
Para diminuir o bagacinho na vizinhança, 
solução é nova proteção de tela e caminhão 

pipa. Empresa possui 129 funcionários diretos.  
Página 9

Rafard amplia 
ações para diminuir 

casos de Dengue

SAÚDE

‘Fumacê’ passou pelas ruas da cidade na última 
semana. Página 12

Raízen inicia mais uma safra

RAFARD

Saúde inicia atendimento em 
espaço exclusivo da Covid-19

Tenda foi montada no estacionamento da Unidade 
Básica de Saúde de Rafard. Página 8

Roubos e furtos de carros 
despencam em Capivari

SEGURANÇA

Secretário de Segurança Pública, Mauro Júnior, 
diz que todos os crimes estão sendo combatidos 

e os números refletem isso. Página 5

Heleninha assume 
presidência do 
Fundo Social de 
Solidariedade

Página 12

Conexão Solidária arrecada 
alimentos neste sábado Página 12

MOMBUCA

Fundo Social e Cultura 
lançam Projeto Social

Saiba mais sobre esse projeto na cidade.  Página 9

Gildo e Corimba orientam sobre as 
mudanças no Código de Trânsito

Aumentou o tempo de validade da CNH, limite 
de pontos passa para 40 e exame toxicológico 

fica mais rígido, entre outras mudanças.  
Página 7

Capivari realiza 
primeira campanha 

de Doação de 
Sangue do ano

Página 11
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Amor, esse desconhecido
Poucos sabem o que é 

amor! O Vocabulário Filo-
só� co de Carlos L. Mattos 
de� ne amor como afeição 
profunda, amizade. O di-
cionário da língua italiana 
traz “entusiasmo” (do grego 
enthousiasmós - Deus inte-
riorizado- como sinônimo. 
A língua grega distingue: 
“erós” que é o amor mais 
concupiscível, “� lia” o den-
tre amigos, “ágape” o amor 
mais sublime de Deus, de 
mãe e pai. Os escolásticos 
(padres do séc. 12 a 14) 
distinguiam o amor con-
cupiscível ou sexual do 
desinteressado. Creio que 
“enthusiasmo” de� ne bem o 
amor desprendido. Aqueles 
que se esquecem de Deus 
esvaziam-se do verdadeiro 
amor, porque Deus é amor 
(1 João 4:8).

Vejamos. Deus ama tan-
to os pecadores que assistiu 
a morte de Jesus na cruz, 
sem interferir a � m de que 
pudesse salvar os pecadores. 
Todo dilacerado pelo chico-
te, com a coroa de espinhos 
na cabeça, esbofeteado, cus-
pido, pregado na cruz, san-
grando, ainda conseguiu 
forças para orar pelos Seus 
algozes, para que fossem 
perdoados. Ele não sofreu 
para salvar santos, mas pe-
cadores, mesmo os piores, 
desde que se arrependam e 

creiam no Seu perdão.
Perdoar o inimigo não 

é fácil, amá-lo é quase im-
possível porque falta Deus 
em nós. Àqueles que dizem 
possuir fé e amar a Jesus, 
Ele diz: “amai vossos ini-
migos e orai pelos que vos 
perseguem” (Mat.5:44).

Ted, 18 anos, � lho de 
Frank e Elizabeth Morris, 
foi atropelado e morto por 
Tommy Pigage ao dirigir 
bêbado. Tommy foi senten-
ciado a uma pena de 5 anos 
de prisão, aliviada pela sua 
con� ssão de culpa. Contu-
do, foi pego guiando no-
vamente alcoolizado e teve 
de cumprir mais 5 anos de 
detenção. Frank e esposa 
começaram a visitar o pri-
sioneiro, e ao invés de odi-
á-lo e repreendê-lo, falou-
-lhe do amor e do poder de 
Jesus para libertá-lo da be-
bida. Mais tarde, em 1986, 
Tommy obteve liberdade 
condicional. Frank e Eliza-
beth levaram-no para casa, 
perdoaram-no e o trataram 
como � lho. Elizabeth escre-
veu na revista Guidepoost, 
que só depois disso, sentiu 
a paz que só Deus pode dar. 
E “ele é uma pessoa diferen-
te.” Isto é amor; amor que 
perdoa e restaura; seme-
lhante ao amor de Jesus na 
cruz por Seus assassinos e 
por nós, pecadores.  

São muitos os que con-
fundem amor e paixão. Pai-
xão se opõe ao amor. Pai-
xão é possessiva, violenta, 
ciumenta, cega, como fogo 
em palhas, logo se apa-
ga, egoísta, exige do outro 
para sua própria satisfação. 
Amor é divino, doa-se para 
a felicidade do outro, per-
doa, é duradouro, espera, é 
paciente, benigno, não sus-
peita mal (não é ciumento), 
mas enxerga longe, não se 
irrita, não se porta indecen-
temente (1 Cor 13:4-7).

O apaixonado vê o ex-
terior, a beleza física, pro-
cura a satisfação de seus 
desejos. O amor enxerga o 
interior, o comportamento, 
o caráter, procura o bem do 
(a) amado (a). Sexo é con-
sequência do amor e não a 
causa. Violência é conse-
quência da paixão. Amor é 
divino, paixão é diabólica. 
Quantos feminicídios são 
praticados em nome do 
amor; “por não suporta-
rem” a separação, matam a 
mulher. O amor é pací� co, 
tudo suporta, quem ama 
não mata.

Embora o amor seja pa-
cí� co, não é passivo, não é 
cego; não concorda com os 
maus comportamentos, ele 
toma atitudes, mas violen-
to, jamais.

Não conseguimos ima-

ginar um médico, vereador 
com instinto de torturar 
criancinhas, mães que co-
participam de tais atrocida-
des, como no caso do meni-
no Henry. 

Ezequias foi meu aluno, 
no meu segundo ano de ma-
gistério. Ele com 8 anos era 
amarrado pelos pais enquan-
to eles iam ao cinema. Isto 
não é amor, mas violência. 

Novato de 20 anos, tive 
de chamar os pais e amea-
ça-los de ir à polícia, caso 
repetissem a tortura. É ain-
da inimaginável o homem 
prevalecer-se de seu físico e 
bater ou praticar feminicí-
dio contra aquela, que dian-
te de Deus, de testemunhas 
e dela mesma, jurou amá-la 
e protegê-la em todas as 
circunstâncias. Pasmem, 
o Brasil é o quinto país do 
mundo neste quesito e ain-
da há um número alarman-
te de violência e desrespeito 
sexual contra a mulher. 

“E por se multiplicar a 
iniquidade, o amor de quase 
todos esfriará” (Mat. 24:12). 
O amor no seu lar está se 
tornando rotineiro, indi-
ferente? Existem recursos 
para aquecê-lo e torná-lo 
vibrante. No próximo artigo 
trataremos dessas receitas.

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

Os espíritos têm forma, gastam tempo 
para percorrer o espaço?

Uma leitora nos pergun-
ta se os espíritos têm forma? 
Deus é um espírito. E Jesus 
diz que devemos adorá-Lo 
em espírito e verdade.  

Allan Kardec indaga se 
“os Espíritos têm uma for-
ma determinada, limitada 
e constante”. E tem por res-
posta: “Aos vossos olhos, 
não; aos nossos, sim. Eles 
são, se assim quiserdes, 
uma chama, um clarão ou 
uma faísca etérea”. (1)

O professor faz o com-
plemento da pergunta: 
“Essa chama ou faísca tem 
uma cor qualquer?”. E o Es-
pírito de Verdade responde: 
“Para vós, ela varia do escu-
ro ao brilho do rubi, con-
forme o Espírito seja mais 
ou menos puro”. (2)

Aqui na Terra usamos 
o corpo físico, que é uma 
vestimenta do espírito. Po-
demos modi� cá-lo e em-
belezá-lo com exercícios, 
medicamentos, cirurgias 
plásticas e uso dos recursos 
de salão de beleza. Mas, o 

modelador do corpo físico 
é o corpo espiritual, que 
chamamos de períspirito, 
que une a matéria a essa 
essência que chamamos 
espírito. Quando no cor-
po físico, chamamos esse 
conjunto de alma. E, com 
a morte do corpo físico, de 
espírito.

Então, podemos dizer 
que o espírito, revestido do 
seu corpo espiritual, tem 
a forma humana. Se você 
visse um familiar ou ami-
go que desencarnou, ele se 
apresentaria com aquela 
personalidade, aquela for-
ma física pela qual era co-
nhecido na Terra. Quem 
pode ver os espíritos? To-
dos nós. Principalmente 
aqueles que têm mediuni-
dade de vidência, e também 
os outros, através do sono 
– quando dormimos, pode-
mos nos encontrar com os 
que retornaram à vida es-
piritual, através do sonho, 
de acordo com os méritos 
de cada um, e também da-

queles que estão no Mundo 
Espiritual. 

Sim. Os espíritos gastam 
tempo para percorrer o es-
paço, dependendo de sua 
elevação. É muito comum 
ouvir falar que os espíritos 
caminham, usam de veí-
culos para se transportar, 
e aqueles que já detenham 
algum conhecimento usam 
do recurso da volitação 
(pelo pensamento, vão de 
uma região para outra).

A morte é somente a 
cessação da vida orgânica. 
É apenas o � m do corpo fí-
sico e de mais uma etapa da 
programação divina para 
nossa iluminação. As enfer-
midades, como o câncer e 
o coronavírus, ou mesmo o 
envelhecimento, são provas 
para nossa edi� cação moral 
e espiritual. A essência hu-
mana sobrevive para além 
da vida física, pois o espíri-
to, podemos dizer, não tem 
� m. Somos imortais.

A morte vem apenas 
nos dizer que chegou o mo-

mento de a alma retornar 
à vida plena e verdadeira, 
ao encontro de almas que-
ridas. Mostra-nos que o 
espírito se despediu do cor-
po que o abrigou durante 
a jornada terrestre para se 
elevar a outras dimensões 
e continuar sua trajetória 
evolutiva.

Da mesma forma que 
deixamos de lado uma rou-
pa usada e vestimos uma 
nova, assim o espírito se 
desfaz da sua indumentária 
de carne, grosseira, usada 
e, às vezes, estragada, e se 
reveste de uma nova – seu 
corpo perispiritual, cor-
po astral ou psicossoma. 
Como Jesus, que apareceu 
a Maria Madalena e depois 
aos discípulos permitindo 
ser tocado, e com a mesma 
aparência.

(1) “Deus é Espírito, e importa 
que os que O adoram O adorem 
em espírito e em verdade”, Jesus 
(João 4:24). (2) O Livro dos Espíri-
tos (Allan Kardec), Editora EME, 
questões 88 e 88-a.

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

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

Antonio Mattar
Antonio Mattar – Em-

presário.  Nasceu em Passos, 
Estado de Minas Gerais, no 
dia 17 de abril de 1921. Filho 
de  Simão Mattar e de Dona 
Nazira Mattar. Casou-se 
com Rosa Assad Mattar, com 
quem teve seis � lhos: Anto-
nio Mattar Júnior, Dr. Ar-
naldo Mattar, Rita de Cássia 
Mattar, Rosana Mattar Forti, 
Dra. Raquel Mattar Fornel e 
Rejane Mattar Assalin. 

Foi sócio-fundador do 
Lions Clube de Capivari, da Companhia Melhoramentos de 
Capivari, do Rotary Club de Capivari, do Capivari Clube, di-
retor da Rádio Cacique de Capivari; da Rádio Independência 
e do Jornal Correio de Capivari, presidente do Rotary Club de 
Capivari em duas gestões, sendo uma delas nos 25 anos, pre-
sidente da ACIC por várias gestões, vereador e presidente da 
Câmara Municipal de Capivari, presidente da antiga Guardi-
nha, presidente da APM da Escola Padre Fabiano José Moreira 
de Camargo, vice-presidente do Conseg – Conselho Munici-
pal de Segurança de Capivari, vice-presidente da Comutran – 
Comissão Municipal de Trânsito, diretor da Associação Santa 
Rita de Cássia, vereador por vários mandatos.

Recebeu a outorga de Cidadão Capivariano, pela Câma-
ra Municipal de Capivari e Comenda Paul Harris, a maior 
honraria concedida por Rotary Internacional e participou da 
ETC, através da ACIC. 

Homem de múltiplas atividades, lutou pelas coisas de 
Capivari, que tanto honrava em viver na cidade que adota-
ra como sua. Faleceu em Capivari, no dia 1º de novembro de 
1997, aos 76 anos de idade.

(Fonte: Dr. Arnaldo Mattar e O Organizador)

“Tudo tem seu apogeu e seu declínio. É natural que seja assim, todavia, quando tudo parece convergir para o que supomos o 
nada, eis que a vida ressurge, triunfante e bela! Novas folhas, novas � ores, na in� nita bênção do recomeço!” Chico Xavier

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
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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

08/04 – Romeu Bonfá – 84 anos
09/04 – Maria Clarisse Faeliz Giatti – 85 anos
09/04 – Benedito Nunes de Souza – 81 anos
10/04 – Antonio Carlos Salerno – 70 anos
10/04 – Rodrigo Chagas – 34 anos
11/04 – Jesus Pereira dos Santos – 69 anos
11/04 – Darci Vaz Mano – 89 anos
13/04 – Eugenia Ferrareto Augusto – 95 anos
13/04 – João Cabral de Oliveira Neto – 72 anos
13/04 – Nair Amaral Fabiano – 84 anos
13/04 – Antônio Vieira de Moraes Junior – 58 anos
14/04 – Roberto Mac Alpine – 73 anos
15/04 – Neuza de Lima – 64 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

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.

Na quinta-feira (8), 
o presidente da Câmara 
de Rafard, vereador Ale-
xandre Ferraz Fontolan 
esteve no escritório do 
deputado estadual Rafa 
Zimbaldi, em Campinas.

Fontolan foi acompa-
nhado dos vereador Luís 
Fernando Zape, também 
de Rafard, e do vereador 
José Eduardo Pacheco, 
de Capivari. Juntos, eles 
fi zeram diversas rein-
vindicações de melho-
rias para os municípios 
de Rafard e Capivari.

Um dos pedidos foi 
um recurso de R$ 300 
mil para a cobertura de 
quadras das escolas da 
rede de Educação de 
Rafard. Os vereadores 

Fontolan e Zape tam-
bém solicitaram a vin-
da de uma ambulância 
equipada com UTI, para 
atendimento na Unidade 
Básica de Saúde.

Em conjunto com o 
vereador Pacheco, eles 
também solicitaram re-
cursos para a Santa Casa 
de Misericórdia de Ca-
pivari, com o objetivo 
de ampliar os investi-
mentos no combate à 
Covid-19.

Para fechar o encon-
tro, os vereadores re-
forçaram ao deputado 
Zimbaldi, a importância 
de reunir esforços para 
que sejam concluídas as 
obras de duplicação das 
estradas que ligam a re-

gião, como é o caso dos 
trechos, ainda não dupli-

cados, da SP 308 – Ro-
dovia do Açúcar.

Fontolan e Zape buscam recursos 
junto ao Deputado Rafa Zimbaldi

Política  | Encontro aconteceu na semana passada, no escritório do parlamentar, em Campinas

Vereadores Luis Fernando Zape, Alexandre Fontolan, deputado Rafa Zimbaldi e 
vereador de Capivari, José Eduardo Pacheco (Foto: Arquivo pessoal)
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Dados oficiais da Se-
cretaria de Segurança 
Pública do Estado de 
São Paulo apontam que 
Capivari registrou uma 
queda de 42% no núme-
ro de roubos no primeiro 
bimestre desse ano, se 
comparado com o mes-
mo período do ano pas-
sado. Os números caí-
ram de 7 em 2020 para 
4 em 2021. Outro índice 
que apresentou redução 
foi o de furto de carros, 
que caiu pela metade. 
Ano passado foram re-
gistrados 18 casos, con-
tra 9 desse ano. 

O roubo de carga teve 
apenas um registro nos 
dois primeiros meses do 
ano passado e nenhum no 
mesmo período de 2021. 
Os números de produti-
vidade policial também 
chamam a atenção. Foi 
registrado um aumento 
de 58% nas ocorrências 
de porte de entorpecen-
tes apresentadas, 580% a 
mais nas ocorrências de 
tráfico de drogas e 117% 
de aumento no número 
de pessoas presas em fla-

grante. 
Para o secretário de 

Segurança Pública de 
Capivari, Mauro Júnior, 
os números refletem o 
ótimo trabalho que a 
Guarda Civil vem reali-
zando desde que a nova 
gestão assumiu. 

“Sabemos que os da-
dos do Estado são refle-
xo do trabalho das três 
forças policiais: Guarda, 
PM e Polícia Civil, mas 
ficamos felizes em ver 
que os números da cri-
minalidade estão cain-
do. Nós temos quase 
100 homens e mulheres 
que se revezam para tra-
zer paz e tranquilidade 
às famílias e nossa mis-
são está sendo cumprida 
com excelência”, disse. 

Os dados da Secreta-
ria de Segurança Pública 
do Estado são importan-
tes para mapear o crime, 
mas também influen-
ciam diretamente na vida 
do cidadão. Além de ter 
mais segurança, quando 
os números de roubos 
e furtos de veículos são 
baixos no município, o 

valor do seguro de au-
tomóveis, por exemplo, 
tende a ser menor. 

Guarda Municipal
Nesta semana a Guar-

da Civil de Capivari di-
vulgou o relatório de 
produtividade do mês 
de março. O número de 
apreensões por tráfico 
de entorpecentes saltou 
de apenas uma em 2020 
para 17 em 2021, um au-
mento de 1.600%. Ou-
tro número que chama a 
atenção foi o de atendi-
mento a proteção a ani-
mais. Ano passado não 
foi atendida nenhuma 
ocorrência dessa nature-
za, mas em 2021 foram 
sete. O número geral de 
ocorrências atendidas 
mais que dobrou, pas-
sando de 108 em 2020 
para 233 em 2021. 

O número de pessoas 
presas pela GCM foi de 
19 em março desse ano, 
contra apenas quatro no 
mesmo período do ano 
passado. O número to-
tal de pessoas e veícu-
los averiguados saltou 

de 171 em 2020 para 
704 em 2021 – mais de 
310% de aumento. 

Para Mauro Júnior, 
hoje a população pode 
se sentir mais segura e 
tranquila. “Nós não va-
mos dar trégua para o 
tráfico de drogas, pois 
ele destrói vidas e fa-
mílias, traz prejuízos 
incalculáveis para a so-
ciedade e dá margem 
para outros delitos. Mas 
deixo claro que todos os 
crimes estão sendo com-

batidos e os números 
mostram isso”, afirma. 

O secretário garante 
ainda que até o final de 
2021, novos investimen-
tos serão realizados na 
Guarda Civil da cidade, 
o que aumentará a produ-
tividade da corporação. 

O prefeito de Capiva-
ri, Vitor Riccomini, co-
memorou os resultados. 
“Nossa administração é 
formada por pessoas téc-
nicas e comprometidas. 
Mauro veio para somar 

e está provando junto 
com os nossos policiais 
municipais, a cada dia, 
que é possível fazer um 
bom trabalho, com ho-
nestidade e seriedade, 
combatendo o crime e 
trazendo paz”, disse. 

Os dados parciais 
apontam que só no mês 
de abril, 12 pessoas já 
foram presas pela Guar-
da Civil. De janeiro até 
agora já apreendidas 
cerca de seis mil porções 
de drogas.

Roubos e furtos de carros despencam em Capivari
Segurança Pública  | Secretário de Segurança Pública, Mauro Júnior, diz que todos os crimes estão sendo combatidos e os números refletem isso

Investimentos na Guarda Civil tem aumentado produtividade da corporação (Foto: Divulgação/Prefeitura de Capivari)

A série Conheça o 
Vereador da Sua Cida-
de traz nesta edição o 
resumo da biografia e 
atuação política de uma 
das mulheres da Câmara 
Municipal de Capivari, a 
vereadora Paloma Tatia-
ne da Silva. 

As reportagens com 
os vereadores do Legis-
lativo de Rafard foram 
concluídas na edição 
passada, em ordem al-
fabética. Do Legislativo 
de Mombuca, nesta edi-
ção seria a vez do vere-
ador Walter Ap. Martins 
de Moraes, que recebeu 
o convite através da nos-
sa reportagem, mas pre-
feriu não participar.

Capivari 
Paloma Tatiane da 

Silva, 31 anos, é uma 
das três mulheres do 
Legislativo de Capiva-
ri. Capivariana, filiada 
ao Partido Progressista 
(PP), ela foi eleita com 
261 votos, na sua pri-
meira vez como candi-
data a vereadora.

A vereadora é mãe do 

garoto Kauã, de 11 anos, 
que possui deficiência. 
Como mãe de uma pes-
soa com deficiência, e 
integrante do Legislati-
vo, Paloma afirma que 
seu foco principal de 
trabalho é lutar por in-
clusão e acessibilidade, 
pois vive de perto as 

inúmeras dificuldades 
do dia a dia.

“Acredito que, como 
vereadora e em parceria 
com a Secretaria Mu-
nicipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência 
e Mobilidade Reduzi-
da, podemos conquistar 
muitas melhorias. Vou 
trabalhar incansavel-
mente para isso”, diz a 
vereadora. 

No atual cenário de 
pandemia, Paloma men-
ciona como prioridade 
para o município o aten-
dimento do Serviço de 
Saúde, principalmente 
nos casos de Covid-19. 
No papel do vereador 
no município ela afir-
ma: “Devemos escutar 
as pessoas, saber das 
dificuldades e levá-las 

ao Poder Executivo para 
que sejam resolvidas”.

Como uma das vozes 
femininas do Legislati-
vo, Paloma acredita que 
a presença da mulher na 
Câmara Municipal traz 

um outro olhar para a 
tomada de decisões, e 
que isso é importante 
para a representação das 
mulheres num ambiente 
ocupado, em sua maio-
ria, por homens.

Conheça o vereador da sua cidade
Série ‘Meu representante’  | Confira briografia a vereadora de Capivari, Paloma Tatiane; vereadores de Rafard e Mombuca já encerraram participação

Vereadora de Capivari, Paloma Silva (Foto: Divulgação/Câmara de Capivari)

Campanha “Uma Dose de 
Amor” já arrecadou mais 

de 350kg de alimentos

CAPIVARI

A campanha “Uma 
Dose de Amor”, pro-
movida pela Secretaria 
de Desenvolvimento 
Social de Capivari está 
sendo um sucesso. 

Segundo a pasta, até 
o momento foram arre-
cadados mais de 350kg 
de alimentos não pere-
cíveis, que serão des-

tinados às famílias em 
situação de vulnerabi-
lidade e entidades da 
cidade.

Os profissionais da 
Educação, com 47 anos 
ou mais, que estão sen-
do vacinados nas esco-
las municipais, também 
estão contribuindo com 
a campanha.
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Dia 16/04
Priscila Cristina Salles
Daniel Oliveira
Ivan Luis Quadros
Diego Carnelós do Prado
Teresa Raquel Ricomini
João Roberto Ribeiro
Maria Buzeto
Rubens Rodrigues de Jesus
Rita Tizziani
Mirella Stucchi Assalin Chiarion
Rubens Bego
Gabrielle Angeli Poli
Simone Ferreira
Lúcia Doriguello
Priscila Gabriel Leonardo
Edinéia Maria M. Mattos
Mariana Machado
José Roberto Sampaio (Betico)
Fernando Laureano
Bruna Borges
Tainá O. Santos
Bruno Veríssimo
Simone Ferreira

Dia 17/04
Rodrigo de Oliveira
Flávio Morete
Vinicius Braggion Garcia
Lucas Rafael Sandins de Lima
Elias Charmoli
Rogério Drigo
Marilena Sgariboldi
Carlos Daroz

Dia 18/04
Murilo César de Godoi Camargo
Vinicius Giacomini Pinto
Lorival Fraga Rocha
Márcio Correa de Oliveira
Mauricio Barbosa
Simone Marçola Bocchio
Cicero Romao Gomes Pitombeira
Edna Caproni
Nádia Salvatti
Kelly Silva
David Pingerno
Alielsson Alves
Carlos Eduardo Nicolucci
Rosa Laureano
Glalce Ramos Baldo Rinaldi
Tiago Armelin
Nádia Salvatti
Carlos Eduardo Nicolucci
Luciana Xavier

Dia 19/04
Paulo Augusto Wolf
Márcio R. Estanislau
Hélio Balan Junior
Luis Fernando Valesin
Soraia Rossi Fornaziero
Iolanda R. Giorgi
Luís Valesin 

Geio Rossi 
Elisabete Batagin
Eduardo Lima Lima
Ceciane Messias
Lásaro Abel
Natan Diego Possignollo
Júlio Forti Júnior
Tiago Pereira
Rogerio Rossi
Luis Donizete Campaci
Marcel Doriguello
Raquel Jordão

Dia 20/04
Enzo Favarelli Bossolan
Rosemeire Schiavom
Flávio de Souza
Murilo Belsani
Simone Campos
Leticia Brugnerotto
Cristiane Michelini
Camila Camargo
Helena Bonagurio
Dalila Carvalho
Gisele Nascimento
Eliana Hessel
Nadir Fávaro
Bira Alves Ferreira
Tais Venturinny

Dia 21/04
Eliana Ap. Schincariol Quagliato
Antonio Lopes
Kay Aasmann
Lucimara Martins
Hailton Aloia
Roberta Fernandez Palma
Lúcia Cristina
Denise Rodrigues
Joelma Mendes 
Eliana Schincariol Quagliato
Rodenilson Sales 
Rogério Alves

Dia 22/04
Gabriel Giatti Callegaro
Emerson José Nunes
Marcia Cristina Feliciano
Guilherme Callegari Ricomini
André Osbourne
Claudia Armelin
Michael Martins
Niele Goulart
Patricia Caravita
Emerson José Nunes
Ricardo Frederico Pazianotto
Ana Paula Oliveira
Wagner Salerno
Ester Fritsche
Ana Paula Guedes
Simary Bortoletto
Guilherme Augusto Melaré
Leonardo Afonto da Silva

Áries – De 21/03 a 20/04: A Lua Nova de Áries, que aconteceu ontem, traz ânimo, 
gás e motivação. Vocês estão com tudo nesta semana. Vênus entra em Touro no dia 14, 
portanto traz mais foco, estabilidade e vontade de realizar, porque ativa sua energia de 
trabalho e centramento. Nesta semana, vocês certamente conseguirão motivar muitas 
pessoas e produzir bastante, sempre com a ajuda das pessoas à sua volta. Abertura 
no campo do amor para os arianos. Júpiter e Marte ajudam nisso, potencializando as 
probabilidades. Se estiver solteiro, portanto, acredite no novo, faça coisas diferentes e 
se atreva a se mostrar e a estar com pessoas de quem goste. Quanto mais socializar, 
mais atrairá pessoas novas e isso aumentará suas chances. Para quem está junto de 
alguém, é importante olhar para a mesma direção e conversar, rir, manter a leveza. 
Muitas decisões ou ideias que vocês podem ter serão decisivas para seu trabalho nesta 
semana. Mantenham-se abertos a novas ideias. A semana promete ser bem produtiva.

Touro – De 21/04 a 20/05: A semana começa com suas emoções a mil! Queridos 
taurinos, vocês precisam dar conta de muita coisa, mas as emoções podem não acom-
panhar o ritmo. Aconselho que vocês se escutem: se estiverem cheios de gás, voem. 
Se estiverem se sentindo um pouco para baixo ou instáveis, peguem leve na semana, 
sempre buscando intuir mais do que pensar. Escutem o coração! Ah, o amor vai ser a 
tônica. Na verdade, as emoções em geral, mas a sua sorte nesta semana é o planeta 
Vênus, seu regente, que entra no seu signo, querido taurino. Magnetismo, sensualida-
de e criatividade começam a chegar até vocês. Aproveitem! Como a semana está um 
pouco caótica, é bem importante que vocês saibam trabalhar em equipe, que sejam de-
sapegados e não sejam controladores demais. Independentemente de suas carreiras, 
tentem ser generosos e compreender as trocas. Isso é de extrema importância para o 
seu sucesso nesta semana.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: Movimentem-se, queridos geminianos. Quanto mais 
der um passo à frente sem olhar para trás, mais crescerá e aparecerá. Atrevam-se a fa-
zer coisas novas e a buscar caminhos alternativos e os astros — mais especificamente 
Marte, que está em Gêmeos e que trabalha junto com o grande Júpiter nesta semana, 
favorecendo vocês. Planos e projetos junto com o ser amado estão favorecidos. Para 
quem está solteiro, ter iniciativa é indicado. Será que não está na hora de vocês dize-
rem o que sentem ou de tomarem as rédeas da situação e se mostrarem seguros e con-
fiantes, queridos geminianos? Você está com gás e conseguindo fazer muitas coisas, 
mas o desafio é manter o foco e fazer tudo que precisa fazer. É bem interessante gastar 
essa energia extra com exercícios físicos para manter a energia mais direcionada.

Câncer – De 21/06 a 20/07: Cancerianos, nesta semana vocês estão com a força 
do búfalo. Sua mente concentrada e direcionada pode fazer milagres, portanto acredi-
tem em si mesmos e tragam à tona sua coragem para realizar e trocar. Os caminhos 
precisam ser encontrados, mas, para isso, sua coragem precisará ressurgir! A energia 
de magnetismo aumentará quando Vênus entrar em Touro, no dia 14, ativando e for-
talecendo seus laços de afeto com as pessoas. Poderá, inclusive, conhecer pessoas 
novas, fazer parte de novos grupos e, dessa forma, abrir esse coraçãozinho tão seletivo 
para alguém especial. Acreditem no amor, queridos cancerianos! Sua carreira é o foco 
nesta semana! É hora de mostrar atitude, tomar iniciativa, divulgar suas ideias e buscar 
desafios novos! é hora de uma mudança positiva para a sua carreira. Se você estiver 
feliz, poderá crescer onde está. Se não está, é hora de buscar mudar para dar uma 
guinada positiva!

Leão – De 21/07 a 22/08: A semana ativa muito suas parcerias e amizades. É 
muito importante se manter coerente sobre o que deseja e a respeito de quem você é e 
de suas necessidades, para não embarcar na onda dos outros. É bem importante con-
seguir ser proativo para se antecipar aos problemas, mas sempre analisando os prós e 
contras das situações. A generosidade e o companheirismo estão à disposição de vo-
cês, queridos leoninos. Vocês podem ajudar ou serem ajudados por pessoas queridas. 
Mantenham em mente que quanto mais solícitos vocês forem, mais o Universo retorna 
para vocês. Vênus entra em Touro no dia 14, o que ativa muito sua produtividade e 
sua capacidade de realizar. Portanto coloque boas ideias na mente e mãos à obra. Os 
astros, nesta semana, ajudam vocês a investirem tempo e energia para moldarem a 
carreira e conquistarem mais do que desejam.

Virgem – De 23/08 a 22/09: Semana em que Júpiter dinamiza sua rotina e, como 
por passe de mágica, com ajuda de Marte, você toma iniciativas e encontra forças para 
ver resolvido o que precisa. Você realmente está com energia e pique para realizar; só 
tome cuidado com o excesso de agressividade, que pode causar atritos com as pesso-
as. Vênus entra Touro no dia 14, o que expande seu mundo, portanto amores podem 
surgir no horizonte, maravilhando seu mundo. Aos já comprometidos, vale abandonar a 
rotina para manter o romantismo em dia. A produtividade está a milhão. Muito trabalho, 
muita iniciativa e força de vontade podem levar vocês, queridos virginianos, a um lugar 
de destaque nesta semana. Acreditem na sua força, nas suas ideias e na sua capacida-
de de fazer com extrema dedicação — de fazer bem feito!

Libra – De 23/09 a 22/10: A criatividade está expandida! Vale a pena buscar ampliar 
e mudar um pouco a forma como vocês se relacionam consigo mesmos, fazendo coisas 
diferentes. Dessa forma, vocês criam novas perguntas e novas perguntas, atraindo 
novas respostas. O que você pode fazer de novo agora para viver coisas melhores 
ainda? Os relacionamentos ainda estão em pauta e bem ativados para vocês, queridos 
librianos, portanto mantenham a força do romance ativa em vocês. Mantenham-se mo-
tivados. Vocês podem ficar um pouco sem foco nesta semana, devido à instabilidades 
na rotina. Vale a pena, sempre que estiverem procrastinando, voltar a atenção ao que 
estão fazendo, porque isso vai ajudar a não perder tanto tempo nesta semana.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: Sua semana, queridos escorpianos, pode ser mar-
cada por muitas indecisões, impulsividade, irritação e atrasos. Portanto o melhor é man-
ter a temperança, a calma e as coisas em banho-maria até que você tenha certeza das 
suas decisões. A semana é de Lua Nova e convém descansar. Vocês podem estar bem 
mais dependentes das suas relações do que imaginam, portanto o ideal é ouvir mais do 
que falar, sentir e manter a harmonia em todas as relações, principalmente aos familia-
res. A semana vai ser levada pela sua rotina cotidiana, mas com interrupções. As coisas 
acontecem sempre fora do planejamento esperado, por isso mantenha a paciência e a 
consciência de que nem tudo vai ser resolvido nesta semana sem ajuda. Conte com as 
pessoas à sua volta para te ajudar! A união faz a força!

Sagitário – De 22/11 a 21/12: Vocês estão bem metódicos nesta semana, e isso 
ajuda a colocar as coisas nos seus devidos lugares, trazendo capacidade estratégica 
para não só realizar, mas também para ajudar as pessoas à sua volta, portanto a se-
mana vai ser intensa, mas vai render bons avanços. Conte com a ajuda das pessoas 
parceiras, porque elas podem motivar e incentivar bastante seus avanços e suas con-
quistas. Caso vocês não sintam esse incentivo, podem se irritar com as parcerias. Boa 
produtividade se você se planejar e se organizar. Semana boa para estudos e escritos 
também.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: Semana que pode trazer bons negócios para 
vocês, capricornianos, se vocês acreditarem na capacidade que têm. Mas não deem 
um passo maior que a perna. Tenham responsabilidade sempre e organizem bem seu 
tempo. Vênus vai ativar sua vontade de se relacionar. A partir do dia 14, ela entrará em 
Touro e vocês poderão ficar mais amorosos e carinhosos. Aproveitem essa energia 
para o amor. Semana agitada e com muita conversa e troca. A Lua Nova ativa sua 
rotina e traz boa produtividade e bons negócios. Só tome cuidado com a ansiedade e 
com a competição.

Aquário – De 21/01 a 19/02: Ótima semana para se lançarem e iniciarem cursos 
e novos aprendizados. Pode ser até que recebam convites para dar aulas ou palestras. 
Vocês estão muito sociáveis e comunicativos nesta semana. Vênus entra em Touro e 
favorece as relações em família aos casados. As emoções se tornam mais amorosas 
e compreensivas. Aproveitem essa energia. Vocês estão querendo novidades no tra-
balho. Além disso, podem estar se lançando a novas oportunidades, então aproveitem 
que há boas oportunidades surgindo de maneira próspera para vocês. Para quem tem 
muito trabalho e quer produzir, pode ser difícil, porque vocês estarão o tempo todo 
tendo sua paz retirada para resolver coisas, então mantenham a visão aberta e estejam 
preparados para mediar problemas.

Peixes – De 20/02 a 20/03: A semana pede que vocês se valorizem! Tem prosperi-
dade a caminho de quem vender bem seu peixe, ou seja, não se rebaixem nem se dimi-
nuam. Se vocês estiverem querendo comprar ou vender alguma coisa, a semana está 
propícia para isso. Pode ser até uma semana que marca uma mudança de residência. A 
semana traz mais energia de mudança, portanto vocês estão com bastante vontade de 
sair, fazer coisas diferentes ou mudar a decoração da casa. Muita agitação e socializa-
ção com a família também. Novidades no trabalho, além de parcerias e novos clientes 
para os autônomos ou novos projetos e desafios para quem trabalha em empresa. Se 
estiver procurando trabalho, pode ter boas novidades.

Horóscopo
NOVELAS

Império – Globo – 21h - sexta-feira: 
José Alfredo se enfurece com a presença 
de Maria Marta. João Lucas sofre com 
a demora de sua família para libertá-lo 
da prisão. Cora convence Eliane a ver o 
álbum de José Alfredo. Reginaldo repre-
ende Tuane por desobedecer às suas or-
dens. Vicente procura emprego. Lorraine 
pensa em chantagear Maria Marta. José 
Alfredo revela para Maria Marta que tem 
uma amante. José Pedro pede para Du 
depor a favor de João Lucas. Elivaldo 
decide dormir outra noite no quiosque 
de sua mãe. Marcão avisa a Elivaldo 
que um casal também dormirá em um 
dos quiosques. Enrico contrata Vicente. 
Victor pede para dormir com Cristina. O 
quiosque de Eliane começa a pegar fogo. 
Maria Marta segue José Alfredo até uma 
caverna e o vê mexendo em um tesou-
ro. Elivaldo e o casal ficam presos em 
seus quiosques com o camelódromo em 
chamas. Maria Marta se esconde e es-
pera José Alfredo ir embora da caverna. 
Cristina recebe a notícia do incêndio no 
quiosque. Elivaldo é preso e Cristina vai 
à delegacia. Maria Marta consegue voltar 
para o acampamento. João Lucas se as-
susta com os presos.

Salve-se Quem Puder – Globo – 19h 
- sexta-feira: Luna repreende Alexia e 
Kyra diante de Ivo. Rafael se desespera 
com o roubo na empresa. Luna comenta 
com Ermelinda que acredita que Ivo não 
percebeu que elas estão em São Paulo. 
Renzo ameaça um executivo, a mando 
de Dominique. Tarantino fica chateado 
com a falta de atenção de Alan. Alexia 
garante a Zezinho que não o ama. Erme-
linda lembra Luna de não usar a corren-
tinha perto de Téo. Úrsula comenta com 
Helena que Téo está diferente. Lúcia 
encontra uma arma no armário de Renzo 
e questiona o rapaz. Helena flagra Luna/
Fiona mexendo em sua Virgem de Gua-
dalupe.

A Vida da Gente – Globo – 18h - sex-
ta-feira: Manuela e Rodrigo conversam 
e compartilham suas experiências. So-
fia liga para Marcos contar uma história 
para ela dormir. Laudelino e Iná viajam. 
Alice recebe e-mail de outro homem para 
quem ela enviou sua mensagem pergun-
tando por seu pai biológico. Eva recebe 
uma intimação, e Lúcio fala que pode 
indicar um advogado para ela. Manuela 
tenta relaxar enquanto conversa com Fe-
lipe, mas não consegue e decide ir para 
casa. Na casa de Iná, Manu cuida de 
Rodrigo, que está com febre. Alice vai ao 
encontro de seu suposto pai.

Malhação – Globo – 17h30 - sexta-fei-
ra: Edgar finge não se intimidar com as 
palavras de Cobra. Lírio pede para Bian-
ca contracenar com ele em uma cena de 
seu videobook, e Duca não gosta. Mari 
conta sobre a gravidez para os pais, que 
se revoltam contra Franz. Jade arma 
para que Cobra a veja beijando Lírio. 
Roberta aparece no Perfeitão, e Marcelo 
fica nervoso. Delma se aconselha com 
Dandara sobre o marido. Mari conta para 
Bete que terá de voltar para Joaçaba 
com seus pais. Duca descobre que João 
não cobra para fazer seus videobooks. 
Lincoln vê Jeff dançando ao lado de Bre-
no e fica furioso. João conta para Duca 
que Bianca deu a Pedro o dinheiro que 
ele lhe emprestou.

Floribella – Band – 20h20 - sexta-feira: 
Betinho flagra Delfina e Paloma falando 
sobre os trambiques de Luciano e Delfi-
na. O rapaz conta para Fred o que viu. 
Luciano ouve tudo por meio do microfone 
clandestino e alerta sua cúmplice sobre a 
conversa do empresário com seu irmão.

Chiquititas – SBT – 20h50 - sexta-fei-
ra: Thiago vence as provas e é eleito o 
chefe da casa da árvore. Binho, Samuca 
e Neco o coroam com ovo e farinha na 
cabeça. Os quatro riem. No orfanato, Bia 
pergunta para Cris o nome do aplicativo 
que ela baixou no celular, mas Cris, que 
foi envenenada por mentiras ditas por 
Marian, é grossa com Bia e diz não quer 
papo com a amiga. Carmen chega ao or-
fanato com as Damas da Caridade e com 
Eduarda. No Café Boutique, Junior avisa 
que está a busca – entre os funcionários 
– de alguém de confiança para assumir o 
cargo que era de Armando. Na televisão, 
a notícia de que o Café Boutique está 
sendo investigado por usar substância 
cancerígena e com alta concentração de 
açúcar no Cupcake Irresistível. Bia con-
versa com Cris, que revela o que Marian 
havia lhe dito. Bia fica inconformada que 
a amiga tenha confiado nas mentiras de 
Marian. Teca passa mal. Chico diz que le-
vará a menina ao hospital. Teca começa 
a jogar biscoitos em Chico. As Damas da 
Sociedade entram na cozinha com Car-
men e dizem estar recebendo um péssi-
mo tratamento no local. As damas ainda 
apontam falhas dos funcionários. Arman-
do diz para Cintia que gostaria de ver a 
cara de Junior com as denúncias sobre 
os produtos. Armando foi quem soltou 
para a imprensa detalhes sobre os male-
fícios do cupcake. As damas da caridade 
entram no quarto das meninas e se de-
param com Bia e Marian aos berros, com 
puxões de cabelo. A boneca Laura acon-
selha Maria a contar a verdade para Bia 
sobre Marian. Carmen culpa Carol pela 
desordem no orfanato. Maria conta tudo 
para Bia sobre o pote de vaselina e que 
Marian também ameaçou quebrar sua 

boneca caso contasse algo para alguém. 
Marian escuta tudo escondida. Marian 
ameaça novamente e de maneira mais 
intensa Maria. Carol pede para o doutor 
Fernando ir ao orfanato examinar Teca. 
Mili e JP fazem sessão de fotos para 
uma revista. Fernando examina Teca e a 
convence ir ao hospital para fazer exa-
mes. Bia conta tudo sobre Marian para 
as demais chiquititas. Maria, por medo e 
ameaças de Marian, desmente o que ha-
via dito para Bia. As chiquititas percebem 
que Maria está assustada.

Amores Verdadeiros – SBT – 18h15 - 
sexta-feira: Vitória pede a Gusmão que 
ensine sua filha a tocar piano. Durante a 
aula Francisco e Nikki se beijam. Nikki 
tem medo que Francisco só esteja brin-
cando com ela como todos os outros, 
mas ele jura que a ama. Salviano entrega 
a Kendra um urso de pelúcia e diz que 
é um presente de Nelson Brizza. Kendra 
tenta beijar Salviano mas ele a rejeita e 
ela desconfia que ele esteja apaixonado 
por Beatriz. Paula pede ao detetive que 
lhe entregue a informação do envelo-
pe que deu a Aníbal sobre Candelária. 
Odete suborna o modelo contratado por 
Vitória para que ele arruíne o comercial 
e Estefano fica chocado com a baixeza 
de sua mãe. Vitória se desespera por não 
ter modelo para seu comercial e Beatriz 
não consegue arrumar um profissional. 
Ao ver Aguiar diante dela, Vitória pede 
que ele seja o modelo de seu comercial.

Triunfo do Amor – SBT – 17h15 - sexta-
-feira: Leandra, muito feliz, diz a Max que 
deixou o vício do álcool. Ela também co-
menta que comemorou o fato de Osvaldo 
e Guilherme terem esclarecido o assunto 
do teatro. Max diz que nada está resol-
vido e o teatro só poderá abrir depois 
de uma decisão judicial para determinar 
quem é o dono. Oscar diza Osvaldo que 
ele tem grande chance de recuperar o te-
atro. Leandra, ao se sentir enganada por 
Guilherme e agredida por Osvaldo, volta 
a beber e acusa Osvaldo de tentar tirar 
o teatro de Guilherme para que ela não 
volte a atuar. Vitória lhe dá uma bofetada.

Gênesis – Record – 21h - sexta-feira: 
Aat força a barriga para também entrar 
em trabalho de parto. Sarai fica feliz 
em ter ajudado as duas rainhas. Gate 
é condenado a morte pelo assassinato 
de Abubakar. Sarai implora pela vida de 
Gate. Dois anos depois, Gate recebe a 
vista de Femi. Abrão se assusta com o 
pedido do faraó.

 
FILMES

Bater Ou Correr Em Londres - Globo - 
15h10 - sexta-feira: Wang descobre que 
seu pai, guardião do selo imperial, foi as-
sassinado por ladrões que roubaram tal 
relíquia. Sabendo que os criminosos fo-
ram para Londres, ele se une a Roy para 
vingar a morte do pai e reaver o selo.

Cadê Minha Entrega? - SBT - 23h15 
- sexta-feira: Leo, um motorista malu-
cão, faz a entrega de uma encomenda 
comprometedora num endereço errado. 
Quem recebe o pacote são dois ami-
gos que se interessam pelo conteúdo e 
decidem vendê-lo! Enquanto negociam 
com um parente da pesada, o verdadei-
ro dono da droga a rastreia, e parte para 
recuperá-la.

Capitão Phillips - Globo - 1h45 - sexta-
-feira: Richard Phillips é um comandante 
naval experiente, que aceita trabalhar 
com uma nova equipe na missão de en-
tregar mercadorias e alimentos para o 
povo somaliano. Logo no início do trajeto, 
ele recebe a mensagem de que piratas 
têm atuado com frequência nos mares 
por onde devem passar. A situação não 
demora a se concretizar, quando dois 
barcos chegam perto do cargueiro, com 
oito somalianos armados, exigindo todo 
o dinheiro a bordo. Uma estratégia inicial 
faz com que os agressores recuem, ape-
nas para retornar no dia seguinte. Embo-
ra Phillips utilize todos os procedimentos 
possíveis para dispersar os inimigos, 
eles conseguem subir à bordo, amea-
çando a vida de todos. Quando pensa 
ter conseguido negociar com os piratas, 
o comandante é levado como refém em 
um pequeno bote. Começa uma longa e 
tensa negociação entre os sequestrado-
res e os serviços especiais americanos, 
para tentar salvar o capitão antes que 
seja tarde.

Um Método Perigoso - Band - 3h45 - 
sexta-feira: Carl Jung trata a linda pa-
ciente Sabina Spielrein de histeria pelos 
métodos de Sigmund Freud, mas alguns 
anos depois, Jung inicia um romance 
com Sabina, o que gera uma rivalidade 
entre os médicos.

Expresso Do Amanhã - Globo - 3h50 
- sexta-feira: Quando um experimento 
para impedir o aquecimento global falha, 
uma nova era do gelo toma conta do pla-
neta Terra. Os únicos sobreviventes es-
tão a bordo de uma imensa máquina cha-
mada Snowpiercer. Lá, os mais pobres 
vivem em condições terríveis, enquanto 
a classe rica é repleta de pessoas que se 
comportam como reis. Até o dia em que 
um dos miseráveis resolve mudar o sta-
tus quo, descobrindo todos os segredos 
deste intrincado maquinário.

Novelas e Filmes

Quem apaga velinhas nesta 
sexta-feira (16), é o colaborador 
da Câmara Municipal de Rafard, 
José Roberto Sampaio (Betico). 
Receba os parabéns e votos de 
paz e saúde, da esposa Maria 
Aparecida, do filho Zé, fami-
liares, amigos, em especial da 
equipe do Legislativo rafardense.
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Passou a valer desde 
a segunda-feira (12), as 
novas regras do Código 
de Trânsito Brasileiro. 
A Lei foi sancionada em 
outubro do ano passado, 
e estabelece mais de 50 
alterações que devem 
ser observadas pelos 
condutores.

A reportagem do Jor-
nal O Semanário con-
versou com dois despa-
chantes, um de Rafard 
e outro de Capivari, 
que orientaram sobre as 
principais mudanças na 
legislação.

Uma das atualizações 
mais comentadas entre 
os motoristas é o novo 
limite de pontuação na 
CNH, que passa de 20 
para 40 pontos. O des-
pachante Leogildo João 
Vendramin Júnior, pro-
prietário do Despachan-
te Gildo, de Rafard, ex-
plicou as novas regras.

“Antes o motorista 
perdia a CNH com 20 
pontos, independente da 
infração, agora o limite 
passou para 40, mas é 
preciso ficar atento. O 
máximo de 40 pontos é 
se condutor não tiver co-
metido nenhuma infra-
ção gravíssima no prazo 
de 12 meses. Se ele co-
meter uma, este limite já 
caí de 40 para 30 pontos, 
e se for duas ou mais 
volta para os 20 pontos”, 
explica o despachante, 
com mais de 30 anos na 
profissão.

Vendramin também 
comenta que para os 

motoristas profissionais 
de ônibus, caminhões ou 
outros, não se aplica esta 
regra de flexibilização. 
O limite máximo para a 
suspensão da CNH é de 
40 pontos, independente 
das infrações. 

“Isso não deve ser 
visto como um incen-
tivo para cometer erros 
no trânsito, mas é uma 
mudança positiva para 
o motorista que trabalha 
o dia todo no volante, e 
acaba ficando mais ex-
posto a cometer infra-
ções”, afirma. 

Se de um lado as re-
gras ficaram um pouco 
mais flexíveis para os 
motoristas que exercem 
atividade remunerada, 
por outro, o novo Código 
de Trânsito também está 
mais rígido com a cate-
goria, como por exem-
plo a exigência do exa-
me toxicológico, válido 
para as categorias C, D 
e E. Sobre este item, os 
despachantes fazem um 
alerta. “O motorista que 
for flagrado dirigindo 

com exame toxicológico 
vencido há mais de 30 
dias estará cometendo 
uma infração gravíssi-
ma. A multa pode chegar 
a quase R$ 1.500,00 e a 
CNH fica suspensa por 
três meses. Com as no-
vas regras, o prazo para 
regularizar a situação é 
de 30 dias. Hoje, o cus-
to de mercado do exame 
toxicológico está em tor-
no de R$ 140”, explica 
o despachante Romário 
Lopes de Lima Júnior, 
do Despachante Corim-
ba de Capivari, que tam-
bém está há mais de 30 
anos na área. 

Gildo e Corimba fa-
laram sobre outras mu-
danças, como o aumento 
da validade da CNH. A 
Carteira de Habilitação 
passa a valer por 10 anos 
para quem tem até 50 
anos. Para quem tem de 
50 a 70 anos, a validade 
é de cinco anos e acima 
de 70 anos o prazo é de 
três anos.

Para algumas infra-
ções, as penalidades es-

tão mais pesadas. É o 
caso de estacionar em 
vagas de idosos e pesso-
as com deficiência.  An-
tes, a infração era de 4 
pontos e multa de R$ 86. 
Agora, a multa passou 
para pouco mais de R$ 
293 e 7 pontos na CNH. 

O transporte de crian-
ças também tem mu-
danças. O novo código 
determina a cadeira obri-
gatória para crianças de 
até 10 anos de idade que 
não atingiram 1,45m de 
altura. Crianças meno-

res de 10 anos devem ser 
transportadas sempre no 
banco traseiro, e o trans-
porte em motocicletas 
também está proibido 
em idade inferior a esta 
faixa etária.

Outras mudanças
Maior prazo para 

identificação do infra-
tor: ao receber a notifi-
cação de multa, o princi-
pal condutor do veículo 
terá 30 dias, e não mais 
15 dias, para identificar 
o autor da infração, caso 
não a tenha cometido.

Desconto de 40% no 
valor das multas: mo-
toristas que instalarem 
o aplicativo Carteira 
Digital de Trânsito, ha-
bilitarem a notificação 
automática de multas e 
reconhecerem terem co-
metido a infração, não 
ingressando com recur-
so, terão direito ao des-
conto no pagamento até 
a data do vencimento.

Advertência para in-

frações leves ou médias: 
motoristas que comete-
rem infrações leves ou 
médias, desde que não 
sejam reincidentes no 
erro, poderão receber 
apenas uma advertência 
em vez de multa.

Recall de veículos – 
obrigatoriedade para li-
cenciamento: motoristas 
que não atenderem a re-
calls das montadoras não 
poderão renovar o licen-
ciamento do veículo.

Uso de luz baixa em 
rodovias: os carros que 
não dispuserem de luzes 
de rodagem diurna te-
rão de manter os faróis 
acesos mesmo durante 
o dia em estradas. A re-
gra vale para rodovias 
de pista simples fora do 
perímetro urbano.

Normas de proteção 
a ciclistas: deixar de 
reduzir a velocidade ao 
ultrapassar um ciclista 
deixa de ser uma infra-
ção grave e passa a ser 
gravíssima.

Despachantes Gildo e Corimba orientam 
sobre as mudanças no Código de Trânsito

Legislação de Trânsito  | Aumentou o tempo de validade da CNH, limite de pontos passa para 40 e exame toxicológico fica mais rígido, entre outras mudanças

Mudanças na legislação de trânsito entrou em vigor na última segunda-feira, 12 de abril  (Foto: Reprodução/Internet)

Os despachantes Juninho Vendramin e Romário Júnior contribuiram com as informações (Foto: Arquivo pessoal)

Após meses sem uso, 
desde 2020 devido a 
problemas mecânicos e 
elétricos, a Secretaria de 
Desenvolvimento Urba-
no de Capivari recupe-
rou o trator rolo chapa. 
Ele será utilizado para 
auxiliar nas operações 
tapa-buracos de grande 
porte e também nos tra-
balhos de melhorias que 
estão sendo feitos nas 
estradas rurais.

Segundo o governo 
municipal, o conserto foi 
feito sem grandes inves-
timentos, através da co-
laboração dos próprios 

funcionários da Secreta-
ria, que identificaram os 
problemas e auxiliaram 
na resolução. O rolo cha-
pa, ou rolo compressor, é 
um veículo pesado usa-
do para compactar solo, 
seja cascalho, concreto, 
asfalto ou outros mate-
riais. Com ele é possível 
deixar mais homogêneo 
o solo que está irregular.

A Prefeitura de Ca-
pivari também adquiriu 
na última semana uma 
placa vibratória para re-
paros menores. Com ela 
o acabamento dos servi-
ços de tapa-buracos fica 

melhor, deixando o as-
falto mais compactado.

O Secretário de De-
senvolvimento Urbano, 
Bruno Sampaio, ressal-
tou o trabalho realizado 
pela Secretaria, refor-
çando a importância na 
recuperação do maqui-
nário e restruturação in-
terna. “Embora tenham 
se passado apenas três 
meses, fizemos uma 
grande restruturação 
dentro da Secretaria, des-
de a questão operacio-
nal até a recuperação do 
maquinário, com inves-
timento e organização 

de equipamentos e fer-
ramentas, adequação do 
prédio, entre outros. Isso 

só foi possível graças a 
dedicação e competên-
cia dos nossos diretores e 

funcionários, somado ao 
respaldo dado pelo pre-
feito Vitão”, disse.

Governo municipal recupera rolo compactador para 
operações tapa-buracos e melhorias em estradas rurais

Capivari  |  Equipamento é utilizado para compactar o solo, seja cascalho, concreto, asfalto ou outros materiais, deixando mais homogêneo

Rolo compressor já está pronto para atender demandas do município (Foto: Divulgação/Prefeitura de Capivari)
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Saúde inicia atendimento em 
espaço exclusivo da Covid-19

CORONAVÍRUS

Nesta semana come-
çaram os atendimentos 
no espaço exclusivo da 
Covid-19, uma tenda 
instalada na Unidade Bá-
sica de Saúde de Rafard. 
A partir de agora, é para 
lá que são encaminha-
dos todos os pacientes 
com possíveis sintomas 
da Covid-19, separando 
os atendimentos das de-
mais demandas diárias 
do Serviço de Saúde. 

A Diretoria Muni-
cipal de Saúde passa 
a oferecer no espaço, 
atendimento médico de 
12 horas, sendo das 7h 
às 19h. Também foram 
ampliados os testes rá-
pidos de Covid, e são 
feitos outros exames em 
casos de necessidade, 
com pedido médico.

As instalações da Se-

mi-UTI, anunciada pelo 
prefeito Fábio dos San-
tos, ainda está na fase 
final de compra e insta-
lação dos equipamentos, 
e deve ser ativada em 
breve. Com o leito de 
semi-UTI, os pacientes 
dos casos mais graves da 
Covid-19, vão receber 
o atendimento primá-
rio, enquanto aguardam 
transferência para os 
hospitais de referência.

Outra mudança no 
Serviço Municipal de 
Saúde é o atendimento de 
Pediatria, que agora pas-
sou para o prédio prin-
cipal da UBS. O Espaço 
Pediátrico passou a ser 
ocupado pelas especiali-
dades, como as consultas 
de cardiologista, casos 
de gastrointestinal e exa-
mes como ultrassom.

Espaço vai receber pacientes com sintomas da Covid-19 (Foto: Arquivo pessoal)

Governo municipal inicia 
terraplanagem para ampliação 
do cemitério São Judas Tadeu

RAFARD

A Prefeitura de Ra-
fard iniciou na terça-
-feira (13), os serviços 
de terraplanagem no 
espaço onde será rea-
lizada a ampliação do 
Cemitério Municipal 
São Judas Tadeu.

Há tempos o mu-
nicípio sofria com a 
falta de espaço para 
a comercialização de 
novos terrenos no ce-
mitério. O novo es-

paço, que fica ao lado 
do atual cemitério, foi 
doado pela empresa 
Radar Propriedades 
Agrícolas. Ao todo, 
17.124 metros quadra-
dos estão recebendo os 
serviços de preparação 
da terra.

A licitação já está 
em andamento. O pró-
ximo passo será a cons-
trução do muro para fe-
chamento do local.

Live Solidária abre 
campanha de doações

RAFARD

No sábado (10), Ra-
fard realizou a Live So-
lidária dos 56 anos de 
aniversário da cidade. O 
evento, com transmis-
são ao vivo através das 
redes sociais, teve mais 
de 4 mil visualizações e 
abriu a Campanha Soli-
dária de doação de ces-
tas básicas para o Fundo 
Social de Solidariedade.

A apresentação foi do 
radialista Rogério Naldi 
e a animação musical da 
Live ficou por conta da 
dupla sertaneja Sylvinho 
e Thiago. Para quem não 
acompanhou ao vivo, o 
vídeo está disponível no 
Facebook da Prefeitura 
de Rafard. 

Durante a transmis-
são, o prefeito Fábio  
Santos falou sobre as 
principais conquis-
tas dos seus primeiros 
100 dias de governo, e 
o presidente da Câma-
ra Alexandre Fontolan 
também esteve presen-
te e anunciou o apoio 
da Câmara Municipal 
na Campanha do Fundo 
Social.

A campanha de do-
ação de alimentos vai 

até o dia 20 de abril. Po-
dem ser feitas doações 
de cestas básicas, que 
serão distribuídas entre 
as famílias mais neces-
sitadas do município. 
Para informações sobre 
como ajudar o telefone é 
o 3496-7520. 

Em agradecimento 
pelas doações já rece-
bidas, o Fundo Social 
de Solidariedade, a pre-
feitura e a Diretoria de 
Cultura registram a co-
laboração da Câmara 
Municipal de Rafard e 
das empresas: Carro-
cerias Bachiega, Auto 
Peças Rafard Quibáo, 
AM Cerezer, Auto Pos-
to Rafard, Quibáo Linha 
Pesada Capivari, Real 
Diesel, Bebidas Forman, 
Supermercados Calle-
gari, Padaria Engenho 
Velho, Auto Elétrica Jé, 
JD Gelo, Padaria Pão 
Nosso, Capifer, Xtreme 
Informática, Pantanal 
Pneus, Padaria Pantojo, 
R3 Naldi Comunicação, 
Jornal O Semanário, 
Syna Publicidade, DD 
Som, SeuJornal.Com, 
Eagle Internet e Basso 
Produções.

Transmissão aconteceu no Centro Cultural (Fotos: Arquivo pessoal)

Prefeito Fábio Santos e vice Wagner Bragalda acompanharam serviços no 
espaço que receberá ampliação do cemitério (Foto: Divulgação/PMR)

Rafard realiza questionário 
de intenção para vacinação 

contra a COVID-19

SAÚDE

A Prefeitura de Ra-
fard está realizando, 
sob orientação do Tri-
bunal de Contas do 
Estado de São Paulo, 
um questionário de in-
tenção das pessoas que 
desejam tomar a vacina 
contra a COVID-19.

Este questionário 
está disponibilizado 
no site da Prefeitura, 
no link https://rafard.
sp.gov.br/vacinarafard 
e visa um melhor con-
trole para recebimento 

e distribuição de doses.
De acordo com o 

Poder Executivo é 
muito importante que 
as pessoas realizem o 
seu cadastro e ajudem 
a divulgar.

“A eficiência de 
todo este processo de 
vacinação depende de 
uma série de detalhes e 
esta estimativa que te-
mos responsabilidade 
de fazer é uma delas,” 
ressalta o governo mu-
nicipal.
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Na última segunda-
-feira (12), teve início 
mais uma safra na usina 
de Rafard. A previsão da 
Raízen é que o ano-sa-
fra (2021/2022) siga até 
março do ano que vem.

Considerada a maior 
produtora de cana-de-
-açúcar e etanol do Bra-
sil, atualmente, a Raízen 
possui 129 funcionários 
na unidade Rafard. Du-
rante a entressafra, fo-
ram geradas outras 140 
vagas, através de 22 em-
presas terceirizadas.

A empresa não infor-
mou as expectativas de 
produção para esta nova 
safra em Rafard, mas os 
números relativos aos 9 
meses da safra passada 
chegam a 61,4 milhões 
de toneladas de cana 
moída. 

De acordo com a as-
sessoria de imprensa da 
Raízen, o setor não vem 
sofrendo grandes impac-
tos durante a pandemia 
da Covid-19, mesmo as-
sim, a estratégia adotada 
para a safra 21/22 terá 
o foco na produção do 
açúcar, produto com o 
melhor preço de merca-

do no cenário atual. 
Sobre a geração de 

novas vagas de trabalho, 
durante o maior período 
de produção da usina, a 
Raízen informou que já 
foram abertas no início 
da safra 251 vagas, entre 
as unidades Rafard e São 
Francisco. O recebimen-
to de novos currículos é 
feito através do e-mail: 
rhrafard@raizen.com, 
por meio do site: www.
vagas.raizen.com.br ou 
pelo PAT de Capivari. 

Barulho e bagacinho
Na véspera do início 

oficial da safra na unida-
de de Rafard, no domin-
go (11), deu para ouvir 
de longe o barulho do 
aquecimento das caldei-
ras da usina. 

Vários moradores de 
Rafard e até Capivari 
relataram o movimento 
pelas redes sociais. Mui-
tos afirmaram que já es-
tão acostumados com o 
barulho alto que vem da 

usina, anunciando que a 
safra vai começar. 

Em nota, a Raízen in-
formou que o barulho é 
resultado de um procedi-
mento que acontece todo 
início de safra, quando 
é aplicada uma técnica 
que higieniza toda a tu-
bulação, direcionando o 
vapor para a atmosfera, 
por isso o barulho alto.

Outro assunto, por 
vezes recorrente de re-
clamações e cobranças 
até mesmo da prefeitura 
e dos vereadores, é o ba-
gacinho da cana moída, 
que se espalha, princi-
palmente nos arredores 
dos bairros mais próxi-
mos da usina.

Sobre isso, a empresa 
afirma que, para mini-
mizar os impactos e ga-
rantir a segurança da po-
pulação, realizou a troca 
total da tela de proteção 
da área que acumula o 
bagacinho e que, tam-
bém dispõe de caminhão 
pipa para umedecer o 
bagaço em tempo inte-
gral, se necessário.

Ações durante 
a Covid-19 
Medidas preventivas 

foram adotadas para 
conter a contaminação 
por Covid-19 entre os 
funcionários das unida-
des do Grupo Raízen.

A empresa informou 

que funcionários do gru-
po de risco foram afas-
tados e que foram feitos 
treinamentos e orien-
tações aos demais que 
atuam dentro e fora das 
áreas de produção.

No transporte de fun-
cionários, a lotação foi 
reduzida para 50%. Fo-
ram instalados disposi-
tivos de álcool em gel e 
sabão para higienização, 
há demarcações em to-
das as áreas para evitar 
as aglomerações e tam-
bém é feita a assepsia 
dos equipamentos de 
trabalho. 

Testes e o monitora-
mento da temperatura 
dos funcionários tam-
bém são medidas ado-
tadas desde o início da 
pandemia.

Para o público ex-
terno, a empresa doou 
cerca de 1,1 milhão li-
tros de álcool 70% que 
foram destinados à 98 
hospitais, contemplando 
119 cidades em 9 Esta-
dos do Brasil. 

Nas eleições munici-
pais do ano passado, fo-
ram doados cerca de 2,2 
milhões de frascos de ál-
cool em gel para serem 
utilizados pelos eleito-
res, bem como 420 mil 
frascos de álcool 70% 
para assepsia dos locais 
de votação. 

Usina Raízen em Rafard inicia mais uma safra
Safra 2021/2022  | Para diminuir o bagacinho na vizinhança, solução é nova proteção de tela e caminhão pipa; empresa possui 129 funcionários

Na safra passada, usina em Rafard moeu 61,4 milhões de toneladas de cana-de-açúcar (Foto: Reprodução/Internet)

Fundo Social e Cultura lançam Projeto Social
Impossibilitados de re-

alizar eventos e atividades 
culturais com a presença 
do público, por conta das 
restrições da Covid-19, o 
Fundo Social de Solida-
riedade de Mombuca, em 
parceria com a Diretoria 
de Cultura lançou um pro-
jeto novo na última quar-
ta-feira (14).

Estão sendo confeccio-
nadas marmitas de almoço 
para a venda aos funcioná-
rios da Prefeitura e demais 
setores dos serviços mu-
nicipais. Tudo é feito com 
doações e o que for arre-

cadado será revertido para 
as ações sociais e culturais 
do município.

“Por conta da pande-
mia, não podemos reali-
zar eventos para arrecadar 
fundos, por isso, buscamos 
as doações e estamos co-
meçando o projeto com 
as marmitas. Vamos unir 
forças, e tudo o que for ar-
recadado, será usado para 
continuar ajudando as fa-
mílias que mais precisam”, 
explica a primeira dama e 
presidente do Fundo Social 
Valdete M. Alcalde.

A produção das mar-

mitas será feita através 
da parceria com a Cul-
tura. “São doações que 
recebemos de amigos, 
empresas e parceiros que 
querem ajudar nesta fase 
difícil que todos estamos 
passando. As doações já 
começaram a chegar e as 
marmitas são vendidas aos 
funcionários, que também 
nos ajudam comprando 
as refeições para o almo-
ço”, explica João Poletti, 
diretor de Cultura, que 
em breve deve anunciar o 
cronograma de atividades 
culturais para o município.

MOMBUCA



No dia 13 de abril é co-
memorado o “Dia do Hino 
Nacional Brasileiro” cuja 
música foi composta no 
ano de 1822, mas a letra 
só foi escrita 87 anos de-
pois, ou seja, somente no 
ano de 1909, o nosso Hino 
ganhou a letra que conhe-
cemos hoje, como Hino 
Nacional Brasileiro.

O inesquecível Tenente 
Denizart Fonseca sempre 
dizia que o Hino Nacio-
nal, como um dos símbo-
los maiores da República 
Federativa do Brasil, de-
veria ser cantado todos os 
dias, em todas as escolas 
do Brasil, como era no pe-
ríodo do governo militar. 
Nessa época alunos e pro-
fessores não adentravam a 
sala de aula, sem que antes 
en�leirados e com a mão 
no peito, executassem o 
Hino Nacional Brasileiro.

O processo de criação 
de um hino nacional que 
representasse a indepen-
dência do Brasil foi bastan-
te complicado, e a escolha 
do dia 13 de abril para sua 
comemoração, é uma refe-
rência a uma manifestação 
que ocorreu nesse dia em 
1831, quando o Imperador 
do Brasil, D. Pedro I que 
abdicou do trono em favor 
do �lho, embarcava para 
Portugal.

A parte instrumental 
do Hino, composta pelo 
maestro Francisco Manuel 
da Silva, membro da Impe-
rial Academia de Música, e 
na época profundamente 
ligado ao movimento de 
oposição ao reinado de D. 
Pedro I, que motivado por 
pressões políticas diver-
sas, ao abdicar do trono, 
motivou o maestro Fran-
cisco e aqueles que eram 
contrários ao seu regime 
a festejarem enormemente 
o ocorrido, executando o 
hino composto por ele.

O maestro empenhou-
-se na composição do 
Hino que marcaria o dia 
histórico para a atmosfe-
ra política do Império do 
Brasil, porém, um poeta 
da época, Ovídio Saraiva 
de Carvalho e Silva, es-
creveu um poema que foi 
quase que imediatamente 
acrescentado à música de 
Francisco, visto que na le-
tra de Ovídio, era possível 
perceber o tom anti-lusita-
no e a esperança na Regên-
cia e no futuro imperador 
D. Pedro II.

A música de Francisco 

e a letra de Saraiva foram 
executadas pela primeira 
vez em 13 de abril daquele 
mesmo ano, no Teatro São 
Pedro de Alcântara, no Rio 
de Janeiro, que passou a 
ser conhecido após o ocor-
rido como Teatro Consti-
tucional. Na verdade, antes 
desse fato, o hino conside-
rado “nacional” era aquele 
composto por Dom Pedro 
I após a Independência, 
em 1822, que depois pas-
sou a ser intitulado o Hino 
da Independência.

Entretanto, a letra de 
Ovídio Saraiva, com o 
tempo, acabou por ser re-
legada ao esquecimento e 
não mais ser associada à 
música do maestro Fran-
cisco Manuel da Silva, e 
durante o período do Se-
gundo Império, era costu-
me executar apenas a parte 
instrumental do hino, sem 
a letra, e assim permane-
ceu até o advento da Repú-
blica.

Com a Proclamação da 
República, em 1889, alguns 
dos membros do golpe de-
�agrado contra o Impera-
dor D. Pedro II solicitaram 
a composição de um novo 
hino nacional, que tivesse 
a ver com o novo contexto 
político do país. 

Ocorreu que, do con-
curso feito para se eleger 
o novo hino, a música 
eleita desagradou forte-
mente o então presidente 
Deodoro da Fonseca, que 
então abandonou a ideia 
e preservou a música de 

Francisco Manuel da Silva 
como Hino Nacional.

Em 1906, já no governo 
de Afonso Pena, outro ma-
estro, chamado de Alberto 
Nepomuceno, membro do 
Instituto Nacional de Mú-
sica, propôs ao presidente 
da República uma reforma 
da música de Francisco 
Manuel, o que foi autoriza-
do, e, para complementar, 
um concurso para eleger 
uma nova letra para o hino 
foi feito. 

O vencedor do concur-
so foi Osório Duque-Es-
trada, poeta e professor, 
cuja letra foi combinada 
com a reforma instrumen-
tal que Nepomuceno fez 
na música de Francisco, e 
assim, nasceu o Hino Na-
cional tal como o conhece-
mos hoje.

Essa nova versão do 
hino, que prevalece ain-
da nos nossos dias, só foi 
o�cializada em 1922, no 
Centenário da Indepen-
dência, após muitas dis-
cussões políticas e intelec-
tuais acaloradas, e ainda 
que a “música” do nosso 
hino tenha se tornado o�-
cial durante as Comemo-
rações do Centenário da 
Independência do Brasil, 
em 1922, o Hino completo 
com letra de Joaquim Osó-
rio Duque Estrada, e mú-
sica de Francisco Manuel 
da Silva, como é conhecida 
atualmente, no entanto, só 
foi o�cializada em 1º de 
setembro de 1971, através 
da lei nº 5.700.

13 de abril – Dia do Hino Nacional Brasileiro
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Atendimento presencial do Saae Capivari segue interrompido
Em cumprimento à 

fase vermelha do Plano 
SP do Governo do Estado, 
o SAAE (Serviço Autô-
nomo de Água e Esgoto) 
segue com o atendimento 
presencial interrompido. 
A medida é válida até o 

dia 18 de abril.
Os munícipes podem 

contatar a autarquia por 
meio dos telefones: (19) 
3492-9800, 3492-2679 
e 3491-1223, de segun-
da à sexta-feira, das 8h 
às 17h. Após este horá-

rio, para atendimento de 
emergências, os mora-
dores poderão ligar para 
a Guarda Civil, no 153. 
Se desejar, o contribuin-
te pode fazer contato 
ainda por e-mail: saae@
saaecapivari.com.br.

Vale destacar que al-
guns serviços, como a 
segunda via da fatura, 
podem ser acessados 
por meio do site: www.
saaecapivari.com.br ou 
do aplicativo Saae Ca-
pivari, disponível para 

Android.
A autarquia realizou 

um novo processo lici-
tatório para contratação 
de empresa prestadora 
do serviço de 0800 na 
quarta-feira (14), tendo 
em vista o encerramento 

do contrato vigente. Por 
conta disso, o número 
0800 878 7874 estará 
inabilitado e não poderá 
receber ligações. A em-
presa vencedora terá um 
prazo de 30 dias para 
adaptação das atividades.

Neste sábado (17), 
das 8h às 12h, Capivari 
realiza a 1ª Campanha 
de Doação de Sangue do 
ano. A meta da Secre-
taria de Saúde é coletar 
200 bolsas de sangue, 
superando a última cam-
panha, realizada em ju-
lho do ano passado, que 
coletou 122. 

Iniciativas como a de 
Capivari são fundamen-
tais para ajudar os ban-
cos de sangue, que estão 
em baixa desde o come-
ço da pandemia.

Dados do Serviço So-
cial de Captação de Do-
adores do Hemonúcleo 
de Piracicaba, mostram 
que em 2020, a queda no 
número de doares de san-
gue chegou a 40%, quase 
metade, se comparado 
com as doações de 2019.

Ainda no Hemonú-
cleo de Piracicaba, nes-
tes três primeiros meses 
do ano, as doações con-

tinuam baixas. No perí-
odo de janeiro a março 
de 2021, foi registrada 
uma queda de 12% nas 
doações, quando com-
parado com o mesmo 
período de 2020.

“A demanda diária 
do Hemonúcleo é de em 
média 24 bolsas de san-
gue por dia. Nosso esto-
que deveria ter sempre 
cinco dias de demanda 
garantidos. Isso não está 
ocorrendo, estamos com 
os estoques abaixo do 
recomendado”, explica a 
assistente social de Pira-
cicaba, Luciana Sacheto 
Bueno.

Seja um doador
Mesmo no auge da 

pandemia da Covid-19, 
é possível ser um doa-
dor de sangue. Uma das 
oportunidades será no 
sábado (17), em Capiva-
ri, na Escola Municipal 
José Benedito Pinto An-

tunes, 1351, no Centro.
Para fazer a doação 

é preciso levar o RG ou 
outro documento com 
foto, ter entre 18 e 69 
anos, ter boa saúde e 
pesar acima de 50 qui-
los. No dia da doação é 
indicado tomar um café 
leve, ter repousado pelo 
menos seis horas e não 
consumir bebida alcoó-
lica no dia anterior.

Outra opção para doar 
sangue é no Hemonú-
cleo de Piracicaba, com 
agendamento através do 
telefone (19) 3031-7050 
ou pelo site agendamen-
to.hemocentro.unicamp.
br. As orientações sobre 
peso, idade e os cuida-
dos são as mesmas da 
campanha de Capivari. 
As doações são feitas de 
segunda a sexta-feira, 
das 7h30 às 13h, na rua 
Silva Jardim, 1.700.  

Por conta da Co-
vid-19, é importante que 

o doador evite doar san-
gue se teve sintomas de 
gripe ou febre nos últi-
mos 15 dias. Em casos 
confirmados de corona-
vírus, ou contato com 
outras pessoas infecta-
das, a orientação é que 
aguarde o prazo de pelo 
menos 30 dias.

Lei
Recentemente foi 

aprovado em Capiva-
ri, o projeto de lei nº 
002/2021, de autoria do 
vereador Thiago Brag-
gion (PSL), que dispõe 
sobre o atendimento 
prioritário aos doadores 
de sangue no município. 

O PL tem como obje-
tivo incentivar o aumen-
to de doações de sangue 
no município, haja vista 
que o número de doado-
res no país é pequeno – 
de acordo com pesquisa 
divulgada pelo Governo 
Federal, a cada mil ha-

bitantes, apenas 16 são 
doadores de sangue –, e 
diminuiu ainda mais no 
período da pandemia.

Para usar a fila pre-
ferencial, o doador de-
verá apresentar o com-
provante de doação de 
sangue contendo nome, 
número do RG ou CPF e 
carimbo do órgão ou as-

sinatura do técnico res-
ponsável pelas coletas. 
A lei é válida para to-
dos os estabelecimentos 
particulares, comerciais, 
bancários, de serviços 
e similares, bem como 
para repartições públi-
cas municipais, estadu-
ais e federais localizadas 
em Capivari.

Capivari realiza primeira campanha de Doação de Sangue do ano
Chegou a oportunidade de ‘doar vida’   |  Hemonúcleo de Piracicaba teve queda de 40% nas coletas; em 2021, redução já é de 12%

Objetivo da campanha é coletar 200 bolsas de sangue (Foto ilustrativa)
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É neste sábado, das 
8h às 17h, a 3ª Campa-
nha Regional Conexão 
Solidária para arrecada-
ção de alimentos não pe-
recíveis.

A campanha é uma 
iniciativa da EPTV em 
parceria com as prefei-
turas dos municípios da 
região. Rafard, Capivari 
e Mombuca participam 
da iniciativa, que mais 
um ano será em sistema 
drive-thru, sem sair do 
carro.

Ano passado, as do-
ações foram de alimen-
tos, roupas e produtos de 
higiene e limpeza. Desta 
vez, o foco é para arre-
cadar só alimentos, uma 
vez que cresce o número 
de famílias que necessi-
tam de doações de cestas 
básicas.

Em Rafard, por exem-
plo, segundo dados do 
Serviço Social do muni-
cípio, a média de cestas 
básicas distribuídas por 
mês, ano passado, subiu 
de 30 para 90, um au-
mento de três vezes mais 
do que era distribuído 
antes da pandemia. Só 
no último mês de março, 
foram distribuídas 85 
cestas básicas para famí-
lias cadastradas. 

Adotando todas as 
medidas de prevenção 
ao coronavírus, o Ser-
viço Social de Rafard 
espera repetir o bom 
resultado da arrecada-
ção da campanha do ano 
passado. Na Conexão 
Solidária de 2020, o mu-
nicípio arrecadou quase 
900 quilos de alimentos.

Os locais de doação 
em Rafard serão: Praça 
da Bandeira, no Centro, 
e Praça Domingos Fon-
tolan, no bairro Popular. 
Em Mombuca, o ponto de 
doação será em frente ao 
Centro de Múltiplo Uso, 
próximo ao prédio da De-
legacia, e em Capivari na 
Praça Central, com aces-
so pelas ruas Bento Dias 
e Regente Feijó.

Também neste sába-
do (17) tem arrecadação 
voluntária de alimentos 
com a Turma da Bar-
ca e a Campanha Fome 
Zero. O grupo de volun-
tários vai estar no pátio 
da Igreja Santa Cruz, em 
Capivari, das 9h às 16h, 
com o Drive-thru Soli-
dário. A meta dos orga-
nizadores é chegar a 100 
cestas básicas arrecada-
das. 

+ mãos estendidas 
Ao mesmo tempo em 

que a crise da pandemia 
faz crescer o número de 
famílias que precisam 
de ajuda para se alimen-
tar, também aumentam 
as ações solidárias para 
arrecadar alimentos.

Algumas delas vie-
ram de iniciativas que 
estão ligadas à imuniza-
ção contra a Covid-19. 
Nos municípios de Ra-
fard, Capivari e Mom-
buca, as prefeituras ade-
riram à campanha de 
doação de alimentos nos 
postos de vacinação. 

Quem vai tomar a pri-
meira ou segunda dose 
da vacina contra o coro-
navírus, pode levar suas 
doações de alimentos. A 
ação é voluntária, mas já 
mostra resultados. Capi-
vari, por exemplo, lan-
çou no dia 24 de março 
a Campanha Uma Dose 
de Amor, e já arrecadou 

mais de 350 quilos de 
alimentos. 

Também há doação 
de alimentos através 
de uma Campanha do 
Legislativo de Capiva-
ri, chamada de Entre-
ga Solidária. Até o dia 
30 de abril, estão sendo 
arrecadados alimentos 
e produtos de higiene 
e limpeza de segunda a 
sexta-feira das 8h às 17h 
no prédio da Câmara 
Municipal. As doações 
também são no sistema 
drive-thru. 

A mobilização pela 
solidariedade também 
está em outras iniciati-
vas, como no trabalho 
dos Vicentinos – Socie-
dade de São Vicente de 
Paulo (SSVP), que há 
anos já existe em Ca-
pivari através da Igreja 
Católica, e que continua 
com as doações durante 
a pandemia. Através dos 
quatro grupos existentes 
na cidade, são ampara-
das em média 100 famí-
lias todo mês. 

“Nosso trabalho vai 
além da doação de ali-
mentos, elas recebem 
apoio, acolhida e orien-
tação nestes momentos 
difíceis que tantas fa-
mílias estão passando”, 
afirma Henrique Qua-
gliato Mader, membro 
dos Vicentinos da Igreja 
Matriz de São João Ba-
tista, há mais de 20 anos.

Conexão Solidária arrecada 
alimentos neste sábado

Pandemia  |  Aumenta o número de famílias que precisam de ajuda

Para conter o avanço 
dos casos de Dengue no 
município de Rafard, a 
prefeitura, através do 
Serviço de Vigilância 
Sanitária, adotou a téc-
nica da nebulização em 
toda a cidade.

Na última quarta-feira 
(14), o serviço foi feito 
no Centro e nos bairros. 
A nebulização também 
foi realizada nas áreas 
rurais: Itapeva, São Ber-
nardo e Sete Fogões.

Os casos de Dengue 
continuam crescendo 
em toda região. Só na 
tarde de quarta-feira 
(14), segundo dados do 
Boletim da Dengue, di-
vulgado pela prefeitura, 
Rafard já havia registra-

do 33 casos positivos da 
doença.

O governo municipal 
informou que, além da 
nebulização, irá ampliar 
o combate ao mosqui-
to da Dengue, através 
de outras ações, como 
o Mutirão Casa a Casa, 
assim que houver a fle-
xibilização das medidas 
restritivas da Covid-19.

O vice-prefeito, Wag-
ner Bragalda, faz um 
apelo para que a popu-
lação adote medidas 
preventivas e ajude a 
eliminar os possíveis 
criadouros do mosquito.  
“É preciso ficar atento a 
pneus, vasos de plantas, 
garrafas, tampas de plás-
tico, recipientes de água 

de animais domésticos, 
caixas d’água, e todo tipo 
de recipiente que possa 
acumular água, pois eles 
são promissores para que 
o mosquito deposite suas 
larvas e continue a proli-
ferar”, alerta. 

A população também 
pode denunciar para a 
Vigilância Sanitária os 
locais onde há risco de 
proliferação por acúmu-
lo de água parada. O te-
lefone é o 3496-2168. 

Nesta semana, o go-
verno municipal realizou 
a desinfecção e higieni-
zação de todas as áreas 
do prédio da Unidade 
Básica de Saúde. A ação 
faz parte do combate ao 
vírus da Covid-19.

Rafard amplia ações para 
diminuir casos de Dengue

Nebulização  |  ‘Fumacê’ passou pelas ruas da cidade nos últimos dias

Nebulização também passou pelas áreas rurais da cidade; ação foi adotada no combate à Dengue (Foto: Divulgação/PMR)

Heleninha assume presidência do 
Fundo Social de Solidariedade

O prefeito de Rafard 
Fábio dos Santos anun-
ciou nas redes sociais, 
na tarde de quinta-feira 
(15), que a assistente so-
cial, Helena Francisco da 
Silva (Heleninha), que já 
ocupa o cargo de diretora 
do Serviço Social, pas-
sará também a exercer a 
função de presidente do 
Fundo Social de Solida-
riedade.

A mãe do prefeito, 
Maria de Sousa Santos, 
estava à frente do Fundo 
Social de Solidariedade 
desde o final do mês de 
janeiro. 

Segundo Santos, ela 

terá que se afastar por 
necessitar de cuidados 
num tratamento de saú-
de. “Desde o início de 
nosso governo, minha 
mãe sempre esteve ao 
meu lado, aceitou nos-
so convite e dedicou-se 
bastante ao Fundo Social 
de Solidariedade. No en-

tanto, nos últimos dias 
ela teve um agravamento 
de uma doença crônica e 
tem precisado de cuida-
dos médicos. Ao mesmo 
tempo em que peço para 
Deus que cuide da saúde 
dela, agradeço-a por tudo 
o que realizou por nossa 
cidade. Se Deus permitir 
logo, logo ela estará me-
lhor”, escreveu o prefei-
to.

Fabinho também agra-
deceu ao trabalho da He-
leninha, que aceitou o 
convite e passa a respon-
der agora pelo Serviço 
Social e Fundo Social de 
Solidariedade de Rafard.

RAFARD




