
Sem o estádio municipal Carlos Colnaghi para receber as partidas oficiais, Capivariano Futebol 
Clube poderá ter problemas na próxima temporada.  Página 13

Arena Capivari está há mais de um 
ano interditada e Leão sem casa

INVESTIMENTOS

Capivari troca cerca de 
150 lâmpadas e reatores

ALERTA

Capivari 
registra 

122 casos 
positivos de 

Dengue
Página 14

EDUCAÇÃO

Rafard vai 
manter aulas 
remotas na 

rede municipal 
de Ensino

Página 5

Av. Pio XII foi uma das vias contempladas com os serviços.  Página 5

Leitos clínicos e de UTI para a Covid estão 
todos ocupados em Capivari  Página 7

DIA DAS MÃES

Mãe e filha são parceiras 
no amor e no trabalho

Conheça a história de mães que tem o prazer de contar com a 
companhia e apoio das filhas na vida pessoal e profissional.  Página 5

Eles são 
chamados de 
‘anjos da 
guarda’ no 
enfrentamento 
à pandemia do 
Coronavírus
Mais do que nunca, 
os profissionais de 
enfermagem 
merecem ser 
reconhecidos pela 
coragem no 
enfrentamento à
pandemia 
Página 12

CAPIVARI

Câmara 
aprova 

projeto de 
lei que 

institui o 
Refis
Página 5
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OpiniÃo
Comemorar com 
responsabilidade

São novos tempos! As comemorações têm 
um gosto diferente. Amargura para aqueles que 
seguem as recomendações e optam em não se 
reunir, evitando as aglomerações, mesmo que 
em família. Na contramão, estão as pessoas que 
preferem o gostinho da adrenalina ou porque 
não chamar de irresponsabilidade, por arrisca-
rem as suas vidas e a de seus familiares e ami-
gos.

Quem está certo ou errado? Pelo sim ou pelo 
não, fi ca a critério de cada um fazer a sua esco-
lha.

Cabe alertar que, infelizmente, milhares de 
pessoas continuam sendo infectadas diaria-
mente e tantas outras perdendo suas vidas para 
uma doença que não pede licença para entrar e 
não enxerga classe social, religião ou raça.

Só quem passa pela triste dor da perda de um 
ente querido, e também aqueles que enfrentam 
a angústia de aguardar por dias ou semanas o 
retorno de um enfermo no leito do hospital, 
pode expressar o quanto é dolorosa a situação.

Enfi m, são tempos difíceis. Mas é preciso se 
adaptar e saber escolher: viver intensamente o 
hoje, o agora, ou ter paciência, se cuidar e espe-
rar, para viver dias melhores?

Neste domingo (9), será uma dessas datas di-
fíceis de manter o distanciamento. Todos que-
rem ver, abraçar e comemorar com suas mães. 
Mais uma vez, a escolha é sua!

Três dias depois, no dia 12 de maio, profi ssio-
nais essenciais e que tem feito a diferença nesta 
luta contra a Covid-19, também devem receber 
o reconhecimento pelo Dia da Enfermagem. 
Diga-se de passagem, esses ‘anjos da guarda’, 
que junto com todos os outros profi ssionais da 
Saúde, tem enfrentado essa pandemia com ex-
trema coragem, merecem nossos aplausos pela 
generosidade, que se adequa ao lema ‘dar de si, 
sem pensar em si’.

Que a luta deles não seja em vão!

Para contribuir, basta abdicar de alguns mo-
mentos agora, para termos o prazer de viver-
mos momentos ainda melhores num futuro 
próximo.

A vitória contra o coronavírus há de estar 
próxima. Temos que confi ar e orar para que isso 
aconteça. O livro de Eclesiastes profetiza que há 
para todas as coisas um tempo determinado por 
Deus. “Tudo tem o seu tempo determinado, e 
há tempo para todo o propósito debaixo do céu: 
há tempo de nascer e tempo de morrer; tempo 
de plantar e tempo de arrancar o que se plan-
tou; tempo de matar e tempo de curar; tempo 
de derribar e tempo de edifi car;  tempo de cho-
rar e tempo de rir; tempo de prantear e tempo 
de saltar; tempo de espalhar pedras e tempo de 
ajuntar pedras; tempo de abraçar e tempo de 
afastar-se de abraçar; tempo de buscar e tempo 
de perder; tempo de guardar e tempo de deitar 
fora; tempo de rasgar e tempo de coser; tempo 
de estar calado e tempo de falar; tempo de amar 
e tempo de aborrecer; tempo de guerra e tempo 
de paz”.

Tenhamos fé! 

Feliz Dias das Mães, com responsabilidade e 
amor ao próximo. E aos profi ssionais de enfer-
magem, que Deus e Nossa Senhora Aparecida 
os cubram com seu manto sagrado.

Editorial

Entre em contato com o autor: 
vendramim1936@gmail.com
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FilosoFanDo L�������� V��������
é professor de Filosofi a,  Éti ca e História

Vantagem de ler bons livros
Referência é a livros, 

boas revistas e jornais. Sei 
a resposta de um maior 
número de pessoas, que 
possivelmente nem sejam 
leitores deste semanário. 
E não. A grande maioria 
dos brasileiros não apre-
cia a leitura. 

Gilberto Dimenstein, 
escritor, no seu artigo 
“Brasil Idiota”, Folha de 
S. Paulo, revelou em sua 
pesquisa que os estudan-
tes de jornalismo não liam 
jornais, os acadêmicos da 
língua portuguesa não 
liam, sequer, dois livros 
por ano. E você meu ama-
do leitor, quantas horas 
lê por dia? Não estou fa-
lando de revistas de qua-
drinhos ou de astrologia 
(adivinhação através de 
signos), mas leitura de li-
vros abalizados. Bom se-
ria ler de seis a dez livros 
anualmente, há quem 
diga que o ideal é ler doze 
ou mais livros por ano. 

Meu pai foi um grande 
exemplo para mim. Ele 
era pedreiro no tempo que 
os tijolos eram três vezes 
mais pesados, mas após 
o jantar, nos domingos e 
feriados lá estava o senhor 
Emílio lendo “A Folha da 
Manhã” (hoje, Folha de 
São Paulo), livros e revis-
tas. Era autodidata em ar-
quitetura e passou a pro-
jetar construções. Minha 
mãe, embora com pouca 
escolaridade, gostava de 

ler a Bíblia, romances e 
outras revistas. Aprendi 
com eles, e hoje, não sei 
� car um dia sem ler jor-
nais, revistas e livros  pelo 
menos seis horas diárias. 
Leio a Bíblia completa-
mente uma ou duas vezes 
todos os anos.

Um “Estudo de Saúde 
e Aposentadoria” da Uni-
versidade de Michigan 
enviou a mais de 20 mil 
aposentados, a cada dois 
anos e durante 12 anos, 
a pergunta: ‘Quantas ho-
ras você lê por semana?’ 
Pesquisadores da Univer-
sidade de Yale analisaram 
as respostas de 3.600 apo-
sentados com mais de 50 
anos e concluíram: 

Quem lê meia hora di-
ária por vários anos vive 
em média dois anos e 
meio mais. Aqueles que 
leem três horas semanais 
tornam-se 23% mais lon-
gevos do que os que só 
leem jornais e revistas.

Outros estudos esta-
dunidenses mostram que 
crianças de seis meses que 
ouvem seus pais lerem 
para elas várias vezes por 
semana, após quatro anos, 
têm maior capacidade de 
ser alfabetizada, mais In-
teligência e conseguem 
melhores empregos.

A leitura de um bom li-
vro incentiva leituras mais 
profundas, força o cérebro 
a pensar criticamente, au-
menta a criatividade e a 

imaginação, dá elegância 
à escrita, reduz seus er-
ros, movimenta diferentes 
partes do cérebro, melho-
ra o conhecimento, liga a 
aprendizagem ao conhe-
cimento já existente, au-
menta o vocabulário, gera 
pensamento mais rápido 
e facilita a empatia, apri-
mora a cultura, propicia 
a sociabilização, combate 
a degeneração cognitiva, 
reduz o estresse, melhora 
a capacidade do cérebro 
para se adaptar às lesões 
como AVCs, demências 
e outras formas degene-
rativas. (Ver M. Matinal, 
p. 43, 2021, CPB). Ufa! 
Quantos benefícios traz 
uma boa leitura! Por que 
não forçar a má vontade? 
Pode começar com 10 mi-
nutos e aumentar gradati-
vamente, lendo uma pá-
gina por dia terá lido 365 
num ano.

Somente por estes con-
sequentes efeitos dever-
-se-ia dedicar mais tempo 
à leitura de livros substan-
ciosos, mesmo forçando a 
(má) vontade.

A Idade Média é co-
nhecida como a Idade das 
Trevas, embora houvesse 
alguns lampejos, foi um 
tempo de profunda igno-
rância, misticismo e cre-
dulidade bizarra, apego 
à imoralidade e ao crime 
(quanto mais cicatrizes ti-
nha um nobre, mais valo-
rizado e querido era pelas 

mulheres. Ver: Do Imagi-
nário à Santa Inquisição, 
p. 43, 2021, CPB). 

A ignorância leva à 
bestialidade. O povo, na 
sua imbecilidade, reunia-
-se para assistir aos enfor-
camentos e às fogueiras da 
inquisição jesuíta devora-
rem criminosos e protes-
tantes sob seus treslouca-
dos aplausos e gritarias.

Os protestantes da Re-
forma (séc. 15 e 16) tam-
bém fundaram escolas e 
faculdades, traduziram e 
lutaram pela leitura da Bí-
blia e, a divulgaram a � m 
de que o povo lesse, pois 
ela “é divinamente inspira-
da e proveitosa para ensi-
nar, repreender, instruir na 
justiça, a � m de que o ho-
mem de Deus seja perfeito 
e preparado para toda boa 
obra” (2 Tim. 3: 16-17). A 
Palavra de Deus está acima 
de todo e qualquer ensino 
e tradição humanos. Jesus 
diz examinai as Escrituras 
(João 5:39) e o livro do 
Apocalipse estimula: feliz 
aquele que lê, que ouve e 
que guarda as coisas es-
critas na Palavra de Deus 
porque o � m está próximo. 

Leia bons livros e a Bí-
blia que pode fazê-lo sá-
bio para a salvação (2 Tim 
3:15) ela é lâmpada para 
os seus pés e luz para o 
seu caminho (Sl 119:105)

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

Qual nosso lugar na � la
Percebemos que, na 

delicadeza da lagarta 
dentro de seu casulo, se 
esconde a força e o po-
tencial de renovação, daí 
nascendo cores e beleza 
incomparáveis da borbo-
leta, e voos maravilhosos 
nas � ores e no espaço. O 
nosso corpo é um casulo 
que nos abriga a alma, um 
dia nos obriga a voar em 
espírito para um mundo 
mais perfeito e mais colo-
rido, junto de muitos que 
nos amam.

A escritora Lya Lu� , 
com o título de estamos 
todos na � la…, escreveu 
uma mensagem positiva 
e realista para nós que es-
tagiamos na carne, visto 
que estamos em viagem 
de aprendizado; mais dia 
ou menos dia, com pan-

demia ou sem, retornare-
mos para a Vida Eterna – 
a morada do espírito, de 
onde viemos.

“A cada minuto al-
guém deixa este mundo 
pra trás. Não sabemos 
quantas pessoas estão na 
nossa frente. Não dá pra 
voltar pro ‘� m da � la’. 
Não dá  pra sair da � la. 
Nem evitar essa � la.

“Então, enquanto es-
peramos a nossa vez, 
faç a valer a pena cada 
momento vivido aqui na 
Terra.

“Tenha um propósi-
to. Motive pessoas! Elo-
gie mais, critique menos. 
Faç a um ‘ninguém’ se 
sentir um alguém do seu 
lado. Faç a alguém sorrir. 
Faç a a diferenç a. Faç a 
amor. Faç a as pazes. Faç a 

com que as pessoas se 
sintam amadas.

“Tenha tempo pra 
você.

“Faç a pequenos mo-
mentos serem grandes. 
Faç a tudo que tiver que 
fazer e vá além. Viva no-
vas experiências. Prove 
novos sabores.

“Nã o tenha arrepen-
dimentos por ter tentado 
além do que devia, por 
ter valorizado alguém 
mais do que deveria, por 
ter feito mais ou menos 
do que podia.

“Tudo está no lugar 
certo.

“As coisas só acon-
tecem quando têm que 
acontecer.

“Releve. Não guarde 
mágoas. Guarde apenas 
os aprendizados.

“Liberte o rancor.
“Transborde o amor. 

Doe amor. Ame, mesmo 
quem não merece. Ame, 
sem querer receber nada 
em troca. Ame, pelo sim-
ples fato de você vibrar 
amor e ser amor.

“Mas sempre ame a 
si mesmo antes de qual-
quer coisa. Esteja prepa-
rado para partir a qual-
quer momento. Você 
não sabe seu lugar na 
fila, então se prepare pra 
deixar aqui apenas boas 
lembranças.

“Suas mãos vão embo-
ra vazias.

“Não dá pra levar ma-
las, nem bens…

“Se prepare diaria-
mente pra levar consigo 
somente aquilo que tem 
guardado no coração.”

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

“A arte de viver é simplesmente a arte de conviver...  Simplesmente, disse eu? Mas como é difícil!” Mario Quintana
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Imóveis

ANUNCIE
Whatsapp: 19 3496-1747

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

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

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

KA 2010
Vendo, 1.0, fl ex, preto, R$ 15 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
indeterminado

PALIO FIRE ECON 2013
Vendo, fl ex, branco, 2 portas, R$ 
17 mil. Tratar pelo fone: 3492-5543. 
PV - indeterminado

UNO VIVACE 2011
Vendo, fl ex, 1.0, cinza, R$ 20 mil. 
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

C3 2011
Vendo, fl ex, 1.0, prata, R$ 21 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
indeterminado

CLASSIC LS 2012
Vendo, flex, prata, R$ 22.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
indeterminado

ECOSPORT FLS 2007
Vendo, flex, prata, R$ 23.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
indeterminado

UNO WAY 2014
Vendo, fl ex, 1.0, prata, R$ 24.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
indeterminado

CELTA LT 2014
Vendo, flex, 4 portas, cinza, R$ 
25.500,00. 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

NOVO GOL 2013
Vendo, fl ex, 1.6, cinza, R$ 29 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
indeterminado

MALIBU LTZ 2011
Vendo,gasolina, prata, R$ 34 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
indeterminado

UNO VIVACE 2016
Vendo, fl ex, 1.0, preto, R$ 31 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
indeterminado

COROLLA XLI 2009
Vendo, fl ex, prata, 1.8, R$ 33 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
indeterminado

SAVEIRO TROOP CE 2011
Vendo, fl ex, preta, R$ 34 mil. Tratar 
pelo fone: 3492-5543. PV - indeterminado

I30 2011
Vendo, gasolina, automático, 2.0, 
preto, R$ 37 mil. Tratar pelo fone: 
3492-5543. PV - indeterminado

ARGO DRIVE 2018
Vendo, f lex,  1.0,  branco,  R$ 
43.800,00. Tratar pelo fone: 3492-
5543. PV - indeterminado

HB20 2018
Vendo, f lex,  1.0,  bracno,  R$ 
45.800,00. Tratar pelo fone: 3492-
5543. PV - indeterminado

SORENTO 2013
Vendo, gasolina, 3.5, 7 lugares, 
preto, R$ 65 mil. Tratar pelo fone: 
3492-5543. PV - indeterminado

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

POLO HL 2019
Vendo, fl ex, prata, 1.0, R$ 77 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV - 
indeterminado

LOJA DE AUTOS
Ponto em Sorocaba. Saiba mais! F.: 
(15) 92655-7239. Ed. 1504

PET SHOP
Ponto em Sorocaba. Saiba mais! F.: 
(15) 92655-7239. Ed. 1504

MERCADO
Ponto em Sorocaba. Saiba mais! F.: 
(15) 92655-7239. Ed. 1504

PIZZARIA
Ponto no Éden em Sorocaba. Saiba 
mais! F.: (15) 92655-7239. Ed. 1504

Veículos

CLASSIFICADOS

29/04 – Adailto da Silva Galvão – 49 anos
29/04 – José do Carmo Pavioto – 66 anos
01/05 – Maria Eduarda Moreira – 19 anos
01/05 – Beatriz da Silva Zanetti – 22 anos
01/05 – Maria Lucia Forte dos Santos – 71 anos
01/05 – Weribison Pedro Lima da Silva – 20 anos
02/05 – João Luis Rossi – 60 anos
03/05 – Benedito Pontes – 61 anos
04/05 – Hilda Passarello Carneiro – 76 anos
06/05 – Ana Glaucia de Brito Defavari – 35 anos
06/05 – Paulo Henrique Cardoso – 66 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:

 DIVALDO LUIZ DOS REIS e ROSÂNGELA DE FÁTIMA 
ORLANDIN SILVA, sendo o pretendente: natural de Santo André-
-SP, onde nasceu, aos 26/05/1968, profi ssão: autonomo, estado 
civil: divorciado, domiciliado e residente em Capivari-SP, Rua 
Alemanha, 148, Santo Antônio, fi lho de Anizio Tiago dos Reis e 
Candida Barbosa dos Reis; e a pretendente: natural de Rafard-SP, 
onde nasceu, aos 26/03/1964, profi ssão: cozinheira, estado civil: 
viúva, domiciliada e residente em Rafard-SP, Rua Paul Madon, 
403, Centro, fi lha de Luiz Orlandin e Maria Antônia Tonin Orlandin
 Rafard, 30 de abril de 2021.

Rosane Mila Peixoto - Ofi cial e Tabeliã

Valor: R$ 57,00 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000) Valor: R$ 57,00 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Valor: R$ 54,00 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000) Valor: R$ 54,00 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Na manhã da última 
segunda-feira (3), a dire-
tora de Saúde de Mom-
buca, Dra. Maria Cris-
tiane Nicolai, fez um 
alerta à população sobre 
o aumento alarmante do 
número de casos de Co-
vid-19 na cidade.

No mês de abril, cres-
ceram os casos confi r-
mados de coronavírus 
em Mombuca. O último 
boletim divulgado, com 
dados do dia 29 de abril, 
traz 212 casos confi rma-
dos, 3 óbitos, 13 casos 
de pessoas em tratamen-
to e outros 16 casos sus-
peitos. 

“Os casos aumenta-
ram muito, só na segun-
da-feira da semana pas-
sada (26 de abril), foram 
seis pacientes, todos in-
fectados por Covid, in-
ternados em hospitais da 
região. Para uma cidade 

pequena como Mombu-
ca é um número alar-
mante”, alerta Cristiane.

Em pronunciamento 
nas redes sociais, a di-
retora de Saúde pediu à 
população que aumente 
a vigilância nos cuidados 
pessoais de prevenção, 
que também evite a cir-
culação nas ruas e que, se 
for preciso sair de casa, 
que use máscara.

“Eu tenho visto mui-
tas pessoas na cidade 
circulando sem másca-
ra. É uma situação pre-
ocupante, e o vírus é 

altamente contagioso”, 
afi rma.

Sobre o atendimen-
to, a diretoria de Saúde 
explica que nos casos de 

sintomas gripais, é in-
dicado fazer o teste de 
Covid no terceiro dia, 
já para os que tiverem 
contato com pessoas in-
fectadas, mas não apre-
sentaram sintomas, a 
orientação é aguardar 10 
dias.

O atendimento dos 
casos suspeitos de coro-
navírus são feitos na ten-
da, montada ao lado da 
Unidade Básica de Saú-
de, do Centro da cidade.

Serviço de Saúde alerta sobre avanço 
do coronavírus em Mombuca

Covid-19  |  Seis pessoas foram internadas num único dia; casos de infectados já passou de 200

Testes são realizados na tenda montada no Centro da cidade (Foto: Divulgação)

O Fundo Social de 
Solidariedade de Mom-
buca, em parceria com 
a Diretoria Municipal de 
Saúde, fez doações para 
a Santa Casa de Capivari.

As doações foram fei-
tas na semana passada, e 
contou com a presença 
da primeira dama, Val-
dete Martin Alcalde, que 
junto com a diretora de 
Saúde, Dra. Maria Cris-
tiane Nicolai, estiveram 
com a diretoria da San-
ta Casa para entregar os 
itens arrecadados.

Na doação, foram en-
tregues remédios, pro-
dutos de limpeza, ces-
tas básicas e cobertores. 
“Nesta situação delica-
da, em que passamos 
por esta pandemia, eles 
[Santa Casa] precisam 
de toda a ajuda possí-
vel”, disse a primeira 
dama Valdete. 

O Fundo Social de 
Solidariedade de Mom-
buca agradece a todos 
os parceiros e colabora-
dores que ajudaram na 
arrecadação.

Fundo Social e Serviço de Saúde 
fazem doações para a Santa Casa

Mombuca  |  Remédios, produtos de limpeza, cestas básicas e cobertores foram doados à instituição

Doações foram entregues na últi ma semana (Foto: Divulgação/PMM)
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Rafard vai manter aulas remotas 
na rede municipal de Ensino

A Diretoria Muni-
cipal de Educação de 
Rafard vai prorrogar o 
sistema remoto das au-
las na Rede Municipal 
de Ensino até o fi nal do 
mês de maio. A medida 
foi adotada por conta 
do aumento do número 
de casos de Covid-19 
no município. 

Desde o início do 
Ano Letivo 2021, não 
houve nenhum período 
de aulas presenciais em 
toda a Rede Municipal 
de Educação de Rafard, 
que hoje atende mais 
de mil alunos matricu-
lados entre 04 meses a 
10 anos.

As escolas munici-
pais permanecem aber-
tas para a retirada das 
atividades impressas. 

Para alunos cadastra-
dos, tanto nas escolas e 
creches, como no Bolsa 
Família, são distribu-
ídos, todo mês, os kits 
de merenda escolar.

A decisão do sistema 
remoto estendido até o 
fi m deste mês de maio 
foi anunciada pelo pre-
feito Fábio dos Santos. 

“Após uma pesquisa 
com os pais de alunos 
e uma avaliação sobre 
a situação da ocupação 
dos leitos hospitalares 
em nossa região, o Co-
mitê de Contingencia-
mento defi niu que as 
aulas deverão continu-
ar de forma remota até 
o fi nal de maio, e logo 
depois haverá um novo 
estudo”, explicou Fabi-
nho.

Sobre o sistema 
adotado para dar con-
tinuidade às aulas, a 
Diretoria Municipal 
de Educação informou 
que, desde a semana 
passada, já iniciaram as 
aulas online na Rede. 

“Estamos traba-
lhando com nossos 
professores e adaptan-
do nosso sistema para 
adotar as aulas online. 
De início, pelo menos 
uma vez por semana, 
nossos alunos já estão 
com aulas online. As 
atividades impressas 
continuam, pois temos 
alunos que ainda têm 
difi culdade com o aces-
so à Internet”, explicou 
a diretora municipal de 
Educação Cristiane R. 
Pellegrini Rossi. 

EDUCAÇÃO

Na noite de segun-
da-feira, 03, a Câmara 
Municipal de Capivari 
aprovou por unanimida-
de, após pedido de vota-
ção em regime de urgên-
cia feito pelo vereador 
Sandro Modas (PSDB) 
e com aprovação do ple-
nário, o projeto de lei nº 
062/2021, de autoria do 
Poder Executivo, que 
institui o Programa de 
Recuperação Fiscal no 
município, denomina-
do como Refi s, que tem 
como objetivo possibi-
litar que os munícipes 
regularizem os débitos 
tributários junto ao mu-
nicípio.

Segundo o projeto 
de lei, para poder uti-
lizar o Refi s, o contri-
buinte deverá preencher 
um requerimento junto 
à Secretaria Municipal 
de Finanças, para o pa-
gamento das dívidas 
geradas até o dia 31 de 
dezembro de 2020. O 
prazo para a adesão ao 
Refi s é de até 60 dias 
após a publicação da lei, 
podendo esse prazo ser 
alterado por meio de de-
creto do prefeito.

Ao aderir o Refi s, o 
munícipe poderá op-
tar em pagar a dívida 
à vista, com desconto 
de 100% dos juros e da 
multa, ou parcelar em até 
60 vezes, com desconto 
de acordo com a tabela 
que consta no projeto de 

lei, sendo que o valor da 
parcela não poderá ser 
inferior à R$ 35,00. O 
valor principal do débi-
to, a correção monetária 
e os honorários advoca-
tícios não sofrerão des-
contos, mas poderão ser 
parcelados.

Consta ainda no pro-
jeto de lei que o contri-
buinte poderá incluir no 
atual Refi s parcelamen-
tos anteriores que ain-
da estão em andamento 
e, caso haja o atraso no 
pagamento de três par-
celas, haverá a exclusão 
do munícipe do Refi s. O 
Programa de Recupera-
ção Fiscal entra em vigor 
a partir da publicação da 
lei, que é feita pela Pre-
feitura de Capivari. 

Ainda durante a 14ª 
sessão ordinária, os ve-
readores aprovaram a 
Moção de Congratula-
ções nº 015/2021, de 
autoria do presidente da 
Câmara, Du Bombonatti 
“Tambú” (Republica-
nos), à estudante Laura 
Bellini Alves de Souza, 
pelo ótimo desempenho 

na redação do Enem 
(Exame Nacional do En-
sino Médio) e aprovação 
em seis universidades 
no curso de Medicina, 
e a Moção de Apelo nº 
016/2021, de autoria do 
vereador José Eduar-
do de Campos Pacheco 
(PL), ao governador do 
Estado de São Paulo, 
João Doria (PSDB), so-
licitando a isenção de 
impostos estaduais ou a 
criação de algum benefí-
cio tributário para o co-
mércio e prestadores de 
serviços não essenciais.

Foram aprovados por 
unanimidade 17 reque-
rimentos que constavam 
na pauta da Ordem do 
Dia, de autoria dos ve-
readores Denilton Ro-
cha dos Santos (MDB), 
Inês Luísa Félix da Costa 
(PSL), Marcos Sabino 
Fernandes (Podemos), 
Odésio de Jesus Ferraz 
(PSDB), Paloma Tatiane 
da Silva (PP), Ruan Hen-
rique Pellegrini Braggion 
(Republicanos), Thiago 
Braggion (PSL) e do pre-
sidente Du Bombonatti.

Câmara aprova projeto 
de lei que institui o Refi s

Economia  |  Contribuintes poderão parcelas débitos em até 60 prestações

Graças ao trabalho 
da prefeitura, Capivari 
está fi cando mais bonita 
a cada dia, com diversas 
obras, limpeza e ago-
ra mais iluminada. Por 
meio do trabalho con-
junto entre as Secreta-
rias de Desenvolvimen-
to Urbano e Mobilidade 
Urbana, com apoio da 
Defesa Civil, cerca de 
150 lâmpadas e reatores 
foram trocadas no últi-
mo mês. Destaque para 
a avenida Pio XII, uma 
das principais vias da 
cidade e muito utilizada 
para caminhada, corrida 
e ciclismo.

Até aqui foram cerca 

de 150 conjuntos troca-
dos (lâmpadas e reato-
res), nos seguintes pon-
tos: Pio XII, Piratininga, 
Rotatória do Santo An-
tônio, Praça do Enge-
nho Velho, Rotatória do 
Bianchim, avenida Luis 
Soderini Ferraciu, Ponte 
da rua Piracicaba, Pon-
te da Alameda Faustina 
Franchi Annichino.

Estão na programa-
ção: Praça Central, Pra-
ça da Bíblia e a manu-
tenção de todas as áreas 
de lazer.

O prefeito Vitão Ric-
comini destacou o belo 
trabalho, frisando que a 
nova iluminação vai dar 

mais segurança e como-
didade a toda população.

“Estamos cuidando da 
cidade como ela merece, 
com muitas obras, me-
lhorias e uma zeladoria de 
primeiro nível. Tenho cer-
teza que a população está 
satisfeita com nosso em-
penho e com os resultados 
apresentados, deixando 
claro que ainda há muito a 
se fazer”, afi rmou.

Importante citar que 
a iluminação pública de 
avenidas, praças e pon-
tes é de responsabilida-
de da Prefeitura de Ca-
pivari. Os demais locais 
são de responsabilidade 
da CPFL.

Capivari troca cerca de 
150 lâmpadas e reatores

Iluminação  |  Pio XII foi uma das vias contempladas com os serviços

Projeto do Refi s foi aprovado por unanimidade (Foto: Divulgação/CMC)

Cemitério recebe melhorias e já está 
aberto para visitação do público

A prefeitura, por meio 
da Secretaria de Desenvol-
vimento Urbano, está fa-
zendo diversas melhorias 
no Cemitério Municipal, 
São João Batista, pensando 
na data comemorativa do 
Dia das Mães, que acontece 
no próximo domingo, 09. O 
espaço está aberto para visi-
tação desde quarta-feira (5), 
das 7h às 18h.

A capela principal está 

recebendo pintura externa. 
Um dos bebedouros, que fi ca 
logo na entrada do cemité-
rio, também foi reformado. 
Vale destacar que em abril já 
haviam sido instaladas no-
vas torneiras para facilitar a 
limpeza dos túmulos. Ainda 
ocorreu uma megaoperação 
limpeza, deixando o espaço 
mais organizado para seus 
visitadores.

A decisão de abertura 

para visitação foi mediante 
a mudança de fase do Plano 
São Paulo (Transição), mais 
branda, somado ao Dia das 
Mães, data de grande como-
ção pelos entes falecidos.

A prefeitura pede para 
que as pessoas façam uso 
de álcool em gel e organi-
zem o horário das visitas 
com os demais familiares, 
evitando possíveis aglome-
rações.

CAPIVARI
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Dia 07/05
Héllen Florentino
Ana Carolina Padovani
Alexandre Almeida
Marcia Casares
Maria Do Socorro Moura
Claudemir Abreu
Fatima Fogaça
Ramom Fernando da Silva
Fernando Rossi
Cristiana Castro Anézio
Paulo Juliana Amaral
Loreta Fontolan Bitteler
Mariane Rezendo Dos Santos
Cristiane Codo
Carlos Eduardo Bizin
Tiago Daroz Bicudo
Marcia Regina de Rissio
Paula Zilá Pellegrini Binatto
Josué Felipe Teodoro
Claudinei Apdo. Bidóia
Idelson Favaro
Marcio Demenis
Tiago Ribeiro

Dia 08/05
Roberta Codo dos Santos
Vylma Souza Dias
Henrique Aparecido de Souza
Thamara B. Santos
José Luis Claudio
Daniela Savagin
Roseli Fustinoni Silverio
Antonio Carlos Zechim
Senza Peli
Dinah Cardoso
Jacqueline Ferreira
Erika Maisa Diez
Fabiana Bulgraen
Mariliza Fontolan
Emeline Lucca
Benedito Garcia Neto
Conrado Relli Júnior
Renata Rosa Bastazin
Gislaine Tavares Câmara Bernardo
Roderval Campanholi
Diego Graciano

Dia 09/05
Ines Manoel
Perla Correa
Zilda Marangoni Nunes
Jakeline Ramos
Elisa Pedro Groppo
Luana Elisa
Nilce Helena Nacarato
João Luis Tonin
Luis Carlos Barboza
Tania Magali Rossi Piai
Rui Falsirolli Piai
Danilo Rossi
Daniel Januário
Murilo Quagliato
Carlos Barboza
Rosana Pissaia Luca

Dia 10/05
Melissa Ortolani Jeronymo
Pabla Laureano
Michele Villalta
Debora Gomes Correa
Andréa Palhardi Bombonatti Iaucci
Samantha Machado
Renata Godoy Fernandes
Maria Eduarda Ferraz
Thayná Dias
Bruna Carvalho
Jane Oliveira
Marco Vilalta João Paulo
Flávio Alberto Ferrari
Tiago Moreira da Silva
Enzo Pagotto Morete
Valesca de Oliveira

Nelson de Sousa Soares
Antonio José Callegaro
Catarina Heloisa Piai
João Pedro Brunheroto
Leonardo Bento Antunes
Luís Fernando Marretto
Cíntia de Lourdes Assalin Armelin
Ana Helena Tadei Ramos
Augusto Soares
Mauro Vieira Junior
Thatyane Bueno

Dia 11/05
Tânia Betin
Larisse Pacheco
Hamiltyon da Silva
Heloisa Alves
Daniel Bresciani
Nadia Almeida
Viviane Lerci Silva
Bruno Forti
Nathalia P. Lourenço
Nezio Batista
Igor Guadagnini Modesto
Andressa Buzeto
Heloisa Vilares de Oliveira
Hermes Bisin Junior
Isadora U. Bisin
Túlio Fontolan Alves
Tadeu Barratela
Cristiano Galvão
Cristiana M. V. Sanguino
Luiz Olimpio

Dia 12/05
Sonia Maria Godoy Cerezer
Simone Vitória
Rosangela Soares
Cidinha Prates Lucas
Alonso Caetano
Edna Angélica Cardoso
João Pedro Conti Forti
Daniel Menegon
Fabricio Lima Ferracioli
Bruno Araujo
Bruno Ulizka
Marcia Santos
Débora Fabiana de Souza
André Luis de Paula Garcia
Edina Miano Fontolan
Flávia Cristina Bassani Bidóia
Rosângela Soares
Ianca Maiara Ap. de Jesus Leite
João C. Oliveira
Tatiane Andrello Bernaldo
Wagner Aparecido Feliciano
João Custódio de Oliveira
Thalita Ap. Chiarini
Antonio Moretti Neto
Juliana Macedo
Marcelo Cassaniga
Fabio Munaro
Osmir Pedroso

Dia 13/05
Claudio dos Santos
Filomena de Fátima M. S. Lima
Ghislaine Pellegrini
Sirlei Rodrigues
Sarah T. Relo Furian
Fatima Costa
Tiago Antunes
Cláudio de Paula Leite
Luciana de Lima Pinheiro
José Victor Relli
Valter Leite de Oliveira
Rosângela de Fátima A. Armelin
Caroline Rodrigues da Silva Pereira
Stéfanie Callegari
Sarah T. Relo Furian
Zenildo Silva
Nilda Casares
Gileno Vieira Rodrigues

Áries – De 21/03 a 20/04: É uma semana de simplificar, queridos arianos. Menos 
é mais. Menos conversa, menos ideias. Semana para resolver para tirar da frente qual-
quer preocupação. Ter paciência é essencial. Escutem o ser amado, suas solicitações 
e ideias. Apoiem essas ideias. Assim as relações fluirão melhor nesta semana. Foco 
e liderança estratégica serão os diferenciais para vocês nesta semana. Vocês conse-
guirão ver o problema de cima e a partir de outros ângulos. Vocês podem ser aqueles 
que apontarão os erros, que, no final, surgem como a solução. Portanto vocês estarão 
cirúrgicos e trazendo solução para os desafios desta semana.

Touro – De 21/04 a 20/05: Pode ser que você precise fazer mudanças, assumir 
erros, refazer tarefas. Enfim, é uma semana para ter humildade suficiente para se res-
ponsabilizar, arrumar e arrumar boas soluções a partir de uma autoanálise. Não é uma 
boa hora para julgamentos e apontamentos. Pode ser uma boa semana para mimar o 
ser amado, dar aquele presente ou levar para uma experiência nova. Que tal alguma 
aventura no meio da semana para sair da rotina? Para melhorar as coisas no trabalho, 
aposte na leveza, nas novas ideias e no diálogo. Pode ser um bom momento para 
buscar aprender coisas novas para trazer mais oportunidades na sua área de atuação.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: Boa semana para perceber aquilo que você fala, mas 
faz o completo oposto, querido geminiano, e então acertar esse passo, indo para um 
caminho de verdade e integração. Saturno pede isso para que você continue a avançar. 
Você vai ter muitos insights de que ideias cristalizadas ou desconexão entre falar e agir 
estão emperrando seu caminho. Abra-se para se ouvir. Você estará amoroso e acolhe-
dor, o que pode trazer popularidade. Você está mais aberto e mais interessado em ouvir 
o mundo do outro. A semana vai trazer uma necessidade de ser mais compassivo. Para 
que o trabalho flua nesta semana, será preciso ser mais firme nas decisões, na hora de 
pensar antes de agir e, depois, seguir em frente sem mudar de ideia.

Câncer – De 21/06 a 20/07: Semana desafiadora para os cancerianos. Vai ser 
necessário entrar em contato com as próprias rigidezes e aprender a soltar as emoções 
mais profundas para conexão com o próprio eu. Essas emoções geralmente estão li-
gadas a raiva, ciúme, controle, não aceitação, revolta, ansiedade etc. É hora de liberar 
isso para integrar essas partes da sua personalidade com mais sabedoria. É preciso 
aprender a fluir com a relação, tudo isso com leveza e verdade. O que for diferente 
disso pode gerar conflitos e discussões. Perceba seus medos, canceriano: medo da 
rejeição, de traição... Tudo isso pode sabotar as suas relações nesta semana. Semana 
ideal para buscar, com verdade e coragem, suas intenções e sonhos, canceriano. Se 
não está bom o trabalho, mude. Simples assim.

Leão – De 21/07 a 22/08: Boa semana para aprender com as pessoas à sua volta e 
para perceber que todos nós somos mestres e aprendizes uns dos outros. Pense nisso. 
Quanto mais companheiro e menos julgador e autoritário você for, mais aprofunda-
mento conseguirá nas relações que cultiva. Da amizade ao amor. Todas. Podem surgir 
diferenças de ideias e de visões nesta semana, além de empates com chefia ou pes-
soas de autoridade. Saiba ceder e mediar os conflitos. Trabalhe com senso de justiça.

Virgem – De 23/08 a 22/09: Boa semana para fazer o que mais gosta: faxinar, 
organizar e criar métodos eficazes de trabalho. Se fizer isso, será eficiente ao máximo 
e conseguirá avançar, mesmo que devagar e sempre. Mesmo atarefado, vai sobrar 
tempo na agenda para passeios e para o amor. Aproveite brechas e saiba fazer o tem-
po render nesta semana. Muitas aberturas, negociação e boas notícias em geral. É 
importante manter a postura de dedicação e prontidão: quando chegarem tarefas ou 
aquela oportunidade, você estará pronto! Antecipe-se para aproveitar as oportunidades 
que estão vindo!

Libra – De 23/09 a 22/10: Silêncio e contemplação são necessários para conse-
guir aproveitar as intuições e a criatividade que brota. Se emocionalmente não tiver 
paz nem tempo ocioso, não será possível aproveitar o melhor desta semana e, então, 
ficará irritado. Saiba manter os limites da sua agenda e ter espaço para vivenciar a 
paz da própria companhia. Quanto mais equilibrado e pacífico estiver, mais conseguirá 
compartilhar ideias e sentimentos. Caso contrário, pode se sentir sufocado e a necessi-
dade de espaço pode não ser bem compreendida pelos seus pares. Vale a pena dizer 
a verdade sobre seus sentimentos. O trabalho pode ser desafiador se for preciso lidar 
com muitas pessoas, porque é preciso encontrar novas ideias e, para isso, será preciso 
silêncio e paz para mergulhar nas tarefas. Se conseguir isso, as soluções e os avanços 
chegarão sem muitos problemas.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: Semana de autorresponsabilização, querido escor-
piano. É importante perceber as emoções e equilibrar com a razão, escolhendo com 
consciência. As relações podem ser desafiadoras nesta semana, já que o Sol em Touro 
desafia Saturno e a Lua Minguante. Você pode não estar com muita paciência ou — pior 
— manter um estado emocional de controle ou ciúme. Convém manter uma postura de 
desapego e confiança, senão podem surgir atritos. Aproveite a entrada de Vênus em 
Gêmeos e aposte no diálogo; fale sobre seus sentimentos abertamente, sem medo de 
mostrar suas fragilidades. Revisão no trabalho e nas parcerias. Pode se desentender 
com as pessoas. Busque pesquisar melhor antes de dar sua opinião. Não queira ter 
razão, saiba trabalhar em equipe e aceitar as ideias dos outros.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: Semana de abandonar excessos. Cuidado com fofo-
cas e não olhe apenas o lado negativo dos acontecimentos. Saia do negativismo e bus-
que ter ações construtivas. Colabore com a mudança positiva real, não com o oposto. 
O amor ganha fôlego e leveza com a entrada de Vênus em Gêmeos. Pode apostar que 
as relações trarão mais alegrias para a sua semana. Aposte no amor. Para os solteiros, 
acredite no novo, abra-se para conhecer pessoas novas. Muito trabalho nesta semana, 
inclusive trabalho acumulado pode trazer desgastes. Consiga dar pausas, respirar para 
dar conta de tudo e não perder o foco.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: Semana para buscar eliminar excessos de ideias, 
de trabalho. Além disso, é uma boa semana para tirar da frente coisas acumuladas e 
não resolvidas. Muita necessidade de foco e produtividade. Você não está muito ro-
mântico nesta semana. Preocupações e excesso de trabalho podem deixar você fisica-
mente exausto. É importante sempre conversar para evitar discussões por causa dos 
seus excessos de trabalho. Como você já viu, o trabalho e o financeiro ficam em foco. 
Semana de resoluções e de quitar promessas e dívidas, caso existam. Não é hora de 
gastos e muitas distrações. Só não descuide da saúde.

Aquário – De 21/01 a 19/02: Semana para direcionar suas intenções com pro-
fundidade. É preciso trabalhar sério em seus projetos e planos, além de cumprir o que 
prometeu. Você estará até atencioso e bem disposto a trocar suas ideias e suas con-
quistas e bem abertos ao diálogo. Isso favorece e aproxima você das pessoas que ama. 
Pode ser que você seja cobrado em excesso nesta semana. Mantenha a paciência. 
Realmente existe um volume grande de trabalho a ser feito, então mantenha o foco!

Peixes – De 20/02 a 20/03: É preciso intuir e compreender com profundidade onde 
é preciso mudar. A semana pode ser intensa emocionalmente, cheia de ansiedades e 
de uma necessidade de mais organização para que as suas ideias e planos sejam rea-
lizados. Boas notícias na família ou mudanças na rotina da casa. Seja como for, aposte 
na família como porto seguro: converse, escute e seja esse elo de amor entre os seus. 
A equipe pode precisar de ajustes ou os projetos em andamento podem sofrer atrasos. 
Aproveite para organizar o que for necessário.

Horóscopo
NOVELAS

Império – Globo – 21h - sexta-feira: 
Magnólia obriga Maria Ísis a beber um 
preparado para aumentar sua fertilidade. 
Cristina dá início às obras do camelódro-
mo. Elivaldo descobre que não deixará a 
prisão na data prevista. João Lucas au-
toriza a confecção da nova coleção de 
joias. Maria Ísis liga para José Alfredo e 
fala com João Lucas sem saber. Lorraine 
tenta descobrir o endereço de Maria Mar-
ta com Cora. José Pedro recebe notícias 
do pai e as repassa para Silviano. José 
Alfredo se emociona com a presença 
dos filhos. João Lucas descobre o apar-
tamento de Maria Ísis. Kelly vê João Lu-
cas e se apavora. Silviano avisa a Maria 
Marta que ela não conseguirá viajar para 
Roraima. João Lucas observa a mãe.

Salve-se Quem Puder – Globo – sexta-
-feira: Renzo fica perturbado ao ver Ale-
xia/Josimara 2.0, que teme ter sido reco-
nhecida. Zezinho comenta com Luna que 
Alexia está estranha. Alan e Kyra/Cleyde 
falam da doença de Ignácio. Graziela 
diz à filha que Kyra/Cleyde está fazendo 
bem à família, e Petra se irrita. Micaela 
conversa com Helena sobre o mal-enten-
dido com Bruno. Renzo fica cismado com 
a semelhança de Josimara e Alexia. Ale-
xia/Josimara conversa com Rafael e de-
duz que Renzo suspeita de que ela e as 
amigas estejam vivas. No elevador com 
Renzo, Alexia/Josimara tem delírios com 
o rapaz. Téo convida Fiona/Luna para um 
passeio de helicóptero.

A Vida da Gente – Globo – 18h - sexta-
-feira: Manuela e Ana não se entendem. 
Lourenço encoraja Rodrigo a conversar 
com Ana. Alice mostra suas fotos antigas 
para Renato. Rodrigo fica desolado por 
Ana não querer recebê-lo. Nanda dis-
cute com Eva na recepção do hospital. 
Iná leva Júlia para ver Ana. Vitória não 
valoriza os avanços de Sofia, e Marcos 
repreende a ex-mulher. Ana se emociona 
ao ver Júlia.

Malhação – Globo – 17h30 - sexta-fei-
ra: Pedro encontra Karina, João e Bian-
ca. Duca leva Nat à Pedra do Índio. Hei-
deguer mostra para Lobão as fotos que 
Cobra lhe enviou. Bianca e João ouvem 
Gael falar para Dandara que Karina pode 
não ser sua filha. Rico, BB, Guta e Joa-
quina chegam a Marechal Hermes e pro-
curam Wallace. Duca e Nat descobrem 
vestígios de um acampamento na trilha. 
Karina pede que Pedro sempre lhe con-
te a verdade. Bianca e João encontram 
Duca e Nat na trilha. Bete, Mari e Jeff cri-
ticam o figurino e a maquiagem de Sol. 
Wallace vê Sol arrumada para a sessão 
de fotos e se irrita. Gael flagra Pedro e 
Karina juntos no local do piquenique.

Floribella – Band – 20h20 - sexta-feira: 
Na Alemanha, Fred se casa com Delfina 
no civil. Sandra, a mãe de Renatinha, avi-
sa que se mudará definitivamente para o 
Rio de Janeiro. Gerard quer investigar 
as “saidinhas” misteriosas de Helga. O 
empresário decide voltar de imediato 
ao Brasil. Rosa segue o falso médico e 
o vê entrando em um prédio. Ela conta 
para Betinho o que descobriu. O jovem 
garante que o edifício é o mesmo em que 
Paloma mora.

Chiquititas – SBT – 20h50 - sexta-fei-
ra: Teca se esconde para que Chico não 
aplique a injeção de insulina devido suas 
diabetes. Teca não quer mais tomar a 
medicação e tenta burlar a dieta especial. 
Fernando, que vai ao orfanato visitar as 
crianças, e ajuda a convencer Teca a to-
mar a injeção. Fernando vai a mansão dos 
Almeida Campos, sugere para Carmen 
que ele seja o médico oficial das crian-
ças e diz que não cobrará nada. Carmen 
questiona se Fernando fará isso pelas 
crianças ou para se aproximar de Carol. O 
médico confessa ser pelos dois motivos. 
Maria e Boneca Laura também abraçam 
Miguel e comemoram a volta do Fantas-
ma (que é como chamam Miguel). A ideia 
de Francis de colocar um palco com Ka-
raokê no Café Boutique para animar os 
clientes que lotam a loja começa a surtir 
efeito. Érica é a primeira a cantar. Rafa e 
Bel conversam no Café Boutique. Mosca 
e Janu cantam uma canção juntos, o que 
deixa Mili enciumada. Tati encontra com 
Cícero na rua. A pequena revela que tem 
medo que Vivi não volte mais, assim como 
seu pai. Cícero garante para Tati que o pai 
dela voltará um dia. A pequena não sabe 
que ele é seu pai. Fernando conta para 
Carol que a partir de agora é o médico 
oficial das chiquititas. Thiago vai ao palco, 
canta e dança o funk “Moleque Doido” (hit 
da série “Patrulha Salvadora”). Todos dan-
çam o funk, que é a apresentação mais 
animada do dia.

Amores Verdadeiros – SBT – 18h15 - 
sexta-feira: Gusmão diz a Vitória que 
ama Nikki e que ela sabe que está ca-

sado, mas quer fazer bem as coisas e 
vai se divorciar. Poliana conta a Kendra 
que a mãe de Gusmão morreu e que ele 
tem que pagar as dívidas de seu pai que 
é viciado em jogo. Beatriz fica feliz ao 
ver o filho e pergunta a Salviano como 
conseguiu convencer Leonardo a entre-
gá-lo. Kendra diz a Nikki que Gusmão é 
um sem-vergonha que quer se aproveitar 
dela. Ela afirma ter ouvido uma conver-
sa dele ao telefone onde dizia que tudo 
não passou de um plano para que ela se 
apaixonasse. Beatriz conta ao irmão que 
está sendo ameaçada por Leonardo e 
que Salviano conseguiu trazer seu filho 
de volta. Revoltado, Gusmão procura Le-
onardo, exige que ele pare de perseguir 
e ameaçar sua irmã. Aníbal fica furioso 
com Vitória por não ter lhe contado so-
bre o problema de Nikki. Gusmão diz a 
Beatriz que, por amor, vai desistir de seu 
trabalho e vai cuidar de Nikki não como 
guarda-costas, mas como namorado. 
Aguiar volta a consultar Josefina sobre o 
que aconteceu com sua filha e diz que 
também está com problemas com.

Triunfo do Amor – SBT – 17h15 - sex-
ta-feira: Helena pede ao advogado de 
dona Bernarda que, por enquanto, não 
faça nada para tirá-la da prisão, pois é 
conveniente para eles que ela continue 
presa. Max diz a Maria que foi visitar 
Fausto e ele contou que foi Helena quem 
matou Linda. Maximiliano confidencia 
para Fabiano o que ele e Maria vão fazer 
por Alonso e pede a ele que seja discreto. 
Bernarda diz a Guilherme que seu plano 
de sequestrar Vitória e Maria continua de 
pé. Ela diz que ele pode fazer o que qui-
ser com Vitória, mas exige que não faça 
nenhum mal a Maria. Guilherme per-
gunta como pensa em lhe pagar se está 
presa, mas ela garante que não ficará na 
prisão por muito tempo. Osvaldo fica en-
ciumado ao ver Vitória e Heriberto junto e 
pergunta se é por causa do médico que 
não quer se reconciliar com ele. Maria 
flagra Helena beijando Max. Depois da 
tentativa de explicação, Maria conta a 
Max que Helena é a assassina de Linda 
e diz que vai denunciá-la à polícia. Vitória 
visita Bernarda na prisão para dizer que 
finalmente vai pagar por todos seus cri-
mes. Maria Desamparada é sequestrada 
e um dos sequestradores lhe diz que está 
cumprindo ordens de sua pior inimiga.

Gênesis – Record – 21h - sexta-feira: 
A caravana de Abrão retorna ao acam-
pamento. Agar fala mal de Sarai para 
Abrão. A presença de Massá incomoda a 
todos no acampamento. Ló decide partir 
para Sodoma. Abrão tranquiliza Sarai. 
Deus fala com Abrão. Sarai faz uma pro-
posta à Agar. Deus pede um sacrifício a 
Abrão. Abrão avisa que fará uma aliança 
com Deus.

FILMES

Linda De Morrer - Globo - 15h - sexta-
-feira: A cirurgiã plástica Paula aplica em 
si mesma uma fórmula experimental para 
eliminar celulites e morre. Com a ajuda 
de um amigo psicólogo/médium, ela volta 
à Terra e tenta evitar que a gananciosa 
sócia coloque o nocivo produto no mer-
cado.

Encontro Explosivo - SBT - 23h15 
- sexta-feira: Ao embarcar para o ca-
samento da irmã, a bela June conhece 
Roy Miller, um agente secreto em mis-
são. Quando o avião é atacado por cri-
minosos em busca de uma bateria que 
ele transportava para um cientista, Roy 
mostra toda sua habilidade e domina os 
inimigos. Mas para manter seu segredo 
guardado, ele rapta June e, presos um ao 
outro, seguem cumprindo a missão.

O Golpe - Globo - 1h55 - sexta-feira: 
O criminoso Jack Ryan se envolveu em 
uma briga quando trabalhava em uma 
construção de propriedade do corrupto 
Ray Ritchie. Os policiais querem que ele 
vá embora do Havaí, mas o juiz Walter 
Crewes intervém e arranja trabalho para 
Jack nos bangalôs da praia. Lá, Jack co-
nhece Nancy Hayes, a bonita e perigosa 
amante de Ritchie.

O Nosso Segredo - Globo - 3h15 - sex-
ta-feira: No ponto mais alto de sua car-
reira de sucesso, o escritor Charles Di-
ckens conhece uma jovem atriz chamada 
Nelly Ternan, que assume o papel de sua 
amante até seu falecimento, em 1870.

Uma Promessa - Band - 3h45 - sexta-
-feira: Um jovem se apaixona pela mu-
lher de seu chefe, mas não sabe que é 
correspondido até ter que partir em uma 
longa viagem. Apaixonados, eles vão 
trocar cartas enquanto aguardam o reen-
contro que pode demorar muito mais que 
o imaginado.

Novelas e Filmes
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Desde a tarde de 
quinta-feira (29), o mu-
nicípio de Capivari está 
com 100% de ocupação 
em todos os leitos hos-
pitalares para tratamento 
da Covid-19.

A situação se aplica 
tanto para os leitos do 
SUS (Serviço Único de 
Saúde), na Santa Casa, 
quanto para os leitos de 
UTI do Hospital Uni-
med, no qual a Secre-
taria Municipal de 
Saúde contrata o ser-
viço. 

As informações 
estão no último bo-
letim, divulgado pela 
prefeitura, que apon-
ta ocupação de 100% 
dos leitos de UTI, 
dos leitos de aten-
dimento clínico e 
dos leitos de suporte 
ventilatório. 

A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, através 
de nota da Assessoria de 
Imprensa, confirmou a 
ocupação de 100% dos 
leitos, e afirma que os 
novos casos de Covid-19 
que precisarem de aten-
dimento hospitalar vão 
entrar para a Central de 
Vagas. 

“Caso haja um pa-
ciente que necessite de 
atendimento em qual-
quer um desses leitos, 
esses serão inseridos na 
central de vagas para 
busca de leitos em ou-
tros hospitais da região”, 

diz a nota.
Para os demais ca-

sos, não relacionados ao 
coronavírus, o atendi-
mento na Santa Casa de 
Capivari segue normal. 
Já os que apresentarem 
sintomas suspeitos de 
Covid-19, a orientação 
da Secretaria Municipal 
de Saúde é que procure 
diretamente o centro de 
triagem na Tenda, ao 
lado da Santa Casa. 

Último boletim
Na tarde de quinta-

-feira (6), a Prefeitura 
de Capivari, por meio 
da Vigilância Epidemio-
lógica, informou que 
foram registrados dois 
óbitos: uma mulher de 
35 anos e um homem 
de 66 anos, além de 35 
novos casos da doença, 
totalizando 4.819. Os 
dados se referem apenas 
a cidade de Capivari.

Vacinas
A Secretaria de Saú-

de anunciou a vacinação 

para pessoas com 61 e 
62 anos nos dias 5 e 6 de 
maio. As pessoas com 
60 anos podem procurar 
um posto de vacinação 
a partir desta sexta-feira 
(7). Todos devem fazer o 
cadastro no site vacina-
ja.sp.gov.br. 

Para receber a pri-
meira dose é preciso le-
var o CPF, documento 
com foto, comprovante 
de endereço e cartão do 

SUS. Confira os lo-
cais de vacinação e 
horários: das 8h às 
15h - Escola Muni-
cipal José Benedito 
Pinto Antunes; a par-
tir das 13h - Postos 
de Saúde dos bairros: 
São João, Castelani, 
Padovani, Engenho 
Velho, Porto Alegre, 
Santa Rita do Trevo. 

De acordo com a 
Secretaria de Saúde, 

Capivari já vacinou 7.681 
pessoas com a primeira 
dose e 4.266 com as duas 
doses, totalizando 11.947 
vacinas aplicadas. 

Arrecadação de 
alimentos 
E continua a Cam-

panha “Uma Dose de 
Amor”, que arrecada 
alimentos e produtos de 
higiene e limpeza para 
pessoas em situação de 
vulnerabilidade. Se você 
puder, deixe a sua con-
tribuição em um dos lo-
cais de vacinação. 

Leitos clínicos e de UTI 
para a Covid estão todos 
ocupados em Capivari

Coronavírus  |  Cidade registrou 87 óbitos desde o início da pandemia
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Morreu aos 60 anos 
de idade, na manhã do 
último domingo (2), o 
empresário capivariano 
João Luis Rossi. Ele era 
proprietário da Trans-
portadora São João e 
presidente do Clube dos 
Cavaleiros de Capivari. 
Além disso, foi um dos 
fundadores da tradicio-
nal Festa do Peão de Ca-
pivari (FEPEC).

João Luis era casado 
com Nelly Bertolini P. 
Rossi e deixa três filhos, 
Camila, Marcela e Gio-
vanni.

O corpo foi velado 

no Memorial Unidas e o 
sepultamento aconteceu 
na tarde de domingo, às 
16h, no Cemitério Mu-
nicipal São João Batista.

João Luis esteve à 
frente do Clube de Ca-
valeiros de Capivari por 
cerca de 30 anos. Em 
2019, realizou a última 
festa do peão na cidade 
– a 27ª FEPEC -, evento 
que já era considerado 
um dos melhores no cir-
cuito regional.

Atuante em diversas 
outras atividades no mu-
nicípio, Rossi também 
realizava o tradicional 

desfile de cavaleiros e 
contribuía com eventos 
como a festa do Dia das 
Crianças, Dia do Traba-
lhador, entre outras.

Nas redes sociais, os 
amigos, familiares, in-
tegrantes do Clube dos 
Cavaleiros e profissio-
nais da imprensa regis-
traram manifestações de 
pesar por seu falecimen-
to.

A equipe do jornal O 
Semanário presta con-
dolências e deixa os 
mais sinceros pêsames 
aos familiares e amigos 
de João Luis Rossi.

Capivari se despede 
de João Luis Rossi

Luto  |  João Luis era proprietário da Transportadora São João e presidente 
do Clube dos Cavaleiros; também foi um dos fundadores da Festa do Peão
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Domingo, dia 9 de 
maio, é o Dia das Mães, 
e muitas são as homena-
gens a elas que se dedi-
cam com amor incansá-
vel aos filhos.

Nesta edição, o Jornal 
O Semanário também 
faz uma homenagem es-
pecial a todas as mães, e 
conta a história de duas 
mulheres, a Aparecida e 
a Maria da Glória, que 
além de mães, são par-
ceiras de trabalho das 
próprias filhas. 

No amor e no sabor
Aparecida Fávero Al-

bini, 62 anos, moradora 
do bairro Gênova, em 
Capivari, é mais conhe-
cida como Aparecida 
Confeiteira. Ela trabalha 
com a confecção de bo-
los há 25 anos.

Tudo começou depois 
do casamento, quando 
Aparecida passou a fa-
zer bolos para os aniver-
sários da família. Depois 
vieram os bolos para os 
amigos, vizinhos e o ne-
gócio começou a cres-
cer. Hoje o cardápio da 
empresa familiar agrega 
mais de 50 diferentes ti-
pos de bolos. 

“Eu sempre fiz todos 
os bolos dos aniversários 
da família, depois come-
cei a fazer para vender, e 
comprava aquelas revis-

tas de receitas de bolos 
nas bancas de jornais. 
Fiz o bolo de 1 aninho 
da Jaqueline, e hoje mi-
nha filha trabalha comi-
go, é uma alegria”, conta 
a confeiteira.

Jaqueline Albini Or-
sino, de 31 anos, é a fi-
lha e parceira de Apare-
cida nos negócios. Ela, 
que já nasceu numa casa 
com cheirinho de bolo, 
é hoje, quem administra 
as compras, organiza o 
cardápio, cuida das re-
des sociais e faz os doci-
nhos que agregam ainda 
mais sucesso aos bolos 
da mãe. 

Jaqueline é formada 
em Gastronomia, curso 
que escolheu também 
motivada pelo trabalho 
da mãe. Começou a fa-
zer os docinhos bem 
jovem e sua primeira 

experiência foi com os 
brigadeiros para a sua 
própria festa de 15 anos.

“Eu fiz os brigadeiros 
para a minha festa de 15 
anos e minha mãe fez 
um bolo lindo de três an-
dares, que nunca vou es-
quecer. Ali tive a certeza 
do que eu queria fazer 
na minha vida, e hoje, 
sou muito feliz, traba-
lhando com doces junto 
com a minha mãe”, rela-
ta Jaqueline.

Mãe e filha afirmam 
que estão realizadas pro-
fissionalmente e que se 
completam no afeto e no 
trabalho. Jaqueline diz 
que admira a paciência, 
dedicação e carinho com 
que a mãe cuida do pre-
paro, sabor e decoração 
dos bolos.

“Ela é um exemplo 
para mim. Ela fica mui-

to feliz quando o cliente 
elogia os bolos, isso é 
motivador. É maravi-
lhoso ter a oportunidade 
de trabalhar junto com a 
nossa mãe”, afirma Ja-
queline emocionada.

Ao lado da filha, 
Aparecida Confeiteira 
conta que não imagina-
va que chegaria tão lon-
ge confeitando bolos, e 
melhor ainda, com a fi-
lha ao lado fazendo do-
ces. “Desde pequena, 
ela sempre gostou de 
fazer docinhos. E eu fa-
zia bolos, e ela sempre 
estava ali por perto, e 
hoje é minha parceira. 
É muito bom trabalhar 
ao lado da minha filha. 
Sou uma mãe e confei-
teira feliz”.

Na vida e na beleza 
Outra história de par-

ceria entre mãe e filha 
acontece no salão de be-
leza Essência, no bairro 
Popular de Rafard. As 
cabeleireiras Maria da 
Glória Brito dos Santos, 
64 anos, e Katiana Brito 
S. Menegon, de 37 anos, 
trabalham juntas há cin-
co anos.

Entre uma cliente e 
outra, elas contam que 
são felizes trabalhando 
juntas, e que no dia a dia 
do próprio negócio, mãe 
e filha se completam. 
“Eu amo meu trabalho 
e minha filha é minha 
parceira. Aprendo muito 
com ela, e quem vem ao 
nosso salão percebe esta 
parceria de amor”, con-
ta Glória, que está há 18 
anos no ramo da beleza.

Glória conta que não 
foi fácil chegar até os 
dias de hoje, com um 
salão completo monta-
do num espaço ao lado 
da própria casa. Quando 
decidiu fazer o curso de 
cabeleireira, já vieram as 
primeiras barreiras. Pri-
meiro ela teve que voltar 
a estudar para completar 
o ensino médio, e só de-
pois fazer o curso que so-
nhava. “Eu costurava de 

dia e estudava à noite. Só 
depois fui fazer o curso 
de cabeleireira. Conse-
gui, e depois de alguns 
anos a clientela cresceu. 
Foi aí que dei de presente 
para minha filha um cur-
so igual o meu”, conta 
Glória, que se diz feliz ao 
ver os resultados.

Quando ganhou o cur-
so de cabeleireira de pre-
sente da mãe, Katiana não 
achou que daria tão certo. 
Ela trabalha junto com 
Glória e, além de cuidar 
da beleza dos cabelos, é 
responsável por toda a 
administração do salão. 
“Hoje minha mãe é mi-
nha parceira na vida e no 
trabalho. Eu gosto muito 
de trabalhar ao lado dela, 
minha mãe foi uma luta-
dora, e isso me orgulha 
muito”, diz a filha.

Atualmente, Katiana 
mantém dois empregos, 
além de cabeleireira, 
também é professora de 
educação infantil. Duas 
áreas bem distintas, mas 
que ela afirma conciliar 
sem grandes problemas. 
“Gosto de ser professora 
e também cabeleireira. 
Aqui no salão é dife-
rente, é meu lugar junto 
com minha mãe, tenho 
orgulho dela”.

Mãe e filha são parceiras no amor e no trabalho
Dia das Mães  | Conheça a história de mães que tem o prazer de contar com a companhia e apoio das filhas na vida pessoal e também profissional

Jaqueline Albini e sua mãe, Aparecida Fávero Albini, companheiras na vida e na profissão  (Foto: Arquivo pessoal)

Maria da Glória e Katiana (mãe e filha), dividem o espaço no coração e no salão de beleza  (Foto: Arquivo pessoal)
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FiGUras IlUsTres 
Da ReGiÃo
    J. R. G����� �� O�������, ensaísta, biógrafo e historiador

Arcângelo Forti
Arcângelo Forti – 

Empresário. Nasceu em 
Capivari, no bairro La-
ranja Azeda, no dia 13 
de julho de 1901. Filho 
de Júlio Forti e de Dona 
Luiza Manzatto Forti. 
Casou-se em Santa Bár-
bara d´Oeste, em 18 de 
janeiro de 1922, com Jú-
lia Brugnerotto Forti. O 
casal teve os � lhos: Vita-
lino, Cesarina, Moisés, Aneris e Júlio. 

Foi diretor da Usina Bom Retiro, entre os anos 
de 1932 a 1986 e químico responsável na Usina São 
Francisco, de 1963 a 1986. 

Recebeu o diploma de Honra ao Mérito, em 1990, 
pela Copersucar, como o usineiro mais idoso do 
Brasil. 

Faleceu em Capivari, no dia 10 de abril de 1993. 
Honra-lhe uma praça em Capivari, com o seu nome, 
pelos relevantes serviços prestados à cidade e ao 
agronegócio.

(Fonte: A Ronda das Ruas e O Organizador)

A Prefeitura de Ca-
pivari, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvi-
mento Social, recebeu 
na quarta-feira, 05, a 
entrega de aproximada-
mente 3 toneladas em 
alimentos não perecíveis 
e produtos de limpeza 
e higiene, arrecadados 
pela Câmara Municipal 
através da Campanha 
“Entrega Solidária”. A 
coleta ocorreu durante 
todo o mês de abril, e 
a entrega foi feita pelo 
Presidente do Legislati-
vo, Du Bombonatti, ao 
Secretário da pasta, Ra-
mon Bisin.

As doações tiveram 
grande participação de 
empresários de Capi-
vari, funcionários da 

Câmara Municipal e 
participação da popula-
ção. Ramon agradeceu 
o Legislativo pela ação, 
explicando como será 
destinado os alimentos.

“Nós do Desenvol-
vimento Social agra-

decemos a doação dos 
alimentos e produtos de 
higiene pessoal e lim-
peza, arrecadados nessa 
bem-sucedida campa-
nha. Agora vamos desti-
nar o que foi arrecadado 
as famílias de vulnera-

bilidade, assistidas pela 
nossa Secretaria”, disse.

Ramon também agra-
deceu a Secretaria de 
Desenvolvimento Urba-
no, que deu apoio com 
o transporte das cestas 
básicas.

Campanha Entrega Solidária garante 
cerca de 3 toneladas de alimentos

Solidariedade  |  Alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e higiene foram doados ao município

Presidente da Câmara, Dú Bombonatti  , fez a entrega das doações ao Secretário de Desenvolvimento Social, Ramon Bisin (Foto: Divulgação/Prefeitura de Capivari)

Inscrições abertas para 
Curso de Fotografi a no 

Instituto Federal

CAPIVARI

Estão abertas as ins-
crições para o Curso 
de Fotografi a Digital 
do Instituto Federal de 
Capivari.

São 40 vagas para 
o Curso de Extensão 
à Distância, que tem 
inscrições gratuitas 
que vão até o dia 09 de 
maio (domingo). Mais 
informações estão dis-
poníveis no Edital Nº 
CPV.046/2021, que 
trata do processo sele-
tivo simplifi cado. 

O público alvo do 

curso é para os inte-
ressados em iniciar os 
estudos ou se atualizar 
nas técnicas de foto-
grafi a digital. Embora 
seja indicado, não há 
necessidade de possuir 
equipamento fotográfi -
co profi ssional.

A data prevista para 
o início das aulas é dia 
17 de maio e o térmi-
no dia 26 de julho. Os 
interessados devem 
acessar o link do Edital 
disponível em: https://
cpv.ifsp.edu.br/.

Guarda Civil apreende 
90 porções de drogas 

no São João

SEGURANÇA

A Guarda Civil de 
Capivari apreendeu 
28 porções de cocaína, 
62 de maconha e R$ 
49,00 em dinheiro, na 
manhã deste domin-
go, dia 02, no bairro 
São João. Os agentes 
receberam a denún-
cia de que um homem 
estaria vendendo dro-
gas no local. Ao fazer 
ronda pelo bairro para 
averiguar, os Guardas 
encontraram um ho-

mem agachado pró-
ximo a um caminhão. 
Ele tentou fugir, mas 
foi abordado. No local 
onde o homem estava 
foi encontrada uma 
pochete com as drogas 
e o dinheiro. 

O suspeito foi leva-
do para a Delegacia de 
Polícia, onde o boletim 
de ocorrência por tráfi -
co de drogas foi regis-
trado. Ele permaneceu 
à disposição da justiça. 

Cerca de 3 toneladas de alimentos foram arrecadadas na campanha do Legislati vo (Foto: Divulgação/Prefeitura de Capivari)
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Prefeito Fábio Santos e vice Wagner Bragalda acompanharam serviços no 
espaço que receberá ampliação do cemitério (Foto: Divulgação/PMR)

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

Panificadora 
Pantojo

O melhor pão da cidade.
Aceitamos encomendas de

pão, bolos, doces e salgados.

Nascido em 5 de maio 
de 1951, meu amigo Isma-
el completaria hoje setenta 
anos. Devo-lhe esta lem-
brança e rabisco este pe-
queno texto. 

Ismael era o mais velho 
dentre dez irmãos de famí-
lia pobre. Ele e os irmãos 
mais velhos cortavam cana 
desde a infância e assim ele 
aprendeu na lida valorizar 
o trabalho e respeitar os 
trabalhadores pobres. 

Aos catorze anos, numa 
terça-feira, 7 de dezembro 
de 1965, sofreu um aciden-
te ao mergulhar num lugar 
chamado Poção, um re-
manso de um dos riachos 
da Fazenda Santa Cruz, 
fraturando a coluna cer-
vical. Não havia na época 
conhecimentos básicos de 
primeiros socorros e ele 
foi transportado às pressas 
sentado na cabina de um 
caminhão, amparado por 
duas pessoas, sofrendo so-
lavancos no pescoço. 

Permaneceu em coma 
por quarenta dias, entre a 
vida e a morte numa situ-
ação dramática. Os cabelos 
de seu pai, Romão �caram 
brancos em poucos dias. 
Mais de uma vez os médi-
cos bondosamente �zeram 
vistas grossas ao percebê-lo 
burlando as regras hospi-
talares, escondido debaixo 
da cama para passar a noite 
com o �lho moribundo. 

A consolidação das le-
sões resultou em limita-
ção dos movimentos das 
pernas, perda da força nos 
braços e mãos, grave in-
continência urinária e ou-
tros traumas com os quais 
teve que lutar pelo resto da 
vida. Com muito esforço 
pessoal e incentivo de fa-
miliares e amigos subme-
teu-se a �sioterapia com 
aparelhos improvisados até 
que, por vários anos, con-
seguiu andar com auxílio 
de uma muleta canadense, 
com muitas di�culdades. 

A família mudou-se 
para a cidade, onde Isma-
el voltou a estudar, con-
cluindo o curso primário 
no Grupo Escolar Augusto 
Castanho e ingressando 
no Ginásio Padre Fabiano 
em 1971. Destacava-se dos 
demais alunos por suas li-
mitações físicas e também 
pela maturidade, já com 
dezenove anos entre cole-
gas de onze. Mas também 
era humilde, sábio e bon-
doso, pelo que fez muitas 

e grandes amizades, pois 
os corações sinceros dos 
adolescentes não masca-
ram sentimentos. Com 
um coração de menino e 
a sabedoria de um idoso, 
tornou-se o conselheiro de 
uma multidão de amigos. 

Concluída a oitava sé-
rie, foi impedido de ingres-
sar no colegial por leis que 
na época limitavam a ida-
de e assim cursou o ensino 
médio na Escola Técnica 
de Comércio, formando-se 
técnico em contabilidade. 

Em 1975 iniciou a car-
reira de radialista como 
locutor da Rádio Cacique, 
com programa semanal e 
depois diário. Na mesma 
época tornou-se jornalis-
ta, com coluna semanal no 
Jornal da Cidade e depois 
na Tribuna Regional. 

Cursou Direito na Uni-
versidade Metodista de Pi-
racicaba entre 1978 e 1981, 
período �nal do regime 
militar, quando a universi-
dade era fórum de debates 
políticos e conscientização 
democrática. Exerceu em 
Capivari um jornalismo 
crítico, com ideias inova-
doras, tornando-se um dos 
articulistas mais lidos da 
época. Exerceu a advocacia 
voltada aos interesses das 
classes minoritárias e hu-
mildes, contribuindo para 
questionamentos sociais. 

Candidatou-se a verea-
dor nas históricas eleições 
gerais de 1982 que incluí-
am eleição direta para go-
vernador depois de longo 
período de governadores 
biônicos nomeados pelo 
Regime. Foi o vereador 
mais votado, com 582 vo-
tos e desde logo Presiden-
te da Câmara. Na política 
continuou lutando pela 
consolidação da democra-
cia, pelos direitos dos mais 
fracos com dignidade e ho-
nestidade. 

Com o passar dos anos, 
foi sendo vencido pela de-
�ciência física. Não mais 
conseguia andar com mu-
letas, passando a neces-
sitar de cadeira de rodas. 

Não tinha força muscular 
nos braços su�ciente para 
impulsionar a cadeira e 
dependia de alguém para 
conduzi-lo e para pô-lo no 
carro. Dependia de seus 
abnegados irmãos e ami-
gos para galgar, carregado 
de forma humilhante, as 
escadarias da câmara, do 
fórum e de diversos pré-
dios. Isto o desanimou 
bastante, mas jamais ele 
reclamou da sorte. Lutou 
por direitos dos de�cientes 
a acessibilidade. 

Seu censo crítico pros-
seguiu no jornalismo ra-
diofônico que passou a 
exercer diariamente na 
rádio comunitária Alter-
nativa FM, da qual ele foi 
co-fundador. Mas as lutas e 
ideias não faziam dele um 
sujeito sisudo. Não! Era 
alegre, descontraído, com 
humor inteligente, sempre 
cercado de amigos, fami-
liares e crianças. Fez po-
esias, músicas, participou 
de festivais. 

Não perdeu a humil-
dade, jamais andou à cata 
de aplausos e detestava a 
lisonja. Ser-lhe ia adequa-
do o pensamento do poeta 
inglês Lord Byron: “Nada 
de monumento coberto 
de elogios. O meu epitá-
�o será o meu nome, nada 
mais”. O exemplo de sua 
vida também nos remete 
ao pensamento do célebre 
Mahatma Gandhi: “A força 
não provém da capacidade 
física e sim de uma vonta-
de indomável”.

...
A homenagem acima, 

obviamente escrita pelo Dr. 
Jorge Panserini, que por ser 
amigo inseparável do ho-
menageado, teve o privilé-
gio de acompanhar de perto 
todos os sucessos alcança-
dos por Ismael, que foram 
muitos. E por isto recebe 
hoje nossas homenagens.

Na foto, ele está parti-
cipando como jurado num 
dos Festivais de Música, que 
aconteceram em Rafard, no 
Cine Paratodos – ele é o pri-
meiro, da primeira �leira.

Ismael Sanches - por Jorge Panserini
O Hospital Unimed, 

constantemente, vem 
aprimorando os atendi-
mentos para oferecer um 
serviço humanizado e de 
qualidade.

Desde 2014, imple-
mentou o protocolo 
gerenciado “Dor Torá-
cica”, com objetivo de 
agilizar o atendimento 
aos pacientes e garantir 
que eles recebam o tra-
tamento recomendado 
pelas diretrizes, a fim de 
reduzir as complicações 
e a mortalidade decor-
rentes do infarto.

No ano de 2020 fo-
ram atendidos dez pa-
cientes com Infarto 
Agudo do Miocárdio 
no Pronto Atendimen-
to do Hospital Unimed, 
com idade média de 64 
anos. Desses, 80% apre-
sentaram a forma mais 
grave da doença o IAM 
com Supra de ST – que é 
obstrução total da artéria 
coronária. 

O tempo médio de 
atendimento “porta – 
balão” (procedimento 
para abrir a artéria) foi 
de 75 minutos - tempo 
este considerado exce-
lente. A taxa de morta-
lidade desses pacientes 
foi de 0%. Esses dados 
nos mostram o compro-
metimento e eficiência 
da equipe para o Aten-
dimento dos pacientes 
com infarto agudo do 
miocárdio.

Segundo o Ministé-

rio da Saúde, o índice de 
mortalidade por infarto 
do coração, atinge cer-
ca de 66 mil pessoas por 
ano.  

Geralmente os primei-
ros sintomas se dão por 
dor torácica aguda per-
sistente ao repouso, po-
dendo ser desencadeada 
por exercício ou  estres-
se, com duração maior 
ou igual a 20 minutos, 
irradiada para membros 
superiores e pescoço, 
associada ou não à disp-
neia, náusea e vômitos. 
Porém, muitos pacien-
tes, não valorizam estes 
sintomas como sendo 
indicativos de infarto e 
demoram a procurar um 
serviço de saúde, o que 
acaba elevando os núme-
ros de mortalidade. 

No mês de março 
de 2021, a agilidade no 
atendimento fez toda a 
diferença para o bene-
ficiário Antonio Celso 
Cancian. Ele sentiu-se 
tão agraciado que fez 

questão de parabenizar 
a Unimed Capivari com 
um belíssimo depoimen-
to que pode ser visto nas 
nossas redes sociais. “Se 
hoje estou com meu es-
poso é graças a Unimed 
em especial ao médi-
co Dr. Fábio Guidetti” 
completa a esposa, Isa-
bel Cancian. “Sofri in-
farto no dia 15 de mar-
ço. Rapidamente, me 
levaram para Piracicaba, 
na companhia do Dr. Fá-
bio, onde fiquei interna-
do por um dia. Depois, 
fiquei uma semana inter-
nado em Capivari e fui 
sempre muito bem aten-
dido por todos os fun-
cionários, desde a porta-
ria até os enfermeiros”, 
afirma Antonio.

A equipe de Cardiolo-
gia da Unimed Capivari 
é composta pelo diretor 
presidente Dr. Luiz An-
tônio Bereta, Dr. Fábio 
M. Guidetti, Dr. Leonar-
do Guidetti e Dr. Marco 
Antônio Pacheco.

Hospital Unimed tem Protocolo 
Gerenciado de Dor Torácica

Saúde  |  O objetivo é agilizar o atendimento e reduzir as complicações e a 
mortalidade decorrentes do infarto; protocolo foi implementado em 2014

Agilidade e acertividade no atendimento salvou a vida do beneficiário, Antonio 
Celso Cancian, que sofreu um infarto (Foto: Divulgação/Unimed Capivari)
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Dia 12 de maio, pró-
xima quarta-feira, é 
comemorado o Dia In-
ternacional da Enfer-
magem, data também 
conhecida como Dia do 
Enfermeiro. Época mais 
que propícia para home-
nagear enfermeiros e en-
fermeiras, estes profis-
sionais capacitados para 
recuperar, promover e 
proteger a vida.

Seja nos hospitais 
públicos ou privados, 
postos de saúde, clíni-
cas médicas, entre tantas 
outras áreas de atuação, 
os profissionais de En-
fermagem são essenciais 
dentro do sistema de 
saúde, pois são eles que 
estão presentes do início 
ao fim do tratamento dos 
pacientes.

Este será mais um ano 
em que a data será come-
morada em meio a pan-
demia da Covid-19, e na 
corrida contra o tempo 
para salvar vidas, eles já 
estão sendo chamados de 
‘anjos da guarda’ na luta 
contra o vírus. 

Em homenagem a 
estes incansáveis pro-
fissionais, a reportagem 
do Jornal O Semanário 
ouviu a história de duas 

enfermeiras, uma está na 
linha de frente da UTI 
Covid, a outra atende no 
dia a dia do Serviço de 
Saúde de Rafard.

Ambas definem a 
Enfermagem como ‘a 
arte de cuidar do outro’. 
Confira!

De frente com a 
pandemia
Em sete anos de tra-

balho na UTI do Hospi-
tal Unimed de Capivari, 
a enfermeira Jaine Bar-
bosa de Campos, de 37 
anos, nunca tinha vivido 
dias tão difíceis como 
estes, desde o começo 
da pandemia.

Trabalhando na linha 
de frente da UTI para 
pacientes com coronaví-
rus, ela vivencia de perto 
a luta diária dos profis-

sionais de Enfermagem. 
“Está sendo complexo e 
desafiador. Uma luta di-
ária contra a Covid, nós 
queremos ganhar, mas 
nem todo dia é assim”, 
desabafa a profissional.

Em seus relatos sobre 
cada plantão de 12 horas, 
a enfermeira conta: “Es-
tamos trabalhando com 
medo de nos contami-
narmos e passar o vírus 
para os nossos familia-
res. Muitos profissionais 
não estão voltando para 
casa, e nós já perdemos 
uma colega de trabalho, 
isso foi muito difícil”. 

Jaine já está na área 
da Saúde há 14 anos. Ela 
começou como técnica 
de enfermagem, depois 
foi cursar Enfermagem 
por cinco anos e fez 
mais dois anos de espe-

cialização. Apaixonada 
pela profissão, ela conta 
que é gratificante ver o 
sorriso feliz do paciente 
recuperado, e isso fica 
ainda mais forte, quando 
se trata da Covid-19.

Nesta pandemia, as 
equipes de enfermagem 
das UTIs da Covid se 
tornaram o elo de liga-
ção entre a família e o 
paciente. Por não poder 
receber visitas, os pa-
cientes internados com 
o coronavírus trocam 
mensagens e vídeos com 
seus familiares, e isso só 
é possível com a ajuda de 
profissionais de saúde, 
como a enfermeira Jaine. 

“A família recebe o 
boletim médico diário, 
mas além disso nós fa-
zemos as chamadas de 
vídeo, ajudamos o pa-
ciente a gravar e ouvir 
as mensagens e trocar 
vídeos com a família e 
amigos. Isso é muito im-
portante para o ânimo na 
recuperação do paciente 
e no alívio para a famí-
lia”, relata. 

Sobre o que a deixa 
mais feliz na sua pro-
fissão, a enfermeira tem 
uma resposta simples 
e direta. “O que é mais 
gratificante é ver o pa-
ciente receber alta, estar 
bem e voltar para casa, 
para perto da família. 
Isso não tem preço”.

Pacientes da 
comunidade
Do outro lado, no dia 

a dia dos pacientes da 
comunidade, está a en-
fermeira Fátima Donize-
te Amâncio de 57 anos, 
que trabalha no Serviço 
Municipal de Saúde de 
Rafard desde 2007.

Sua história como 
profissional da Saúde 
começou já em 1988, 
quando assumiu um car-
go de concurso público 
em Capivari, na época 
como atendente de saú-
de. Em seguida traba-
lhou como auxiliar de 
enfermagem e está no 
Serviço de Saúde até os 
dias de hoje, como en-
fermeira.

“Sempre tive comigo o 
intuito de cuidar e ajudar 
pessoas, e foi na Enfer-
magem que eu encontrei 
isso. A Enfermagem exis-
te para cuidar, e é cuidar 
do paciente em todos os 
sentidos, no físico, no 
emocional e até mesmo 
no espiritual”, afirma a 
enfermeira Fátima.

Atualmente, ela está 
à frente da equipe do 
PACS (Programa de 
Agentes Comunitários 
de Saúde), de Rafard, 
onde busca superar os 
desafios e liderar a equi-
pe de profissionais para 
um bom resultado no 
atendimento da Saúde.

O que a deixa feliz na 
sua escolha de ser en-

fermeira, são pequenos 
gestos que acontecem 
no dia a dia, como uma 
gestante, que após ter o 
bebê, envia para ela uma 
foto da criança recém-
-nascida, uma forma de 
agradecer pelos cuida-
dos durante a gestação.

“É como se fosse al-
guém da nossa família. 
Vejo a foto do bebê, e 
fico feliz, pois ajudei a 
cuidar daquela mãe e 
acompanhei o desen-
volvimento desta crian-
ça. Na Enfermagem eu 
posso sempre cuidar do 
outro, isso me faz feliz”, 
encerra Fátima.

Eles são chamados de ‘anjos da guarda’ no 
enfrentamento à pandemia do Coronavírus

Dia Internacional da Enfermagem  | Mais do que nunca, estes profissionais merecem ser reconhecidos pela coragem no enfrentamento da pandemia

A rafardense Jaine Barbosa de Campos é uma das profissionais de enfermagem 
que atuam na linha de frente combantente a Covid-19   (Foto: Arquivo pessoal)

Valor: R$ 173,565 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Fátima Donizete Amâncio, enfermeira responsável pelo Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde de Rafard   (Foto: Arquivo pessoal)
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Interditada pelo Mi-
nistério Público (MP), 
desde o dia 9 de dezem-
bro de 2019, por risco 
de desabamento de par-
te das arquibancadas, a 
Arena Capivari, segue 
fechada há um ano e 
quatro meses. 

Desde 2016, Capi-
vari sediava, no estádio 
municipal Carlos Col-
naghi, a Copa São Paulo 
de Futebol Júnior, maior 
campeonato de base 
do Brasil. No entanto, 
há menos de um mês 
do início dos jogos, em 
2019, veio a interdição 
do estádio e as partidas 
foram canceladas.

A partir daí, o Capi-
variano Futebol Clube 
também ficou sem cam-
po para treinar e sem 
estádio para receber as 
partidas dos campeona-
tos anuais. 

Em 2015, a Arena 
Capivari chegou a rece-
ber recursos do governo 
estadual, cerca de R$ 5 

milhões para ampliação 
e reforma. 

De 2019 até o mês de 
abril, pouca coisa mu-
dou. A estádio municipal 
segue interditado e sem 
previsão de reabertura. 
O espaço está impedido 
de receber qualquer tipo 
de atividade até que o 
município apresente um 
laudo que atenda as exi-
gências do MP.

A Prefeitura de Ca-
pivari afirma que as ir-

regularidades apontadas 
pelo Ministério Público 
são elementos técnicos 
que demandam de aná-
lise de alta tecnologia 
para uma conclusão es-
pecífica. “Estamos em 
contato com algumas 
empresas de engenharia 
que são especializadas 
para resolver esse pro-
blema. Infelizmente, o 
processo é complexo e 
moroso, por isso adota-
mos cautela e pedimos 

a compreensão da popu-
lação”, retornou a admi-
nistração municipal em 
nota.

No futuro, quando o 
problema for solucio-
nado, o prefeito de Ca-
pivari, Vitor Riccomini, 
pretende retornar com 
os campeonatos amado-
res que eram realizados 
no estádio. Um outro 
projeto, que também fi-
cou parado, é inaugurar 
a quadra poliesportiva 

da arena para atividades 
como futsal, vôlei, bas-
quete e ginástica rítmica.

Leão sem casa
Desde a interdição, 

em 2019, o Leão da 
Sorocabana ficou sem 
casa para treinar. A so-
lução foi buscar abrigo 
nas cidades vizinhas, e 
este ano, o time segue 
dividindo os treinos de 
suas equipes de base e 
profissional, no estádio 
municipal Jair Forti, 
em Rafard, e também 
no campo Fernando de 
Marco, em Capivari.

O Capivariano Fu-
tebol Clube disputa o 
Campeonato Paulista da 
Série A3. Com o estádio 
interditado, fica impedi-
do de receber jogos em 
casa. Caso a situação da 
Arena Capivari perma-
neça sem solução até 
o final de 2021, o Leão 
pode ser prejudicado. 

Jorge Luiz Pagotto, 
atual presidente do clu-
be, disse que aguarda 
ainda para este ano o al-
vará de liberação do es-
tádio. “Até o final deste 
ano, precisamos do alva-
rá de funcionamento em 
ordem, pois em 2022, 
não poderemos mais jo-
gar fora da cidade. Na 
próxima competição, em 
janeiro, caso não tenha-
mos o estádio, isso sim 
pode ser um problema”, 
relata.

Pagotto diz confiar 
que o governo munici-
pal busque uma solu-
ção para o caso. O clu-
be também aguarda um 
novo posicionamento 
da Prefeitura de Capiva-
ri para os próximos 90 
dias.

Arena Capivari está há mais de um 
ano interditada e Leão sem casa

Carlos Colnaghi  |  Sem o estádio municipal para receber as partidas, Capivariano poderá ter problemas na próxima temporada

Interditado desde 2019, estádio municipal Carlos Colnaghi, é a casa do Leão da Sorocabana, que disputa o Paulista de Futebol  (Foto: Wanderley Alves/Estádio WA)
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M.M. COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL RAFARD

Aberto de segunda à sexta das 8h às 18h. Sábado das 8h às 12 h.

Entregas em domicílio

Av. São Bernardo, nº 53 - Centro - RAFARD

Galão 20 Litros e Galão 10 Litros
DISK ÁGUA: Depósito: (19) 3496-2750
Residência: (19) 3491-7099 / 3492-5315

O presidente da Câ-
mara Municipal de 
Capivari, Du Bombo-
natti “Tambú” (Republi-
canos), esteve em São 
Paulo na segunda-feira, 
03, em uma palestra com 
o ministro da Educação, 
Milton Ribeiro. Outras 
autoridades ligadas ao 
MEC e o presidente do 
FNDE (Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento 
da Educação), Marcelo 
Ponte, também estavam 
presentes.

Na ocasião, o verea-
dor protocolou um ofí-
cio solicitando a vinda 
de dois cursos de Ensi-
no Superior – Comér-
cio Exterior e Relações 
Internacionais – para 
o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia de São Paulo 
(IFSP), campus Capiva-
ri, com intuito de formar 
alunos para ingressarem 
nas empresas multina-
cionais da região. 

Ainda neste encontro, 

Du Bombonatti obteve 
informações junto aos 
técnicos do Ministé-
rio da Educação sobre 
as creches dos bairros 
Santa Teresa D’Ávilla e 
Santa Maria, que estão 
com as obras paradas. 
“Fui informado de que o 
prazo do termo de adita-
mento dessas obras está 
para vencer. Temos que 
fazer algo rápido para 
que o município consiga 
finalizar essas duas cre-
ches e possa colocá-las 
à disposição da popu-
lação”, explica o parla-
mentar. Na tarde de ter-

ça-feira, 04, ele esteve 
reunido com o prefeito 
Vitor Hugo Riccomini 
(PSL) para tratar do as-
sunto. 

Du Bombonatti tam-
bém teve acesso aos 
projetos oferecidos pelo 
Ministério da Educa-
ção para a cobertura de 
quadras poliesportivas e 
construção de vestiários, 
e já iniciou uma conver-
sa com o Poder Execu-
tivo para que as escolas 
Cherubim Sampaio e 
Aldo Silveira possam 
ser beneficiadas com es-
sas melhorias.

Du Bombonatti participa de 
evento no Ministério da 
Educação e protocola pedidos

Política |  Encontro aconteceu em São Paulo na última segunda-feira (3)

Presidente protocolou pedidos na área da Educação durante evento no Ministério (Foto: Divulgação/Câmara de Capivari)

Prefeito Vitor Riccomini e presidente do Legislativo, Du Bombonatti também se 
reuniram nesta semana (Foto: Divulgação/Câmara de Capivari)

Capivari registra 122 casos 
positivos de Dengue

A Secretaria de Saú-
de divulgou que a cidade 
registrou 122 casos de 
Dengue até agora. Foram 
300 notificações, 154 ca-
sos negativos, seis pesso-
as aguardando resultado 
e 18 casos de outras cida-
des. Ano passado foram 
registrados 16 casos posi-
tivos e 154 notificações. 
A Saúde reforça que a 
população precisa cola-
borar, conferindo os lo-
cais que possam acumu-
lar água nas residências. 

De acordo com o Luís 
Torres, diretor da Vigi-
lância em Saúde, qual-
quer objeto pode ser um 
criadouro para o mos-
quito. Por isso, é preci-
so conferir brinquedos, 
pneus, garrafas e outros 
materiais no quintal, co-
brir a caixa d’água, lim-
par a calha e não jogar 
lixo e objetos em terrenos 
ou áreas verdes. 

A Vigilância Sanitária 
já fez mais de 150 visitas 
em 18 pontos estratégi-

cos como cemitério, re-
ciclagens e borracharias. 
Além disso, a prefeitura 
colocou carro de som 
nos bairros, distribuiu 
panfletos informativos, 
faz campanha em rádios 
e nas redes sociais. Uma 
vistoria foi realizada no 
Parque Ecológico, mas 
nenhum foco do mos-
quito foi encontrado. O 
telefone da Vigilância 
Sanitária é 3492-7368. A 
população pode tirar dú-
vidas e fazer denúncias.

BOLETIM

Secretaria de Segurança Pública 
homenageia 14 Guardas Civis

Reconhecimento  |  Guardas foram reconhecidos por atuação em ocorrências

A Secretaria de Se-
gurança Pública de Ca-
pivari homenageou 12 
Guardas Civis pela atu-
ação em três ocorrências 
atendidas durante o mês, 
num evento realizado na 
manhã dessa sexta-feira, 
30. Outros dois Guardas, 
o Sub. Inspetor Souza, 
que aposentou com 42 
anos de trabalho, e o Es-
tivaldo, que aposentou 
com 31 anos exercício. 

Fernando Sebuske, 
Ramon Borba Souza, 
Rodolfo Bueno Gaspa-
rini e Paulo Henrique de 
Almeida foram homena-
geados pelo desempenho 
na ocorrência de salva-
mento de uma bebê re-
cém-nascida, que engas-
gou após ingerir chá. Os 
Guardas se deslocaram 
rapidamente, consegui-
ram reanimar a criança e 
realizar o salvamento. 

Marcos Roberto Tei-

xeira, Paulo Sérgio Ga-
vião, Luis Carlos do 
Carmo Lima, Osmar 
Martins de souza e Pau-
lo Henrique de Almeida 
foram homenageados 
pela ocorrência onde a 
Guarda Civil impediu 
o roubo de um veículo, 
prendeu dois suspeitos e 
apreendeu uma arma. 

José Luis Lúcio, Jose-
nil Alves da Silva, San-
dro Luis Alves e Adilson 
da Silva Lopes recebe-
ram homenagens pela 
ocorrência onde um tra-
tor e equipamentos agrí-
colas foram recuperados 
na zona rural da cidade. 
Os Guardas percorreram 
cerca de 25 quilômetros 
durante a madrugada. 

De acordo com o Se-
cretário de Segurança 
Pública, Mauro Júnior, 
a Guarda Civil de Capi-
vari está realizando um 
ótimo trabalho. “Nós 

conseguimos acabar 
com o crime organizado 
no Moreto. Os números 
são impressionantes, as 
estatísticas comprovam 
que estamos no caminho 
certo”, disse. 

O prefeito de Capi-
vari, Vitão Riccomini 
(PSL), parabenizou os 
Guardas e afirmou que 
ainda em 2021, muitos 
investimentos serão rea-
lizados. “Vamos comprar 
fardamento, já licitamos 
15 viaturas, sendo qua-
tro caminhonetes a diesel 
modelo S10, sete Spin 
e quatro motos. Mauro 
conseguiu a doação de 93 
armas calibre .40 junto à 
Polícia Civil. Ao todo se-
rão quase R$ 3 milhões 
em investimentos para a 
Guarda”, afirmou duran-
te seu discurso. O vice-
-prefeito, Bruno Barnabé 
(PSDB), também partici-
pou da cerimônia. 

Sub. Inspetor Souza e Estivaldo se aposentaram após mais de 30 anos de serviço (Foto: Divulgação/Prefeitura de Capivari)

Concessão de desconto por vazamento 
deve ser solicitada no primeiro mês

O SAAE (Serviço Au-
tônomo de Água e Esgo-
to) informa que para so-
licitação de concessão de 
desconto por vazamento 
é importante que o clien-
te procure a autarquia 
logo no primeiro mês 
em que o vazamento for 
identificado.

Com base na lei 
4090/2012, o morador 
deverá informar a res-
peito da possibilidade de 
vazamento, com os docu-
mentos necessários para 
análise e para que a equi-
pe de Divisão Técnica do 
SAAE faça visita ao imó-

vel. Todo o procedimento 
de solicitação deve ser 
realizado antes do ven-
cimento da respectiva 
fatura. Caso tenha dúvi-
das, você pode procurar o 
SAAE por meio dos con-
tatos: (19) 3492-9800, 
saae@saaecapivari.com.
br ou no 153 aos finais de 
semana, feriados e após 
às 17h.

Como descobrir
Está suspeitando de 

algum vazamento em sua 
residência? Faça o teste: 1 
- Quando todos forem dor-
mir, determine um horário 

para usar a água pela últi-
ma vez. Por exemplo: 23h; 
2 - Anote os números que 
aparecem no Hidrômetro e 
mantenha o registro aber-
to; 3 - No dia seguinte, ve-
rifique se os números são 
iguais aos que você anotou 
na noite anterior. Se sim, 
isso significa que não há 
vazamentos. Se identificar 
números diferentes, pode 
sim haver algum proble-
ma; 4 - Outra possibilida-
de é observar se a “bor-
boletinha” do Hidrômetro 
continua se movimentan-
do mesmo com o relógio 
fechado.

CAPIVARI
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O entrevistado des-
ta semana é o jovem 
empresário e vereador 
Thiago Júnior A. Brag-
gion. Conheça um pou-
co da história do vere-
ador capivariano e sua 
visão política de atuação 
no Legislativo. Ele fala 
também de experiên-
cias em projetos sociais 
e sobre a necessidade de 
planejamento para um 
futuro mais promissor 
no município. 

Thiago Júnior Anésio 
Braggion, 29 anos, nas-
ceu em Matão, estado de 
São Paulo, e com apenas 
01 ano de idade já veio 
para Capivari com seus 
pais. Ele é solteiro, tem 
formação em Publicida-
de e Propaganda e atua 
como empresário.

O vereador, filiado ao 
PSL, foi eleito pela pri-
meira vez nas últimas 
Eleições Municipais, em 
2020, mas essa já foi a 
sua segunda tentativa. Na 
primeira disputa, por um 
cargo na vereança, Bra-
ggion teve 439 votos, na 

segunda, quando foi elei-
to, conquistou 670 votos. 

Ele conta que já parti-
cipou de projetos sociais 
e ações voluntárias atra-
vés de grêmio estudantil 
e grupo de jovens. “Par-
ticipei de diversas cam-
panhas como Doação de 
Medula Óssea, projeto 
Cuidando de quem Cui-
da, entre outros. Nestas 
duas atividades apren-
di a trabalhar em equi-
pe, buscando melhorias 
para a nossa sociedade”, 
conta Thiago. 

Após eleito para o 
Legislativo, os trabalhos 
sociais continuaram. 
Um dos projetos foi no 
início da pandemia da 
Covid-19, com arreca-
dação de cestas básicas, 
álcool em gel, itens de 
higiene e roupas que fo-
ram distribuídos para fa-
mílias do município.

Na atuação de verea-
dor, Braggion afirma que 
seu trabalho, como re-
presentante do cidadão, 
é focado nos jovens, na 
qualificação e busca de 

empregos e no trabalho 
por opções de cultura e 
esporte. Ele também cita, 
como uma de suas priori-
dades, a busca de recursos 
através de emendas parla-
mentares dos Governos 
Estadual e Federal. 

“Além disso, me 
mantenho ativo na causa 
animal, saúde e educa-
ção. Porém, para mim, 
o vereador não deve ter 
apenas uma causa, ele 
deve trabalhar como um 
todo para o bem da po-
pulação”, afirma. 

Na visão para o mu-
nicípio de Capivari, Bra-
ggion afirma que é hora 
de planejar para alcançar 
o desenvolvimento no 
futuro. Uma das ações, 
segundo o vereador, é a 
necessidade de reestru-
turação das leis munici-
pais, que trariam bene-
fícios para atrair novas 
empresas, a construção 
de novos distritos indus-
triais, cursos profissiona-
lizantes para os jovens e 
o fortalecimento da eco-
nomia do município.

Série ‘Meu Representante’: 
conheça o vereador Thiago

Política  |  Biografia do vereador de Capivari, Thiago Júnior A. Braggion

Thiago Braggion tem 29 anos e é vereador na cidade de Capivari (Foto: Divulgação/Câmara Municipal de Capivari)

Em abril, Guarda Civil 
de Capivari bate recorde 
de prisões e apreensões

A Secretaria de Segu-
rança Pública divulgou 
um relatório da produti-
vidade da Guarda Civil 
de Capivari no mês de 
abril. De acordo com o 
levantamento, 27 pesso-
as foram presas e 2.413 
porções de crack, co-
caína e maconha foram 
apreendidas. A Guarda 
atendeu 275 ocorrên-
cias, sendo 35 apoios ao 
Departamento de Pos-
turas, 12 atendimentos 
de violência doméstica, 
73 ocorrências de per-
tubação de sossego, 10 
acompanhamentos de 
Maria da Penha e 38 
averiguações, entre ou-
tras. Ainda foram regis-

tradas 11 apreensões de 
objetos e 89 infrações 
de trânsito. 

Só no mês de abril 
foram apreendidos R$ 
1.980,00 em dinheiro 
do tráfico. De acordo 
com o secretário de Se-
gurança Pública, Mau-
ro Júnior, houve um 
aumento significativo 
nas apreensões, prisões 
e atendimentos. “Nós 
nas estatísticas é pos-
sível ver que a Guarda 
tem uma capacidade 
imensa de atuação, pro-
tegendo pessoas e pa-
trimônio e combatendo 
o crime. Os números da 
produtividade sobem a 
cada mês e nós ainda 

nem começamos os in-
vestimentos”, explica.

Segundo o secretá-
rio, a corporação vai 
receber 93 armas doa-
das pela Polícia Civil, 
15 novas viaturas, bo-
tas, fardamento, uma 
nova base e outras no-
vidades. 

Desde o início do 
ano, mais de 8 mil por-
ções e mais de 10 qui-
los de entorpecentes 
foram apreendidos. De 
janeiro até agora, 78 
pessoas foram presas 
em flagrante. Para se 
ter uma ideia, em 2020, 
apenas 15 pessoas fo-
ram presas durante o 
ano todo.

SEGURANÇA
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Famílias do Cadastro 
Único do município de 
Rafard receberam, na 
tarde desta quarta-feira 
(05), doações de legu-
mes frutas e verduras.

A ação é resultado da 
parceria entre o Governo 
Estadual, Departamento 
de Agricultura, Secreta-
ria Estadual de Agricul-
tura e Serviço Social. 
No total, 125 famílias 

foram beneficiadas com 
a Cesta Verde. 

O Programa, subsi-
diado pelo Governo Fe-
deral, é um incentivo a 
Agricultura Familiar, e 
os legumes, frutas e ver-
duras das cestas foram 
fornecidos pelos agri-
cultores do município.

“Agradecemos o em-
penho do Departamento 
de Assistência Social, 

em nome da diretora He-
lena Francisco da Silva, 
ao chefe da Divisão de 
Desenvolvimento Rural 
e Agropecuário, André 
Luiz Quagliato e do Dé-
cio Leite, que não me-
diram esforços para que 
essa Cesta Verde fosse 
entregue às famílias”, 
agradeceu o prefeito Fá-
bio dos Santos em suas 
redes sociais.

Famílias de Rafard recebem 
doações de Cesta Verde

Agricultura  |  125 famílias foram beneficiadas com alimentos frescos

Heleninha, Andréia, Wagner, André Luiz, Fabinho e Décio acompanharam montagem das cestas  (Foto: Reprodução/Internet)

Um balanço divulga-
do pelo Departamento 
de Frotas, da Secretaria 
de Mobilidade Urbana, 
aponta que foram trans-
portados 4.219 pacien-
tes em 1.785 viagens. 
As principais cidade de 
destino são Campinas, 
Piracicaba, São Paulo, 
Limeira e Rio Claro. Ao 
todo foram transporta-
dos pacientes para 32 
cidades diferentes, em 
todo o Estado. 

De acordo com o Se-
cretário de Mobilidade 
Urbana, Mauro Júnior, 
com a criação desse de-
partamento, as mudan-
ças realizadas e a nova 
gestão, a qualidade do 
transporte melhorou. 
“Nós já consertamos 
quase 30 veículos que 
estavam parados ou com 
problemas, fizemos pla-

nejamento, gestão e es-
tamos colocamos a casa 
em ordem. Tudo para 
reduzir custos e oferecer 
um serviço melhor para 
os pacientes que utili-
zam o transporte da pre-
feitura”, afirma. 

Mauro também afir-
ma que a Secretaria está 
implementando o sis-
tema de GPS em toda a 
frota, o que proporcio-
nará uma gestão melhor 
do uso do combustível 
de viagens.

Departamento de Frotas 
transportou mais de 4.200 
pessoas no 1º quadrimestre

Transporte  |  Cerca de 30 veículos foram consertados pela administração

Foram mais de 1.700 viagens em 32 cidades do Estado  (Foto: Divulgação/PMC)




