
Acolhida, persistência e respeito são fundamentais 
na valorização dos autistas. Página 12

SAÚDE

Prefeito Fabinho 
anuncia novo diretor 
de Saúde de Rafard

Dr. Victor Heitor pediu exoneração do cargo para 
se dedicar à pandemia. Novo diretor é de Nova 

Odessa e tem experiência na área. Página 5

RELIGIÃO

Católicos 
celebram 
mais uma 
Semana 

Santa com 
igrejas vazias

‘No Autismo, é preciso 
conhecer e amar’, 
diz psicopedagoga

Ação prevê o incentivo para que os órgãos municipais e 
moradores se unam na campanha. Página 12

Luzes e balões da cor 
azul são marcas da 
campanha pelo Autismo

As determinações 
restritivas da fase 

emergencial se 
estendem até o dia 

11 de abril, e a 
realização de cultos, 
missas e encontros 

religiosos está 
proibida, por Decreto 
do Governo Estadual. 

Página 11

COVID-19

Capivari vai 
completar 

um mês com 
100% de 

ocupação nos 
leitos de UTI
Restrições adotadas 

no Plano SP pelo 
Governo do Estado 
de São Paulo ainda 

não surtiram efeitos e 
números continuam a 

crescer na região.
Página 5

RAFARD

Prefeitura 
entrega mais 
de mil ovos 
de chocolate 
aos alunos da 

rede municipal
Página 8

Câmara aprova projeto para 
ampliação do cemitério

O custo previsto da obra é de pouco mais de R$ 310 mil, e contempla 
a ampliação do cemitério São Judas Tadeu. Página 7
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FilosoFanDo L�������� V��������
é professor de Filosofi a,  Éti ca e História

Feminismo
Quem lê um mínimo 

já sabe alguma coisa sobre 
o Movimento Feminista, 
mas vamos a alguns escla-
recimentos. Todos sabem 
que, regra geral, a mulher 
é tratada como serviçal, 
embora haja hoje, mais 
humanidade e algumas se 
portando como “donas da 
situação”. 

Desde quando Eva 
desobedeceu a Deus co-
mendo o fruto proibido 
tornando-se tentadora, a 
mulher tem sido aponta-
da como sedutora culpada 
dos erros e pecados dos 
homens e da posteridade. 
(cada um é responsável 
por seus delitos; ninguém 
é obrigado ao adultério pe-
las seduções do sexo opos-
to). Embora Eva fosse en-
ganada pelo Sedutor, Adão 
não foi (1 Tim. 2:14). Não 
culpe a mulher pelos seus 
erros.

Segundo Daniel L Vehr 
e Vera L. de Souza a mulher 
era excluída da história pe-
los historiadores da Idade 
Média. A Igreja Católica 
tinha as senhoras como 
“um mal, sinistro, duvido-
so, enganador e maligno”. 
Dizem eles que os doutores 
da Escolástica foram os res-
ponsáveis por demonizar a 
mulher. Baseavam suas te-
orias em Gênesis onde rela-
ta a mulher como oriunda 
de um osso curvo de Adão, 
concluindo, portanto, ser 

ela um ser inferior, além 
de tentadora do homem, e 
também do adultério dos 
próprios padres. Ela tem 
um desejo abrasador pelo 
conhecimento do bem e 
do mal e leva o homem à 
perdição. Ele deve evitá-la 
para se livrar da perdição 
e danação eterna. Eram a 
causa das calamidades na-
turais inexplicáveis e das 
pestes.

A � gura masculina era 
bem elevada, com funções 
de “dono, genitor e susten-
tador da família”, era quem 
possuía toda autoridade 
no lar; quanto a ela cabia 
obediência, procriar, ali-
mentar os � lhos, e admi-
nistrar o lar e empregadas. 
Caso ela fosse in� el sofre-
ria punição, poderia até 
ser queimada viva.

No Brasil colonial a es-
posa era culpada por gerar 
meninas e não varões. Era 
julgada como feiticeira se 
seu marido sofresse de in-
fertilidade e impotência. 
Somente o homem podia 
ser in� el. Há relatos de 
senhores internarem es-
posas nos conventos para 
suas aventuras amorosas. 
Eram como propriedades 
quase do mesmo valor de 
seu cavalo predileto. Não 
tinham direitos políticos, 
e como já escrevemos, não 
podiam sequer falar com 
o marido na rua sem sua 
aquiescência. Mesmo de-

pois de 1932, quando com 
muitas lutas conseguiram 
ser eleitoras e ser votadas, 
havia o “voto cabresto”, 
isto é, seus colonos, espo-
sa e � lhos tinham de votar 
nos candidatos dos coro-
néis. Nos sécs. 19 e 20 a 
mulher e seus � lhos, até de 
8 anos foram às indústrias 
para ajudar no orçamento 
da família, com um salá-
rio bem inferior aos dos 
homens, trabalhando em 
barracões insalubres por 
15 horas de trabalho, sem 
domingos e feriados re-
munerados e sem férias.

Embora o Feminis-
mo tenha tido lampejos 
na revolução francesa, na 
emancipação dos escravos 
negros norte-americanos, 
e no Brasil em algumas re-
voluções, foi no contexto 
desse cenário depreciativo 
delas que surgiu o Femi-
nismo ou Movimento Fe-
minista brasileiro. 

Feminismo é o nome 
que se deu às lutas por 
aumentos salariais e me-
lhores condições de traba-
lho, é a luta pela igualdade 
entre homens e mulheres 
quanto aos direitos sociais. 
Dionísia Gonçalves Pin 
(1819-1885) foi uma des-
sas guerreiras. Num tempo 
quando lhes era negado até 
o direito de alfabetização, 
lutou pela emancipação 
feminina, fundou a pri-
meira escola para meninas 

no Brasil. Foi a primeira 
mulher a votar e ser vota-
da como prefeita de Lages 
– RGN, graças a uma lei 
estadual, uma vez que a 
lei federal que lhes conce-
deria o direito de voto só 
acontecesse em 1932, no-
tícia que foi veiculada até 
pelo N.Y Time. Devido à 
vergonha de perder a elei-
ção para uma mulher, seu 
oponente Sérvulo Pires 
Neto Galvão deixou a po-
lítica e a cidade.

Carlota de Queirós, 
médica paulista de muitos 
feitos sociais em favor do 
sexo feminino e da crian-
ça, organizou uma associa-
ção de 700 mulheres para 
socorrer soldados feridos 
na Revolução de 1932. Em 
1934 foi criada lei permi-
tindo a elas participar da 
política; candidatou-se e 
conseguiu ser a primeira 
deputada federal no Brasil. 
Falta-nos tempo para fa-
lar de muitas outras como 
Bertha Lutz, cientista, di-
plomata, advogada, em-
baixadora � lha do grande 
médico e cientista brasilei-
ro Adolfo Lutz, que se fez 
ouvir até na ONU, foi forte 
defensora dos direitos da 
mulher. 

(Continuaremos com 
este tema ainda na próxi-
ma semana).

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

Seus dias falam de você, diz Chico Xavier

O professor que tam-
bém é médium Divaldo 
Pereira Franco, de Salva-
dor-Bahia, fez um comen-
tário sobre Chico Xavier 
dizendo que era simples, 
sutil e generoso.

O conferencista Dival-
do conta que na década 
de 1950 ele e Chico Xavier 
tinham um amigo em co-
mum, que Divaldo achava 
bastante perturbado...

Numa certa noite, es-
tando em Uberaba, encon-
trou-se com esse amigo e 
disse: 

– Meu irmão, como vai? 
Ele respondeu, sorri-

dente: 
– Bem, Divaldo, e com 

uma grande novidade para 
te contar: eu agora sou 
passista de Chico Xavier.

Divaldo, ainda come-
çando no espiritismo, 
achou estranho e pensou: 

“Como pode uma pessoa 
tão perturbada como essa 
dar passe em Chico Xa-
vier?” (1)

Oportunamente encon-
trou o médium mineiro e 
perguntou: 

– Chico, nosso irmão 
está dando passe em você?

Chico respondeu: 
– Sim, Divaldo. Ele es-

teve aqui, meses atrás, de-
sesperado e se maldizendo 
em relação à vida. No meio 
da conversa me pediu para 
que lhe aplicasse um passe 
e eu respondi: “Não, meu 
irmão, me aplique você 
o passe”. Ele se assustou e 
disse: “Eu, Chico? Eu não 
tenho condições de apli-
car um passe em você”. E 
eu lhe disse: “Por que não, 
meu irmão? Você também 
é um � lho de Deus. Está 
passando por uma noite 
escura na vida, mas é uma 

pessoa extraordinária e 
isso logo vai passar. Apli-
que-me o passe”. 

Chico disse a Divaldo 
que, na hora do passe, viu 
mentalmente vários men-
tores se aproximando do 
irmão, e como ele estava 
concentrado, com pen-
samentos elevados, � cou 
bem mais fácil fazer a lim-
peza mental e espiritual no 
seu campo vibratório.

Ao término do passe, 
o irmão “perturbado” dis-
se: “Chico, eu lhe apliquei 
um passe, mas me senti 
tão bem!”. Chico, sorrindo, 
respondeu: “Pois é, meu � -
lho, a partir de hoje, você 
é o meu médium passista.”

E concluiu Divaldo, 
diante do encantador 
exemplo de humildade e 
amor de Chico Xavier:

– O homem saiu da casa 
espírita da prece se sentin-

do bem e profundamente 
feliz. Somos todos � lhos 
do Criador, como criatura 
que somos, somos cocria-
dores da nossa realidade, 
merecedores de tudo que 
há de bom, e todos nós so-
mos curadores e podemos 
ajudar uns aos outros...

(1) “O passe é uma 
transfusão de energias, al-
terando o campo celular”. 
XAVIER, F. Cândido. Nos 
domínios da mediunidade. 
Cap. 17. (2) “E, impondo-
-lhes Paulo as mãos, veio 
sobre eles o Espírito Santo; 
e falavam línguas, e pro-
fetizavam”. Atos 19:6. (3) 
“Não é este o carpinteiro, 
� lho de Maria, e irmão de 
Tiago, e de José, e de Judas 
e de Simão? E não estão 
aqui conosco suas irmãs? 
(...) curou alguns poucos 
enfermos, impondo-lhes as 
mãos”. Marcos 6:3-5.

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

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

Antonia A. Z. Stephan – Profa.
Antonia Abdo Zogaeb 

Stephan – Professora e 
Filantropa.  Nasceu em 
Capivari, no dia 7 de ja-
neiro de 1926. Filha de 
Dib Abdo Zogaeb e de 
Dona Victória Abdo Zo-
gaeb. Casou-se com Ar-
thur Eugene Hanna Ste-
phan, tendo duas � lhas: 
Antonia Maria e Soraya. 
Transferiu-se para Campinas em 1940. Formação: 
Grupo Escolar em Capivari.  Acadêmica: Professora 
Primaria foi aluna interna do Coração de Jesus e Es-
cola Normal Carlos Gomes, onde se formou em 1946. 
Fez a Faculdade da Terceira Idade. 

Entidades/Instituições que ela apoiava/participava: 
Caneca – Clube de Assistência aos Necessitados de 
KP; Clube de Lady; Grupo das 13 Irmãs; Rotary Clube 
Carlos Gomes; Associação das Senhoras Rotarianas de 
KP; Associação dos Rotarianos de KP; Clube dos 21 
Irmãos Amigos e Frentship Force International de KP. 

Em 1977 recebeu o título de Cidadão Campineira; 
em 1978 recebeu o troféu Filantropa do Ano, do Go-
verno do Estado de São Paulo. Na década de 80, vie-
ram os troféus Andorinha; Filantropa na Região de 
Rio Claro; certi� cado do Círculo Militar de Campinas 
pelo Dia Internacional da Mulher e a Medalha Carlos 
Gomes, maior honraria de Campinas. Faleceu em 20 
de maio de 2011.

(Fonte: Antonia Maria Abdo Zogaeb)

Seu trato pessoal com os outros esclarece até que ponto você tem progredido.... Roga você a concessão de encargos que o 
habilitem a colaborar com a  Sabedoria Divina e olvida que milhões de seres estão à espera de sua disposição de servir, 

em nome do Pai Celestial. André Luiz (Chico Xavier) – Agenda cristã – FEB

ColaBoraÇÃo

E dizia Jesus
E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sa-

bem o que fazem. E, repartindo as suas vestes, lan-
çaram sortes. Lucas 23:34

A qual saber, referia-se Jesus? Seria ao conhe-
cimento do verdadeiro amor, que por nós, fez com 
que o fi lho de Deus se entregasse na cruz? E agora, 
nos dias de hoje, devemos pedir para serem perdo-
ados, todos aqueles aos quais se colocam contra as 
leis da terra, se dispersando como se nada houves-
se, indo ao encontro de uma enfermidade que asso-
la a terra para se divertir, viver a vida até o último 
instante, como se não houvesse amanhã?

Chegamos à semana da Páscoa, onde cristãos 
comemoram, reservam seus dias, para celebrar a 
morte e ressurreição daquele que nos amou e obe-
deceu ao Pai. Àquele que quem o conhece, obedece. 
Segue seus mandamentos, desde que os conheça. 
De que adianta, reservar uma semana, e não cuidar 
da sua vida, não pensar no seu próximo? Verdadei-
ramente a palavra de Deus se cumpre. Não sabem o 
que fazem. Vamos perdoar, ou aprender a perdoar. 
Estamos vivendo dias que nunca passamos, e sabe-
mos que tudo é permissão de Deus, pelo menos os 
que acreditam em Deus e conhecem seus ensina-
mentos. 

Até quando, Senhor, lutaremos contra aqueles 
que não saem da presença do mal, não vigiam, pelo 
contrário, se expõem para que o mal lhes sobreve-
nha? E disse Jesus: Amai-vos uns aos outros, como 
eu vos amei.... Muitas vezes Deus nos faz parar para 
refl etir. Nos coloca de cama, nos permite cair, para 
aprendermos a levantar. Vamos acordar para me-
ditar. Vamos aprender a amar. Consertar o que foi 
quebrado, restaurar nossas vidas e o mais impor-
tante, nos preocuparmos com o nosso próximo, que 
nem sempre é parente ou amigo, mas um dia há de 
ser. Desperta, tu que dormes! Não coloque tudo a 
perder. É tempo de refl etir, é tempo de amar.

Por Váléria Bragion, jornalista e professora de Artes
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O futebol é pautado por tendências e atualizações que 
vão se renovando e são cíclicas. Tudo muda, tudo evolui, 
apesar de a lógica e o objetivo do jogo serem os mesmos 
desde os primórdios. 

A atual geração tem em Pep Guardiola um treinador 
que mudou o curso das coisas. O Barcelona dele ditou o 
rumo de todos os estudos táticos e metodológicos dos úl-
timos dez anos. E as aulas do treinador catalão não param. 
O Manchester City dele ainda é uma pós-graduação que 
a cada dia traz coisas novas. Porém, Guardiola apresentou 
uma maneira de se chegar ao êxito. Não a única. 

Nunca nenhuma equipe jogará exatamente como ou-
tra. Mesmo com as mesmas ideias, mesmos conceitos e 
mesma metodologia de treinamento. Isso porque quem 
executa e toma as decisões são os jogadores. E cada jo-
gador tem suas particularidades e a sinergia entre onze 
atletas nunca será igual a nenhuma outra. 

Não descarto ter inspirações. Mas no mundo peculiar 
do futebol, com tanta complexidade - não só essa de jo-
gadores que citei - como também de ambiente, contexto 
e relações interpessoais entre departamentos tanto de clu-
bes como de seleções, é contraproducente buscar princí-
pios e subprincípios de jogo para seguir a ferro e fogo, 
custo o que custar. 

Se convencionou no Brasil que apenas é bonito e re� -
nado jogar com a posse de bola. Há treinadores que bus-
cam estar embalados por esse rótulo apenas para estar ‘na 
moda’. Mas se a posse for um � m e não um meio voltamos 
à estaca zero e não cumprimos a lógica do jogo, que já 
citamos que é imutável desde a criação do futebol. 

Ter uma ideia clara do jogo a ser desenvolvido é fun-
damental. Mas ela tem que ser � exível e adaptável. Caso 
contrário continuaremos a ver equipes buscarem o núme-
ro de mais posse de bola na estatística � nal do jogo sem 
que isso as aproxime da vitória. A posse que vale é aquela 
no último terço, agressiva, que gere situação real de gol. O 
número � nal pode ser dez por cento no total, por exem-
plo. Mas o que dá três pontos na tabela é marcar mais 
gols que o adversário e não porcentagem maior de posse. 
Questão de foco, entendimento e até personalidade.

A posse de bola é meio  
e não � m no futebol
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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

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

AMAROK 2020
Vendo, diesel, V6, preta, R$ 235 
mil. 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

FORD RANGER 2006
Vendo, 4 portas, preta, completa, 
gasolina. Interessados tratar pelo  
telefone: 19 99734-9485. 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 2004
Vendo, gasolina, 1.0, 2 portas, prata, 
R$ 13.500,00. Tratar pelo fone: 3492-
5543. PV - Indeterminado

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

Veículos

CLASSIFICADOS

25/03 - Maria do Rosário dos Santos Bebé - 88 anos
25/03 - Elsa Souza Ferreira - 87 anos
26/03 - Roberto Rodrigues do Amaral - 66 anos
26/03 - Luiz Horta de Freitas - 76 anos
27/03 - Dyana de Lima Armelin - 33 anos
28/03 - Irene Martins Reis Toledo - 42 anos
30/03 - Maria de Fatima dos Santos Toledo - 52 anos
30/03 - Paulo Aparecido Melikardi - 54 anos
30/03 - João de Jesus Carneiro - 75 anos
30/03 - Edineusa de Souza Silva Bueno - 54 anos

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

Valor: R$ 52,848 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

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, 201, Centro
F.: 3496-1254 | C.: 99250-5630

Panifi cadora 
Pantojo

O melhor pão da cidade.
Aceitamos encomendas de

pão, bolos, doces e salgados.
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Na próxima semana 
- 8 de abril -, Capivari 
completa um mês com 
100% de ocupação dos 
leitos de UTI para casos 
de Covid-19. Nestes 30 
dias, não houve redução 
do número de casos e as 
mortes também aumen-
taram. O último Boletim 
da Secretaria Municipal 
de Saúde, atualizado 
na tarde de quarta-feira 
(31), registrava 39 no-
vos casos da doença em 
24 horas, e mais dois 
óbitos, uma mulher de 
74 anos e um homem de 
75. Capivari já contabi-
liza 66 mortes por coro-
navírus, desde o começo 
da pandemia.

Em Rafard, os núme-
ros também aumenta-
ram. Até a tarde de quar-
ta-feira (31), eram  530 
casos confirmados, com 
outros 15 que aguardam 
resultados de exames. 

Os recuperados são 522 
e os descartados 761. O 
número de óbitos em Ra-
fard chegou a 8 pessoas. 
Já os pacientes interna-
dos em UTI subiram de 2 
para 5 em dois dias. 

Estas internações são 
as registradas só na UTI 
da Unimed, com assistên-
cia particular. Os demais 
atendimentos do municí-
pio em UTI, para os casos 
de coronavírus e outras 
complicações, são atra-
vés da Central de Vagas, 
do Serviço SUS (Sistema 
Único de Saúde).

Solução
Antes da transferên-

cia para a Unimed, os 
pacientes de UTI de Ca-
pivari passam primeiro 
pela Central de Vagas 
do Sistema CROSS – 
Central de Regulação 
de Ofertas de Serviços 
de Saúde. É como uma 

fila de espera, que pode 
demorar alguns dias até 
uma transferência para 
hospitais das cidades da 
região. 

Com a fila da Central 
de Vagas parada e com 
a ocupação dos leitos 
no hospital privado em 
100%, a espera para uma 
vaga de UTI, até a última 
segunda-feira (29), con-
tabilizava cinco pacien-
tes, número anunciado 
pela Secretaria Munici-
pal de Saúde de Capiva-
ri, Vladia Guimarães, em 
live transmitida nas redes 
sociais da prefeitura. 

Indagado sobre a pos-
sibilidade da compra de 
mais leitos ou a abertura 
de novos na Santa Casa 
de Misericórdia, o pre-
feito municipal, Vitor 
Riccomini, disse que, 
até o momento, nenhu-
ma das duas opções é 
possível.

“Por enquanto, não 
há previsão de compra 
de mais leitos de UTI 
na Unimed, pois a capa-
cidade de ocupação está 
em 100%. Sobre instalar 
uma UTI na Santa Casa, 
recentemente foi feito 
um levantamento dos 
custos pela Secretaria de 
Saúde, mas hoje o muni-
cípio não tem condições 

de custear”, afirma Ric-
comini.

Em nota, o governo 
municipal enfatizou que 
continua trabalhando 
para buscar soluções que 
amenizem a atual crise 
enfrentada pelo Serviço 
de Saúde.

Rafard não possui lei-
tos de UTI disponíveis 
através de serviço pri-

vado de saúde. De acor-
do com informações da 
Diretoria Municipal de 
Saúde, a referência para 
atendimentos de média 
complexidade é a San-
ta Casa de Capivari e 
de alta complexidade é 
no município de Piraci-
caba. A demanda segue 
também a disponibilida-
de da Central de Vagas. 

Capivari vai completar um mês com 100% 
de ocupação nos leitos de UTI COVID

Coronavírus  |  Restrições adotadas no Plano SP pelo Governo do Estado de São Paulo ainda não surtiram efeitos e números continuam a crescer na região

UTI lotada em hospital de Porto Alegre, situação se repete em diversos hospitais do país (Foto: Reprodução/Silvio Avila)

O prefeito de Rafard, 
Fábio Santos, anunciou 
na manhã de quinta-fei-
ra (1), o nome do novo 
diretor de Saúde de Ra-
fard. A pasta será admi-
nistrada por Vanderlei 
Cocato Borges (34).

Borges é formado em 
Gestão Pública e pós-
-graduado com especia-
lização em Administra-
ção Pública e Gerência 
de Cidades, com ênfase 
em Saúde Pública. De 
2013 à 2016, foi chefe 
de Gabinete da Prefei-
tura de Nova Odessa e 
secretário de Saúde da 
cidade nos últimos qua-
tro anos. Também pres-
tou consultorias de Ges-
tão e Saúde Pública em 
diversos municípios da 
Região Metropolitana 
de Campinas (RMC). 

Desde o começo da 
nova gestão, até a última 
terça-feira (30), a Dire-

toria de Saúde de Rafard 
era comandada pelo mé-
dico, Dr. Victor Heitor 
Gomes. Ele pediu exone-
ração do cargo, alegando 
questões de trabalho no 
atendimento médico.

“Sou médico especia-
lista em UTI cardio, nes-
se momento não só a ci-
dade bem como o estado 
requerem e muito meus 
conhecimentos e por isso 
tenho tido dificuldades 
até mesmo em descansar 
e organizar minhas tare-
fas e obrigações, por esse 
motivo pedi minha exo-
neração. Sigo em Rafard 

ainda, como voluntário, 
já que antes mesmo já 
fazia doação de meu sa-
lário. Rafard continuará 
com um nome de gros-
so calibre em sua admi-
nistração, inclusive com 
maior bagagem admi-
nistrativa que a minha. 
Deixo claro e carinho-
samente meu afeto pela 
cidade, em especial pelo 
prefeito Fábio Santos e 
vice Wagner Bragalda 
que desconheço pessoas 
que tenham maior amor 
por este município e me 
contagiaram com este 
sentimento que me faz 
continuar aqui volunta-
riamente. Contém comi-
go sempre!”, escreveu o 
médico.

Para o chefe do Exe-
cutivo, a decisão do Dr. 
Victor diante da falta de 
médicos por conta da 
pandemia, para cum-
prir com sua missão de 

ajudar a salvar vidas é 
plausível. Segundo Fa-
binho, ele continuará co-
ordenando um grupo de 
profissionais na região e 
também como médico na 
Unidade Básica de Saú-
de de Rafard. “Gostaria 
de agradecer os exce-
lentes serviços prestados 
pelo Dr. Victor e de dar 
boas-vindas ao novo di-
retor. Nossos planos são 
bastante ousados para 
nossa saúde”, disse.

Já Cocato disse ter re-
cebido o convite com ale-
gria. “Uma grande honra 
integrar a equipe de go-
verno do grande prefeito 
Fábio Santos. Sob a sua 
liderança espero fazer da 
Saúde de Rafard a me-
lhor da região e colabo-
rar com todas as minhas 
forças para colocar em 
prática as ações do plano 
de governo, bem como 
muitas outras para hu-

manizar e melhorar cada 
vez mais a saúde de Ra-
fard. Agradeço ao prefei-
to Fábio, ao vice-prefeito 
Wagner e ao Dr. Victor 
pelo convite e pela con-
fiança”, discursou.

O novo diretor de Saú-
de disse que trabalhará 
com muita responsabi-
lidade, transparência e 

determinação. “Contem 
comigo, população de 
Rafard e profissionais da 
Diretoria de Saúde, pois 
faremos um trabalho com 
muita responsabilidade, 
transparência e determi-
nação nesta nova casa, 
tudo isso com a seriedade 
que a pasta e a cidade me-
recem”, finalizou.

Fabinho anuncia novo diretor de Saúde de Rafard
Saúde  |  Dr. Victor Heitor pediu exoneração do cargo para se dedicar à pandemia; novo diretor é de Nova Odessa e tem experiência na área

Fábio Santos e Vanderlei Cocato Borger (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

Dr. Victor Heitor (Foto: Túlio Darros)
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Dia 02/04
Maria do Carmo Silveira Prata
Thais Urbano Carneiro
Larissa Rodrigues
Aparecido Dias Nascimento
Sérgio Estanislau do Amaral
Evani Santos
Giovana Ferraz
Lucila Mancini
Marcelo Castellani
Natália Ferraz Brandolin
Marineis Pedroso
Thays Castro
Isabel de Moraes Callegaro
Joilson Rogério Piassi
Derli Giacomini
Mariza Gropo Bicudo

Dia 03/04
Talita Siilva
Sidney Duarte
Daniela Betim
Michelle Fagionato
Patrícia Lobo Martins
Beatriz Pachiardi
Luana Monteiro
Tatiana Adriano Toaliari
Tiago Vitorino
Maisa Leme
Jessica Caroline
Tais Amate
Luís Eduardo Ancretto
Marilda Braggion
José Eduardo Ricomini
Lucineia Baroni Almeida
Caroline de Fátima Ricomini
João Edson Manrique Filho
Murilo Correa Rafael

Dia 04/04
Julia Puertas
Cláudia Fernanda Nascimento
Pedro Pavan
Ana Julia Menegon
Kati Cilene Moraes
Gusttavo Chagas
Vilma Santos
Tuanne de Paula
Jorge Estanislau
Rosana Camilo Ubaldo
Josiane Dulci
Raquel Fagundes
Daniela Cerezer Benetton
Damares Martins
Ramon Bisin
Sidnei Botinham
Flávia da Silva Marques

Dia 05/04
Clenilda A. Machado Camargo
Dany Aprigio 
Gabriela Polezi
Carminha Fugulin

Regina Silva
Herculano Chagas
Samara Souza
Devaldir A. Orlandim
Renata Giomo
Claudinei dos Santos
Gutenberg Júnior
Diego Quagliato

Dia 06/04
Mateus Prudencio
Thaís Araújo
Thainá Fernanda
Alan Souza
Clair Cardoso Severino
Jecson Alves
Jeonardo Piovezan Meira
Aparecida Angelin Furlan
Ana Cristina Pompeu
Ana Maria Campos
Clodoaldo Miranda
Érika Tissiana Sterde
Ceila Mareto Guidetti
Valentina Bragion
Milene Bragalda
Olavo Marcelo Wolf

Dia 07/04
Simone Desiree
Fábio Tabosa Muniz
Elisabete Hugolino Mendes
Aline Rello Sanches
Gustavo Henrique
Luzia Vitorino Contesa
Karina Albino
Alessandra Freitas Tais Cruz
Elisangela Roberta Antonelli
Paola Bento Antunes
Ruan Matheus Abel Batista
Edilene Ferreira de Souza Monteiro
Maria Tereza Bragion Botinhão
Caroline de Campos
Beatriz Baggi
Vinicius Datti
Renan Alicer Almeida
Rafael de Souza
Iracema G. Brito da Silva

Dia 08/04
Fabiana Schutz
Tina Ventura
Simone Groppo
Gisele Fidencio Peresin
Kaique Fernando Vieira
Odailton Dorival
Munique de Paula
Cristiano Ap. Matias da Silva
Gustavo H. Osório Alexandre
Otávio Deritti
Dari Nunes Bizin
Silvio Bellini
Laís Marretto Sbrissa

Áries – De 21/03 a 20/04: A semana começa mexendo com suas ideias e você 
dá muito ouvido à intuição e à vontade de fazer a diferença no mundo, mas, para isso, 
precisará se harmonizar com todos. Sozinho, você não vai longe e Urano vai se opor à 
Lua em Escorpião, fazendo você abrir a guarda ou realmente se enfurecer, então tome 
cuidado. A Lua Minguante pedirá que você ceda, por bem ou por mal. Portanto é melhor 
manter a postura de desapego. Vênus está abençoando sua semana, portanto as par-
cerias estarão favorecidas se você souber ceder e manter o clima de paz entre você e 
os outros! Muito trabalho em equipe. É hora de criar com outras mentes: juntos, vocês 
serão mais fortes. Abra-se a receber as ideias dos outros, querido arianos! Se insistir 
em fazer só o que você quer ou acha certo, você vai criar atritos e caos.

Touro – De 21/04 a 20/05: A semana começa com Marte ativando sua casa de 
finanças e de trabalho, portanto tenha foco e determinação no que você quer ver rea-
lizado. Você está com bastante energia criativa, ou seja, força para criar o que deseja. 
É importante ter iniciativa, porque ela não vai cair do céu. A semana acaba com uma 
baita Lua Minguante, que mexerá com suas relações. Tome cuidado com rompimentos 
devido a uma postura de excesso de liberdade ou de falta de paciência. Suas finanças 
podem crescer se você souber usar sua inteligência e sua comunicação para expandir 
sua carreira e aparecer. Pode também investir em algo novo que pode dar muito certo. 
Arrisque um pouco, taurino!

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: Ter novas ideias te fará expandir, por isso é que 
leituras e atividades lúdicas novas estão favorecidas. Que tal sair para dançar ou se 
matricular numa aula de patins ou de um novo idioma? Seja criativo e se jogue em 
alguma coisa diferente que sempre quis fazer. Caso não seja possível, busque novos 
conhecimentos na internet: bordar, pintar, fazer artesanato... É uma semana que pede 
que você amplie seus horizontes. A Lua Cheia, passando por Sagitário, vai levar você 
a seguir os outros, então pense se é o que quer mesmo fazer. Pode ser que não queira 
e é importante deixar claras as suas intenções para não fazer o que não está disposto 
e depois colocar a culpa do seu mau humor nos outros. O foco pode não estar dos me-
lhores nesta semana, mas se buscar harmonizar suas tarefas mais difíceis com as que 
mais lhe dão prazer, poderá se sair bem. Ou seja, é preciso equilibrar seu tempo entre 
fazer as coisas para si mesmo e trabalhar. Não vai ser legal chegar no final de semana 
e ter faltado com seus compromissos de bem-estar e lazer.

Câncer – De 21/06 a 20/07: Pode ser uma semana cheia de trabalho e até bem 
cansativa, portanto não descuide da sua saúde. Não force demais seu corpo nem se 
alimente mal, porque a tendência será essa. Você, no meio do caos, tentando se equi-
librar... Pode ser uma ótima semana para meditar e organizar suas emoções, além de 
perceber as coisas à sua volta... Muitas fichas vão caindo. Se quiser começar uma 
terapia ou algum processo de autoconhecimento, é um bom momento. A família pode 
ser o porto seguro, como sempre. De repente, se você está com alguém especial, pode 
até fazer planos de morarem juntos. Para os solteiros, os dias 30 e 1º de Abril estão 
mais apimentados, deixando vocês mais espontâneos e mais magnéticos. Aproveite 
essa energia para circular! Sua mente pode estar divagando e as tarefas podem estar 
te puxando para a realidade, mas pode ser aquele momento em que você pode se 
dar conta de que quer mudar sua vida e que, para isso, precisa buscar ajuda, ter mais 
autoconhecimento ou até começar um novo curso. Ouse ser feliz, porque está mais que 
na hora, querido canceriano! Se você já está trabalhando em seu novo momento de 
vida, tenha paciência, porque tudo está sendo encaminhado, só não pode desanimar!

Leão – De 21/07 a 22/08: Hora de agir e não só ficar elaborando, querido leonino! 
Cuidado com o excesso de socialização nesta semana, que pode acabar fazendo você 
procrastinar o que é importante. Cuidado com o medo de amar, querido leonino! Saiba 
perceber o poder das relações e se permita. No mais, aos que já estão numa relação 
séria, a semana favorece diálogo e planejamento. Muito trabalho nesta semana, com 
alguns atrasados, mas é importante tentar manter o foco e conter a ansiedade, que 
pode estar grande. Mais para o fim da semana, com a Lua minguando em Capricórnio, 
você pode conseguir ser mais produtivo.

Virgem – De 23/08 a 22/09: Você está bem seletivo nesta semana, ainda que 
possa estar bem comunicativo e cheios de iniciativa, querido virginiano. Um novo curso 
pode surgir ou convites para eventos podem aparecer, muito provavelmente tudo ligado 
ao seu trabalho ou à sua carreira. A semana não está muito para a diversão, mas pode 
estar muito propícia para os que já estão apaixonados fazerem planos. No final da se-
mana, a Lua vai começar a minguar, então é um bom momento para descansar ao lado 
do ser amado, na segurança do seu lar, fazendo, juntos, aquela faxina ou limpeza que 
você adora. Mãos à obra. Abram espaço para o novo! Bastante movimento no trabalho. 
Sua comunicação está boa e deve te ajudar a resolver os problemas que surgirem no 
meio do caminho. Use-a com sabedoria.

Libra – De 23/09 a 22/10: Você pode muito bem-estar planejando suas férias, uma 
viagem ou, quem sabe, um novo curso ou uma nova atividade... Se esse for o caso, sua 
semana vai ser bem animada e divertida. Inclusive pode ser o momento de buscar algo 
que traga até você novas pessoas. Está na hora de buscar sua turma, querido libria-
no. Novas pessoas podem surgir na sua vida e, portanto, novos amigos abrem novos 
mundos e novas possibilidades... Se está procurando alguém especial, não vai demorar 
a surgir. Se já tem alguém em vista, está na hora de tomar atitude e esperar a magia 
acontecer. Aos comprometidos, aproveitem a estada de Vênus em Áries e permitam-se 
ser conduzidos. Deixe o ser amado escolher as atividades do casal nesta semana. 
É hora de abandonar a rotina. É um bom momento para agir com liderança, querido 
libriano! Você vai precisar de bastante poder. Use o seu, coloque limites, desenvolva 
estratégias e use sua inteligência. A semana pede isso.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: A Lua Cheia vai passar pelo seu signo, trazendo um 
pouco de energia e vontade de se harmonizar com as pessoas, pondo-se à disposição 
e usando seu poder de liderança, já que o Sol segue em Áries, iluminando sua casa 
com motivação e disposição. É uma boa semana para colocar sua rotina de exercícios 
em dia. Cuidado com os desafios nas relações. Fique longe de atritos e situações ten-
tadoras. Lilith desafia bem suas relações, principalmente essa semana de Lua Cheia. 
Pode fazer um \”happy hour\” e isso causar uma briga com seu par, por exemplo. Fique 
atento a todos os exageros. Cuidado com discussões com superiores. Traga seu poder 
e sua iniciativa para o seu trabalho, mantenha a postura de dedicação e de ambição, 
mas não atropele as pessoas. É importante se manter numa postura de humildade e 
manter a paciência.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: Você pode se sentir muito inspirado nesta semana 
ou muito pra baixo. Tome cuidado com os pensamentos negativos que farão mal a você. 
Busque se abrir com pessoas próximas. Mercúrio em Peixes ativa sua casa de espon-
taneidade, então aproveite para se abrir ou se dedicar a alguma atividade terapêutica. 
Você pode ter que ajudar a motivar as pessoas à sua volta ou é você, como disse, que 
vai precisar desse empurrão dos seres amados. A semana está bem 8 ou 80. Se você 
se sentir inspirado, é importante se colocar em uma posição de ajudar as pessoas. Po-
nha sua sabedoria para fora e dê seus pitacos e conselhos. Para o trabalho, é uma boa 
semana para se colocar à disposição para ajudar e ser útil. Organize-se e coloque-se 
à disposição para ajudar mais na área onde atua ou até na sua casa. Isso vai render 
muitos benefícios indiretos a você, além de mais reconhecimento.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: Tome cuidado, nesta semana, com perdas fi-
nanceiras. Fique atento, querido Capricorniano, para não fazer maus negócios, prin-
cipalmente no setor imobiliário. Mercúrio, em conexão com Netuno, não traz um bom 
cenário para compra e venda de casa, por exemplo. Aguarde um pouco. Todos os seus 
contratos podem sofrer atrasos, então é hora de analisar tudo com cuidado, todos seus 
passos, pois Saturno se conecta a Marte, então evite os impulsos. A semana pede mais 
harmonia na família e no lar. É hora de resolverem algum problema na casa juntos e de 
se organizarem, conversarem. Tome cuidado com a dispersão das energias em casa, 
como chegar em casa e ficar pensando no trabalho, por exemplo, ou levar muito traba-
lho para a casa. A semana será intensa e haverá muita necessidade de ser multitarefa, 
mas, no final da semana, com a Lua Minguando no seu signo, querido capricorniano, é 
hora de dar uma boa pausa para descansar e se conectar a outros assuntos que você 
está procrastinando.

Aquário – De 21/01 a 19/02: Tome cuidado com a palavra ríspida e sem cuidado, 
que pode gerar conflitos. Evite expor sua opinião para quem não vai entender ou dar 
a mínima. É melhor deixar pra lá e ser feliz do que ganhar pela razão. Tente equilibrar 
essa necessidade de expor o tempo todo o que você pensa, querido aquariano. Vale a 
pena expor, sim, mas sem julgamentos ou agressividade. O Sol em Áries se opõe à Lua 
em Libra, que abre a semana. Ela se alia a Saturno em Aquário, que acaba trazendo 
a necessidade de fazer você falar e se posicionar, mas tente agir com equilíbrio. Aliás, 
o equilíbrio vai ser exigido durante a semana toda, porque a Lua vai fazer uma série 
de oposições que mexem com a sua estabilidade emocional. Quanto mais companhei-
rismo e orgulho você sentir e demonstrar para a pessoa amada, mais conexão entre 
vocês existirá. Aproveite seu senso de generosidade e ofereça ajuda em casa. É um 
bom momento para renovar a casa com a família também; pode até ser que receba 
amigos em casa. Instabilidades e imprevisibilidades no trabalho, então tome cuidado 
com a necessidade de ter controle de tudo. Solte e tenha calma. Saturno pede cuidado 
e planejamento a longo prazo.

Peixes – De 20/02 a 20/03: É uma boa semana para mostrar bastante paciência e 
jogo de cintura sem perder a coragem de avançar. Como a intuição é um ponto alto e a 
necessidade de se conectar ao que deseja está forte, é legal anotar as coisas, buscar 
se organizar e ter sempre um tempo de qualidade para si mesmo nesta semana. A co-
municação está bem ativa, então receba bem com gentileza as pessoas que chegarem 
até você. É um bom momento para se posicionar, mas sem necessidade de criar atritos. 
É preciso mostrar seu ponto de vista de forma amorosa. Mantenha sua visão aberta e 
saiba trabalhar em equipe. É preciso abrir espaço para receber bem as pessoas no 
ambiente de trabalho. Pode ser uma semana em que você fica de papo, então tome 
cuidado com a perda de foco e, por causa dela, com a perda de produtividade. Saturno 
pede essa cooperação e essa generosidade em relação às ideias dos outros. Quanto 
mais aberto estiver, melhor será a semana.

Horóscopo
NOVELAS

Amor de Mãe – Globo – 21h - sexta-
-feira: Sandro confessa seu crime na 
relojoaria e entrega o livro-caixa de Be-
lizário a Miriam. Verena decide romper 
seu relacionamento com Álvaro. Miriam 
orienta Raul e Vitória a esconderem San-
dro. Camila é indicada a um prêmio na 
Educação, e estranha o comportamento 
de Thelma. Verena impõe condições a 
Lucas para continuar na casa de Álvaro. 
Leila pede ajuda a Lídia e Magno para 
cuidar de Brenda. Durval se muda para a 
casa de Natália. Dois meses se passam. 
Lucas abandona Álvaro. Sandro volta de 
seu esconderijo. Camila reconhece Veiga 
como seu atropelador.

Salve-se Quem Puder – Globo – 19h - 
sexta-feira: Luna/Fiona, Alexia/Josimara 
e Kyra/Cleyde conseguem embarcar no 
ônibus para São Paulo. Dionice descon-
fia de que Bia se encantou por Tarantino. 
Zezinho impede as três de seguir viagem. 
Mário diz a Juan que voltará a andar pela 
filha. Gabi não esconde o interesse em 
Juan. Ermelinda e Zezinho descobrem 
a verdadeira identidade de Alexia, Luna 
e Kyra e do assassinato que elas teste-
munharam. Petra pede para fazer o teste 
de atriz para substituir Alexia na novela. 
Zezinho avisa a Luna/Fiona, Alexia/Josi-
mara e Kyra/Cleyde que ele e Ermelinda 
irão com elas para São Paulo.

A Vida da Gente – Globo – 18h - sex-
ta-feira: Vitória conversa com Marcos 
sobre Dora e aumenta ainda mais sua 
desconfiança. Lourenço se desaponta 
quando o editor afirma que não lançará o 
livro que ele escreveu. Laudelino tenta se 
reaproximar de Iná. Cris tenta falar com 
Jonas na academia, mas ele não dá lhe 
atenção. Rodrigo e Manuela conversam 
com uma psicóloga sobre Júlia. Dora 
fica tensa com os questionamentos de 
Vitória. Jonas faz as pazes com Cris e 
pensa em fazer uma proposta para que 
seu irmão, Lourenço, seja o doador da 
inseminação.

Malhação – Globo – 17h30 - sexta-fei-
ra: Jade comemora a repercussão do 
vídeo de Bianca. Jeff entrega a Mari o 
anel que Lincoln comprou para ela. Duca 
questiona Bianca sobre o vídeo divulga-
do na internet, e a menina se enfurece 
com João. Tomtom sugere que Pedro 
declame para Karina a letra da música 
que escreveu para ela. Jade confirma a 
Bianca que foi ela quem postou o vídeo 
na internet. Delma leva Marcelo para fa-
zer ioga com Roberta. Mari vê o carro de 
Franz e se afasta de Jeff. Tomtom pede 
a um funcionário do parque que pare a 
roda-gigante quando seu irmão e Karina 
estiverem no alto. Franz exige uma con-
versa com Mari. Pedro declama a música 
para Karina, que tenta disfarçar sua co-
moção. Pedro passa mal.

Floribella – Band – 20h20 - sexta-fei-
ra: Delfina e Luciano tentam roubar o 
dinheiro de Fred. Flor diz a Marinês que 
é absurda a história da ex-noiva de Fre-
derico ser sua irmã. Delfina flagra Malva 
e Pacheco aos beijos.

Chiquititas – SBT – 20h50 - sexta-feira: 
Ainda trancados na sala de aula de casti-
go por terem colado na prova, Janu, Jan-
jão, Mosca e Bia estão com fome e não 
veem a hora de alguém perceber que es-
tão trancados. Mosca e Bia lembram que 
sobrou um pouco do lanche do recreio e 
acabam dividindo os alimentos com os 
encrenqueiros e orgulhosos, Janu e Jan-
jão. Miguel conversa escondido com a 
mãe, Valentina, na mansão dos Almeida 
Campos. Ele diz que espera a rápida me-
lhora da mãe. Carmen aparece. Miguel, 
escondido, escuta Carmen dizer que 
Valentina deveria estar num asilo e que 
não passa de um peso para os Almeida 
Campos. Na França, Cintia diz para Ga-
briela que foi namorada de seu pai, José 
Ricardo, por quem foi apaixonada. Cintia 
se prontifica a ajudar Gabriela a voltar 
para o Brasil e diz que é um absurdo 
Carmen forçá-la ficar na França. Cintia 
pede para Gabriela não contar nada para 
Nicolette (Gabriela Rosas) e para tomar 
cuidado com Carmen. A mulher enfatiza 
que José Ricardo não confiava nada na 
tia de Gabriela. No orfanato, Samuca 
tenta impressionar Vivi, por quem está 
apaixonado. Ele coloca uma jaqueta e 
fica sem óculos, apesar de não enxergar 
nada sem eles. Carol vai até a escola, 
libera a porta e dá uma bronca no mo-
nitor da escola pela desatenção com as 
crianças. Mosca se aproxima de Janu e 
oferece carona para ela e Janjão. Junior 
questiona Carmen sobre quem é Sofia. 
Carmen inventa que é a prima de uma 
amiga dela, Nicolette. A megera diz que 
Sofia não “bate bem da cabeça”. Junior 
não acredita muito. Maria Cecília surta ao 
ver seu apartamento todo bagunçado e 
diz que não aguenta mais a sogra Gilda 
(Monique Lafond) e as irmãs de Tobias, 
Tamires (Bruna Thedy) e Tabata (Cris 
Rodrigues) em sua casa. Shirley Santa-
na se arruma toda. Cícero vai até a casa 
dela para um jantar romântico e entrega 
flores para a amada. JP faz um vídeo 
para se declarar para Mili. As chiquititas 
descobrem o vídeo na internet e Mili não 
gosta, por achar que é muita exposição. 
A mãe de Tobias decide ir embora com 
as filhas. Maria Cecília pede desculpa, 
diz que estava nervosa, mas não surte 
efeito. Tobias aparece e não compreen-
de o que aconteceu. Maria Cecília acha 
que estragou tudo. Dani estranha a casa 
e os novos hábitos com o pai, Bruno. Fer-
nando prepara um jantar romântico para 
Carol. O celular dele toca, mas o médico 
não atende. Carol acha esse mais um 
comportamento exótico do médico. Mili 
vai conversar com JP, pede para ele tirar 
o vídeo da internet, pois ela não gosta 
de ser o centro das atenções. O músico 
pede pra reatarem no namoro. Mais tar-
de, Marian aconselha Mili a tentar esque-

cer Mosca e aceitar voltar com JP.

Amores Verdadeiros – SBT – 18h15 - 
sexta-feira: Beatriz diz a Salviano que 
Francisco é seu irmão. Nikki comenta 
com Kendra que está interessada em 
Francisco. Vitória chega à Meta Imagem. 
Nelson vai até a sala dela e é surpreen-
dido com um pedido de divórcio. Nelson 
pede a ela uma oportunidade. Nikki diz à 
mãe que quer ir para a Europa, mas Vitó-
ria pede a ela que fique. Francisco ouve 
a conversa e fica feliz. Cristina chega em 
casa e percebe que sua cama está com 
cheiro de um perfume feminino. Paula 
chega e conta que vitória dormiu na sua 
cama. Furiosa ela vai até a Meta Imagem 
e entra na sala de Vitória.

Triunfo do Amor – SBT – 17h15 - sex-
ta-feira: Bernarda leva a criança para a 
casa de uma mulher que trabalhou para 
sua família. Dona Milagres leva um cho-
que ao não encontrar a criança e acusa o 
Escorpião de tê-la levado, mas ele nega. 
Leandra se aproxima de Max e, brinca-
lhona, pergunta se não vai cumprimentar 
sua mãe. Guilherme diz que também 
deve cumprimentar seu pai. Furioso, Max 
dá uma bofetada em Guilherme, diz que 
fez o teste de DNA e que ele não é seu 
pai. Helena suplica a Guilherme que não 
a deixe, mas ele a despreza. Max exige 
que sua mãe explique por que inventou 
essa mentira e ela admite que fez para se 
vingar de Osvaldo. Maria Desamparada 
enlouquece de dor ao saber que seu filho 
foi raptado. Bernarda diz a Padilha que 
seu filho, João Paulo, é o pai biológico 
de Maria Desamparada e, portanto, ela 
é a filha de Vitória. Max acusa Alonso de 
ter roubado seu filho. Ele nega e, logo 
depois sofre um desmaio diante de Max 
e Maria.

Gênesis – Record – 21h - sexta-feira: 
Abrão fala com Sarai sobre a descoberta 
que fez na caverna. Agar fica apavorada 
com o castigo dado por Aat. Terá fica 
satisfeito com a descoberta de Abrão e 
dá uma próspera notícia. Helda (Izabella 
Bicalho) pede para Adália cuidar de suas 
filhas. Alom (Marcelo Arnal), Gate e Azel 
se interessam nas meninas. Terá decide 
adiar a ida à Canaã. Terá nomeia o vilare-
jo com o nome de seu filho morto: Harã. 
Abrão fica magoado com a cobrança do 
pai. Aat elogia Agar. Deus fala com Abrão 
e chora. Lúcifer é exaltado pelas pessoas 
de Sodoma. Aat dá uma nova missão à 
Agar. Simei (Alexandre Slaviero) e Lotam 
negociam o casamento dos filhos. Adália 
se surpreende com Massá. Abrão conta a 
novidade para Terá. 

FILMES

Arthur, o Milionário Irresistível - Globo 
- 15h - sexta-feira: Arthur Bach é um mu-
lherengo rico e irresponsável que sempre 
contou com os conselhos de Hobson, 
sua babá de longa data. Agora, para 
manter sua fortuna, ele precisa escolher 
entre um casamento arranjado e lutar por 
Naomi, o seu verdadeiro amor.

Rush – No Limite da Emoção - Band - 
22h45 - sexta-feira: Os anos dourados 
da Fórmula 1 são movimentados pela 
rivalidade entre o brilhante piloto Niki 
Lauda e o playboy James Hunt. A disputa 
entre eles chegou ao auge em 1976.

A Casa de Vidro - Record - 22h45 - 
sexta-feira:  Após os pais de Ruby e de 
seu irmão mais novo Rhett serem mortos 
em um acidente de carro, os melhores 
amigos de seus pais, Erin e Terry Glass, 
tornam-se seus guardiões. As crianças 
ouvem promessas de um mundo de 
opulência e diversão na Califórnia e tudo 
o que eles têm de fazer é mudarem-se 
para a casa da família Glass. Logo, Ruby 
suspeita que Erin e Terry não são os 
guardiões ideais que pareciam ser.

Férias Frustradas - SBT - 23h15 - sex-
ta-feira: Clark Griswold decide tirar férias 
com a esposa e os dois filhos Audrey e 
Rusty! Ao pegar a estada, no novo carro 
da família, rumo ao mais famoso parque 
de diversões do país, a família começa 
a enfrentar curiosa e atrapalhadas situa-
ções, mas a maior de todas ainda estava 
por vir.

Cães De Guerra - Globo - 1h50 - sex-
ta-feira: David Packouz leva uma vida 
tranquila em Miami, é casado e vai ter 
um bebê. Efraim tem um negócio lucrati-
vo e, vendo que David vem passando por 
dificuldades financeiras, resolve chamar 
o amigo de infância para trabalhar com 
ele. Os dois, que na adolescência já fo-
ram presos fumando maconha, entram 
numa nova jornada juntos, descobrindo 
um enorme mercado de venda de armas.

Lar Doce Inferno - Globo - 3h15 - sexta-
-feira: Don Champagne (Patrick Wilson) 
é um homem de negócios bem-sucedido 
casado com uma mulher bipolar, Mona 
(Katherine Heigl), que também sofre de 
transtorno obsessivo compulsivo. O ca-
samento é abalado quando ele começa a 
conviver com uma atraente colega de tra-
balho (Jordana Brewster) e o inevitável 
caso gera consequências inimagináveis.

Redes do Crime - Band - 3h45 - sex-
ta-feira: Brian e Paulie são dois amigos 
de infância que encontraram no crime um 
modo de viver. Já adultos, a dupla acaba 
presa. Quando são libertados, o fantas-
ma da vida criminosa causa pressão na 
amizade e em suas vidas familiares.

Redentor - Globo - 4h35 - sexta-feira: 
Um jornalista aceita ser o laranja de um 
amigo de infância, que é também um 
empreiteiro envolvido em um escândalo 
imobiliário. Após o fracasso do negócio, 
ele encontra Deus e recebe dele uma 
missão.

Novelas e Filmes

Parabéns e felicidades ao 
empresário capivariano, 
Marcelo Castellani, que nesta 
sexta-feira (2), comemora mais 
um ano de vida. Receba os 
votos de paz, saúde e sucesso, 
da esposa Maiara, dos filhos 
Alice e Vicente, familiares, 
amigos, em especial de toda 
equipe da Mega Econômica.

No próximo domingo, 4 de 
abril, a família Bisin estará em 
festa com a passagem de mais 
um ano de vida do amigo 
Ramon Bisin. Receba o carinho
de todos os familiares e 
amigos, em especial da equipe 
da Prefeitura de Capivari. 
Parabéns e felicidades!!!
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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

Câmara aprova projeto 
para ampliação do 

cemitério municipal
São Judas Tadeu

RAFARD

O cemitério muni-
cipal São Judas Tadeu, 
em Rafard será amplia-
do. O projeto de lei que 
prevê abertura de cré-
dito adicional suple-
mentar no orçamento 
vigente do município 
foi aprovado por una-
nimidade na última 
sessão ordinária do Le-
gislativo, na terça-feira 
(30).

O custo previsto da 
obra é de pouco mais 
de R$ 310 mil, e con-
templa a ampliação do 
cemitério. Ainda em 
2019, a compra de ter-
reno para a construção 
de novas sepulturas já 
estava praticamente es-
gotada.

“Como é sabido, a 
capacidade atual para 
sepultamento do Ce-
mitério Municipal de 
Rafard está se esgotan-
do, sendo necessária 
uma urgente amplia-
ção, para se evitar uma 
eventual impossibili-
dade de sepultamento”, 
disse a prefeitura na 
justificativa do projeto 
de lei.

Sem espaço, a solu-
ção do governo muni-
cipal foi buscar a doa-
ção de uma área ao lado 
do cemitério atual com 
a empresa Radar Pro-
priedades Agrícolas. A 
doação foi concedida e 
o contrato firmado em 
abril do ano passado. 

Os dois entrevistados 
desta edição são os vere-
adores Rodolfo Minçon, 
de Rafard, e Nelson de 
Sousa Soares de Capi-
vari. Ambos  possuem 
experiências no Legis-
lativo e já atuaram em 
mandatos anteriores.

O vereador do mu-
nicípio de Mombuca, 
Valdemir Mora Pedroso, 
mais conhecido como 
Palitinho, recebeu o 
convite para participar 
das entrevistas, mas não 
retornou o contato. 

Rodolfo Minçon
O funcionário públi-

co e almoxarife com 35 
anos de serviços na Pre-
feitura de Rafard, Ro-
dolfo Antônio Minçon, 
tem 55 anos e está filia-
do ao PSL.

Foi eleito com 179 
votos. Este é o seu 3º 
mandato, e ele já ocu-
pou uma das cadeiras do 
Legislativo nos anos de 
2009/2012 e 2013/2016, 
inclusive, já foi presi-
dente da Câmara Muni-
cipal.

Na sua definição 
do papel do vereador, 
Rodolfo afirma que o 
Legislativo tem, por 
obrigação, buscar o 
cumprimento da lei, da 
boa aplicação e gestão 
dos recursos públicos e 
zelar pela representativi-
dade do povo.

Minçon defende a ne-
cessidade de uma políti-
ca mais eficiente voltada 
para o funcionalismo 
público, que segundo 
ele, vem sendo desva-
lorizado há bastante 
tempo. Como vereador 
e funcionário público, 
ele se diz comprometido 
com esta causa. 

Outros três assuntos 
pertinentes à sua atua-
ção como vereador, e 
que Minçon considera 

de extrema importância 
para a qualidade de vida 
no município são nas 
áreas de Saúde, Distrito 
Industrial, para geração 
de novos empregos, e 
defesa dos animais.

Os problemas pre-
sentes no abastecimento 
de água também foram 
citados por ele, como 
por exemplo, a neces-
sidade da manutenção 
constante dos poços e a 
previsão de uma reserva 
para uso de água de su-
perfície, tendo em vista 
o crescimento do muni-
cípio. Uma ação rápida 
e efetiva nesta área é um 
dos posicionamentos de-
fendidos pelo vereador 
rafardense. 

Nelson Soares
O vereador do Le-

gislativo capivariano, 
Nelson de Sousa Soares, 
tem 50 anos, é casado e 
tem uma filha. Ele reside 
em Capivari há 25 anos, 
e sua profissão é tecelão.

Nelson está filiado ao 
PL e iniciou sua traje-
tória política em 2004, 
quando na eleição da-
quele ano, foi suplen-
te de vereador, com 
623 votos. Na metade 
daquele mandato, em 
2007, Nelson assumiu a 
vereança e de lá até os 

dias de hoje foi reelei-
to sucessivamente nas 
eleições de 2008, 2012, 
2016 e 2020. Nesta últi-
ma, recebeu 658 votos.

Assim como outros 
vereadores já entrevis-
tados, Nelson também 
acredita que o vereador 
deve desempenhar o 
papel de elo de ligação 
entre o Executivo e a 
população. Nestes seus 
14 anos de vereador, ele 
afirma que foi atuante 
em todas as áreas, com 
mais proximidade na 

Saúde e na Assistência 
Social.

Entre as principais 
necessidades de Capiva-
ri, Nelson Soares afirma 
que é necessário adotar 
medidas urgentes para 
ampliar os serviços de 
Saúde, uma vez que, um 
grande número de cirur-
gias eletivas foi suspen-
so, e a taxa de ocupação 
dos leitos de UTI, dispo-
níveis para os pacientes 
com COVID-19 no mu-
nicípio, está em 100% 
há vários dias.

Conheça o vereador da sua cidade
Série ‘Meu representante’  | Rodolfo Minçon e Nelso de Sousa Soares participam nesta edição

Rodolfo Antônio Minçon é funcionário público e vereador em Rafard (Foto: Túlio Darros/O Semanário)

Nelson de Sousa Soares é vereador em Capivari (Foto: Divulgação/Legislativo)
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Adusmec pede ajuda 
para continuar com 

distribuição de marmitas

A Adusmec (Associa-
ção dos Usuários da Saúde 
Mental de Capivari), fun-
dada em 2015, está pre-
cisando de doações para 
manter um projeto social 
de distribuição de marmi-
tas aos sábados.

O projeto começou há 
cerca de dois anos, mas 
com a pandemia, o número 
de famílias que procuram 
pelas refeições aos sába-
dos só vem aumentando.

“Começamos com 20 
a 30 doações de marmi-
tas. Ano passado já subiu 
para 80, e hoje já são 150 
refeições todos os sába-
dos”, diz o presidente da 
Associação José Luiz Ga-
gliardi. 

A principal necessidade 
da Associação é a arreca-
dação de carnes e embala-
gens de isopor para servir 

as marmitas. Segundo Ga-
gliardi, para 150 marmi-
tas, são gastos em torno 
de 25 quilos de carne toda 
semana.

Com as restrições da 
fase emergencial da Co-
vid-19, as ações da Adus-
mec para angariar recursos 
estão paradas. As arrecada-
ções em supermercados, a 
feira do livro na praça cen-
tral, o bazar, o sebo com a 
venda de livros na sede da 
Associação, entre outras 
atividades, eram as alterna-
tivas dos voluntários.

Os que puderem cola-
borar, podem fazer conta-
to através do (19) 99265-
0238, com o presidente 
da Associação. A sede da 
Adusmec fica na rua An-
dré de Melo, 286, centro e 
o telefone é o (19) 3492-
1882.

SOLIDARIEDADE

Marmitas são entregues na sede da associação (Foto: Ivanete Cardoso)

Prefeitura entrega mais de mil ovos de 
chocolate aos alunos da rede municipal

Rafard  |  Atividades remotas também foram retomadas nas unidades municipais de Ensino

A Prefeitura de Ra-
fard, por meio da Direto-
ria da Educação voltou a 
partir dessa semana com 
as aulas remotas na rede 
municipal. Nos dias 30 
e 31 de abril, as escolas 
se organizaram  com um 
cronograma de retirada 
de atividades por sé-
ries,  cumprindo todos 
os protocolos sanitários 
de cuidados contra a Co-
vid-19.

Na ocasião, cada 
criança recebeu  um ovo 
de chocolate em come-
moração à Pascoa. Os 
alunos dos sítios recebe-
ram tanto as atividades 
quanto os ovos de Pás-
coa em suas residências.

Para o prefeito de Ra-
fard,  Fábio Santos, a en-
trega dos ovos é bastante 
oportuna já que diante 
da situação atual, mui-
tas famílias passam por 
dificuldades financeiras 
sem possibilidades de 
compra. 

“Confesso que gos-
taria de sentir o calor 
humano de cada crian-
ça, propiciar a visita do 
coelhinho em todas as 

escolas, mas temos to-
dos que nos proteger. O 
momento é de distancia-
mento, mas sem nunca 
nos esquecermos que 

devemos estar sempre  
com os nossos corações 
unidos. Se Deus quiser, 
logo tudo isso vai pas-
sar,” registrou Santos.
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Rafard inicia o Refis 2021 
na próxima segunda-feira

Economia  |  Dívida Ativa dos contribuintes está perto dos R$ 6 milhões

No próximo dia 05 de 
abril (segunda-feira), a 
Prefeitura de Rafard inicia 
o REFIS – Programa de 
Recuperação Fiscal 2021. 
O objetivo com o REFIS, 
é aumentar a receita do 
município e proporcionar 
ao contribuinte o parcela-
mento e a quitação de dí-
vidas atrasadas com a pre-
feitura. 

No Programa estão pre-
vistos parcelamentos de 
dívidas de IPTU, tarifas 
de funcionamento para co-
mércios, taxas de água e 
esgoto, entre outros, com 
pagamento em aberto até 
31 de dezembro de 2020. 

Com o REFIS, a ad-
ministração municipal 
pretende recuperar, pelo 
menos parte, dos R$ 5,8 
milhões em Dívida Ativa, 
valor este sem o acréscimo 
de juros e multas.  Deste 
montante, são devidos na 
municipalidade, R$ 2,4 
milhões só em tarifas de 
água, e outros R$ 1,9 mi-
lhão em IPTU. 

O parcelamento pode 
ser feito em até 48 vezes, 

com parcela mínima de 
R$ 100 para pessoa física 
e R$ 200 para pessoa jurí-
dica. O prazo vai até 31 de 
julho, podendo ser prorro-
gado até 31 de dezembro 
de 2021.  

O Programa prevê 
100% de desconto de juros 
e multa para pagamento à 
vista. Em até 12 parcelas, 
o desconto é de 90%, em 
24 vezes, o desconto cai 
para 80%, em 36 o des-
conto é de 60% e em 48 
meses é de 40%.

Por conta da pandemia 
do coronavírus, estão sus-
pensos os atendimentos 
presenciais. O atendimen-
to para o REFIS será por 

telefone ou e-mail, de se-
gunda a sexta-feira, em 
horário comercial. 

Para parcelar débitos 
das tarifas de água e esgo-
to, o munícipe deve ligar 
para o Departamento de 
Água e Esgoto através do 
3496-1949 ou 3496-1951, 
ou fazer contato através 
do e-mail: agua@rafard.
sp.gov.br.

Os débitos de IPTU, 
taxas de funcionamento 
de comércio, entre outras, 
são parceladas através do 
Setor de Cadastro. Os te-
lefones são: 3496-7534 ou 
3496-7528, ou ainda atra-
vés do e-mail: cadastro@
rafard.sp.gov.br.

Vereadores aprovam honrarias e ampliação do cemitério
Política  |  Confira os temas discutidos e aprovados na última sessão ordinária da Câmara Municipal de Rafard, inclusive os debatidos na tribuna livre

Na sessão da Câmara 
Municipal de Rafard da úl-
tima terça-feira (30) foram 
aprovados dois Projetos de 
Lei, de autoria do Poder 
Executivo, e três Decretos 
do Legislativo.

Do Executivo, foi apro-
vado em regime de urgên-
cia e por unanimidade, o 
Projeto de Lei 11/2021, 
que trata sobre a criação 
do novo Conselho Mu-
nicipal de Acompanha-
mento e Controle Social 
do Fundo de Manutenção 
em Desenvolvimento da 
Educação Básica e Valo-
rização dos Profissionais 
(CACS- FUNDEB), em 
cumprimento a Lei federal 
14.113, de 25 de dezembro 
de 2020.

Também em regime de 
urgência e por unanimida-
de, foi aprovado o Projeto 
de Lei 13/2021, que auto-
riza o Executivo a abertu-
ra de crédito adicional su-
plementar no valor de R$ 
310.918,51, para as obras 
de ampliação do cemitério 
municipal.

Para a entrega dos títu-
los de Cidadão Rafardense, 
Honra ao Mérito e Meda-
lha Luíz Ortolani, foram 
aprovados, por unanimi-
dade, os Decretos 01, 02 
e 03/2021 do Legislativo 
Municipal.

De autoria do vereador 
Rodolfo Minçon, o Títu-
lo de Cidadão Rafardense 
será concedido ao médico 
Dr. Lino Capóssoli Neto, 
um dos profissionais mais 
antigos da Unidade de Saú-
de. O Título de Honra ao 
Mérito será concedido aos 
profissionais de saúde da 
Unidade Básica, que atam 
na linha de frente do en-
frentamento a Covid-19. A 
autoria é do vereador e pre-
sidente da Casa, Alexandre 
Fontolan.

A Medalha Luíz Or-
tolani, uma indicação do 
vereador Ernesto Brigati, 
será concedida ao morador 
José Antônio Fagah, pelos 
serviços prestados junto à 
comunidade.

Sobre a Entrega dos 
Títulos e Honrarias, o pre-
sidente da Câmara Ale-
xandre Ferraz Fontolan 
informou que devido ao 
período restritivo da fase 
emergencial de combate 
ao avanço do coronavírus, 
as atividades com aglome-
rações no plenário estão 
suspensas, portanto a Sole-
nidade ainda não tem data 
para acontecer. 

Ação conjunta
O presidente do Legis-

lativo Alexandre Ferraz 
Fontolan, e os demais ve-
readores do município, as-
sinaram a Ação Conjunta 
“Todos Contra o COVID”, 
uma iniciativa dos verea-
dores de Capivari Denilton 
Rocha dos Santos, Elissan-
dro da Silva Leite, Ruan 
Henrique Pellegrini e Thia-
go Júnior Braggion. 

O objetivo é reunir assi-
naturas dos representantes 
do Legislativo e Executivo 
da região para angariar re-
cursos e apoio do Governo 
Estadual, em prol da San-
ta Casa de Capivari, que 
atualmente não dispõem 
de leitos de UTI para aten-
dimento dos casos de Co-
vid-19.

TRIBUNA LIVRE 
Marcelo 
Bueiros abertos, com 

acúmulo de água e entupi-
dos por resíduos e folhas, 
foi o primeiro assunto do 
vereador Marcelo na tribu-
na. Ele deu exemplos, como 
na rua Pracinha Fábio e na 
parte baixa da popular, e 
pediu providências ao Exe-

cutivo, lembrando, inclusi-
ve, o aumento dos casos de 
Dengue no município.

Outro assunto do ve-
reador foi a solicitação de 
estudos para a criação de 
uma área de lazer no bairro 
Lurdes Abel, segundo, ele 
um pedido feito por mães, 
que residem no bairro. 

Cobrado por morado-
res, sobre o abastecimento 
de água potável em Itape-
va, Marcelo comentou so-
bre a compra de um filtro, 
para instalação no poço 
artesiano, que segundo, ele 
está sendo providenciado 
pela prefeitura. O vereador 
pediu agilidade na compra 
do equipamento. 

Doca
Doca fez um alerta em 

tribuna sobre as condições 
de trabalho dos funcio-
nários da prefeitura que 
fazem os serviços de lim-
peza e roçagem nas ruas 
e praças do município. “O 
pessoal é transportado no 
mesmo veículo junto com 
ferramentas de trabalho, é 
preciso dar mais condições 
de trabalho para eles”, dis-
se o vereador.

O vereador também in-
dicou a compra de mesas, 
cadeiras e um toldo para 
proteção do sol, durante os 
horários de almoço e des-
canso destes funcionários 
que executam serviços ex-
ternos, bem como, a aqui-
sição dos equipamentos de 
proteção individual.

Doca encerrou fazendo 
uma reclamação sobre uma 
funcionária atendente da 
Vigilância Sanitária, que 
segundo ele, numa ligação 
ao departamento, a mesma 
o tratou com falta de cor-
dialidade e respeito. 

Zape
Luis Fernando Zape 

fez críticas sobre duas si-
tuações, que segundo ele, 
ocorrem no bairro Lurdes 
Abel. Trata-se da falta de 
iluminação e das obras de 
lombadas, feitas recente-
mente no bairro.

Sobre a iluminação, 
em duas das ruas do Lur-
des Abel, o vereador pediu 
providencias, através de 
indicação, para que a pre-
feitura faça o projeto de 
extensão da rede e encami-
nhe a CPFL, para solução 
do problema. 

Sobre a construção de 
lombadas, no mesmo bair-
ro, e também no Jardim 
São Carlos, Zape afirma 
que o serviço não garante 
a segurança que os locais 
precisam. “São três lomba-
das, duas no Lurdes Abel e 
uma no São Carlos. Gas-
tou o dinheiro, continua 
perigoso e continua sem 
segurança”, afirmou em 
tribuna.

Outros três assuntos 
também foram abordados 
por Zape. A falta de trans-
porte público para bairros 
como o Sete Fogões e Ita-
peva, a regulamentação de 
lei de sua autoria, sobre a 
concessão de carteirinha 
para pessoas com autismo 
e as modificações em lei já 
existente que dá direito ao 
uso de transporte público 
por deficientes. 

Pedrinho
Pedro Reinaldo da Rosa 

reforçou a reclamação do 
vereador Doca, sobre o 
transporte dos funcionários 

de serviços de rua. “Eles 
vão no mesmo ônibus com 
enxada, vassoura, equipa-
mentos, tudo junto. Isso 
tem que ser revisto”, disse 
em tribuna.

Mais uma vez, o verea-
dor falou sobre o problema 
do constante vazamento de 
água na rua Felício Vigo-
rito, no final do bairro da 
bomba. Trata-se, conforme 
relato do vereador, de uma 
vertente que foi soterra-
da, e após a construção de 
um muro, a água escorre 
o tempo todo, alagando a 
calçada e trechos da rua. 
Pedrinho disse que ainda 
aguarda reposta do Execu-
tivo sobre a solução para o 
problema, que já se arrasta 
há anos.

No final de sua fala, 
ele fez agradecimentos ao 
Executivo por atender duas 
de suas indicações. Uma 
foi a aquisição de um apa-
relho celular para a Guarda 
Civil Municipal para aten-
dimento das chamadas du-
rante as rondas. O outro foi 
a compra de telas de pro-
teção para uso nos serviços 
de limpeza e capinação nas 
ruas, evitando acidentes 
com pedras e gravetos. 

Minçon
Rodolfo Minçon falou 

sobre Saúde. Ele começou 
sugerindo que testes rá-
pidos de Covid-19 sejam 
aplicados, semanalmente, 
em todos os funcionários 
do Serviço Municipal de 
Saúde. 

Na sequência, Minçon 

citou as melhorias já apli-
cadas pela atual gestão do 
Serviço de Saúde do muni-
cípio, como o aumento do 
número de profissionais pe-
diatras e psicólogos, a apli-
cação das doses de vacina 
em todos os profissionais 
de saúde, de uma só vez, a 
oferta dos exames penden-
tes que estavam na fila de 
espera, a abertura da far-
mácia da Unidade de Saúde 
em pontos facultativos e o 
novo serviço de atendimen-
to de Cardiologia.

Fontolan
O presidente Alexandre 

Fontolan reforçou a neces-
sidade da instalação de câ-
meras de segurança nas es-
colas e creches municipais, 
de acordo com lei munici-
pal de sua autoria.

Outro assunto foi sobre 
a necessidade de ampliar 
as possibilidades de paga-
mento das contas de água, 
em agências bancárias ou 
por aplicativos, o que hoje 
ocorre somente nas lotéri-
cas e na tesouraria da pre-
feitura.

Fontolan finalizou o uso 
da tribuna solicitando es-
tudo do Poder Executivo 
sobre a redução da taxa de 
cobrança da vigilância sa-
nitária aos comerciantes e 
a suspensão, temporária, 
do pagamento do IPTU, 
por 90 dias, medida, se-
gundo o vereador, que 
poderá ajudar a superar as 
dificuldades de orçamento 
das famílias neste período 
da pandemia.
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Para aqueles que as-
sim como eu gosta de 
conhecimento, veja caro 
leitor amigo, o que pode 
ser encontrado na in-
ternet, tendo paciência, 
e é claro tempo para se 
dedicar à pesquisa para 
saber mais da história de 
nossa cidade.

Dia desses, ao pesqui-
sar sobre determinado 
assunto, me deparei com 
uma cópia do Decreto, 
datado do ano de 1911, 
que acabou por dar ori-
gem à nossa cidade, 
quando concedeu auto-
rização para a Sociedade 
de Exploração Agrícola 
da Vila Ra�ard (foto), 
funcionar no Brasil. 

Atentem para o fato 
de que a « Société d’Ex-
ploitation Agricole de 
Villa Ra�ard » foi criada 
e devidamente registra-
da em Paris, na França, 
para que o Presiden-
te Hermes da Fonseca, 
pudesse conceder, por 
Decreto que transcrevo 
abaixo, autorização para 
seu funcionamento em 
nosso país. 

Decreto nº 8.999, de 
27 de setembro de 1911. 
Concede autorização á 
« Société d’Exploitation 
Agricole de Villa Ra�ard 
» para funccionar na Re-
pública. O Presidente da 
República dos Estados 
Unidos do Brazil, atten-

dendo ao que requereu a 
« Société d’Exploitation 
Agricole de Villa Ra�ard 
», sociedade anonyma, 
com séde em Paris, de-
vidamente representada,

Decreta: 
Artigo único. E’ con-

cedida autorização à « 
Société d’Exploitation 
Agricole de Villa Ra�ard 
» para funccionar na Re-
pública com os estatutos 
que apresentou, median-
te as cláusulas que a este 
acompanham, assigna-
das pelo Ministro de 
Estado dos Negócios da 
Agricultura, Industria e 
Commercio, �cando a 
mesma companhia obri-
gada a cumprir as for-
malidades exigidas pela 
legislação em vigor.

Rio de Janeiro, 27 de 
setembro de 1911, 90º da 
Independência e 23º da 
República. Hermes R. da 
Fonseca.Pedro de Toledo. 

De posse dessa auto-
rização e do Extracto da 
Acta da sessão do Con-
selho de Administração 
de 3 de maio de 1911, 
onde relata estarem pre-
sentes os senhores: Mau-
rice Allain, Roger Baron, 
Edmond Bloch, Paul 
Bregnot, Fernand Doré, 
Lucien Mellier e Ed-
mond Steinheil, o Con-
selho de Administração 
outorga poderes ao ad-
ministrador e delegado 

Sr. Maurice Allain, que 
nomeia o Sr. �eodore 
Duvivier que represen-
tará a Sociedade perante 
o Governo e os poderes 
públicos do Brazil.

Por extracto confor-
me o presidente do Con-
selho de Administração. 
- Certi�cado sincero e 
verdadeiro. - L. Mellier, e 
annexo a um acto lavra-
do pelo tabellião abai-
xo assignado aos 27 de 
maio de 1911 por Mau-
rice Allain. 

Nada mais continha 
ou declarava o dito do-
cumento escripto em 
francez, e que bem e 
�elmente o traduzi do 
próprio original, ao qual 
me reporto, e que de-
pois com este conferido 
e achado exacto, tornei a 
entregar a quem m’o ha-
via apresentado. 

Em fé de que passei o 
presente que assignei e 
sellei, nesta cidade de S. 
Paulo, aos 6 de julho de 
1911, do anno de 1911. - 
Eugène Jules Jacques Hol-
lender de Jonge, traductor 
público, interprete com-
mercial juramentado.

O referido é verdade, 
o que juro sob fé do meu 
o�cio. - E. Hollender.

Esse texto com os di-
zeres acima foi publi-
cado no Diário O�cial 
da União - Seção 1 - 
18/10/1911.

Decreto nº 8.999, de 27 de setembro de 1911
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Católicos celebram mais uma 
Semana Santa com igrejas vazias
Em 2021, pelo se-

gundo ano consecuti-
vo, a Igreja Católica 
celebra a Semana San-
ta sem a presença dos 
fiéis na Igreja. Assim 
como foi ano passado, 
no início da pandemia, 
as missas serão todas 
sem público e com 
transmissão pelas redes 
sociais. 

As determinações 
restritivas da fase emer-
gencial se estendem 
até o dia 11 de abril, e 
a realização de cultos, 
missas e encontros re-
ligiosos está proibida, 
por Decreto do Gover-
no Estadual. 

A Semana Santa, 
que se iniciou com o 

Domingo de Ramos, 
celebrado no último dia 
28 de março, é um dos 
períodos mais signifi-
cativos para os fiéis ca-
tólicos. A Igreja celebra 
o rito da Paixão, Morte 
e Ressurreição de Cris-
to. 

As celebrações mais 
procuradas são a de 
Quinta-feira Santa, 
com a Missa do Lava 
Pés, a Sexta-feira San-
ta, com a tradicional 
procissão, o chamado 
Sábado de Aleluia e 
a Missa da Páscoa, a 
mais festiva de todas.

Neste período res-
tritivo, as igrejas estão 
ofertando a comunhão 
em pequenos períodos 

após as celebrações. 
Em Rafard, nesta 

sexta-feira (2) e no do-
mingo de Páscoa (4) 
haverá a distribuição 
da Sagrada Eucaristia 
após as missas, que só 
podem ser acompanha-
das através da internet. 
A orientação é que to-
dos compareçam de 
máscara e mantenham 
o distanciamento.

A transmissão das 
missas celebradas na 
Paróquia Nossa Senho-
ra de Lourdes serão: 
sexta-feira, às 15h; sá-
bado, às 19h30; e do-
mingo, às 9h. Os fiéis 
poderão acompanhar 
ao vivo através da pá-
gina do Facebook.

RAFARD
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Nesta sexta-feira, 2 
de abril, é comemorado 
o Dia Mundial da Cons-
cientização do Autismo. 
Criada em 2017, pela 
Organização das Nações 
Unidas (ONU), a data 
tem a finalidade de cha-
mar a atenção da socie-
dade sobre a importân-
cia da luta pelos direitos 
dos autistas.

O Autismo, cujo 
nome oficial é Transtor-
no do Espectro Autista 
(TEA) é uma condição 
de saúde caracterizada 
pelo déficit na comuni-
cação social (socializa-
ção) e comportamental. 
Não há apenas um, mas 
muitos níveis de Autis-
mo. 

A professora, psico-
pedagoga e psicanalista 
Vanessa Forti explica 
que os sinais do Autismo 
podem começar a apare-
cer já a partir do 1º ou 2º 
ano de vida da criança.  

“Crianças que não 
respondem comandos, 
não fixam os olhos, de-
moram para começar 
a falar, andar ou sair 

da fralda podem estar 
apresentando sinais de 
Autismo”, explica a pro-
fissional com 12 anos de 
atuação na área.

Vanessa lembra que 
cada criança autista é 
única, e que ela preci-
sa, antes de mais nada, 
de compreensão e amor. 
Ela reforça que as famí-
lias também precisam de 
ajuda e que é fundamen-
tal a avaliação de um 
profissional capacitado 
para concluir o laudo 
que comprove algum ní-
vel de Autismo.

“Além dos autistas, 
que são pessoas amá-
veis, as famílias também 
precisam de atenção e 
cuidado. No Autismo 
é preciso conhecer e 
amar”, diz a professora.

Exemplos de que o 
acompanhamento pro-
fissional e a acolhida 
dão resultados, são vis-
tos nas histórias de vida 
dos jovens autistas Kai-
ke Gonçalves dos San-
tos, filho de Cristiane R. 
Pires Santos, e Leonardo 
Leite, filho de Maria de 

Fátima L. Leite.
As duas mães rece-

bem atendimento para 
seus filhos através da 
Casa Nossa Mãe, antiga 
Casa da Sopa de Capiva-
ri. A instituição, já exis-
tente há 26 anos, não 
atende somente famílias 
de autistas, mas também 
desenvolve outros pro-
jetos de atenção social, 
saúde e qualidade de 
vida no município.

Já nos primeiros me-
ses de atendimento, que 
é oferecido em parceria 
com a clínica da psi-
copedagoga Vanessa 
Forti, as mães dos au-
tistas Kaike e Leonardo 
afirmaram que os filhos 
evoluíram e já conquis-
taram mais qualidade 
de vida, retomaram os 
estudos, melhoraram 
o convívio familiar e 
superam melhor o pre-
conceito, segundo elas, 
ainda muito presente na 
sociedade. As duas fa-
mílias afirmam que sem 
o amparo da Casa Nossa 
Mãe, o tratamento dos 
filhos não seria possível. 

Rafard e Capivari
Não há um cadastro 

oficial das Prefeituras de 
Rafard e Capivari que 
forneçam o número de 
pessoas autistas em cada 
um dos dois municípios.

O Serviço Social de 
Rafard informou que 
oferece o atendimento 
assistencial e psicológi-
co aos autistas e suas fa-
mílias, mas que não há o 
registro oficial da quan-
tidade de portadores de 
Autismo no município.

O único dado oficial 
é o fornecido pela Dire-
toria Municipal de Edu-
cação de Rafard, que 
possui 12 alunos na rede, 
que são assistidos pela 
Educação Especial e psi-
copedagoga. Destes 12, 
quatro deles são autistas.

Capivari também não 
informou se possui um 
cadastro atualizado na 
Secretaria Municipal dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência e Mobilida-
de Reduzida. No muni-

cípio, os atendimentos 
aos autistas e seus famí-
lias são feitos através da 
AMAI (Associação dos 
Amigos Autistas de Itu), 
com atendimento, hoje, 
de 13 famílias. Também 
há atendimentos na Casa 
Nossa Mãe e no Ambu-
latório de Saúde Mental.

Para o futuro, a Se-
cretaria afirmou que há 
um projeto para a cria-
ção de um Centro de 
Apoio à Pessoa Autista 
em Capivari. 

‘No Autismo, é preciso conhecer e amar’, diz psicopedagoga
Autismo  |  Acolhida, persistência e respeito são fundamentais na valorização dos autistas; municípios não tem registro oficial do número de autistas

Na foto da esqueda, Kaike e a psicopedagoga Vanessa; na direita, Leonardo Leite, de 21 anos (Fotos: Arquivo pessoal)

A REUNIDA – Rede 
Unificada Nacional e 
Internacional pelos Di-
reitos dos Autistas -, 
em parceria com a Pre-
feitura e Câmara Muni-
cipal de Rafard, realiza 
nesta sexta-feira (2), a 
Campanha “Acenda a 
Luz Azul”, uma alusão 
ao Movimento Mundial 
“Light it up Blue”, que 
visa chamar a atenção 
para a condição do Au-
tismo e os direitos das 
pessoas autistas.

Segundo uma das 
conselheiras do REU-
NIDA, Adriana Guima-
rães, mãe de um autista 
e uma das representan-
tes do movimento em 
Rafard, a ação, adaptada 
aos protocolos de pre-
venção à pandemia, pre-
vê o incentivo para que 
os órgãos municipais 
e também moradores 
se unam na campanha, 
acendendo luzes azuis 
ou colocando balões ou 
tecidos, também na cor 

azul, nos prédios e saca-
das das casas, no dia 02 
de abril, data da Cons-
cientização Mundial so-
bre o Autismo.

A Rede também irá 
promover uma Live no 
dia 09 de abril, às 11h, 
com o tema: A impor-
tância do Acolhimento 
no TEA (Transtorno Es-
pectro Autista).

Projeto Educacional 
Outra iniciativa, vol-

tada para a valorização 
dos autistas, e que está 
superando as limitações 
da pandemia, é da Asso-
ciação Unidos pelo Au-
tismo, fundada em 2020, 
e que tem representantes 
de Capivari e Rafard.

Com o objetivo de 
promover o atendimento 
com qualidade na Saú-

de, Educação e Inclusão 
das pessoas autistas, a 
Associação começou a 
desenvolver um Projeto 
Educacional de acompa-
nhamento do rendimen-
to escolar dos alunos au-
tistas, durante o período 
das aulas remotas.

Os alunos recebem 
acompanhamento e au-
xílio para garantir o bom 
rendimento das aulas. 
“Sentimos a necessidade 
de criar um projeto para 
reduzir os impactos da 
defasagem escolar dos 
alunos autistas durante a 
pandemia. Os resultados 
estão sendo positivos”, 
explica Antônia Valéria 
P. Andrade, que é autista 
nível leve, formada em 
Fisioterapia e vice-pre-
sidente da Associação 
Unidos pelo Autismo.

Outros projetos de 
atendimento aos autis-
tas e acolhimentos de 
suas famílias são ofer-
tados pela Associação. 
Por conta da pandemia, 
as ações estão suspen-
sas, mas devem ser reto-
madas, logo após a fase 
emergencial.

Os projetos oferecem, 
de forma gratuita, tera-
pia com o adestramento 
de cães, oficinas de arte 
e artesanato, capacitação 
de profissionais sobre as 
características do Autis-
mo, e em breve, o proje-
to é abrir um Centro de 
Fisioterapia. 

Luzes e balões da cor azul são marcas da campanha pelo Autismo
Autismo  |  Ação prevê o incentivo para que os órgãos municipais e moradores se unam na campanha, acendendo luzes azuis ou colocando balões nas casas

Voluntária Valéria auxilia alunos autistas em aulas remotas (Foto: Arquivo pessoal)

Balões colocados no prédio da Assistência Social (Foto: Divulgação/P.M. Rafard)




