
Prefeito eleito tem anunciado novos diretores pelas redes sociais, seguindo 
a estratégia do seu colega de partido, Vitão Riccomini. Página 19

Fabinho e Wagner anunciam 
cinco diretores municipais

RELIGIÃO

Ampliar os horários, usar telão, agendamento e 
espaços maiores são alternativas em tempos de 
pandemia para as igrejas católicas. Página 23

Homem é preso, acusado 
de violência e estupro

CAPIVARI

Segundo a polícia, suspeito cometeu o crime contra a amásia e o filho dela, 
de apenas 8 anos. Homem foi capturado pela Polícia Civil. Página 16

Católicos adotam 
medidas de segurança 
para celebrar o 
Natal e Ano Novo

Recesso das 
Prefeituras vai 
até 4 de janeiro

REGIÃO

Serviços estão 
suspensos, farmácia 

abre em período 
reduzido e para 
ir ao médico só 
nas unidades de 

Emergência. 
Página 13

Saúde Emocional pode ser abalada. Idosos e crianças precisam de mais atenção, diz psicóloga entrevistada pelo jornal O Semanário.  Página 11

Natal em tempos de coronavírus vai 
exigir criatividade e uso da tecnologia

Câmara volta 
atrás e 

aumenta 
restrições 
na posse

RAFARD

Página 21

Pandemia da Covid-19 deixa mais de 
7.500 alunos de Rafard e Capivari 

fora das salas de aulas em 2020

Números são das escolas e creches municipais. Só crianças de 0 a 3 anos 
passam de 850 nas duas cidades. Página 17

Idosos 
contaminados 
já saíram da 
Santa Casa

COVID

Página 8
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OpiniÃo
Chegamos ao 
fi m para um 

novo recomeço
E cá estamos. Chegamos ao fi m de mais um 

ano e, diga-se de passagem, que ano. Nos des-
pedimos de 2020 com o desejo de que ele nem 
tivesse existido.

É claro que nem só de pandemia viveu o ho-
mem. Em meio aos desafi os, perdas de familia-
res e amigos para uma doença que virou o mun-
do de cabeça para baixo, 2020 também trouxe 
muitos ensinamentos.

Este ano nos mostrou que o ser humano tem 
um potencial enorme de se adaptar às intempé-
ries da vida. Mostrou também que a solidarie-
dade das pessoas é tão grande quanto a vontade 
de viver.

Também foi o ano em que fi cou escancarado 
os interesses escusos de alguns políticos, que go-
vernam sem pensar num todo. Em muitas ati-
tudes, demonstrando a incapacidade e falta de 
sensibilidade para analisar a realidade de cada 
município e as particularidades do seu povo.

O pior de tudo, foi assistir a política suja em 
um dos setores mais precários e delicados do 
país, a Saúde. Quanta tristeza e imoralidade.

Mas enfi m, a maior lição que fi ca, é que tudo 
depende da atitude de cada um de nós. Nada 
melhor do que educar com o exemplo, come-
çando dentro de casa, com a família, depois na 
sociedade em que vivemos e daí por diante.

Vivemos uma dinâmica adaptativa constante, 
por isso, é sempre bom ter a mente aberta e se 
munir de conhecimento para acompanhar a evo-
lução. Infelizmente, quem não estiver disposto 
a isso, pode sofrer as consequências de viver no 
esquecimento desse mundão capitalista.

Pois bem, lamúrias de lado, o momento tam-
bém é de agradecimento. Primeiramente, grati-
dão a Deus pelo dom da vida e pela saúde. Sem 
isso, não teríamos forças para enfrentar tama-
nhos desafi os.

Gratidão também a você, leitor, amigo, que 
nos acompanha semanalmente pelas páginas 
impressas d’O Semanário, e também diaria-
mente pelo nosso portal online de notícias.

Agradecimento aos nossos colaboradores, 
que cresceram em meio a esta pandemia e de-
ram fôlego para nos mantermos fi rmes na luta. 

E não poderíamos nos esquecer da família O 
Semanário, motivação maior da continuação de 
tudo isso.

Se esperávamos de 2020, um ano de colheita 
dos frutos plantados, de 2021, desejamos ape-
nas saúde e dignidade para fazer o que sabemos 
de melhor, seguir em frente. Do resto, a gente 
corre atrás e sabe que dá conta.

Feliz Natal e um Ano Novo repleto de paz, 
saúde e realizações!

Editorial

Entre em contato com o autor: 
vendramim1936@gmail.com
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FilosoFanDo L�������� V��������
é professor de Filosofi a,  Éti ca e História

Seja iluminado em 2021
A passagem do ano sem-

pre é uma festa auspiciosa. 
Procura-se agoureiro, adi-
vinho, vidente, cartomante, 
quiromante a � m prever o 
futuro. Geralmente esque-
ce-se de consultar Aquele 
que é o autor do tempo, o 
Deus que conhece o futu-
ro desde o presente. Futu-
ro é um tempo incógnito, 
e para muitos pessimistas, 
um tempo sombrio, até mal 
pressagioso. Nos festivais ao 
� ndar um ano, a alegre con-
tagem regressiva começa 
com o 10 e termina com o 
espocar de fogos e de estre-
las multicoloridas a brilhar 
nos céus. Cumprimentos 
efusivos entre parentes, 
amigos e namorados!

Deus aproveita essas 
festas natalinas para fazer 
os homens mais sensíveis, 
mais � lantropos. Na passa-
gem do ano, felizes parece 
que os humanos tornam-se 
mais eufóricos, e desejam 
revelar o self de seu ego 
tão radiante. Realmente 
os festins de passagem de 
ano, principalmente para 
os familiares, são oportuni-
dades de estreitar os laços 
fraternos, desejar bênçãos 
aos amigos, mas também de 
lembrar que mais um ano 
passou. Estamos mais expe-
rientes e consequentemente 
temos mais responsabili-

dades. Esse sentimento de 
ânimo expansivo e toda 
essa luminosidade duram 
até que se enfrentem a re-
alidade do cotidiano: a fai-
na, as hostilidades sociais, 
as mazelas causadas pelas 
práticas erradias nos dias 
antecedentes... Todos as so-
fremos. Todo o folguedo é 
muito fugaz. 

Não devemos ser negati-
vos e antissociais a ponto de 
achar erradas ou desneces-
sárias essas comemorações. 
O homem é um ser social 
e deve compartilhar as ale-
grias dentro da moral e do 
bom senso.

Ao criar o Mundo, diz a 
Bíblia, que a Terra era um 
caos, sem forma e vazia, 
escura, sem vida. Então o 
Criador disse: Haja luz. E 
houve luz (Gn. 1:3)! Deus 
é luz (João 8:12). Não ha-
via nenhum astro, nem luz 
elétrica. Diz Dr. Marcos De 
Benedicto que aquela luz 
era a divina presença (M.M 
2016, p. 5). Onde Deus está 
não há trevas. É a luz que 
nos permite ver os matizes, 
desviarmo-nos dos erros e 
imoralidades, sermos feli-
zes e radiantes. Então Deus 
criou o céu atmosférico, 
com sua beleza poética, a 
vegetação pujante produ-
zindo � ores e frutos, as aves 
canoras e os demais animais 

sujeitos aos homens criados 
a posteriori, e por último 
criou o sábado para que nele 
os seres humanos pudessem 
se refestelar. O grande Deus 
deu vida. “Eu sou a vida” 
(João 14:6), disse Jesus. 
Imaginemos o recém-cria-
do Adão ter aulas com o 
Mestre Deus conviver com 
animais mansos e afetivos, 
conhecer o novo Mundo, 
cuidar e lavrar o jardim do 
Éden, nomear os animais, 
colher frutas! Quanta ativi-
dade! Quanta vida! Não há 
inercia! “Eu vim para dar 
vida e vida em abundân-
cia” (João 10:10). Muitos 
erroneamente acham que a 
eternidade dos salvos será 
uma vida de contemplação 
passiva estagnada. Lá have-
rá reuniões no � nal de cada 
mês e todos os sábados (Is. 
66:23), os salvos lavrarão a 
terra, construirão casas (Is. 
65:21), colherão � ores e 
frutos, haverá muitas ativi-
dades. O trabalho não será 
enfadonha luta contra pra-
gas, não haverá suor, can-
saço, e preocupações com 
intempéries, infertilidades e 
ferocidade de animais ou de 
salteadores (Is. 35:1-10).

Em 2021 teremos uma 
nova chance. O momen-
to é propício para re� exão. 
Mesmo que você tenha tido 
vida opaca, envolto em pro-

blema econômico, enfermi-
dades, luto, familiar, ou spi-
rituais. Você tem um Deus 
que o ama e à sua família. 
Ele quer iluminar sua vida 
(sugiro ler Is. 43:1-8) Diz 
De Benedicto: “Deus é pura 
luz e quer colocar brilho em 
sua vida... O Criador gosta 
de pessoas iluminadas” Ibi-
dem. 

Caso você tenha per-
dido o norte de sua vida e 
sinta-se perdido, lembre-se 
do seu Deus que diz: “Eu 
sou o Caminho”. Busque-O. 
Ele está ao seu dispor. Você 
se sente entorpecido, sem 
vida, corroído pela culpa, 
lembre-se do seu Criador 
que lhe deu vida e morreu 
na cruz para resgatá-lo, 
ainda hoje está interceden-
do por você, e deseja dar-
-lhe vida em abundância. 
“Quem é como Deus que 
perdoa as iniquidades... tem 
prazer na misericórdia. Eu 
o amo... sou o seu Deus, não 
temas” (Miq. 7:18; Is 41:10). 
Seja entusiasta, comece o 
ano iluminado, deixe Deus 
ser a Luz de sua vida e da 
sua família. Viva efusiva-
mente com seus familiares e 
amigos, ilumine-os, ame-os 
e seja amado!

Feliz 2021! 

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

Morte é Natal – Toninha da Igreja e o 
professor Leondenis

As teologias dissemi-
naram as multiplicidades 
de conceitos, e a verdade, 
como um espelho, se espa-
tifou; cada um agora guarda 
a sua verdade verdadeira. 
Sinto que muitos querem 
usar o Velho Testamento 
para justi� car suas crenças, 
esquecidos de que Jesus deu 
nova interpretação e vivên-
cia aos escritos antigos.

 Eu me encantei 
no sábado com o texto de 
Anita Trindade, no jornal 
Correio de Capivari, sobre 
Toninha da Igreja São João 
Batista. Ela começa escre-
vendo como se fosse a To-
ninha, que chega (em espí-
rito) na igreja para o velório 
do próprio corpo. De forma 
interessante, descreve que 
lá a aguardam a irmã e os 
padres Adalton, Cido, Mar-
celo e Matheus, dentro da 
tradição católica para enco-
mendar o seu corpo.  

Me emocionei com essa 
descrição: “Meu corpo 

frente ao altar, coberto de 
rosas vermelhas, minhas 
preferidas, e muitas coroas 
de � ores – adoro � ores”. Ali 
o corpo físico esgotado e ela 
em corpo espiritual assis-
tindo a tudo. Morte é Natal, 
nascimento junto daqueles 
que nos antecederam nessa 
jornada e que vêm nos aco-
lher.

Paulo de Tarso, o mais 
conhecido e estudado discí-
pulo de Jesus, pregava que: 
“Semeia-se corpo natural, 
ressuscitará corpo espiritu-
al. Se há corpo natural, há 
também corpo espiritual” 
(1 Coríntios 15:44).

Em nosso jornal O Se-
manário, também me emo-
cionei lendo o texto do 
professor Vendramim, tra-
tando da questão “A mor-
te”; a� rma que nem os vivos 
nem os mortos sabem nada 
desse “violentíssimo coice 
na testa”. Eu ainda não to-
mei esse coice, mas já caí do 
cavalo e levei um pisão em 

meus dedos, quando levava 
os netos a passear de pônei.

O bom articulista vai 
descrevendo esse golpe, que 
levou algumas vezes, com a 
morte do pai, do irmão, que 
foram doídas, mas “quando 
perdi minha mãe senti-me 
sem chão, sem pernas”. E 
confessa que apesar dos 85 
anos ainda sente “falta do 
seu amor, falta de ver aque-
la mulher tão linda, tão 
querida”. 

Leondenis conta que em 
dezembro perdeu a irmã 
Luiza, carinhosamente cha-
mada de “Tute”, com quem 
“desabafava minhas perdas, 
contava os meus sonhos 
com minha mãe” (já faleci-
da). “Tute”, conta o profes-
sor, era uma enciclopédia 
de histórias; “� quei órfão 
de mãe duas vezes, pois era 
minha irmã, e também mi-
nha mãe, meu amor”.  E � -
naliza sabiamente que “nin-
guém sabe o que é a morte, 
a não ser aqueles que real-

mente amam”.
Entre os 700 livros que 

editei pela EME, um deles 
é de cartas consoladoras 
dos que passaram para lá, 
saíram dos corpos e não 
saíram da vida, e voltaram 
(em espírito) para contar 
como é essa vida. 

Nessa obra, entre outras 
comunicações familiares, 
temos a da jovem arquiteta 
Egle (falecida aos 23 anos), 
que retorna e diz a seu vi-
úvo: “Desejo ver o nosso 
Roberto plenamente livre 
para reassumir os seus pro-
pósitos de erguer um lar e 
ser feliz dentro dele. A vovó 
Hebe e a vovó Clementina 
(já falecidas) foram minhas 
instrutoras nos meses últi-
mos e � zeram-me reconhe-
cer que o amor só é real-
mente amor quando liberta 
a pessoa amada”. (1)

(1) Emmanuel e diver-
sos autores, médium Chico 
Xavier – Correio do Além – 
Editora EME e CEU.

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

“Nunca houve no mundo duas opiniões iguais, nem dois � os de cabelo ou grãos. A qualidade mais universal é a 
diversidade... O homem não é tão ferido pelo que acontece, e sim por sua opinião sobre o que acontece...”

Michel de Montaigne (1533-1592), escritor, jurista e � lósofo francês
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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

Veículos

CLASSIFICADOS

17/12 – Sônia Maria Cervelin Cerezer – 65 anos
17/12 – Vitório Balan – 79 anos
20/12 – Joaquim Chagas – 87 anos
21/12 – Izaias José de Brito – 83 anos
22/12 – Carlos Israel Osti – 66 anos

Imóveis

ANUNCIE
Whatsapp:

19 3496-1747

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:

 LEANDRO DE ALMEIDA RIBEIRO e AMANDA BEA-
TRIZ FERREIRA MATAVELLI, sendo o pretendente: natural de 
Capivari-SP, onde nasceu, aos 19/08/1983, profi ssão: motorista, 
estado civil: solteiro, domiciliado e residente em Rafard-SP, 
Rua Carlos Lucchi, 29, Popular, fi lho de Osdinei Bento Ribeiro 
e Diva Ramos de Almeida Ribeiro; e a pretendente: natural de 
Capivari-SP, onde nasceu, aos 26/01/1995, profi ssão: vendedora 
interna, estado civil: solteira, domiciliada e residente em Capi-
vari-SP, Rua Antonio Dias Ferraz Filho, 85, Santa Rosa, fi lha 
de Reinaldo José Matavelli e Alessandra Aparecida Ferreira.
 Rafard, 21 de dezembro de 2020.

Rosane Mila Peixoto - Ofi cial e Tabeliã

R. Cons. Gavião Peixoto, 617 - RAFARD

Fone: (19) 3496-1691

Pães - Doces - Bolos
Sorvetes - Café Espresso

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

Panifi cadora 
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

“O mundo maravilhoso das malhas”

R. Regente Feijó, 902 - Capivari
 3491.1246

Confecções Soreli Ltda-ME

Agro Comercial e Papelaria

GLOBAL

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

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

e produtos veterinários

ENTREGA À DOMICÍLIO
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Os proprietários de 
veículos registrados no 
Estado de São Paulo po-
dem conferir o valor do 
Imposto sobre a Proprie-
dade de Veículos Auto-
motores (IPVA) de 2021 
em toda a rede bancária. 
A consulta pode ser re-
alizada nos terminais de 
autoatendimento, pela 
internet ou diretamente 
nas agências, bastando 
informar o número do 
Renavam.

É possível verificar 
diretamente no portal da 
Secretaria da Fazenda 
e Planejamento (portal.
fazenda.sp.gov.br/servi-
cos/ipva/), mediante o 
número do Renavam e 
placa do veículo. Tam-
bém é no portal da Fa-
zenda que proprietários 
de veículos para pessoas 
com deficiência (PCD) 
poderão consultar se 
permanecerão com o 
benefício de isenção do 
IPVA ou se já deverão se 
programar para pagar o 
imposto de 2021.

O proprietário tem até 
a data de vencimento da 
placa (veja tabela) para 
quitar o imposto em cota 
única, com desconto, ou 
pagar a primeira parcela 
do tributo.

A partir de 4 de ja-
neiro de 2021, o con-
tribuinte que desejar 
também pode optar 
pelo licenciamento an-
tecipado e realizar o 
pagamento indepen-
dentemente do número 
final da placa do veícu-
lo: em cota única, até 
o dia 20 de janeiro de 
2021, com desconto de 
3%; em cota única, até 
o dia 25 de fevereiro 
de 2021, sem desconto; 

até o dia 22 de março 
de 2021, relativamente 
ao pagamento da ter-
ceira parcela, quando 
tenha ocorrido a opção 
pelo parcelamento.

Quem deixar de reco-
lher o imposto fica sujei-
to a multa de 0,33% por 
dia de atraso e juros de 
mora com base na taxa 
Selic. Passados 60 dias, 
o percentual da multa fi-
xa-se em 20% do valor 
do imposto.

Valor do IPVA 2021 está 
disponível para consulta

Impostos  | Proprietários podem conferir o valor do imposto na rede bancária

Na segunda-feira (21) 
o Governo do Estado de 
São Paulo entregou mais 
uma unidade do Pro-
grama Creche Escola. 
Trata-se da 113ª creche 
escola da atual gestão e 
sua construção, no mu-
nicípio de Capivari, foi 
realizada graças ao in-
vestimento de mais de 
R$ 1,7 milhão da Secre-
taria Estadual da Educa-
ção em parceria com a 
prefeitura local. 

 O EMEI Alcinda 
Santos Proença tem ca-
pacidade para atender 
130 crianças de 0 a 5 
anos. O prédio possui 
salas pedagógicas, ber-
çários com fraldário e 
lactário, secretaria, re-
feitório, banheiros e área 
de serviço. A unidade 
também respeita todas 
as normas de segurança 
e de acessibilidade.  

Creche Escola
Para a viabilização 

da obra, os municípios 
devem apresentar um 
terreno compatível com 
um dos três modelos de 
plantas oferecidos pela 
Secretaria da Educação, 
além da documentação 
requerida.  

 A Pasta, por sua vez, 
efetua o repasse das ver-
bas em sete parcelas, 
mediante a execução das 
obras e só após o laudo 
da vistoria, emitido pela 
FDE. A licitação e con-
dução dos serviços po-
dem ficar tanto a cargo 
da Prefeitura, quanto da 
FDE. Com o projeto, o 
governo estadual espera 
expandir o atendimento 
de alunos dessa faixa etá-
ria, prioritariamente, em 
localidades com maior 
vulnerabilidade social.

Desde a sua implan-

tação, em 2011, foram 
entregues 446 unida-
des dentro do Programa 
Creche Escola e outras 
175 estão em execução. 
Na região de Capivari já 
foram entregues 6 uni-
dades e outras 2 estão 
em obras com previsão 
de 260 novas vagas. 

 
Ensinos fundamental
e médio 
A Diretoria de Ensino 

de Capivari conta com 
38 escolas estaduais e 
mais de 26 mil alunos 
nos ensinos fundamental 
e médio. Dentre as uni-
dades, 5 adotam o mo-
delo de tempo integral 
e oferecem uma grade 
horária superior a sete 
horas por dia. Há, ainda, 
3 unidades do Centro 
de Estudos de Línguas 
(CEL), com aulas gra-
tuitas de idiomas. 

Governo de São Paulo entrega 
Creche Escola em Capivari

Educação  | Secretaria da Educação investiu R$ 1,7 milhão na construção
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Dia 24/12
Emanuela Cavalcante Rojas
Natal Martins
Siomara Barcilo Coimbra
Roque Ribeiro da Silva
Jorge Luis Teles Pereira
Laura de Jesus Leite
Sidnei de Almeida
Luis Roberto Pellegrini Gomes
Mara Coimbra
Tomé Lino da Silva
Myrla A. Santos

Dia 25/12
Antonio Martins
Ana Maria de Campos Souza
Maria de Lourdes G. Ecls
Benedito de Souza
Maria Antonia Daroz Bicudo
Carlos da Silva
Adilson Soares
Mateus H. Martelleto
Eduardo Pagotto
Genel Bueno
Edgard Andrade
Davilson Talassi

Dia 26/12
Cristiele Andressa de Lima
Felipe Armelin Balan
João Roberto Albiero
Marcelo Morete
Neusa Corrêa Marçola
Diego Pereira
Rafael Camilo
Luis Fernando Sensiate

Dia 27/12
Egon Mariano de Arruda
Nelson Alves Quagliato
Idres Monari
Mariana Fernanda de Campos
Maria Bernadeth Schincariol Piza
Rosangela Ap. Ferreira Carillo
Maria Cristina Giolo
Jean Marcel de Souza
Miguel Forti Daroz
André Angelini
Marcos Bertoli
Luis Tadeu Padovani
Júlio Freitas
Gloria Rocco Castellão
Everton Silva
Jurandir Paganato (Junião)
Cristiane Annicchino Baptistella

Dia 28/12
Vitor Cesar Balan
Pedro Henrique de Oliveira
Chrystiane B. Coimbra Valarine
André Luis Ricomini
Lázara Correia de Arruda
Mauricio Alessandro Daroz
Lucas Darros Lourençon 
Márcia da Costa Quadros
Carlos Alberto da Conceição
Eraldo Santos

Dia 29/12
Lucas Gabriel Batista do Santos
José Henrique Forti Antunes
Agda Cristina Salles
Patricia Quagliato
Gabriele de Barros Lobo
Osmar Alírio Fontolan Júnior
Odécio Mader de Melo
Clodoaldo Tavares de Souza
Fátima Drigo
Thiago Panza

Dia 30/12
Bruno Darros Lourençon
José Adoniran Brugnaro
Adriana Dias Ferraz
Celso Roberto de Almeida 
Maria D. Baldo Botinhom
Maria Rosa Santos Ferrari
José Angelo Giomo
Matheus Alessandro Botinham
Gustavo Henrique Vilares Correia
Fabiana de Souza
Eva Ricómini
Nilo Cerezer
Silvano André Fávaro

Dia 31/12
Eduardo Feres Guimarães
Felipe de Souza
Maria do Carmo F. dos Santos
Aline Costa
Valérie Chiarion
André Madeira de Jesus
Gabriel Maia
Matheus Barnabé

Dia 01/01/2021
Cassia Ap. Bicudo Valle
Luiz Pellegrini
Vinicius Buzeto
José Aparecido Piassi
Dirceu Paganatto
Marcos Messias
Edmilson Baia

Dia 02/01/2021
Gabriel Mancini Lino
Giovane Bonagurio Albiero
Lucas Franco
Maria Célia Costa Santos
Rosa Maria Toledo
Leticia Bet Avancini Servelin
Fabiana Viana da Costa
Marilia Fedrighi
Jeferson Sampaio
Rui Sanches
Marco Antonio Brigati
Renan Piccinin
Maria do Carmo Campaci Pastana
Ivonete Morais Campanol

Dia 03/01/2021
Gabriel Galdino Nascimento
Marcelo Lucio de Freitas
Cibele Maria da Silva
Maria Aparecida Palhardi Vilalta
Ana Basso

Michele A. Q. Rodrigues de Jesus
Miguel Pereira Ramos
Rodnei Pires
Marcelo Oliveira

Dia 04/01/2021
Márcia Sturaro Cassaniga
Érick T. Matumoto
Júlia Albiero
Thais Gonçalves Coelho
Ricardo Betim
Gabriela Forti Daroz
Ricardo Betim
Regina de Godoi Camargo
Anderson Brugnerotto
Amilton Alves de Souza
Guilherme Rego
Cesar de Cillo
Mauro Costa

Dia 05/01/2021
Luis Carlos Valesin
Mercival Campanholi
Túlio Ricardo Darros dos Santos
Daniela Miano Fontolan
Karoline Abel de Oliveira
Leonildes Motta Dias Ferraz
Vitor Hugo Correa
Franciele Pinheiro Celestino
Marina Samblas Polesi
Valéria Pedroso
Guilherme Garcia

Dia 06/01/2021
Reinaldo Parizotto
Gisele A. Berganton Casares
Evandro Reinaldo Bettin
Manoel Veloso
Hugo Campos Pinto
Mariana Quagliato Stefanini

Dia 07/01/2021
Maria Teodora Valdez Peressin
Matheus Rissio dos Santos
Iria Cássia Dias
Rosângela Maria Bego Costa
Ricardo de Oliveira
Douglas Henrique Siebre
Pedro Augusto T. Paes Lopes
Romulo Juliani
André Canobel
Neusa M. Ortolani
Luciane Bragalda Costa

Dia 08/01/2021
Juliana Conti Masquetto
Thiago Gimenes Giovanetti
Antonio Luis Franciscatto
Milton César Rossi
Valéria Ap. Andreto Delghingaro
Isadora Schincariol
Suelem Bortoluzzi Guidetti
Laura Menardo
Paulo Thomas Rossi
Gabriel Bertolli Sargino
João Costa

Dia 09/01/2021
Laura Manzini Bortolucci Silva
Rosana Pires
Jeferson de Menezes
Amarildo de Oliveira
Sérgio Doraci Talassi
Carlos Soares de Proença
Laura Manzini Bortolucci da Silva
Valéria do Carmo M. Godoy Sturaro
Melissa Floriano
Rosalice de F. Relli Nascimento
Sérgio Talassi
Thaís Tararan

Dia 10/01/2021
Giulia Vitória Armelin
Caio Falsirolli Piai
Regina do Carmo Vilalta Betim
Jorge José Elias
Daniela Naiara de Souza
Jorge José Elias
Alex Almeida
Regina Celia Oliveira Reis
Ralph Moraes

Dia 11/01/2021
Luis Antônio Salles
Janaina Ap. S. Moraes
Alessandra Correa Callegaro
Reginaldo Vilalta
Nadir Antonio Ramos
Anderson Machado Monteiro
Rayane Relli
Isaura Ap. Ferreira Brito
Giovana Piai
José Luis Bizon Garcia
Gisele Tizziani Camacho

Dia 12/01/2021
Sofia Vitória Ventura
Carolina Abel
Emanuela Graciele Barbosa
Augusto Proença do Prado
Andreia Grassi Cuan
José Paulo Manoel

Dia 13/01/2021
Priscila Isaura Gonçalves Fornazin
Elaine Neres dos Santos
Célia Tonin
Michele Tadei
Francisco Ribeiro Junior (Bokka)
Haline Morato
Antonio Mattar Jr.
Suzinei Silva

Dia 14/01/2021
Matheus Dante de Paula
Adriana Cibim Fabro
Alírio de Oliveira
Benedito Aparecido Franco
Tiago Scomparim
Benedita Claudio Machado
Débora Aparecida Bernardo
Leandro Cavallari
Daniele Tempesta
Marcelo Soares
João Flausino

Áries – De 21/03 a 20/04: A Lua Crescente vai mexer com as suas posturas, dando a você moti-
vações para liderar projetos e ideias de uma forma madura e comprometida. Você está iniciando uma 
nova fase em sua vida, em que haverá a oportunidade de se posicionar com mais clareza e estrutura. 
O céu também lhe dá condições de assumir um novo cargo, principalmente para desenvolver proje-
tos. Mas é preciso ter coragem para encerrar e desapegar de situações. Evite brigas, mas promova 
novas posturas. Pode ser que você sinta dificuldades para expor informações ou ideias com pessoas 
importantes, o que exigirá de você flexibilidade e desenvoltura para elaborar acordos e negociações. 
As portas estão abertas, mas a semana pede para cuidar mais dos seus interesses pessoais. Ao 
longo da semana, porém, haverá a oportunidade de relaxar e ficar mais com a pessoa amada. É uma 
semana para tomar consciência das mudanças e promover encerramentos. A relação com chefes e 
autoridades acaba exigindo de você flexibilidade.

Touro – De 21/04 a 20/05: A Lua Crescente vai gerar reflexões maduras sobre as suas posturas. 
Com certeza você se sentirá motivado a fazer atividades de uma forma mais solitária ou dando um 
destaque maior às suas necessidades mais profundas. Você está iniciando uma fase importante de 
amadurecimento e também de novas posturas para ancorar as suas metas profissionais. O autoco-
nhecimento vai ajudá-lo a encerrar os processos emocionais profundos pelos quais vem passando. 
Mas nesta semana, em especial, você será levado a refletir sobre como deve interagir com informa-
ções que ainda acentuam prisões emocionais ou bloqueios para desenvolver as suas metas da forma 
como gostaria. Analise as suas decisões em silêncio e seja ético. Há reflexões profundas que são 
responsáveis por mudanças internas nesta semana. É uma semana para analisar as expectativas 
e ampliar as suas percepções. A semana pede avaliação profunda das mudanças que devem ser 
promovidas no trabalho. Tenha atenção em relação a prestadores de serviço e colaboradores. Inves-
timentos devem ser analisados.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: A Lua Crescente vai impulsionar os projetos e o desenvolvimento 
de ideias. Será uma semana importante para averiguar como você deve se posicionar com um grupo 
de pessoas. Você está iniciando uma nova fase para desenvolver os seus projetos e poderá assumir 
responsabilidades e compromissos ainda maiores. É uma fase para utilizar o seu conhecimento e 
atuar com sabedoria, contudo algumas atividades ou alguns contatos com algumas pessoas devem 
ser encerrados. A forma de lidar com investimentos também merece a sua atenção, portanto busque 
priorizar as contas antes de fazer qualquer investimento mais elaborado. Acordos e negociações tam-
bém são solicitados. Os projetos em comum ficam em destaque, o que favorece compromissos a dois. 
Pode ser que você sinta dificuldades para entender o momento do cônjuge, então a flexibilidade será 
um ponto de equilíbrio entre vocês. Há superação de grandes obstáculos, porém será preciso se posi-
cionar com um grupo de pessoas em relação aos projetos nos quais você esteja inserido. Evite brigas.

Câncer – De 21/06 a 20/07: A Lua Crescente vai impulsionar decisões profissionais importantes, 
com foco na organização de estruturas para um futuro próximo. Você está começando uma nova fase 
profissional com o objetivo de transformar projetos, por isso o desapego de velhos métodos deve ser 
exercitado para que você obtenha os resultados que almeja. É preciso dar atenção especial a inves-
timentos, principalmente aqueles desenvolvidos por sócios e parceiros. A relação com “autoridades” 
fica em destaque, então preciso atuar com mais desenvoltura. Pode ser, porém, que você encontre 
desafios com pessoas específicas, especialmente se não houver a cooperação esperada. O céu pede 
habilidades para se relacionar e coragem para encerrar parcerias. O cônjuge deseja mudar experiên-
cias que afetam a sua vida profissional ou possíveis responsabilidades envolvidas. Será importante 
entender todo o contexto antes de tomar qualquer decisão. É uma semana para encerrar situações, 
principalmente com sócios e parceiros. Inicia-se uma nova fase profissional, mas é preciso avaliar os 
elos envolvidos.

Leão – De 21/07 a 22/08: A Lua Crescente vai trazer reflexões profundas a respeito de como de 
atuar sem deixar de lado a sua filosofia de vida. O céu também favorece a elaboração de planos com 
uma pessoa importante, como uma viagem ou o início de projetos. Você, a propósito, está começando 
uma nova fase no relacionamento, em que o cônjuge estará mais comprometido e responsável. Mas 
será preciso averiguar como deseja organizar as atividades da sua rotina ou a sua dinâmica de traba-
lho, levando em consideração as normas e regras. A relação com os colaboradores vai exigir de você 
uma postura mais flexível. A flexibilidade vai ajudá-lo a tomar decisões que impactam o seu estilo de 
vida e a encerrar processos judiciais. Você está iniciando uma nova fase no relacionamento. O cônju-
ge assume novas responsabilidades e posturas. Contudo será preciso que ambos foquem o mesmo 
horizonte. Dê atenção especial a normas, regras, contratos e documentos. O céu pede flexibilidade 
para interagir com colegas de trabalho e funcionários.

Virgem – De 23/08 a 22/09: A Lua Crescente vai trazer transformações profundas com foco em 
recursos compartilhados, bens materiais e acertos de contas. Você será motivado a tomar decisões 
seguras para obter solidez em suas decisões no trabalho, porém todo esse processo precisa ser 
empregado com dedicação e disciplina. Começa uma fase importante em seu trabalho, um momento 
de oportunidades e crescimento, mas antes será preciso assumir posturas firmes e desapegadas. A 
experiência pede adequação de seu potencial e habilidades para desenvolver novas competências. 
O desejo de reconhecimento precisa ser guiado com equilíbrio. Você está avaliando os sentimentos 
e novas escolhas movem os seus interesses. O cônjuge está sensível e com dificuldades para lidar 
com as suas escolhas. Inicia-se uma nova fase no trabalho. As responsabilidades ficam em destaque 
e, se houver empenho e dedicação, haverá bons frutos. Porém é preciso, antes, desapegar de expe-
riências desgastadas.

Libra – De 23/09 a 22/10: A Lua Crescente vai tocar uma experiência importante envolvendo 
uma outra pessoa. A pessoa tocada pode ser cônjuge, sócio, parceiro ou qualquer outra figura que 
seja significativa nesta semana. Ela vai se sentir motivada a tomar decisões com assertividade e 
estará mais consciente de como deve desenvolver projetos e ideias. Pode ter certeza de que muitas 
situações serão resolvidas nesta semana, principalmente com a intenção de encerrar situações que 
geram desgastes. Porém a pessoa que fica em destaque pode se mostrar inflexível ou com dificulda-
des para expressar o que sente. Um posicionamento será necessário. O cônjuge está agitado e vai 
ser motivado a tomar decisões significativas. Tenha atenção com brigas e discussões. Será positivo 
se colocar no lugar do outro. As relações com sócios ou parceiros devem ser revisadas. Será preciso 
se posicionar com sabedoria.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: A Lua Crescente vai gerar movimentos assertivos no trabalho 
e em atividades que compõem a sua rotina. O trabalho fica em destaque e existe a necessidade de 
organizar o ambiente de trabalho ou o próprio imóvel. Você está iniciando uma nova fase, em que 
deverá ser despendido esforço e dedicação. Esteja atento às posturas que devem ser assumidas, 
com o propósito de encerrar determinadas situações. A semana segue agitada e pode ser que você 
sinta dificuldades para compartilhar ideias com pessoas do seu convívio, prestadores de serviço ou 
colaboradores. Será preciso atuar com liderança e flexibilidade para expor informações. A relação 
precisa de uma nova dinâmica. Pode ser que você se sinta confuso ou mais vulnerável a sentimentos 
que vêm sendo armazenados. O início da semana é agitadíssimo. Decisões devem ser tomadas com 
consciência das mudanças.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: A Lua Crescente vai gerar motivação para o lazer e o entrete-
nimento. É uma semana importante para analisar o quanto você se sente feliz, com foco em suas 
escolhas afetivas. Haverá a oportunidade de expressar o que sente com verdade e maturidade. As 
suas percepções são congruentes e você amadureceu os seus sentimentos, assumindo uma postura 
consciente do seu contexto atual. A experiência também afeta a relação com os filhos. Será importante 
priorizar as contas e possíveis investimentos para obter resultados satisfatórios. Busque entender as 
suas necessidades mais íntimas e analise o cenário para evitar brigas e embates. A vida vem pedindo 
de você sabedoria e consciência do seu valor. O seu conhecimento será testado. As oportunidades se 
apresentam e será importante estar aberto e conectado a novas experiências.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: A Lua Crescente vai movimentar assuntos familiares e do-
mésticos. Haverá a oportunidade de assumir investimentos com a intenção de promover projetos em 
família. É uma semana promissora, porém será preciso avaliar as prioridades. Existem desafios que 
não podem ser negligenciados! Você será testado na relação com algumas pessoas. Tenha atenção 
com brigas ou posturas rígidas. O céu recomenda uma postura leve e flexível. Busque exercitar o 
desapego e, se houver a necessidade e a oportunidade, posicione-se com sabedoria e consciência 
do momento atual. A semana começa agitada, com diversas situações que precisam ser superadas, 
porém é uma semana positiva para namorar e realizar atividades que motivam o lazer e o entreteni-
mento. A rotina precisa ser organizada, porém os resultados dependerão da sua desenvoltura e da 
sua performance.

Aquário – De 21/01 a 19/02: A Lua Crescente vai gerar crescimento para se relacionar com 
parentes e pessoas do seu convívio. É uma semana importante para assumir uma postura madura 
e expressar o que pensa e sente. O céu também traz progressos para promover estudos e viagens. 
Você está inserido numa fase de progresso e crescimento pessoal. O céu pede atenção com desafios 
para se comunicar com pessoas específicas. Existem situações que fogem ao seu controle e pedem 
flexibilidade para lidar com notícias e informações que acabam exigindo mais de você. O cônjuge 
está motivado a realizar as suas metas, principalmente em família. Contudo existe a necessidade de 
preservar as suas intenções e, por estar animado, será possível superar possíveis conflitos emocio-
nais. A semana pede flexibilidade para compartilhar informações e também para lidar com opiniões 
diferentes. O início da semana segue agitado e com decisões a serem tomadas.

Peixes – De 20/02 a 20/03: A Lua Crescente vai gerar movimentos financeiros mais conscientes. 
Essa data marca uma nova fase para lidar com investimentos, principalmente para promover ganhos 
materiais, porém será importante averiguar as responsabilidades envolvidas. O céu traz um alerta 
para o desenvolvimento de projetos, porque pode haver dificuldades para lidar com trâmites comer-
ciais. A flexibilidade vai ajudá-lo a se relacionar com as pessoas envolvidas, com o intuito de orga-
nizar novas estruturas de trabalho. Existem decisões financeiras importantes que impactam os seus 
projetos. O cônjuge se sente motivado a concretizar os projetos a dois. A semana traz movimentos 
arrojados e a comunicação deve fluir entre vocês. Há decisões financeiras importantes. Os projetos e 
o desenvolvimento com um grupo de pessoas exigem de você flexibilidade.

Horóscopo
NOVELAS

A Força do Querer - Globo - 21h – quinta-fei-
ra: Abel tenta fugir de Mere. Ivana se reconhe-
ce com as roupas de Ruy. Zeca procura Abel, 
e Mere se apresenta como sua mãe. Edinalva 
convida Mere para ficar em sua casa. Jeiza con-
forta Zeca. Nazaré tenta acalmar Abel. Rubinho 
comenta com Bibi que cuidará da contabilidade 
de Sabiá. Leila discute com Caio por causa de 
Bibi. Jeiza revela a Cândida a ficha policial de 
Amilcar. Ritinha tem uma ideia para afastar Ci-
bele de Ruyzinho. Silvana treina a assinatura de 
Eurico. Ivana apresenta Tê para Simone. Aurora 
não aceita dinheiro de Bibi. Joyce vê Eugênio 
com Irene. Silvana mostra a Dita o dinheiro que 
pegou no banco. Ritinha pretende fazer exa-
me de DNA em Ruyzinho e pede ajuda a Bibi. 
Garcia chega à casa de Heleninha, e Yuri fica 
assustado.

Haja Coração - Globo - 19h – sexta-feira: 
Adônis finge estar passando mal. Beto observa 
a festa de Apolo de longe para garantir que o 
piloto assine o contrato e fique distante de Tan-
cinha. Penélope ensaia com Leonora como con-
tará aos filhos sobre seu namoro com Henrique. 
Aparício sente ciúmes de Rebeca com Agilson. 
Guto paga a consulta médica de Adônis, e a dí-
vida que o filho de Nair tem com ele aumenta. 
Murilo convida Carol para tomar sorvete. Beto 
se assusta ao ver Tancinha entrando com Tito 
na festa de Apolo. Guto desconfia de Adônis e 
resolve segui-lo. Dinalda pergunta a Rebeca 
se ela esqueceu o faxineiro, sem perceber que 
Agilson está com a arquiteta. Giovanni e Camila 
se encontram no cinema.

Flor do Caribe - Globo - 18h – quinta-feira: 
Samuel deixa uma mensagem gravada no ce-
lular de Ester avisando que se encontrará com 
Dionísio. Juliano avisa a Quirino que vai atrás 
de Doralice. Dionísio inventa uma desculpa 
para justificar que não foi ele quem roubou as 
joias da família de Samuel, que finge acreditar. 
Paçoquinha beija Marinalva. Carol e Lino ficam 
juntos. Ester simula se desculpar com Dionísio. 
Doralice se refugia em um monastério. Lino e 
Carol vão à Feira de São Cristóvão à procura 
de Maria Adília.

Malhação - Globo - 17h30 – quinta-feira: Ke-
yla se surpreende com a revelação de K1, que 
implora a ajuda da amiga. Malu conta a Edgar a 
ideia que teve para aumentar os lucros do co-
légio. Juca reclama com Lica por tê-lo beijado. 
Felipe sai com Gabriel e Lica para grafitar. Sa-
mantha e MB pensam em fazer um novo clipe 
da banda. Tina comenta com Anderson sobre 
sua preocupação com Mitsuko. Benê pede a 
Tina para ajudá-la em seu jantar com os pais 
de Guto. Clara indica Fio para um trabalho na 
agência de Luís. Lica questiona Felipe sobre 
seu envolvimento com Gabriel. Keyla tenta con-
vencer K2 a contar a verdade para Tato. JM exi-
ge colocar algumas empresas no nome de MB 
para liberar dinheiro para o filho gravar o clipe. 
K2 pede para ter uma conversa séria com Tato.

Floribella - Band - 20h20 – quinta-feira: Helga 
aparece na cozinha com seu novo visual e tenta 
seduzir Gerard. JP finge que está com mal-estar 
para que Flor não saia com Adriano. Joca e Re-
natinha oferecem uma jarra de chá de camomila 
para o rapaz e Fred prende o primo no banheiro. 
Flor espera Adriano para sair, mas o empresário 
inventa que ele já foi dormir. Fred flagra Delfina 
e Robson abraçados, mas ela finge estar pas-
sando mal. Adriano pede ajuda às crianças para 
que ele possa sair com Flor.

Chiquititas - SBT - 21h15 – quinta-feira: Bi-
nho, Rafa e Mosca fazem palhaçadas para ten-
tar animar Maria, mas sem sucesso. As crianças 
tentam convencer Dani a emprestar a boneca 
para Maria. Dani insiste na birra. Todos decidem 
deixá-la sozinha e ir ao pátio desenhar com 
Maria. Vivi vai atrás de Matias na casa dele. Os 
dois conversam na porta. Ela tenta se explicar e 
contar toda a verdade, mas Matias lembra que 
a menina o fez namorar alguém que não existia. 
Junior e Valentina mostram um vídeo para Gabi 
de quando eram crianças. Gabi, que sofre de 
um grave bloqueio psicológico, fala a segunda 
palavra em anos. Ela diz a palavra mãe. Carmen 
briga com Duda por ter pego seu computador 
sem autorização. Duda reclama da grosseria 
dela e diz que ela deve estar na menopausa. 
Carmen diz que ele é respondão. Carmen deci-
de dar uma olhada no que está acontecendo na 
diretoria do orfanato através da câmera e micro-
fone instalados secretamente no local. Carmen 
estranha o linguajar de Ernestina, que na ver-
dade é Matilde. Cintia diz que precisam tomar 
cuidado com Carmen e Matilde diz que Carmen 
é uma perua. Carmen acha tudo um atrevimen-
to. Dani deixa Maria ficar com sua boneca du-
rante a refeição e surpreende a todos. Durante 
o jantar na casa de Maria Cecília, Eduarda fica 
surpresa ao saber que Junior é o namorado de 
sua filha. Carmen escuta Cintia chamar Ernesti-
na de Matilde e decide investigar. Dani diz para 
Maria que não pegará a boneca de volta se ela 
não se aproximar mais de Carol. Vivi está triste 
e desmotivada até para ir para a escola devido 
ao que aconteceu entre ela e Matias. Beto mos-
tra uma nova música para Tobias cantar como 
Tomás Ferraz. Chico dá 100 reais para Ernes-
tina fazer compras pro almoço das chiquititas. 
Ernestina, que na verdade é Matilde, decide 
comprar tudo do mais barato para pegar o troco 
das compras para ela. Matilde prepara o almoço 
para as chiquititas com desdém e legumes po-
dres. As crianças não conseguem comer, pois 
os legumes cheiravam estragado e a carne es-
tava dura. Mosca chega à conclusão que Ernes-
tina, que na verdade é Matilde, pegou o troco 
do dinheiro para ela e que o dinheiro que Chico 
está dando para pagar o psicólogo, ela também 
deve estar guardando. No Café Boutique, al-
guns dos doces desapareceram. Na mesa em 
que está Beto e Tomás Ferraz, uma mão que 
está debaixo da mesa pega os salgados deles. 
Os dois acham que um pegou o salgado do ou-
tro. Clarita e Tobias, que está vestido de Tomás 
Ferraz, conversam na porta do Café Boutique. 
Ele promete não destratar mais a amiga, que 
tanto gosta. Os dois se abraçam. Uma fotógrafa 
registra a cena escondida acreditando que ela é 
o grande amor de Tomás Ferraz. Nervosas com 
o provão da escola, as Chiquitias se imaginam 
participando de um game-show com o nome de 
‘Show Do Provão’, uma espécie de ‘Show do Mi-
lhão’. Ernestina diz vai para o psicólogo, Mosca, 
Rafa e Binho seguem ela e descobrem que na 
verdade ela foi apenas comprar roupa e não no 
psicólogo. Os meninos contam sobre o almoço 
e psicólogo para Chico e alertam o cozinheiro de 

que Ernestina está roubando ele. Chico fica de-
cepcionado ao ver que Ernestina está vestindo 
uma jaqueta preta nova. Ernestina desconversa 
e diz que os meninos estragaram a surpresa, 
pois a jaqueta é um presente que ela foi com-
prar para Chico. O cozinheiro fica feliz e diz que 
sabia que ela não iria decepcioná-lo. Chico ten-
ta colocar a jaqueta, mas não entra nele e sem 
querer o casaco bate no rosto de Carmen que 
entra no quarto de Ernestina. 

Quando Me Apaixono - SBT - 18h15 – quin-
ta-feira: Marina, ao que tudo indica, teve um 
descolamento de placenta e precisa ficar em 
repouso absoluto. Josefina pede a Roberta que 
leve parte de seu dinheiro para o presídio pois 
precisa pagar o diretor. Gonçalo, graças aos 
cuidados da família, está se recuperando muito 
rápido. Corina chega ao Centro “A Esperança” 
com seu filho nos braços e contando uma his-
tória muito triste. Constanza, imediatamente, se 
encanta com o bebê. Inês e Regina prometem 
ajudar Corina em tudo que puderem. Renata 
começa a acreditar na inocência de Augusto 
quando Jerônimo conta que Ezequiel e Lázaro 
levaram Aurora para longe do povoado por que 
Augusto tinha ordenado ao empregado que a 
matasse.

Triunfo do Amor - SBT - 17h15 – quinta-fei-
ra: Bernarda diz que Padilha é seu inquilino há 
muitos anos. Vitória diz a Maria Desamparada 
que não consegue entender que relação ela 
pode ter com uma mulher como Bernarda e a 
aconselha a se afastar dela para seu bem ou a 
fará conhecer o mesmo inferno que ela viveu no 
passado. Vitória pergunta a Max se é verdade 
que ele vive uma aventura com Maria Desam-
parada. Ele afirma que não é uma aventura, diz 
que a ama e que pretende se casar com ela. 
Osvaldo se irrita com Linda por ir procurá-lo em 
seu trabalho e deixa claro que não pretende co-
locar seu casamento em risco. Vitória diz a Max 
que jamais permitirá que se case e se o fizer 
deixará de apoiá-lo. Irritado com a decisão de 
Vitória, Max decide deixar o emprego e diz que 
não pretende deixar a mulher que ama. Maria 
Desamparada diz a Max que o ama tanto que 
não pode permitir que se sacrifique por ela se 
afastando de sua família., por isso, é melhor 
que se afastem. Maria termina seu relaciona-
mento com Max para evitar que ele se afaste 
da família. Vitória comenta com Antonieta que 
segunda Max, Maria é o amor da sua vida, mas 
ela tem certeza que a felicidade dele é ao lado 
de Helena. Antonieta pergunta o que fez Maria 
para que não aceite que se case com Max. Lin-
da aconselha Maria a lutar por seu amor e não 
se preocupar com o que pensa a família de Max. 
Linda, furiosa, comenta com Natty que odeia Vi-
tória por fazer Maria sofre. Bernarda, angustiada 
pelo que aconteceu com o filho, reclama por ele 
não ter avisado que estava no hospital. Osvaldo 
chega para visitar padre João Paulo e Bernarda 
aproveita para perguntar se ele sabe que sua 
esposa tem um amante. Max envia flores a 
Maria e tenta uma reaproximação. Os dois se 
rendem ao grande amor que sentem e se recon-
ciliam. Osvaldo confessa a João Paulo que tem 
uma amante e contam também que a mãe de 
Max está viva.

FILMES

O Grinch – Globo - 15h – quinta-feira: O ra-
bugento Grinch faz de tudo para acabar com o 
Natal dos cidadãos de Quemlândia. Seu plano é 
roubar das pessoas tudo que tenha ligação com 
a data, até que a menina Cindy Lou Who resolve 
ficar amiga dele.

Jesus de Nazaré – Record - 15h – quinta-fei-
ra: Acompanhe a vida daquele que veio à Terra 
para salvar os homens, da manjedoura à Res-
surreição, passando pelas peregrinações, os 
sermões e a crucificação.

Falando Grego – Band - 1h15 – quinta-feira: 
Georgia sente que sua vida está sem rumo. Ela 
está totalmente desmotivada com o seu traba-
lho como guia de turismo na Grécia e entediada 
com a vida.

Revivendo o Natal – Globo - 1h40 – quinta-
-feira: Na véspera do Natal, Kate tenta recon-
quistar seu ex-namorado e acaba arruinando 
seu encontro às cegas com Miles, um interes-
sante pretendente. Por uma estranha reviravolta 
do destino, ela tem a chance de reviver a data 
doze vezes, aproveitando a oportunidade para 
tentar reparar os seus erros. Antes do relógio 
marcar meia-noite novamente, Kate precisará 
confiar no destino para, enfim, encontrar a fe-
licidade.

O Ajudante De Papai Noel – Globo - 3h10 – 
quinta-feira: Depois de perder o emprego e a 
namorada dos seus sonhos, um jovem executi-
vo recebe a visita do bom velhinho em pessoa 
lhe oferecendo uma vaga de ajudante. Porém, 
para conseguir o trabalho, ele terá de enfrentar 
uma série de desafios e inimigos – incluindo um 
elfo maldoso que quer tomar o seu lugar.

Os Três Cães Mosqueteiros – Band - 4h30 – 
quinta-feira: Quando são deixados sozinhos al-
guns dias antes do Natal, três cachorrinhos co-
locam suas patas em um mundo de problemas. 
Dois ladrões fugiram com todos os presentes e 
decorações da família, e é hora dos três mos-
queteiros se unirem!

Um Natal em Família – Globo - xxh – quin-
ta-feira: Uma série de percalços ameaçam as 
tentativas de uma mãe recém-divorciada de fa-
zer o primeiro Natal dos dois filhos “sem o pai” 
perfeito.

Oddball E Os Pinguins – Globo - xxh – quin-
ta-feira: A verdadeira história sobre um fazen-
deiro que, com a ajuda da neta, treina seu cão 
Oddball para proteger um santuário de pinguins 
selvagens de ataques de raposa.

Um Lugar Onde Nada É Impossível – Globo 
- 7h10 – quinta-feira: Casey Newton é uma 
adolescente com enorme curiosidade pela ciên-
cia. Um dia, ela encontra um pequeno broche 
que permite que se transporte automaticamente 
para uma realidade paralela chamada Tomor-
rowland, repleta de invenções futuristas visando 
o bem da humanidade. Ela logo busca um meio 
de chegar ao lugar e, no caminho, conta com a 
ajuda da misteriosa Athena e de Frank Walker, 
que esteve em Tomorrowland quando garoto, 
mas hoje leva uma vida amargurada.

Novelas e Filmes
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Vitor Riccomini, 
prefeito eleito de Capi-
vari, e seu vice Bruno 
Barnabé, anunciaram 
na tarde de segunda-fei-
ra (21), o nome de José 
Lucas Moraes, para a 
Secretaria de Finanças.

Com mais um secre-
tário, Vitão completa 
12 nomes já anuncia-
dos para as suas princi-
pais pastas de Governo. 
José Lucas é formado 
em Administração e 
teve seu convite confir-
mado através das redes 
sociais.

“Quem nos conhece 
sabe o quanto prezamos 
por uma administração 
ética, técnica e transpa-
rente”, disse Riccomi-
ni.

De acordo com a re-
lação das secretarias do 
site oficial da Prefeitura, 
ainda faltam ser anun-
ciados cinco nomes, a 
ocuparem a Secretaria 
de Governo, a pasta 
de Projeto, Convênio e 
Captação de Recursos, 
a Secretaria de Habi-

tação, o Departamento 
de Meio Ambiente e os 
Serviços Integrados da 
Administração Munici-
pal (SIAM).

Confira a lista 
dos doze
José Murilo Cas-

tellani na Secretaria de 
Desenvolvimento Eco-
nômico e Emprego; Dr. 
Fábio Mareto Guidetti 
na Secretaria de Saúde; 
Mauro Souza Júnior na 
Segurança Pública, De-
fesa Civil e Trânsito; 
Edmilson Baia de Oli-
veira na pasta de Cul-
tura e Turismo; Ramon 
Bizin no Serviço So-

cial; Amarildo Bortole-
to Júnior na Secretaria 
de Esporte e Lazer; pro-
fessor Rafael Silveira 
na Educação; Manuela 
Maschietto Gonçalves 
Albini na Secretaria 
da Pessoa com Defi-
ciência e Mobilidade 
Urbana; Sandro Rodri-
gues Pontes na Secre-
taria de Negócios Jurí-
dicos; Bruno Sampaio 
dos Santos na pasta de 
Desenvolvimento Ur-
bano; Rogério Oliveira 
na superintendência do 
Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae) 
e José Lucas Moraes na 
Secretaria de Finanças.

Vitão e Bruno Barnabé anunciam 
novo Secretário de Finanças

Capivari  | Já são 12 nomes divulgados para a equipe de governo

Vitão Riccomini, José Lucas Moraes e Bruno Barnabé  (Foto: Reprodução/FB)

Vitão Riccomini, José Lucas Moraes e Bruno Barnabé  (Foto: Reprodução/FB)Aconteceu na manhã 
desta quarta-feira, dia 23, 
a entrega da Unidade Bá-
sica de Saúde Padovani, 
localizada na rua Ama-
zonas, n° 214, no bairro 
Jardim Primavera.  

A realização da obra 
ocorreu através da Se-
cretaria de Saúde, na 
qual foram investidos 
no local R$763.956,76 
por meio de recurso do 
Programa do Minis-
tério da Saúde, sendo 
R$13.956,76 de contra-
partida do município. 
São 302,63m² de área 

construída, contando 
com sala de consulta 
odontológica, de inala-
ção coletiva, de curati-
vos, de vacinas, de es-
tocagem/dispensação 
de medicamentos, de 
esterilização, de obser-
vação, administração e 
gerência, copa, banhei-
ros masculino e femini-
no, banheiro PCD, entre 
outras. 

Na unidade irão com-
por a equipe: clínico-
-geral, ginecologista, 
pediatra, nutricionista, 
dentista, farmacêutico, 

enfermeiro, técnico de 
enfermagem, atendentes 
de saúde, agentes comu-
nitários de saúde e edu-
cador físico. 

Os bairros beneficia-
dos serão: Residencial 
Santo Antônio, Jardim 
São Marcos, Jardim Eli-
sa, Jardim Primavera, 
Moreto, Bela Vista, Pa-
dovani, Santa Rosa, Vila 
Souza e Vila DiCapri.  

Estavam presentes 
na cerimônia o prefeito, 
Rodrigo Proença, secre-
tários, imprensa e de-
mais convidados.

Unidade Básica de Saúde Padovani foi 
entregue na manhã de quarta-feira (23) 

Saúde  |  São 302,63m² de área construída, contando com sala de consulta
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Projeto CPFL nas escolas 
premia alunos e professores

RAFARD

O Projeto CPFL nas 
Escolas - Energia em 
Jogo, é uma ação edu-
cativa realizada nas es-
colas do Estado de São 
Paulo. Em Rafard, dois 
alunos e três professoras 
foram premiados por se 
destacarem entre os par-
ticipantes 2020.

Os prêmios foram en-
tregues para a aluna Laís 
Ribeiro, do 4º ano da 
Escola Municipal Pro-
fessor Aurélio Sotto, e 
sua professora Luciane 
Andrello. 

Outra premiação foi 
para o aluno José Rober-

to Santos Carvalho, do 
5º ano da Escola Muni-
cipal Professora Josefi-
na Chiarini Borghesi, e 
para as professoras Ma-
ria Madalena Feitosa de 
Oliveira e Laís Fernanda 
da Silva.

A proposta do Pro-
jeto Energia em Jogo 
é difundir uma cultura 
de eficiência energéti-
ca e desenvolvimento 
sustentável, e também, 
promover a mudança 
de hábitos de consumo 
de energia entre os alu-
nos, educadores e fami-
liares.

Premiações foram entregues na última semana  (Foto: Divulgação/PMR)

Idosos do Lar contaminados pela 
Covid já saíram da Santa Casa

Os quatro idosos, do 
Lar dos Velhinhos São 
Vicente de Paulo, de 
Capivari, que testaram 
positivo para a CO-
VID-19, e estavam in-
ternados na Santa Casa 
de Misericórdia, já estão 

de alta e passam bem.
As informações fo-

ram atualizadas pela 
Assessoria de Imprensa 
da instituição. Segundo 
a nota, os idosos estão 
isolados em local restri-
to não divulgado, e são 

acompanhados por uma 
equipe de profissionais 
da Saúde. 

Os quatro idosos fo-
ram os primeiros casos 
de Coronavírus no Lar 
dos Velhinhos de Ca-
pivari. A contaminação 

foi confirmada na ma-
nhã da segunda-feira 
(21), através de nota 
oficial. Os testes, que 
identificaram a conta-
minação do vírus nos 
idosos, foram feitos no 
dia 19 de dezembro.
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Para o final do ano, 
as medidas de distancia-
mento social, por conta 
do coronavírus, ficaram 
ainda mais restritivas. 

Já antes do novo au-
mento no número de ca-
sos de infectados pelo 
vírus, várias atividades 
de grupos voluntários, 
que costumavam reali-
zar festas e encontros de 
final de ano, já tinham 
sido canceladas. 

É o que aconteceu 
com o Projeto Social 
Resgate, que há quatro 
anos realiza atividades 
para crianças e adoles-
centes em Rafard. O gru-
po de voluntários realiza 
a festa de Natal para as 
crianças com brincadei-
ras e entrega de presen-
tes, e para famílias ca-
rentes, faz entregas de 
cestas básicas. 

“Pela primeira vez 
em quatro anos, nossa 
festa não vai acontecer. 
Também suspendemos 
os encontros semanais 
com as crianças e a ar-

recadação de alimentos, 
casa a casa, também 
parou”, conta Thaislan 
Santos, líder do Projeto.

Em Capivari, no 
Quintal da Dona Marta, 
projeto social que co-
meçou em 2012, estão 
paradas as aulas de Bate 
Lata, capoeira e instru-
mentos musicais para as 
crianças de 10 a 12 anos. 
As festas neste final de 
ano também não vão 
acontecer, e Dona Mar-
ta, como é conhecida a 
coordenadora do proje-
to, já está com saudades 
do barulho das crianças 
no Quintal.

“Faz muita falta. Ver 
o quintal lá parado e tris-
te, é muito ruim. Espero 
que tudo passe logo”, 
comenta Marta Joana da 
Silva coordenadora do 
projeto Quintal da Dona 
Marta e do Grupo de Ba-
tuque de Umbigada de 
Capivari, que também 
está com seus encontros 
suspensos, pois os inte-
grantes são idosos e es-

tão no grupo de risco.
As crianças com de-

ficiência e mobilidade 
reduzida, que nos finais 
de ano participavam da 
festa do Projeto Natal 
10, de Capivari, também 
não vão se encontrar. Os 
voluntários tiveram que 

cancelar as atividades, 
que em 2020 completa-
ria 13 anos. Segundo os 
organizadores, um bin-
go, para arrecadar fun-
dos, já estava marcado 
para novembro e teve 
que ser cancelado. Ano 
passado, 2019, a Festa 

Natal 10 reuniu cerca de 
500 pessoas, na sede da 
APAE, entre as crianças 
com deficiência e seus 
familiares. 

“Não ter a festa do 
Natal 10 é uma frus-
tração. Esperamos que 
chegue a vacina, para 

que tudo volte ao nor-
mal. Assim que tudo 
voltar, nossa festa e 
os nossos eventos vão 
acontecer”, disse Sele 
Rosada, idealizadora 
do Projeto e vereadora 
eleita nas Eleições Mu-
nicipais 2020.

Voluntários de Rafard e Capivari encerram 
2020 longe dos encontros de solidariedade

Projetos  | Grupos costumavam realizar festas e encontros de final de ano; neste ano, devido a pandemia, comemorações foram restritivas



Família Forti e Daroz em festa! Os pais Fabíola e Marcos desejam 
os parabéns aos filhos Miguel Forti Daroz, que completa 14 anos 
de idade no próximo domingo (27), e Gabriela Forti Daroz, que 
também apaga velinhas no dia 4 de janeiro (11 anos). Que as 
datas sejam repletas de paz, saúde e sucesso!!!

Nos anos 70 eu morava na rua Maurice Allain, em Ra-
fard e quando chegava do serviço para almoçar, minha mãe 
pedia para eu ligar o rádio na Bandeirantes para juntos ou-
virmos o Programa do Hélio Ribeiro “O poder da mensa-
gem”.

Nessa época quase a maioria das casas sintonizavam essa 
rádio, pois o programa do Hélio Ribeiro dava conselhos fa-
miliares, propunha re�exões �losó�cas e traduzia músicas 
internacionais que estavam fazendo sucesso, ou que tinham 
sido sucesso anteriormente.

E somente aqueles, que tiveram o privilégio de viver 
nessa época, como eu tive, sabem como Hélio Ribeiro in-
�uenciou toda uma geração, e a título de exemplo, do que 
estou descrevendo, transcrevo apenas parte de uma pérola 
em comunicação, que Hélio Ribeiro com sua voz de barí-
tono, declamou de forma improvisada aos microfones da 
rádio Bandeirantes em 31-12-75:    

“Como poderá o ano novo ser feliz se os homens que 
promovem as infelicidades continuarem sendo os mesmos? 

A Terra, esse pequenino e inocente planeta, cumpriu a 
sua missão de girar e girou na sua translação ao redor do 
Sol, ou na sua revolução ao redor de si mesma, o que man-
tém essa pequenina parcela do cosmos em equilíbrio com 
o próprio universo.

Os homens nasceram, os homens morreram, os homens 
se ajoelharam para plantar sementes, se ajoelharam para 
falar com as crianças, se ajoelharam para pedir perdão e se 
ajoelharam para sua própria execução.

Os homens mataram e roubaram, mentiram e juraram e 
a maioria dos homens �cou falando de sua verdade parti-
cular, individual, do seu interesse próprio, mesquinho.

 A verdade está acima do homem que dirige e do ho-
mem dirigido.

 A verdade está acima do homem que sabe e do homem 
que não sabe.

A verdade está acima da mulher que gera �lhos e da mu-
lher que mata a possibilidade de vida dentro de si.

A verdade está acima dos interesses individuais. Ela é 
una, indivisível. É porque é.

O que não é plenamente verdadeiro não é meia verdade. 
O que não é plenamente verdadeiro é plenamente falso.

E os homens continuaram enganando-se, continuaram 
mentindo, continuaram prometendo.

E continuaram analisando as atitudes que eles mesmos 
provocaram tornando pior a vida neste último ano que vi-
vemos.

E justi�caram seus erros promovendo novos erros, e fo-
ram injustos na sua justiça.

Aperfeiçoaram máquinas, inventaram, parlamentaram, 
guerrearam para garantir energia para a geração futura que 
eles mesmos estão matando no ventre materno.

 Pelo temor do presente mataram adultos, pelo temor do 
futuro matam aqueles que deveriam nascer.

Dois mil anos, três mil, quatro mil, cinco mil em termos 
de tempo cósmico, universal, esse tempo não é nada. Nosso 
tempo é muito curto, muito rápido, vertiginoso, veloz, ele 
passa... e passou.

 E nós não temos ainda plena ciência do que somos, de 
onde viemos e para onde estamos caminhando.

 Como poderá o ano novo ser bom se os homens pro-
motores de infelicidade continuarem agindo da mesma 
maneira?

Mas seja verdadeiro, realista, acredite você no que acre-
ditar, vá fazer uma pesquisa na Rússia, nos Estados Unidos, 
na França, no Japão, na China, no Brasil e você sentirá uma 
angústia dentro de cada ser humano. Cada vez menos hu-
mano, cada vez menos indivíduo, cada vez menos gente.

 Porque, quer-nos parecer, que os homens que criaram 
sistemas políticos, perderam-se no meio do caminho, e o 
que é preciso, em termos de mundo, (e este grito é inútil e 
provavelmente se perderá no vazio), é recolocar o homem 
como meta prioritária.

A lágrima da criança oriental é igual à lágrima da crian-
ça ocidental, e as lágrimas das duas são iguais a todas as lá-
grimas de todas as crianças do mundo porque são salgadas. 
E sangue é vermelho no mundo inteiro.

Então o que é preciso para melhorar o amanhã de todas 
as pessoas, cuidando do presente das crianças de hoje.

Como poderá o ano novo ser melhor? Feliz Ano Novo? 
Como o Ano Novo poderá ser melhor?

Não se iluda, se os homens promotores de infelicidades 
continuarem agindo da mesma maneira!

Ah! Mas há uma chance. Há uma possibilidade? Uma...
Se você conseguir melhorar as condições de relaciona-

mento neste seu pequeno mundo, o mundo inteiro �cará 
menos ruim, consequentemente, obviamente �cará melhor, 
porque você o melhorou no seu pequeno ou no seu grande 
círculo de relações.

Experimente, tente. A�nal de contas essa vida é sua, é 
minha, é nossa, e ela passa tão rapidamente, tão veloz, de 
repente você não está mais, de repente você quer abrir os 
olhos e não abre mais!

 E você não fez nada, e você não viu nada, você não sen-
tiu nada, você não melhorou nada.

Como poderá o ano novo ser feliz se você não for feliz? 
Como poderá o ano novo ser melhor se você não for me-
lhor?

Que Deus nos ajude a todos para que possamos ter re-
almente sentido quando lhes disseram uns aos outros Feliz 
Ano Novo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo!

Feliz Ano Novo!
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Parabéns e felicidades ao policial militar Genel Bueno, que na 
sexta-feira (25), comemora idade nova. Receba os votos de paz, 
saúde e sucesso, da esposa Talita, do filho Miguel, familiares, 
amigos e também dos colegas de farda da Polícia Militar.

Aniversariantes

No dia 5 de janeiro, o 
diretor e proprietário 
do jornal O Semanário, 
Túlio Darros, completa 
mais um ano de vida. 
“Túlio em todos os dias 
desejo a você muita 
saúde, que Jesus te 
proteja e continue te 
iluminando com todas 
as bênçãos, mas no 
dia 5, em especial, que 
Ele te conceda muitas 
felicidades a você que 
é tão especial em minha vida. Te desejo longevidade rodeado de 
quem te ama. Te amo”. São os desejos da sua esposa Deise.

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

A explicação para a alta performance está nos detalhes. Pou-
cos conseguem alcançar os picos de rendimento porque poucos 
estão dispostos a oferecer tudo o que é necessário. Admiro os 
campeões. Os que conseguem ganhar algo relevante. E admiro 
ainda mais quem se mantém no topo por muito tempo. O clichê 
se faz verdadeiro: chegar é ‘fácil’, o difícil é manter.

Trazendo para o futebol um jogador que alcança o nível pro-
�ssional já é um vencedor por natureza. Seguramente, foram 
ultrapassadas barreiras especí�cas da própria modalidade.- ele 
teve que ser melhor do que a maioria para ir avançando nas 
categorias até chegar na equipe de cima. E em inúmeros casos, 
verdadeiras crianças vencem desa�os que a maioria da popula-
ção talvez não conseguisse superar. Quantos meninos com dez, 
onze, doze anos de idade saem de casa, deixando a família, para 
tentar a carreira de jogador em outra cidade, outro estado?

E transpassada essa peneira estreita e cruel que separa o 
amadorismo do pro�ssionalismo vem outra bem parecida que 
diferencia o jogador ‘comum’ do extraordinário. E observando, 
estudando e analisando quem consegue ter um destaque acima 
da média percebi que a diferença que faz a diferença é o aspecto 
mental. São habilidades comportamentais que vêm precedidas 
por pensamentos e crenças fortalecedoras que apenas alguns 
poucos que tem.

Um atleta campeão treina mais e melhor do que os outros 
porque entende que apenas dessa maneira será superior ao que 
ele mesmo foi ontem. O cuidado com o corpo também é uma 
questão essencial porque os resultados dependem desse ‘equi-
pamento’. Uma busca incessante por um entendimento maior 
sobre o jogo, suas nuances, detalhes e maneiras assertivas de 
ser e�caz com e sem a bola também é fundamental. Sem falar 
de um espírito coletivo porque ninguém faz sucesso sozinho. 
Poderia listar aqui outras dezenas de comportamentos, e todos 
eles teriam um viés muito mais psicológico do que técnico.

Quando estamos no nível pro�ssional a diferença mora nos 
detalhes. Todos tem as habilidades, as valências físicas e o en-
tendimento tático mínimo para jogar. Mas poucos vão além. 
Poucos se dedicam e se entregam de corpo e alma para ser hoje 
um por cento melhor do que foi ontem. Por isso que só temos 
um campeão, um melhor do mundo e etc. Porque essa condição 
é única. E ela não é obra do acaso. Pelo contrário, é previsível e 
deixa rastros. Não estou dizendo que é fácil. Mas justamente por 
dar muito trabalho poucos pagam o preço.

O atleta de alta performance
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Ás vésperas de cele-
brar o Natal, a Organi-
zação Mundial da Saúde 
(OMS) reforça que a de-
cisão mais segura, neste 
cenário de pandemia, é 
não realizar as tradicio-
nais e tão esperadas reu-
niões familiares.

Um distanciamento 
forçado, porém, neces-
sário, poderá contribuir 
para que sentimentos de 
ansiedade, tristeza ou 
depressão fiquem ainda 
mais aflorados neste Na-
tal e Ano Novo, é o que 
explica a psicóloga Ca-
rolina Marrone Lorence-
te Alves. 

“O Natal, mesmo sem 
a pandemia, já mexe 
com o emocional das 
pessoas. É um momen-
to que pensamos mais 

na família, temos a figu-
ra do presépio, a espera 
pelo encontro com aque-
les que estão distantes, 
entre outras expectati-
vas”, acrescenta.

Carolina afirma que 
com o agravante da CO-
VID-19, o período das 
festas de final de ano, 
em 2020, poderá acar-
retar em prejuízos na 
saúde emocional, prin-
cipalmente dos idosos. 
“Tudo isso fica mais po-
tencializado nestas datas 
festivas. E neste ano, 
será ainda mais comum, 
as pessoas mais idosas 
apresentarem sintomas 
de depressão e ansieda-
de”. 

Não só os idosos, mas 
também as crianças po-
derão sentir mais ansie-

dade com a ausência dos 
encontros entre primos, 
amigos, tios, avós e até a 
figura do Papai Noel. A 
psicóloga explica que o 
momento exige criativi-
dade, para se fazer pre-
sente, apesar do distan-
ciamento.

Criatividade e 
tecnologia 
A dica de Carolina, 

para minimizar a sauda-
de e passar por este final 
de ano atípico com mais 
leveza, é abusar da cria-
tividade e dos recursos 
da tecnologia.

“Como já estamos 
vendo, o uso da tecno-
logia pode nos aproxi-
mar das pessoas, sem a 
necessidade do contato 
físico. As chamadas por 

vídeo, os aplicativos 
para as reuniões com os 
amigos e a família, uma 
ligação para um parente 
ou amigo, ou até mesmo, 
porque não, a tradicional 
carta”, incentiva. 

Ela explica que é 
importante envolver os 
idosos e as crianças nes-
te processo de “encon-
tros virtuais”. Os idosos 
vão precisar de ajuda 
para superar as dificul-
dades com as novas tec-
nologias, já as crianças, 
devem ser motivadas ao 
exercício da criativida-
de, seja através de fo-
tos, presentes enviados 
pelo correio, desenhos e 
mensagens para os ami-
gos.

“Este momento não 
vai ser tão natural como 

já estamos acostumados, 
mas é uma oportunidade 
para refletirmos sobre o 
que, de fato, realmen-
te importa. Talvez este 

momento traga algumas 
lições, como estar mais 
com a família, com os 
amigos e valorizar a 
vida”, deseja Carolina.

Natal em tempos de coronavírus vai 
exigir criatividade e uso da tecnologia

Fim de ano diferente  | Saúde Emocional pode ser abalada; idosos e crianças precisam de mais atenção, diz psicóloga entrevistada pelo jornal O Semanário

Psicóloga Carolina Marrone Lorencete Alves (Foto: Arquivo pessoal)
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Na quarta-feira (23), 
foi o último dia de expe-
diente, antes do recesso 
de final de ano, nas re-
partições e serviços das 
Prefeituras dos muni-
cípios de Rafard e Ca-
pivari. Ambas seguem 
o mesmo cronograma, 
com o retorno no dia 4 
de janeiro, na primeira 
segunda-feira de 2021.

No total, entre pontos 
facultativos, os finais de 
semana e os feriados de 
Natal e Ano Novo, serão 
10 dias de paralização. 
O calendário de recesso 
de fim de ano também 
será o mesmo para as 
Câmaras Municipais dos 
dois municípios.

Para não deixar a po-
pulação sem remédios, 
as farmácias dos Servi-
ços Municipais de Saú-
de vão atender, mas com 
horários reduzidos.

Entre os serviços, com 
pouca ou nenhuma inter-
rupção, ficam os básicos, 
como Saúde, em casos 
de emergência, Guarda 
Civil e serviços como, 
água, coleta de lixo e ce-
mitério municipal.

A Prefeitura do mu-
nicípio de Mombuca 
optou por não ter reces-
so de final de ano. Já as 
agências bancárias, de 
acordo com o Sindica-
to dos Bancários de Pi-
racicaba e região, vão 
funcionar no dia 24 de 
dezembro das 9h às 11h, 
e no dia 31, véspera de 
Ano novo, não vão abrir.

Confira como ficam 
os serviços no final do 
ano:

Rafard
A Prefeitura de Ra-

fard encerrou o atendi-
mento ao público já na 
última sexta-feira (17). 
Na quarta-feira (23) se-
guiu só com expediente 
interno, para fechamen-
to de sistemas.

A Unidade Básica de 
Saúde vai abrir no ho-
rário de plantão das 7h 
às 19h, com alteração 
no funcionamento da 
farmácia. Nos dias 24 e 
31 de dezembro ela vai 
estar fechada, já nos dias 
28, 29 e 30 de dezembro 
vai abrir das 7h ao meio 
dia.

No cronograma de 
coleta de lixo também 
haverá mudanças. Dias 
25 de dezembro e 1º de 
janeiro não haverá cole-
ta, e o serviço nos sítios, 
que são feitos às quin-
tas-feiras, passaram para 
os dias 23 e 30 de de-
zembro (quartas-feiras). 
Dias 24, 26 e 31 de de-
zembro e 02 de janeiro, 
a coleta de lixo será nor-
mal, a partir das 4 horas 
da manhã.

A Guarda Municipal, 
o serviço de abasteci-
mento de água e o aten-
dimento no cemitério, 
irão funcionar em siste-
ma de plantão.

Capivari
Em Capivari, o aten-

dimento do Serviço de 
Saúde, nos casos de 
emergência, será na 
Santa Casa de Miseri-
córdia, pois os postos 
dos bairros seguem fe-
chados, como os demais 
serviços, com reabertura 
em 4 de janeiro.

A Prefeitura infor-
ma que, nos casos de 
suspeita de Covid-19, 

o morador deve procu-
rar o Centro de Triagem 
do Coronavírus (CTC), 
montado ao lado da San-
ta Casa.

A Farmácia Munici-
pal vai atender em horá-
rio reduzido nos dias 28, 
29 e 30 de dezembro, 
das 8h às 12h. Já a coleta 
de lixo, permanece nor-
mal, com exceção do dia 
25 de dezembro, Natal.

A Guarda Civil Mu-
nicipal permanece de 
plantão através do 3491-

1311 ou pelo 153.

Mombuca
Em Mombuca não ha-

verá recesso. A Prefeitu-
ra e demais departamen-
tos municipais estarão 
fechados só nos dias 24 
e 31 de dezembro, que 
são pontos facultativos, 
e nos feriados do dia 25 
de dezembro, Natal, e 1º 
de janeiro, Ano Novo.

Na Unidade Básica 
de Saúde, o atendimen-
to não para, mesmo nos 

pontos facultativos (24 
e 31 de dezembro), com 
funcionamento, inclu-
sive, do serviço de far-
mácia. Nos dias de Na-
tal e Ano Novo haverá 
somente atendimento de 
emergência, com a far-
mácia fechada.

A coleta de lixo es-
tará suspensa nos dias 
de pontos facultativos 
e feriados. Nos demais 
dias do período de final 
de ano, a coleta segue o 
cronograma normal.

Recesso das Prefeituras vai até 4 de janeiro
Fim de ano na região  |  Serviços estão suspensos, farmácia abre em período reduzido e para ir ao médico só nas unidades de Emergência
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A Polícia Civil de 
Capivari prendeu na se-
gunda-feira (21), um 
homem, acusado pelos 
crimes de violência do-
méstica, estupro de vul-
nerável, descumprimen-
to de medida protetiva, 
ameaça, tortura e satisfa-
ção de lascívia mediante 
presença de criança ou 
adolescente.

Segundo informa-
ções, a prisão aconteceu 
após cumprimento de 
um mandado de busca 
domiciliar em três en-
dereços e também um 
mandado de prisão tem-
porária contra o acusa-
do. A operação foi co-
mandada pela delegada 

titular, Dra. Maria Luísa, 
com apoio do Setor de 
Investigações Gerais da 
Delegacia do Município 
e da Delegacia de Defe-
sa da Mulher.

De acordo com a nota 
enviada pela Polícia Ci-
vil, o suspeito cometeu o 
crime contra a amásia e 
o filho dela, de apenas 8 
anos de idade.

“Conforme o relato 
da vítima (amásia), o 
homem obrigava a ter 
relações sexuais com ele 
todos os dias, e, além 
disto, obrigava o filho 
do casal a assistir e fil-
mar o ato”, diz a nota.

A polícia informou 
ainda que a mulher, de 

45 anos, possui debili-
dades físicas, necessi-
tando de auxílio para se 
alimentar e fazer ativi-
dades do dia a dia.

“Devido a esses pro-
blemas, o autor apro-
veitava de sua condi-
ção, tomando posse dos 
recursos financeiros da 
vítima e negligencian-
do sua alimentação. O 
indivíduo já arremessou 
o ventilador na vítima, e 
a ameaçou de morte na 
posse de uma faca. Tam-
bém já quebrou diversos 
objetos e danificou rou-
pas da vítima”, relata a 
PC.

Durante as buscas, 
a polícia localizou o 
agressor. Com ele tam-
bém foram apreendidos 
um celular e um veícu-
lo.

O homem foi condu-
zido até a Delegacia de 
Defesa da Mulher de Ca-
pivari, onde foi lavrado 
o boletim de ocorrência 
de captura de procurado, 
e posteriormente trans-
ferido para a Cadeia Par-
ticipativa de Piracicaba/
SP.

“Vale destacar que, as 
vítimas receberam todo 
o apoio necessário, des-

de médico, atendimento 
psicológico, conselho 
tutelar e auxílios indis-

pensáveis”, finaliza a 
nota da Polícia Civil de 
Capivari.

Homem é preso, acusado de violência e estupro
Capivari  |  Segundo a polícia, suspeito cometeu o crime contra a amásia e o filho dela, de apenas 8 anos de idade; homem foi capturado pela Polícia Civil

Polícia Civil também apreendeu celular e veículo do acusado, que permanece à 
disposição da Justiça na Cadeia Participativa de Piracicaba (Foto ilustrativa)
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No calendário escolar 
2020, o ano letivo termi-
nou na quarta-feira (23). 
Com milhares de alunos 
fora das salas de aula, 
por conta da COVID-19, 
a volta às aulas em 2021 
ainda traz incertezas. 

Só em Rafard, na Rede 
Municipal de Educação, 
foram 1.035 alunos, de 4 
meses a 10 anos de idade, 
que tiveram suas ativida-
des suspensas em março 
deste ano. Em abril, os 
alunos, a partir das sé-
ries iniciais até o 5º ano, 
começaram a estudar em 
casa, com o material im-
presso entregue aos pais 
em cada escola.

Em Capivari, só na 
Rede Municipal de Edu-
cação, o número de alu-
nos que tiveram as aulas 
presenciais suspensas é 
de pouco mais de 6.600, 
entre Educação Infan-
til, Ensino Fundamental 
e Educação de Jovens e 
Adultos (EJA). 

A mudança inesperada 
da rotina escolar, afetou 
a vida de mães que tra-
balham fora e dependiam 
das creches e escolas de 

Educação Infantil para 
deixar seus filhos. Em Ra-
fard, chegou a 54, o nú-
mero de bebês e crianças 
de até 2 anos que tiveram 
que ficar em casa por con-
ta da pandemia. 

No total de crianças, que 
passavam a manhã e tarde 
na escola, entre as creches 
e a unidade de período in-
tegral, o número passa de 
300 alunos só na Rede de 
Rafard. Já em Capivari, 
são 800 crianças com idade 
entre 0 a 3 anos que, desde 
a pandemia, não puderam 
mais ir à creche. 

O novo normal 
Junto com a mudança 

na rotina de crianças que 
ficavam na creche, vie-
ram os desafios para mães 
como Geisa Campos, que 
tem dois filhos pequenos, 
de 2 e 3 anos, matricula-
dos na Rede de Educação 
em Rafard. “No começo, 
foi uma loucura e a adap-
tação de trabalhar em casa 
com duas crianças peque-
nas não foi nada fácil”, 
conta ela, ao relatar que 
de manhã já deixava os 
pequenos na creche e se-

guia para o trabalho. 
A creche fechada, as 

crianças em casa e o traba-
lho home office chegaram 
todos ao mesmo tempo, e a 
saída foi se adaptar. “Para 
as reuniões de trabalho eu 
conto com a ajuda de pes-
soas da família, e no dia 
a dia tive que me adaptar 
aos horários das crianças, 
e contar com a compreen-
são dos chefes da empresa, 
e agora, tudo já está equili-
brado”, diz ela.

Sem muitas expecta-
tivas para uma breve re-
abertura da creche, Gei-
sa afirma que pretende 
seguir com a adaptação 
do home office e dedicar 
mais tempo ao lado dos fi-
lhos. Outra decisão, é que 
os pequenos só voltarão 
para a unidade escolar, 
após sair a vacina. 

Ano Letivo 2021
Só o que se sabe para 

a volta às aulas em 2021 
é que muita coisa mu-
dou. “Nós pretendemos 
voltar às aulas dia 1º de 
fevereiro, mas ainda está 
tudo muito indefinido. Já 
começamos a preparar as 

escolas e os nossos fun-
cionários e professores 
para um retorno com se-
gurança”, afirma a direto-
ra municipal de Educação 
de Rafard, Cristiane Pel-
legrini Rossi, que conti-
nua na pasta em 2021.

Cristiane afirma que o 
maior desafio será o retor-
no das creches e escolas 
infantis dos anos iniciais, 
pois o contato com os 
funcionários, professores 
e entre as crianças é bem 
maior. “Com as crianças 
maiores será difícil, mas 
acreditamos que vai ser 
possível, já os pequenos, 
eles têm muito mais con-
tato com a equipe e com as 
outras crianças da mesma 
idade, é o caso, por exem-
plo, dos bebês de colo”, 
comenta a diretora, ao afir-
mar que o retorno das cre-
ches segue sem previsão.

Para um possível re-
torno das aulas, mesmo 
que no método híbrido, 
quando as aulas são em 
parte presenciais e em 
parte remotas, a Diretoria 
de Educação de Rafard 
afirma que já investiu na 
compra de equipamentos 

de segurança como más-
caras, protetores, álcool 
em gel, tapetes para hi-
gienização e totens para 
as entradas das escolas. A 
partir do dia 4 de janeiro, 
os pais que ainda não fize-
ram as matrículas de seus 
filhos podem procurar as 
escolas das 7h às 11h e 
das 12h às 16h. 

Em Capivari, a Secre-
taria Municipal de Edu-

cação informou que tam-
bém já fez a compra dos 
equipamentos de seguran-
ça para todas as unidades 
escolares. Já sobre um 
possível retorno das aulas 
presenciais, período de 
matrículas e atendimento 
nas creches, a Secretaria 
não se manifestou, afir-
mando que as decisões 
cabem à nova gestão a 
partir de janeiro de 2021.

Pandemia da Covid-19 deixa mais de 7.500 alunos de 
Rafard e Capivari fora das salas de aulas em 2020

Como fica a Educação em 2021  | Números são das escolas e creches municipais; só crianças de 0 a 3 anos passam de 850

Materiais de proteção que serão utilizados em Rafard (Foto: Divulgação/PMR)
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Até a tarde de quarta-
-feira (23), cinco nomes 
foram anunciados para 
compor a equipe de Go-
verno do prefeito eleito 
Fábio dos Santos e seu 
vice Wagner Bragalda, 
no município de Rafard a 
partir de 1º de janeiro de 
2021. 

Cultura
Na Diretoria de Cul-

tura, Lazer, Esporte e 
Turismo assume Luís 
Henrique Garcia Santos, 
formado em Administra-
ção. Ele já faz parte da 
equipe do atual prefeito 
Carlos Roberto Bueno, 
no cargo de diretor Ad-
ministrativo Financeiro, 
desde junho deste ano.

Luís Henrique tam-
bém já foi conselheiro 
tutelar em Rafard, fun-
ção que exerceu por oito 
anos, entre 2012 a 2015 e 
de 2016 a 2019. 

“Estou muito feliz com 
o convite. Me sinto pron-
to e com muita vontade 
de trabalhar pela Cultu-
ra, Esporte e Turismo de 
nossa cidade”, afirmou.

Financeiro
Mais uma que deve ser 

anunciada nesta quinta-
-feira (24), é Kelly Cris-
tina Ribeiro, para o cargo 
de Diretora Administra-
tiva Financeira, mesma 
pasta que hoje é ocupada 
por Luís Henrique. 

Kelly é formada em 
Administração de Em-
presas, trabalhou por 16 
anos em um escritório 
de advocacia e ocupou o 
cargo de chefe de Gabi-
nete na Câmara Munici-
pal nas gestões de Wag-
ner Bragalda, 2015/2016, 
e Marcos A. Brigatti, 
2019/2020.

Social
Na terça-feira (22), 

Fabinho e Wagner confir-
maram a permanência da 
assistente social Helena 
Francisco da Silva, a He-
leninha, na Diretoria de 
Desenvolvimento Social.

Heleninha é a segunda 
diretora da atual adminis-
tração, convidada a con-
tinuar na nova gestão a 
partir de janeiro de 2021. 
A primeira anunciada, 

que continua, é a direto-
ra de Educação, Cristiane 
Pellegrini Rossi.

Depois de permane-
cer por 13 anos frente ao 
Serviço Social de Rafard, 
Heleninha se desligou 
da Prefeitura em 2014, 
na gestão do ex-prefeito 
César Moreira. Em feve-
reiro de 2020, ela voltou 
para a direção da pasta, a 
convite do prefeito Car-
los Roberto Bueno. Ela 
também já atuou por oito 
anos no Serviço Social 
em Porto Feliz e por cin-
co anos na antiga União 
São Paulo.

“Dona Heleninha, 
além de ter vasta experi-
ência em políticas públi-
cas de Assistência e De-
senvolvimento Social, é 
uma pessoa que demons-
trou sabedoria ao traba-
lhar pelo bem comum”, 
disse Fabinho.

Saúde
O nome do médico, 

Victor Heitor Gomes, 
foi anunciado na tarde 
de sexta-feira (18), para 
a diretoria de Saúde de 

Rafard. Seguindo a estra-
tégia do prefeito eleito de 
Capivari, Fábio dos San-
tos está divulgando seus 
diretores através das re-
des sociais.

O médico tem forma-
ção em UTI e UTI Pe-
diátrica e Neonatal, ele 
também tem Mestrado 
em Gestão Pública. Já 
atuou em grandes hospi-
tais e no SAMU no Rio 
de Janeiro.

O novo diretor de Saú-
de é fundador de uma 
empresa especializada 
em Soluções de Saúde e 

Gestão Médica e do 1º 
centro de Tratamento de 
Disfunção Sexual Femi-
nina.

“Para nós é uma gran-
de honra ter este grande 
profissional e ser humano 
como diretor de Saúde. 
Tenho certeza que nossa 
Saúde vai avançar com 
sua liderança”, afirmou 
Fabinho.

Por três anos, o mé-
dico foi diretor de Saú-
de em Mombuca, e nas 
eleições municipais deste 
ano, concorreu à prefei-
tura da cidade pelo PSL, 

onde foi derrotado pelo 
candidato Formiguinha.

Educação
Como já anunciado 

na semana passada, per-
manece na diretoria da 
Educação, a professo-
ra Cristiane Rodrigues 
Pellegrini Rossi. Ela é a 
atual diretora da pasta, a 
qual assumiu em julho de 
2018.

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

Fabinho e Wagner anunciam cinco diretores; novos 
nomes devem ser divulgados nos próximos dias

Rafard  |  Prefeito eleito tem anunciando novos diretores pelas redes sociais, seguindo a estratégia do seu colega de partido, Vitão Riccomini
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Câmara de Rafard volta atrás e aumenta 
restrições na Sessão de Posse

A Câmara Municipal 
de Rafard anunciou na 
tarde de terça-feira (22), 
que vai aumentar as restri-
ções no número de pesso-
as que poderão participar 
da Sessão de Posse e Elei-
ção da Mesa Diretora do 
Legislativo, marcada para 
1º de janeiro de 2021. 

Segundo a chefia de 
gabinete do Legislativo, 
a decisão foi tomada após 

o anúncio do Governo 
Estadual, que endureceu 
as regras para o funciona-
mento de bens e serviços, 
em todo o estado, durante 
o Natal e o Ano Novo.

A sessão seria aberta 
para até três convidados 
de cada vereador, prefei-
to e vice eleitos, agora, 
será fechada, somente 
com a presença dos que 
serão empossados.

O horário da Sessão 
continua o mesmo, às 
10h, e também está man-
tida a votação da Mesa 
Diretora com escolha 
do presidente, vice-pre-
sidente e do 1º e 2º se-
cretários para o biênio 
2021/2022.

A sessão será transmi-
tida pela Rádio RFM e 
pelo canal da Câmara no 
Youtube.

O jovem rafardense, 
Marcos Roberto Araújo, 
31 anos, foi eleito Mis-
ter Estadual Revelan-
do Talentos 2020, num 
concurso 100% online 
realizado pela Franquia 
TCM Internacional.

A coroação aconte-
ceu na noite da última 
segunda-feira (21), na 
Câmara Municipal de 
Rafard, com participa-
ção da Miss Capivari 
2004 e TOP 15 no Miss 
São Paulo, Taís Fernan-
da Assalin.

Marcos vai represen-
tar Rafard no reinado de 
Mister até 11 de dezem-
bro de 2021. Ele, que 
já traz títulos de outros 
concursos como Mister 
Beleza São Paulo e Mis-
ter Beleza Negra, ambos 
em 2019, se diz muito 
feliz com mais este títu-
lo.

“Estou muito feliz 
por representar Rafard 
nos concursos de Mister, 
e este ano, mesmo com 

as dificuldades da pan-
demia, foi possível con-
quistar mais um título”, 
afirma.

Jovem de Rafard é eleito 
Mister Estadual 2020

Destaque  | Concurso foi realizado pela franquia TCM Internacional

Marcos Roberto Araújo durante coroação na Câmara (Foto: Arquivo pessoal)
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As celebrações de 
Natal e Ano Novo nas 
Igrejas Católicas vão 
seguir os protocolos 
de prevenção à CO-
VID-19. Com o au-
mento do número de 
fiéis que costumam 
frequentar as missas 
neste período, serão 
adotadas medidas mais 
restritivas para evitar 
as aglomerações.

Em Rafard, na Paró-
quia de Nossa Senhora 
de Lourdes, a opção 
foi transferir todas as 
missas de final de ano 
para a Capela Santo 
Antônio, uma vez que 
lá é maior que a Ma-
triz. Nas vésperas de 
Natal e Ano Novo, as 
missas serão às 19h, já 

no dia 25, Natal, e 1º 
de janeiro, Ano Novo, 
o horário será de ma-
nhã, às 9h. Para parti-
cipar não é necessário 
agendamento. 

Na Matriz de São 
João Batista, em Ca-
pivari, também não é 
preciso agendar. Lá 
haverá lugares, tanto 
dentro da igreja, como 
também no salão pa-
roquial ao lado, onde 
haverá um telão para 
a transmissão das mis-
sas de véspera de Natal 
e Ano Novo, dias 24 
e 31 de dezembro, às 
20h. No dia de Natal 
(25) serão celebradas 
três missas, às 6h30, 
9h30 e 19h. Dia 1º de 
janeiro só haverá uma 

missa às 19h.
Caso a opção seja 

participar das missas 
dos dias 24 e 31 de de-
zembro, às 21h, na Pa-
róquia Nossa Senhora 
de Fátima, em Capiva-
ri, será preciso agen-
dar. O agendamento é 
através dos telefones: 
3491-2582 ou 99117-
9274 (WhatsApp). 
Haverá também outras 
duas missas, sem ne-
cessidade de agenda-
mento, nas vésperas 
de Natal e Ano Novo, 
que serão celebradas 
na Capela São José às 
15h e na Capela São 
Francisco às 17h. No 
dia 1º de janeiro have-
rá uma única missa na 
paróquia às 19h.

Ainda em Capivari, 
na Paróquia São Bene-
dito, as missas nos dias 
24 e 31 de dezembro se-
rão às 19h30. Nos dias 
de Natal e Ano Novo 

haverá missas às 19h30. 
As informações estão 
disponíveis nas redes 
sociais da paróquia. 
Não há informações so-
bre agendamento.

Em todas as igrejas é 
indispensável o uso de 
máscaras, evitar aglo-
meração nos bancos 
e usar o álcool em gel 
disponível nas entradas.

Católicos de Rafard e Capivari adotam medidas 
de segurança para celebrar o Natal e Ano Novo

Religião | Ampliar os horários, usar telão, agendamento e espaços maiores são alternativas em tempos de pandemia para as igrejas católicas

Missas devem acontecer seguindo todas as orientações de combate a pandemia do coronavírus (Foto ilustrativa)
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