
Prefeitura de Capivari diz que aguarda recurso Federal para realizar 
obra. Moradores cobram solução urgente para o problema.  Página 5

Precariedade da rua Vinícius de Moraes 
preocupa moradores da Morada do Sol

Associação 
Washi-Ki-O 
comemora 
26 anos em 

Capivari
Página 7

RAFARD

Prefeitura 
inicia 

agendamento 
para o REFIS

Dívida ativa dos 
municípes está próxima 

dos R$ 6 milhões. 
Página 10

SAÚDE

UBS de Rafard oferece 
exames de ultrassom

Exames serão realizados pelo Dr. Arnaldo 
Nacarato e devem ser agendados conforme pedido 

médico na Unidade Básica de Saúde.  Página 8

POLÍTICA

Mombuca vai receber 
R$ 1,2 milhão em verbas

Conquistas foram confirmadas através de emendas 
parlamentares de deputados estaduais.  Página 4

Vitão e Bruno recebem deputado Roberto Morais e 
anunciam R$ 500 mil para entidades de Capivari Página 7

preocupa moradores da Morada do Sol

LUTO

Cortejo pelas 
ruas de 

Mombuca 
marca 

despedida à 
ex-prefeita 
Maria Ruth

Ela foi primeira dama, 
presidente do Fundo 
Social, vereadora, 

vice-prefeita e prefeita 
por oito anos. Página 9

CAPIVARI

Padrasto 
é preso 

suspeito de 
abusar 

sexualmente 
de enteada de 
apenas 6 anos

Imagens da criança 
estavam no celular que 

padrasto vendeu. 
Página 11

RELIGIÃO

Fiéis voltam às 
missas neste 

fim de semana
Agendamento é uma 

das normas para 
retorno. Ocupação 

das igrejas é limitada 
a 25% da capacidade. 

Confira a programação 
em Rafard. 
Página 12
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FilosoFanDo L�������� V��������
é professor de Filosofi a,  Éti ca e História

Rejuvenecer o amor no lar
A letra de uma música 

cômica sertaneja, se não 
estou enganado de 1957, 
dizia: “Casamento é um 
buraco onde todos que-
rem estar. Quem tá den-
tro quer sair, quem tá fora 
quer entrar”. Já naquele 
tempo o número de divór-
cios e separações chama-
va a atenção, no entanto, a 
porcentagem de desenlaces 
disparou, cresce assustado-
ramente e o governo ainda 
facilitou os trâmites legais 
para desuniões e novas uni-
ões conjugais. São enormes 
os números de “ajuntamen-
tos” e separações, há até 
casamento acordado para 
morar em residências sepa-
radas.

Segundo levantamen-
to do Colégio Notarial do 
Brasil – Conselho Federal 
(CNB/CF), no ano passa-
do houve um aumento de 
15% em relação ao mesmo 
período de 2019, sendo que 
o mês de junho registrou o 
acréscimo de 18,7% sobre 
junho de 2019, e outubro 
foi o mês com maior núme-
ro de divórcios até então - 
mais de 7,6 mil separações.

O número de divórcios 
realizados em cartórios no 
Brasil no segundo semestre 
de 2020 foi o maior da his-
tória, quando foram conta-
bilizados 43,8 mil proces-
sos. São famosos os casos 

de Gretchen que se casou 
17 vezes e Fábio Júnior 7 
vezes, conformados pela 
atriz norte-americana já se 
casou 23 vezes.  

Na avaliação do CNB, 
o aumento nas separações 
o� cializadas em cartório 
pode ser re� exo do maior 
período de convivência no 
ambiente doméstico por 
causa do isolamento social. 
Mas a mudança também 
sofre in� uência da facili-
tação dos processos, que 
agora podem ser feitos pela 
internet.

Mas porque tantas sepa-
rações? Tantas desavenças e 
desamor entre o casal, en-
tre pais e � lhos? Isto é irra-
cional, a minha razão não 
entende um lar em que haja 
amor e simultaneamente 
discussões, brigas, espan-
camentos e até homicídio; 
assim como a escuridão 
não pode coexistir com a 
luz, o amor e a paixão são 
antagônicas e não conco-
mitantes.

Não podemos con-
cordar com a a� rmativa 
do � lósofo Blaise Pascal 
(1632-1662): “O coração 
tem razões que a própria 
razão desconhece”. O amor 
irracional e insano é paixão 
cega, antônimo do amor. 
O amor tudo sofre, tudo 
suporta, mas consciente-
mente, de forma racional, 

embora não seja omisso. 
Quando José soube que sua 
noiva Maria estava grávida 
resolveu abandoná-la pois 
a amava e não quis difamá-
-la (Mat. 1:18-19). Jesus en-
sinou ser o casamento uma 
instituição bem mais sólida 
(Mat 19:3-11).  

Amor é como um ser 
vivente, como a árvore, 
planta-se, cresce, produz 
ou morre. Para o seu plan-
tio precisa limpar o lugar, 
cavar, regar, assim o amor 
exige conversas, simpatia, 
tempo. É necessário remo-
ver as ervas daninhas, fofar 
a terra, ou seja, tirar as más 
in� uências, cultivá-lo e de-
clará-lo. O amor deve pro-
duzir folhas novas, � ores e 
frutos, ou seja, gerar gen-
tilezas, bondade, coopera-
ção, en� m, fazer o outro 
feliz. A planta necessita es-
sencialmente da luz do sol 
e da chuva, que Deus nos 
envia. Da mesma maneira 
o lar precisa das bênçãos do 
Criador a � m de fortalecer 
os vínculos entre marido e 
esposa, pais e � lhos e entre 
irmãos.

Não é possível amar al-
guém que não se conhe-
ce. Também é certo que o 
amor se extingue paulati-
namente entre o casal que 
vive distante. Quanto mais 
se convive mais se forti� ca 
amor. Deve-se aproveitar a 

quarentena para fortalecer 
o amor no nosso lar. Con-
tato físico, diálogo, declara-
ção de apreciação, carinho, 
afeto, gentileza fortalecem 
o amor tanto quanto as ex-
pressões: muito obrigado, 
por favor, com licença, des-
culpe...  Experimente.

Acostume-se a dizer 
aos � lhos e à esposa(o) eu 
te amo, pôr a mão sobre 
o ombro, abraçar, beijar, 
acariciar o rosto, sorrir 
para ela(e). Elogio, reco-
nhecimento e respeito são 
alavancas que elevam o 
amor ao divino. Dizer: 
Muito grato pelo almoço, 
está uma delícia; você está 
bonita. Obrigada porque 
você é bom e carinhoso. 
O maior erro é pensar que 
trazer o sustento é su� cien-
te para fazer a família feliz! 
Amor precisa ser expresso. 
De tudo isto, o melhor é 
reunir a família e pedir que 
Deus abençoe cada � lho(a) 
e esposa, mencionando no-
minalmente a cada um e 
solicitar que Jesus seja um 
hóspede contínuo no seu 
lar, fazendo dele um ninho 
de amor.

Não é a mim, mas à mi-
nha esposa e � lhos que de-
vem indagar se pratico es-
tas coisas.

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

Jovens suicidam brincando de roleta russa

Os anos de 2020 e 2021 
parecem que são anos em 
que a paz e o amor termi-
naram. A pandemia da co-
vid-19 ataca os cidadãos, e 
alguns jornalistas e a televi-
são atacam o governo. Esta-
mos vivendo num mundo 
doente, raivoso, violento. 
Nunca foi tão necessário 
contra-atacar com o não 
perca: 

- não perca tempo em 
procurar o mal, busque 
ajudar onde possa;

- não perca a vontade de 
doar o amor que existe em 
seu íntimo;

- não perca tempo na in-
decisão, decida fazer o que 
precisa e cumpra seu dever;

- não perca o auxílio da 
Essência Divina que se der-
rama todos os dias;

- não perca a esperança 
de dias melhores e de supe-
ração;

- não perca a humildade 
e a serenidade, aqueles que 
mais amamos ou de quem 
mais esperamos podem 

nos decepcionar. Por quê? 
Eles são como nós, ainda 
espíritos imperfeitos, mas 
vão conquistar um dia a 
meta Divina da perfeição.

O médico espiritual An-
dré Luiz recomenda três 
coisas importantes que não 
podemos deixar para de-
pois, cultivando a serenida-
de e a aceitação em nosso 
dia a dia:

“Não perca a oportuni-
dade de servir aos seme-
lhantes. Hoje e amanhã, 
você precisará de concurso 
alheio.

Não perca tempo. Os 
dias voltam, mas os minu-
tos são outros.

Não perca a paciência. 
Recorde a paciência ines-
gotável de Deus”. (1)

Segundo um provérbio 
chinês, nenhuma família 
pode pendurar um aviso: 
“Aqui não temos proble-
mas”. Com certeza aqueles 
que con� am em Deus sa-
bem que devem praticar a 
aceitação, acreditando que 

o Pai é maior do que todas 
as di� culdades e vai nos dar 
sustentação.

Em uma semana, dois 
jovens morrem em jogos 
de “roleta-russa”, nesse co-
meço do mês de abril.

Lucas Speck perdeu a 
vida aos 23 anos em Santa 
Catarina e Cades Emanuel, 
aos 20 anos, em Minas Ge-
rais; Polícia Civil investiga 
os casos. (2)

Normalmente o suicí-
dio é tratado como um fe-
nômeno multifatorial, que 
pode estar relacionado a 
doenças psíquicas, como, 
por exemplo, depressão, 
transtorno bipolar, alco- 
olismo, abuso/dependência 
de drogas e esquizofrenia. 

E nestes casos em que as 
pessoas estavam brincan-
do com a sorte? O suicídio 
é uma das dez primeiras 
causas de morte no mundo, 
principalmente entre ado-
lescentes e adultos. Segun-
do a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) e confor-

me estimativas, mais de um 
milhão de pessoas come-
tem suicídio a cada ano no 
mundo, ocorrendo cerca de 
um ato suicida a cada 40 se-
gundos. 

A família e os amigos 
sentem o impacto dessa 
morte. E têm que passar 
por um processo doloroso. 
O sofrimento iniciado com 
o estado de choque pelo 
fato, o luto, vivenciando a 
perda familiar, a busca pela 
superação e a reconstrução 
da vida que segue. 

Deus está no contro-
le. Suicídio não é morte, 
é vida, mas tem conse-        
quências dolorosas na vida 
espiritual e na próxima re-
encarnação, com a recons-
trução do corpo espiritual 
e físico.

(1) André Luiz (Chico Xavier) 
- Caminho Espírita – IDE. (2) ht-
tps://jovempan.com.br/noticias/
brasil/em-uma-semana-dois-jo-
vens-morrem-com-tiros-na-cabe-
ca-em-jogos-de-roleta-russa.html

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 Pires de Campos – Dr.
Antônio Pires de Cam-

pos – Dr. – advogado e jor-
nalista.  Nasceu em Capi-
vari no dia 20 de fevereiro 
de 1863, � lho de João de 
Campos Camargo, pro-
prietário da Fazenda Boa 
Vista, e de Escolástica M. 
de Almeida Pires. Escrivão 
do 1º. Ofício de Capivari, 
advogado brilhante, Juiz 
de Paz, diretor do jornal 
“O Município”, Presidente 
da Caixa de Crédito Agrí-
cola,  foi também chefe do Partido Republicano local, 
exercendo intensa atividade política. Casou-se com Car-
lota Stein de Campos, tendo os � lhos: Alcides, João, Ma-
ria Isabel, Carlota, Carmem, Antonio, Haydée, Vinício, 
Arnaldo, Altino e Lígia. Participou da Guerra do Para-
guai, sendo herói. É tataravô do General João Camilo Pi-
res de Campos, Comandante Militar do Sudeste. Faleceu 
no dia 14 de outubro de 1950. 

(Fonte: A Ronda das Ruas)

“Não perca o bom humor. Em qualquer acesso de irritação, há sempre um suicidiozinho no campo 
de suas forças.” André Luiz (Chico Xavier) (1)

ColaBoraÇÃo
E foi em um dia 21 de abril 

que tudo começou…
Eu era criança, com meus 7 anos de idade e estava 

no primeiro ano. A escola e a prefeitura promoviam um 
concurso de desenho e eu arrisquei. Não lembro exata-
mente do desenho, mas lembro perfeitamente que era 
um Tiradentes numa cartolina. Era um concurso em ho-
menagem ao dia dele, 21 de abril.

Lembrança inesquecível, guardo até hoje a coleção de 
livros ilustrados infantis que ganhei no concurso. Faz tem-
po que tudo isso aconteceu e marcou para sempre minha 
vida. Quem diria, que depois de tanto tempo, eu estaria 
aqui compartilhando com você, leitor. Mas tudo tem um 
propósito. Esse concurso foi o que talvez tenha me inspi-
rado por longos anos da minha vida a me dedicar a arte. 

Descobri desde pequena que arte não é só pintar dese-
nho, mas faz parte. Se eu não tivesse desenhado e pinta-
do, não teria ganho meus lindos livros, que por sinal, são 
super bem ilustrados. 

É aí que eu quero chegar. Ilustrar livros é uma arte, 
escrever livros é uma arte, sua edição, en� m. Livros aca-
bam se tornando � lmes, peças teatrais, novelas. Em ou-
tras palavras, a arte está em todo lugar, só não enxerga 
quem não quer. 

Quem dera se todo mundo parasse para ler um livro, 
quem dera se o mundo desse mais valor para a história, 
que é contada através da arte. Quem dera. Esse concurso 
me inspirou a criar concursos para crianças. Em Porto 
Feliz, criei o Concurso da Semana das Águas, em 2003 e 
lembro quando um dos meus ex-alunos pintou uma tela 
com uma mulher grávida. Ele comparou a importância 
da água com a água da vida. Seu nome era diferente, 
Stallone, talento nato. Assim como ele, muitos passaram 
pelas minhas mãos e muitos passarão. 

Agora em Rafard, já estou fazendo planos para con-
cursos de arte para as crianças. Berço da Tarsila, tem 
muito para nos inspirar. Que venham os pequenos talen-
tos de Rafard. 

Aguardem, se tudo der certo, em breve os conhecere-
mos... Fica a dica!

Por Váléria Bragion, jornalista e professora de Artes
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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

16/04 – Elza Tebom Brunharo – 85 anos
19/04 – Antonio Celestino Contesa – 64 anos
19/04 – Vanalice Pereira de Brito Ladislau – 58 anos
19/04 – Geraldo de Carvalho – 75 anos
20/04 – José Batista Gomes – 80 anos
20/04 – Oraci Rosa de Freitas – 55 anos
20/04 – Benjamin Correia da Silva – 60 anos
20/04 – Elailde de Almeida Barata – 94 anos
21/04 – Catarina Romeu Cuêvas Cavichioli – 84 anos

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

 VINÍCIUS PAULINO GALVÃO e MAISA TALITA ALVES, 
sendo o pretendente: natural de Capivari/SP, onde nasceu, aos 
20/05/1994, profi ssão: moldador, estado civil: solteiro, domiciliado 
e residente em Rafard-SP, Rua Giovani Boscolo, 843, Popular, 
fi lho de Adailto da Silva Galvão e Roselaine Paulino Galvão; e a 
pretendente: natural de Capivari/SP, onde nasceu, aos 09/06/1997, 
profi ssão: auxiliar de escritório, estado civil: solteira, domicilia-
da e residente em Capivari-SP, Rua Argante Nieri, 61, Morada 
do Sol, fi lha de Paulo Sérgio Alves e Márcia de Oliveira Alves.
 Rafard, 13 de abril de 2021.

Rosane Mila Peixoto - Ofi cial e Tabeliã

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.

A Secretaria de De-
senvolvimento Regio-
nal do Estado de São 
Paulo, por meio do Se-
cretário, Marco Vinho-
li, anunciou a data para 
a audiência pública que 
cumpre mais uma eta-
pa na criação da Região 
Metropolitana de Piraci-
caba.

O encontro acontece 
no sábado, 8 de maio, das 
9h às 12h, no auditório 
da Acipi – Associação 
Comercial e Industrial 
de Piracicaba. A Região 
Metropolitana de Piraci-
caba vai contar com 25 
cidades integrantes, as 
23 que já fazem parte do 
Aglomerado (Águas de 

São Pedro, Analândia, 
Araras, Capivari, Char-
queada, Conchal, Cor-
deirópolis, Corumbataí, 
Elias Fausto, Ipeúna, 
Iracemápolis, Laranjal 
Paulista, Leme, Limeira, 
Mombuca, Piracicaba, 
Rafard, Rio Claro, Rio 
das Pedras, Saltinho, 
Santa Gertrudes, San-
ta Maria da Serra e São 
Pedro) e outras duas que 
solicitaram a integração 
ao grupo (Pirassununga 
e Santa Cruz da Con-
ceição) por se sentirem 
mais interligados à Pi-
racicaba do que a outras 
Regiões.

Juntos, estes muni-
cípios somam cerca de 

1,5 milhão de habitan-
tes (3,25% da popula-
ção paulista) e um PIB 
(região) de R$ 76,82 
bilhões, cerca de R$ 44 
mil per capita. Além de 
Piracicaba, outra região 
que será criada na ação 
do Governo é São José 
do Rio Preto.

A criação da Região é 
uma solicitação do De-
putado Estadual Roberto 
Morais (Cidadania) des-
de 2014 e da conquista 
do Aglomerado urbano. 
“A Região Metropolita-
na é um sonho do meu 

mandato que vai sendo 
concretizado após mui-
ta espera e muito traba-
lho. O benefício é mui-
to amplo para todos os 
municípios envolvidos, 
um grande passo para 
evolução da região em 
todos os sentidos”, des-
taca Morais.

Devido restrições da 
pandemia a audiência 
terá presença controlada 
de prefeitos e presiden-
tes das Câmaras de vere-
adores das cidades, além 
de alguns representantes 
específi cos.

Marcada Audiência Pública para 
Região Metropolitana Piracicaba

Desenvolvimento  |  Rafard, Capivari e Mombuca estão entre as cidades que comporão criação da RMP

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

Na sexta-feira (16), 
o prefeito de Mombu-
ca, Rogério Ap. Alcal-
de (Formiguinha), e seu 
vice, Mauro da Costa, 
anunciaram mais de R$ 
1 milhão em verbas para 
o município. As con-
quistas foram confi rma-
das através de emendas 
parlamentares de depu-
tados estaduais. No to-
tal, os recursos somam 
R$ 1,2 milhão já confi r-
mados.

Contando com o 
apoio da Câmara de Ve-
readores, Formiguinha 
conquistou verbas para 
as áreas de Saúde, Infra-
estrutura e Frota.

Segundo o prefeito, 
esses recursos vieram 
através de emendas par-
lamentares de deputados 
estaduais, como o Rober-
to Morais, com uma ver-
ba de R$ 150 mil para a 
compra de uma van para 
a Saúde e mais R$ 300 
mil para o recape.

Os deputados Ale-
xandre Pereira e Rafa 
Zimbaldi também enca-
minharam recursos de 
R$ 150 mil cada, desti-
nados para a compra de 
duas ambulâncias novas.

Já o deputado Rodri-
go Moraes encaminhou 
duas verbas de R$ 250 
mil, que serão investidas 

no atendimento da Saú-
de e para melhorias de 
infraestrutura na cidade.

“Mombuca merece 
todos estes investimen-
tos. Vamos melhorar a 
Saúde e a Infraestrutura 

em nossa cidade. Tam-
bém tem investimentos 
para recape e veículos 
novos. Os resultados de 
muito trabalho já come-
çam a aparecer”, come-
mora Formiguinha.

Mombuca vai receber R$ 1,2 milhão em verbas
Recursos  |  Conquistas foram confi rmadas através de emendas parlamentares de deputados estaduais

Prefeito Formiguinha e seu vice, Maurinho, apresentam comunicados que 
confi rmam os recursos para a cidade (Foto: Divulgação/Prefeitura de Mombuca)
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As condições precá-
rias da rua Vinícius de 
Moraes têm incomodado 
os moradores do bairro 
Morada do Sol, em Ca-
pivari. O denunciante, 
que preferiu não se iden-
tificar, diz estar preocu-
pado com a situação da 
via, que pode provocar 
algum acidente.

A reportagem d’O Se-
manário esteve no local 
e confirmou a preocupa-
ção dos moradores. Cra-
teras e muitos buracos 
estão por toda a exten-
são da rua, e há pontos 
ainda mais críticos na 
parte de trás do Parque 
Ecológico, que dá aces-
so ao bairro.

Segundo o morador, 
as condições no local 
já não estavam boas, e 
a situação piorou com 
o forte temporal do dia 
17 de novembro do ano 
passado, que causou ain-
da mais danos. 

Outro ponto de alerta 
do denunciante diz res-
peito à possível proli-
feração do mosquito da 
Dengue no Parque Eco-
lógico. O bairro Morada 
do Sol é um dos mais 
afetados pela doença. 
“O local está fechado, 
por conta da pandemia, 
nossa preocupação é que 
possam existir pontos 
com acúmulo de água”, 
pontua.

O morador também 

revela a demora do 
SAAE (Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto) 
em realizar os reparos 
no asfalto, por ocasião 
dos reparos na rede de 
abastecimento de água. 
“Faz mais de 30 dias que 
abriram o asfalto da rua 
e não voltaram para con-
certar”, finaliza.

O outro lado
Sobre as condições 

precárias da rua Vinícius 
de Moraes e dos trechos 
próximos ao Parque 

Ecológico, a Prefeitura 
de Capivari informou 
que aguarda liberação de 
recurso através do Siste-
ma Nacional da Defesa 
Civil, órgão para o qual 
foram encaminhados os 
pedidos de verbas para 
recuperação de pontos 
da cidade, entre eles o 
da Morada do Sol, atin-
gidos pela tempestade 
do dia 17 de novembro.

Para o trecho citado 
pelo morador, o gover-
no municipal afirma que 
solicitou recursos R$ 

225 mil, e que todo o 
asfalto do local terá que 
ser refeito. No entanto, 
não foi informado o pra-
zo para a chegada desta 
verba, ou previsão para 
o início das obras. 

A nota oficial diz que 
“os recursos foram so-
licitados e agora apare-
cem como aprovados, 
aguardando disponibili-
dade orçamentária”.

Sobre o Parque Eco-
lógico, a prefeitura in-
formou que faz a ma-
nutenção periódica, de 

15 em 15 dias, a fim de 
encontrar possíveis cria-

douros do mosquito da 
Dengue. “Também foi 
feita a nebulização no 
bairro Morada do Sol e 
mais de 100 visitas em 
pontos estratégicos”, 
completa a nota.

SAAE
Finalizando, o Servi-

ço Autônomo de Água 
e Esgoto (SAAE) disse 
que foram feitos dois 
serviços na rua Vinicius 
de Moraes, sendo um 
na altura do número 30 
e outro próximo ao nú-
mero 200, e que ambos 
já foram finalizados, in-
clusive a abertura já foi 
consertada com massa 
asfáltica na semana pas-
sada.

O morador confirmou 
que o serviço foi realiza-
do na semana passada, 
logo após a reportagem 
d’O Semanário contatar 
a assessoria do Saae so-
bre o problema.

Precariedade da rua Vinícius de Moraes 
preocupa moradores da Morada do Sol

Capivari  | Prefeitura diz que aguarda recurso Federal para realizar obra; moradores cobram solução urgente para o problema

Na rua Vinícius de Moraes, situação da valeta causada com a chuva assusta pedestres e motoristas que passam pelo local (Foto: Túlio Darros/O Semanário)

Na semana passada, quando moradores fizeram a reclamação, autarquia ainda 
não havia realizado o serviço  (Foto: Túlio Darros/O Semanário)

Prefeitura de Capivari constrói duas novas redes 
para captação de águas da chuva no bairro Cancian
A Prefeitura de Ca-

pivari deu início nesta 
quinta-feira, dia 22, a 
construção de duas novas 
redes de tubulação para 
captação de águas plu-
viais (chuva) no bairro 
Cancian, na estrada mu-
nicipal que dá acesso as 
Fazendas Borba e Milhã. 
O serviço está sendo rea-

lizado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano 
e deve ser finalizado até 
a sexta-feira, 23. Devido 
aos trabalhos, o trânsito 
está interditado no mo-
mento. 

Serão duas redes, com 
o total de 10 tubos de 600 
milímetros cada, a fim 
de evitar o transbordo do 

córrego nos dias chuvo-
sos. Vale citar que já exis-
te uma rede de captação 
no local, porém, com o 
passar dos anos, ficou en-
tupida, ocasionando ala-
gamentos.

“Assim como em toda 
a cidade, estamos buscan-
do identificar os princi-
pais problemas do Can-

cian e buscar soluções 
que entreguem qualidade 
e durabilidade do serviço. 
As novas tubulações vão 
evitar transtornos em dias 
chuvosos e dar mais co-
modidade aos moradores 
e condutores”, ressaltou 
o secretário de Desenvol-
vimento Urbano, Bruno 
Sampaio. Máquina trabalhando na colocação da tubulação  (Foto: Divulgação/PMC)
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Dia 23/04
José Roberto Drigo
Ana Luiza Toledo Montanari
Silvana Maria Machado da Silva
Ivonete Maria Sanches Bregion
Flávia Zani Rodrigues de Jesus
Robinson Betim
Daniela Tornatore
Luiz Carlos Vieira
Elisandra Benatti
Liliane Lopes
Maria Ap. Ferreira
Fernanda Martins Antunes
Carla Bragalda
Francine Stoppa Prado

Dia 24/04
Yuri Eduardo Carvalho
Mayra Bregion Silva
José Maria Oliveira
Neimar Pagotto
Amanda Cristina Siebre
Cristiane Rodrigues Alves de Melo
Luiz Dantas
Cristina Lopes
Gercina Mendes
José Pagliardi
Gláucia Forti Oliveira
Camila Orlandin
Jaderson Souza
Ivan Carnelós
Marcelo Moreira
Taise Ferreira

Dia 25/04
Ademar Tadei
Isadora Pissaia Ortolani
Lázaro Antonio Binatto
José Luis Cláudio

Dia 26/04
Isabela da Silva Lucio
Vinicius Tadei
Victória Oliveira Rocha
Sueli Parazzi
Leonardo Spinace
Guilherme Belfante
Teresa Pizzol Rapete
André Frits
Kelly Toledo
Edna da Silva Rodrigues
Deivid Costa Jr.
Edna da Silva Rodrigues
Alan Mello
Juliana Pires

Dia 27/04
Vanete de S. Araujo Paulino
Rubens de Souza
Renata Cristina Quirini Teixeira
Marcelo da Silva
Joice Conti
Camila Coimbra Brunn
Lucas Armelin
Valdemar José Scrivano
Marcela Anacleto
Thiago Rodrigo Coelho

Patrícia Paes Piazentino
Clodoaldo Sanguino de Oliveira
Lucivaldo Carnelós
Sônia de Almeida
Maria Clélia Pellegrini Quibao
Camila Soberanski
Alessandra Oliveira
Angélica Maschietto
Luiz Pazianotto Antunes
Carlos Eduardo Valli
Andressa Almeida
Rita Valéria Assalin Costa
Paulinho de Souza
Vilma Barbosa
Alessandra Oliveira
Aline Savagin
Denilton Rocha
Gilmar Souza
Nivaldo Sartorello

Dia 28/04
Gustavo Henrique Vieira
Aline Lani Santos Ferrari
Mário Bedendi
Bruna Fernanda Anacleto
Leonardo Forti
Paulo Rodrigues de Jesus
Elis Costa Forti
Dirceu Forti Filho
Veraldina Pereira S. dos Santos
Guilherme Ferreira Carillo
Brígida Cristina Canaveze Giatti
Giovana Covolam
José Fraceto
Amanda Cristine Lopes
Adriana Zani
Lincoln Thiago
Alaís Caetano
Valter Garcia dos Santos
Nayara Souza
Marcia Regina Felix Nogueira
Maria Luiza Silva
Luciana Maria Conti Forti
José Carlos P. de Morais (Magrão)
Diogenes F. M. Cristoforo

Dia 29/04
Valter de Oliveira Alves
Leandro João Salles
Valdir Antonio Vitorino
Benedito da Cruz Pereira
Osmar Baldi
Larissa Sanguino Quibáo
Valdir Quagliato
Gabrieli Ap. dos Santos
Isabela Dal Fabro Frasseto
Silmara Cristina Lourenço
Leandro Castellini Anacleto
Angela Zacharias
Cintia Pingerno
Bruna Garcia
Silmara Lourenço 
Delaine Fernandes
Ana Alice Martins
Fernanda Leite
Adrie Hellen Camillo de Lima
Sandro Silva Leite

Áries – De 21/03 a 20/04: Bom momento para poupar com o objetivo de realizar 
sonhos grandes num futuro próximo. Cuidado com a vontade de abraçar o mundo. 
Mantenha o passo e o ritmo, respeitando seu tempo, seu corpo e suas emoções. Boa 
semana para colocar os exercícios físicos em dia e gastar energias extras. Que tal pre-
sentear seu amor nesta semana de Lua Crescente ou, quem sabe, fazer uma surpresa 
romântica especial? A semana está propícia para isso! Muita vontade e força de fazer 
acontecer, mas seu ritmo pode estar mais lento devido a muitos planetas em Touro, 
mas sem dúvida essa é uma semana em que você pode ver seus esforços começarem 
a tomar forma.

Touro – De 21/04 a 20/05: Nesta semana vocês vão sentir o peso das responsa-
bilidades tanto para com as relações quanto para com o trabalho. Vocês vão conseguir 
perceber as suas reais necessidades e pensar se as coisas estão indo a contento ou 
não. Muita coisa fica clara nesta semana, queridos taurinos. Fiquem atentos, abram o 
coração e não sintam medo, porque isso os fortalecerá para que cresçam. As relações 
estão na sua mão. Você pode dar as cartas e, ao mesmo tempo, está na sua mão tam-
bém a responsabilidade sobre o futuro da relação e pensar em como podem investir 
mais tempo, dinheiro e energia para que a relação se fortaleça e se desenvolva de 
forma harmônica para ambos os lados. Para quem está solteiro, novidades estão a ca-
minho. Eu duvido muito que vocês estejam totalmente solteiros, mas é importante não 
brincarem com os sentimentos dos outros e, dessa forma, fazer suas escolhas de forma 
consciente: será que não está na hora de se relacionar seriamente com uma pessoa 
especial? Muitos dos seus sonhos já estão se realizando ou estão apenas esperando 
que você tome a iniciativa de ir em frente com coragem e consciência de que tudo pode 
ser realizado. O que falta para vocês acreditarem nas suas ideias e nos seus sonhos?

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: Novos amigos, projetos e sonhos estão ganhando 
corpo. Tome cuidado com desejos em excesso, além de gastos desnecessários. A Lua 
Crescente em Leão pede comprometimento, valorização e alerta para erros repetitivos. 
Cuidado com carências e inseguranças. É importante trocar, compartilhar e não resol-
ver as coisas sozinho ou deixar para perguntar depois. Toda relação é uma troca. Com-
partilhe sonhos! Mais pessoas chegam para ajudar você em suas tarefas. Entram mais 
pessoas na sua equipe ou novos colegas. Seja como for, nesta semana você terá ajuda.

Câncer – De 21/06 a 20/07: A semana é bastante cheia para vocês, cancerianos; 
é interessante delegar algumas coisas e pedir ajuda, caso seja necessário. A semana 
pode ser pautada por críticas, mas não deixe que isso abale a sua autoestima. Mante-
nha a sua dignidade. Cuidado com inseguranças e dúvidas, porque isso pode abalar 
suas relações. Mantenha sua autoestima elevada e seu senso de autovalorização tam-
bém! Momento ideal para segurar seu dinheiro e fazer boas economias. É hora de ir em 
frente, começando também algo novo, caso o seu caminho esteja abalado e cheio de 
desafios. É hora de acreditar nas suas ideias e de perseverar.

Leão – De 21/07 a 22/08: Hora de avançar, não de retroceder. Não permita que seus 
medos segurem vocês. Avancem, mesmo que devagar. Não é hora de desistir. Você pode 
estar bem popular nesta semana e, ao mesmo tempo, meio impaciente com seu par. Cui-
dado com a imposição da sua vontade e da frieza, ao desejar apenas que seu ego seja 
valorizado. A Lua passa por seu signo e faz uma oposição com Saturno na casa de par-
cerias e relacionamentos. Tome cuidado! O trabalho abre caminhos para vocês, queridos 
leoninos. É hora de avançar e expandir, mas é preciso ter firmeza em suas escolhas. Se 
ficarem na dúvida, podem perder uma semana de avanços e realizações.

Virgem – De 23/08 a 22/09: Muitas coisas acontecem ao mesmo tempo e suas 
emoções ficam difusas e contraditórias. Pode ser uma semana de inseguranças e pen-
samentos conflitantes. Pode ser que você precise tomar uma decisão significativa de 
largar tudo e buscar novos ares ou de manter as coisas como estão. Pode ser que não 
enxerguem e se iludam nas relações nesta semana, o que vai causar frustração... Con-
vém, antes de qualquer parceria ou relação, buscar conhecer mais a fundo a pessoa 
com quem estão se relacionando. As emoções podem não acompanhar a realidade ou 
o ritmo de trabalho atual, que é cheio de exigências e dificuldades. Mas é uma fase de 
aprendizados. Vai de você encarar ou largar.

Libra – De 23/09 a 22/10: Semana de bastante comprometimento com seus afa-
zeres e suas tarefas. Pode ser que tenha que desmarcar compromissos com amigos 
ou recusar convites por uma causa maior: resolver pendências e avançar. Não é muito 
indicado distrações e muito lazer nesta semana. Caso não consiga focar e direcionar 
sua atenção, pode ser uma semana caótica. O amor é um ponto de apoio e segurança 
para você nesta semana. Semana boa para quem já tem uma relação estável. As par-
cerias e o amor estão se firmando. Quem tem uma relação vai se sentir bem seguro 
nesse relacionamento e vai colocar todo o foco no que precisa ser feito. Bastante foco 
nos seus projetos pessoais, sociedades e parcerias. Pode ser até que vocês, librianos, 
tenham que focar em mais o trabalho ou tarefa nesta semana, se quiserem dar conta de 
tudo que desejam fazer. Pode ser bem cansativo, mas valerá a pena.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: A semana pede paciência. As questões familiares po-
dem ser desafiadoras e ter que resolver tudo pode ser complicado: há muita necessidade 
de se cercar de pessoas em quem podem confiar, senão podem se frustrar. Analisem 
bem as situações. Tomem cuidado com fuga e escapismo. Jogar-se em situações ape-
nas para fugir dos problemas não resolverá nada. Manter a serenidade e a sua força é 
bastante indicado. O amor pede generosidade e altruísmo. Para as relações fluírem, você 
precisa abandonar essa postura de controle e de autoritarismo. As relações mais leves e 
com muita troca são aquelas que ficarão ilesas nesta semana. Muito trabalho, mas esse 
momento pede análise e planejamento. O que você precisa resolver demanda muito da 
sua ação consciente e da sua necessidade de confiar e delegar. Nesta semana pode ser 
difícil avançar e produzir. É preciso boa dose de confiança, foco e coragem.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: Semana para colocar muita dedicação em tudo. Se 
não arregaçar as mangas e encontrar energia pra fazer acontecer, a semana será lenta, 
arrastada e cheia de coisas se acumulando pelos cantos. A Lua Crescente em Leão 
pede que você voe alto e avance, mas a oposição a Júpiter em Aquário traz dúvidas e 
oscilações, porque pede que você se planeje com calma e analise seus passos antes 
de iniciar coisas por impulso. Vale a pena ir em frente, mas com bastante reflexão sobre 
tudo antes de se comprometer. O amor está pedindo entrega e confiança, queridos sa-
gitarianos. Por que não dar um passo além e aprofundar as relações? Sejam elas quais 
forem, abandone o controle por um instante: confiem! Análise, planejamento e trabalho 
em equipe são as 3 coisas mágicas que esta semana exige de vocês para que tenham 
uma semana produtiva e mais próspera.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: A força da vontade de vocês está imperando. A 
Lua Crescente em Leão traz poder e magnetismo, mas é preciso evitar o autoritarismo 
e mandos exagerados, senão vocês podem perder pontos com as pessoas à sua volta, 
que classificarão vocês como arrogantes. É importante manter a visão e a postura de 
liderança, mas sempre incentivando, apoiando e ouvindo a ideia de todos à sua volta. 
Dessa forma, todos crescem e se empoderam também! O amor é o lado bom desta 
semana porque será um “lugar” seguro e confortável, além de ponte para o diálogo e 
o carinho com as pessoas que você ama, portanto, entrega e muito romantismo são 
indicados nesta semana. A semana tem muita energia do elemento terra, favorecendo 
planetas em signos de terra — então favorece muito vocês, capricornianos! Portanto aja 
com foco, estratégia, planejamento e ação. Nada de elaborar demais. Vocês já sabem 
o que precisam fazer, então façam. É uma semana de bastante trabalho e organização 
das coisas que já estão em andamento

Aquário – De 21/01 a 19/02: Semana caótica para vocês, aquarianos. Mantenham 
uma postura de desapego e coloquem foco na saúde e na oxigenação. Pode valer mui-
to a pena dedicar alguns momentos desta semana para uma boa prática de exercício, 
uma caminhada ao ar livre ou mesmo para meditar e respirar fundo. Vocês podem se 
sentir sobrecarregados. É bom recarregar as energias. Sua energia de conquista e 
magnetismo está grande; você pode até sentir que as pessoas chegam até você, mas é 
bom que as pessoas solteiras sejam sinceras, pois no fundo podem achar que ninguém 
realmente as encantou. Para os já comprometidos, a semana pede muito acolhimento 
e carinho. Uma boa dose de segurança será útil para evitar carências e cobranças de 
ambos os lados. Sua energia de ação está grande, mas a ação impulsiva só vai trazer 
caos e conflito. É bom ir devagar nesta semana. Análise e faça pausas saudáveis. 
Busque o ócio criativo e descarregue essa energia em atividades físicas, senão você 
pode se tornar agressivo.

Peixes – De 20/02 a 20/03: Vocês pode se sentir emocionalmente confusos nesta 
semana, além de pouco produtivos. Sua energia pode estar oscilando e é bom ouvir a 
intuição e deixar as emoções fluírem, ou seja, não reprimir nada. Cuidado com brigas 
e discussões, principalmente na família ou dentro de casa. O ideal sempre é promover 
o diálogo. Vocês podem estar mais carentes e precisando de trocas profundas e de 
conversas. Façam planos para se sentirem seguros. Abram espaço para essa conver-
sa sobre o futuro da relação, porque isso pode ser bem saudável tanto para relações 
recentes quanto para relações já antigas. Vocês não conseguirão produzir tanto, mas 
podem avançar sendo generosos e contando com a ajuda dos demais. Vocês irão bem 
mais longe caso se apoiem nas pessoas em quem confiam.

Horóscopo
NOVELAS

Império – Globo – 21h - sexta-feira: 
Reginaldo garante a Tuane que conse-
guirá a guarda de Victor. Téo marca um 
encontro com Maria Marta. Cristina se 
surpreende com a visita de José Alfredo. 
Marcão sugere que Cristina peça dinhei-
ro a José Alfredo. Cora sai de casa com 
o álbum de fotos. Maria Marta manda He-
lena descobrir onde José Alfredo passou 
a tarde. Cora consegue entrar na loja Im-
pério. Vicente decide inovar na cozinha, 
sem a autorização de Enrico, e Antônio 
se preocupa. Enrico vai jantar em seu 
restaurante com Maria Clara e Beatriz. 
José Alfredo encontra o álbum de recor-
tes. Cora se apavora ao ser presa dentro 
de um armário por José Alfredo. José 
Alfredo lamenta por Eliane nunca tê-lo 
procurado. Cristina estranha o sumiço de 
Cora. Enrico desiste de demitir Vicente. 
José Alfredo manda o segurança soltar 
Cora pela manhã. Maria Marta fica fu-
riosa por não conseguir descobrir onde 
José Alfredo esteve. João Lucas sofre 
um assalto.

Salve-se Quem Puder – Globo – 19h 
- sexta-feira: Alexia/Josimara garante a 
Rafael que pode trazer Kyra do mundo 
dos mortos. Luna/Fiona sugere a Téo 
que crie um blog sobre as viagens que 
fez. Ermelinda concorda em ajudar Luna 
no plano para unir Zezinho e Alexia. Ale-
xia se surpreende quando Zezinho afirma 
que voltará para Judas do Norte para es-
quecê-la. Micaela contrata Bruno e Gael 
como garçons do restaurante. Verônica 
arma um plano contra Micaela. Renati-
nha pede a Renzo para demitir Alexia/
Josimara. Bia ignora Tarantino. Alexia e 
Kyra combinam seu plano para salvar 
Rafael. Dominique descobre que Renzo 
entrou como sócio na Labrador. Renati-
nha desconfia das intenções de Alexia/
Josimara e a deixa nervosa.

A Vida da Gente – Globo – 18h - sex-
ta-feira: Eva conta para Lúcio que Ana 
apertou sua mão, mas o médico acredi-
ta que seja um movimento involuntário. 
Júlia reclama de ter que ir ao hospital 
visitar a mãe. Sofia tenta conseguir um 
emprego para Marcos. Iná decide escre-
ver uma carta de amor anônima para Au-
rélia. Lorena lamenta a tristeza de Tiago. 
Marcos e Dora levam as filhas para sair, 
mas se frustram com a falta de assunto 
entre elas. Manuela consegue convencer 
Júlia a visitar Ana. Nanda volta ao Brasil 
e Rodrigo a busca no aeroporto. Lúcio lê 
a crítica sobre o livro de Lourenço para 
Celina. Iná tem um novo sonho com Ana.

Malhação – Globo – 17h30 - sexta-
-feira: Bianca discute com Duca. Jade 
questiona Edgard sobre a viagem de 
Lucrécia. Wallace fica radiante ao saber 
que participará do campeonato de muay 
thai. Gael e Pedro afirmam que Kari-
na não tem condições de participar do 
campeonato, e ela se enfurece. Cobra 
tenta convencer Karina a treinar em sua 
academia. Delma comenta com Dandara 
que tentará reconquistar Marcelo. Ro-
berta chama Marcelo para ir à Aquazen. 
Karina decide ir com Pedro à festa de 
Jade. Mari e Jeff ficam sozinhos na casa 
de Sol. Cobra chega à casa de Jade e 
todos se incomodam. Bianca decide ir 
à festa de Jade. Delma se arruma para 
Marcelo. Cobra beija Jade na frente de 
seus convidados. Marcelo vai atrás de 
Roberta. Bianca enfrenta Jade ao ver 
que ela enviou para Duca uma foto sua 
dançando com Lírio.

Floribella – Band – 20h20 - sexta-feira:  
Flor diz que não acredita mais em Delfi-
na e vai lutar pelo amor de Fred. As duas 
ficam cara a cara. A ex-noiva do empre-
sário ameaça a rival e afirma que ela 
não venceu. Malva garante que Robson 
é o culpado pelos grampos e pede para 
prendê-lo. Um cigano conta a Vassili que 
viu Rosa, sua mulher, entrar na mansão.

Chiquititas – SBT – 20h50 - sexta-fei-
ra: Duda e Mili conversam no pátio do 
orfanato. Mili diz que todos sentiram falta 
dele. Duda responde que também estava 
com saudade dela. O garoto conta que 
sua relação com a mãe está melhor, mas 
que optou em voltar ao Brasil para deixá-
-la concluir o trabalho no exterior. Marian 
espia a conversa dos dois. No quarto, 
Mosca resmunga para Rafa: «Quando 
finalmente o mala do JP vai embora, vol-
ta esse daí». Duda conversa com Mosca 
sobre Mili. Mosca diz que não sente mais 
nada por Mili e Duda diz que isso é bom, 
pois não precisará mais se preocupar 
com o garoto. Marian espia o encontro 
nada amigável dos dois. Cris segue com 
o plano para fingir que Samuca quer na-
morar com ela e envia uma declaração 
de amor pra ela mesma, porém, com o 
nome de Samuca. O garoto fica inco-
modado, mas aceita seguir no plano. 
Marian paquera Duda, que não retribui. 
Vivi fica com ciúme de Samuca, mas 
fica confusa por acreditar que gosta do 
garoto apenas como amigo. No orfanato, 
todos ficam surpresos com a declaração 
de amor para Cris. Fernando pede para 
as crianças enviarem uma mensagem 
para Carol através do «Correio Elegante 
Móvel», invenção para tentar arrecadar 
dinheiro para o Café Boutique. Carmen 
leva um susto ao se deparar com o Duda 
na mansão dos Almeida Campos. No 
Café Boutique, eles veem o comercial da 
estreia da série «O Conto da Princesa», 
onde eles participam como atores. Todos 
combinam de assistir à estreia juntos na 
casa de Beto. Marian pega escondido o 
dinheiro arrecadado com o «Correio Ele-
gante Móvel» e coloca na boneca Laura. 

Amores Verdadeiros – SBT – 18h15 - 
sexta-feira: Cristina chega no salão e 
pergunta ao marido porque está em to-
dos os outdoors da cidade. Nikki enfrenta 
o pai e exige que ele deixe sua amante ou 
a perderá também. Kendra visita Nelson 
no escritório, flagra Salviano conversan-
do com Beatriz e pergunta se é a mulher 
pela qual se apaixonou. Ao falar com Nel-
son, ele pede que não a visite porque sua 
filha quer descobrir quem é sua amante. 
Cristina está eufórica com o comercial do 
marido e diz que vai avisar os amigos e 

a filha que ele vai aparecer na televisão. 
Aguiar pede a ela que não se entusiasme 
tanto porque não pretende fazer mais ne-
nhum comercial. Gusmão se emociona 
ao ouvir alguém tocando piano e se sur-
preende ao ver sua mãe. Nikki apresenta 
Paula como sua professora de piano e se 
surpreende com a reação de Francisco. 
Ela pede uma explicação e ele, choran-
do, pede a ela que demita a professora. 
Paula não aceita a demissão e diz que 
continuará sendo sua professora. Cristi-
na diz a Lilian que seu pai vai trabalhar 
como modelo e não terá mais que ser 
guarda-costas e andar grudado com Vi-
tória. Liliana diz à mãe que ficou muito 
impressionada com a história da irmã de 
Vitória pois ela contou que desaparece-
ram com sua filha recém-nascida. Aníbal 
pede a Vitória que peça a Adriana que 
não volte a procurar Paula. Nikki conta a 
Gusmão que disse coisas horríveis para 
a professora de piano, mas mesmo as-
sim ela se negou a deixar o emprego. In-
trigada, Nikki pergunta a Gusmão porque 
pediu que a demitisse e ele conta que ela 
é sua mãe. Vitória diz ao pai que não se 
atreva a levar sua amante na sua casa 
pois a expulsará sem piedade e afirma 
que se Adriana conseguir provar que sua 
filha não morreu com ele diz as coisas 
mudarão entre eles. Nikki pede perdão à 
mãe por sua atitude grosseira e promete 
que vai mudar sua maneira de ser. Vitória 
se surpreende ao ver sua amiga beijando 
Aguiar.

Triunfo do Amor – SBT – 17h15 - sexta-
-feira: Alonso pede ao padre João Paulo 
que o ajude a convencer Maria a fazer o 
comercial. João Paulo diz a ele que está 
insistindo em algo impossível. Alonso 
responde que lutar pelo amor de Maria 
Desamparada é o objetivo de sua vida 
e já disse isso a Max. Maria pergunta a 
João Paulo por que negou ser seu pai 
biológico diante da família Sandoval. Ele 
só responde que tem uma razão muito 
poderosa para ocultar que é seu pai. Ma-
ria se revolta com a atitude dele e diz que 
desse momento em diante o desconhece 
como pai e avô de seu filho. João Paulo 
se horroriza quando a mãe confessa que 
matou o «Escorpião» porque lhe causava 
muitos problemas e ainda lhe roubou. Vi-
tória se sente aliviada quando o Dr. Heri-
berto lhe diz que está totalmente curada. 
Max conta a Maria que estava discutin-
do com Alonso quando ele desmaiou e 
encontrou os exames que demonstram 
que ele está desenganado. Maria fica 
chocada.

Gênesis – Record – 21h - sexta-feira: 
Massá ameaça Adália. Abrão e Ló fazem 
a divisão de seus destinos. Em Sodoma, 
o rei Bera e Jaluzi armam contra o rei 
Quedorlaomer. Massá fica tenso diante 
de Gyasi. Sarai observa o entrosamento 
entre Abrão e Agar. A caravana de Ló se 
despede da de Abrão. Sarai surpreende 
Massá. Deus fala com Abrão.

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.

Anjos da Noite: A Evolução - Record 
- 22h45 - sexta-feira: A antiga luta entre 
predadores ganha novas dimensões de 
violência. Traída pelo seu próprio clã, a 
guerreira vampira Selene busca vingan-
ça e decide descobrir a verdade sobre a 
identidade do primeiro Imortal verdadei-
ro.

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
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Rafard arrecada mais 
de 800 kg de alimentos 
na ‘Conexão Solidária’

CAMPANHA

Na 3ª Edição da 
Campanha Regional 
Conexão Solidária, Ra-
fard arrecadou mais de 
800 quilos de alimen-
tos não perecíveis.

A arrecadação acon-
teceu no último sába-
do (17), das 8h às 17h, 
através de uma iniciati-
va da EPTV, em parce-
ria com as Prefeituras 
e Departamentos de 
Serviço Social de toda 
a região.

Em Rafard, os pon-
tos de coleta foram na 
Praça da Bandeira, no 
centro, e na Praça Do-
mingos Fontolan, na 
Popular. Voluntários 
do Fundo Social e Ser-
viço Social, e demais 
colaboradores, perma-
neceram durante o dia 
de Campanha receben-
do as doações através 
do sistema drive-thru.

“Rafard é mesmo 

uma cidade ilumina-
da. Tenho orgulho do 
nosso povo! O senti-
mento de hoje é grati-
dão a todas as pessoas 
que colaboraram com 
a Campanha Conexão 
Solidária. Foram 820 
Kg de alimentos arre-
cadados que certamen-
te farão a diferença na 
vida de muitos rafar-
denses que passam por 
dificuldades”, comen-
tou o prefeito Fábio 
dos Santos.

Para quem ainda não 
conseguiu fazer a doa-
ção, e contribuir com 
as famílias que mais 
necessitam, a Campa-
nha de Alimentos con-
tinua também nos pos-
tos de vacinação contra 
a Covid-19. A doação é 
voluntária e quem for 
tomar a dose da vaci-
na pode ajudar doando 
alimentos.

Alimentos não perecíveis serão destinados à família atendidas pelo 
Fundo Social de Rafard (Foto: Reprodução/Facebook)

Abril é o mês de ani-
versário da Associação 
de Karatê Washi-Ki-O 
de Capivari. Fundada 
em 18 de abril 1995, a 
instituição completou 26 
anos de fundação.

O professor e funda-
dor da academia é o atle-
ta Edson Zuin, que há 35 
anos se dedica à práti-
ca do Karate. Ele conta 
que o projeto começou 
com apenas seis alunos. 
Hoje, já são cerca de 80 
karatecas.

“Quando eu ainda era 
só aluno, eu já sonhava 
em ser um sensei [pro-
fessor] de karatê. Sem-

pre pensei em ir além 
e ministrar aulas para 
outras crianças. Quando 
conquistei uma gradu-
ação maior, decidi tirar 
o meu sonho do papel 
e colocar em prática”, 
conta Zuin ao relatar 
que a associação come-
çou no barracão alugado 
da Escola de Samba Vai 
com Tudo e Mais 10.

Dos atletas que pas-
saram e que ainda estão 
na Washi-Ki-O, muitos 
deles já conquistaram 
títulos expressivos nas 
competições de karate. 
Atualmente, cerca de 15 
deles são considerados 

de alto rendimento em 
classificações de dispu-
tas estaduais, nacionais 
e até mundiais.

Com o cenário da 
pandemia, as aulas de 
karate, uma das modali-
dades esportivas que ne-
cessita de contato físico, 
tiveram que ser adapta-
das. As técnicas estão 
mais restritas ao Kata 
(apresentação) e as com-
petições agora são todas 
online, com a gravação 
dos vídeos e envio nas 
plataformas.

Mesmo com a redu-
ção no número de alu-
nos, sensei Zuin se diz 

satisfeito com os resul-
tados e se sente grato 
pelos 26 anos de estrada.

“Apesar de tantos de-
safios que essa pande-
mia nos trouxe, a família 
Washi-ki-O se manteve 
unida, então é uma sa-
tisfação chegar até aqui. 
Conhecendo os desafios 
que todo empresário en-
frenta nesse país, me 
considero vitorioso por 
conseguir manter meu 
sonho com muito traba-
lho, e ainda, poder con-
tribuir para a construção 
de uma sociedade me-
lhor através da arte do 
karate”, finaliza o sensei.

Associação Washi-Ki-O de Karatê 
comemora 26 anos em Capivari

Artes marciais  |  Projeto começou com apenas seis alunos, hoje já são mais de 80 praticantes na cidade

Edison Zuin e sua filha Kelly Zuin, ambos atletas faixa preta de Karatê e que fomentam o esporte na cidade de Capivari (Foto: Arquivo pessoal)

Vitão e Bruno recebem deputado Roberto Morais 
e anunciam R$ 500 mil para entidades de Capivari

Política  |  Santa Casa, Associação Santa Rita, Apae e Lar dos Velhinhos foram contempladas

O prefeito de Capivari, 
Vitor Riccomini (PSL), e 
o vice, Bruno Barnabé 
(PSDB), receberam o de-
putado Estadual Roberto 
Morais (Cidadania), na 
manhã de quarta-feira 
(21). Durante a visita, o 
deputado anunciou R$ 
500 mil em recursos es-
taduais para as entidades, 
sendo R$ 200 mil para a 
Santa Casa, R$ 100 mil 
para o Santa Rita, R$ 100 
mil para Apae e R$ 100 
mil para o Lar dos Velhi-
nhos. 

Morais também disse 

que vai enviar mais R$ 
500 mil para infraestru-
tura da cidade. O recur-
so deve ser liberado até 
o final do ano. 

Participaram da reu-
nião os representantes 

das entidades e da im-
prensa local. 

Vitão agradeceu os 
recursos e a visita. “Ro-
berto Morais sempre 
teve um carinho especial 
por Capivari. É um de-

putado de Piracicaba e 
que luta por investimen-
tos para toda a nossa re-
gião”, disse. 

Os recursos foram in-
termediados pelo padre 
Adalton Demarchi.

Recursos foram anunciados durante visita do deputado, na quarta-feira (21) (Foto: Divulgação/Prefeitura de Capivari)

GCM prende homem por violência doméstica
Um homem de 49 anos 

foi preso pela Guarda Ci-
vil de Capivari na noite 
de quarta-feira (21), no 
bairro Nova Aparecida. 
Segundo a Guarda Civil 
de Capivari, ao chegar no 
local, a vítima informou 

que o ex-companheiro ha-
via pulado o portão de sua 
casa, arrombado a porta 
e feito ameaças para ela. 
“A mulher disse ainda que 
tinha acabado de chegar 
da Delegacia, onde havia 
registrado um boletim de 

ocorrência por ameaças 
feitas pelo agressor”, diz a 
nota da GCM.

De acordo com os 
guardas, o homem estava 
bastante alterado, assu-
miu os danos materiais e 
as ameaças e se recusou a 

deixar o local. Ele foi en-
caminhado para a Dele-
gacia de Polícia de Piraci-
caba, onde um boletim de 
ocorrência foi registrado 
por violência doméstica. 
O homem permaneceu à 
disposição da justiça.
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O prefeito de Rafard, 
Fábio dos Santos, anun-
ciou mais uma conquista 
para o Serviço Munici-
pal de Saúde. O municí-
pio recebeu da DRS-10 
(Divisão Regional de 
Saúde), um concentra-
dor de oxigênio.

O aparelho tem a fi-
nalidade de captar, em 
torno de 20%, o oxigê-
nio existente no ambien-
te atmosférico, e con-
centrá-lo, para ofertar ao 
paciente que necessita 
de suplementação (oxi-
genoterapia).

De acordo com a Di-
retoria de Saúde, o con-
centrador de oxigênio 
dispensa a utilização de 
cilindros, e é um grande 
recurso, aliado ao tra-
tamento para pacientes 
que necessitam de oxi-
gênio por um período 

agudo ou crônico.
“Essa é mais uma 

conquista que fará toda 
diferença para nossa 
Saúde. Continuamos 

trabalhando, incansa-
velmente, por uma Saú-
de cada vez melhor em 
nossa Cidade Coração”, 
afirmou o prefeito.

Saúde recebe equipamento 
Concentrador de Oxigênio

Rafard  |  Equipamento capta oxigênio do ambiente e oferece para pacientes

Diretor de Saúde apresenta equipamento ao prefeito (Foto: Reprodução/Facebook)

O governo munici-
pal anunciou para esta 
semana, o início do 
atendimento de exa-
mes de ultrassonografia 
com o médico Dr. Ar-
naldo Nacarato. O mé-
dico ultrassonografista 
vai atender na Unidade 
Básica de Saúde, uti-
lizando equipamento 
próprio.

Segundo o prefeito 
Fábio dos Santos, Dr. 
Nacarato fará o aten-

dimento dos exames 
agendados, conforme 
pedido médico. “Com 
mais essa ação, busca-
mos maior comodidade 
aos nossos pacientes, 
além de eficácia dos 

diagnósticos. Continu-
amos trabalhando para 
que nossa saúde seja 
cada vez melhor”, co-
mentou o chefe do Exe-
cutivo em suas redes 
sociais.

Unidade Básica de Saúde 
oferece exames de ultrassom

Saúde  |  Exames devem ser agendados conforme pedido médico na UBS

Dr. Nacarato e prefeito Fábio Santos, que anunciou serviço de ultrassom para a 
população na Unidade Básica de Saúde (Foto: Reprodução/Facebook)
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Na tarde da última 
quarta-feira (21), às 
14h, no cemitério mu-
nicipal de Mombuca, 
foi sepultada, em jazigo 
da família, a ex-prefei-
ta Maria Ruth Bellanga 
de Oliveira, que morreu 
aos 62 anos, vítima da 
Covid-19. 

Mesmo com o impe-
dimento de realizar o 
velório, por conta das 
restrições da pandemia, 
familiares amigos e mu-
nícipes prestaram a últi-
ma homenagem à Ruth 
num cortejo pela cidade. 

Momentos antes do 
sepultamento, o carro 
funerário saiu de fren-
te do cemitério levan-
do o corpo, e dezenas 
de veículos seguiram 
atrás num percurso pe-
las principais ruas de 
Mombuca. Todos acom-
panharam o cortejo sem 
sair dos carros. 

Na chegada para o 
sepultamento, apenas a 
família teve um breve 
momento para se des-
pedir da ex-prefeita. Os 
demais aguardaram no 
pátio do cemitério para 
evitar aglomerações.

Ruth estava internada 
na UTI do Hospital dos 
Fornecedores de Cana 
de Piracicaba há cerca 
de 20 dias. Em março, 
ela testou positivo para 
a Covid-19, e no dia 2 
de abril foi internada por 
complicações da doen-
ça. Na última semana, o 
quadro se agravou e ela 
morreu na madrugada 
de quarta-feira (21). 

Em 24 anos dedica-
dos à vida pública, Ruth 

começou como voluntá-
ria do Fundo Social de 
Solidariedade. Ela tam-
bém foi vereadora, pri-
meira dama e presidente 
do Fundo Social de So-
lidariedade, na ocasião 
em que seu marido, Ênio 
Niceas de Oliveira, foi 
prefeito em Mombuca.

Com o passar dos 
anos, sua atuação polí-
tica não parou. Ela ocu-
pou por oito anos o cargo 
de vice-prefeita, durante 
a gestão do ex-prefeito 
Marcos A. Poletti, e foi 
eleita a primeira mulher 
prefeita de Mombuca, 
cargo que também ocu-
pou de 2013 à 2020. 

A notícia do faleci-
mento da ex-prefeita 
causou comoção na ci-

dade. Durante toda a 
quarta-feira, centenas 
de mensagens de pesar 
e manifestações de con-
forto à família foram 
publicados nas redes so-
ciais.

“Ela era uma mulher 
guerreira, incansável e 
fez muito por Mombuca. 
Mãe de família exem-
plar e uma mulher dedi-
cada em tudo que fez na 
sua caminhada de vida 
pública. Hoje foi um dia 
de muita tristeza”, co-
mentou Irene Vendrame 
Amaral Mello, funcio-
nária da Prefeitura de 
Mombuca, que conhe-
ceu o trabalho de Ruth 
nos seus 24 anos de vida 
pública. 

O atual prefeito da ci-

dade, Rogério Ap. Ala-
calde (Formiguinha), 
decretou luto oficial de 
três dias em Mombuca. 
Na quarta-feira (21), a 
Prefeitura permaneceu 
fechada e todas as ativi-
dades foram suspensas.

No mesmo dia da 
morte da ex-prefeita, um 
grupo de amigos e mu-
nícipes organizou uma 
carreata em homenagem 
à Ruth, que saiu às 18h 
da Praça da Igreja Ma-
triz.

Ruth deixa, além do 
marido Ênio, os filhos 
Eugenio de Oliveira 
Neto, Danilo Gabriel de 
Oliveira e Mirela Oli-
veira.

Mais uma vítima
Na tarde de terça-fei-

ra (20), a Prefeitura de 
Elias Fausto decretou 
luto oficial de três dias 
pelo falecimento do ex-
-prefeito, Carlos Ernesto 
Magnusson.

Magnusson faleceu 
vítima das complicações 
da Covid-19. Ele foi 
prefeito de Elias Fausto 
por seis anos seguidos, 
de 1983 a 1988. De-
pois foi eleito para mais 

um mandato de 1993 a 
1996, e também ocupou 
cargos públicos de vere-
ador e vice-prefeito.

Bastante conhecido 
na cidade, Magnusson 
foi o prefeito que cons-
truiu o ginásio de espor-
tes, os velórios de Elias 
Fausto e do Distrito de 
Cardeal, entre outras 
obras, como casas po-
pulares nos bairros São 
Judas I e II.

Na página oficial da 
Prefeitura de Elias Faus-
to, a atual Administra-
ção registrou o faleci-
mento do ex-prefeito e 
anunciou a nota de luto.

“Um grande legado 
deixa para Elias Faus-
to e Cardeal. Um lega-
do de amizade e de um 
homem público e ad-
ministrador”, registra o 
comunicado oficial da 
prefeitura.

Cortejo pelas ruas de Mombuca marca 
o último adeus à ex-prefeita Maria Ruth

Despedida  | Ela foi primeira dama, presidente do Fundo Social, vereadora, vice-prefeita e prefeita por oito anos; somados, são 24 anos de vida pública

Maria Ruth Bellanga de Oliveira morreu aos 62 anos (Foto: Arquivo/O Semanário)

Carlos Ernesto, ex-prefeito de Elias Fausto (Foto: Reprodução/Facebook)



Hoje não poderia de 
modo algum, deixar de 
prestar minha homenagem 
ao meu pai, meu herói, meu 
amigo, de quem só tenho 
boas lembranças pelos seus 
inesquecíveis ensinamen-
tos, e até pelas suas broncas, 
quando no meu tempo de 
menino aprontava alguma 
coisa, que hoje é até con-
siderada normal, mas os 
tempos são outros, e a edu-
cação de lá para cá, evoluiu 
tal como o andar do caran-
guejo.

Carmelindo Luís de Sou-
za, nasceu aos 05 de agosto 
de 1914, no “Sítio Soamim”, 
no município de Porto Fe-
liz, e veio morar para cá no 
ano de 1948, onde começou 
a cortar cabelo de clientes 
na sala de visitas da casa 
em que morava, que �cava 
no bairro Paulino Galvão, 
de frente para antiga Estra-
da velha de Capivari, hoje, 
chamada de Avenida Briga-
deiro Faria Lima.

Tornou-se conhecido no 
bairro exercendo o ofício 
de “barbeiro”, porém �cou 
muito mais conhecido na 
região por ser o primeiro 
barbeiro, a atender clientes 
afrodescendentes, o que não 
era comum nessa época por 
haver muita discriminação. 
Por causa desse seu despren-
dimento, pessoas de outras 
cidades vinham para conhe-
cê-lo, e utilizavam seus ser-
viços pro�ssionais, e acaba-
vam �cando amigo do “Seo” 
Carmo Barbeiro, como �cou 
en�m, conhecido.

Anos depois passou a 
residir em Villa Ra�ard, 
numa casa para já demo-
lida, que �cava na esquina 
da rua IV Centenário com a 
Abolição, onde eu nasci em 
1958, onde ela atendia seus 
clientes durante o dia e à 
noite trabalhava na Padaria 
e Confeitaria de “Dito pa-
deiro”. Foi também padei-
ro e confeiteiro, na Padaria 
e Confeitaria de Otaviano 

Rodrigues da Silva.
Foi ainda professor de 

música, e ensinou a muitos 
alunos essa nobre arte, den-
tre eles Jorge de Souza, que 
foi vereador em Rafard, e 
que sempre nos encontros 
casuais, lembrava com sau-
dades do “Seo” Carmo. 

Foi um dos primeiros 
crentes, e integrantes da 
orquestra da “Congrega-
ção Cristã no Brasil” em 
Villa Ra�ard, onde também 
exerceu por muitos anos, 
o cargo de Encarregado de 
Orquestra.

Quando meu pai mudou 
para a rua Castro Alves, na 
casa vizinha ao do Sr. Adão 
Santucci, no bairro dos Pa-
dovani, eu tinha 7 anos, 
mas lembro-me de como ele 
foi recebido pela vizinhan-
ça, pois sempre foi muito 
querido por todos que o co-
nheciam, por sua facilidade 
em construir amizades, por 
ser prestativo, e tratar todos 
com lealdade. 

Era comum nessa época 
eu ver num balcão que exis-
tia em seu salão de barbei-
ro, nas horas de sua folga, 
meu pai consertando ferro 
elétrico, liquidi�cador, e 
até enceradeira, que os vi-
zinhos levavam para o Car-
mo Barbeiro consertar. Até 
mesmo quando precisavam 

de serviços de eletricidade 
em alguma casa, lá ia o Car-
mo Barbeiro fazer o reparo, 
ou alguma instalação, e sem 
cobrar nada pelo serviço. 
Emprestar ferramentas, 
gancho para tirar balde que 
caiu no poço, era na casa 
do Carmo. Verduras, alface, 
couve, salsinha e cebolinha, 
era com Dona Benedita.

Há trinta e quatro anos, 
aos 73 anos de idade, quan-
do então residia no bairro de 
Casas Populares, em Rafard, 
meu herói �cou muito do-
ente, vindo a falecer aos 21 
de abril de 1987, deixando 
viúva minha mãe, Dona Be-
nedita Antunes de Almeida, 
com quem teve 09 �lhos. 

Como podem ver, trata-
-se de uma simples biogra�a, 
de um homem igualmen-
te simples, que não deixou 
bens materiais aos seus des-
cendentes, mas deixou um 
grande legado, um nome 
honrado até hoje lembrado, 
mesmo tendo passado tan-
tos anos de sua partida.

Onde quer vamos, eu e 
meus irmãos, somos logo 
reconhecidos por “�lho do 
Carmo”, e assim somos cha-
mados, e assim somos co-
nhecidos - �lhos do Carmo 
Barbeiro, o que nos enche 
de orgulho, por nosso amor 
�lial.

Carmo Barbeiro - meu pai
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Você sabia que Rafard já teve uma 
equipe feminina de futebol? O nos-
so leitor Cláudio de Paula Leite, mais 
conhecido como Sete Dedo, enviou 
essa foto para relembrar  a primei-
ra equipe que ele formou na cidade, 
no ano de 1988. Sete Dedo montou 
e treinou a equipe do São Bernardo 
Futebol Clube, que disputou o regio-
nal de futebol na época contra equi-
pes da Ponte Preta, Saltense, XV de 
Piracicaba, entre outras.

Ele não soube nomear as atletas 
nesta foto. Vamos divulgá-la em nos-
so Facebook e você pode comentar se 
reconhece alguém nesta foto.

Quer relembrar os bons tempos 
com alguma foto antiga que fez par-
te da história de Rafard, Capivari ou 
Mombuca. Envie para nossa Redação 
pelo e-mail reportagem@osemana-
rio.com.br ou pelo WhatsApp: (19) 
3496-1747. Descreva o momento e o 
nome das pessoas na foto.

Bons Tempos...

Valor: R$ 108,00 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

A convite do vere-
ador Luiz A. Ferreira 
Brito (Doca), na última 
semana, o presidente da 
Câmara de Rafard, Ale-
xandre Ferraz Fontolan, 
e o vereador Luis Fer-
nando Zape, visitaram 
o Instituto Cavalgar, em 
Piracicaba.

O objetivo foi conhe-
cer o projeto, que é vin-
culado à Secretaria de 
Saúde de Piracicaba, e 
que oferece atendimento 
de Equoterapia, método 
terapêutico e educacional 
desenvolvido através de 
atividades com cavalos. 

“Fomos conhecer de 

perto o trabalho do Insti-
tuto. O trabalho é muito 
bonito e traz ótimos re-
sultados na recuperação 
das crianças e pessoas 
com deficiência e neces-

sidades especiais.
Vamos trabalhar para 

que nossa cidade também 
possa oferecer esta ativi-
dade terapêutica tão efi-
caz”, comentou Fontolan.

Vereadores visitam Instituto 
Cavalgar em Piracicaba

Política  |  Projeto oferece atendimento de Equoterapia para crianças

Vereadores Doca, Fontolan e Zape visitaram instituto (Foto: Arquivo pessoal)

Começou na segun-
da-feira, 19, o agenda-
mento para os muníci-
pes que optarem pelo 
REFIS, o Programa de 
Recuperação Fiscal da 
Prefeitura de Rafard.

O REFIS oferece ao 
contribuinte que tiver 
débitos com a municipa-
lidade, descontos de até 
100% em multas e juros.

É possível nego-
ciar dívidas atrasadas, 
até dezembro de 2020, 
como tarifas de água, 
taxas de funcionamento 
de comércio, IPTU, en-
tre outros.

Por conta da pande-
mia, o atendimento é 
por agendamento. Para 
negociar tarifas de água 
e esgoto é preciso ligar 
no 3496-1949 ou 3496-
1951. Também é possí-
vel agendar pelo e-mail: 
agua@rafard.sp.gov.br.

Para os contribuintes 
que desejam negociar 
dívidas de IPTU e de-
mais taxas, o telefone é 
o 3496-7534 ou 3496-

1951, no setor de Cadas-
tro e Tributação, ou pelo 
e-mail cadastro@rafard.
sp.gov.br.

Desfalque no caixa
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 munici-
palidade, R$ 2,4 milhões 

só em tarifas de água, e 
outros R$ 1,9 milhão em 
IPTU.

O parcelamento pode 
ser feito em até 48 ve-
zes, com parcela mínima 
de R$ 100 para pessoa 
física e R$ 200 para pes-
soa jurídica. O prazo vai 
até 31 de julho, podendo 
ser prorrogado até 31 de 
dezembro de 2021.

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

Prefeitura inicia agendamento 
para interessados no REFIS

Financeiro  |  Dívida ativa dos municípes está próxima dos R$ 6 milhões
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Na manhã de terça-
-feira, 20, um homem 
foi preso pela Polícia Ci-
vil de Capivari em cum-
primento de mandado 
de prisão temporária. O 
indivíduo é suspeito de 
ter abusado sexualmente 
da enteada de 6 anos de 
idade e tirar fotos ínti-
mas da criança. O caso 
ocorreu no bairro São 
João Batista, em Capi-
vari.

De acordo com as in-
formações policiais, a 
mãe da criança ficou sa-
bendo por um terceiro – 
que comprou o aparelho 
celular do investigado 
– que neste teriam ima-
gens da criança e de suas 
partes íntimas.

A mãe da vítima re-
gistrou a ocorrência 
na DDM de Capivari, 
onde relatou os fatos, 
informando ainda que a 
criança possui uma do-
ença mental, diagnosti-
cada como Síndrome de 
Sturge-Weber, e a mes-
ma relatou para mãe que 
o padrasto havia tocado 
em suas partes íntimas.

Diante das circuns-
tâncias apresentadas, e 
com os fortes indícios de 

autoria por parte do indi-
víduo em decorrência do 
crime de estupro de vul-
nerável, a Delegada Ti-
tular, Dra. Maria Luísa, 
solicitou junto ao poder 
judiciário pela prisão 
temporária do homem.

A prisão foi pronta-
mente deferida, tendo o 
poder judiciário ressal-
tado a gravidade do deli-
to mostrando ser impres-
cindível a decretação da 
prisão temporária.

O cumprimento da 
prisão aconteceu na ma-
nhã de terça-feira e foi 
realizada pela Equipe 
do Setor de Investiga-

ções Gerais da DDM e 
da Delegacia do Municí-
pio, sendo o homem en-
caminhado até a Delega-
cia de Polícia realizando 
as medidas de praxes, e 
posteriormente transfe-
rido até a cadeia partici-
pativa de Piracicaba/SP.

As investigações se-
guem em andamento e 
conduzidas pela delega-
da do caso, Dra. Maria 
Luísa Dalla Bernardina 
Rigolin. Vale destacar 
que a vítima recebeu o 
apoio necessário, des-
de médico, atendimento 
psicológico e auxílios 
indispensáveis.

Padrasto é preso suspeito 
de abusar sexualmente de 
enteada de apenas 6 anos

Capivari  | Imagens da criança estavam no celular que padrasto vendeu

Polícia Civil de Capivari tem atuado forte contra esses crimes (Foto: Divulgação)

Senai abre vagas para curso gratuito 
de Técnico em Administração

A Escola Senai “Cel-
so Charuri”, de Rafard, 
é uma das 26 unidades 
do Estado de São Paulo 
que está com inscrições 
abertas para o Proces-
so Seletivo de Cursos 
Técnicos Gratuitos. Em 
todo o Estado, serão 
oferecidas 3.500 vagas, 
nas mais diversas áreas, 
e o prazo para se ins-
crever vai até às 21h da 
segunda-feira (26). As 
vagas são destinadas a 
candidatos encaminha-
dos pelas empresas, mas 
também há vagas para 
os demais interessados 
da comunidade.

No Senai de Rafard, 
já no segundo semestre, 
será ofertado o curso 
inédito de Técnico em 
Administração, consi-
derada a qualificação 
mais indicada para aten-
der as demandas das in-
dustrias da região. 

“Nossa preocupação 
é atender as indústrias 
da região no que se refe-
re à mão de obra qualifi-
cada, e além disso, que-
remos dar às pessoas, 
oportunidades reais de 
trabalho. Tudo isso com 
o padrão de qualidade 
reconhecido do Senai”, 
destaca o professor Pe-
dro Contieri, diretor do 
Senai de Rafard.

Cursando Técnico 

em Administração, os 
alunos terão a oportu-
nidade de aprender e 
executar rotinas admi-
nistrativas de processos 
como Recursos Huma-
nos, Contábeis e Finan-
ceiros, além, dos conhe-
cimentos em áreas de 
vendas e logísticas das 
empresas.

Para se inscrever no 
Processo Seletivo é pre-
ciso que o candidato te-
nha concluído, no míni-
mo, o 1º ano do Ensino 
Médio. Já os candidatos, 
encaminhados por em-
presas, precisam ter, no 
mínimo 14 anos na data 
do início do curso, e no 
máximo 24 anos, até a 
conclusão das aulas.

O Processo Seletivo 
tem uma taxa de inscri-
ção de R$ 53,00 para os 
candidatos da comuni-
dade. Já os candidatos 
formalmente indicados 
pelas empresas são isen-
tos desse valor. 

Para saber mais sobre 
as vagas do Curso Téc-
nico em Administração 
do Senai – Rafard é pos-
sível consultar o site da 
instituição ou ligar para 
o 19-3496-7550 das 8h 
às 17h. 

Oportunidades 
Outra alternativa de 

capacitação gratuita 

para o mercado de tra-
balho é o Curso: Apren-
da a realizar e vender 
reparos elétricos resi-
denciais.

A iniciativa é uma 
parceria do Sebrae de 
Piracicaba com o Senai 
de Rafard, através do 
Programa Empreenda 
Rápido, que tem por ob-
jetivo oferecer oportu-
nidade para qualificação 
técnica e capacitação 
em gestão empresarial. 

Serão oferecidas 32 
vagas para o curso pre-
sencial no período de 
18 maio a 03 de agosto, 
com aulas das 18h às 
22h às terças e quintas-
-feiras.

A idade mínima é de 
18 anos e também há o 
incentivo para os Mi-
croempreendedores In-
dividuais os MEIs, que 
buscam mais qualifica-
ção para o mercado de 
trabalho. 

As vagas são limita-
das e serão preenchidas 
por ordem de inscrição. 
Serão oferecidos certi-
ficados aos participan-
tes que tiverem mais de 
75% de presença nas 
atividades oferecidas.

Mais informações e 
inscrições podem ser 
adquiridas através do 
19-3496-7550, no Senai 
de Rafard.

RAFARD
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Com o anúncio da 
Fase de Transição, cria-
da pelo Governo do Es-
tado de São Paulo para 
a retomada gradual das 
atividades econômicas e 
demais setores, estão li-
beradas, desde o último 
domingo (18) as missas, 
cultos e demais ativida-
des religiosas com parti-
cipação presencial.

A medida será aplica-
da em Rafard, na reto-
mada das missas com a 
presença dos fiéis, a par-
tir deste final de semana, 
no sábado (23) e domin-
go (24). 

A Igreja Matriz de 

Nossa Senhora de Lour-
des e as duas capelas, 
Nossa Senhora Apareci-
da e Santo Antônio terão 
missas presenciais com 
capacidade máxima de 
ocupação de 25%.

A Paróquia de Nossa 
Senhora de Lourdes in-
formou que todas as nor-
mas de segurança serão 
seguidas e que as reco-
mendações do protocolo 
de segurança continuam 
obrigatórias, como o uso 
de máscaras, aferição da 
temperatura, distancia-

mento social e uso do 
álcool em gel.

Para participar das 
missas é necessário 
agendar. O telefone é o 
3496-1252, que também 
é WhatsApp. Os horá-
rios das missas serão: 
às 18h, na Capela San-
to Antônio, aos sábados 
e domingos, às 8h, na 
Capela Nossa Senhora 
Aparecida, e às 9h30, na 
Igreja Matriz, que terá 
também a transmissão 
ao vivo pelo Facebook 
da Paróquia.

Fiéis voltam às missas 
neste fim de semana

Rafard  |  Agendamento é uma das normas para retorno; ocupação das igrejas 
é limitada a 25% da capacidade; confira a programação na cidade

Igreja Matriz de Nossa Senhora de Lourdes, no Centro de Rafard, deve receber fiéis para missas (Foto: Arquivo O Semanário)




