e planejamento administrativo. Essa fase vai durar até o dia 7 de março de 
2023, porém o ano de 2021 vem carregado de excelentes oportunidades para aumentar os ganhos 
materiais. Em silêncio, você poderá perceber mais sobre as suas necessidades íntimas e a dois. Não 
é momento para tomar decisões precipitadas. É preciso processar os sentimentos. O autoconheci-
mento se faz necessário. O mesmo vibra em seu trabalho: o silêncio é o seu melhor amigo. Escute a 
sua intuição. Você não se sente totalmente realizado, mas é preciso avaliar a qualidade das relações 
com os colaboradores e os prestadores de serviço.

Aquário – De 21/01 a 19/02: O eclipse solar vai gerar mudanças e novas percepções sobre 
amigos e sobre a forma de desenvolver as suas ideias com um grupo de pessoas. Será um período 
ótimo para motivar novas ideias e também se relacionar com as pessoas com qualidade. Mas será 
importante se libertar de dependências financeiras. Os ingressos de Saturno e Júpiter em Aquário, seu 
signo, vão trazer uma fase de maiores responsabilidades e compromissos. Essa fase vai durar até o 
dia 7 de março de 2023, em que haverá a oportunidade de assumir cargos profissionais importantes, 
o que exigirá de você uma postura altamente comprometida. O esforço será recompensado, mas será 
preciso criar condições positivas por meio da dedicação diária. As preocupações e as dependências 
financeiras são alvos de brigas e discussões. O eclipse solar pede que você examine tais percepções. 
Você inicia uma nova fase, em que precisará agir com maturidade. Será muito favorável assumir as 
rédeas da sua vida profissional. Quando desejamos muito algo, como progressos e prosperidade, 
devemos assumir uma postura congruente. Apenas faça a sua parte com dedicação e esmero.

Peixes – De 20/02 a 20/03: O eclipse solar vai transformar os seus valores profissionais e lhe 
dará condições de tomar decisões de uma forma mais assertiva. É importantíssimo encarar o seu 
momento atual com mais realidade, sem amarras ou dependências. Cuide da sua parte espiritual e 
energética. Os ingressos de Saturno e Júpiter em Aquário marcam uma fase importante para ama-
durecer os seus projetos e entender mais sobre as suas necessidades mais íntimas. Essa fase vai 
durar até o dia 7 de março de 2023, exigindo de você sabedoria emocional e autoconhecimento. Por 
mais que esteja cercado de pessoas, pode ser que se sinta sozinho em diversos momentos. É preciso 
amadurecer, seja por meio de terapias ou de atividades espirituais. O contato com pessoas vai lhe 
trazer maturidade. Você passa por processos emocionais que o deixam confuso. Tenha atenção com 
a falta de foco ou com uma visão distorcida sobre pessoas e fatos. Às vezes ficamos agarrados ao 
passado e não percebemos que somos nós mesmos que travamos o nosso o caminho. O eclipse abre 
novas oportunidades para movimentar a carreira e as metas futuras. É uma semana ótima para tomar 
decisões assertivas, porém tenha atenção com as suas percepções.

Horóscopo
NOVELAS

A Força do Querer - Globo - 21h – sexta-feira: 
Irene ironiza Joyce, e Ritinha defende a sogra. 
Eugênio avisa a Ruy que chegou ao restauran-
te. Cirilo assume o lugar de Caio no escritório. 
Eugênio implora que Joyce não se aproxime 
de Irene e ela pede o divórcio. Ivana foge das 
investidas de Cláudio. Bibi faz um favor para 
Rubinho e tem seu emprego ameaçado. Joyce 
procura uma advogada. Jeiza fala de Zeca com 
Alan. Eugênio mente para não falar com a advo-
gada de Joyce. Ivana teme que a viagem com 
Cláudio não resolva seus problemas. Edinalva 
implica com Abel, e Cândida a repreende. Ire-
ne envolve Eugênio. Joyce anuncia que irá se 
divorciar. Eurico conversa com Eugênio sobre o 
divórcio. Silvana sai para jogar e Dita se preocu-
pa. Bibi é parada em uma blitz.

Haja Coração - Globo - 19h – sexta-feira: Beto 
leva Tancinha ao teatro para conhecer Claudia 
Raia. Leozinho se imagina sendo punido pela 
morte de Teodora e Aparício. Rodrigo vai à 
casa de Francesca para ter aula de dança com 
a feirante. Aparício agradece Giovanni por ter 
salvado sua vida. Camila vai ao encontro de 
Aparício no hospital e se surpreende ao saber 
que foi Giovanni quem salvou o tio. Enéas conta 
a Bruna sobre o acidente de Giovanni. Camila 
desconfia de que Giovanni tenha armado a cena 
do salvamento, mas Aparício garante à sobrinha 
que foi real.

Flor do Caribe - Globo - 18h – sexta-feira: 
Alberto destrata Samuca quando o menino 
pergunta por Ester. Alberto liberta Ester, mas a 
ameaça. Cassiano vai à casa de Alberto avisar 
que está com Samuca e nota algo errado com 
Ester. Donato convida Bibiana para assistir ao 
show de Elba Ramalho e lhe dá um vestido de 
presente. Elba diz a Cassiano que gostaria de 
conhecer Veridiana. Alberto pega Samuca na 
escola e diz ao menino que irá levá-lo para pas-
sear em uma praia deserta. Elba conta para Lino 
que conheceu uma mulher que escreve livros 
de cordel, contando histórias parecidas com as 
histórias de Veridiana, insinuando que a moça 
possa ser Maria Adília. Ester é indagada sobre 
as joias durante seu depoimento à polícia.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: Lica 
enfrenta K2, e K1 tenta conter a amiga. Dóris 
conta a Josefina que está grávida. Gabriel re-
vela que é homossexual na sala de aula. Lica 
enfrenta Taís no recreio. K1 repreende K2 por 
continuar mentindo para Tato. Ellen fica tensa 
com as investidas de Jota. Mitsuko tenta con-
vencer Noboru a trazer Tina de volta para casa. 
Tina incentiva Guto a apresentar Benê para os 
pais. Lica fica no time de K2, e Taís se irrita com 
o seu modo de jogar. Jota e Ellen se beijam. 
Rafa tenta intimidar Gabriel. Taís agride Lica.

Floribella - Band - 20h20 – sexta-feira: Rob-
son pergunta para Delfina se o filho que ela está 
esperando é de Fred e ela diz que sim. Eduardo 
aconselha Flor a ir embora com ele, mas a jo-
vem responde que não consegue ficar longe das 
crianças da casa. Gerard e Helga não param de 
se fazer elogios. Fred tenta se explicar para Flor. 
Gerard se sente cada vez mais atraído por Hel-
ga e fica com ciúmes ao pensar que ela possa 
ter um namorado. JP se nega a dar aulas de 
beijo para Luli.

Chiquititas - SBT - 21h15 – sexta-feira: O 
engenheiro Ferrashi (Eduardo Fraga), amigo 
de Carmen, vai ao orfanato para averiguar as 
obras. Vivi volta correndo ao quarto após ver o 
engenheiro e perceber que ele é o pai de Matias 
(Thiago Wittner). A chiquitita conta com a aju-
da das amigas para que ele não lhe veja. Maria 
Cecília contrata Francis e lembra que ele ain-
da precisa passar pelo período de experiência. 
Carmen mostra todos os cômodos do orfanato 
para Ferrashi. Maria desenha ela mesma ao 
lado de um homem e de uma mulher adulta. 
Carol tenta descobrir um pouco do histórico da 
pequena através dos desenhos. O engenheiro 
diz que a destruição do porão do orfanato é 
desnecessária e que não havia necessidade 
desta reforma. Carmen agradece ao amigo e 
fica feliz em saber que estava certa. A diretora 
quer descobrir qual a real intenção de Cintia 
com a destruição do porão. Anoitece, Carol diz 
para Beto que não existe nenhuma ocorrência 
na polícia sobre o desaparecimento da menina 
e que descobriu que o nome dela é Maria. Carol 
diz ainda que fará o possível para ajudar a pe-
quena e que está pensando em levar ela para o 
Orfanato Raio de Luz. Carol também conta para 
Beto que vai contar toda a verdade para Junior. 
Maria Cecília e Junior avisam os funcionários 
do Café Boutique que haverá a gravação de um 
comercial na loja com o Tomás Ferraz. Clarita 
vai visitar Beto. Carol vê Junior e Maria Cecília 
se beijando em frente ao Café Boutique e fica 
decepcionada. Tati, Ana e Dani se vestem como 
as mais velhas para mostrarem que também 
são pré-adolescentes e por isso querem partici-
par de todas as conversas das chiquititas mais 
velhas. Chico aconselha as três a respeitarem a 
fase de cada uma e que elas curtam a infância 
para brincarem muito, pois ainda não são pré-
-adolescentes.

Quando Me Apaixono - SBT - 18h15 – sex-
ta-feira: Carlos, ao fazer uma mistura química 
sofre uma queimadura nas mãos e sua mãe 
começa a acreditar na maldição que atinge os 

homens que se aproximam de Matilde. Adriana 
finge ser a namorada de César e Julieta passará 
como namorada de Matias para que César não 
sinta ciúmes. Determinado a separar Renata do 
marido, Augusto pede que Roberta descubra 
qual é o perfume preferido de Jerônimo. Du-
rante o julgamento, Josefina finge ser Regina e 
pede a ela que lhe devolva sua filha. O advo-
gado de defesa solicita que ela seja submetida 
a uma avaliação psiquiátrica. Augusto comenta 
com Ezequiel que a segunda muda que rouba-
ram da fazenda “A Bonita” parece diferente do 
primeiro. Álvaro deduz que Karina já sabe que 
ele está vivo e mesmo assim vai se casar com 
Lázaro. Ao ver uma foto de Roberto, Renata tem 
uma vaga lembrança de quando era um bebê e 
aprendia a andar no jardim com a ajuda do pai. 
Gonçalo recobra a consciência e repete várias 
vezes para Renata: “seu pai sou eu”.

Triunfo do Amor - SBT - 17h15 – sexta-feira: 
Vitória, ao ver Maria Madalena chorosa, diz a ela 
que perdeu uma filha e que também se chama-
va Maria. Maria Madalena a expulsa e diz que 
seu homem não gosta que receba visitas. Os-
valdo se sente abandonado por Vitória e decide 
sair com Linda. Helena aparece na casa de Ma-
ria Desamparada para humilhá-la e deixar claro 
que Max é seu namorado e em breve irão se 
casar. Fernanda sonha com Cruz fazendo uma 
serenata e lhe dando um beijo. Max se queixa 
com Fabiano com a falta de diálogo com seus 
pais, pois os dois estão sempre muito ocupados. 
Max também está preocupado com Maria De-
samparada que só aceita se casar com ele no 
dia que sua mãe a aceite e acha que isso nunca 
irá acontecer. Padre João Paulo sonha que sua 
filha chama por ele. Vitória comenta com Anto-
nieta o encontro que teve com Maria Madalena, 
diz que não sentiu a emoção que imaginou que 
sentiria e que tem dúvidas de que ela seja re-
almente sua filha. Osvaldo comenta com Pedro 
que está pensando na possibilidade de se dar 
uma oportunidade com Linda. Ofélia exige que 
Guilherme termine seu relacionamento com He-
lena e os dois discutem acaloradamente. João 
Paulo diz à mãe que já encontrou sua filha e so-
fre ao ver as condições em que vive. Vitória diz 
a João Paulo que se sente culpada ao ver a filha 
vivendo nessas condições.

Amor Sem Igual - Record - 19h45 – sexta-
-feira: Poderosa comemora. Antônio Júnior é 
internado à força. Poderosa e Tobias trocam 
ameaças. Donatella ameaça entregar o dossiê 
contra Ramiro. Rosa Flor prende o médico que 
fez o transplante de Peppe. Xavier cobra Dona-
tella. José Antônio mostra a barraca de queijo 
para Gisele em clima de romance. Miguel apoia 
Oxente. Xavier pede dinheiro a Ramiro para en-
tregar o dossiê.

Jesus – Record – 21h30 – sexta-feira: Dimas 
e Gestas são pregados na cruz. Caifás recupera 
a moeda que deu a Judas. Judá se arrepende 
de não ter vivido mais com o Irmão. Antipas 
deixa o palácio. Petronius pergunta a Pilatos 
sobre o que escrever na cruz de Jesus. Crucifi-
cados, Dimas se mostra arrependido, enquanto 
Gestas fica com raiva. Ferido e com a coroa de 
espinhos, Jesus começa a carregar sua cruz. 
Maria Madalena se desespera ao ver algumas 
pessoas jogando legumes no Messias. Ao ver 
o estado de seu Filho carregando a cruz, Maria 
sente uma profunda angústia.

FILMES

Um Presente Especial – Globo - 15h – sexta-
-feira: Procurando adotar uma criança, impos-
sibilitados de gerar um filho próprio, a vida dos 
Morrison vira de cabeça para baixo quando um 
menino de sete anos aparece inesperadamente 
em sua porta.

Beethoven e sua Aventura de Natal – SBT - 
23h15 – sexta-feira: Três dias antes do Natal, 
o duende Henry, acidentalmente cai do trenó de 
Papai Noel numa pequena cidade onde o famoso 
cão Beethoven está fazendo uns trabalhos co-
merciais. Salvo pelo simpático cachorro, Henry 
acaba sendo escondido em casa pelo jovem Ma-
son e, juntos, vão em busca do saco mágico de 
brinquedos que está em poder de uns golpistas!

O Poder da Coragem – Globo - 2h05 – sexta-
-feira: Neerja é um retrato da vida da corajosa 
comissária de bordo Neerja Bhanot, que sacri-
ficou sua vida protegendo 359 passageiros do 
voo 73 da Pan Am, em 1986. O voo, que ia de 
Mumbai, na Índia, para os Estados Unidos, foi 
sequestrado por quatro integrantes da organiza-
ção terrorista Abu Nidal, que tinham a intenção 
de lançá-lo contra um prédio em Israel.

Juventudes Roubadas – Globo - 3h50 – sex-
ta-feira: Vera Brittain relembra sua dura juventu-
de durante a Primeira Guerra Mundial, quando, 
aos 17 anos, vivenciou a perda e o luto de seus 
amigos em seu ofício voluntário de enfermeira.

Uma Dupla Genial – Band - 3h45 – sexta-fei-
ra:  Eli é um gênio de 14 anos e seu sonho é 
entrar em Harvard. Ao ser rejeitado, ele vai para 
uma universidade sem prestígio e faz amizade 
com um adulto fracassado. Com a nova parce-
ria inesperada, Eli tem a chance de dar a volta 
por cima.

Novelas e Filmes

Parabéns e felicidades à 
Daniele Mendes de Oliveira 
Machado, que na última 
quinta-feira (17), completou 
mais um ano de vida. "Você 
está no auge da maturidade, 
da experiência, e tem que 
se orgulhar muito por isso. 
Obrigado por fazer parte da 
minha vida! Feliz Aniversário, 
que você esteja feliz com esta 
data! Parabéns!" São os votos 
do marido Tonny Machado, 
familiares e amigos.
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Em entrevista exclu-
siva ao Jornal O Sema-
nário, o vereador e atual 
presidente da Câmara 
de Capivari, Flávio de 
Castro Carvalho, fez um 
balanço de sua atuação 
frente ao Legislativo. 
Ele falou sobre a rela-
ção com o Executivo e 
os demais vereadores da 
casa e afirmou que para 
2021 não tem pretensões 
políticas. 

Confira a íntegra com 
as opiniões do presiden-
te do Legislativo capiva-
riano. 

O Semanário - Nos 
seus dois anos de pre-
sidência da Câmara, 
como avalia a relação 
entre o Governo Muni-
cipal e o Poder Legisla-
tivo? Foi uma relação 
positiva? Há pontos que 
poderiam ter sido dife-
rentes?

Flávio Carvalho - O 

relacionamento entre o 
Executivo e o Legisla-
tivo foi o melhor possí-
vel. Conseguimos res-
guardar, cada qual, seus 
princípios e prioridades, 
sempre colocando, aci-
ma de interesses parti-
culares, o interesse da 
população.

Tenho certeza de que 
a relação foi bastante 
positiva, inclusive na 
resposta muito assertiva 
aos requerimentos for-
mulados pelo Legislati-
vo.

O Semanário - Cite 
as principais conquistas 
dos seus dois anos de 
Presidente da Câmara 
de Capivari.

Flávio Carvalho - 
Afirmo com muita tran-
quilidade que consegui 
deixar claro a todos os 
vereadores, que eles te-
riam respeitados todos 
os seus direitos e prer-

rogativas, e fiz isso em 
cada dia da minha pre-
sidência. Respeito para 
ser respeitado.

O Semanário - O 
que estava entre suas 
prioridades de realiza-
ção como presidente da 
Câmara e que não será 
possível concretizar até 
o dia 31 de dezembro?  
Quais os principais mo-
tivos que impediram 
que esta prioridade fos-
se alcançada?

Flávio Carvalho - 
Dentre as minhas priori-
dades estavam sempre a 
percepção de que a Câ-
mara Municipal é a Casa 
do Povo e de que as pes-
soas pudessem se sentir 
acolhidas e representa-
das de todas as formas.

Gostaria de ter rea-
lizado mais exposições 
e eventos culturais em 
nossas instalações, e re-
almente, nossa agenda 

estava cheia para tanto. 
A pandemia, infelizmen-
te, fez com que muitos 
segmentos de nossa so-
ciedade não tivessem a 
oportunidade desse aco-
lhimento em nossa casa.

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

Flávio Carvalho - Na 
verdade, como o currí-
culo de serviços presta-
dos como vereador não 
foi suficiente para o re-
conhecimento da popu-
lação, não tenho nenhu-
ma pretensão política.

O Semanário - Que 
mensagem você deixa-
ria para os próximos 
vereadores eleitos que 
ocuparão as nove ca-
deiras do Legislativo 
rafardense?

Flávio Carvalho 

- Que percebam a im-
portância do cargo e da 
relevância que o Poder 
Legislativo tem para a 
nossa democracia. Que 
coloquem os interesses 
da população acima de 
rusgas particulares ou 
partidárias.

O Semanário - Qual 
sua mensagem de final 

de mandato para os ca-
pivarianos?

Flávio Carvalho - 
Que sejamos uma cida-
de cada vez melhor em 
qualidade de vida. Que 
unidos poderemos con-
quistar melhores dias 
num futuro breve. Que 
possamos sonhar os 
mesmos sonhos.

Após resultado abaixo do esperado nas urnas, Flávio 
Carvalho afirma que está fora da política capivariana

Entrevista | “O currículo de serviços prestados como vereador não foi suficiente para o reconhecimento da população, não tenho nenhuma pretensão política”

Flávio Carvalho, vereador e atual presidente da Câmara (Foto: Arquivo pessoal)

O Governador João 
Doria anunciou na quin-
ta-feira (17) que manterá 
o retorno gradual às aulas 
presenciais para o ano le-
tivo de 2021. O decreto 
que autoriza a retomada 
das aulas em todas as fa-
ses do Plano São Paulo 
e regulamenta as regras 
será publicado nesta sex-
ta-feira (18). 

“A decisão para man-
ter escolas abertas é em-
basada em experiências 
internacionais e nacio-
nais e tem como objetivo 
garantir a segurança dos 
alunos, dos professores e 
dos funcionários da rede 
pública e privada de ensi-
no, além do desenvolvi-
mento cognitivo e socio-
emocional de milhões de 
crianças e adolescentes 
do Estado de São Paulo”, 
afirmou o Governador.

O retorno ocorrerá de 
forma regionalizada, de 
acordo com os Depar-
tamento Regionais da 
Saúde, obedecendo aos 
critérios de segurança es-
tabelecidos pelo Centro 
de Contingência do Co-
ronavírus. 

“A escola não pode mais 
fechar. Neste momento 
de pandemia, as famílias 
precisam entender sobre 
o quanto é cada vez mais 
fundamental e importante 
ter os seus filhos frequen-
tando a escola. Para conti-
nuarem a aprendizagem e 
serem acolhidos em vários 
aspectos. Principalmente, 
emocionalmente”, destaca 
o Secretário da Educação 
de SP, Rossieli Soares.

Se uma área estiver 
nas fases vermelha ou la-
ranja do Plano São Paulo, 
as escolas da educação 

básica, que atendem alu-
nos da educação infantil 
até o ensino médio, po-
derão receber diariamen-
te até 35% dos alunos 
matriculados. Na fase 
amarela, elas ficam auto-
rizadas a atender até 70% 
dos estudantes; e na fase 
verde, até 100%. Os pro-
tocolos sanitários devem 
ser cumpridos em todas 
as fases.

Já as instituições de 
ensino superior poderão 
funcionar na fase amare-
la com até 35% das ma-
trículas, e na fase verde, 
com até 70%. Nas etapas 
vermelha e laranja, elas 
não estão autorizadas a 
funcionar. Cursos supe-
riores específicos da área 
médica têm o retorno 
presencial autorizado em 
todas as fases do Plano. 

As instituições de en-

sino de todas as redes 
deverão aderir e alimen-
tar o Sistema de Moni-
toramento da Secretaria 
de Educação para que 
a abertura das unidades 
seja autorizada. A medi-
da garante monitoramen-
to centralizado da reto-
mada da educação, para 
que a abertura de escolas 
ocorra de forma segura e 
responsável.

O último dia do ano 
letivo deste ano será no 
dia 23 de dezembro e as 
aulas nas escolas estadu-
ais, em 2021, terão início 
no dia 1º de fevereiro.

2020
Desde o dia 8 de se-

tembro, escolas estadu-
ais do interior reabriram 
escolas com atividades 
de reforço e acolhimento 
emocional. O governo de 

SP já autorizou a retoma-
da de aulas para o Ensino 
Médio em 7 de outubro e, 
para o Ensino Fundamen-
tal, em 3 de novembro, 
pautado em medidas de 
contenção da epidemia, 
seguindo as recomenda-
ções sanitárias do Centro 
de Contingência do co-
ronavírus. Cerca de 1,7 
mil escolas estaduais em 
314 municípios retorna-
ram com atividades pre-
senciais no Estado, sendo 
800 na capital paulista.   

Para a retomada, a Se-
duc-SP adquiriu e distri-
buiu uma série de insu-
mos destinados tanto aos 
estudantes quanto aos 
servidores, como 12 mi-
lhões de máscaras de teci-
do, mais de 440 mil face 
shields (protetor facial 
de acrílico), 10.740 ter-
mômetros a laser, 10 mil 

totens de álcool em gel, 
221 mil litros de sabone-
te líquido, 78 milhões de 
copos descartáveis, 112 
mil litros de álcool em 
gel, 100 milhões de ro-
los de papel toalha e 1,8 
milhão de rolos de papel 
higiênico. 

PDDE-SP
Em todo o Estado, as 

5,1 mil escolas estaduais 
receberam R$ 700 mi-
lhões por meio do Pro-
grama Dinheiro Direto 
na Escola de SP neste 
ano de 2020. Essa verba 
foi destinada para ma-
nutenção e conservação 
das unidades para a volta 
segura das aulas presen-
ciais. Mais 700 milhões 
já estão sendo serão li-
berados para os prepa-
rativos do ano letivo de 
2021.

Governo mantém volta às aulas presenciais 
para o ano letivo de 2021 e define regras

Educação  |  Escolas de educação básica poderão retomar as aulas em todas as fases do Plano São Paulo; protocolos de segurança devem ser adotados
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Uma denúncia de 
maus tratos levou a Po-
lícia Civil de Capivari a 
resgatar animais que es-
tavam presos numa casa 
no bairro Santo Antônio.

A PC prestou apoio à 
equipe do Delegado Bru-
no Lima, que comandou 
a operação, realizada no 
dia 10. Lima, além de 
delegado, é também de-
putado estadual e líder 
em ações de proteção e 
defesa dos animais.

Ao chegar no local, 
de acordo com as in-
formações da polícia, 
foram encontrados os 

animais em situações 
degradantes, machuca-
dos, em ambientes com 
muita sujeira, sem comi-
da e sem água.

Foram resgatados 
dois cães, visivelmen-
te desnutridos e com 
feridas por todo o cor-
po, sete coelhos e duas 
calopsitas. O dono da 
casa, onde estavam os 
animais, não foi encon-
trado no local. O filho 
do acusado compareceu 
durante a operação, foi 
levado até a Delegacia, 
prestou depoimento e 
foi liberado.

Os animais foram 
acolhidos pela ONG 
Vira Latas Vira Lar e por 
voluntários da G.A.A.R. 
(Grupo de Apoio aos 
Animais de Rua de Ca-
pivari e Rafard), através 
da voluntária Maria Ân-
gela Piazentin.

Um dos cachorros foi 
para um lar temporário, 
as calopsitas já foram 
adotadas por famílias 
de Capivari, os coelhos 
foram para uma ONG, 
em Campinas, e o outro 
cachorro, está no (CCZ), 
Centro de Controle de 
Zoonoses de Capivari, 

para adoção.
Quem quiser ajudar 

adotando o cão pode li-
gar para o 3492-3303, 
mencionar o ocorrido e 
ir buscar o cãozinho.

Serviço
O CCZ (Centro de 

Controle de Zoonoses de 
Capivari) possui um Ser-
viço de Denúncia contra 
maus tratos e abandono 
de cães e gatos.

As denúncias podem 
ser feitas através da Ou-
vidoria da Prefeitura no 
0800 771 3365 ou pelo 
3492-9205.

Animais que sofriam maus tratos são resgatados
Capivari  |  Polícia Civil da cidade prestou apoio à equipe do delegado Bruno Lima, que comandou operação de resgate à animais em residência
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Covid: em 15 dias, são 
188 novos infectados em 
Capivari e 13 em Rafard

Coronavírus  |  Confira os dados da última atualização da doença na região

Com o anúncio do 
Plano Estadual de Imu-
nização contra o Coro-
navírus, o Governo do 
Estado de São Paulo, 
prevê para 25 de janeiro 
de 2021 o início da vaci-
nação no estado. 

A prioridade, nes-
sa primeira etapa, será 
imunizar os idosos com 
60 anos ou mais, profis-
sionais da Saúde, grupos 
indígenas e quilombo-
las. Doria diz aguardar, 
ainda para este ano, o re-
gistro oficial da vacina. 

Desde o fim de no-
vembro, Rafard e Ca-
pivari, assim como os 
demais 643 municípios 
paulistas, voltaram para 
a fase amarela do Plano 
São Paulo, uma ação do 
Governo do Estado para 
combater a COVID-19. 

Nos dois municípios 
crescem os números de 
casos confirmados da 
doença. Mesmo num 
crescente, ainda tímido, 
se comparado com ou-
tras cidades da região, o 
Boletim Epidemiológi-
co de Capivari divulgou, 

no dia 2 de dezembro, 
1.794 casos confirma-
dos de Coronavírus, já 
na manhã desta quinta-
-feira (17), o município 
chegou a 1.982 casos, 
um aumento de 188 no-
vas contaminações em 
apenas 15 dias. No mes-
mo período, o número 
de mortes passou de 36 
para 39 vítimas. 

De acordo com os nú-
meros atuais divulgados, 
dos 1.982 contaminados, 
1.781 já estão recupera-
dos. Três pacientes ain-
da estão na UTI, nove 
estão em internações 
clínicas e 150 pessoas 
cumprem o isolamento 

residencial. A ocupação 
de leitos de UTI no mu-
nicípio está em 50%.

Em Rafard, no mes-
mo período, o número 
também cresceu. Dia 02 
de dezembro, de acordo 
com o boletim divulga-
do, eram 218 casos posi-
tivos e duas mortes. Na 
manhã de quinta-feira 
(17) o número chegou 
a 231 casos confirma-
dos e subiu para três o 
número de mortes. Um 
aumento de 13 pessoas 
contaminadas pelo vírus 
em 15 dias. Dos casos 
confirmados, na última 
atualização, 223 já estão 
recuperados.

Decreto libera abertura 
do comércio até as 22h

Capivari  |  Lojistas podem adaptar horário de abertura das 8h às 22

Os comerciantes e lo-
jistas de Capivari estão 
liberados, desde a últi-
ma segunda-feira (14), a 
funcionar com duas ho-
ras a mais do que o pre-
visto na semana passada.

É que a Prefeitura de 
Capivari aderiu ao De-
creto do Governo Esta-
dual, publicado no dia 10 
deste mês, que aumenta 
de 10 para 12 horas o 
funcionamento de lojas, 
shoppings e comércio 
em geral.

A mudança é vista 
com otimismo pela As-
sociação Comercial e 
Industrial de Capivari 
(ACIC), e deve trazer 
um pouco mais de ânimo 
para os lojistas, que pre-
veem uma queda de 17% 
nas vendas de Natal, 
comparado ao mesmo 
período do ano passado.

“Esperamos que as 
horas a mais de funcio-
namento possam aumen-
tar as vendas e ajudar os 
lojistas a recuperarem, 
pelo menos, uma parte 
dos prejuízos causados 
nessa pandemia”, expli-
ca Marcos Belini, presi-
dente da ACIC.

Outra boa notícia para 

Capivari, de acordo a as-
sociação, é que o comér-
cio de rua está autoriza-
do a abrir no domingo 
que antecede o Natal, dia 
20 de dezembro.

“Esse foi um pedido 
da ACIC ao prefeito e 
ele concedeu autoriza-
ção para a abertura do 
comércio no último do-
mingo, antes do Natal. 
É uma forma de ajudar 
o comércio e evitar aglo-
merações”, revela Beli-
ni.

Com o novo Decreto, 
cada lojista poderá esco-
lher o melhor horário de 
funcionamento no perío-
do das 8h às 22h, de se-
gunda a sexta-feira, e das 
8h às 17h aos sábados.

O novo horário am-
pliado não descarta as 
medidas de segurança 
e a ocupação máxima 
de 40% da capacidade 
no interior das lojas. As 
doze horas de funciona-
mento não se aplica a ba-
res e restaurantes.

Bares e restaurantes
O Governo do Estado 

de São Paulo anunciou 
a redução do horário de 
funcionamento de bares. 

De acordo com o De-
creto n° 7.122/2020, os 
bares que antes podiam 
funcionar até às 22h, 
deverão fechar às 20h. 
Os restaurantes e lojas 
de conveniência pode-
rão continuar abertos até 
22h, mas deverão parar 
de servir bebidas alcoó-
licas às 20h. É permitido 
apenas seis pessoas por 
mesa, com capacidade 
limitada de 40% da lota-
ção máxima.

Uma liminar do Tri-
bunal de Justiça de São 
Paulo em favor da Abra-
sel (Associação de Bares 
e Restaurantes) de São 
Paulo, liberou a venda 
de bebida. No entanto, 
o Governo de São Paulo 
obteve decisão favorável 
no STF (Supremo Tri-
bunal Federal) para res-
tabelecer imediatamente 
a proibição à venda de 
bebidas alcoólicas em 
bares, restaurantes e lo-
jas de conveniência após 
as 20h. 

O uso de máscara é 
obrigatório, é recomen-
dado o uso de álcool em 
gel 70% e distanciamen-
to de no mínimo 1,5m 
entre as pessoas.



O ano de 2020 que está para �nalizar foi atípico em 
relação aos restantes que já vivemos, se levarmos em 
conta que desde os primeiros meses da pandemia, es-
tamos sendo obrigados a conviver com uma série de 
restrições e hábitos que nem por sonhos imagináva-
mos ter que sofrer, por isso aproveito este espaço para 
chamar aos leitores à re�exão.

Pois, todos estamos durante o ano todo tentando 
nos adaptar à essa nova realidade, e nesse momento 
decisivo, devemos aproveitar para cultivarmos hábitos 
mais conscientes, por que hoje cada um dentro de seu 
círculo de relações vive apenas um dia após o outro e 
deve aproveitar para reaprender a se relacionar diante 
da nova realidade.

É preciso que usemos esse momento para apren-
dendo com os erros dos outros, mudemos nossos há-
bitos e nossa maneira de se relacionar, para en�m po-
dermos melhorar o mundo em que vivemos. 

Como assim melhorar o mundo, poderia alguém 
perguntar...

Cuidando de si e dos seus, mas também cuidar do 
seu semelhante, a�nal sua saúde e sua vida indireta-
mente pode depender da disposição e boa saúde do 
seu vizinho, do caminhoneiro, do lavrador, e até da-
quele que recolhe o lixo que você produz!

Vejamos que se re�etirmos bem, a pandemia nos 
ensinou uma lição valiosa sobre empatia, pois depois 
dela teremos a oportunidade de expandir as nossas 
fronteiras de cuidado para além de familiares e amigos 
e ajudar até mesmo quem a gente nem conhece. Isso se 
chama solidariedade!

Com a redução das atividades do homem, as águas 
de todos os mares e rios do mundo, começaram a �car 
mais limpas, e os canais da cidade de Veneza �caram 
cristalinos e a qualidade do ar do planeta melhorou 
ao ponto de muitas vidas serem salvas, bastando olhar 
para o céu ao amanhecer para perceber a mudança.

Nos parece que a natureza quis nos mostrar que do 
jeito que o mundo caminhava, não ia dar para conti-
nuar e chamou nossa atenção para a missão urgente 
de cuidar do nosso planeta e, fazendo assim, cuidar de 
nós mesmos.

Penso que a lição mais importante que podemos ti-
rar de tudo isso é que não podemos mais negligenciar 
a área da saúde e a ambiental, a�nal, fazemos parte de 
um todo chamado Terra, que exige de todos nós um 
cuidado maior.

Diante disso, mais do que re�etir, nós cidadãos, de-
vemos agir, cobrando dos nossos governantes, maio-
res investimentos na área da saúde e medidas mais 
e�cazes na área ambiental.

Evidente que o mundo não será mais o mesmo de-
pois dessa crise, e esse novo cenário trouxe mudanças 
e inspiração para um novo estilo de vida, mais sau-
dável e mais sustentável, onde vamos colher grandes 
benefícios pelas novas escolhas, se feitas de forma 
consciente.

Sejamos nós a mola propulsora dessas mudanças, 
deixando para trás velhos hábitos, ainda que seja difí-
cil e exija dedicação e tempo. Olhemos o mundo e as 
pessoas ao nosso redor de forma mais amena, mudan-
do os paradigmas que antes norteavam nosso com-
portamento, para que melhorando nosso círculo de 
relações, mudemos também nosso mundo!

Grato pela leitura caro amigo e grande e fraterno 
abraço!

Lições que podemos 
tirar de 2020
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ENTREGA À DOMICÍLIO

Títulos de Cidadão Capivariano, Benemérito 
e Exemplar são entregues em Sessão Solene

Política  |  Padre, presidente da Sicoob e carteiro são os homenageados do ano em Capivari

A entrega de títulos e 
honrarias, que era para 
acontecer em julho, nas 
comemorações de ani-
versário de Capivari, foi 
transferida para quinta-
-feira (17), em Sessão 
Solene na Câmara Mu-
nicipal. 

A data sofreu altera-
ção atendendo ao pro-
tocolo de prevenção à 
COVID-19. A sessão 
aconteceu às 19h30, 
com a entrega dos títulos 
de Cidadão Capivaria-
no, para o padre Adalton 
Roberto Demarchi, Ci-
dadão Benemérito para 
José Maria Maschietto e 
Cidadão Exemplar para 
Lumar Baptista.

A indicação para a 
entrega do Título de Ci-
dadão Capivariano para 
o padre Adalton foi do 
vereador e atual vice-
-prefeito eleito, Bru-
no Barnabé da Silva. 
Já o Título de Cidadão 
Benemérito para José 
Maschietto, foi indicado 
pelo presidente da Casa, 
Flávio de Castro Car-
valho, e para Cidadão 
Exemplar, o vereador 
Guacyro Justino Alfredo 
foi o autor da indicação 
de Lumar.

Cidadão 
Capivariano 
Padre Adalton, atual 

pároco da Igreja Matriz 
São João Batista, tem 
mestrado em Filosofia 
e Teologia Moral. Ele é 
coordenador da região 
pastoral de Capivari e 
chegou no município em 
janeiro de 2012. 

De 2016 a 2017, pa-
dre Adalton foi admi-
nistrador da Santa Casa 
de Misericórdia de Ca-
pivari. Ele, que também 
foi diretor da Escola 
Diocesana de Rio Claro 
até 2009, completa, em 
2020, 28 anos de ordena-
ção sacerdotal na Igreja 
Católica, desde de que 
recebeu o Sacramento 
da Ordem, em 1992, na 
igreja Matriz de Santa 
Gertrudes-SP. 

Cidadão 
Benemérito
José Maria Maschiet-

to, 71 anos, segue como 
atual presidente da Co-
operativa de Créditos – 
Sicoob, que hoje possui 
mais de 17 mil coopera-

dos e está presente em 
13 cidades da região.

Maschietto nasceu 
no Sítio Bonfim da Ca-
choeira, na zona rural de 
Capivari, e desde muito 
cedo, iniciou sua jornada 
de trabalho na Associa-
ção dos Fornecedores de 
Cana de Capivari, onde 
acompanhou de perto a 
fundação da Coopera-
tiva e a construção do 
Hospital dos Fornecedo-
res de Cana de Capivari.

Ele foi o 1º presidente 
do Clube de Cavaleiros 
de Capivari e em 1992, 
trouxe a 1ª Festa de Peão 
para o município. Mas-
chietto já foi produtor 
de tomate, e hoje pro-
duz cana-de-açúcar e é 
proprietário da Fazenda 
Bom Sucesso, em Elias 
Fausto.

Cidadão Exemplar 
Lumar Baptista, 58 

anos, é o carteiro mais 
famoso do Brasil. Ele 
não teve uma infância 

fácil, ficando órfão de 
pai e mãe, ainda com 
dois anos de idade, foi 
acolhido, com seus ou-
tros cinco irmãos, pela 
Associação Santa Rita 
de Cássia, onde viveu 
até seus 18 anos.

Em 1985 Lumar in-
gressou na Empresa 
Brasileira de Correios, e 
a partir daí sua vida deu 
uma virada. O carteiro 
capivariano começou a 
chamar a atenção pela 
maneira descontraída 
e alegre que entregava 
as cartas, e na carreira 
dentro dos Correios, foi 
considerado o melhor 
carteiro do país. 

Lumar também foi 
homenageado em vários 
veículos de imprensa, 
inclusive, em progra-
mas de televisão, como 
o de Jô Soares, na rede 
Globo. Atualmente ele 
segue trabalhando como 
funcionário público efe-
tivo na Prefeitura de Ra-
fard. 

Padre Adalton Demarchi, José Maria Maschietto e Lumar Baptista foram homenageados pela Câmara (Foto: Arquivo pessoal)

Câmara de Rafard 
anuncia recesso de 

final de ano

LEGISLATIVO

O atendimento ao 
público da Câmara Mu-
nicipal de Rafard estará 
em recesso de 24 a 31 de 
dezembro, com retorno 
das atividades no dia 4 
de janeiro de 2021.

A última sessão or-
dinária do Legislativo 
aconteceu no dia 8 de 
dezembro, com a pre-
sença dos nove vereado-
res da Casa de Leis.

Já a Sessão de Posse 
dos eleitos para o plei-
to 2021/2024, acontece 
no dia 1º de janeiro de 

2021, às 10h, porém, 
ainda com restrições de 
público. No entanto, po-
derá ser acompanhada 
ao vivo pelo canal da 
Câmara de Rafard no 
Youtube.

Por conta da Co-
vid-19, a solenidade 
contará com a presença 
de apenas três convida-
dos por vereador, vice 
e prefeito eleitos. Estas 
medidas foram adotadas 
para garantir a preven-
ção e as medidas de dis-
tanciamento social.

Coleta de Lixo tem 
dias alterados no 
período festivo

RAFARD

A Prefeitura de Ra-
fard divulgou a progra-
mação de coleta de lixo 
na cidade durante os 
dias de final de ano.

Nos dias 25 de de-
zembro e 1º de janeiro 
não haverá coleta. Dias 
24, 26 e 31 de dezembro 
e 02 de janeiro haverá 
coleta normalmente, a 
partir das 4h da manhã.

A coleta de lixo na 

área rural, que acontece 
às quintas-feiras, será 
nos dias 23 e 30 de de-
zembro.

Nos demais dias, a 
coleta será feita confor-
me cronograma que já é 
seguido par atender ao 
município.

ANUNCIE/ASSINE
Ligue ou chame 
no Whatsapp:
19 3496-1747



Na reta final dos oito 
anos de mandato à frente 
da administração muni-
cipal, Rodrigo Proença, 
prefeito de Capivari, faz 
uma avaliação positiva 
de sua gestão. Na entre-
vista exclusiva ao Jornal 
O Semanário, ele fez um 
balanço de suas princi-
pais conquistas.

Saúde, Educação, In-
fraestrutura, Moradia, 
Segurança, Desenvol-
vimento Econômico e 
medidas de urgência no 
combate à COVID-19 
estão entre os temas ci-
tados. 

Confira a íntegra da 
entrevista concedida 
pelo chefe do Executivo 
de Capivari.

O Semanário - Em 
2020, o Brasil viveu 
o episódio atípico da 
chegada do coronaví-
rus. Como isso afetou 
o planejamento da sua 
gestão na prefeitura? 
Quais foram as maiores 
dificuldades até o mo-
mento?

Rodrigo Proença 
- Como mencionado, 
2020 realmente foi um 
ano atípico com a chega-
da de um vírus totalmen-
te desconhecido e com 
alto risco de letalidade. 
Tivemos que seguir as 
determinações do Go-
verno do Estado e num 
momento, no qual, o ví-
rus ainda não circulava 
em Capivari, tivemos 
que parar com as ativi-
dades não essenciais, 
pois o poder de decisão 
não estava em nossas 
mãos. Isso afetou nossa 
economia, pois o comér-
cio é forte em nosso mu-
nicípio. 

Tomamos medidas 
como a suspensão do 
corte de água, da pror-
rogação do pagamento 
do IPTU para os comer-
ciantes que estavam fe-
chados, numa tentativa 
de minimizar os impac-
tos econômicos. Ten-
tamos uma reabertura, 
porém devido à decisão 
judicial tivemos de per-
manecer fechados com 
60 dias sem casos posi-
tivos. 

Tivemos de suspen-
der as aulas nas escolas 
municipais, mas forne-
cemos cestas básicas 
para os beneficiários do 
Programa Bolsa Família, 

com filhos devidamente 
matriculados nas esco-
las públicas municipais 
e estaduais, para atender 
crianças que faziam suas 
refeições, muitas vezes, 
apenas na escola. 

Corremos atrás de 
melhor preparar o aten-
dimento de saúde vol-
tado para a pandemia, 
criamos a tenda ao lado 
da Santa Casa, o CTC 
(Centro de Triagem de 
Coronavírus), para dar 
os primeiros atendi-
mentos às pessoas com 
suspeita de infecção por 
Covid-19. Comprar in-
sumos (máscaras, luvas, 
entre outros), respirado-
res, equipamentos hos-
pitalares era uma luta, 
tudo faltava para com-
pra, mesmo com dinhei-
ro em mãos. 

Tivemos que nos 
adaptar, mas parar de 
trabalhar jamais! Traba-
lhamos muito, e vivía-
mos um dia de cada vez, 
pensando sempre em 
preservar vidas e salvar 
a economia, tudo numa 
balança, buscando equi-
líbrio de acordo com as 
possibilidades. 

O Semanário - Cite 
três conquistas das 
quais você destacaria 
como principais nestes 
quatro anos de manda-
to como prefeito de Ca-
pivari.

Rodrigo Proen-
ça - Foram muitas as 
conquistas ao longo de 
oito anos como prefei-
to! Colocamos Capivari 
nos trilhos do desenvol-
vimento. Destaco que, 
graças ao nosso trabalho 
como um todo, em dife-
rentes áreas, consegui-
mos colocar Capivari no 
ranking de 23ª melhor 
cidade de pequeno porte 
do Brasil em qualidade 
de vida e isso demons-
tra os resultados, assim 
como a 13ª mais segu-
ra do Estado, ao inves-
tir em segurança, com 
a contratação de novos 
Guardas Civis.

A Saúde também é 
peça chave, com a cons-
trução de dois novos 
postos de saúde e a re-
forma do Posto Central, 
o Centro de Saúde Dr. 
Mário Dias de Aguiar. 
Ao assumir a Santa 
Casa, levamos mais in-
vestimentos, disponibi-

lizamos leitos de UTI 
aos pacientes SUS, en-
tregamos medicamentos 
em casa, reformamos e 
ampliamos o Centro de 
Controle de Zoonoses 
(CCZ).

Na Educação, cons-
truímos 5 novas escolas, 
atingimos o Ideb (Índice 
de Desenvolvimento da 
Educação Básica) de 6.5 
em 2017, ultrapassando 
a meta projetada para 
2021. Esses resultados 
são frutos dos investi-
mentos na valorização 
dos professores, na efe-
tivação de mais de 200 
docentes, na qualidade 
de nossa merenda, na 
entrega de material es-
colar a todos os alunos 
da rede municipal.

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? 

Rodrigo Proença 
- Acredito que deixei 
minha marca frente ao 
Governo de Capivari. 
Capivari avança a cada 
dia! É claro que, por mais 
que se faça, há sempre 
o que se fazer; é como 
em nossas casas, sempre 
tem algo que precisa de 
melhorias, ou que que-
remos reformar. Entre 
minhas prioridades não 
deixei algo sem concre-
tizar, algumas coisas es-
tão em finalização, mas 
a nossa parte enquanto 
poder público munici-
pal estamos fazendo. É 
assim com a finalização 
e entrega das creches 
Jardim Santa Maria e 
Santa Tereza D’Ávilla, 
que ainda não foram en-
tregues devido a atrasos 
na liberação de recursos 
do Governo Federal, do 
Ministério da Educação, 
e do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da 
Educação/FNDE para a 
conclusão. A pandemia 
de coronavírus atrasou 
alguns projetos, mas que 
serão concluídos e não 
estão de lado. 

O Semanário - Como 
você avalia os resulta-
dos de sua gestão como 
prefeito de Capivari? 
Faria algo diferente do 

que fez até hoje?
Rodrigo Proença - 

Avalio que foi uma óti-
ma gestão, Capivari tem 
avançado em muitos se-
tores. Ao longo de toda 
a minha gestão, que é de 
muito trabalho, sempre 
busquei a melhoria na 
qualidade de vida dos 
nossos cidadãos, com 
mais saúde, mais edu-
cação, mais segurança, 
mais emprego, entre 
tantas outras conquis-
tas, que fazem a nossa 
cidade merecer destaque 
e reconhecimento em 
toda a região do Estado, 
como vêm acontecendo. 

Na economia trouxe-
mos depois de 28 anos, 
grandes instalações de 
multinacionais, como a 
MOSB de origem japo-
nesa, a canadense TW, 
a italiana Ezy Color. A 
Ferragens Negrão e ou-
tras empresas que aqui 
já estavam instaladas, 
através da lei de incen-
tivo de isenções fize-
ram mais contratações, 
trouxeram maior fatu-
ramento para a cidade, 
ocasionando o aumento 
da receita e também da 
geração de empregos. 
Asfaltamos 100% do 
Distrito Industrial I.

Na área da habitação, 
diminuímos o déficit ha-
bitacional, entregamos 
224 casas populares e 
aprovamos 16 loteamen-
tos com o total de 4.498 
lotes, 12 condomínios 
aprovados com 396 uni-
dades, entre outras apro-
vações.

Investimos mais de 
R$50 milhões em água 
e esgoto. Diminuímos 
o número de acidentes 
no trânsito com grandes 
investimentos jamais 

vistos em semáforos, 
sinalizações horizon-
tais (de solo) e verticais 
(emplacamentos). Fize-
mos o maior programa 
de recapeamento e pavi-
mentação da história de 
Capivari, com mais de 
14 mil m2 somente no 
bairro Engenho Velho. 
Recapeamos mais de 
160 ruas.

Construímos a Nova 
Rodoviária. Renovamos 
80% da frota de veícu-
los municipais. Refor-
mamos os banheiros da 
Praça, a fonte e o chafa-
riz, e em breve reinaugu-
raremos o Coreto. Inau-
guramos recentemente o 
Centro Cultural Alan de 
Lima Palma, com teatro 
com capacidade para re-
ceber 150 pessoas e es-
paço de exposições.

Valorizamos servido-
res públicos, fizemos o 
pagamento em dinheiro 
do Vale Alimentação. 
Foram muitas e muitas 
ações, mesmo em 2020, 
tivemos uma atuação 
exemplar na pandemia. 

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

Rodrigo Proença 
- Estou estudando di-
versas propostas, tanto 
pública quanto privada. 
Quero descansar alguns 
dias e definir.

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

Rodrigo Proença - 
Desejo ao Vitão e ao 
Bruno muito sucesso! 
Ambos são meus gran-
des amigos, conheço 
muito bem o caráter de 

cada um, o que me dei-
xa muito otimista com o 
futuro de nossa cidade. 
Capivari está preparada 
para avançar ainda mais! 
Que Deus os ilumine e 
dê a eles muita sabedo-
ria em suas decisões.

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

Rodrigo Proença - 
Gostaria de deixar meus 
mais sinceros agradeci-
mentos a todos os que 
confiaram no meu tra-
balho, aos que dividiram 
essa jornada comigo, 
sonharam junto e, prin-
cipalmente, acreditaram 
numa Capivari melhor, 
que construímos a cada 
dia, nesses 8 anos de 
mandato. Foram 8 anos 
de muito trabalho, res-
peito e amizade. Meu 
muito obrigado e um 
forte abraço!
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“Colocamos Capivari nos trilhos do 
desenvolvimento”, afirma Proença

Entrevista  |  Prefeito diz que Capivari chegou ao ranking de 23ª melhor cidade de pequeno porte do Brasil e acredita que cidade tende a evoluir ainda mais

“Capivari está preparada para avançar ainda mais!”, concluiu Proença sobre o novo governo eleito (Foto: Arquivo pessoal)
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Fabinho e Wagner anunciam 
primeiro nome da equipe

Rafard  |  Diretora tem doze anos de experiência na coordenação do Ensino

O prefeito eleito de 
Rafard, Fábio dos San-
tos, e seu vice Wagner 
Bragalda, anunciaram 
nas redes sociais, na 
tarde de segunda-feira 
(14), o nome da primei-
ra diretora confirmada 
para compor a equipe de 
governo a partir de 1º de 
janeiro de 2021.

Como já era espera-
do, permanece na di-
retoria da Educação, a 
professora Cristiane Ro-
drigues Pellegrini Rossi. 
Ela é a atual diretora da 
pasta, a qual assumiu em 
julho de 2018.

Na área de Educa-
ção, Cristiane carrega a 
experiência de 12 anos 
como diretora munici-
pal. Além destes anos, 
à frente da rede munici-
pal, é efetiva como di-
retora de escola em Ra-
fard, tem outros 11 anos 
de experiência em sala 
de aula e já foi coorde-
nadora pedagógica.

Entre as coincidên-
cias da vida, Cristiane já 
foi professora do prefei-
to eleito, quando Fabi-
nho era ainda uma crian-
ça na pré-escola. Agora, 
passa a integrar a equi-
pe do jovem prefeito, 
que vai lhe confiar uma 
das principais pastas do 
Executivo.

“Ela tem habilidade 
para lidar com as crian-

ças, os pais, os profes-
sores e demais profis-
sionais da Educação. 
Queremos manter a qua-
lidade da Educação, e 
ficamos felizes por ela 
aceitar nosso convite”, 
reconhece Fabinho.

Nos próximos dias, 
Fábio Santos deve seguir 
anunciando os nomes 
dos diretores que farão 
parte da sua equipe.

Wagner Bragalda (vereador e vice-prefeito eleito), Cristiane Pellegrini e Fábio 
Santos (prefeito eleito) (Foto: Reprodução/Facebook)

Da chefia de Cultura, Esporte 
e Turismo para a Secretaria 
de Desenvolvimento Social

Política  |  Rafardense Ramon Bizin foi anunciado pelo prefeito eleito, Vitão

O economista e juiz 
de paz, Ramon Bizin, é 
o novo convocado para 
a equipe de governo do 
prefeito eleito de Capi-
vari, Vitor Hugo Ricco-
mini. O rafardense deve 
ocupar a pasta de Desen-
volvimento Social.

Bizin é o atual diretor 
de Cultura, Turismo, Es-
porte e Lazer de Rafard, 
na gestão Carlos Bueno.

Em entrevista na rá-
dio Raízes FM, logo 
após a eleição, Vitão 
chegou a afirmar que a 
pasta seria comandada 
pelo pároco da Igreja 
Matriz de São João Ba-
tista, padre Adalton Ro-
berto Demarchi. No en-
tanto, o aceite dependia 
de aprovação da Dioce-
se de Piracicaba.

Com mais este nome, 
Riccomini preencheu 
10, dos 17 secretários 
que devem ocupar car-
gos de liderança na sua 
gestão.

Além de Ramon Bi-
zin, já foram anuncia-
dos: José Murilo Cas-
tellani para a Secretaria 
de Desenvolvimento 
Econômico e Empre-
go; Dr. Fábio Mareto 

Guidetti na Secretaria 
de Saúde; Mauro Sou-
za Júnior na Segurança 
Pública, Defesa Civil 
e Trânsito; Edmilson 
Baia de Oliveira na pas-
ta de Cultura e Turis-
mo; Amarildo Bortoleto 
Júnior na Secretaria de 
Esporte e Lazer; pro-
fessor Rafael Silveira 
na Educação; Manuela 
Maschietto Gonçalves 

Albini na Secretaria da 
Pessoa com Deficiência 
e Mobilidade Urbana; 
Sandro Rodrigues Pon-
tes na Secretaria de Ne-
gócios Jurídicos; Bruno 
Sampaio dos Santos na 
pasta de Desenvolvi-
mento Urbano; e Ro-
gério Oliveira na supe-
rintendência do Serviço 
Autônomo de Água e 
Esgoto (Saae).

Atual diretor de Cultura, Esporte e Turismo de Rafard chefiará Secretaria de 
Desenvolvimento Social de Capivari (Foto: Arquivo pessoal)




