
Asturba/Barca lança projeto 
para salvar o Rio Capivari

Itapeva, limpeza pública 
e inclusão foram pauta 
da sessão de Câmara

RAFARD

Vereadores se reuniram na última quarta-feira (17), 
na segunda sessão ordinária do ano; confira os 
assuntos discutidos na tribuna livre. Página 7

Mais de 60 anos ajudando na comunidade, Toninha Quagliato expressa 
felicidade em ver nos jovens a continuidade da tradicional festa. 

Página 8

Festa da Padroeira: cozinha guarda 
histórias de vidas inteiras de doação

RAFARD

Ruas do bairro estavam precárias após 
as chuvas. Página 5

Ruas da Fazenda 
Itapeva recebem 

melhorias
Amantes da motovelocidade poderão demonstrar suas habilidades em uma das mais tradicionais 

pistas de velocidade do mundo, o Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Página 12

Pilotos de Track Day estarão em 
Interlagos neste fim de semana

CAPIVARI

QUEM RIU, RIO

Projeto já reúne mais de 50 voluntários e busca dar novos rumos ao futuro do 
Rio Capivari; entenda mais sobre esta ideia em Capivari. Página 9

CAPIVARI REGISTRA 
PRIMEIRA PRISÃO POR MAUS 

TRATOS A ANIMAIS
MULHER DE 45 ANOS FOI ENCAMINHADA PARA A DELEGACIA 

DE POLÍCIA E DEVE RESPONDER PELO CRIME. PÁGINA 8
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FilosoFanDo L�������� V��������
é professor de Filosofi a,  Éti ca e História

Preconceito e os homossexuais
Já escrevi neste mesmo 

jornal, no passado, a res-
peito do homossexualismo 
e tive problemas; fui até 
processado como homofó-
bico preconceituoso, devi-
do à má interpretação. Tive 
de esclarecer ao Juiz minha 
intensão no artigo. Vou 
deixar claro minha posi-
ção. Já vi consequências 
das mutações dos genes. 
Aqui em Rafard nasceu 
na residência do dentista 
Dr Orlando Vaz um por-
quinho com duas cabeças; 
um menino nasceu com 
6 dedos em cada pé; mui-
tas pessoas siamesas têm 
nascido no mundo afora. 
Existem muitos outros ca-
sos pelo mundo, mas não 
é o normal. Também creio 
que os heterossexuais são a 
regra geral, mas reconheço 
as exceções, contudo mui-
tos forçam a natureza ao 
seu prazer.

A palavra homofobia 
signi� ca medo e aversão 
ao LGBT ou aos diferentes 
como alguns se identi� -
cam. Os “skin heads” fo-
ram terríveis perseguido-
res desse grupo. Em 2016 
Omar Mateen matou 50 
pessoas e feriu 53 numa 
boate ao ver dois homens 
se beijando. No Brasil, há 
dois anos, dois homoa-
fetivos foram agredidos 
com uma lâmpada � uo-
rescente. A Lei 122/06 os 
protege criminalizando a 

homofobia. Mais recente, 
é a Resolução 175/13 da 
Comissão Nacional de Jus-
tiça que obriga os cartórios 
a o� ciarem casamentos 
entre homossexuais, em-
bora esta Resolução seja 
inconstitucional, pois a 
Carta Magna diz que ca-
samento reconhecido é “a 
união estável entre o ho-
mem e a mulher” (Cap.
VII. Art. 226,§ 3º). O STJ 
está estudando a possibi-
lidade tornar a transfobia 
em crime de racismo.

Deus criou macho e 
fêmea (Gn 1:27) e o ca-
samento é entre marido e 
mulher (Gn 2:24; Contu-
do, devemos aos homosse-
xuais, respeito porque eles 
e nós somos iguais perante 
a lei. Podemos ser dife-
rentes deles, e como diz 
o futurista Joel Backer, o 
diferente nos desiquilibra. 
Porém, sinceramente, por 
julgamento próprio, agre-
dir verbal, ou � sicamente 
é desumano e inaceitável a 
Deus e à sociedade.

Tenho por certo que as 
pessoas da LGBT são cria-
turas de Deus assim como 
nós. Não podemos enten-
der, como em pleno século 
21, haja tantas agressões 
físicas e psicológicas – pes-
quisas mostram haver 1 
agressão diária – ainda em 
nossos dias. Reforço, deve-
mos acatar a todos os seres 
humanos, não importa se 

é hétero ou homossexual, 
branco ou negro, pobre 
ou rico, pois Cristo ama 
a todos e deu a vida por 
todos. A lei divina nos or-
dena que amemos uns aos 
outros (1Jo. 3:23). Não nos 
cabe julgar, subestimar, e 
muito menos condenar a 
quem quer que seja (Mat 
7:1; Luc 6:37).

Igualmente, aqueles 
devem respeitar aos hete-
rossexuais. Todos somos 
livres para escolher nossas 
atitudes e orientação sexu-
al, o julgamento e as sen-
tenças são determinadas 
por Deus, o Criador. Os 
direitos são iguais para to-
dos, desde que não infrin-
jam a lei, ou os direitos do 
próximo.

Cabe lembrar que a vio-
lência e a estupidez não são 
somente contra gays e lés-
bicas, ela se instalou no lar. 
Pais jogam � lhos no lixo, 
torturam, estupram; � lhos 
matam os pais para manter 
seus vícios, as gangs e fac-
ções criminosas avultam 
a brutalidade estourando 
bancos e matando de for-
ma cruel seus devedores e 
concorrentes; no esporte 
matam simplesmente por 
pertencer a clubes rivais. A 
violência é incentivada pe-
los � lmes e vídeo games. A 
corrupção está imperando 
até mesmo no meio gover-
namental, que devia nos 
guardar dela. E o Mundo 

vai de mal a pior (2Tim. 
3:13). Realmente ela se 
universalizou!

Os apóstolos Paulo e 
Pedro nos ensinam a obe-
decer às determinações 
governamentais (Rom. 
13:1-13) a orar pelos go-
vernantes (1Tim. 2:1-2) 
e a sequer falar mal deles 
2Ped. 2:10-11). O poder 
do governo humano ema-
na de Deus, contudo nem 
sempre os administrado-
res dirigem de forma con-
sentânea com a moral e a 
justiça, conforme os inte-
resses da nação. Deus é o 
Governador Supremo e 
também tem Sua legisla-
ção e a Ele, um dia, todos 
responderemos por nossas 
ações. 

Deus concede a cada 
um livre arbítrio e racio-
cínio. A sabedoria está em 
escolher o certo, o que é 
bom, saudável sem inter-
ferir no direito de escolha 
de outrem. O Criador diz: 
“Os céus e a terra tomo 
hoje por testemunhas con-
tra ti, que te propus a vida 
e a morte, a bênção e a 
maldição. Agora, escolhe 
a vida, para que vivas, tu 
e teus � lhos”. (Dt. 30:19). 
Cada um decide o que se-
guir livremente.

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

O fracasso é uma zona de conforto

O professor Eurípedes 
Barsanulfo enfatizava que 
devemos ser “vencedo-
res da rotina escravizante. 
Em cada dia renasce a luz 
de uma nova vida e com a 
morte somente morrem as 
ilusões. O espírito deve ser 
conhecido por suas obras. 
É necessário viver e servir. 
É necessário viver, meus 
irmãos, e ser mais do que 
o pó!”.

Aurélio Agostinho de 
Hipona, conhecido uni-
versalmente como San-
to Agostinho, foi um dos 
mais importantes teólogos 
e � lósofos nos primeiros 
séculos do cristianismo. 
Ele a� rmava que “é a ne-
cessidade que nos obriga a 
fazer casa, não o livre-arbí-
trio”. E ainda que “consiste 
o livre-arbítrio em volun-
tariamente cumprir o fado 
(destino)”.

E que Deus, depois de 

nos conceber, como � lhos, 
nos premiou com a indi-
vidualidade e com o livre-
-arbítrio, e que agora não 
pode nos salvar do nosso 
destino (escolhas). Tanto 
é que Agostinho asseve-
rava que “quem é bom, é 
livre, ainda que seja escra-
vo. Quem é mau é escravo, 
ainda que seja livre”.

Lidando há mais de 40 
anos no serviço social e 
voluntário com crianças, 
famílias e agora há mais de 
uma década com a depen-
dência química, vi muitas 
pessoas deixarem o corpo 
e não deixarem os vícios, 
sejam das drogas lícitas 
– cigarro, álcool, psico-
trópicos – ou das ilícitas – 
maconha, cocaína, crack, 
ecstasy.

O êxtase é consumido 
recreativamente, princi-
palmente entre estudan-
tes universitários, e, claro, 

com o “abre-alas” do álco-
ol. O efeito pode durar até 
8 horas. No Brasil é usado 
muito em festas raves por 
jovens, inclusive em Capi-
vari.

Adquirir um hábito é 
muito fácil e abandoná-
-lo depois que se tornou 
dependente é muito difí-
cil, porque se transforma 
numa doença primária e 
crônica. Nosso cérebro é 
preguiçoso para abando-
nar hábitos já � rmados.

Quase sempre o vicia-
do (adicto) adia a mudan-
ça, posterga para depois 
um tratamento, resiste a 
frequentar um grupo de 
mútua ajuda, se nega a 
buscar assistência de um 
especialista, seja terapeuta, 
psicólogo ou médico. Adia 
aquilo que não quer fazer 
ou que não lhe dá prazer 
– vivenciar a abstinência 
para superá-la. Faz aquilo 

que demanda menos es-
forços, como maratonar 
os bares, as festas, o fute-
bol com churrasco e outras 
“coisitas mais”.

Sobre liberdade de es-
colha e aprendizado, o 
professor e doutor Boberg 
escreve: “Aprender é um 
processo ‘personalíssimo’ 
que não pode ser terceiri-
zado a ninguém. Ademais, 
o desenvolvimento do li-
vre-arbítrio é um processo 
in� nito, razão pela qual, 
quanto mais adquirimos 
experiência, erramos me-
nos e, por essa razão, faze-
mos escolhas mais inteli-
gentes”.

Se o fracasso é uma 
zona de conforto, a reten-
ção do que não necessita-
mos é também uma zona 
de inquietação. Portanto, 
procuremos levar para o 
amanhã somente o que 
pode nos fazer bem hoje.

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

“As pessoas viajam para admirar a altura das montanhas, as imensas ondas dos mares, o longo percurso dos rios, o vasto domínio 
do oceano, o movimento circular das estrelas, e, no entanto, elas passam por si mesmas sem se admirarem.” Santo Agostinho

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

FiGUras IlUsTres 
Da ReGiÃo
    J. R. G����� �� O�������, ensaísta, biógrafo e historiador

Alcinda Santos Proença
Alcinda Santos Proen-

ça – Secretária. Nasceu no 
dia 9 de agosto de 1920 
em Santa Bárbara d’Oeste, 
SP.  Filha de Alcides San-
tos Silva e de Maria Lino 
dos Santos. Estudou no 
Colégio Nossa Senhora 
Assunção em Piracicaba, 
formando-se professora. 
Iniciando ali sua carreira 
de secretária escolar, transferindo-se para a EEPE “Pa-
dre Fabiano J. M. de Camargo”,  exercendo, por mais de 
30 anos o cargo de secretária com muita dedicação, res-
ponsabilidade, e� ciência, organização, sempre com uma 
palavra de carinho, compreensão, esperança com pais 
ansiosos ou desorientados, alunos tímidos, professores 
preocupados tanto com alunos como com seus proble-
mas particulares. A “ alma da escola” era a secretária, de 
onde sua presença inspirava con� ança mesmo além da-
queles limites. Em 19 de fevereiro de 1944 casou-se com 
Francisco de Aguirre Proença jornalista e diretor do Jor-
nal Correio de Capivari. Vindo a residir em Capivari, em 
meados de 1944, formou grande família, teve 11 � lhos: 
José Francisco, Flávio Antônio,  Alcinda Maria, Mário, 
Lino, Marieta, Paulo Henrique, Teresa Cristina, Maria da 
Glória e João Eduardo. Em 15 de outubro de 1979 re-
cebeu o título de cidadã Capivariana. Foi voluntária da 
APAE desde o seu início e também membro integrante 
do Movimento Capivari Solidário desde a sua fundação. 
Foi agraciada com o prêmio Abaporu, 4ª Edição desti-
nado a pessoas que se destacam no serviço pelo bem co-
mum. Faleceu em 20 de dezembro de 2014, aos 94 anos 
de vida. Em dezembro de 2020 foi inaugurada a creche/
escola EMEI Alcinda Santos Proença, em Capivari, em 
tributo aos seus 100 anos de nascimento.

Fonte: Maria Lazarina P. Proença
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Dia 19/02
Isabela Baroni Almeida
Jacy Uvini Bortolança
Pedro Henrique Fontolan
Amanda da Costa Quadros
Ewerton Clovis Silva Franco
Zilda Giacomini Gonçalves
Isadora de C. Ap. da Silva Menezes
Henrique Duarte
Lucia Gozzo
Laine Souza
Heloisa Bueno Mirna Camargo
Victor Alves
Vanderlei Andrello
Leticia Quagliato
Henrique Barbosa
Rodrigo Mattos

Dia 20/02
Rafael Albiero
Márcio Vinicius Prado de Campos
Aline Manrique
Cibeli do Carmo Toledo
Rita de Cássia Martins Elias
Juliana Cerezer
Daiane Brandolin Santos
Joice Manrique
Leonardo Stoppa 
Tiago Rodrigues de Jesus
Amanda Bueno
Adriana Guimarães
Adriana Botignon
Leonardo Stoppa
Daiana Vieira

Dia 21/02
Denise Manzini
Rosane Mila Peixoto
Marta Venâncio Berganton
Nádia Fernanda de Freitas
Mesach Rodrigues da Silva
Lenice Alves
Gislaine Cassaniga Talassi
Leonildes P. Colombo
Giovana Rossi Fornaziero
Vanessa Cardoso Paviotti
Ediel Rosa
Iara Maiza Amaral Correa
Ronald Tito Canto
Isabela Lima
Lucy Pires
Daise Frassetto Binatto Anacretto
Laura Monteiro
Murilo Guimarães Angelini
Denis Frassetto Binatto

Dia 22/02
Nivaldo Francisco dos Santos
Tais Ricomini
Lazaro José Marçola
Tiago Luiz Bernardo
André Luis Rocha
Maria Ap. Amaral Côrrea
Valter Cremonese
Ana Paula Toledo
Antonio Turchetto
Elisa Verones Cibim
Sônia Possignolo Quirino Teixeira
Cecília Maria Martins Rafael
Pedro Alves
Lana Barboza

Fatima Carillo Leite
Hamilton de Oliveira
Hebert Fornaziero
Felipe Perin 
Lucas Lucio
Elaine Cristina Scavone
Diego Perecin
Lucas Silva
Ana Paula Peressin
Maristella Forti
Luis Pentiado
Marcio José Braggion
Felipe Brugnerotto
Jean Carlo Laureano
Vinícius Carnelós
Henrique Armelin Balan

Dia 23/02
Deusdete Toledo
Thulio Fornaziero
Vanderlei Moreira da Silva
José Carlos Darros
Leonardo Moreira Souza
Paula Ap. Nardi
Arisvaldo Almeida
Letícia Ortolani
Divina Maria

Dia 24/02
Emerson Soares de Proença
Maria do Carmo Martins
Valeri Zani Rodrigues de Jesus
Ana Luise Veroneze
Marco Sérgio Albiero
Antonio Rubens Barbosa de Lima
Rafael Teodoro do Santos
Marcos Roberto de Almeida
Rodrigo Quagliato
Vanessa Pranstteter Ribeiro
Ivani Rodrigues
Rafaela Simionatto Vitorino
Jaqueline Silva
Lincoln Franco
Valdirene Barros
Mileia Lucas Arruda
Denise Scomparim
Jaqueline Silva
José Luis Pereira Silva
Bruno Vitorino
Luciano Bueno

Dia 25/02
Amélio Ferrari
Tiago Armelin Balan
Normandia Turcheti
Caroline de Barros Lobo
Antonia Alves Quagliato
Simone Costa
Cíntia Fassino
Cleide Frassetto Binatto
Vinícius Martimbianco
Mauro Matins Godoy
Vanessa Maria
Maiza Bossolan
Telma Bettin
Juliana Botignon
Celia Parazzi
Toninho Macedo
Yve Canaveze
Michele Frederico Turati
Marcelo Frederico

Áries - de 21/03 a 20/04: A Lua Crescente desta semana vai impulsionar contatos importantes 
para movimentar projetos. É uma semana produtiva para realizar reuniões, treinamentos, viagens 
a trabalho e experiências que têm o propósito de fortalecer os planos. Aliás, a semana pede plane-
jamento e organização das ideias, principalmente com foco no desenvolvimento com um grupo de 
pessoas. O cenário também favorece cursos e o seu conhecimento. Não será possível protelar nada, 
principalmente para expor o que pensa e sente sobre situações que impactam as suas ideias. Por-
tanto comunique-se com sabedoria e priorize as tarefas com as pessoas do seu convívio. Você está 
transitando um novo ciclo profissional e a carreira está sendo renovada. O cônjuge está passando por 
questões desafiadoras envolvendo projetos aliados a decisões financeiras. Se estiverem passando 
por um conflito em decisões comerciais ou financeiras, é preciso avaliar muito bem as decisões para 
ajustar as dificuldades e, dessa forma, obter resultados melhores. É preciso tomar consciência de 
que as mudanças afetam a sua forma de produzir e trabalhar. É prioridade, nesta semana, alinhar os 
projetos com as pessoas certas.

Touro - de 21/04 a 20/05: A Lua Crescente desta semana vai impulsionar os ganhos materiais, 
assim como os movimentos profissionais com foco em ganhos. É uma semana muito produtiva e com 
excelentes resultados para movimentar projetos. É preciso tomar consciência das responsabilidades e 
dos investimentos que podem ser necessários para impulsionar os ganhos, contudo pode ter certeza de 
que, fazendo a sua parte, os resultados virão a médio prazo. É preciso ainda dar atenção à ansiedade 
e à urgência de situações que podem intensificar, levando você a tomar decisões novas. Para você, o 
novo é sempre muito delicado, porque a sua natureza gosta de preservar o que lhe traz segurança, por 
isso é preciso entender todo o cenário e fazer os movimentos certos. Assumir responsabilidades é o 
caminho certo! A sua velocidade é maior e dinâmica, se comparada aos movimentos da pessoa amada. 
É preciso tomar consciência de todo esse processo, para que se possa esperar que as coisas floresçam. 
Coloque-se no lugar do outro para entender todo o processo de mudança pelo qual ambos vêm passan-
do. A semana pede foco no desenvolvimento dos seus projetos profissionais. É preciso ter confiança e 
discernimento para decidir, além de comprometimento. É dessa forma que os resultados virão.

Gêmeos - de 21/05 a 20/06: A Lua Crescente desta semana é significativa para o seu cresci-
mento e o seu desenvolvimento, porque acontece em seu signo, trazendo a você uma nova fase. É 
momento de amadurecer o comportamento e os posicionamentos. É exatamente isso que move os 
seus interesses neste momento especial de sua jornada! Você está assumindo uma nova forma de 
enxergar a vida e, dessa forma, está se encaixando às oportunidades com sucesso. O céu o ajuda 
a resolver documentos, cursos, viagens e projetos que podem, neste momento, estar saindo da ga-
veta. Encarar as suas necessidades de frente é essencial para tomar decisões que favoreçam o seu 
progresso e, acima de tudo, que o ajudem a tomar consciência das responsabilidades e dos com-
promissos. Você está numa fase em que deve aprender a priorizar! Desapegue-se de pessoas e do 
controle excessivo. O cônjuge vem desenvolvendo amor-próprio, o que está trazendo uma dinâmica 
positiva para a relação. É uma semana produtiva para que ambos possam alinhar os pensamentos 
e fortalecer o campo filosófico. Se estiver sozinho, note que está mudando a sua forma de enxergar 
um relacionamento. Existem alguns embates por causa de opiniões diferentes que podem afetá-lo 
emocionalmente, contudo é uma semana muito positiva para se projetar de uma maneira assertiva, 
principalmente para expor o seu conhecimento.

Câncer - de 21/06 a 20/07: A Lua Crescente desta semana vai impulsionar notícias que afetam 
o seu emocional e exigem de você desapego e desconstrução. É recomendável analisar como deseja 
estreitar os projetos, porque o cenário indica que mudanças são essenciais antes de prosseguir da 
forma que acha que deve. Por isso é que pode existir a necessidade de se preservar para analisar 
uma decisão. A experiência também pode envolver heranças, pensão, partilhas e situações que dei-
xam em destaque os recursos compartilhados. Você vai encontrar a solução certa se estiver disposto 
a mudar e renovar tudo, porque não adiantará mais manter algumas parcerias ou estruturas. Reflita 
com sabedoria, porque os caminhos estão abertos, mas é preciso vencer os medos e os bloqueios 
emocionais. O cônjuge está passando por uma fase de mudanças e pode encontrar dificuldades para 
se posicionar. Contudo o essencial, neste caso, é discernir o que vem afetando a relação, para que 
seja possível tomar novas direções. O cenário também pode gerar mudanças, afastamentos e sepa-
ração. Mudar é o caminho para obter os resultados que almeja. O céu pede colaboração da sua parte, 
se quiser desapegar e desenvolver os seus projetos em um novo formato.

Leão - de 21/07 a 22/08: A Lua Crescente desta semana vai impulsionar os projetos em con-
junto com parceiros ou sócios. É uma semana muito produtiva para definir contratos e questões que 
envolvem um grupo de pessoas. Você vai encontrar excelentes soluções na elaboração de projetos, 
assim como em questões de liderança. O céu também favorece a decisão de projetos no casamento 
e dá destaque aos movimentos dados pelo cônjuge. A experiência também pode retratar sociedades. 
É recomendável pisar no acelerador para promover as suas ideias, portanto não hesite, porém é claro 
que será necessário receber o aval de algumas pessoas para prosseguir de uma maneira adequada 
para o momento. Boas notícias abrirão os seus projetos. Haverá a possibilidade de interagir com os 
planos da pessoa amada de uma forma mais cooperativa e comunicativa. Agir com flexibilidade vai 
ajudá-lo a assumir um papel importante na vida das pessoas que ama. O desenvolvimento em equipe 
é um tanto caótico, exigindo de você habilidades para se comunicar com algumas pessoas. Os resul-
tados, porém, serão favoráveis se você estiver disposto a desapegar de situações ou de ideias que, 
para o cenário atual, são inviáveis.

Virgem - de 23/08 a 22/09: A Lua Crescente vai impulsionar a carreira e as suas metas. Inicia-se 
uma nova fase profissional que traz excelentes oportunidades. O céu lhe dá condições de assumir 
um cargo e também favorece a relação com chefes e autoridades. Se você for chefe ou dono de uma 
empresa, é uma ótima semana para liderar os projetos de uma forma direta e produtiva com os cola-
boradores. Se o seu caso é de obter oportunidades viáveis para promover a sua carreira, então esteja 
atento, porque boas notícias virão. É, com toda a certeza, uma semana de definições profissionais e 
de consciência de como vai compor as atividades em sua rotina, porém é preciso tomar consciência 
das responsabilidades e dos limites naturais da vida, com foco em melhorias na relação com pessoas 
muito próximas ou concorrentes. Haverá a oportunidade de curar a relação com uma pessoa especial. 
O passado bate à porta e pode ter certeza de que qualquer tipo de pendência vai estagnar o momento 
atual. Busque compreender tudo isso e, mesmo se não tiver ninguém, é essencial entender que, para 
as emoções, o tempo não existe, por isso analise o que vem carregando do passado. É uma semana 
ótima para o trabalho. O céu traz oportunidades viáveis, geradoras de crescimento para o seu desen-
volvimento. Pode ser que você assuma um cargo de responsabilidade muito positivo e produtivo. Mas 
é preciso ter consciência da concorrência ou de um cenário competitivo.

Libra - de 23/09 a 22/10: A Lua Crescente desta semana está maravilhosa para impulsionar os 
seus interesses, assim como o autodesenvolvimento. O conhecimento, os estudos, as viagens e os 
contatos com outras culturas ou uma nova forma de ver a vida lhe trazem condições de renovar as 
suas posturas e o seu comportamento. O fato é que as suas crenças estão sendo renovadas, dando-
-lhe a possibilidade de mudar tudo e de seguir de um jeito mais seu. Libriano, a boa notícia é que você 
está inserido numa nova fase em sua vida, que é recheada de crescimento e de oportunidades. O 
céu também potencializa o desenvolvimento dos filhos e favorece o compromisso amoroso. É preciso 
entender que as portas se abriram porque você se abriu para a vida. O céu fala da importância de 
fazer cursos e de renovar as crenças filosóficas e religiosas. Seja feliz por você, porque as escolhas 
estão sendo testes da vida. Se você estiver disposto a entender tudo o que cerca a relação, levando 
em consideração as necessidades, haverá superação e cura. O céu traz renovações e curas. Tudo 
caminha para a concretização de coisas boas, porém é essencial avaliar as necessidades e fazer es-
colhas melhores a dois. O conhecimento deve ser colocado em prática no trabalho. As mudanças são 
viáveis e lhe trazem a oportunidade de vivenciar ou despertar os seus talentos natos.

Escorpião - de 23/10 a 21/11: A Lua Crescente desta semana vai impulsionar os investimentos, 
principalmente para compor projetos em família ou direcionados ao imóvel. O céu favorece heran-
ças, pensão, acertos de contas, seguros, aposentadoria e empréstimos. É muito importante entender 
como pode e deve lidar com os compromissos assumidos. Fica também em destaque os recursos de 
sócios, parceiros e do cônjuge. É uma semana muito produtiva para avaliar os passos de uma forma 
estratégica. Mas também é importante entender como tudo isso vai impactar a vida daqui para frente, 
porque, concomitantemente, será preciso desapegar de situações do passado e seguir numa nova 
performance em família. Pode ter certeza de que você alcançou um novo estado de consciência, que 
lhe dá a habilidade de mudar o rumo das coisas e, consequentemente, de desapegar de situações que 
não cabem mais em sua jornada. O cônjuge está ansioso e com dificuldades para se posicionar. Se 
for possível, você pode ser um apoiador de novas experiências. As mudanças devem ser encaminha-
das com estratégia e coragem. Tenha atenção com desafetos e rivalidades. Nesta semana é preciso 
entender a dinâmica que cerca sócios ou clientes. Examine como pode lidar com os movimentos de 
uma forma saudável, tirando da frente a competição e a concorrência. 

Sagitário - de 22/11 a 21/12: A Lua Crescente desta semana vai impulsionar parcerias, socieda-
des, contatos interessantes e também a relação amorosa. É uma ótima semana para firmar contratos 
de parcerias para a concretização de projetos. O céu favorece reuniões e treinamentos. A segunda 
situação é o casamento: o céu sugere uma conversa madura para dar novos passos na relação. A ex-
periência pode envolver projetos viáveis para o desenvolvimento a dois, contudo é preciso que ambos 
amadureçam as ideias para conduzir o relacionamento com êxito. O fato é que a semana está pre-
enchida de atividades que precisam ser cumpridas com esforço e habilidade para se comunicar com 
pessoas do seu convívio. Você está passando por uma fase de renovações de pensamentos e ideias. 
É uma semana muito positiva para ouvir a pessoa amada, assim como para compartilhar projetos em 
comum. A vida pede de você habilidades para interagir com novos movimentos e decisões inseridas 
na relação. Os caminhos estão abertos. Se estiver sozinho, uma pessoa especial pode entrar. O 
cenário no trabalho ainda é caótico e as mudanças estão acontecendo a todo vapor. É uma semana 
importante para aceitar algumas condições para que, lá na frente, as inovações aconteçam da forma 
como você vem projetando. Reuniões e treinamentos podem acontecer. Confie.

Capricórnio - de 22/12 a 20/01: A Lua Crescente desta semana vai impulsionar uma fase nova e 
interessante no trabalho. Será, com toda certeza, uma semana de mais trabalho e tomada de consci-
ência das responsabilidades. Como o mês de janeiro foi muito desafiador para você, é preciso, nesta 
semana, renovar as posturas e mudar a forma como lida com colegas de trabalho ou colaboradores. 
Haverá também a oportunidade de reparar erros do passado, empregando com inteligência e objeti-
vidade o que deseja realizar daqui para frente. É preciso atuar de uma forma madura e mais segura. 
Esse mesmo local fala da rotina e do estilo de vida, portanto também é preciso avaliar as atividades 
com a intenção de melhorar a saúde e a produtividade do seu dia. Se, por acaso, você estiver sem 
trabalho, a dica é: esforço, porque vêm boas notícias e oportunidades. A pessoa amada vem passan-
do por curas significativas, o que é muito positivo. É essencial colocar-se no lugar do outro para que 
possam transitar pelas renovações de uma forma leve. Será preciso dar novos passos no trabalho, 
lapidando a sua liderança e a sua performance, principalmente com colegas de trabalho ou colabora-
dores. Não adianta tentar impor nada; vá com sabedoria e entendimento do momento atual.

Aquário - de 21/01 a 19/02: A Lua Crescente desta semana vai impulsionar uma nova fase em 
sua vida, dando destaque ao seu bem-estar, ao desenvolvimento de talentos, ao fortalecimento da 
autoestima, a projetos envolvendo filhos e também ao namoro. Ufa! Por quantas mudanças e reno-
vações você vem passando! Será preciso ter disposição para pisar no acelerador e cuidar mais dos 
seus interesses pessoais. Aquariano, acabaram as dificuldades que vinham carregadas de prisões e 
limitações emocionais! Agora é momento de planejar e seguir a todo o vapor com excelentes resul-
tados. Mas é preciso confiar mais em si mesmo, combinado? Não hesite em começar… porque os 
talentos estão latentes e carentes de mais dedicação da sua parte. Para ser feliz é preciso ter matu-
ridade e consciência do esforço que deve ser empregado, portanto é momento de começar. Existem 
decisões importantes a serem tomadas no setor financeiro. As escolhas tomam uma nova proporção 
e podem ter relação com filhos ou com o lazer. É preciso ter sabedoria para entender o momento da 
pessoa amada. Por outro lado, você deseja olhar mais para si mesmo, e isso também é maravilhoso 
e necessário para esse momento. Você está transitando um novo ciclo, e isso é ótimo, porém as 
responsabilidades são altíssimas e exigem de você um novo comportamento ou uma nova forma de 
liderar os seus projetos. Preste atenção em como a família interfere em suas escolhas, porque essa 
situação não poderá mais ser mantida.

Peixes - de 20/02 a 20/03: É uma semana muito importante para você, pisciano, dando destaque 
às responsabilidades que cercam a família e a vida doméstica, bem como também experiências des-
tinadas ao imóvel. A relação com pais, avós e sogros pode tomar uma proporção maior e você poderá 
receber uma notícia importante. Mas é preciso também levar em consideração os projetos que cercam 
a família, com foco também em reformas e na construção de um imóvel. O local de trabalho também 
pode ser foco, então será prioritário tomar algumas medidas. Quanto às relações mais íntimas, é uma 
semana para amadurecer uma questão profunda e lidar de uma maneira diferente com elas. Existem 
algumas pessoas que atuam na linha de frente com você, gerando informações e comunicados es-
tratégicos. O cônjuge está disposto a mudar muitas situações, principalmente a relação com pessoas 
do convívio, com foco em parentes. Parece que a pessoa amada não se sente pronta para expor o 
que sente de uma forma transparente com algumas pessoas, por isso prefere o distanciamento. Você 
está com os caminhos abertos, porém existem situações que podem travar o seu desenvolvimento. 
Além disso, você prefere dar seus passos de uma forma lenta e estratégica. Tenha atenção, porque 
o momento pede de você coragem e assertividade. Busque entender por que se sente vulnerável.

Horóscopo
NOVELAS

A Força do Querer - Globo - 21h - sexta-feira:  
Joyce apoia Ivan. Dita estranha quando Silvana 
para de respondê-la. Dantas assume para Eu-
rico a culpa sobre o desfalque na empresa, e 
Cibele se surpreende com o pai. Ritinha teme 
que Eugênio tenha descoberto sobre seus dois 
casamentos. Dita encontra Silvana desmaiada 
e chama uma ambulância. Eurico e Simone se 
desesperam com o estado de Silvana. Bibi des-
confia do comportamento de Rubinho. Simone 
confronta Dita. Eugênio conversa com Ritinha. 
Cândida desconfia de que Jeiza ainda goste de 
Zeca. Joyce pede que Ivan fique em sua casa. 
Cibele conversa com Dantas sobre sua paixão 
por Silvana. Ruy flagra Ritinha falando com 
Zeca e pega sua arma para se vingar do rapaz.

Haja Coração - Globo - 19h - sexta-feira: Isa-
bel avisa a Tancinha que o Juiz é quem decidirá 
sobre a guarda de Carol e os irmãos. Giovanni 
se assusta com o descontrole de Bruna. Fran-
cesca procura Rodrigo na clínica e diz que 
aceita se casar com ele. Tancinha fica arrasada 
quando Adônis lhe diz que Apolo e Tamara fica-
rão noivos. Camila afirma a Leozinho que sabe 
tudo sobre ele. Tancinha revela a Beto que tal-
vez esteja se apaixonando por ele. Jéssica diz a 
Carmela que o plano para colocar Shirlei na ca-
deia inclui acusação de roubo de joias e agres-
são. Leozinho garante a Camila que mudou ao 
se apaixonar por Fedora. Cicinho, Leonora e 
Penélope ficam surpresos quando Rebeca apa-
rece na festa. Carmela aproveita que Shirlei não 
está no quarto e coloca as joias de Jéssica na 
bolsa da irmã. Jéssica arma para Shirlei.

Flor do Caribe - Globo - 18h - sexta-feira: 
Dionísio chama pela cigana ao ver Aurora, pa-
recendo sofrer uma alucinação. Manolo avisa a 
Samuel que Aurora conseguiu instalar o apare-
lho de escuta no telefone de Dionísio. Na mina, 
Cassiano e Duque acreditam estar ricos. Quirino 
vai ao Flor do Caribe e dança com Nicole. Guio-
mar ameaça contar o que sabe sobre a verda-
deira identidade de Dionísio. Ele avisa a Otto 
que foi descoberto por Manolo e Aurora, e pede 
ajuda para sair do país o mais rápido possível. 
Alberto ouve a conversa do avô com Otto.

Malhação – Globo – 17h30 - sexta-feira: João 
é hostil com René. Jeff inventa para Lincoln que 
está namorando Mari. Dandara e René conver-
sam com João. Duca recebe seu primeiro sa-
lário como professor da academia. Mari conta 
para Jeff que tem um namorado no interior. Ed-
gard e Lucrécia anunciam o Show de Talentos 
na Ribalta. Duca convida Bianca para uma noite 
romântica. Gael convida Dandara e João para 
jantar. Bianca comenta com BB que terá sua 
primeira noite com Duca. João se encanta com 
Bianca. Bianca dá uma foto de Ana para Kari-
na. Dandara conta para Delma que pediu ajuda 
a René, e que o ex-marido está recuperado. 
Karina é rude com Bianca e quebra a porta do 
quarto, deixando a irmã lá dentro. Bianca tenta 
sair do quarto pela janela, mas acaba presa a 
um poste.

Floribella – Band – 20h20 - sexta-feira: Todos 
ficam desesperados quando Flor sofre um aci-
dente durante o show. Fred acode a jovem, que 
está desmaiada, e Malva finge preocupação.

Chiquititas – SBT – 20h50 - sexta-feira: Edu-
arda vai até a mansão dos Almeida Campos 
insistir que Junior reate o namoro com Maria 
Cecília. Junior enfatiza que ele não irá voltar 
com Maria Cecília. As chiquititas vão até a casa 
de JP arrumar a casa para a festa de aniversario 
surpresa. Renata faz questão de dar indiretas 
em Mili. Junior volta ao Café Boutique e surta 
ao ver as modificações que Armando fez na 
loja, como os pocket-show. Um policial vai até a 
mansão dos Almeida Campos. Ele diz que acon-
teceu um acidente de helicóptero no mar e as 
características do corpo do casal morto eram da 
Gabriela e de Miguel. Carmen finge chorar, em-
bora saiba que na verdade Gabriela está viva, e 
em Paris. Junior fica chocado com a notícia da 
suposta morte. Todos vão para a festa surpresa 
de JP. Renata pede para as meninas do orfana-
to vestirem aventais para servirem os convida-
dos. JP chega à festa com seu pai, Oscar.

Amores Verdadeiros – SBT – 18h15 - sexta-
-feira: O detetive informa Paula que Candelária 
vive no interior e trabalha há anos na igreja e 
com isso encerra as investigações. Agora são 
três as herdeiras de Aníbal Balvanera: Vitória, 
Adriana e Cristina. Enquanto José Ângelo vai 
com Cristina ao médico. Liliana fica em casa por 
que está muito cansada. Dois homens se apro-
ximam e colocam fogo na casa da família. Paula 
queima todos de Cristina e Lilian e decide que 
Aníbal nunca saberá da existência de sua filha 
e neta. Liliana acorda assustada, se dá conta 
que a casa está em chamas e se desespera ao 
perceber que não consegue sair. Ela grita por 
socorro e Francisco que está voltando do po-
voado reconhece sua voz e consegue salvá-la. 
José, emocionado, agradece Francisco por ter 
salvado a vida de sua filha e diz que agora se-
rão como irmãos. Kendra vê a casa totalmente 
queimada e diz ao capanga que vai depositar 

o dinheiro pelo serviço. Depois ela se encontra 
com Santino e diz que precisam comemorar por 
que agora que José Ângelo ficou sem casa terá 
que voltar para a mansão. Vitória fica sabendo 
que a casa de seu guarda-costas foi destruída 
em um incêndio. O delegado diz a José que o 
incêndio em sua casa foi provocado e pergunta 
se ele tem inimigos.

Quando Me Apaixono – SBT – 18h15 - sex-
ta-feira: Nesse momento Josefina aponta um 
revólver para Renata. Roberta a vê e se coloca 
na frente da irmã para protegê-la. A bala atinge 
Roberta mortalmente. Josefina acaba disparan-
do contra a própria filha. Matias e Jerônimo imo-
bilizam Josefina e a desarmam. Roberta morre 
diante de todos os convidados. Josefina acaba 
enlouquecendo e está na unidade psiquiátrica 
do presídio de onde provavelmente nunca sairá 
pois se recuperará de ter matado a própria filha. 
Renata tem um parto prematura e dá a luz no 
mesmo dia que Marina.

Triunfo do Amor – SBT – 17h15 - sexta-fei-
ra: Eva diz a Vitória que Rosália era sua irmã 
e Gonçalo seu marido e tem certeza que dona 
Bernarda provocou o incêndio onde os dois 
morreram, já que o único que se salvou foi seu 
sobrinho, Fausto. Ela conta que o motivo da vin-
gança é que Gonçalo a engravidou. Ela revela 
também que Bernarda se casou grávida com 
Otávio e que ele não é o pai de João Paulo. Eva 
conta que ela e Fausto estão se fazendo pas-
sar por empregados fiéis, mas estão atrás de 
provas para denunciá-la. Vitória conversa com 
Antonieta, Pepino e Oscar que estão liberados 
para deixar a empresa por que não são obriga-
dos a suportar dona Bernarda. Maria Desampa-
rada conversa com o padre João Paulo sobre 
sua intenção de deixar a cidade. Alonso diz que 
tem um chalé bem distante da cidade e pode-
riam viver ali. Helena diz a Fernanda que seus 
pais se divorciaram por sua culpa. Max procura 
Maria Desamparada, Alonso pede a ele que já 
não a faça sofrer e o padre João Paulo diz a 
ele que não deve voltar a procurá-la. Bernarda 
comunica a Vitória que seu chefe imediato será 
Rodolfo Padilha.

Gênesis – Record – 21h - sexta-feira: Amat 
ameaça Terá e Nadi. Danina discorda de Aya. 
Terá tenta controlar a esposa. Harã e Abrão 
invadem o palácio. Sunuabum descobre que o 
irmão foi capturado. Diante de Ekur, Enlila nega 
que Dnin-Sim seja filho do general. Nidana des-
confia de Danina. Lamassi tenta de aproximar 
de Iafa. Nadi pressiona Terá para se casarem. 
Abrão aceita o desafio proposto por Dnin-Sim. 
Abrão cai na armadilha do príncipe. O sumo-sa-
cerdote Kissare acaba sendo vítima da maldade 
de Morabi. Amat recebe Terá e Nadi. Ela fica 
chocada com a pretensão do marido.

FILMES

Casamento Grego 2 - Globo - 15h - sexta-fei-
ra: A família Portokalos se reúne novamente, só 
que agora o motivo é o matrimônio dos pais de 
Toula, que acabaram de descobrir que seu ca-
samento de tantos anos nunca foi oficializado.

Monte Carlo - SBT - 23h15 - sexta-feira: De-
pois de tempos planejando, enfim chegou a hora 
da jovem Grace partir para sua tão sonhada via-
gem para Paris. De última hora, sua irmã se jun-
ta ao grupo. Os primeiros momentos na França 
se mostram uma verdadeira decepção. Mas a 
sorte toma conta da aventura quando Grace é 
confundida com uma esnobe e milionária socia-
lite britânica chamada Cornelia, aguardada em 
Monte Carlo para um evento beneficente. Na 
pele da sósia, Grace e as amigas farão do gla-
mour, o luxo e os flashes uma grande diversão.

Poder Paranormal - Globo - 1h45 - sexta-
-feira: A estudiosa Margaret Matheson e seu 
assistente, Tom Buckley, são especialistas em 
desmascarar atividades paranormais. Para isso, 
os dois estudam cada caso com muita atenção 
em busca da existência de uma fraude. A rotina 
deles muda radicalmente quando Simon Silver, 
um vidente cego de fama internacional, resolve 
retornar depois de 30 anos afastado dos holofo-
tes por conta da misteriosa morte de um repórter 
que o acusava de mentiroso. De volta aos noti-
ciários, ele acaba atraindo a atenção da dupla. 
Obcecados pela ideia de acabar com o “poder” 
do médium, Margaret e Tom têm pela frente uma 
difícil missão, mas algo parece rondar a vida dos 
dois a cada novo minuto.

Especialista em Crise - Globo - 3h20 - sex-
ta-feira: A consultora política Jane Bodine é 
especialista em conseguir contornar situações 
complicadas. Apesar de estar aposentada, ela 
decide trabalhar para o candidato à presidência 
Pedro Castillo pelo simples motivo de querer 
ganhar do seu antigo rival Pat Candy. Para con-
seguir o que deseja, Jane precisa manipular os 
pontos de vista e tornar Castillo o homem certo 
para a população, mesmo sabendo que ele irá 
trair todos no momento em que assumir o cargo.

Novelas e Filmes

Quem também comemora ida-
de nova na próxima quinta-fei-
ra (25), é o diretor da Abaçaí, 
Toninho Macedo. Todos os 
familiares e amigos desejam os 
parabéns, felicidades e saúde!

Domingo (27) é dia de para-
benizar o palmeirense Murilo 
Guimarães Angelini, que 
comemora mais um ano de 
vida. Receba os votos de paz, 
saúde e sucesso, da esposa 
Paula, da filha Nivea, dos cola-
boradores, clientes e amigos do 
Empório das Frutas e do Empó-
rio Rural, e de toda galera do 
Haras da Gruta. Felicidades!!!

Parabéns e felicidades ao fun-
dador do jornal O Semanário, 
José Carlos Darros, que na ter-
ça-feira (23), apaga velinhas. A 
esposa Roberta, as filhas Iara 
e Ieda, familiares e amigos, 
em especial toda equipe d’O 
Semanário desejam que esta 
data seja repleta de paz, saúde 
e realizações. Sucesso!

O empresário e ex-vereador, 
Marcelo Frederico (Puf), 
completa mais um ano de vida 
na próxima quinta-feira (25). 
Todos os familiares e amigos, 
também os clientes e colabo-
radores dos Supermercados 
Callegari desejam que Deus 
continue abençoando seu 
caminho com muita paz, saúde 
e sucesso. Parabéns!

Os compadres Deise e Túlio 
desejam os parabéns à Vanes-
sa Pranstteter Ribeiro, que na 
quarta-feira (24), completa 
mais um aniversário. Receba 
também os votos de paz, saúde 
e sucesso, do marido Bokka 
Jr., da filhota Lívia, familiares, 
amigos e alunos.
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Os domingos não serão 
mais os mesmos; o adeus 

à Hermínio Nogueira
Hermínio da Silva No-

gueira Filho é mais uma 
vítima da Covid-19 na re-
gião. O locutor e colabo-
rador da rádio R FM 107,9 
Mhz estava internado na 
UTI do Hospital Unimed 
de Capivari e morreu na 
terça-feira (16).

Ele tinha 72 anos e 
era o âncora do progra-
ma Domingueira do No-
gueira, apresentado aos 
domingos na emissora 

rafardense. Seu corpo  foi 
velado na quarta-feira 
(17), no Memorial Uni-
das, em Capivari. Poste-
riormente ele foi crema-
do em Piracicaba.

O jornal O Semaná-
rio envia as condolências 
para toda família e tam-
bém para os amigos da 
rádio R FM. Que Deus 
conceda a força necessá-
ria para juntos enfrenta-
rem essa perda dolorosa.

O Serviço Municipal 
de Saúde de Mombuca 
vai implantar uma Car-
teira de Saúde, que irá 
acompanhar os pacien-
tes em todos os atendi-
mentos na rede.

A proposta é que o 
documento, individu-
alizado, seja uma fer-
ramenta que guardará 
o histórico de exames, 
consultas e medicamen-
tos dos pacientes atendi-
dos no município.

“Tudo vai estar nesta 
carteira da saúde, desde 
os exames mais comple-
xos, até os mais simples. 
Isso vai facilitar o diálo-
go entre o paciente e o 
médico, e com isso me-
lhorar o atendimento”, 
explica a médica e dire-
tora municipal de Saúde 
de Mombuca, Dra. Ma-
ria Cristiane Nicolai. 

A distribuição da 

nova carteira será feita 
pelas agentes de Saú-
de, que irão de casa em 
casa, fazer o preenchi-
mento dos dados de cada 
morador, sendo uma car-
teirinha por cada usuário 
do Serviço de Saúde.

Segundo Maria Ni-
colai, o próximo in-
vestimento do governo 
municipal, para ampliar 
a qualidade do atendi-
mento, será a informa-
tização dos prontuários, 

com acesso digital dos 
atendimentos em toda a 
rede.

“A carteirinha da 
Saúde é o nosso primei-
ro passo para acompa-
nhar de perto nossos pa-
cientes. Vamos avançar 
trazendo o prontuário 
digital, e assim chegar 
aos resultados de qua-
lidade, que é a meta do 
nosso governo munici-
pal”, finaliza a diretora 
de Saúde.

Mombuca vai implantar 
a nova Carteira da Saúde

Saúde  |  Histórico de atendimento será prioridade no novo documento

Carteira da Saúde será entregue à todos os moradores (Foto: Divulgação)

O vereador de Capi-
vari, Thiago Braggion, 
se reuniu com o secretá-
rio de Juventude, Espor-
te e Lazer de Capivari, 
Amarildo Junior, e com 
o diretor de Esporte de 
Rafard, Luís Henrique 
Garcia, para discutir a 
criação de rotas sinali-
zadas para ciclitas MTB 
em nossa região. 

O projeto prevê uma 
parceria com as cida-
des da região 019, para 
criação de rotas com um 
ponto de água em cada 
município, ponto de par-
tida, placas de identifica-
ção, semelhante ao que 
existe para o Caminho 
do Sol. Thiago Brag-
gion ressalta que a ideia 
é buscar parcerias com 
empresas da região para 
minimizar os custos aos 
cofres públicos. 

A prática do ciclismo 
está em crescimento em 
todo território nacional, 
de acordo com um le-
vantamento realizado 

pela Aliança Bike (As-
sociação Brasileira do 
Setor de Bicicletas) en-
tre julho de 2019 e ju-
lho de 2020 houve um 
aumento de 118% no 
número de vendas de bi-
cicletas. É possível notar 
esse aumento observan-
do as ruas da cidade, não 
é difícil encontrar um 
ciclista, principalmen-
te aos finais de semana. 
Além disso, é possível 
notar esse aumento atra-
vés das redes sociais, 
por meio dos diversos 
cliques dos ciclistas em 

trilhas e estradas. 
O projeto prevê o for-

talecimento do turismo 
rural em nossa cidade, 
uma vez que boas rotas 
MTB atraem ciclistas 
de toda região e, além 
disso, garante maior se-
gurança para os muníci-
pes adeptos ao esporte. 
“Estamos em busca de 
desenvolver o ecoturis-
mo em nossa cidade, 
deixando as rotas mais 
seguras e atrativas aos 
ciclistas e assim forta-
lecer o comércio local”, 
afirma o vereador. 

Vereador e gestores do Esporte em 
Capivari e Rafard discutem criação 
de rotas sinalizadas para ciclistas

Esporte  |  Projeto prevê integração entre cidades para praticantes do MTB

Luis Henrique (Rafard), Amarildo (Capivari) e Thiago Braggion (Foto: Divulgação)

Na última terça-fei-
ra (16) a Diretoria de 
Transporte de Rafard 
iniciou os trabalhos de 
melhorias com raspa de 
asfalto na Fazenda Ita-
peva, visando melhorar 
o tráfego de veículos no 
local. 

Há muito tempo os 
moradores sofrem com 
os problemas causados 
nas ruas, pelas chuvas. O 
material foi conquistado 
por meio de uma parce-
ria com a concessionária 
Rodovias do Tietê, após 
iniciativa do prefeito 
Fábio Santos e do vice 
Wagner Bragalda.

 “Para nós administra-
dores da cidade, é muito 
importante o conforto 
do cidadão, pensando 
nisso, fizemos o pedido 
do material (Raspa de 
Asfalto) para a Conces-
sionária Rodovias do 
Tietê, a fim de espalhar 

o mesmo pela Fazenda, 
visando diminuir os pro-
blemas enfrentados pe-
los moradores do local 
e eles prontamente nos 

atenderam. Gostaria de 
agradecer a todos os en-
volvidos por mais essa 
melhoria em nossa cida-
de”, ressaltou Fabinho.

Ruas da Fazenda Itapeva 
recebem melhorias

Rafard  |  Ruas do bairro estavam precárias após as chuvas

Prefeito Fabinho acompanhou início das obras no bairro (Foto: Divulgação/PMR)
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ANUNCIE: (19) 3496-1747
osemanario@osemanario.com.br

Imóveis  -  VeÍcUlos  -  EmpreGos
NeGócios & OporTUniDaDes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FOX 2004
Vendo, gasolina, 1.0, 2 portas, prata, 
R$ 13.500,00. Tratar pelo fone: 3492-
5543. PV - Indeterminado

PALIO FIRE 2015
Vendo, flex, prata, R$ 19.500,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
Indeterminado

UNO VIVACE 2011
Vendo, fl ex, 1.0, branco, R$ 21 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
Indeterminado

FIT LX 2008
Vendo, fl ex, 1.4, vermelho, R$ 23 
mil. Tratar pelo fone: 3492-5543. 
PV - Indeterminado

ASTRA ADVANTAGE 2011
Vendo, fl ex, 2.0, prata, R$ 26.700,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
Indeterminado

GOL CL 2015
Vendo, fl ex, 1.0, prata, R$ 27.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
Indeterminado

AGILE LTZ 2012
Vendo, fl ex, 1.4, branca, R$ 28 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
Indeterminado

TUCSON GLS 2012
Vendo, gasolina, prata, R$ 34.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
Indeterminado

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

CRUZE LT 2013
Vendo, 1.8, automático, branco, R$ 
45 mil. Tratar pelo fone: 3492-5543. 
PV - Indeterminado

HB20 S 2016
Vendo, fl ex, 1.6, preto, R$ 46.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
Indeterminado

PRISMA LTZ 2016
Vendo, gasolina, 1.4, automático, 
preto. Tratar pelo fone: 3492-5543. 
PV - Indeterminado

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

AMAROK 2020
Vendo, diesel, V6, preta, R$ 235 
mil. Tratar pelo fone: 3492-5543. 
PV - Indeterminado

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

Veículos

CLASSIFICADOS

11/02 – Nair Rodrigues de Paula – 73 anos
11/02 – Elisia de Carvalho Zanetti – 87 anos
12/02 – Nivaldo Jangue Rodrigues – 62 anos
13/02 – Guilhermina Martins da Silva – 81 anos
14/02 – Milton Rodrigues de Sousa – 55 anos
14/02 – Nivaldo Jorge de Campos – 68 anos
15/02 – Aparecido Valtemir Bertoche – 67 anos
15/02 – Graziela Fernanda Bevevino Angelin – 55 anos
15/02 – Teresinha de Jesus Vali de Campos – 78 anos
16/02 – Benedita Bicudo Brajão – 88 anos
16/02 – Herminio da Silva Nogueira Filho – 72 anos
17/02 – Zulmira de Freitas Lucas – 87 anos

Inscrições do 
Projeto Guri

RAFARD

As inscrições para 
o Projeto Guri, em Ra-
fard, vão até a próxima 
sexta-feira (26). Po-
dem se inscrever crian-
ças com idade e partir 
de 08 anos. No Pólo de 
Rafard, as aulas serão 
de violão e cavaqui-
nho.

Segundo informa-
ções da Diretoria de 
Cultura, as aulas pre-
senciais do Projeto 
Guri, um programa so-
ciocultural do Governo 
do Estado, ainda não 
têm data para iniciar. 

O que já foi confi r-
mado, é que ao retor-
narem, continuarão a 

acontecer no Centro 
Cultural Júlio Henri-
que Raff ard, com dis-
ponibilidade de 10 va-
gas para cavaquinho e 
12 vagas para violão. 

Ainda não foram di-
vulgadas as medidas de 
adaptação e seguran-
ça para o retorno das 
aulas presenciais com 
a utilização de instru-
mentos. De início, de-
vem acontecer as aulas 
via plataforma digital 
de estudos.

As inscrições po-
dem ser feitas pelo 
site: http://www.proje-
toguri.org.br/matricu-
la2021/

Unimed lança 
plano para MEI

CAPIVARI

A Unimed Capiva-
ri preparou mais um 
produto especial para 
a população de Capi-
vari e região. Trata-se 
do novo plano voltado 
ao Microempreendedor 
Individual - MEI, a par-
tir de 02 (duas) vidas.

O foco principal é 
possibilitar ao micro-
empresário, com seu 
CNPJ, valores diferen-
ciados para o plano de 
saúde.

A promoção, que é 
válida até 30/04, ofe-
rece planos a partir de 
R$ 94,18, nos 03(três) 

primeiros meses, para 
a faixa etária de 0 a 18 
anos e no Plano Unicap 
50%. 

Mais informações, 
entrar em contato com 
Reinaldo Taliani, pelo 
e-mail vendas.empre-
sas@unimedcapivari.
com.br ou pelos tele-
fones (19) 3491 3554 
(Ramal 115) e (19) 
99200 9781.

Aproveite a oportu-
nidade de ter o melhor 
plano de saúde para 
você e sua família com 
o Jeito de Cuidar que 
só a Unimed tem!

Na manhã de terça-
-feira (16), a Guarda 
Civil de Rafard foi acio-
nada para verifi car um 
possível abandono de 
veículo em uma estrada 
de difícil acesso no mu-
nicípio.

Os guardas se dirigi-
ram até o local, que fi ca 
entre a antiga estrada 
do Kaburé e um sítio, e 
encontrou com veícu-
lo abandonado em uma 

barroca, ao lado do ca-
navial.

Segundo a GCM, o 
veículo Corsa Sedan 
branco, com placa de 
Sumaré, aparentava es-
tar abandonado há vá-
rios dias. O veículo está 
com a documentação em 
ordem e não há registro 
de queixa de furto.

Foi realizada a varre-
dura em torno do local, 
e nada foi localizado. Os 

guardas também tenta-
ram contato com o pro-

prietário do veículo, sem 
sucesso.

Guarda Civil localiza veículo 
abandonado em Rafard

Segurança  |  Até o fechamento desta notícia, proprietário do veículo não havia sido encontrado

Veículo Corsa Sedan tem placas de Sumaré  (Foto: Divulgação/GCM Rafard)
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Na pauta da Ordem 
do Dia, da 2ª Sessão Or-
dinária do Legislativo 
de Rafard, realizada na 
quarta-feira (17), estava 
prevista apenas a vota-
ção de um Requerimen-
to e uma Moção de Con-
gratulações.

A moção, de auto-
ria do vereador Rogério 
Dias Rodrigues, foi apro-
vada por unanimidade e 
concedida ao consultor 
de negócios da CPFL 
(Companhia Paulista de 
Força e Luz), Marcus 
Marcelus Bueno, pelos 
serviços prestados em 
Rafard e região. 

O Requerimento 
012/2021, de autoria do 
vereador Luís Fernando 
Zape, que solicita infor-
mações ao Executivo 
sobre as áreas de terra 
localizadas no final da 
rua Colonização, tam-
bém foi aprovado por 
unanimidade.

Confira o que foi des-
taque na fala dos vere-
adores durante o uso da 
tribuna livre:

Rodolfo Minçon
O primeiro a usar 

a tribuna foi o verea-
dor Rodolfo Minçon. 
Ele anunciou a vinda 
de recurso no valor de 
R$ 250 mil para uso na 
recuperação das estra-
das rurais, em serviços 
como drenagem e casca-
lhamento. 

Também foi citado 
pelo vereador a urgência 
na construção de lomba-
das na avenida dos Mo-
reiras, onde há relatos 
excesso de velocidade 
por parte de alguns mo-
toristas. 

Minçon, que é vere-

ador e funcionário pú-
blico municipal, citou 
as publicações em redes 
sociais, de acusações 
e ofensas dirigidas aos 
funcionários da Pre-
feitura de Rafard. Ele 
entrou em defesa dos 
funcionários e afirmou 
que acusações não po-
dem ser toleradas, e que 
denúncias, munidas de 
provas, devem ser feitas 
diretamente aos órgãos 
competentes.

Zape 
O vereador Luís Fer-

nando Zape falou sobre 
o Projeto de Lei, de sua 
autoria, que prevê alte-
ração na Lei Municipal 
699/1989, que dispõe so-
bre a gratuidade de trans-
porte de portadores de 
deficiência em transporte 
público no município.

Zape explicou, que a 
referida Lei precisa ser 
atualizada, para que pas-
se a atender portadores 
de outras deficiências, 
como os autistas. Ele 
citou também, uma de 
suas propostas de proje-
to de lei, que é a emissão 
da carteirinha de identi-
ficação dos portadores 
de autismo. 

Em sua fala, citou 
ainda, a limpeza pública 
na cidade e a atenção do 
Executivo na limpeza da 
área do bairro da Bomba, 

onde foram demolidas as 
casas da área de risco. 

Doca
O vereador Doca co-

meçou sua fala agra-
decendo o trabalho da 
prefeitura no cascalha-
mento das estradas de 
Itapeva. Ele também 
alertou sobre os veículos 
em alta velocidade na 
avenida dos Moreiras, e 
cobrou a implantação de 
lombadas. 

No bairro popular, 
Doca sugeriu a instala-
ção de mais academias 
ao ar livre, com atenção 
na parte baixa do bairro. 
No bairro Sete Fogões, 
Doca também sugeriu 
parcerias para atendi-
mentos na Saúde e na 
creche. Ele afirmou que 
estará acompanhando o 
prefeito Fábio dos San-
tos em reunião na Pre-
feitura de Tietê, para fir-
mar o projeto. 

Doca encerrou sua 
fala, defendendo um 
convênio entre a Polícia 
Militar e Guarda Civil, 
para que os guardas pos-
sam ter mais poder de 
atuação no município, 
inclusive com aplicação 
de multas de trânsito. 

Marcelo da Silva
O vereador Marcelo 

falou sobre um problema 
de acúmulo de água no 

final da rua Martim Fran-
cisco, no Centro da cida-
de. Ele afirma que esteve 
no local e que há cons-
tante acúmulo de água, 
inclusive com risco de 
proliferação da dengue.

Sobre o bairro Lur-
des Abel, Marcelo falou 
sobre a necessidade de 
obras para a construção 
de mais escadas de aces-
so, e também a solução 
de problemas de acúmu-
lo de água. A limpeza, in-
clusive com foco na par-
te baixa da Popular, foi 
lembrada pelo vereador, 
que citou o relato de uma 
moradora, que por conta 
do mato alto, foi picada 
por um escorpião.

Ernesto Brigatti
Brigatti pediu atenção 

do Executivo sobre as 
más condições de traba-
lho dos funcionários que 
estão nos poços artesia-
nos e bombas de abas-
tecimento de água. Ele 
cobrou a construção de 
banheiros, iluminação e 
abrigo nos poços.

O vereador reforçou 

ainda a importância da 
arborização no municí-
pio, através de um proje-
to de plantio de árvores. 
A necessidade da aber-
tura de uma lotérica no 
bairro Popular, também 
foi um de seus assun-
tos, e citou também os 
problemas de acesso à 
energia elétrica no bair-
ro Itapeva.

Pedro Rosa
O vereador Pedrinho 

falou sobre o Projeto de 
Lei de sua autoria que 
prevê a instituição, em 
Rafard, do Dia das Pes-
soas com Necessidades 
Especiais. Visando a re-
alização de atividades e 
iniciativas de conscien-
tização. 

Outro assunto de Pe-
drinho foi sobre o bairro 
da Bomba, que há anos 
sofre as consequências 
de uma vertente contí-
nua de água na última 
rua do bairro. Ele afir-
mou que o caso é antigo, 
e que perdura por mais 
de 30 anos. 

Pastor Rogério
O vereador Rogério 

também falou sobre a 
Fazenda Itapeva, citando 
as questões ligadas a do-
cumentação e serviços 
de energia. Ele também 
fez a solicitação de pla-
cas com nomes das ruas, 

a começar pelo bairro da 
Bomba. Outra cobrança 
diz respeito à limpeza da 
área onde foram demoli-
das as casas do períme-
tro considerado área de 
risco.

A construção de mais 
escadas e rampas de 
acesso no bairro Lurdes 
Abel também foi tema 
da fala do vereador na 
tribuna. Ao final, ele 
elogiou a iniciativa do 
governo municipal, de 
permanecer com a distri-
buição de medicamentos 
na Unidade de Saúde, 
em pontos facultativos e 
feriados.

Fontolan
O presidente da Casa, 

Alexandre Fontolan, re-
sumiu a reunião com a 
CPFL, na semana passa-
da, e citou os temas dis-
cutidos, como a poda de 
árvores e a construção 
da subestação de energia 
no Distrito Industrial.

Ele falou sobre a 
emenda parlamentar, 
através do deputado fe-
deral Carlos Sampaio, 
no valor de R$ 200 mil 
para a reforma do salão 
social do Centro Espor-
tivo Reinaldo Fonto-
lan. Outro assunto foi 
o parcelamento do pa-
gamento de alvará dos 
comerciantes, uma me-
dida adotada pela atual 
gestão, que já havia sido 
tema de suas indicações.

Itapeva, limpeza pública e inclusão foram 
pauta da sessão de Câmara em Rafard

Legislativo  |  Vereadores se reuniram na última quarta-feira (17), na segunda sessão ordinária do ano; confira os assuntos discutidos na tribuna livre

Segunda sessão ordinária do ano foi realizada na quarta-feira (17), no plenário da Câmara Municipal de Rafard  (Foto: Divulgação/Legislativo)



8 19 DE FEVEREIRO DE 2021O Semanário

Três cachorros foram 
resgatados pelo Centro 
de Controle de Zoono-
ses de Capivari, com 
apoio da Guarda Civil, 
na manhã de quarta-fei-
ra (17), no bairro Santa 
Rita do Trevo.

A equipe do CCZ 
recebeu a denúncia de 
dois animais estariam 
sendo maltratados no 
bairro. Ao chegar no lo-

cal, o dono dos animais 
fugiu em direção a uma 
região de mata. Os cães 
estavam sem água, sem 
ração e um local inade-
quado.

Durante a ocorrência, 
os Guardas ouviram um 
outro cachorro choran-
do, numa outra residên-
cia. Ao se aproximar, os 
agentes se depararam 
com outro animal em si-

tuação de abandonado, 
ferido e diversas doen-
ças.

Os proprietários des-
se cão, que tem de 29 e 
45 anos, foram conduzi-
dos para a Delegacia de 
Polícia, onde o boletim 
de ocorrência por maus 
tratos foi registrado. To-
dos os cães foram enca-
minhados para o Centro 
de Controle de Zoono-

ses, onde vão receber os 
cuidados necessários. A 
mulher de 45 foi presa e 
vai responder pelo crime 
de maus tratos.

A Prefeitura de Ca-
pivari reforça que maus 
tratos a animais é cri-
me. Quem quiser fazer 
alguma denúncia, pode 
entrar em contato com o 
CCZ pelo telefone 3492-
3303.

Capivari registra primeira prisão 
por maus tratos a animais

Crime  |  Mulher de 45 anos foi encaminhada para a Delegacia de Polícia e deve responder pelo crime

Neste domingo (21) é 
o último dia de almoço 
da Festa em Louvor à 
Nossa Senhora de Lour-
des, padroeira de Rafard. 
Este ano, por conta da 
pandemia da Covid-19, 
não vai ser possível al-
moçar no salão de fes-
tas, uma tradição que há 
tantos anos atrai milha-
res de visitantes à Cida-
de Coração. 

O almoço será entre-
gue para as famílias de-
gustarem em casa. Nele, 
como não podia faltar, 
vem, entre outras por-
ções, o tradicional fran-
go assado e o cuscuz. É 
cuidando do tempero do 
frango assado da festa, 
que a rafardense Antônia 
Alves Quagliato, contou 
um pouco da sua histó-
ria de dedicação e amor, 
que já passa de 60 anos 
de trabalho voluntário 
na igreja.

Na próxima quin-
ta-feira (25), Toninha, 
como é conhecida em 
Rafard, completa 77 
anos. Destes, ela já vi-
veu 57 ao lado do mari-
do, Antoninho Quaglia-
to, que por muitos anos, 
também ajudou nos pre-
parativos da festa. Inclu-
sive, nos dias de festejo, 
ele começava já na ma-
drugada, comandando a 
máquina de assar frango.

Dona Toninha conta 
que ajuda na festa des-
de menina, quando ain-
da tinha 12 anos. “Eu 

vivi toda a minha vida 
na Igreja, e já ajudava 
desde menina. Tinha a 
barraca da maçã, da ro-
leta, das louças, ajudava 
de garçonete e aprendi, 
com as outras mulheres, 
que faziam na época, a 
fazer o caldo de galinha 
para preparar as coxi-
nhas”, recorda com sau-
dade.

Por muitos anos, To-
ninha foi catequista e 
também dedicou outros 
15 anos na Pastoral da 
Criança. À frente da 
cozinha das Festas de 
Nossa Senhora de Lour-
des, lá se vão mais de 30 
anos de dedicação. 

Ela conta que apren-
deu os segredos do tem-
pero do frango assado 
com o amigo da paró-
quia, Antônio Rossi, 
que por coincidência, 
faleceu um ano após ter 
ensinado a ela, como se 

fazia para deixar o fran-
go saboroso, como é até 
hoje.  

Hoje, com limitações 
da idade, com o marido 
que teve problemas de 
saúde, e com as restri-
ções da Covid, ela con-
tinua ajudando, porém 
num ritmo menor. Mas o 
que ela ainda mantém é 
o compromisso em pre-
parar e temperar o fran-
go, junto com as outras 
mulheres da comuni-
dade. Só para este final 
de semana, foram mais 
de 100 frangos limpos e 
temperados. 

“Tenho saudade da-
quele convívio na co-
zinha, das nossas ami-
zades e do salão cheio 
nos almoços de domin-
go. Tudo isso era muito 
bom. Sinto muita falta, 
mas este ano, ainda con-
segui ajudar. Faço tudo 
com muito amor, sou 

muito grata a Deus e a 
Nossa Senhora, por ter 
vivido tudo isso na mi-
nha caminhada na igre-
ja”, conta emocionada.

Na outra ponta
Durante a conversa, 

Toninha fez questão de 
lembrar dos jovens que 
hoje ajudam nas ativi-
dades das festas, e que 
para ela, representam a 
continuidade do amor e 
da doação, e também, da 
história das festas da pa-
droeira. 

“Olho para eles e me 
vejo lá atrás, menina, já 
ajudando. Tem um gru-
po de jovens, com mo-
ças e rapazes, que estão 
fazendo um trabalho 
maravilhoso. Eu vejo 
neles o futuro da nossa 
Igreja, fico muito feliz”, 
comenta.

O olhar de Toninha vê 
jovens como a Beatriz 

Gonçalves dos Santos, 
de 22 anos, que desde 
os 13, já ajuda nas ati-
vidades da Paróquia em 
Rafard. Para as festas da 
igreja, ela ajuda a arreca-
dar alimentos, a servir as 
mesas no grupo de gar-
çons, e este ano, sem pú-
blico no salão, ela ajuda 
na limpeza e na entrega 
dos almoços.

Bia, como é chamada, 
já foi coroinha, leitora e 
hoje faz parte do grupo 
musical da Igreja. Ela 

acredita que o trabalho 
voluntário na paróquia 
contribui para sua for-
mação pessoal, em todas 
as áreas. “Convivemos 
melhor com todos, nos 
tornamos mais toleran-
tes e amáveis, a exemplo 
de Jesus”, afirma.

A jovem afirma que 
aprende muito com o 
exemplo dos mais ido-
sos que estão na comu-
nidade há mais tempo. 
Para ela, pessoas como a 
Toninha, são exemplos. 
“Os mais velhos nos en-
sinam o que aprenderam 
para que sejamos felizes 
no servir. Com o passar 
dos anos, a forma de tra-
balhar na comunidade 
muda um pouco, mas o 
motivo é sempre o mes-
mo”, reconhece Bia.

Para as duas mulhe-
res, a jovem Bia de 22 
anos e para Toninha, 
perto de seus 77 anos, 
o importante é servir, e 
no serviço vivenciar a 
prática da fé e do amor 
a Deus, servindo aos ir-
mãos.

Festa da Padroeira: cozinha guarda 
histórias de vidas inteiras de doação

Rafard  |  Mais de 60 anos ajudando na comunidade, Toninha Quagliato expressa felicidade em ver nos jovens a continuidade da tradicional festa

Dona Toninha fez questão que a equipe da cozinha, que auxiliava no tempero do frango na manhã de quinta-feira (18), saísse na foto  (Foto: Deise Campanholi)

Na outra ponta está a jovem Bia Santos, que desde os 13 também auxilia nos 
festejos da comunidade, uma tradição em Rafard (Foto: Arquivo pessoal)
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A entidade sem fins 
lucrativos Asturba/Bar-
ca, de Capivari, lançou 
o Projeto Rio Capiva-
ri, que tem como Lema 
“Quem riu, rio”. A As-
turba/Barca é formada 
por 10 diretorias, entre 
elas Financeira, Jurídica, 
Cultura, Social, Causa 
Animal, Esportes, Edu-
cação, Mulher, Juventu-
de e Meio Ambiente. 

Através da Direto-
ria de Meio Ambiente, 
o objetivo do Projeto é 
desenvolver uma série 
de ações, num plano de 
trabalho de quatro anos, 
para recuperar o Rio Ca-
pivari. O projeto reúne 
mais de 50 voluntários, 
empresas parceiras e 
profissionais das di-
versas áreas ligadas ao 
Meio Ambiente.

“O nosso principal 
objetivo é melhorar a 
qualidade da água e 
consequentemente da 
vida do rio, impactan-
do na vida de todos, em 
conexão com as futu-
ras gerações. O projeto 
está aberto a todos os 

voluntários e empresas 
que queiram participar”, 
afirma Diogo Tedeschi 
(Gelinho), presidente 
da Asturba/Barca e ge-
rente do projeto ao lado 
de Denise Gasparotto e 
Paulo Moretti. 

Entre as ações do Pro-
jeto Rio Capivari, que 
pode ser visto por com-
pleto na página do Face-
book da Turma da Bar-
ca, está a promoção de 
diálogo com as Prefeitu-
ras de Capivari, Rafard, 
Monte Mor e Campinas 
para discutir questões li-
gadas ao Consórcio PCJ, 
das Bacias dos Rios Pi-
racicaba, Capivari e Jun-
diaí.

Outras ações serão 
ligadas ao tratamento 
de esgoto destes mu-
nicípios da região, e o 
levantamento de infor-
mações sobre os locais 
de tratamento e descarte 
de esgoto de Capivari, o 
que vai levar à algumas 
análises e comparações 
qualitativas.

O grupo também pre-
tende realizar uma Ação 

entre Amigos para anga-
riar recursos para a com-
pra de um barco, que 
será destinado às ações 
como mutirão de coleta 
de lixo. Outras inicia-
tivas do grupo serão as 
campanhas de conscien-
tização e denúncias em 
casos de danos causa-
dos ao Rio de Capivari e 
suas nascentes. 

Também serão feitas 
visitas nas nascentes do 
Rio Capivari e a cole-
ta de amostras de água, 
nos municípios que mar-
geiam o leito de rio, para 
um mapeamento peri-
ódico de observação. 
Outra iniciativa será o 
plantio de 1.000 mudas 
de árvores nativas nos 
municípios de Capivari, 
Rafard, Tietê, Porto Fe-
liz, Mombuca, Rio das 
Pedras e Monte Mor. 

“A diretoria da As-
turba/Barca agradece 
a todos os voluntários, 
profissionais da área, ao 
grupo de Repovoamento 
do Rio, aos Caiaqueiros, 
Instituto Beira Rio de 
Piracicaba, em especial 
ao Gordo do Barco, a 
Cultura Artística, aos di-
versos pescadores que se 
mostraram felizes com a 
iniciativa, entre todos os 
demais colaboradores”, 
reconhece Gelinho. 

Integrantes
No grupo de profis-

sionais, a iniciativa con-
ta com Karen Bertoldo, 
bióloga e especialista 
em Direito Ambiental e 
mestre em Conservação 

da Fauna; Diogo Pavan, 
biólogo e pós-graduando 
em arborização urbana; 
Marcos Cerezer Zério, 
técnico em Agropecuá-
ria e biólogo; Letícia Al-
tafin, agrônoma, mestra 
e auditora federal fiscal 
Agropecuária; Murilo 
Pagotto, agrônomo; Sér-
gio Serrano, pós-gradu-
ado em Gestão Ambien-
tal; Guilherme Campos 
Pagotto, com Licencia-
tura plena em Biologia/
Pós Lato Sensu em Ges-
tão Escolar; e Gabriel 
Prata, engenheiro flores-
tal, Doutor / Pós-doc na 
Universidade da Flórida. 

Apoiadores
O Projeto Rio Capi-

vari conta com empresas 
parceiras como, a Dro-
garia Mega Econômica, 
a S.O.S Multicoisas, de 
Araras, a Pagotto Dis-
tribuidora de Acessórios 

Automotivos, o Car-
ravero Materiais para 
Construção, Chama de 
Ouro, Capivari Auto-
móveis, Cetec, Facilite 

Veículos, Rhomicrom, 
Projeto Verde, La Piri-
ta Joalhery, Palmeiral, 
Amaral Pneus e Jornal 
O Semanário.

Asturba/Barca lança projeto 
para salvar o Rio Capivari

Quem riu, rio  |  Projeto já reúne mais de 50 voluntários e busca dar novos rumos ao futuro do Rio Capivari; entenda mais sobre esta ideia em Capivari

Paulinho Moretti, Gelinho e Denise Gasparotto (Foto: Divulgação/Asturba/Barca)

Voluntários pretendem mudar a história do Rio Capivari minimizando os danos causados (Foto: Arquivo/O Semanário)



Que o caro leitor amigo 
me perdoe, mas essa coisa 
de falar e escrever sobre 
estórias antigas que nossos 
antepassados nos conta-
vam, é um mal ou perigo, 
que começou na minha 
mocidade, cresceu na meia 
idade, e está a atingir grau 
ainda maior, agora na ve-
lhice.

Bem, como é do meu 
costume ler muito, num 
dia desses, em que lia algu-
mas publicações, me depa-
rei com uma deveras ver-
dadeira que me fez re�etir 
sobre a vida, visto que, a 
mesma fazia uma compa-
ração da geração dos nos-
sos pais e avós, com a ge-
ração que está a surgir nos 
nossos dias. 

Dizia a publicação, estar 
morrendo a geração que 
mesmo sem estudos, tra-
balhou duro para educar 
os �lhos e dar-lhes a opor-
tunidade de frequentar 
uma escola e de adquirir 
melhores, e mais conheci-
mentos do que tiveram.

Aquela que, apesar de 
muitas vezes ter falta de 
tudo, nunca permitiu que 
faltasse o indispensável 
para seus �lhos, nem que 
isso lhes custasse suor e lá-
grimas.

Está acabando aquela 
geração, que sequer teve a 
oportunidade de aprender 
as primeiras letras, mas 
ensinou valores morais, 
amor, respeito ao próximo, 
e acima de tudo amor a 
DEUS.

Essa geração, transmi-
tia seus ensinamentos aos 
�lhos, não somente atra-

vés de palavras, mas de 
exemplos de dedicação, 
de �delidade, mostrando 
o verdadeiro valor de uma 
mulher sábia. 

Estão morrendo aque-
las que se contentavam 
com o básico para viver, 
pois aprenderam a valori-
zar o pouco que possuíam, 
sem se sentirem frustradas 
com a falta das coisas con-
sideradas supér�uas.

Estão indo embora, 
aquelas que trabalharam 
desde tenra idade e passa-
ram aos �lhos todo o co-
nhecimento adquirido na 
dureza da vida, ensinando 
o valor das coisas, não o 
seu preço.

Morrem aquelas que 
passaram por mil di�cul-
dades, mas sem desistir 
ensinaram seus �lhos a 
persistir, com honestidade, 

dignidade e honra.
Aquelas que depois de 

uma vida de sacrifícios e 
agruras vão embora com 
as mãos e testa enrugadas, 
mas com a cabeça ergui-
da pelo sentimento de ter 
cumprido sua missão aqui 
na Terra.

A geração que nos ensi-
nou a viver sem medo, en-
corajando seus �lhos nos 
momentos adversos da 
vida, está morrendo. 

Ela está morrendo... 
a geração que nos deu a 
vida, está aos poucos nos 
deixando, para dar lugar a 
geração de cristal, sem que 
possamos nos dar conta do 
grande tesouro que pos-
suíamos ali ao nosso lado, 
e que agora perdemos.

Não espere perder o 
que você tem, para só de-
pois dar valor!

Está morrendo a ‘geração de ferro’
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Ótica XV
Um carinho especial 

a seus olhos

Rua XV de Novembro, 784

Fone/Fax: (19) 3491-4451

“O mundo maravilhoso das malhas”

R. Regente Feijó, 902 - Capivari
 3491.1246

Confecções Soreli Ltda-ME

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.

Agro Comercial e Papelaria 

GLOBAL

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

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

e produtos veterinários

ENTREGA À DOMICÍLIO

Nesta edição, os rela-
tos de vida e história de 
atuação política são dos 
vereadores Ernesto Bri-
gatti, de Rafard, e Gus-
tavo Felipe Ceolin, de 
Mombuca.

Seguindo a ordem al-
fabética por nome dos 
vereadores entrevista-
dos da Câmara de Capi-
vari, nesta semana seria 
a vez da vereadora Inês 
Luisa da Costa, porém, 
até o fechamento desta 
edição, ela não retornou 
com as informações da 
sua biografia.

 
Rafard  
Ernesto Brigatti, de 

66 anos, é filiado ao 
PTB, e está no mandato 
de vereador pela 4ª vez. 
Ele começou na verean-
ça em 1993 e seguiu por 
dois mandatos até o ano 
2000. Depois foi eleito 
novamente para o perío-
do de 2009 a 2012.

Na última eleição 
municipal, Brigatti obte-
ve 206 votos. Ele é apo-
sentado, pai de 3 filhos 
e trabalhou por 28 anos 
como caldeireiro, desde 
a antiga União São Pau-
lo, até se aposentar no 
Grupo Raízen.

Ele conta que mora 
em Rafard há 40 anos, e 
se sente feliz por ter sido 
agraciado com o título 
de Cidadão Rafardense, 
no ano de 2019, através 
de indicação do ex-ve-

reador Alex Sandro Do-
mingues Santos.

Brigatti diz que sua 
atuação no Legislativo 
é voltada para o bem co-
mum dos munícipes, e 
uma das maiores neces-
sidades de Rafard, em 
sua opinião, é a abertura 
de mais oportunidades 
de geração de emprego.

Atualmente, um de 
seus objetivos como ve-
reador, é promover, junto 
com o governo munici-
pal, ações de arborização 
em Rafard, implantando 
programas educativos 
nas escolas e campanhas 
de conscientização com 
os moradores.

Mombuca
Gustavo Felipe Des-

tro Ceolin, tem 28 anos, 
e foi o vereador mais 
votado em Mombuca, 
com 198 votos. Filiado 

ao PSDB, Gigio, como é 
conhecido, é mecânico, 
nascido em Mombuca, 
solteiro e não tem filhos. 
Sua primeira vez como 
candidato a vereador foi 
em 2012, mas não che-
gou a se eleger.

Sua atuação como 
vereador mombucano 
está voltada para a Saú-
de, Educação e Infra-
estrutura. Gigio afirma 
que Mombuca precisa 
de mais oportunidades 
de geração de empre-
go e renda, e para isso, 
segundo ele, vem traba-
lhando firme, ao lado da 
administração munici-
pal, para ampliar a eco-
nomia no município.

Ele acredita que foi 
estabelecida uma par-
ceria importante entre o 
Legislativo e o Executi-
vo, e que isso trará bons 
frutos para a cidade.

Conheça o vereador 
da sua cidade

Série ‘Meu representante’  |  A cada semana uma biografia diferente; Ernesto 
Brigatti e Gustavo Felipe Destro Ceolin participam nesta edição

Esse é o quarto mandato de Ernesto Brigatti como vereador na Câmara de Rafard (Foto: Túlio Darros/O Semanário)

Vereador de Mombuca, Gustavo Felipe Destro Ceolin (Foto: Arquivo pessoal)
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Sete pilotos de Capiva-
ri vão realizar Track Day 
junto com a primeira etapa 
da Copa Pirelli Super Bike 
Brasil neste fim de sema-
na. O Autódromo de Inter-
lagos será o palco da aber-
tura do calendário 2021 da 
motovelocidade. A prova, 
marcada para os dias 19, 
20 e 21 de fevereiro, terá 
rodada dupla para algumas 
categorias e valerá pontos 
para Campeonato Paulista 
de Motovelocidade, em 
associação com a FPM 
(Federação Paulista de 
Motociclismo).

Neste ano, a competi-
ção estadual contará com 
oito etapas. Os participan-
tes estão divididos em cin-
co modalidades e diversas 
subcategorias para mo-
tocicletas de 400 a 1000 
cilindradas. A programa-
ção inclui treinos livres na 
sexta-feira (19/2), classifi-
catórios no sábado (20/2) 
e as corridas no domingo 
(21/2).

A modalidade Tra-
ck Day “Dia de pista” é 
o evento onde os pilotos 
podem colocar em práti-
ca as técnicas aprendidas 
em curso, sendo um dia 
de muita diversão em um 
ambiente seguro e contro-
lado.

Ansiosos pela hora de 
entrar na pista de Interla-
gos, os pilotos capivaria-
nos contaram um pouco 
de suas histórias e paixão 
pela motovelocidade.

Hebert Fornaziero
Hebert está há cinco 

anos pilotando em autó-
dromo. Foi ele que trouxe 
a modalidade para Capi-
vari. Desde criança, For-
naziero é apaixonado por 
moto, e sempre gostou de 
alta velocidade. 

“Interlagos é conside-
rado o templo da veloci-

dade, lá dá para fazer uma 
curva a 200 km/h com jo-
elho raspando no chão, e 
para quem gosta de moto, 
essa é a melhor sensação 
do mundo”, conta empol-
gado. 

Ele conheceu a moda-
lidade de Track Day em 
2017, depois fez seu pri-
meiro curso de pilotagem 
em autódromo e começou 
a incentivar a modalidade 
em Capivari. 

“Sempre tive o sonho 
de levar todos meus ami-
gos quem andam de moto 
para o autódromo, e hoje 
tenho a felicidade de ter 
iniciado essa conquista em 
Capivari. Já temos cerca 
de 20 pilotos de Capivari 
e Rafard andando em autó-
dromo”, conta Hebert.

Eduardo dos 
Santos Nunes
Eduardo comprou sua 

primeira moto há 13 anos. 
Depois veio a moto espor-
tiva, que já é companheira 
há 8 anos nas disputas de 
velocidade com motoci-
cletas. 

Nunes conta que a pai-
xão pelas motocicletas 
começou cedo. “Desde 
pequeno via meu padrasto 
andar de moto, e via, tam-
bém, os motociclistas com 
aquelas roupas diferentes 

e motos grandes”, recorda. 
Para ele, pilotar em In-

terlagos é a realização de 
um sonho. “Ver e estar na 
pista, em que tantos ído-
los pilotaram, desperta um 
sentimento de heroísmo”, 
completa.

Bruno Henrique 
Trevizan Forti
Bruno, mais um pilo-

to da equipe, conta que 
pilota motos desde os 14 
anos, mas está há 2 anos 
no Track. Para ele, pilotar 
em Interlagos também é a 
realização de um sonho. 

“Vai ser incrível, estar 
no mesmo local que gran-
des campeões estiveram”, 
afirma o jovem piloto.

Antônio Nunes da 
Costa (Tonute)
Tonuete é morador de 

Rafard e começou a pilotar 
motos com 12 anos. Hoje 
está com 42, e, para ele, 
o sentimento de pilotar 
em Interlagos é um sonho 
para quem curte velocida-
de. “Essa modalidade eu 
fiquei conhecendo através 
do meu amigo Hebert, e 
estou até hoje, gosto de 
moto desde criança”, re-
vela. 

Marcio Moreira
Desde os 16 anos, Már-

cio Moreira já era piloto, 
uma paixão que começou 
criança, ainda com oito 
anos. Ele conta que mora-
va em frente à concessio-
nária Volkswagen, em Ca-
pivari, e todos os dias, era 
pontual, para ver sua moto 
preferida passar. 

“Todo dia, esperava de 
manhã, só para ver passar 
aquela 750 Four vermelha, 
pilotada por Rodão, dono 
da bicicletaria. Começou 
aí meu primeiro contato 
com moto, nunca mais fui 
o mesmo, a paixão pela ve-
locidade sempre fez parte 
da minha vida e por isso 
fui pilotar em autódromo”, 
conta Moreira. 

Márcio também lembra 
que o incentivador do gru-
po de pilotos foi Hebert 
Fornaziero, que iniciou 
com a prática na cidade há 

cinco anos. “Ele começou 
sozinho, e foi levando um 
a um para o autódromo e 
hoje somos uma família 
nesta modalidade esporti-
va”, diz agradecido. 

Rafael Lino
Rafael começou a pilo-

tar com 18 anos. “Comprei 
minha primeira moto, uma 
CG 150/2007 preta, com a 
ajuda do meu pai, que na 
época, vendeu uma Bra-
sília branca, e me ajudou 
com uma parte, para pagar 
a moto”, recorda. 

Ele conta que a paixão 
começou bem cedo, des-
de os dois anos ele já era 
apaixonado por motos. 
Quando ele comprou sua 
primeira moto 4 cilindros, 
a paixão que já era grande, 
só multiplicou. 

A primeira vez de Ra-

fael em Interlagos foi com 
os amigos. Lá, com a mo-
tocicleta, o macacão e o 
capacete do amigo e piloto 
Márcio Moreira, ele rea-
lizou o sonho em dar sua 
primeira volta na pista do 
autódromo. Até hoje, ele 
segue pilotando, e é muito 
agradecido ao piloto He-
bert, por ter iniciado a mo-
dalidade em Capivari. 

Marcelo Rodrigues 
Guilherme
Marcelo aprendeu a pi-

lotar motos com 15 anos, 
mas foi aos 25 que come-
çou em motos maiores e 
mais velozes. 

“Paixão por moto co-
meçou bem cedo. Na ver-
dade, começou quando 
ganhei minha primeira 
bicicleta. De lá, para cá, 
nunca mais parei, sempre 
com duas rodas, até com-
prar minha primeira moto, 
se não me engano, foi uma 
XL 350”, conta Marcelo.

Em Interlagos, neste 
final de semana, ele acre-
dita que a emoção vai ser 
imensa. Marcelo já fez 
trabalhos no autódromo, 
como carregador de cai-
xas de som, agora ele vem 
como piloto, para realizar 
um sonho. “Eu pensava, 
um dia, eu vou estar lá 
dentro da pista, não foi 
fácil, mas o dia chegou”, 
conta emocionado. 

Pilotos de Track Day de Capivari estarão no 
Autódromo de Interlagos neste fim de semana

Destaque  |  Amantes da motovelocidade poderão demonstrar suas habilidades em uma das mais tradicionais pistas de velocidade do mundo

Da esquerda para a direita: Tonuete, Eduardo Nunes, Márcio Moreira, Marcelo Guilherme, Hebert Fornaziero, Brunão Forti e Rafael Lino  (Foto: Divulgação)




