
Região de Piracicaba regride para 
a fase amarela do 
Plano São Paulo
Em Capivari, a capacidade de ocupação deixa 
de ser 60% e diminui para 40%. 
Estabelecimentos podem funcionar até às 22h.  
Página 7

POLÍTICA

Líder de projetos sociais, Sele Rosada quer 
atuar para a inserção do deficiente no mercado 
de trabalho. Página 7

Capivari elege 
primeira mulher 
com deficiência

Mais de 12 mil 
eleitores não 

votaram  
em Capivari, 

Rafard e 
Mombuca

ELEIÇÕES 2020

Alta foi de 8 a 10% 
de abstenção. Votação 

foi tranquila. 
Página 5

MOMBUCA

Tribunal 
emite parecer 
desfavorável 

às contas 
de 2016 da 

prefeita Ruth
Chefe do Executivo 
deverá emitir defesa 
perante a comissão 

especial formada pela 
Câmara Municipal.

Página 10

ENTREVISTA

Carlão afirma 
que teve metas 

de governo 
prejudicadas 
pelos efeitos 

da COVID-19
Abertura da Unidade 
de Saúde até às 23h 
fica na lista do que 

não foi concretizado, 
mas ETE e casas 

populares estão em 
suas conquistas.

Página 13

EXCLUSIVO

“A relação não 
foi uma das 
melhores”, 
diz Brigati

 Insatisfeito com a 
política, presidente 

da Câmara de Rafard 
termina o mandato e 
revela que estará fora 

do atual cenário.
Página 15

PANDEMIA

RAFARD

‘Pior que a deficiência física, 
é o isolamento social’, relata 
confeiteira rafardense

Claudia encontrou na música, a força para 
superar os desafios. Faltam acessibilidade e 
acolhimento em Rafard. Página 11

Juiz Eleitoral 
cancela 

cerimônia 
de diplomação

ELEITOS

Tradicional 
solenidade foi 

cancelada por conta 
da pandemia. 

Página 10
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OpiniÃo
Descrédito

político
E lá vamos nós, para mais uma semana em que 

o foco é a política.
Iniciamos este editorial com uma simples in-

dagação: Por que os políticos caíram em tanto 
descrédito nas últimas décadas?

Com certeza, esse questionamento deve estar 
despertando muita indignação e a língua coçando 
para dizer dezenas de verdades. São momentos 
em que a gente perde até a compostura por ser 
obrigado a engolir tanta coisa errada.

Pois bem, vamos citar um exemplo mais recen-
te de atitudes que afundam cada vez mais o barco 
dos políticos. O que dizer do nobre governador do 
Estado de São Paulo, João Doria Jr., que menos 
de 24 horas após as eleições, regrediu todo o es-
tado para a fase amarela no Plano São Paulo, es-
tratégia do governo para combater a COVID-19?

Essa era uma jogada cantada bem antes das 
eleições municipais. Foi assunto de outro edi-
torial aqui nas páginas d’O Semanário. Quem 
acompanha, vai lembrar!

Ora, como pode o governo do Estado mais rico 
do país, que tenta destruir a economia, na tentativa 
de desestabilizar outro governo, o Federal, pregar 
o ‘fi que em casa’ durante o ano todo e, às vésperas 
das eleições, divulgar um cenário de tranquilida-
de no enfrentamento a doença. Agora, passado o 
pleito, o mesmo governo vem com números assus-
tadores dizendo do aumento da doença.

É muita sacanagem, desonestidade e canalhice 
com a população, comerciantes, empreendedo-
res, enfi m, pessoas de bem que lutam diariamen-
te para sobreviver num país capitalista e super 
burocrático. 

Os discursos são retóricos e você percebe que as 
pessoas que acompanham tal governo, dialogam 
sobre o assunto com visível incomodo. Basta uma 
simples análise de expressão corporal para enten-
der do que estamos falando. Como dizem, a mentira 
tem perna curta. E dá-lhe seguidores de Pinóquio.

Certo é que está cada vez mais difícil acredi-
tar em pessoas de bem, que enxerguem a política 
como instrumento de mudança e de fazer o bem 
ao próximo.

Lembramos aqui de conversas com pessoas 
mais experientes, talvez as mais revoltadas com 
tudo isso, que já viveram tantas outras adminis-
trações. Exemplifi cando no campo municipal, 
algumas delas revelam com ar de admiração, 
prefeitos que chegavam a tirar dinheiro do bol-
so para executar algo que era necessário para o 
momento. Eles não queriam saber se estava ‘den-
tro da lei’ ou se era possível, quando enxergavam 
como emergencial, iam lá e faziam.

No linguajar dos ‘antigos’, político bom é aquele 
que entra pobre e sai mendigo. Deu para entender?

Finalizando, deixamos aqui o nosso repúdio ao 
governador João Doria, no nosso ver, um dos polí-
ticos de maior descrédito dos últimos tempos, que 
sob a batuta de um Estado, se acha o rei do país.

Sorte e saúde ao Brasil e aos brasileiros!

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

Mentalidade Inovadora
Meu professor Kumpel, 

teólogo, � lósofo, poliglota, 
músico, pianista, datilógra-
fo – e só tinha sete dedos, 
dizia ironicamente que os 
alunos do curso interme-
diário são os mais sábios. 
Lecionei 58 anos, do pré-
-primário ao quarto ano da 
faculdade e acresço  os alu-
nos até o segundo ano da 
faculdade. Já sabem tudo, 
não prestam atenção às au-
las, são bagunceiros, e lá, 
no terceiro ano aprendem a 
aprender. Já tive alunos que 
se confessaram arrependi-
dos e precisaram de esforço 
duplicado para recuperar o 
tempo. Vivemos num mun-
do globalizado, num tempo 
de muita concorrência no 
mercado de trabalho, e se 
os pais e os próprios jovens 
almejam um emprego, ain-
da que seja o mais simples, 
precisam obter e praticar 
ferramentas como a inte-
ligência arti� cial, internet 
das coisas, a Inovação, que 
lhes dão a aptidão necessá-
ria para vencer essa dispu-
ta, cada vez mais acirrada. 

Vamos nos ater à INO-
VAÇÃO. Inovação é a cria-
ção de soluções novas para 
problemas importantes; é 
usar ideias para solucionar, 
revelar valores e criar novos 
signi� cados (RA 9/20, p. 2). 
Deus é o melhor e maior 
Inovador, sempre resolve 
nossos problemas de for-

ma surpreendente, maravi-
lhosa  e inovadora. Sempre 
nos surpreende com novos 
matizes, novas criaturas, 
� ores diversas. Se um gru-
po de inventores criasse 
um mundo para os seres 
humanos, haveria muita se-
melhança ao nosso, muitas 
novidades, mas com certe-
za faltaria muito para ser 
perfeito, e não haveria vida 
– alguém pode dar vida a 
algo inanimado? Mas como 
diz Frans Johansson da Ha-
rward a intersecção de pes-
soas, culturas, conceitos, 
ideias e talentos cria um 
efeito inovador. Dizia um 
futurista que os homens de 
sucesso têm de quebrar pa-
radigmas, isto é têm de ino-
var, inventar soluções.

Deus nos criou de for-
ma espantosa! O cérebro é 
admirável com mais de um 
trilhão de células conecta-
das por mais de 100 bilhões 
de neurônios, que transmi-
tem mensagens oriundas 
dos 5 órgãos do sentido, 
conduzindo para diferentes 
setores do cérebro. Aí pro-
cessadas, levam respostas 
para o corpo, e apesar desse 
emaranhado de neurônios, 
não erram. Então, por que 
só alguns inovam se todos 
podemos fazê-lo?

Em 2019 escrevi que 
dentro de 5 anos convive-
ríamos com tecnologias e 
sistemas desconhecidos, e 

aí estão essas inovações e 
ferramentas, e quem quiser 
sobreviver no mercado de 
trabalho terá  de se familia-
rizar com elas. Todos os cé-
rebros humanos têm essas 
habilidades, não é privilé-
gio de uma classe de pen-
sadores cujo QI, ou, outra 
inteligência, esteja fermen-
tando as indústrias, isto é, 
o produto do pensamento 
inovador, o que todos os 
seres humanos possuem.

Escreveu Daniel Blu-
neau: “...aprender a inovar 
é tão importante quanto 
aprender por que preci-
samos inovar. E, embora 
alguns indivíduos se des-
taquem por suas grandes 
ideias, a realidade é que 
todos nós podemos apren-
der a inovar e usar essa 
habilidade para solucionar 
problemas com os quais 
nos deparamos nos negó-
cios, na vida e na missão” 
(Ibidem, p. 15). Cientistas 
da Harward estudaram as 
tomogra� as cerebrais de 
pessoas empenhadas na 
invenção de objetos e no-
taram que elas ativaram 
várias regiões do cérebro 
ao mesmo tempo: imagi-
nação, emoção, pensamen-
to espontâneo, memória, a 
inspiração, a concentração, 
a curiosidade, o pensamen-
to abstrato, a resolução de 
problemas,  e estes são tra-
ços comuns a todos e são 

eles que estimulam a inova-
ção, portanto todos os hu-
manos conseguem inovar.

Albert Einstein, pai da 
física moderna escreveu: 
“O importante é não parar 
de questionar. A curiosida-
de tem sua própria razão 
para existência. Não pode-
mos deixar de nos admi-
rar ao contemplarmos os 
mistérios da eternidade, 
da vida, da maravilhosa 
estrutura da realidade... 
tentemos compreender 
um pouco desse mistério a 
cada dia. Que nunca perca-
mos a sagrada curiosidade”. 
(L.Esc. Sab, 25/11/20, p. 
114). Todas as ciências têm 
enigmas e Deus nos criou 
curiosos a � m de buscar-
mos os por quês, ou seja, as 
inspirações para inovações. 
A Palavra de Deus é a Fonte 
onde podemos nos inspirar 
para buscarmos soluções 
para os problemas cientí-
� cos, morais e físicos. Um 
campo inexaurível para 
fortalecer nossa capacida-
de cerebral de criar e ino-
var. Deus nos aconselha: 
“não vos conformeis com 
este mundo, mas transfor-
mais-vos pela renovação da 
vossa mente...” (Rom 12:2). 
Esta é a vontade do nosso 
Criador.

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

A história do pão

Acordei! Mais um dia 
com a bênção da vida e do 
poder de Deus, que apagou 
a noite – não tive oportuni-
dade de me despedir da lua 
e da madrugada, Ele havia 
acendido os faróis da luz e 
do calor do Sol.

É tanta graça que rece-
bemos que nem precisa-
mos pedir ao Poder Supe-
rior que ilumine o nosso 
dia e abençoe a nossa noi-
te; nesse guarda-chuva do 
amor vem a alegria, a paz 
e a esperança; se algo nos 
incomoda, elevemos o pen-
samento e nos liguemos 
ao céu e conversemos com 
quem nos acompanha até 
no silêncio do pensamento.

Deus é justo e misericor-
dioso e estende suas bên-
çãos por toda parte; nós, 
os homens, somos egoístas 
e não queremos repartir, e 
muitas vezes nos apropria-
mos em demasia quando já 
temos tanto. Ele nos dá em 
abundância e apenas pede 
para repartirmos o pão.

Essa história do pão 
aconteceu quando duas 
crianças, meninos, mendi-
gavam um alimento de porta 
em porta para se manterem 
por mais um dia, a pedi-
do de sua mãe, que sempre 
orientava naqueles tempos 
difíceis: “Sempre agradeçam, 
meus � lhos, e vão na paz de 
Jesus, que dividiu o pão com 
seus discípulos”.

Quando os garotos che-
garam numa casa, de boa 
aparência e bateram à porta, 
foram logo atendidos pelo 
proprietário que era um 
professor; não era a época 
da pandemia do coronaví-
rus, em que muitos traba-
lham “home o�  ce”; era um 
período de férias escolares. 

– Pois não?
E eles disseram:
– Bom dia, o senhor 

pode nos ajudar?
E o senhor respondeu 

com outra pergunta:
–  O que vocês desejam?
E os meninos disseram a 

uma só voz:

– Pão duro.
O professor, um tanto 

incomodado naquela ma-
nhã, disse: 

– Infelizmente não te-
mos, passe outro dia.

E os garotos então não 
deixaram de agradecer e 
desejar um bom dia, se-
guindo sua caminhada 
evolutiva, na triste experi-
ência da Terra.

O homem, retornando 
para dentro da casa, foi até 
o banheiro, antes de voltar 
ao convívio da esposa que 
preparava o almoço. Como 
toda mulher que é a dona 
do lar e tudo monitora, in-
dagou do esposo: 

– Meu bem, quem esta-
va batendo à porta.

E ele disse gesticulando 
com as mãos:

– Ah! eram umas crian-
ças, uns meninos. 

E não satisfeita a dona 
da cozinha questionou:

– Mas, o que eles dese-
javam?

– Pão duro, mulher – res-

pondeu com enfado. Pedi 
para passarem amanhã.

– Bem, olha o pão novo 
na mesa e outro guardado...

Qual a religião desse 
professor? Espírita, budis-
ta, católico, protestante, 
evangélico? Sei lá!

No Evangelho, encontra-
mos preciosas lições sobre 
o pão ensinadas por Jesus, 
quando repartiu com os 
discípulos, quando multi-
plicou e dividiu com o povo, 
quando foi tentado pelo pão 
- com fome na quarentena - 
e a oração do “pão nosso de 
cada dia nos dai hoje”.

É certo que todos esta-
mos almejando a felicidade 
duradoura, e como fórmula 
de conquistá-la precisamos 
aprender que é dando que se 
recebe e que coisa boa atrai 
coisa boa. Portanto, que o 
pão nosso comece com tudo 
de bom para o nosso seme-
lhante em cada despertar de 
nossa consciência. 

(1) Agenda cristã – An-
dré Luiz (Chico Xavier) FEB

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

“É compreensível o socorro sistemático à plantinha tenra, como é natural a escora destinada ao vegetal benfeitor 
sobrecarregado de frutas.” Emmanuel (Pedro Leopoldo, 18 de junho de 1947) (1)
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Imóveis  -  VeÍcUlos  -  EmpreGos
NeGócios & OporTUniDaDes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HB20 2018
Vendo, único dono, 1.0, confortfl ex, 
R$ 44 mil. Aceito outro veículo como 
parte de pagamento. Tratar com 
Venâncio pelos telefones: 3491-7000 
ou 99844-9600. 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

27/11 – Oscarlina Talassi – 95 anos
29/11 – João Carlos Barbosa – 69 anos
30/11 – Natalina Marqueoretto Piazentim – 95 anos
30/11 – Luiza Vendramin Monari – 95 anos
01/12 – Lazaro Sgariboldi – 80 anos
01/12 – Álvaro Nicoletti – 73 anos
01/12 – Sergio Aparecido Teixeira – 46 anos
02/12 – Cicero Martins – 55 anos
03/12 – Maurício Américo de Souza – 63 anos

EDITAL DE PROCLAMAS
Rosane Mila Peixoto, Ofi cial do Cartório do Registro Civil 
e Notas do Município de Rafard, Comarca de Capivari, 
Estado de São Paulo. Faz saber que pretendem se casar:

 DANIEL OLIVEIRA DA SILVA e SOLANGE CRIS-
TINA DOS SANTOS, sendo o pretendente: natural de 
Capivari-SP, onde nasceu, aos 13/02/1987, profissão: 
motorista, estado civil: solteiro, domiciliado e residente em 
Capivari-SP, Rua Ricardo Pazianotto, 55, Residencial Santo 
Antonio, fi lho de Edison Benedito da Silva e Laura Santana 
de Oliveira; e a pretendente: natural de Rafard-SP, onde 
nasceu, aos 12/03/1987, profi ssão: técnica de controle de 
qualidade, estado civil: solteira, domiciliada e residente 
em Rafard-SP, Rua Carlos Luchi, 893, Popular, fi lha de 
Benedito Aparecido dos Santos e Ezeli de Souza Santos.
 Rafard, 27 de novembro de 2020.

Rosane Mila Peixoto - Ofi cial e Tabeliã
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Aliança Alvi-Verde 
promove Ação Solidária 
para ajudar famílias 
atingidas pelo temporal

Palmeiras  |  Torcedores estão arrecadando roupas, alimentos e produtos de 
higiene e limpeza, que serão destinadas para famílias atingidas pelo temporal

Depois do forte tem-
poral que deixou estra-
gos em Capivari no últi-
mo dia 17 de novembro, 
vários grupos voluntá-
rios estão organizando 
iniciativas para ajudar a 
amenizar os prejuízos e 
perdas sofridas pelas fa-
mílias atingidas, e tam-
bém colaborar com as-
sociações como a APAE.

As iniciativas são as 
mais variadas. Desde a 
arrecadação do próprio 
Fundo Social de Soli-
dariedade do município, 
passando por eventos 
de ciclistas e grupos de 
torcidas de times de fu-
tebol.

Uma destas ações é 
a do Grêmio Recreati-
vo Aliança Alvi-Verde 
de Capivari, formado 
por torcedores do Pal-
meiras, que está arreca-
dando roupas, alimentos 
e produtos de higiene e 
limpeza.

A arrecadação será 
destinada para as fa-
mílias atingidas pelo 

temporal. A Confraria 
Palestra, de Campinas, 
também está junto nesta 
ação e já arrecadou vá-
rios itens.

As doações vão até o 
próximo dia 6 de dezem-
bro e devem ser entre-
gues na sede da Alian-
ça Alvi-Verde, nos dias 
de jogos do Palmeiras. 

A sede fica na rua Tira-
dentes, 498, no Centro 
de Capivari. Em dias 
em que não há jogos, as 
doações podem ser en-
tregues na rua Franklina 
de Almeida Barros, 212, 
também no Centro de 
Capivari, na casa do pre-
sidente da Aliança Alvi-
-Verde, Márcio Rossi.

Mais de 12 mil eleitores não 
votaram nas Eleições em 
Capivari, Rafard e Mombuca

Eleições 2020  |  Alta foi de 8 a 10% de abstenção; votação foi tranquila

Os dados dos núme-
ros de abstenção de voto 
são da 38ª Zona Eleito-
ral, que abrange os mu-
nicípios de Capivari, 
Rafard e Mombuca. 

Capivari contabilizou 
38.405 eleitores aptos 
a votar. Compareceram 
às urnas 28.031 eleito-
res. Não votaram, outros 
10.374. A porcentagem 
é de 27,01% de absten-
ção, a maior entre as três 
cidades.

Em Rafard, dos 7.338 
eleitores aptos a votar, 
compareceram 5.640 
nas urnas. Os que não 
compareceram para o 
voto foram 1.698 eleito-
res. Rafard fechou a uma 
abstenção de 23,14%.

O menor contingen-
te eleitoral, também é 

o menor na abstenção. 
Foi o caso de Mombu-
ca. Lá são 3.240 eleito-
res. Compareceram para 
votar 2.741 morado-
res. A abstenção foi de 
15,40%, com a ausência 
de 499 eleitores.

Mesmo com a alta nas 
abstenções, o chefe do 
Cartório Eleitoral da co-
marca de Capivari, José 
Reinaldo de Faria, con-
sidera que as Eleições 
Municipais transcorre-
ram com tranquilidade. 

“Das 119 urnas uti-
lizadas nas três cida-
des, apenas duas foram 
substituídas. Tivemos 
um processo eleitoral 
tranquilo, apesar da abs-
tenção que subiu entre 
8 a 10% se comparada 
com a última eleição em 

2016”, comenta.

Justificativa 
No Cartório Eleitoral, 

os atendimentos conti-
nuam de maneira remo-
ta, sem atendimento ao 
público, e com serviços 
através de sistema online. 

Passadas as Eleições 
Municipais, começou o 
período das justificati-
vas de quem não compa-
receu para votar ou não 
conseguiu justificar no 
mesmo dia da eleição. 

Como o voto no Bra-
sil é obrigatório, quem 
ainda não justificou deve 
baixar o aplicativo e-Tí-
tulo, preencher o formu-
lário e anexar compro-
vantes da ausência no 
município no dia em que 
ocorreu a votação. 
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Dia 04/12
Eliane Tonin Rossi
Valquiria de Cassia de Menezes
Nadine Fornazin
Luiz Claudio Pinarde
Marco Campanholi
Rodrigo Silveira
Tiago Padovani

Dia 05/12
Vladimir José Fávaro
Nívea do Carmo Pereira Gatti
Almir Brunheroto
Natalina Albiero
Michaela Jordão
Isabela Hutz
Ana Elisa Marcolino
Liliane Doriguello

Dia 06/12
Daniel Servija
Sueli Groppo Vieira
Luis Henrique Angelin
Aline Andreto Delghingaro
Lara Rafaela Bueno Coelho
Bárbara de Pontes Campos
Maria Conceição Parizoto Fabrício
Bárbara Giolo Scomparim
Ângelo R. Stenico (Ico)

Dia 07/12
Benedito Arruda
Fábio Adriano Pavan
Wesley H. Teodoro do Santos
Maria Antonia de Paula Salles
Rita de Cássia Munhoz Montis
Beatriz Stenico

Sueli Rezendo
Silvio Favero
Cristiane Ferraz

Dia 08/12
Meire Minçon
Rodrigo Volpini
Lucas Donizete Duarte Bettin
Daniel Pellegrini Binatto
Cássia Rafaele B. Machado
Cristiani Machado
Stefany Ramos

Dia 09/12
Silvana Ap. B. dos Santos Miguel
Marcelo Nunes Bossolan
Reginaldo Bernardo
Jeferson Gimenes
Everton Moura Lisboa
Magali Palhardi

Dia 10/12
Karina Formis
Stefani Venâncio Berganton
José Quirino de Sá
Hélio Marino Carillo Neto
Bruno Andreto Delghingaro
Silmara Marin Garcez Rocha
Thomas Augusto Machado
Adriana Braggion
Mailon Pedroso
Claudio Armelin
Ricardo Pellegrini
Eliane Travaioli
Elen Cristina
Graziele Caluini
Elisabete Francisco

Áries – De 21/03 a 20/04: O eclipse Lunar vai afetar as relações com as pessoas do seu con-
vívio. Preste atenção em suas palavras! Esse setor específico toca relações com parentes, princi-
palmente com irmãos, porém pode tratar de outras pessoas. Esteja atento a informações. O eclipse 
também traz movimentos a cursos, viagens e novos pensamentos. Ao longo da semana, os assuntos 
familiares ficam em destaque, trazendo a necessidade de se posicionar em família. É vital ter consci-
ência do processo pelo qual você vem passando. Os assuntos afetivos também ficarão em destaque e 
o momento estará ótimo para namorar e curtir a pessoa amada. O lazer e o prazer ficam em destaque. 
Os dias 4 e 5 estão ótimos para namorar, contudo você será levado a fazer escolhas aliadas às suas 
percepções e aos sentimentos. Se estiver sozinho, uma pessoa especial pode entrar. Você está em 
vias de encerrar um processo difícil no campo profissional. Nesta semana, é importante lidar com 
informações e também se expressar com qualidade.

Touro – De 21/04 a 20/05: O eclipse lunar vai afetar os rendimentos materiais. Será importante 
analisar a maneira como você vem lidando com os seus recursos, seja com investimentos ou com uma 
maneira de obter novas formas de ganhos. Tenha atenção com roubos, porque temos um aspecto 
que pode gerar distorções, mentiras e enganos. Não alimente mais ilusões e faça mudanças em sua 
vida profissional com sabedoria. Ao longo da semana será importante avaliar a comunicação entre 
as pessoas, porque o cenário pode trazer brigas e discussões. A família também é um ponto a ser 
revisado e será importante fazer escolhas que geram realização e reconhecimento pessoal. O campo 
do amor não está fechado, porém a sua atenção vai para os assuntos mais práticos. A semana lhe dá 
a oportunidade de se comunicar e de transformar os valores a dois. É importante analisar como deve 
interagir com investimentos. Um novo passo é vital para obter resultados melhores. Faça acontecer e 
coloque a sua vocação em movimento.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: O eclipse lunar vai afetar a sua imagem e trazer reflexões profun-
das a respeito de como pode e deve se posicionar daqui para frente. É uma semana importante para 
mudar o seu comportamento, que deriva de mudanças em suas percepções. Tenha atenção, porque 
mentiras e distorções não caberão mais em sua jornada. Ao longo da semana será preciso assumir 
as rédeas financeiras e será importante ter um posicionamento. Evite os excessos de gastos neste 
período. A comunicação entre as pessoas também será tocadas e haverá excelentes resultados, seja 
com estudos ou com viagens. É uma semana para deixar as coisas esclarecidas. A verdade na rela-
ção deve imperar nesta semana. Evite mentiras e distorções de fatos e posicione-se com qualidade. 
Você está transitando um novo ciclo de trabalho. A semana pede atenção com investimentos. Evite 
os excessos. Assumir as rédeas da sua vida profissional exige maturidade e mais consciência das 
possibilidades.

Câncer – De 21/06 a 20/07: O eclipse lunar vai afetar o seu estado emocional. Podem vir infor-
mações que precisam ser processadas em silêncio. Tenha atenção com medos, bloqueios emocionais 
e reações inconscientes. O céu lhe dá a oportunidade de curar aspectos em sua jornada que merecem 
ser curadas, não mais camufladas. Busque o autoconhecimento, um caminho espiritual e, se achar 
viável, terapias. Ao longo da semana será preciso olhar mais para as suas necessidades e, por meio 
dessa percepção, assumir posturas que não são fáceis. O setor financeiro também será mexido e 
pedirá de você habilidade para fazer escolhas e entender que as inovações são vitais neste novo ciclo. 
Os assuntos afetivos estão abertos, porém é preciso lidar com informações e sentimentos de uma 
forma mais consciente. Permitir a entrada de alguém exige de você uma nova performance e autoco-
nhecimento. É preciso entender o cenário atual para dar passos diferentes. Haverá oportunidades se 
estiver disposto a fazer a diferença. Um novo líder deve nascer em suas atitudes e em suas posturas.

Leão – De 21/07 a 22/08: O eclipse lunar vai afetar os amigos, as ideias e atividades que en-
volvem um grupo de pessoas. É uma semana importante para interagir com mais consciência sobre 
sensações e informações que chegarão até você. As expectativas podem atrapalhar. Ao longo da 
semana, você será levado a silenciar algumas percepções e, por meio delas, tomar uma decisão 
importante. É preciso promover uma consciência desapegada e compreender que você não está no 
controle. A semana também colocará em foco o seu desenvolvimento pessoal, e isso será ótimo para 
fazer escolhas melhores e permitir que o novo entre em sua vida. Vocês estão passando por uma 
nova fase na relação. É preciso ter flexibilidade e adaptar-se ao novo ciclo. Os projetos estão sendo 
transformados, assim como a qualidade dos afetos. O cenário profissional é novo e está encerrando 
um ciclo desgastado. Faça o seu melhor um dia de cada vez, então os resultados virão. É preciso 
atuar com flexibilidade e criar as oportunidades.

Virgem – De 23/08 a 22/09: O eclipse Lunar vai mexer com a carreira, com a imagem pública e 
com as metas futuras. É uma semana importante para avaliar os seus passos, levando em considera-
ção possíveis dependências emocionais, expectativas e distorções de fatos. A vida pede de você mais 
consciência das suas necessidades. Não alimente ilusões. É momento de assumir novas posturas 
e de lidar com as suas percepções com sabedoria. Chefes e autoridades passam por mudanças. 
Ao longo da semana, será importante fazer escolhas profundas a respeito de projetos e atividades 
com um grupo de pessoas. Busque o silêncio e o autoconhecimento para promover a autoestima e 
o desenvolvimento afetivo. Tenha atenção com as expectativas que você vem criando na relação. O 
cenário pede mais amor e ressignificação de sentimentos e fatos do passado. Todos percebem os 
seus movimentos, por isso é preciso dar atenção à sua imagem profissional. Tire da frente qualquer 
tipo de expectativas. Logo mais, os caminhos irão se abrir.

Libra – De 23/09 a 22/10: O eclipse lunar vai afetar a sua filosofia de vida, gerando a necessida-
de de estudar, viajar e acessar novas culturas. Você deve ficar atento, porque o seu conhecimento é 
sensibilizado e as palavras devem ser bem empregadas. A relação com as pessoas do seu convívio 
também pode ser afetada, portanto esteja atento à comunicação com as pessoas. Ao longo da sema-
na, você será levado a se posicionar com chefes, autoridades e pais. Busque entender as mudanças 
pelas quais vem passando na esfera profissional. Os projetos também ficarão em destaque e haverá 
a oportunidade de fazer escolhas novas e importantes para sentir-se reconhecido. Você vai perceber 
o cônjuge mais animado. Os dias 4 e 5 estão ótimos para namorar, mas é preciso aprimorar as suas 
escolhas e a entrega para o outro. Se estiver sozinho, é momento de abrir o seu coração verdadei-
ramente. Tenha atenção com a confusão no trabalho. A semana pode gerar dispersão e dificuldades 
para lidar com notícias e informações. Busque se posicionar com sabedoria.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: O eclipse lunar vai afetar recursos compartilhados, bens mate-
riais, empréstimos, acertos de contas, heranças, pensão, seguros e investimentos mais elaborados. 
O eclipse também pede habilidades emocionais para desapegar de situações e criar uma nova possi-
bilidade para investir. Ao longo da semana, será importante avaliar a sua filosofia de vida e, por meio 
de novas percepções, gerar mudanças e quebras de estruturas que não funcionam mais. A carreira 
e as metas futuras também deverão ficar em foco, portanto é uma semana para aprender a fazer 
escolhas com o objetivo de construir um cenário de reconhecimento. Você está avaliando até que 
ponto o outro acompanha você em seus projetos. Além disso, você está passando por um novo ciclo 
na relação e o cenário é de renovações ou divórcio. Sempre há chances de mudar! Você vai se sentir 
mais sensibilizado a tomar decisões financeiras. A semana lhe traz bons resultados no seu trabalho 
e também para as metas.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: O eclipse lunar vai afetar a relação com uma pessoa. O cenário 
toca principalmente o cônjuge, além de sócios e parceiros, contudo pode se relacionar a outra pessoa. 
Tenha atenção com as expectativas emocionais e a forma como você vem enxergando o cenário como 
um todo, porque podem ocorrer distorções, ilusões e enganos. Ao longo da semana será importante 
interagir com investimentos, porque o céu pede mais controle e foco. É preciso ser hábil em suas 
decisões e desapegar de situações que não devem ser mantidas. Porém será ótimo focar em estudos 
e viagens, além de fazer escolhas que lhe tragam reconhecimento por meio de uma nova filosofia 
de vida. A semana acaba exigindo de você habilidades para se colocar no lugar do outro. Pode ser 
que você se sinta se cansado e frustrado com os resultados. Busque entender todo esse processo 
antes de tomar qualquer decisão. O ciclo profissional é novo, mas é importante avaliar parcerias e 
sociedades. Se estiver confuso ou com dificuldades para interagir com uma pessoa, é melhor recuar.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: O eclipse lunar vai afetar a rotina, o trabalho e expor infor-
mações que geram movimentos em seu estilo de vida. É uma semana importante para averiguar o 
quanto você está sendo produtivo e como pode compor as atividades da sua rotina de uma forma mais 
interessante. Será preciso também dar atenção especial à saúde. Ao longo da semana, será impor-
tante avaliar o relacionamento e ter cuidado com brigas e discussões, porém haverá a oportunidade 
de examinar a qualidade da relação. Os investimentos também serão solicitados, portanto avalie as 
suas decisões financeiras e as posturas que devem ser transformadas para obter o reconhecimento 
que almeja. Os dias 2 e 3 pedem que você se coloque no lugar da pessoa amada. Tenha atenção com 
brigas e discussões. Cada um tem um ponto de vista e será importante gerar novos movimentos e 
percepções. É momento de mudar o cenário de trabalho, rompendo com qualquer tipo de expectativa. 
A qualidade vem por meio de percepções profundas e compreensão do seu momento atual.

Aquário – De 21/01 a 19/02: O eclipse lunar vai afetar a autoestima e movimentar os afetos 
consideravelmente. Será preciso ter entendimento das suas necessidades mais íntimas no campo 
amoroso, na relação com os filhos e também nas relações com os amigos. Tenha atenção com as 
expectativas que vêm sendo armazenadas e o quanto isso é prejudicial para o seu desenvolvimento 
financeiro. Ao longo da semana, você vai ser levado a olhar para a dinâmica do trabalho e para a 
qualidade da sua rotina, levando em consideração as relações de convivência. O relacionamento com 
uma pessoa também será afetado, portanto busque ter uma atuação flexível e coloque-se no lugar 
do outro antes de tomar qualquer decisão. É uma semana significativa para o amor. Você está mais 
sensível e sendo levado a analisar as suas necessidades. Os dias 4 e 5 são importantes, porque 
vão mexer com uma pessoa especial e a vida pede novas decisões. Tenha atenção com os conflitos 
no trabalho. Você está encerrando um ciclo desgastado, mas é preciso ser flexível para assumir as 
rédeas e uma postura mais construtiva.

Peixes – De 20/02 a 20/03: O eclipse lunar vai afetar as relações em família e, dessa forma, ex-
por notícias e informações que podem afetar pais e sogros. É uma semana delicada para entender as 
memórias do passado, levando em consideração as expectativas envolvidas. O cenário também pode 
afetar o imóvel. Ter consciência das suas necessidades vai ajudá-lo a dar passos diferentes. Preste 
atenção em suas escolhas no trabalho e busque colocar todo o seu potencial criativo no seu dia a dia. 
Tenha atenção com a interferência da família no relacionamento. Existe um cenário confuso, o que 
pode gerar complicações. O céu o convida a assumir uma postura diferente. As decisões no trabalho 
são importantes nesta semana. Fique atento aos dias 4 e 5, porque você será levado a analisar a sua 
atuação e também a fazer escolhas melhores.

Horóscopo
NOVELAS

A Força do Querer - Globo - 21h – sexta-feira: 
Silvana alerta Eugênio que Irene tem intenção 
de acabar com seu casamento. Ruy procura Ri-
tinha na casa de Edinalva e afirma que romperá 
seu casamento. Jeiza se irrita com a folga de 
Amílcar em sua casa. Rubinho assiste à entre-
vista de Caio como assessor da secretaria de 
segurança. Aurora não percebe que está sendo 
observada pela polícia. Eurico se incomoda com 
a demora de Silvana. Simone pede que Dita não 
acoberte o vício de Silvana. Edinalva revela que 
Ritinha trabalha no aquário e conta que Eugênio 
pode confirmar. Joyce questiona Eugênio sobre 
sua amante. Ritinha deixa a casa de Jyce com 
Ruyzinho.

Haja Coração - Globo - 19h – sexta-feira: 
Tamara fica indignada com a festa que Adriana 
promove para Apolo. Henrique procura Dinalda 
para ajudá-lo a reatar com Penélope. Camila 
aceita ler seu diário com Giovanni. Tancinha e 
Apolo brigam. Adriana avisa a Penélope que 
Tamara interrompeu o tratamento e precisa 
de ajuda. Felipe e Shirlei demonstram sentir 
atração um pelo outro. Influenciado por Bruna, 
Enéas tenta usar Henrique para desmascarar 
Giovanni. Rodrigo discute com Francesca. Ca-
rol procura por Afonso. Giovanni e Camila se 
surpreendem ao ver a reportagem da prisão do 
rapaz por conta da explosão do Grand Bazzar. 
Penélope busca por Tamara.

Flor do Caribe - Globo - 18h – sexta-feira: 
Cassiano pede que Dom Rafael se una a ele 
contra Alberto. Gonçalo procura por Dom Rafa-
el no hotel. Dom Rafael afirma a Cassiano que 
não tem mais envolvimento com Alberto. Natália 
chama Juliano para ir ao Flor do Caribe. Dona-
to se desentende com Hélio. Gonçalo ameaça 
Cristal e Cassiano tenta resgatá-la. Ester tem 
um mau pressentimento. Juliano discute com 
Natália. Mila reclama de Ciro para Carol. Dom 
Rafael se alia a Cassiano. Ester estranha a ati-
tude de Samuel. Mila seduz Hélio. Ester vê uma 
foto de Cassiano e Cristal juntos.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: An-
derson afirma a Tina que enfrentará Mitsuko. 
Bóris se preocupa com possíveis retaliações 
de Lica e Clara em relação aos planos de Malu. 
K2 simula seu nome no exame de sangue de 
Samira. Das Dores tem um mau pressentimen-
to com Anderson e pede que Ellen encontre o 
irmão. K2 mostra seu falso exame para K1, que 
acredita no resultado e repreende a amiga. Lica 
conversa com Edgar, que decide abortar a im-
plementação do plano administrativo de Malu no 
Grupo. Samantha e Juca conversam sobre seus 
sentimentos por Lica e Benê. K2 mostra seu fal-
so exame para Tato. Tina confronta Mitsuko. An-
derson sofre um grave acidente de motocicleta.

Floribella - Band - 20h20 – sexta-feira: Batu-
ca chega com Sofia na casa de Titina, mas a 
mãe do baterista não permite que eles fiquem 
lá. Mateus marca um encontro com Tati e com 
a Dra. Junqueira. Malva aparece na casa de 
Titina e as duas acabam brigando. Fred e Flor 
assumem que têm ciúmes um do outro. Os dois 
se olham apaixonados e quase se beijam, mas 
Amélia interrompe. Policiais vão à mansão com 
uma queixa de agressão contra Adriano, e di-
zem que foi Luzia quem fez a denúncia. Mateus 
acompanha Adriano até a delegacia.

Chiquititas - SBT - 21h15 – sexta-feira: Junior 
pede ao pai que consiga a transferência da Dani 
para o Orfanato Raio de Luz. José Ricardo diz 
que fará o possível. No orfanato, Vivi se arruma 
para o encontro com Mathias. Na mansão dos 
Almeida Campos, Duda e Mathias falam sobre 
Mili e Vivi. Mili vai até a mansão e pede desculpa 
por ter contado pro Mosca os assuntos familia-
res de Duda. O garoto diz que ficou triste, mas 
que aceita a desculpa. Carol liga para José Ri-
cardo e diz que está na porta do orfanato. Carol 
garante que não irá sossegar enquanto ele não 
cumprir sua promessa. José Ricardo aceita des-
cer para falar com ela. Carol se depara com Ju-
nior na frente do Café Boutique e o despista. No 
orfanato, Cintia entrega uma relação de nomes 
para Matilde poder se passar pela irmã gêmea, 
Ernestina. Matilde diz que fará linha dura com 
as crianças, pois na cadeia não tinha moleza 
com ela. Cintia diz que ela quer que as chiquiti-
tas sofram para irem embora do orfanato. José 
Ricardo ameaça Carol e diz que foi fácil fazer 
ela perder a possibilidade de adoção de Dani. 
O empresário diz ainda que se ela não parar de 
ameaçar contar o que ele fez para Junior, ele se-
quer irá transferir Dani para o orfanato Raio de 
Luz. Carol fica triste e diz que ele é pior do que 
ela imaginava. José Ricardo vai embora sorrin-
do. Maria Cecília vai à sala de Junior conversar, 
seguindo o conselho de sua mãe, Eduarda, que 
quer que ela se aproxime dele. No shopping, 
Vivi continua tentando esconder de Mathias que 
mora no orfanato. Anoitece e todas as crianças 
estranham o comportamento de Ernestina, que 
na verdade é a irmã gêmea dela, Matilde. Na 
manhã seguinte, Matilde destrata as crianças e 
começa a estipular tempo para as atividades, 
que andem em filas e que fiquem em silêncio. 
Matilde ameaça deixar sem café da manhã 
quem não obedecer. “Eu não estou aqui para 
cuidar de criancinha mimada não”, garante a ex-
-presidiária e irmã gêmea de Ernestina. Matilde 

diz que todos possuem apenas 2 minutos para 
tomar café e ir para a van. Fernando vai até a 
casa de Carol e diz que Junior foi atrás dele tirar 
satisfação. O doutor pergunta se ela terminou o 
namoro por conta dele. Muito incomodada com 
a presença e perguntas de Fernando, Carol con-
vida o doutor a se retirar de sua casa. A porta 
está aberta e Junior entra. O empresário fica 
chocado ao ver Fernando com ela e vai embora. 
Carol vai atrás de Junior, que fica inconformado.

Quando Me Apaixono - SBT - 18h15 – sexta-
-feira: Durante a convenção, Matias pede Adria-
na em casamento e ela aceita. Roberta conta 
para a mãe que a mansão que pensava herdar 
no processo de divórcio, Gonçalo passou para 
o nome de Renata. Marina decide contar ao tio 
que espera um filho de Jerônimo. Jerônimo pro-
cura Marina, diz que quer dar seu nome ao filho 
e garante que nunca faltará nada a ela e à crian-
ça. Augusto encontra Renata e diz que nunca 
pensou que ela voltasse para Jerônimo depois 
de descobrir que Marina espera um filho dele. 
Renata deixa claro que nada poderá separá-los 
e diz a Augusto que já não podem ser amigos. 
César continua tendo um comportamento es-
tranho e Adriana desconfia que algo está acon-
tecendo com ele. Luciana informa Gonçalo e 
Honório que Josefina abriu uma conta no banco 
com a mesma quantia que ela entregou a Regi-
na. Lázaro conta a Karina que Álvaro está vivo.

Triunfo do Amor - SBT - 17h15 – sexta-feira: 
Bernarda, furiosa, afirma que a filha não era 
dele e diz que se Vitória voltara a procurá-lo 
deve afastá-la de sua vida para sempre. João 
Paulo, fora de si, enfrenta a mãe e diz ter certe-
za que essa criança tem o seu sangue. Bernar-
da não se controla e dá uma bofetada no filho. A 
Madre Superiora diz a Maria Desamparada que 
Maximiliano foi conversar com ela e jurou, em 
frente ao altar, que a ama. Osvaldo trai Vitória 
com Linda. Maria Desamparada perdoa Maximi-
liano. Vitória diz a Antonieta que contou toda a 
verdade para João Paulo e ele ficou angustiado 
por a mãe nunca lhe contou sobre sua gravidez. 
Vitória se culpa por tê-lo odiado tanto por todos 
esses anos quando a única culpada é Bernarda. 
Antonieta aconselha Vitória a pensar mais em 
seu casamento ou perderá Osvaldo. Bernarda, 
convencida de que sempre agiu certo, está deci-
dida a prejudicar Vitória. João Paulo está decidi-
do a procurar sua filha. Bernarda diz que não se 
oporá e pergunta ao filho se a perdoa. Maria De-
samparada pergunta a Max quem é Helena. Ele 
diz que no momento certo lhe contará tudo, mas 
agora não deve duvidar que ela é a única mu-
lher que ama. Maximiliano descobre que a irmã 
fugiu de casa. Vitória, furiosa, vai até a casa de 
Rodolfo e deixa claro que por sua filha é capaz 
de tudo. Nesse momento Fernanda chega com 
Frederico. Vitória leva a filha para casa. Max dá 
conselhos a Fernanda e diz que ela é muito jo-
vem para destruir sua vida. Osvaldo diz a Linda 
que foi um erro o que aconteceu entre eles por 
que é um homem casado e apaixonado por isso 
não volverão a se encontrar. João Paulo procura 
Vitória para pedir perdão e diz que vai procurar 
a filha. Bernarda fica furiosa ao saber que João 
Paulo está determinado a encontrar sua filha.

FILMES

Príncipe da Pérsia, As Areias do Tempo – 
Globo - 15h – sexta-feira: Pérsia, idade média. 
Dastan é um jovem príncipe que ajuda o irmão 
a conquistar uma cidade. Lá, ele encontra uma 
estranha e bela adaga, que possui o poder de 
fazer seu portador viajar no tempo. Só que Das-
tan é vítima de um golpe. Incriminado injusta-
mente pela morte do pai, o rei Sharaman, ele 
passa a ser perseguido como assassino e vive 
uma grande aventura enquanto luta para provar 
sua inocência.

Que Fim Levou Papai Noel? – SBT - 23h15 – 
sexta-feira: O pequeno Tom, aguarda ansioso a 
visita do pai, Steve, após cumprir sua pena por 
dirigir um carro durante um roubo de joias. Após 
escrever uma carta para Papai Noel, Tom vai até 
a garagem de sua casa e é surpreendido com a 
presença do bom velhinho: ele havia batido seu 
trenó e perdido uma de suas renas. Para salvar 
o Natal de milhares de crianças, Noel se arrisca 
para recuperar sua rena e acaba preso!!! Agora 
quem ajudará tom a libertar o Papai Noel?

Caçadores de Mentes – Globo - 2h05 – sex-
ta-feira: Em uma ilha remota, o FBI desenvolve 
um programa de treinamento para sua divisão 
de perfis e resgates psicológicos, chamada 
caçadores de mentes. Este programa é usado 
para rastrear serial killers. Entretanto o treina-
mento apresenta problemas quando sete jovens 
agentes descobrem que um deles é, na verda-
de, um serial killer que está decidido a matar os 
demais.

Quando Um Homem Ama Uma Mulher – Glo-
bo - 3h50 – sexta-feira: Um piloto de avião e 
sua esposa são obrigados a enfrentar as con-
sequências do alcoolismo dela quando seu 
vício ameaça a vida e a segurança das filhas. 
Enquanto a mulher se interna em clínica para 
tratamento especial, seu marido deve enfrentar 
a verdade de seu comportamento.

Novelas e Filmes

Parabéns e felicidades ao casal Izabel e Arnaldo Divo Rodrigues 
de Camargo, que na quarta-feira, 2 de dezembro comemorou 45 
anos de casados, com meta alcançada de viver em paz e trazer 
para a Terra e educar mais seis espíritos (6 filhos).

Quem apaga velinhas nesta sexta-feira (4), é o empresário 
capivariano Tiago Padovani. Receba os votos de saúde e paz, da 
esposa, filhos, familiares, amigos e clientes do Tarê Pizza & Sushi.

A diretora de Marketing da Unimed Capivari, Beatriz Stenico, 
também comemora idade nova na próxima segunda-feira (7). 
Todos os familiares, amigos e a equipe da Unimed desejam que 
esta data seja repleta de felicidades e sucesso! Parabéns!
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Capivari elege primeira mulher com deficiência
Dia Internacional das Pessoas com Deficiência  |  Líder de projetos sociais, Sele Rosada quer atuar para a inserção do deficiente no mercado de trabalho

Na semana em que 
se comemora o Dia In-
ternacional das Pessoas 
com Deficiência - 3 de 
dezembro - a vereado-
ra eleita, Jeisele Renata 
Rosada, mais conhecida 
como Sele, é um exem-
plo de superação dos 
limites da deficiência fí-
sica. 

Ela será a primeira 
mulher com deficiência 
física a ocupar uma das 
cadeiras do Legislativo 
de Capivari, a partir de 
1º de janeiro de 2021. 
Eleita aos 42 anos, com 
552 votos, Sele é capi-
variana e nasceu com 
má formação nos mem-
bros superiores e sérios 
problemas cardíacos.

A deficiência física e 
as sérias etapas do pro-
blema cardíaco, não a 
impediram de estudar, 
trabalhar e liderar proje-

tos sociais, como o Na-
tal 10, com distribuição 
de presentes para crian-
ças carentes, e o Projeto 
Anjo de Amor, que arre-
cada fundos para a com-
pra de cadeira de rodas. 

“Com oito anos fiz a 
cirurgia do coração. Na 
escola eu brincava como 
as outras crianças. Nun-
ca me excluí de nada, 
por causa da minha defi-
ciência. Joguei até fute-
bol, porque o vôlei, não 
era para mim [risos]”, 
conta Sele com muita 
descontração.

Formada em Admi-
nistração, Sele já foi 
vendedora, trabalhou 
em escola particular, 
teve sua própria empre-
sa e por 8 anos exerceu 
função em uma multina-
cional.

De outubro de 2017 
a agosto deste ano, Sele 

trabalhou na Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Econômico de Capivari. 
Lá contribuiu para a in-
serção de pessoas com 
deficiência no mercado 
de trabalho. 

Ela também é pales-
trante motivacional, já 
foi presidente do Conse-
lho Municipal da Pessoa 
com Deficiência de Ca-
pivari e é uma das ma-
drinhas do Projeto Amor 
em Mechas, que coleta 
doações de mechas de 
cabelo, que depois são 
revertidas em perucas 
e doadas para mulheres 
em tratamento de cân-
cer. 

Futuro no 
Legislativo
Como vereadora, 

Sele pretende atuar na 
luta por melhorias na 
qualidade de vida dos 

deficientes físicos. Entre 
suas propostas, além de 
ampliar a acessibilida-
de no município, está a 
criação de um Centro de 
Recreação Multidisci-
plinar para atendimento 
das pessoas autistas e 
portadoras de deficiên-
cias. 

Ela pretende acompa-
nhar, com rigor, a con-
tratação de pessoas com 
deficiência nas empresas 
do município, garantin-
do a inserção no merca-
do de trabalho.

“Os deficientes físi-
cos de Capivari terão 
uma representante com 
um olhar especial por 
eles na Câmara. Tem 
coisas simples, que já 
no início serão feitas, 
e têm projetos maiores 
que vamos dar anda-
mento”, finaliza a vere-
adora eleita.

Sele Rosada, primeira mulher com deficiência física a ocupar uma cadeira no 
Legislativo capivariano  (Foto: Arquivo pessoal)

Após pronunciamento do Governo do Estado, 
região de Piracicaba regride para a fase amarela

Pandemia  |  Em Capivari, a capacidade de ocupação deixa de ser 60% e diminui para 40%; os estabelecimentos podem funcionar até às 22h

Na última segunda-fei-
ra (30), o Governo do Es-
tado de São Paulo se pro-
nunciou sobre o retorno de 
todo o estado para a fase 
amarela do Plano SP, em 
combate ao coronavírus.

De acordo com o 
Decreto Municipal no. 
7.111/2020, de 1 de de-
zembro de 2020, o municí-
pio de Capivari, por fazer 
parte da região de Piraci-
caba, irá regredir para a 
fase amarela, desta forma, 
sofrendo algumas altera-
ções e restrições.

Os estabelecimentos 
podem funcionar até às 22h 
em dias de semana, e aos 
sábados até às 17h, com 
capacidade de ocupação 
limitada para 40%, dentro 
das adequações da fase e 
respeitando as normas sa-
nitárias. Aos domingos e 
feriados não irão funcionar. 
Ficam proibidos eventos 
com público em pé.

O Governo do Estado 
passará os dados sobre a 
pandemia de sete em sete 

dias. A próxima reclassifi-
cação está marcada para o 
dia 4 de janeiro 2021.

A prefeitura irá intensi-
ficar a fiscalização quanto 
ao uso de máscaras, aglo-
merações, festas e eventos. 
Para denúncias, os telefo-
nes são: Fiscalização de 
Posturas – (19) 3491-9393 
(atendimento de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h); 
Vigilância Sanitária – (19) 
3492-7368 (atendimento 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h); Guarda Ci-
vil Municipal – 153 e (19) 
3491-1311 (a Guarda aten-
de 24 horas por dia, todos 
os dias da semana).

Horário de Natal
Desde terça-feira (1), 

as lojas e estabelecimentos 
comerciais já podem abrir 
até às 22h, de segunda à 
sexta-feira para as com-
pras de Natal. Aos sába-
dos, poderão funcionar até 
às 17h. 

“Lembrando que a pan-
demia do Coronavírus não 

acabou e é de extrema im-
portância respeitar e se-
guir as normas sanitárias: 
uso de máscara obrigató-
rio, capacidade máxima de 
ocupação de 40%, manter 
o distanciamento de 1,5m 
entre as pessoas e o uso de 
álcool em gel 70%”, alerta 
a prefeitura.

Estado
Seis regiões que esta-

vam na fase verde retor-
nam à amarela. Entretanto, 
número de casos e taxa de 
internações em algumas re-
giões do estado são compa-
tíveis com fase laranja, ain-
da mais restritiva. Anúncio 
foi feito menos de 24 horas 
após as eleições.

O governo de São Pau-
lo colocou todo o estado 
na fase amarela do plano 
de flexibilização econômi-
ca. O anúncio foi feito du-
rante coletiva de imprensa 
no início da tarde de se-
gunda-feira (30).

“Com o claro aumento 
da instabilidade da pande-

mia, o governo do estado 
de São Paulo e o centro de 
contingência da covid-19, 
decidiram que 100% do 
estado de São Paulo vai re-
tornar para a fase amarela 
do Plano São Paulo.

Essa medida, quero 
deixar claro, não fecha co-
mércio, nem bares, nem 
restaurantes. A fase ama-
rela não fecha atividades 
econômicas, mas é mais 
restritiva nas medidas para 
evitar aglomerações e o 
aumento do contágio da 
Covid-19”, disse o gover-
nador João Doria (PSDB).

Com a medida, seis re-
giões que estavam na fase 
verde, a menos restritiva, 
entre elas a capital pau-
lista, regridem e devem 
voltar a reduzir o funcio-
namento de comércios e 
serviços.

As demais 11 regiões, 
que já estavam na fase 
amarela, não avançam e 
seguem no mesmo estágio.

A atualização da re-
classificação foi divulgada 

menos de 24 horas após as 
eleições municipais e só 
foi permitida por conta de 
novas alterações feitas nas 
regras do plano.

O que muda no 
retrocesso da fase 
verde para amarela
Estabelecimentos de 

todos os setores ficam 
com capacidade limitada a 
40%, funcionamento má-
ximo de 10 horas por dia 
e com horário de funcio-
namento limitado até às 22 
horas;

Eventos com público 
em pé passam a ser proi-
bidos;

De acordo com o Plano 
São Paulo, cinemas, tea-
tros e museus podem per-
manecer abertos na fase 
amarela. No entanto, as 
prefeituras têm autonomia 
para decidir o que e quan-
do deve reabrir. Na capital 
paulista, o prefeito Bruno 
Covas (PSDB) determinou 
que a abertura dos setores 
da cultura só ocorreria 

quando a cidade estivesse 
na fase verde.

Na fase amarela é per-
mitida a abertura de insti-
tuições de ensino públicas 
e privadas do estado. Por-
tanto, as escolas permane-
cerão em funcionamento.

“Essa mudança para a 
fase amarela não altera a 
programação de volta as 
aulas e as escolas não se-
rão fechadas”, disse Doria.

O governador também 
anunciou que o tempo de 
análise de dados deixa-
rá de ser a cada 28 dias e 
passará a ser a cada 7 dias. 
No entanto, a próxima re-
classificação ordinária está 
agendada para o dia 4 de 
janeiro.

“O centro de contin-
gência decidiu também di-
minuir o tempo de análise 
de dados de 28 em 28 dias, 
para 7 em 7 dias, como já 
fez anteriormente. É uma 
medida de prudência que 
estamos tomando para re-
tomar o controle da pande-
mia”, disse Doria.
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Ônibus de Natal da MM Souza já está nas ruas
Natal  |  Devido à regressão da cidade para a fase amarela do Plano São Paulo, transporte para a vila do Natal ainda está indefinido em Capivari

Desde a última quar-
ta-feira (2), está circu-
lando pelas ruas de Capi-
vari o tradicional ônibus 
de Natal da MM Souza, 
especialmente ilumina-
do para a ocasião.

Neste ano, devido a 
pandemia do corona-
vírus e a indefinição se 
haverá ou não a Vila do 
Natal, o veículo trans-
portará passageiros da 
Linha 504 (Central) no 
período noturno.

A linha iniciará o tra-
jeto às 19h15, saindo do 
cemitério municipal de 
Capivari, sentido Termi-
nal Rodoviário e bairro 
Castelani. A última para-
da acontecerá às 22h43, 

no Jardim do Bosque. 
Depois disso, o ônibus 
retorna para a garagem.

Confira os pontos e 
horários noturnos que 
ficarão ativos nesta li-
nha, de segunda-feira à 
domingo:

• Cemitério: 19h15 – 
20h15 – 21h10 – 22h15

• Praça (em frente 
ao Bradesco): 19h20 – 
20h18 – 21h13 – 22h20

• Rodoviária: 19h22 – 
20h20 – 20h45 – 21h15 
– 22h25

• Raia: 19h24 – 20h25 
– 21h20 – 22h30

• Engenho Velho: 
19h28 – 20h30 – 21h28 
– 22h35

• Santo Antonio: 

19h30 – 20h33 – 20h38 
– 21h30 – 22h38

• Castelani: 19h40 – 
20h35 – 21h38 – 22h40

• Jardim do Bosque: 
19h45 – 21h40 – 22h43

• Jardim Branyl: 
19h46 – 21h41

• São João: 19h53 – 
21h45

• Ribeirão: 20h03 – 
21h50

• São Pedro: 21h53
• DIC 2: 20h07 – 22h
• DIC 2: 20h07
Aos finais de sema-

na, o itinerário seguirá 
os horários de costume. 
Para consultar, acesse: 
https://mmsouza.com.
br/transporte-urbano-e-
-suburbano.

Empresa mantém tradição e coloca ônibus iluminado para rodar nas ruas de Capivari  (Foto: Divulgação/MM Souza)

Calendário de pagamento de benefícios de 2021 já está disponível
Os mais de 35 milhões 

de beneficiários do Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) já podem checar a data 
de depósito dos benefícios ao 
longo de todo o ano que está 
chegando. Como de costume, 
os depósitos seguirão a mesma 
sequência de anos anteriores.

Para aqueles que recebem 

um salário mínimo, os depó-
sitos referentes a janeiro serão 
feitos entre os dias 25 de janei-
ro e 5 de fevereiro. Segurados 
com renda mensal acima do 
piso nacional terão seus paga-
mentos creditados a partir de 1 
de fevereiro.

A orientação do INSS é que 
os segurados fiquem atentos: a 

data de depósito dos proventos 
depende do número final do 
cartão de benefício, sem con-
siderar o último dígito verifi-
cador, que aparece depois do 
traço, para aqueles que foram 
concedidos recentemente ou a 
data que já habitualmente rece-
bia para aqueles que possuem 
seu benefício há algum tempo.



Escrever uma carti-
nha e levar até uma das 
agências dos Correios, 
na esperança de rece-
ber o presente do Pa-
pai Noel, não será mais 
possível nestes tempos 
de pandemia da CO-
VID-19.

Depois de 30 anos da 
Campanha Papai Noel 
dos Correios, agora, os 
pedidos de presentes se-
rão 100% digital, através 
do Blog do Papai Noel. 
Agora é tudo on-line, e 
as agências dos Correios 
de Rafard e Capivari 
também já adotaram as 
novas medidas.

As crianças devem es-
crever a carta para o Papai 
Noel e depois fotografar 
ou scanear para cadastrar 
no Blog. Até a tarde de 
quarta-feira (2) estavam 
cadastradas no Blog do 
Papai Noel dos Correios, 
apenas 11 cartinhas de 
crianças de Rafard. De 
Capivari, o número é ain-
da menor, apenas 2 crian-
ças com cartinhas dispo-
níveis, e Mombuca com 5 
cartinhas.

A Assessoria de Im-
prensa dos Correios 
não informou quantas 

cartas foram recebidas 
na Campanha do ano 
passado, e nem quantas 
foram atendidas nestas 
três agências citadas. 
Sobre os números da 
campanha, a única infor-
mação passada é que nos 
últimos 30 anos, foram 6 
milhões de cartinhas re-
cebidas.

Podem participar da 
Campanha, crianças de 
até 10 anos em situa-
ção de vulnerabilidade 
social. A iniciativa tam-
bém contempla carti-

nhas enviadas por alu-
nos da rede pública (até 
o 5º ano do ensino fun-
damental) e por crianças 
acolhidas em creches, 
abrigos e núcleos socio-
educativos.

Para evitar as aglo-
merações nas agências 
dos Correios, os doa-
dores dos presentes, os 
chamados padrinhos 
ou madrinhas, devem 
acessar o Blog do Pa-
pai Noel dos Correios e 
clicar no botão Adotar 
Agora. Depois de fazer 

um cadastro e indicar a 
localização, os doadores 
terão acesso às cartinhas 
do município desejado e 
as agências onde devem 
entregar os presentes.

Os prazos para parti-
cipar da campanha vão 
até o dia 11 de dezembro 
para envio das cartinhas 
no Blog e até 18 de de-
zembro para adoção e 
entrega dos presentes 
nas agências. 

Acesse o blog pelo 
link: https://blognoel.
correios.com.br.
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Papai Noel dos Correios agora é digital; 
saiba como escrever e como ajudar

Natal  |  Depois de 30 anos, pedidos de presentes da campanha Papai Noel dos Correios, serão digitais

Papai Noel dos Correios aguarda cartas para o Natal 2020 (Foto: Divulgação/Correios)
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Valor R$ 132,12 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Tribunal emite parecer 
desfavorável às contas 
de 2016 da prefeita Ruth

Mombuca  |  Chefe do Executivo deverá emitir defesa perante a comissão

Em sessão na Câma-
ra Municipal, no último 
dia 1º de dezembro, foi 
nomeada, através do 
ATO 04/2020, de au-
toria da presidência, a 
Comissão Especial que 
vai apurar possíveis ir-
regularidades nas contas 
de 2016 da Prefeitura de 
Mombuca.  Os aponta-
mentos são do Tribunal 
de Contas do Estado de 
São Paulo (TC-SP), re-
ferentes a gestão da atu-
al prefeita, Maria Ruth 
Bellanga de Oliveira.

A comissão institu-
ída pelo ato está com-
posta pelos vereadores: 
Fátima Mora Pedroso 
(presidente), Luiz Cláu-
dio Tempesta (relator) e 
Everton Tiago Mora Pe-
droso (membro). A pre-
sidência do Legislativo 
é ocupada pelo vereador 

Rogério Ap. Alcaide, 
prefeito eleito que pas-
sará a comandar a Pre-
feitura de Mombuca em 
2021. 

A Comissão de Fi-
nanças e Orçamento da 
Câmara Municipal, se-
guiu decisão do TC e 
agora, cabe à Comissão 
Especial apresentar po-
sicionamento. Eles de-
verão emitir parecer de 
seus membros e notifi-

car a prefeita Ruth, que 
terá o direito de apresen-
tar defesa. 

Devido à proximi-
dade do período de re-
cesso do Legislativo, a 
Comissão Especial não 
terá tempo hábil para 
concluir os trabalhos. 
Em 2021, com a nova 
composição na Câmara, 
será composta outra Co-
missão que dará conti-
nuidade ao processo. 

Prefeita de Mombuca, Maria Ruth B. de Oliveira (Foto: Arquivo/O Semanário)

Jeniffer Ferraz conquista 
Anel de Ouro do Kickboxing

Destaque  |  Atleta rafardense recebeu reconhecimento no Guarujá (SP)

A atleta rafardense, 
Jennifer Ferraz, lutado-
ra de Kickboxing, foi 
homenageada no último 
sábado (28), na cidade 
do Guarujá (SP) com a 
premiação Anel de Ouro.

O evento reuniu atle-
tas de todo o Brasil, e 
entre eles, Jeniffer teve 
o reconhecimento de 
suas conquistas nas artes 
marciais.

Ela afirma que a pre-
miação é um passo mui-
to importante para sua 
carreira. “Ser homena-
geada entre tantos ou-
tros atletas renomados 
é para mim uma alegria 
imensa. Fico feliz pelo 
reconhecimento da mi-
nha trajetória esportiva, 
e por representar Ra-
fard, entre os municípios 
de todo o Brasil”, relata 
Jennifer.

Jeniffer, que também 
foi candidata a vereado-

ra nas últimas eleições 
municipais, já represen-
tou Rafard em várias 
competições em cidades 
da região e outros esta-
dos brasileiros, e por três 
vezes, já disputou cam-
peonatos fora do Brasil.

Projeto social
Além da prática do 

Kickboxing, Jeniffer 
também desenvolve um 
trabalho social no muni-
cípio com bolsas espor-

tivas para crianças.
“Esse projeto social 

é dentro da minha aca-
demia. Temos muitas 
crianças que querem 
treinar, mas não têm 
condições de pagar pelas 
aulas e muito menos pe-
las luvas e outros aces-
sórios que usamos. Nós 
acolhemos esta criança e 
buscamos um padrinho 
que nos ajuda a manter 
este aluno treinando”, 
conta a atleta rafardense.

Jennifer foi homenageada no Guarujá com o Anel de Ouro (Foto: Arquivo pessoal)

Juiz Eleitoral cancela cerimônia 
de diplomação dos eleitos

Política  |  Tradicional solenidade foi cancelada por conta da pandemia

Este ano, os prefeitos, 
vice e vereadores elei-
tos nas últimas eleições 
municipais de Capivari, 
Rafard e Mombuca não 
terão a tradicional Ceri-
mônia de Diplomação, 
que aconteceria no audi-
tório da Casa do Advo-
gado, em Capivari.

Para evitar aglomera-
ções, por conta da pande-
mia da COVID 19, o juiz 
eleitoral, Dr. André Luiz 
Marcondes Pontes, que 
está à frente da comarca 
de Capivari desde março 
deste ano, optou por can-
celar a solenidade.

“A diplomação não 
é um ato obrigatório e 
reunia os eleitos, fami-
liares e imprensa. Para 

evitar aglomeração, o 
juiz eleitoral cancelou a 
solenidade. Essa decisão 
foi necessária diante da 
necessidade de evitar os 
riscos de contaminação 
pela COVID-19”, expli-
ca o chefe de cartório, 
José Reinaldo de Faria, 
da 38ª Zona Eleitoral.

O formato da entrega 
do diploma será digital, 
com a emissão do certi-
ficado através de acesso 
com senha. Os eleitos 
poderão emitir o docu-
mento a partir do dia 18 
de dezembro, no link 
que será fornecido pela 
Justiça Eleitoral.

Certificados serão digitais e liberados a partir do dia 18 (Foto ilustrativa)
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Dezembro tem 
Drive Thru de Rações 

em Capivari

MUNDO PET

Voluntários do 
GAAR (Grupo de Apoio 
aos Animais de Rua de 
Capivari e Rafard) e 
Vira Latas, realizam em 
Capivari no mês de de-
zembro, o Drive Thru de 
Rações. 

O evento é destinado 
a doação de ração para 
cães e gatos. Tudo que 
for arrecadado será do-
ado para alimentar ani-

mais de rua e também 
animais de famílias ca-
rentes.

A arrecadação acon-
tece no pátio da Igreja 
Santa Cruz, nos dias 12, 
das 8h às 15h, e 13, das 
8h às 13h, no mês de 
dezembro (sábado e do-
mingo), e também nos 
dias 15, 16 e 17 (terça, 
quarta e quinta-feira) 
das 18h às 22h.

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

‘Pior que a deficiência física, é o isolamento 
social’, relata confeiteira rafardense

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência  |  Ela encontrou na música, a força para superar os desafios. Faltam acessibilidade e acolhimento em Rafard

Na cozinha preparan-
do bolos para vender e, 
com o dinheiro, pagar 
seu tratamento dentário. 
É assim que a rafarden-
se Cláudia Ap. de Cam-
pos, 46 anos, portadora 
de deficiência, passou 
o Dia Internacional do 
Deficiente Físico, come-
morado na quinta-feira 
(3).

O Dia Internacional 
do Deficiente Físico foi 
instituído pela ONU 
(Organização das Na-
ções Unidas), que apon-
ta a acessibilidade e a 
inclusão na vida social, 
como os principais desa-
fios vividos pelos porta-
dores de deficiência. 

Histórias como a de 
Cláudia comprovam a 
afirmação da ONU. In-
dagada sobre o que fal-
ta para que o deficiente 
físico tenha mais quali-
dade de vida na cidade 
onde mora, Cláudia afir-
ma que, em Rafard, fal-
tam projetos e ações de 
acessibilidade e inclusão 
social do deficiente.

“Em Rafard há outros 
deficientes físicos. Esta-
mos escondidos dentro 
de casa. Não há nenhum 
tipo de lazer para os de-
ficientes e falta acessibi-
lidade. O isolamento so-
cial é muito pior do que 
a nossa limitação física”, 
lamenta a moradora.

Cláudia afirma que 
faltam projetos para in-
serção dos deficientes 
na sociedade e faltam 
grupos de convivência 
entre os portadores de 
deficiência. “E também 
faltam profissionais ca-
pacitados que nos tra-
tem com respeito, e não 
como coitados e incapa-
zes. Também queremos 
fazer parte da comuni-
dade”, afirma.

História de vida 
Cláudia nasceu com 

uma má formação con-
gênita no fêmur esquer-
do, e por conta disso, 
sua perna esquerda é 21 
centímetros menor que a 
direita, o que lhe atribui 
limitações para andar. 

Quando tinha apenas 
8 anos, Cláudia perdeu a 
mãe. Para não ir para um 
abrigo de menores, ela e 
a irmã foram morar com 
a tia, com quem vivem 
até hoje, no bairro da 
Bomba, em Rafard.

“Eu passei por muitas 
provações. As piadinhas 
na escola, o preconceito, 
a falta de oportunidade 
no mercado de trabalho 
e já caí do ônibus várias 
vezes”, conta. Ela relata 
que a muitos anos não 
utiliza mais os ônibus 
circulares, em Rafard, 
por ter sofrido vários 
episódios de quedas por 
falta de acessibilidade. 

Entre muitos relatos 
de preconceito e difi-
culdades, a rafardense 
conta que passou por 
anos de depressão, supe-
rou um câncer no útero 
e teve que fazer cirurgia 
bariátrica. 

Ela recorda que, por 
muito tempo, circulou 
pela cidade cortando ca-
minho e evitando pesso-
as, assim se sentia prote-

gida dos comentários e 
julgamentos. 

A virada 
Quem vê Cláudia, 

hoje, preparando e ven-
dendo bolos não ima-
gina sua história de su-
peração. Há cerca de 7 
anos, ela deu um salto 
para a virada. Usando a 
internet, Cláudia come-
çou a gravar vídeos con-
tando sua história.

O tempo passou e 

hoje ela tem centenas de 
seguidores em suas re-
des sociais, e além dos 
vídeos, também faz pa-
lestras de motivação, é 
cantora evangélica e faz 
pregações com convites 
para várias cidades e até 
outros estados. 

“O que me levantou 
foi a fé em Deus, a músi-
ca, o contato com as pes-
soas através das redes 
sociais e a minha von-
tade de vencer e provar 

que sou capaz”, conta 
Cláudia, que não desani-
ma, mesmo com o diag-
nóstico de apenas 8% de 
seus ossos saudáveis. 

Seu novo projeto é fa-
zer os bolos para a hora 
do café. Os amigos aju-
dam doando os ingre-
dientes e divulgando os 
bolos. Ela está perto de 
realizar mais um sonho, 
o tratamento dentário 
que nunca teve oportu-
nidade de fazer.

No Dia da Pessoa com Deficiência, Cláudia conta sua história de vida, desafios e superação  (Foto: Arquivo pessoal)

Atletas disputam campeonatos 
virtuais de Karate e Kobudo

Artes marciais  |  Caratecas de Capivari conquistaram ótimas posições nas competições

Atletas capivarianos, 
da Associação Washi-
-Ki-O, participaram do 
Campeonato Paulis-
ta Aberto da FPK e do 
Campeonato Brasileiro 
Virtual da Shinshukan, 
que reúne disputas de 
Karate e Kobudo.

As disputas acontece-
ram no final de semana 
dos dias 21 e 22 de no-
vembro. Dia 21 aconte-
ceu o Campeonato Pau-
lista de FPK e dia 22 
foi a vez da disputa do 
Shinshukan. 

Confira a classifica-

ção dos atletas. 
Luana Manzini - 1° 

no Brasileiro; Isadora 
Feres Turcheti  - Cam-
peã no paulista e campeã 
no brasileiro; Everton 
Furlan - 2° no Paulista e 
3° no Brasilieiro; Layon 
Rafael - 2° no  paulista e 

3° no Brasileiro; Chris-
tian Menegon - Melhor 
nota no Paulista Paraka-
rate visual festival; Edi-
son Zuin - 1° Brasileiro; 
Gabriela Barreto - 1° no 
Brasileiro; Kelly  Cristi-
na Zuin - 1° no Brasilei-
ro.

Ciclofaixa terá funcionamento alterado
A Prefeitura de Capi-

vari, através da Secreta-
ria de Juventude, Espor-
te e Lazer, informa que o 
funcionamento da Ciclo-
faixa sofrerá alterações. 
Nos dias 27 de dezem-
bro e no dia 3 de janeiro 
de 2021 não irá funcio-

nar, voltando ao normal 
no dia 10 de janeiro.

A Ciclofaixa fun-
ciona apenas aos do-
mingos, das 7h às 12h, 
com aproximadamen-
te 1,5km de percurso 
entre ida e volta, com 
início na altura da rua 

Pedro Stucchi até o cru-
zamento com a rua João 
Gonçalves de Oliveira.

A velocidade máxi-
ma para os ciclistas é 
de 20km por hora na ci-
clofaixa e, em áreas de 
circulação de pedestres, 
6km por hora. Os ciclis-

tas, por sua vez, devem 
respeitar a sinalização 
da faixa, andando no 
espaço reservado às 
bicicletas, e no mesmo 
sentido da via, fazendo 
uso de equipamentos 
de segurança, como o 
capacete.



12 04 DE DEZEMBRO DE 2020O Semanário

Alesp aprova Programa Estadual de Alimentação
Política  |  Deputada Bebel destaca que o projeto visa garantir aos estudantes das escolas estaduais alimentação saudável, para melhorar a aprendizagem

A Assembleia Le-
gislativa de São Paulo 
(Alesp) aprovou na úl-
tima quarta-feira (25), o 
Projeto de Lei 891/2019, 
de autoria da deputa-
da estadual, Professora 
Bebel (PT), que Institui 
o Programa Estadual de 
Alimentação Escolar no 
âmbito das unidades de 
educação básica da rede 
pública estadual de ensi-
no.

Bebel, que também é 
presidenta da Apeoesp 
(Sindicato dos Profes-
sores do Ensino Oficial 
do Estado de São Pau-
lo), destaca que o pro-
jeto visa garantir aos 
estudantes das escolas 
estaduais alimentação 
saudável, para melhorar 
a aprendizagem, garantir 
o direito à saúde, com-
bater a desnutrição e a 
obesidade infantil, por 
meio do estabelecimen-
to de uma política para 
a alimentação escolar na 
rede estadual de ensino 
de São Paulo, como Po-
lítica de Estado, que não 
seja alterada de acordo 
com os humores dos go-
vernantes.

De acordo com a de-
putada, o Programa tem 
como perspectiva redu-

zir o percentual de ali-
mentos ultraprocessados 
e ampliar a participação 
da agricultura familiar, 
dos produtos de transi-
ção agroecológica e dos 
orgânicos na constitui-
ção da merenda escolar 
na rede estadual de en-
sino.

Projeto pedagógico
Para a deputada Pro-

fessora Bebel, a questão 
da alimentação esco-
lar tem interface com 
o projeto pedagógico, 
por meio do desenvol-
vimento de hortas nas 
escolas – onde as crian-
ças podem aprender os 
princípios da agricul-
tura orgânica e conteú-
dos desenvolvidos nas 
disciplinas curriculares 
e projetos especiais. “A 
alimentação, além de di-
reito social assegurado 
na Constituição Federal, 
é fator fundamental para 
a garantia do direito à 
Educação e também para 
que se garanta o direito 
à Saúde. Uma alimenta-
ção escolar adequada e a 
promoção de hábitos ali-
mentares saudáveis são 
essenciais para a melho-
ria da aprendizagem das 
crianças e jovens. Daí a 

grande importância da 
aprovação deste proje-
to” diz a Professora Be-
bel.

Bebel ressalta ainda 
que está entre os objeti-
vos do projeto estabele-
cer uma política para a 
alimentação escolar na 
rede estadual de ensino 
de São Paulo, como po-
lítica de Estado, que não 
seja alterada de acordo 
com os humores dos go-
vernantes. “Tem como 
perspectiva reduzir o 
percentual de alimentos 
ultraprocessados e am-
pliar a participação da 
agricultura familiar, dos 
produtos de transição 
agroecológica e dos or-
gânicos na constituição 
da merenda escolar na 
rede estadual de ensino”, 
diz a deputada Bebel.

A deputada destaca 
que entre os objetivos do 
projeto estão ainda asse-
gurar o pleno cumpri-
mento do direito humano 
à alimentação adequada 
e saudável, assim como 
elevar o direito huma-
no à alimentação ade-
quada e saudável como 
elemento indispensável 
à garantia do direito à 
educação em todas as 
suas interfaces, inclusi-

ve como manifestação 
social, cultural, étnica e 
regional da população 
brasileira, para além 
do caráter nutricional, 
além de estimular a in-
tersetorialidade com as 
políticas públicas de ga-
rantia do direito à Saúde 
no tocante à promoção 
de hábitos alimentares 
adequados às crianças e 
adolescentes do Estado 
de São Paulo.

Reconhecer a centra-
lidade da escola como 
espaço propício à for-
mação de hábitos sau-
dáveis e construção da 
cidadania, assim como 
fortalecer os espaços de 
participação e gestão de-
mocrática da Educação 
relativamente à alimen-
tação escolar são algu-
mas das finalidades do 
projeto que restringe a 
oferta de alimentos ultra-
processados nas escolas 
e determina que no mí-
nimo 30% dos recursos 
financeiros destinados 
ao Programa Estadual 
de Alimentação Escolar 
sejam direcionados para 
a aquisição de gêneros 
alimentícios diretamen-
te da agricultura familiar 
e do empreendedor fa-
miliar rural ou suas or-

ganizações, nos termos 
da Política Nacional da 
Agricultura Familiar e 
Empreendimentos Fa-
miliares Rurais.

“O nosso projeto esta-
belece uma interface en-
tre a alimentação escolar 
e o projeto pedagógico, 
por meio do desenvol-
vimento de hortas nas 
escolas – onde as crian-
ças podem aprender os 
princípios da agricultu-
ra orgânica e conteúdos 
desenvolvidos nas dis-
ciplinas curriculares e 
projetos especiais”, diz 
a Deputada.

Educação e saúde
Para a deputada Pro-

fessora Bebel, a alimen-
tação, além de direito 
social assegurado na 
Constituição Federal, é 
fator fundamental para 

a garantia do direito à 
Educação e também para 
que se garanta o direito 
à Saúde. Uma alimenta-
ção escolar adequada e a 
promoção de hábitos ali-
mentares saudáveis são 
essenciais para a melho-
ria da aprendizagem das 
crianças e jovens. Daí a 
grande importância da 
aprovação deste projeto.

“Além disso, a apro-
vação do projeto se dá 
num momento particu-
larmente grave, quando 
o nosso país, lamenta-
velmente, volta a figu-
rar no mapa da fome da 
ONU. Desta forma, ao 
focar nas crianças e ado-
lescentes, ele se volta 
para um segmento mui-
to importante, que pre-
cisa ser atendido nesta 
conjuntura”, completa a 
Professora Bebel.

Bebel: Combate à forme e à pobreza, a partir das escolas (Foto: Reprodução/Alesp)
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Carlão afirma que teve metas de governo 
prejudicadas pelos efeitos da COVID-19

Exclusivo  |  Abertura da Unidade de Saúde até às 23h fica na lista do que não foi concretizado, mas ETE e casas populares estão em suas conquistas

O prefeito de Rafard, 
Carlos Roberto Bueno 
(Carlão), está há menos 
de 30 dias de concluir 
seu mandato. Ele conce-
deu entrevista exclusiva 
ao Jornal O Semanário 
e falou sobre seus desa-
fios e conquistas nestes 
dois anos e quatro meses 
em que ficou à frente do 
Executivo de Rafard. 

Confira na íntegra e 
de forma imparcial as 
opiniões expressadas 
pelo atual prefeito, com 
a avaliação de seu de-
sempenho frente à Pre-
feitura Municipal.

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

Carlão - Boa parte 
do nosso planejamento 
foi afetado e tivemos 
que buscar maneiras de 
adaptar os serviços, em 
todos os nossos setores, 
para garantir a seguran-
ça dos funcionários e 
da população. Tivemos 
que cancelar as aulas 
e adaptar as atividades 
dos alunos. Tudo isso 
prejudicou o andamen-
to de vários serviços e 
obras que estavam pre-
vistas. 

O orçamento da pre-
feitura ficou comprome-
tido e não conseguimos 
iniciar o pagamento do 
dissídio atrasado dos 
funcionários e a amplia-
ção do horário de fun-
cionamento da Unidade 
Mista até às 23h, duas 
medidas que já estavam 
planejadas para 2020. 

Outra obra, que es-
tava para começar, era 
a iluminação de toda 
a avenida São Bernar-
do, até na entrada do 
Distrito Industrial, que 

conseguimos finalizar o 
projeto, mas por conta 
da pandemia, não conse-
guimos iniciar as obras. 

O Semanário - Cite 
três conquistas das 
quais você destacaria 
como principais nestes 
dois anos e quatro me-
ses de mandato como 
prefeito de Rafard. 

Carlão - Uma delas, 
é a obra da estação de 
tratamento de esgoto. As 
obras do coletor tronco 
vão terminar ainda este 
ano. Já a conclusão da 
obra da estação de trata-
mento, por conta do pe-
ríodo das chuvas, segue 
o cronograma com pre-
visão para estar pronta 
em fevereiro. Os recur-
sos vieram através do 
Consórcio PCJ e foram 
investidos R$ 3 milhões 
na obra, que vai tratar 
100% do esgoto de Ra-
fard. 

Também fizemos a 
reforma da Unidade de 
Saúde, da sala de fisio-
terapia e compramos 
novos equipamentos. Só 
para as obras da Saúde 
foram R$ 108 mil e para 
a compra de equipamen-
tos mais R$ 270 mil. 
Com certeza, o que me 
deixou muito feliz, foi 
ter conseguido concluir 
as obras das casas popu-
lares e ter entregado as 
146 unidades durante a 
minha gestão. 

Outra conquista fo-
ram os veículos. Con-
quistamos duas ambu-
lâncias novas para a 
saúde e um caminhão de 
lixo para os serviços de 
limpeza da cidade. Com 
recursos próprios adqui-
rimos mais dois veícu-

los, um para o Serviço 
de Água e outro para a 
Educação.   Também 
tivemos obras como a 
reforma do ginásio de 
esportes, do campo de 
areia na Popular e do 
campo sintético no Cen-
tro Esportivo Reinaldo 
Fontolan. 

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 estas 
prioridades fossem al-
cançadas?

Carlão - Entre os mo-
tivos que não consegui-
mos concretizar todos os 
projetos estão as conse-
quências da pandemia 
e a queda na arrecada-
ção da prefeitura. Uma 
de nossas prioridades é 
a iluminação da aveni-
da São Bernardo, que 
conseguimos concluir 
o projeto, mas não tere-
mos tempo hábil para a 
licitação. Esta obra será 
custeada com os recur-
sos da CIP (Contribui-
ção de Iluminação Pú-
blica).

Infelizmente também 
não será possível esten-
der o horário de aten-
dimento da Unidade de 
Saúde, até ás 23h, como 
estava em nossos pla-
nos, e a instalação das 
câmeras de segurança na 
entrada e saída da cida-
de também não foi pos-
sível. 

O pagamento do dis-
sídio atrasado dos fun-
cionários e a conclusão 
do projeto de Autarquia 
do Serviço de Abasteci-

mento de Água, também 
são pontos que ficarão 
em aberto. 

O Semanário - Como 
você avalia os resulta-
dos de sua gestão como 
prefeito de Rafard? Fa-
ria algo diferente do 
que fez até hoje?

Carlão - Apesar do 
pouco tempo frente à 
prefeitura, acredito que 
conseguimos realizar 
um bom trabalho. Pas-
samos por muitas difi-
culdades neste ano de 
pandemia e tantas incer-
tezas. Tínhamos muito 
mais a conquistar pela 
cidade, mas não conse-
guimos alcançar todas 
as metas, mesmo assim 
tivemos investimentos 
importantes em todas as 
áreas e deixamos tam-
bém vários outros proje-
tos em andamento para a 
próxima gestão.  

O Semanário - En-
cerrando seu mandato 

à frente do Executivo 
de Rafard, quais são 
suas futuras pretensões 
políticas?

Carlão - Nesse mo-
mento nossa prioridade 
é concluir o mandato e 
passar pela transição de 
governo com tranqui-
lidade. Para o ano que 
vem, ainda estou ana-
lisando alguns convi-
tes para ocupar cargos 
públicos, ou irei per-
manecer junto à minha 
família dirigindo nosso 
comércio. 

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

Carlão - Desejo que 
o futuro prefeito, Fabi-
nho, e seu vice Wagner, 
possam dar continui-
dade aos projetos que 
estão em andamento e 
fazer o melhor por nos-
sa cidade. Administrar 
um município não é 

fácil, mas acredito que 
a nova gestão irá su-
perar as dificuldades e 
fazer um bom governo. 
Desejo a eles muito su-
cesso e conquistas para 
Rafard. 

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

Carlão - Quero agra-
decer a toda a população 
rafardense, aos funcio-
nários da prefeitura e a 
todos que nos ajudaram 
e nos apoiaram nesta 
caminhada. Agradeço 
minha família e todos os 
amigos que sempre esti-
veram ao meu lado. 

Minha mensagem aos 
rafardenses é que nossa 
cidade continua a cres-
cer e prosperar. Peço 
desculpas se não cum-
pri com todas as metas 
planejadas, mas foram 
muitas as dificuldades 
no caminho. Da mesma 
foram agradeço imensa-
mente pela oportunidade 
de aprendizado, cresci-
mento e de ter contribu-
ído para o bem de nossa 
cidade. Desejo um Ano 
Novo abençoado a to-
dos.

Carlão Bueno disse que estuda convites para ocupar cargos públicos em 2021 (Foto: Arquivo pessoal)
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ArTiGo    J. R. G����� �� O�������, ensaísta, 
biógrafo e historiador

A casa de Júlio Ribeiro

Um dos mais célebres 
monumentos históricos 
de Capivari, compreen-
dendo moradia, é a casa 
de Júlio Ribeiro, situada 
na rua Bento Dias, no. 
173 (onde funciona hoje, 
por concessão munici-
pal, o restaurante Tarê 
Pizza e Sushi), bem na 
entrada da cidade, quase 
que com cruzamento da 
Rua André de Mello.

A certidão de aquisi-
ção dessa propriedade 
foi passada no Cartório 
do Primeiro Ofício de 
Capivari, no dia 18 de 
agosto de 1883, com os 
seguintes dizeres:

“Escritura de Compra 
e Venda de uma mora-
da de casa, situada na 
rua Bento Dias, nesta 
cidade de Capivari, que 
fazem Joaquim Caetano 
Gomes Carneiro e sua 
mulher Ana Cândida de 
Almeida ao comprador 
Júlio Ribeiro”.

Na época dessa aqui-
sição, a vizinhança dessa 
moradia era constituida 
pelas propriedades se-
guintes:

“Aos vendedores e 
ao comprador, foi dito, 
pelo tabelião José Alves 
Moreira, na presença 
das testemunhas Aprí-
gio Cezarino e Antônio 
Guilherme Hoppe, que 
eles são senhores e pos-
suidores da morada de 
casa cita na rua Bento 
Dias, nesta cidade, divi-
dindo pelo lado de cima 
com a casa e terreno de 
José Caetanho Nunes,  
com terreno de José Pe-
reira de Araújo, e lado 
de baixo com casa de 
Joaquim Borges de Al-
meida e terreno de Ana 
de Siqueira, com Matias 
Faustino Libório, com 
terreno de Sera� m José 
de Horto e Melo, Carmo 
de Almeida Dias, casa 

de Higino de Sampaio e 
com o de Luiz Antonio 
dos Santos, e nos fundos 
com o Ribeirão, de cuja 
casa faz venda efetiva ao 
comprador Júlio Ribei-
ro, pela quantia de seis-
centos mil réis”.

Num interessante ar-
tigo de Homero Dantas, 
publicado no jornal Cor-
reio de Capivari, edição 
de 16 de março de 1985, 
o insígne historiador ca-
pivariano, nos contem-
pla com interessantes 
dados sobre a cidade, re-
latando, inclusive, sobre 
a escola fundada pelo 
próprio Júlio Ribeiro.

A estada de Júlio Ri-
beiro em Capivari foi de 
1882 a 1886. Neste último 
ano, após célebre con-
curso, o então chamado 
“o solitário de Capivari”, 
mudou-se para São Paulo, 
onde foi nomeado lente 
da Escola Normal”.

Segundo se sabe, Júlio 
Ribeiro possuia um ta-
lento multiforme, sendo 
natural da histórica Sa-
bará, em Minas Gerais. 
Viveu a maioria de seus 
anos de existência em ci-
dades  do interior de São 
Paulo: Lorena, Taubaté, 
São Roque, Sorocaba, 
Campinas, Santos e Ca-
pivari.. Quem o conhe-
ceu de perto, era um gê-
nio, bondoso de coração, 
bravura de suas atitudes 
francas até a rudeza e as 
suas esquisitices pesso-
ais. Segundo o profes-
sor Cherubim Sampaio, 
ele costumava passear 
ao longo da via férrea 
(trilhos da Sorocabana), 
sendo o seu lugar prefe-
rido a “Ponte do Pinho”. 
Segundo, o mesmo rela-
to, certa feita os seus vi-
zinhos ouviram, em ple-
no meio dia, vários tiros 
na sua casa. Lá ocorre-
ram e encontraram-no 

deitado de costas em sua 
cama, com o revólver 
ainda fumagante à mão. 
Havia disparado tiros no 
teto da casa. Sobre este 
acontecimento, o poeta 
Rodrigues de Abreu, as-
sim escreveu:

“Júlio Ribeiro, assom-
broso estilista e assom-
broso gramático, ia além; 
ponti� cava na aula dos 
mais “taludos”, arma-
do de  revólver, e, muita 
vez, depois do cântico da 
vara se a classe se punha 
em atitude agressiva, de-
bandava-a neurastgêni-
co e violento, alvejando 
o pací� co forro da sala 
de aula... E isso tudo que 
anda em lenda na minha 
terra, tem os seus visos 
de verdade: ainda lá está, 
como a deixou, a casa de 
Júlio Rieiro, com sinais 
salientes de tiroteio pe-
las tábuas do forro, sinais 
que muita vez eu vi, visi-
tando aquela casa cons-
truida com tanto carinho 
pelo mestre querido...”

Na época em que Jú-
lio Rieiro residiu em Ca-
pivari, a cidade estava 
no auge das festividades, 
com concertos musicais, 
bailes, conferências de 
� guras ilustres, etc. Foi 
ai que o ilustre escritor, 
viúvo então, conheceu 
Belisária do Amaral, 
prima de Amadeu Ama-
ral, considerada uma 
das mulheres mais lin-
das não só de Capivari, 
como de toda a então 
Província de São Paulo.

Eis, pois, em sínte-
se, algo em torno de Jú-
lio Ribeiro na Terra dos 
Poetas. Temos, agora, a 
ideia (e vamos apresen-
tar à Câmara de Verea-
dores de Capivari) de se 
colocar uma placa nes-
ta casa, com os dizeres: 
“Aqui residiu o escritor 
e � lólogo Júlio Ribeiro”. 
Já na Ponte do Pinho, 
uma placa com os dize-
res: “Aqui, sob a Ponte 
do Pinho, Júlio Ribeiro 
escreveu “A Carne”. 

ADUSMEC faz Campanha 
Solidária de Alimentos em 
supermercados da cidade

Região  |  Doações serão recebidas até o dia 13 de dezembro (domingo)

A ADUSMEC (Asso-
ciação dos Usuários da 
Saúde Mental de Capiva-
ri) começa amanhã, sex-
ta-feira (04), mais uma 
arrecadação de alimentos 
nos supermercados de 
Capivari e Rafard.

Esta será a última ar-
recadação do ano, e os 
itens arrecadados serão 
para montar cestas bá-
sicas para distribuição 
para as famílias atendi-
das pela Associação.

Os voluntários tam-
bém estarão passando 
por bairros da cidade, 
devidamente identifi ca-
dos, também pedindo a 
doação de alimentos.

Além das cestas bá-
sicas, a ADUSMEC 
também serve refeições 
aos sábados na hora do 
almoço para grupos de 
pessoas em situação de 
risco e vulnerabilidade.

Os voluntários es-
tarão se revezando nas 

portas dos supermerca-
dos até o dia 13 de de-
zembro (domingo). Os 
clientes que passarem 
pelos supermercados 
poderão doar os alimen-
tos na saída. 

A ADUSMEC tam-
bém realiza a Feira do 
Livro e o Bazar Solidá-
rio. Ambos as atividades 
já foram retomadas, com 
as devidas medidas de 
segurança de prevenção 
à COVID-19.

Lei denomina de “Miguel 
Ângelo Annicchino” o 
coreto municipal da praça

Capivari  |  Autoria da lei é do presidente do Legislativo, Flávio Carvalho

O vereador Flávio 
de Castro Carvalho 
(PSDB), presidente da 
Câmara Municipal de 
Capivari, é o autor da 
Lei n.º 5.902, de 8 de 
outubro de 2020, que 
ofi cializou a denomina-
ção do Coreto da Praça 
Cesário Motta, de Core-
to “Miguel Ângelo An-
nicchino”.

O evento que ofi cia-
lizaria o nome do coreto 
aconteceria no dia 12 de 
dezembro, junto com a 
abertura do “Natal Luz”, 
na Praça Central de Capi-
vari. No entanto, devido à 
regressão de todo Estado 
de São Paulo para a fase 
amarela do Plano São 
Paulo, esta data ainda de-
verá ser confi rmada.

“O coreto é um marco 
histórico do nosso muni-
cípio e é justo que receba 
o nome do grande músi-
co e compositor ‘Miguel 

Ângelo Annicchino’, o 
Miguelito, como for-
ma de homenagear o 
magnânimo e talentoso 
músico capivariano que 

muito honrou nossa ci-
dade e levou o nome de 
Capivari aos quatro can-
tos do país e do mundo”, 
afi rmou.

Data do evento ainda será confi rmada devido a pandemia do coronavírus (Foto: Arquivo/O Semanário)
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Legislativo x Executivo: “a relação não 
foi uma das melhores”, desabafa Brigati

Exclusivo  |  Insatisfeito com a política, presidente da Câmara de Rafard termina o mandato e revela que estará fora do atual cenário

Na reta final de seu 
mandato como presi-
dente da Câmara de Ra-
fard, o vereador Marco 
Antonio Brigati conce-
deu entrevista exclusiva 
ao Jornal O Semanário. 
Ele fez críticas ao Poder 
Executivo, falou sobre a 
falta de ética na política 
e apontou suas princi-
pais conquistas dos últi-
mos dois anos. 

Confira a íntegra da 
entrevista, de forma im-
parcial, essas são as opi-
niões expressadas pelo 
atual presidente do Le-
gislativo rafardense. 

O Semanário - Nos 
seus dois anos de presi-
dência da câmara, como 
avalia a relação entre o 
Governo Municipal e o 
Poder Legislativo? Foi 
uma relação positiva? 
Há pontos que poderiam 
ter sido diferentes?

Brigati - A relação 
não foi uma das melho-
res, pois em algumas ve-
zes, houve imposições 
oriundas do Poder Exe-
cutivo em relação a pro-
jetos que, muitas vezes, 
não se tinha tempo há-
bil para avalia-los, pois 

sempre existia vereado-
res para assinar regime 
de urgência especial. 

No tocante, o Exe-
cutivo nunca olhou o 
Legislativo de forma 
homogênea, dando pre-
ferências a executar pe-
didos de uns e não de 
outros, fazendo assim 
com que o elo de ligação 
entre os poderes, por 
inúmeras vezes, pudesse 
ser quebrado. Sem con-
tar que a falta de diálogo 
entre os dois poderes foi 
muito grande, deixando 
transparecer que a real 
falta de interesse para 
resolução de problemas 
era visível, o que dei-
xou clara que interesses 
pessoais sempre falaram 
mais alto, e quem sem-
pre perde com isso é a 
população.

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

Brigati - Algumas 
conquistas durantes esses 
dois anos foram 4 emen-
das estaduais: duas do 
deputado Roberto Mora-
es, sendo uma de R$ 200 

mil para recapeamento 
asfáltico em trechos da 
IV Centenário, rua Alziro 
Talassi e avenida Dr. José 
Soares de Faria; uma de 
R$ 75 mil para a compra 
de equipamentos de fisio-
terapia. Mais duas emen-
das do deputado Rodrigo 
Moraes, sendo uma de R$ 
80 mil para a reforma da 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS) – pinturas etc –, 
uma de R$ 100 mil para 
aquisição de uma ambu-
lância. Isso tudo em par-
ceria com o atual prefeito 
Carlos Roberto Bueno. 
Outros pedidos foram 
encaminhados a outros 
deputados, mas até então 
não logramos êxito.

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?

Brigati - Conside-
ro algumas prioridades 
que poderiam ter sido 
concluídas. Uma delas 
é o projeto do Corpo de 
Bombeiros para que as 
atividades relativas ao 
funcionamento no pré-
dio possam continuar. A 
troca do piso que preci-
sa de manutenção, mas 
como a obra citada an-
terior não foi concluída, 
prejudicou esse serviço. 

Também a realização 
do Concurso Público 
para o cargo de Con-
tador que não atingiu 
nota mínima no Concur-
so de 2019, e tudo isso 
se deu por conta de um 
ano atípico a tudo o que 
já vivemos. A pandemia 

resultou em toda essa di-
ficuldade. 

Um ponto não menos 
importante foi a Lei da 
Ficha Limpa que ao meu 
ver ficou um tanto quan-
to obscura, pois foram 
apresentadas emendas 
modificativas ao proje-
to original, que deixou 
bem claro que a vontade 
de alguns é que a nossa 
política nunca seja sé-
ria e que interesses por 
coisas ilícitas aflorem na 
mente de muitas pessoas 
“infelizmente” e os mo-
tivos da não conclusão 
das citadas prioridades 
foi a tão falada pande-
mia e a falta de ética de 
alguns políticos que não 
querem mudanças.

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

Brigati - Voltado ao 
entendimento de que 
sempre prezei por uma 
política que deveria es-
tar voltada às vontades 
da população e não de 
um grupo de ideologias 
é que neste momento 

não tenho pretensão ne-
nhuma na política como 
a de hoje. Não digo que 
“jamais”, porém aprendi 
muito e acabei de crer 
que para muitos: “quan-
to pior melhor”.

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

Brigati - A minha 
mensagem é que os ve-
readores eleitos possam 
juntos trabalhar por uma 
Rafard melhor e os inte-
resses pessoais possam 
ser deixados de lado e 
que olhem com carinho 
para o povo. Pois a razão 
da vitória de cada um é 
o munícipe que deposi-
tou a confiança de dias 
melhores e que o Senhor 
Nosso Criador conceda 
discernimento a cada um 
para dar o melhor de si. 
Juntamente, Executivo e 
Legislativo, trabalhem 
pelo bem comum. Que é 
o povo rafardense. Boa 
sorte a todos!

O Semanário - Qual 
sua mensagem de final 

de mandato para os ra-
fardenses?

Brigati - Quero atra-
vés desta mensagem, 
desejar a todos os rafar-
denses, que Deus possa 
iluminar a cada um no 
findar deste ano tão con-
turbado de 2020 e que as 
graças vindas dos céus 
possam ser derramadas 
sobre cada um no pró-
ximo ano. Deixo aqui 
também meu pedido de 
desculpas, se em algum 
momento deixei a dese-
jar naquilo em que de-
positaram em mim sua 
confiança. Digo que ten-
tei fazer o meu melhor e 
se não consegui, me per-
doem. A vida continua e 
quero continuar sendo o 
amigo de sempre. 

Muito obrigado povo 
rafardense, muito obri-
gado por tudo.

Marco Brigati, fala sobre relação conturbada entre Legislativo e Executivo (Foto: Wanderley Alves/O Semanário)

“O mundo maravilhoso das malhas”

R. Regente Feijó, 902 - Capivari
 3491.1246

Confecções Soreli Ltda-MEAgro Comercial e Papelaria 

GLOBAL

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

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

e produtos veterinários

ENTREGA À DOMICÍLIO

R. Cons. Gavião Peixoto, 617 - RAFARD

Fone: (19) 3496-1691

Pães - Doces - Bolos
Sorvetes - Café Espresso

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

Panificadora 
Pantojo

O melhor pão da cidade.
Aceitamos encomendas de

pão, bolos, doces e salgados.

Ótica XV
Um carinho especial 

a seus olhos

Rua XV de Novembro, 784

Fone/Fax: (19) 3491-4451

Às vezes me ponho a pensar
E começo a recordar,

Meu pensamento se esvai
Lembro da minha infância,
Dos meus dias de criança,

Na minha pequena Rafard...

Quando tudo era tão lindo,
O dia acordava sorrindo,

E anoitecia a cantar...

Brincava de soltar pipa,
De bolinha de gude ou de pião,

Enquanto as meninas,
Pulando amarelinha,

Às voltas com suas canecas,
Faziam bolhas de sabão

Quão bela era nossa cidade,
Quão bom foi aqui nascer,

Viver aqui minha mocidade,
E até mesmo, envelhecer...

Hoje resta somente as saudades
De um tempo muito bom

Ah! Se houvesse esperança,
De voltar a ser criança,

Para reviver minha doce infância
Na cidade “CORAÇÃO”

Quando tudo era tão lindo,
Quando acordava sorrindo,
Quando dormia, a cantar...

Recordações de infância
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Supermercado Pare Aqui é 
reinaugurado em Capivari

Destaque  |  Empresa também comemora 30 anos de funcionamento na cidade

O Supermercado Pare 
Aqui foi reinaugurado 
na quarta-feira (2) em 
Capivari. A cerimônia 
contou a presença de 
diversas autoridades, 
como o atual vice-pre-
feito e também prefeito 
eleito, Vitor Hugo Ric-
comini, e também da 

imprensa regional. 
O padre Adalton, da 

igreja Matriz de São 
João Batista fez a ben-
ção inaugural.

Depois de um perío-
do de grandes investi-
mentos e reformas, os 
proprietários do Super-
mercado Pare Aqui, des-

cerraram a fita que mar-
ca a partir de agora uma 
nova história na empre-
sa familiar.

O comércio, locali-
zado na avenida José 
Annichino, 1036, bairro 
Moreto, em Capivari, 
também comemora os 
30 anos na cidade.

Padre Adalton deu bênção na reinauguração do Supermercado Pare Aqui (Fotos: SeuJornal.com)




