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

Conheça a história e trajetória de Túlio Darros, que aos 7 anos, se 
divertia pelas ruas de Rafard como entregador de jornal.  Página 9

De ‘jornaleiro’ 
à proprietário e 
diretor do jornal

CAPIVARI

Prefeitura 
inicia limpeza e 

revitalização 
do Parque 
Ecológico

Página 4Rafard realiza ‘Dia D’ da 
vacina da Gripe neste 
sábado (15)  Página 11

SAÚDE

Capivari anuncia novas 
medidas de higienização 

contra a Covid-19

Entre os anúncios estão as barreiras sanitárias 
nas principais entradas da cidade e a higienização 

onde há alto fluxo de pessoas.  Página 15

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

O Semanário vai sortear 
mais de 30 prêmios entre os 
assinantes até o fim do ano

Profissionais da 
comunicação
compartilham 
experiências 
vividas no 
Semanário e 
parabenizam 
periódico
Jornalistas contam o 
que vivenciaram, como 
enxergam o jornal hoje 
e os desejos para o 
futuro d’O Semanário. 
Página 7

HISTÓRIA

ESPECIAL O SEMANÁRIO 30 ANOS

Fundador recorda 
como tudo começou

José Carlos Darros conta como surgiu a ideia 
de montar um jornal impresso na cidade de Rafard, 

em 1991. Página 8

Assinante, 
filha de 
colunista e 
anunciante 
acompanharam 
a evolução do 
periódico
Amigos e colaboradores 
também deixaram uma 
mensagem pela 
comemoração dos 
30 anos do jornal. 
Página 12

Serão mais de R$ 8 mil em vouchers e prêmios oferecidos por empresas 
parceiras. Sorteios acontecerão toda sexta-feira, a partir de junho.  

Páginas 10 e 16

BAIRRO

Licitação para 
recape na 

Morada do Sol 
já está em 

andamento
Página 11
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OpiniÃo
Bodas de pérola 
d’O Semanário

O tempo passa para todo mundo. Não foi di-
ferente para o jornal O Semanário. Neste sába-
do, 15 de maio de 2021, comemoramos 30 anos 
da fundação deste periódico.

A gente até tentou planejar uma comemora-
ção à altura da data. E sonhamos alto, queríamos 
algo realmente marcante para tanto trabalho 
desenvolvido e para pessoas tão especiais que 
apoiaram este projeto ao longo de três décadas. 

Infelizmente, devido à situação que todos 
já conhecem, temos que nos contentar com as 
memórias e o saudosismo dos que valorizam 
trabalho d’O Semanário.

Tristezas a parte, afi nal, o momento é de mui-
tas perdas e desafi os na área de saúde pública do 
mundo todo, é tempo de agradecer. Primeira-
mente à Deus, por nos permitir estar aqui, com 
saúde e desenvolvendo o nosso trabalho, com 
foco na informação e no bem coletivo. Também à 
Nossa Senhora Aparecida, por nos cobrir diaria-
mente com seu manto sagrado, nos munindo de 
fé, força e esperança para continuar na batalha.

Além de agradecer, queremos também co-
memorar algo especial, que não se compra com 
dinheiro algum. Credibilidade, caráter, auten-
ticidade e empatia são qualidades que se con-
quistam com o tempo. E graças ao bom Deus 
estamos bem munidos dessas características 
na missão de fazer o bem ao próximo. Percebe-
mos isso nos últimos 15 dias, quando buscamos 
o apoio de empresas parceiras para poder ofe-
recer algo a mais para os leitores d’O Semaná-
rio. Entre uma ligação e outra, mensagens de 
WhatsApp, conseguimos mais de R$ 8 mil em 
prêmios para sortear entre os assinantes deste 
periódico. Serão mais de 30 prêmios, um por 
semana, até o fi nal do ano.

Desde já, deixamos nossos agradecimentos 
aos empresários, que mesmo em meio às difi -
culdades criadas pela pandemia do Coronaví-
rus, abriram suas portas e se solidarizaram com 
a campanha do jornal nesta data festiva.

Enfi m, a gente se desespera em momentos 
de crise, mas logo entende que as melhores 
oportunidades acontecem em tempos difíceis. 
Só depende de cada um renunciar à zona de 
conforto e correr atrás do seu objetivo.

Com esse espírito, queremos aqui renovar a 
nossa missão com você, leitor, amigo, colabo-
rador, anunciante, apoiador, comunidade em 
geral, de continuar oferecendo um conteúdo de 
qualidade, com informação séria e verdadeira.

É com sua licença e com o seu apoio, que que-
remos continuar contando a história de pessoas 
e registrando os fatos do dia a dia da nossa que-
rida Cidade Coração, bem como dos municípios 
da nossa região de circulação.

Obrigado a todos que fazem ou fi zeram parte 
da história d’O Semanário. Sintam-se reconheci-
dos e abraçados na comemoração destes 30 anos.

Em frente, sempre! Quiçá, venham mais 30!

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

Evidências da veracidade bíblica
É clara a necessidade 

de boa leitura, são vários 
os motivos (veja artigo 
7/5/21) e leva o leitor a 
entendimento de assuntos 
distintos. Como poderá 
conversar sobre determi-
nado tema se não tiver 
percepção ou se não o 
compreender? A boa lei-
tura produz conhecimento 
mais eclético capacitando 
a opinar sobre vários te-
mas. Há vários livros que 
enriquecem a cultura. Para 
os iniciandos há os livros 
de Monteiro Lobato; Visão 
do Paraíso de Sérgio Buar-
que de Holanda, Projetos 
para o Brasil de José Boni-
fácio; Olga Benário Prestes 
de Anita Leocádia Prestes 
(há uma edição muito boa 
de Fernando Morais); Ira-
cema, O Guarani de José 
de Alencar; Brás Cubas de 
Machado de Assis, Os Ser-
tões de Euclides da Cunha 
(difícil leitura); O Nome 
da Rosa de Humberto Eco; 
e muitos outros, entre os 
quais a Bíblia. No último 
artigo vimos o que nos 
proporciona a leitura de 
bons livros. Vejamos algu-
mas vantagens do conhe-
cimento da Bíblia.

A Bíblia é o livro dos li-
vros, o mais enriquecedor, 
mais editado e em quase 
todas as línguas, o mais 
lido no mundo e também 
o mais perseguido e odia-

do. Por ordem do Concílio 
de Trento (1545-1563) foi 
proibida a leitura da Bíblia 
e dos livros, exceto da Vul-
gata Latina do Padre Jerô-
nimo e dos censurados e 
aprovados pelas comissões 
inquisitoriais. 

Bíblia é a coleção de li-
vros escritos desde 1.500 
a.C. até o ano 100 d.C., 
por homens santos da 
parte de Deus, movidos 
pelo Espírito Santo (2 Ped. 
1:21), sendo assim, Ela é a 
Palavra de Deus, a maior 
autoridade; ninguém e 
nada pode julgá-la, porque 
Seu autor, que é Deus, é a 
maior autoridade. 

Pesquisa cientí� ca da 
CBE (Center of Bible En-
gagement) com 40 mil 
americanos que se declara-
vam cristãos, entre 8 a 80 
anos de idade (encontra-se 
na plataforma Menssen-
gercourses), foi divulgada 
pelo Dr. Scot Lindsey. O 
objetivo era saber quantos 
dos pretensos cristãos liam 
a Bíblia, com que frequên-
cia e quais os efeitos da sua 
leitura. Note o resultado 
surpreendente:

- 4 mil não possuíam 
Bíblia; somente 24 mil dis-
seram ler a Bíblia pelo me-
nos uma vez; menos de 16 
mil leem-na uma vez por 
semana (mais de 60% não 
leem). 

- constatou-se que a lei-

tura da Escritura 2 vezes 
semanais surte pouco efei-
to; 3 vezes semanais causa 
algum re� exo positivo; ler 
4 vezes semanais diminui 
drasticamente: 

- Sentimento de solidão 
30%; de raiva 32%; amar-
guras entre familiares e 
amigos 40%; alcoolismo 
57%; envolvimento com 
pornogra� a 61%; in� deli-
dade no casamento 68%; 
envolvimento em jogos de 
azar 74%.

Ela ensina, corrige, ins-
trui na justiça e prepara 
para boas obras (2 Tim. 
3:16-17), muitos viciados 
tornam-se sóbrios, bons 
pais e esposos. Nos anos 
1500 a.C. Moisés ensinou 

Abster-se  da embria-
guez (Lev. 10:9-11); boa 
nutrição (Lev. 11; 7:23-27); 
casamento monogâmico, 
leis sociais e de justiça, 
moral e higiene e sanitá-
ria muito avançadas para 
o seu tempo (Ex.22 e 23), 
quando até o século 18 
europeus e brasileiros jo-
gavam fezes nas ruas pelas 
janelas; guardar o sábado 
como repouso semanal do 
trabalho (Ex. 20:4-8).

A Bíblia ensina há 3500 
anos: o homem é feito de 
barro (Gn. 2:7; Jó 33:6) a 
ciência só recentemente 
(Revista Science, 2003); 
o ciclo da água (Jó 36:27-
28- 1500 a.C.), a ciência só 

há três séculos;  Recente-
mente os cientistas desco-
briram o núcleo da terra 
em fogo, mas Jó 28:5 já o 
disse; No ano 700 a.C. Isaí-
as 40:22 já predisse sobre a 
redondeza da Terra; com-
provado por Fernão de 
Magalhães (1522); Jó 26:7 
dizia Terra está suspensa 
sobre o nada,  a ciência 
em 1650 (criam que a Ter-
ra era apoiada no gigante 
Atlas ou em enormes ani-
mais;  a Arqueologia com-
prova a citação de Daniel 5 
a respeito do rei Belsazar 
(553-552) só aceita com 
os achados recentes da Ar-
queologia. A existência de 
Jesus como homem bom 
que fazia muitos milagres 
é fartamente documenta-
da pela História e Filoso-
� a e pela exposição dos 4 
evangelhos e do apóstolo 
Paulo, enquanto ainda ha-
via judeus contemporâne-
os presentes.   

Fatos como o peso do 
ar, leis meteorológicas, 
pontos cardeais, a histó-
ria egípcia, israelita e vi-
zinhos, e muitos outros 
poderiam ser citados mos-
trando a veracidade bíbli-
ca, mas falta-nos espaço.

Jesus citou muitas vezes 
e pediu para que se lesse a 
Bíblia (João 5:39).

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

Drogas afetam o físico e o espírito

O hoje famoso escri-
tor Paulo Coelho, um dos 
mais lidos no Brasil e no 
exterior, concedeu uma 
entrevista onde fala do uso 
de drogas, a� rmando que 
ela traz uma euforia, que 
dá muito prazer, porém 
alerta para que não nos 
iludamos, porque ela tira a 
coisa mais importante que 
o indivíduo possui – sua 
liberdade de escolha.

O pensamento acima 
se refere ao passado, que 
é irrecuperável, e às insa-
nidades cometidas – dor, 
lembranças, que por cer-
to atormentam todos nós, 
porque errar é humano, 
estamos aprendendo com 
os erros. O pensamento 
atinge nossa emoção e o 
coração pode sentir bem-
-estar ou mal-estar.

O cérebro precisa de 
treinamento para largar os 
velhos vícios, que excitam 
o sistema nervoso (sistema 

de recompensa). No míni-
mo são noventa dias para 
realizar a desintoxicação 
do organismo e diminuir 
a lembrança do vício, com 
exercícios físicos e men-
tais, alimentação equili-
brada, sono reparador e 
bastante água.

Se inicialmente o uso 
de drogas é um compor-
tamento voluntário, com 
o uso prolongado dispara 
no cérebro um dispositivo 
mental que parece “ligar-
-se”. Quando é “ligado”, o 
indivíduo entra em estado 
de dependência química, 
caracterizada pela busca e 
consumo compulsivo e ob-
sessivo da droga.

A doença compulsiva 
e a obsessão limitam a ca-
pacidade da pessoa de dis-
cernir entre o certo e o er-
rado, e a família ou amigos 
devem tomar uma atitude 
em benefício da saúde e da 
vida do adicto (dependen-

te), inicialmente com tra-
tamentos ambulatoriais; 
em casos extremos, quan-
do já se está com pensa-
mentos suicidas, atos de 
violência, práticas de fur-
tos ou roubos, problemas 
com a polícia ou com tra-
� cantes, a atitude ideal é 
buscar uma internação.

O que é a dependência 
química (vício/adicção)? É 
a perda do controle sobre o 
uso da droga (álcool, taba-
co, maconha, cocaína, cra-
ck), surgindo a tolerância 
física quando o indivíduo 
precisa usar quantidade 
sempre maior para sentir 
o mesmo prazer de antes; 
as coisas naturais que tra-
ziam satisfação deixam 
de ter interesse e a pessoa 
somente pensa em tomar/
usar mais uma. 

No livro de Provérbios 
(15:13) encontramos essa 
informação que anteci-
pa a ciência: “O coração 

alegre aformoseia o rosto, 
mas pela dor do coração o 
espírito se abate”. E o tris-
te, para o usuário e para 
a família, é que não existe 
droga segura – todas vão 
causar dano, dependendo 
apenas do tempo e do con-
sumo, não importando se 
é mínima sua utilização.

Além disso, toda sinto-
nia tem companhia, e os vi-
ciados no corpo encontram 
a parceria dos doentes da 
alma que buscam, sedentos, 
um copo vivo para usufruir 
dos � uidos das substâncias 
intoxicantes. 

É necessário bastante 
esforço da vontade para 
mudar e melhorar e, além 
dos recursos terapêuti-
cos, psicológicos e médi-
cos, é preciso se agarrar à 
fé e à esperança, apoiados 
no que dizia Jesus: “Não 
se turbe o vosso coração; 
crede em Deus, crede tam-
bém em mim” (João, 14.1).

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

“Ah, quem dera eu pudesse arrancar o coração do meu peito e atirá-lo na correnteza, 
e então não haveria mais dor, nem saudade, nem lembranças”. Paulo Coelho
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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

06/05 - Adalto Aparecido Cachoeira - 45 anos
06/05 - Geraldo dos Santos Rocha - 61 anos
06/05 - Juvenil Pantaroto - 76 anos
06/05 - Antonio Inacio de Sousa - 72 anos
07/05 - Antonia Messias Cavalheiro - 74 anos
07/05 - Maria Amalia Melikardi dos Santos - 76 anos
07/05 - Leonor de Almeida Reducino - 93 anos
07/05 - Maria Célia Papoy Garcia - 69 anos
08/05 - Iraides Domingues dos Santos - 81 anos
08/05 - Maria Zenaide de São José Scarso - 60 anos
08/05 - Olga Teixeira Chiarini - 69 anos
08/05 - Zilda Aparecida Ravagnani Lara - 64 anos
08/05 - Sylvestre Pansserini - 83 anos
09/05 - Alessandra do Carmo Freitas - 41 anos
09/05 - Jonas Jacinto - 37 anos
09/05 - José Lopes da Silva - 58 anos
09/05 - Paulino Pelegrini - 83 anos
09/05 - Eudes Veloso - 44 anos
10/05 - Charles Quirino da Silva - 22 anos
10/05 - Edebaldo Borges Santana - 60 anos
11/05 - Maria Helena da Silva Martins - 72 anos
11/05 - Vanderlei de Campos - 55 anos
12/05 - Carlos Neis Silva - 64 anos
12/05 - Lucimara Giovana de Moraes - 48 anos
12/05 - Ana Lopes Ferreira - 78 anos
12/05 - Nazira de Moraes Almeida - 85 anos

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

Arlindo Batagin
Arlindo Batagin – 

Empresário e Músico. 
Nascido em Capivari, 
no dia 25 de outubro de 
1920. Filho de Fernan-
dino Batagin e de Dona 
Maria Catel. 

Fez seus estudos pri-
mários em Mombuca. 
Casou com Isabel Mas-
chietto Batagin, tendo 
os � lhos: Joel, Jamil José, 
Sueli, João Batista e Arlindo.  

Foi agricultor em Capivari, Mombuca e Porto 
Feliz. Proprietário de um posto de gasolina (Posto 
Batagin, na Raia), exerceu o mandato de vereador 
nos períodos de 1973-1977 e 1983-1988, tendo sido 
presidente da Câmara Municipal, entre 1975 e 1977. 

Foi vogal da Junta de Conciliação e Julgamento 
do Ministério do Trabalho e delegado junto à Fede-
ração de Agricultores do Estado de São Paulo (na 
comissão técnica de cana-de-açúcar). 

Fez parte das entidades representativas dos for-
necedores de cana da região. Foi também membro 
do Lions Clube, presidente da Banda Musical Santa 
Cecília¸ músico da Orquestra Sinfônica de Amado-
res de Capivari e vice-presidente  da Associação de 
Educação do Homem de Amanhã. Foi eleito vice-
-presidente, mas antes de tomar posse, faleceu em 
Capivari, no dia 29 de novembro de 1992. 

Músico e empresário¸ foi, reconhecidamente, 
uma fantástica personalidade.

(Fonte: A Ronda das Ruas e O Organizador)

ALERTA

Capivari chega a 
152 casos de Dengue

A Secretaria de Saú-
de divulgou nesta quin-
ta-feira, 13, os registros 
dos casos de Dengue 
na cidade. São 372 
notifi cações com 188 
casos negativos, 152 
positivos, dez pessoas 
aguardando o resulta-
do e 22 casos de outro 
município até agora. 
Durante todo o ano de 
2020 foram registra-
dos 16 casos positivos 
e 154 notifi cações ao 
todo. A Saúde reforça 
que a população pre-
cisa tomar os cuidados 
contra a Dengue e ve-
rifi car acumulo de água 
parada nas residências.

Luis Torres, diretor 
da Vigilância em Saú-
de, afi rma que qual-
quer objeto a céu aber-
to pode ser um foco da 
Dengue em potencial, 
por isso os cuidados 
contra a doença não 

podem ser deixados de 
lado. Conferir sempre 
pneus, garrafas e ou-
tros materiais no quin-
tal, tais como caixas 
d’água destampadas e 
calhas entupidas é fun-
damental.

A Vigilância Sanitá-
ria já fez mais de 150 
visitas em 18 pontos 
estratégicos como ce-
mitério, reciclagens 
e borracharias. Além 
disso, a prefeitura co-
locou carro de som nos 
bairros, distribuiu pan-
fl etos 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 
onde dúvidas podem 
ser tiradas e denúncias 
podem ser feitas.

A Secretaria de De-
senvolvimento Urbano 
de Capivari está nesta 
semana com equipes de 
limpeza e obras no Par-
que Ecológico, inician-
do o processo de revi-
talização do espaço. O 
local está fechado des-
de 2020, e sua abertura 
ocorrerá logo após os 

trabalhos serem fi naliza-
dos. A previsão é para o 
mês de junho. 

O prefeito Vitão Ric-
comini (PSL) determi-
nou a revitalização, a 
começar pela roçagem 
do mato, poda de árvores 
e construção de novos 
bebedouros, em pontos 
estratégicos, sendo um 

na entrada (pela ave-
nida Pio XII) e o outro 
próximo a pista de ska-
te. Também foram feitas 
manutenções na hidráu-
lica dos banheiros. Tudo 
isso pensando em deixar 
as instalações nas con-
dições ideias para uso, 
logo após a liberação do 
Governo do Estado.

“Temos uma enor-
me preocupação com o 
Parque Ecológico, um 
dos importantes pontos 
de lazer da nossa cida-
de. Pensando nisso, ini-
ciamos a revitalização 
completa. Tenho certeza 
que a população vai ado-
rar o resultado”, ressal-
tou o prefeito.

Prefeitura de Capivari inicia limpeza 
e revitalização do Parque Ecológico

Melhorias  |  Espaço está fechado desde 2020; previsão de reabertura é para o próximo mês
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Ex-vereador Alex Santos 
anuncia R$ 200 mil para 

obras na área de Esportes
O ex-vereador de Ra-

fard, Alex Sandro Do-
mingues Santos anun-
ciou na última semana 
a vinda de mais um re-
curso para o município. 
Através de emenda par-
lamentar da deputada 
estadual, professora Be-
bel, Rafard vai receber 
uma verba de R$ 200 
mil para a construção de 
um campo de areia e um 
campo sintético.

“Não sou mais vere-
ador, mas continuo tra-
balhando pela nossa ci-
dade. Esta verba já está 
garantida para mais in-
vestimentos nas áreas 
de esporte e lazer para 

Rafard”, conta Alex.
Outra notícia, anun-

ciada pelo ex-vereador, 
é a vinda de um novo 
delegado e um escrivão 
para a Delegacia de Po-
lícia de Rafard.

“Em 2019, a Dele-
gacia corria o risco de 
ser fechada, mas nós 

fomos até a Secretaria 
Estadual de Segurança 
Pública, e junto com 
a professora Bebel, fi-
zemos um pedido para 
que não fechasse e que 
viesse para Rafard um 
delegado e um escri-
vão, e assim foi feito”, 
finaliza Santos.

POLÍTICA

Os representantes 
dos poderes Executivo 
e Legislativo de Rafard 
fizeram questão de dei-
xar uma mensagem pela 
passagem dos 30 anos do 
único veículo de comuni-
cação impresso da cidade.

O prefeito de Rafard, 
Fábio dos Santos, e seu 
vice, Wagner Bragalda, 
destacaram o envolvi-
mento d’O Semanário 
nas causas que favore-
cem a comunidade rafar-
dense. “O Semanário é 
um jornal tradicional em 
nossa Cidade Coração. 
Se mantém firme junto à 
história de nossa Rafard, 
levando aos cidadãos a 
notícia, a informação e 
isso é muito importante. 
Mas não é só isso que 
faz O Semanário ser um 
jornal reconhecido pelos 
rafardenses e por nossa 
região, ele é também um 
veículo impresso que se 
envolve nas causas que 
beneficiam e favorecem 

nossa comunidade e isso 
faz toda diferença. Nes-
ta data especial, em que 
ele completa 30 anos em 
nosso município, nosso 
sentimento é de gratidão 
e o nosso desejo é que 
se mantenha firme cum-
prindo sua missão, cres-
cendo mais e mais junto 
à nossa querida Rafard”.

Já o presidente da 
Câmara de Rafard, ve-
reador Alexandre Fer-

raz Fontolan, elogiou 
o papel exercido pelo 
jornal em informar a po-
pulação rafardense com 
credibilidade e impar-
cialidade os fatos regis-
trados ao longo destes 
30 anos. “Falar do jornal 
O Semanário, na função 
de presidente da Câmara 
Municipal, é um grande 
privilégio, pois, a im-
portância deste meio de 
comunicação é evidente, 

clara e cristalina. O jor-
nal já passou por grandes 
momentos da história de 
Rafard, e desempenhou 
com maestria o seu pa-
pel de informar com 
credibilidade e impar-
cialidade os fatos regis-
trados ao longo destes 
30 anos. Seu fundador, 
nosso amigo José Car-
los Darros, junto com o 
visionário João Proença, 
plantaram uma semente, 

que cresceu e floresceu, 
regada pelo trabalho de 
várias pessoas destemi-
das e determinadas, a 
exemplo do jornalista 
José Maria de Campos 
e principalmente pelo 
empenho e trabalho do 
jovem Túlio Darros, que 
abraçou a ideia e deu 
continuidade no traba-
lho importantíssimo e 
desafiador”. 

Fontolan também 
ressaltou: “a história de 

Rafard certamente não 
seria a mesma sem os 
registros deste extraor-
dinário jornal. Parabeni-
zo o jornal O Semanário 
pelos 30 anos de exis-
tência, desejo sucesso e 
que continue levando a 
notícia e retratando os 
fatos como sempre fez, 
com credibilidade e im-
parcialidade, contribuin-
do cada vez mais para 
informar a população de 
nossa querida Rafard”.

Executivo e Legislativo parabenizam 
o jornal O Semanário pelos 30 anos

Especial O Semanário 30 anos  |  Chefes dos dois Poderes reconhecem a importância do jornal na comunidade e no desenvolvimento de Rafard

Fábio Santos (prefeito) e Wagner Bragalda (vice) parabenizam O Semanário pelo aniversário  (Foto: Arquivo pessoal)

Presidente da Câmara de Rafard, vereador Alexandre Fontolan, também deixou o 
seu reconhecimento pela data festiva  (Foto: Arquivo pessoal)

O Viveiro de Mudas 
de Capivari está aten-
dendo em novo local, na 
rua dos Geradores, sem 
número, ao lado do Al-
moxarifado, no bairro 
Estação. O atendimento 
ao público está ocorren-
do de segunda a sexta-
-feira, das 7h às 11h. 

O viveiro é respon-
sável pelo armazena-
mento das mudas que 
são destinadas a doação. 
Os interessados devem 
comparecer até o local 
para fazer a retirada, se-
guindo os protocolos de 
segurança da Covid-19.

A mudança visa faci-
litar o acesso da popu-
lação e a logística para 
entrega das mudas. O 
novo Viveiro ainda pos-
sui blocos de cimento e 
lona no chão, que aju-
dam na organização das 

espécies e transplante 
das mudas.

O viveiro possui di-
versas espécies, a gran-
de maioria de árvores 
nativas e para plantio em 
calçadas, como Canela, 
Ipê Amarelo e Calabura 
Pau-brasil, Goiabinha 
e Ameixa. Cada pessoa 
pode retirar até quatro 
mudas por mês. As doa-
ções são 100% gratuitas 
e a forma de plantio é 
orientada por especialis-
tas. 

Doações em abril
No mês de abril fo-

ram doadas 46 mudas e 
somadas aos primeiros 
do ano, as doações pas-
sam de 500. O objetivo 
do governo municipal é 
arborizar a cidade, me-
lhorando a qualidade de 
vida de toda população. 

Para mais informa-
ções, os telefones da 
Secretaria de Meio Am-
biente são: (19) 3491-
9304, 3491-9305 e 
3491-9306.

Viveiro está em novo local
Capivari  |  Novo espaço fica no bairro Estação, ao lado do almoxarifado

Agora, Viveiro Municipal fica ao lado do almoxarifado  (Foto: Divulgação/PMC)

Alex, professora Bebel e Vanessa Santana  (Foto: Divulgação/Arquivo pessoal)
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Dia 14/05
Rosane Alves
Graziela Braggion
Aluizio Almeida Santos
Daiane Pugliesi
Leticia Oliveira
Monica Lopes de Lima
Maisa S. de Lima
Kátia Schincariol Soares
Maria Cecilia Antunes Colaneri
Maria José Moreira da S. Almeida
Egidio Carillo
Maria Antonia de Campos Feliciano
Maria Isabel Beline Berganton
Rafael Galdino Nascimento Junior
Renata Turolla de Souza
Eliane Della Piazza
Bruno Leonardo Baptista
Maria José da S. Menezes

Dia 15/05
Jaqueline Ap. Sturaro
Cristina Abel
Maria Terezinha Nicolai Cibim
Roberto Daroz
Richard Fernando Relli
Fabio Hass
Renan Piai Forner
Marilia Aguiar
Fernando Vicentin
Fabio Carciofi
Kelly Ribeiro
Marcos Paulo Braggion

Dia 16/05
Bruna Cristiane Amaral Pereira
Esaqueu Castilho
Jonas Peressin
Lilian Cristina
Diane Silva
Valdirene Silva
Ricardo Aguiar
Diana Rossi
Reinaldo Glous
Gabriela Santos Santos
Caio Angelini
Jéssica Sanguino
Célia Maria Oliveira
Bianca Sanguino Quibao
Aparecida de Fátima Sanguino
Nair Alves Rezende
Beatriz Peressin
Sérgio Fernando Stoco
Joana Peressin

Dia 17/05
Neila Panserini
Marcelo Codo Angélica Viviane 
Simplicio Lopez
Isabella Xavier
Layne Bastos

Julia Manrique
Tiago Fritsche 
Edivânia Doriguelo Furlan
André Barbosa
Luciana de Paula
Rafael Pagotto
Aline Karen Piassi
Maria do Carmo
Caroline da Silva Mendes
Maria Angela A. Andrello
Maria Nérea Baldo Calegari
Rejane Franchi Garcia
Denise Cristina de Castro Abel

Dia 18/05
Almir Felix
Valdir Silva
Íria Teresa Rodrigues Vieira
Evelise Emilio 
José Francisco Barboza
Aline de Fátima Quagliato
Juçara Olga Zem 
Chirle Almeida
Evandro Gutierrez
Evangelina Baldin Fabrício
Silvana Schiavom
Dalva Marques Ruzza
Julia Mendes Costa
Gilson André Brugnerotto

Dia 19/05
Leticia Delghingaro
Leticia Ortolani
Barbara Melo
Geraldo Estanislau
Rose Reis
Solange Jugni
Bárbara Coelho
Sergio Ferrugem
Marcos Cassiano
Edivaldo Mendes
Ozelita Chagas
Célio Vieira
José Pereira Ramos
João Lucas Cunico
Josélia Ap. Silva Vieira

Dia 20/05
Cristiane Paganato
Eduardo J. Estanislau
Maria Claudia Sampaio
Juliana Pagotto
Oswaldo Ruy Junior
Daniel Jacques de Oliveira
Sonia Flausino 
Diego Silvestre
Julia Facion
Jacinta Leite
Gabriel Prado
Cássio Ap. Chiarini

Áries – De 21/03 a 20/04: A semana traz muita necessidade de pensar no futuro, 
de poupar para o futuro e de se conectar com coisas grandes que poderá realizar se 
conseguir se organizar agora. A semana continua boa para dialogar e sonhar junto, 
além de fazer planos e fortalecer os sonhos em conjunto com a pessoa amada. A vida 
está dando a você, ariano, a chance de renovar a carreira a partir de novas ideias. 
Pode ser que você comece coisas novas paralelamente ao que faz ou que foque 
ainda mais no que já está fazendo para elevar isso um patamar. Seja como for, você 
está bem ambicioso para fazer os seus sonhos acontecerem.

Touro – De 21/04 a 20/05: Semana para focarem em si mesmos, em suas ini-
ciativas, em seus planos e em seus projetos. É hora de mudar a direção e, se for 
preciso, refazer metas ou mudar atitudes. As emoções estão intensas e muito volta-
das para você mesmo. Só tome cuidado com o excesso de necessidade de atenção. 
Saiba compartilhar todas as novidades que estão acontecendo internamente, o que 
aproxima você das pessoas que você ama. Projetos estão sendo iniciados e pedem 
foco e atenção. Coloque energia no que deseja e trabalhe com dedicação e disci-
plina. O reconhecimento e o sucesso acontecerão, sem dúvida, de forma lenta e 
cadenciada. A pressa poderá colocar tudo a perder.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: Geminiano, é uma semana de oportunidades e de 
uma pitada de caos. A Lua Nova vai fertilizar seu campo de possibilidades, dando a 
você mais intuição e inspiração, mas é importante, entre os dias 11 e 13, conseguir 
diminuir o ritmo, ficar mais aberto e deixar as coisas fluírem. Você estará mais expan-
sivo e comunicativo com Mercúrio e Vênus posicionados no seu signo. Pode ser que 
você fique bem popular e magnético. Quanto mais generoso e capaz de ajudar você 
for, melhor vão ser todas as relações nesta semana. Júpiter, ao entrar em Peixes, no 
dia 13, vai abrir oportunidades no campo profissional dos geminianos. Boas novas 
estão a caminho, então se arrisque e busque focar no que você ama de verdade.

Câncer – De 21/06 a 20/07: Semana para transformar ou iniciar. Ideias estão 
surgindo e você pode refazer os planos ou colocar suas ideias em gestação para, lá 
na frente, ter toda a certeza do mundo. Você está com coragem e força para fazer 
acontecer, então acredite em si mesmo. As parcerias deverão apoiá-los. Todas as 
relações que não somarem neste momento serão nocivas, porque você está preci-
sando de força e apoio. Da mesma forma, será preciso apoiar e motivar. Portanto as 
relações que estiverem nessa troca fecunda crescerão nesta semana. Sua mente 
está a mil nesta semana. Novas ideias. Novas possibilidades e uma vontade enorme 
de liberdade chega até você, portanto, se você trabalha num local que permite essa 
liberdade de ação e de dar ideias, você pode crescer. Fora isso, a vontade de mudar 
pode ser perturbadora — caso ainda não tenha tido coragem de mudar, escute esse 
novo chamado.

Leão – De 21/07 a 22/08: Nesta semana é importante saber ceder, ser flexível, 
abandonar qualquer necessidade de ter razão. Aprender a fluir e a dialogar sempre, 
porque isso vai ajudar em qualquer situação. As relações estão mais desafiadoras. 
Você pode não concordar com o ponto de vista dos outros, mas precisa se abrir a 
ouvir e estar disposto a colaborar. Boas oportunidades de trabalho estão surgindo ou 
suas ideias começam a ganhar raízes. Mas é preciso ponderar e saber manter-se 
em equilíbrio.

Virgem – De 23/08 a 22/09: Semana de avanços! Seguros e lentos, mas você 
terá a nítida sensação de que os caminhos estão mais abertos! Novos caminhos 
para o amor. A partir desta semana, você estará mais aberto e amoroso, portanto, 
os virginianos solteiros podem se arriscar mais e também estarão mais atraentes 
visualmente também. Para os comprometidos, é importante acolher as necessidades 
e os sonhos do ser amado. É importante manter a postura de leveza e acreditar no 
diálogo, porque assim as coisas no trabalho fluem melhor e você consegue aliados 
apostando nas suas ideias.

Libra – De 23/09 a 22/10: Boa semana para investir no mergulho para dentro 
da alma, percebendo a necessidade de manter uma postura de desapego para não 
entrar em conflitos desnecessários. Não sofra por coisas que estão além do seu con-
trole. Não vale a pena ficar ruminando emoções negativas ou que tiram o equilíbrio, 
como ciúme, mágoas etc. Olhe para dentro, valorize-se e aposte numa atitude de 
autoconfiança para criar relacionamentos saudáveis. Nesta semana, é preciso ter 
coragem para se mostrar e se destacar. Vale a pena acreditar nas próprias ideias e 
ter atitude e iniciativa. Isso gerará destaque para você.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: Semana de possíveis parcerias e muita cum-
plicidade para os escorpianos que mantiverem uma postura de equilíbrio e compa-
nheirismo. Muito carinho, amor, cuidado e respeito devem estar nos pensamentos de 
qualquer escorpiano comprometido ao adentrar esta semana. Aos solteiros, é impor-
tante se abrir ao novo, já que a Lua Nova em Touro favorece a abertura de caminhos. 
Com a entrada de Júpiter em Peixes no dia 13, divirta-se, saia da rotina e acredite 
na beleza e na alegria. Isso é tempero básico para o amor. Novos negócios e novas 
parcerias podem ser potencializadas pela Lua Nova. Outra coisa é a criatividade, 
que está potencializada e ajuda você a investir em novas ideias. Não fique na dúvida, 
acredite e trabalhe no que faz o seu coração bater forte, escorpiano!

Sagitário – De 22/11 a 21/12: Semana para pegar leve, cuidar da saúde, ob-
servar as ideias que surgem e abandonar o excesso de trabalho das últimas sema-
nas. Manter o equilíbrio emocional e acreditar no dar e receber é essencial para fluir 
bem. Pode ser que nesta semana você esteja menos receptivos, mas, ainda assim, 
poderá se abrir à pessoa amada para fazer trocas construtivas. É uma semana de 
estratégias e planejamento. Tenha novas ideias, implemente aos poucos e acredite 
no trabalho em equipe. Compartilhe e fortaleça sua rede de apoio.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: Você está um tanto quanto passional, que-
rendo viver coisas intensas, porém é preciso equilíbrio e evitar impulsividades nesta 
semana. O apressado como cru, já dizia o ditado. Como existe paixão e calor na alma 
de vocês nesta semana, o amor está absolutamente ativado. Aproveite para ser amo-
roso e companheiro dos seres amados. Existe uma força criativa sendo emanada a 
você a partir da Lua Nova. Aproveite para se dedicar a novas ideias que surgirem.

Aquário – De 21/01 a 19/02: Nesta semana, você pode sentir uma imensa von-
tade de se cuidar mais e melhor. Inclua nisso melhores escolhas para nutrir o corpo 
ou a alma. A família será um grande apoio nesta semana. Além disso, você está 
muito hospitaleiro e agregador, querendo a união de tudo e todos. Haverá sorte nas 
finanças, querido aquariano, se você souber se autovalorizar e manter a autoestima. 
Cuidado com os exageros e com a tendência a dar um passo maior que a perna. 
Cuidado com promessas e gastos em excesso.

Peixes – De 20/02 a 20/03: Você está muito falador e conselheiro nesta semana, 
dando dicas e pitacos. Também está popular e sentindo que as pessoas o ouvem 
mais. Isso é ótimo, portanto tenha responsabilidade na fala. Comunique-se com amo-
rosidade e verdade. Você está cheio de magnetismo nesta semana, além de acolhe-
dor e um tanto quanto cheio de energia para se divertir. Amor e paquera estão em alta 
para os piscianos solteiros. Para os comprometidos, vale a pena investir em alguma 
programação divertida para animar a relação. Mesmo com essas energias de leveza, 
popularidade e diversão nesta semana, não descuide dos seus projetos de trabalho. 
Seriedade com leveza farão a semana passar sem tantos percalços e atrasos.

Horóscopo
NOVELAS

Império – Globo – 21h - sexta-feira: Eli-
valdo discute com Tuane e a juíza os repre-
ende. Juliane deixa o presídio arrasada. Du 
encontra João Lucas na frente do prédio de 
Maria Ísis. Merival faz a defesa de Elivaldo. 
Orville decide conversar com Juliane, que 
se prepara para deixar o marido e a casa 
com o filho. Lorraine implora que Silviano 
a deixe falar com Maria Marta. José Alfre-
do descobre que um de seus filhos deu um 
golpe na empresa. Victor é chamado para 
falar com a juíza.

Salve-se Quem Puder – Globo – 19h - sex-
ta-feira: Alexia/Josimara consegue despistar 
Renzo. Luna confessa a Ermelinda que está 
nervosa para o jantar na casa de Téo. Hele-
na diz a Úrsula que só permitirá que ela volte 
a trabalhar no Empório se interromper o uso 
de remédios. Renatinha chantageia Alexia/
Josimara. Téo pede Luna/Fiona em namoro 
durante o jantar em família, provocando He-
lena. Alan conforta Kyra/Cleyde, e Petra não 
gosta de ver os dois se abraçando. Rafael 
mostra a suposta carta de Kyra para Júnior. 
Luna/Fiona deixa claro para Helena que não 
está interessada no dinheiro de Téo. Renzo 
convida Alexia/Josimara para jantar. Ela ten-
ta gravar uma confissão dele com a cobertu-
ra de Zezinho. Renzo pede ajuda a Alexia/
Josimara para ter um encontro espiritual com 
uma pessoa que morreu.

A Vida da Gente – Globo – 18h - sexta-fei-
ra: Lúcio pede para dar uma carona para 
Ana e diz que está feliz em poder conhe-
cê-la melhor. Alice dá uma câmera fotográ-
fica de presente para Renato. Lourenço vê 
Celina e Artur juntos. Júlia pede que Ana vá 
buscá-la no colégio. Lúcio confessa a Ce-
lina que está encantado por alguém espe-
cial. Eva conta para Ana que falou com seus 
antigos patrocinadores e ela fica furiosa. 
Vitória se irrita ao saber que Marcos está 
namorando Dora. Iná resolve mandar uma 
nova carta anônima para Aurélia e Wilson. 
Rodrigo encontra Ana na faculdade e ofere-
ce uma carona para ela.

Malhação – Globo – 17h30 - sexta-feira: 
Gael e Duca enfrentam Luiz e Diego. Bete 
reclama das fotos de Sol. Heideguer e Lo-
bão repreendem Luiz e Diego. Duca se en-
contra com Nat. Jade fica abalada com a 
hostilidade de Cobra. Wallace sugere que 
Jeff use a academia de Gael para voltar a 
fazer as aulas de dança. Duca afirma a Gael 
que descobrirá o que aconteceu com Alan, 
e o professor exige que o rapaz se afaste 
de Bianca. Lobão surpreende Nat quando 
ela tenta falar com Scorpio. Duca avisa a 
Gael que terminou o namoro com Bianca. 
Lincoln fica animado quando Jeff pede para 
entrar na academia de Gael. Bianca pede 
que João resolva a questão do exame de 
DNA. João tenta conseguir fios de cabelo 
de Gael. Duca tenta falar com Nat, mas é 
flagrado por Lobão.

Floribella – Band – 20h20 - sexta-feira: 
Fred diz que não aceita Delfina como sua 
esposa e as crianças comemoram. Fred 
conta para Flor que Delfina mentiu sobre 
a doença terminal. Fred e Flor planejam 
ficar juntos para sempre. Fred pede ajuda 
a Mateus para que ele anule o casamento 
com Delfina. Mateus explica que Fred que 
tem horas pra ir à embaixada brasileira na 
Alemanha para anular o casamento. Apro-
veitando a cerimônia não realizada na igre-
ja, Malva e Pacheco se casam. A mãe de 
Vassili o expulsa da comunidade cigana por 
causa da briga com Adriano. Ao andar enfu-
recida pela rua, vestida de noiva e abando-
nada no altar, Delfina tropeça e cai de cara 
na lama. Luciano a acode. De volta à man-
são, Flor e Delfina conversam sobre tudo o 
que aconteceu. Adriano e Ramiro aparecem 
na mansão. Rosa e Ramiro aceitam ir morar 
em uma fazenda com Adriano. Delfina diz a 
Luciano que precisa arrumar um jeito de im-
pedir a anulação do casamento com Fred. 
Vassili é capturado por policiais.

Chiquititas – SBT – 20h50 - sexta-feira: 
Mosca deixa Pata presa no banheiro. Ma-
rian e Mosca fogem. Carol e Carmen dis-
cutem na diretoria. Carmen pergunta se os 
meninos assinaram o documento. Binho 
mostra o documento amassado e diz que 
não irão assinar nada, mas sim defender 
Carol até o fim. Carmen surta e grita com 
os meninos. Vocês são um bando de per-
nas de pau”. Pata chora e conta para Carol, 
Cris, Mili e Chico que Mosca fugiu com Ma-
rian. Gabriela – que está sem memória – e 
Miguel se reaproximam cada vez mais na 
fazenda. Duda tenta confortar Pata e pega 
na mão dela. Mosca e Marian entram es-
condidos num restaurante italiano para pas-
sarem a noite. Mosca vê Juca, amigo que 
conheceu na época em que esteve no re-
formatório. O garoto leva bronca do chefe. 
Tati está com febre e tosse. Cintia diz para 
Carmen que toda a história do tesouro é fal-
sa e a única coisa verdadeira é o valor das 
quatro pinturas dos Cavaleiros. Cintia diz 
que irá voltar para a Europa. Carmen não 
acredita. Fernando examina Tati e diz para 
Carol que a menina está com princípio de 
pneumonia. Juca entra no restaurante em 
que trabalha, que está fechado, para rou-
bar. O garoto se depara com Mosca e Ma-
rian. Miguel diz para Gabriela que antes de 
procurarem a filha deles, ela precisa recu-
perar a memória. Cintia conta para Arman-
do que os dois precisam fingir que o tesouro 
não existe para ela desistir das buscas. Cin-
tia diz que Gabriela pegou por engano uma 
das quatros telas dos Cavaleiros.

Amores Verdadeiros – SBT – 18h15 - sex-
ta-feira: Leonardo está feliz e acredita que 
Beatriz gostou de estar com ele na intimi-
dade novamente. Paula chega ao hospital 
para ver Aníbal. Aguiar a expulsa do local 
e afirma que é de muito mal gosto que ela 
apareça sabendo que a filha está com ele. 
Adriana também sai em defesa da irmã e 
se desentende com Paula. Ela diz a Adria-
na que pode insultá-la o quanto quiser, mas 
se um dia quiser saber o que aconteceu 
com sua filha não a procure. Leonardo leva 
Beatriz até o centro comercial. Ela dá um 
jeito de ir até o banheiro e entrega a uma 
mulher um papel, pedindo que ela que li-
gue para esse número porque está sendo 
sequestrada. Salviano recebe uma ligação 
informando onde está Beatriz. Milton diz a 
Dóris que não pode continuar patrocinando 
a carreira do filho porque estão falidos e a 
única solução é que Roy se case com Nikki. 
Odete diz a Kendra que para acabar com 
casamento de Vitória e Nelson precisa en-
gravidar com empresário. Paula consegue 
entrar no quarto de Aníbal e confessa a ele 
que além de Vitória e Adriana ele tem ou-
tra filha. Aníbal abre os olhos e sofre outro 
infarto. Para evitar que Vitória e Paula se 
encontrem Aguiar finge que está passando 

mal. Salviano e Gusmão conseguem resga-
tar Beatriz das mãos de Leonardo. Vitória 
entra no quarto do pai e se assusta ao vê-lo 
rodeado de médicos e enfermeiros. Aguiar 
tenta tranquilizá-la.

Triunfo do Amor – SBT – 17h15 - sexta-
-feira: Osvaldo diz a Heriberto que se ele 
ama realmente a Vitória e ela lhe correspon-
de, não pretende interferir no relacionamen-
to deles. Cruz encontra Fernanda fazendo 
as malas e pergunta se vai deixá-lo porque 
não o ama. Ela afirma que o ama, mas exis-
tem muitas coisas que os separam. Com 
o pretexto de que já tem o dinheiro para a 
peça teatral, Guilherme consegue que Le-
andra esqueça a promessa que fez ao filho 
e volte a beber. Max critica a decisão da 
irmã de terminar o casamento. Bernarda, 
hipócrita, diz a Maria que soube de seu se-
questro e de seu casamento mal-sucedido. 
Bernarda aproveita para falar mal de Vitória 
e diz a Maria que está disposta a aceitá-la 
como neta e seu filho como bisneto, porém 
com a condições que jamais volte a ver 
Vitória. Guilherme participa de uma coleti-
va de imprensa no teatro, para anunciar a 
estreia de sua obra, quando de repente, a 
polícia chega e fecha o local. Fernanda se 
reconcilia com Cruz e diz que decidiu se 
operar. Maria Desamparada e Maximiliano 
finalmente voltam a ficar juntos e fazem 
amor. Fernanda comunica aos pais que de-
cidiu fazer a cirurgia. Leandra diz a Guilher-
me que ele é perseguido pela má sorte, pois 
sempre que está a ponto de uma conquista 
acontece algo que não permite que o fato se 
concretize. Furioso, ele culpa Osvaldo pelo 
seu fracasso e ameaça se vingar. Max tenta 
convencer Maria a perdoar a sua mãe e se 
dar a oportunidade de ser feliz. Felipe diz a 
Guilherme que ele e Leandra são protago-
nistas do mais recente escândalo do mun-
do artístico e espera que suas desavenças 
com Osvaldo não atrapalhem as gravações. 
Vitória diz a João Paulo e Maximiliano que 
conversou com Maria Desamparada e disse 
o quanto a ama. João Paulo conversa com 
a filha que espera que um dia ela possa 
perdoar sua mãe. Leandra, consumida pelo 
álcool, volta para a clínica de reabilitação. 
Dona Bernarda visita Fausto na prisão.

Triunfo do Amor – SBT – 17h15 - sexta-
-feira: Osvaldo diz a Heriberto que se ele 
ama realmente a Vitória e ela lhe correspon-
de, não pretende interferir no relacionamen-
to deles. Cruz encontra Fernanda fazendo 
as malas e pergunta se vai deixá-lo porque 
não o ama. Ela afirma que o ama, mas exis-
tem muitas coisas que os separam. Com 
o pretexto de que já tem o dinheiro para a 
peça teatral, Guilherme consegue que Le-
andra esqueça a promessa que fez ao filho 
e volte a beber. Max critica a decisão da 
irmã de terminar o casamento. Bernarda, 
hipócrita, diz a Maria que soube de seu se-
questro e de seu casamento mal-sucedido. 
Bernarda aproveita para falar mal de Vitória 
e diz a Maria que está disposta a aceitá-la 
como neta e seu filho como bisneto, porém 
com a condições que jamais volte a ver 
Vitória. Guilherme participa de uma coleti-
va de imprensa no teatro, para anunciar a 
estreia de sua obra, quando de repente, a 
polícia chega e fecha o local. Fernanda se 
reconcilia com Cruz e diz que decidiu se 
operar. Maria Desamparada e Maximiliano 
finalmente voltam a ficar juntos e fazem 
amor. Fernanda comunica aos pais que de-
cidiu fazer a cirurgia. Leandra diz a Guilher-
me que ele é perseguido pela má sorte, pois 
sempre que está a ponto de uma conquista 
acontece algo que não permite que o fato se 
concretize. Furioso, ele culpa Osvaldo pelo 
seu fracasso e ameaça se vingar. Max tenta 
convencer Maria a perdoar a sua mãe e se 
dar a oportunidade de ser feliz. Felipe diz a 
Guilherme que ele e Leandra são protago-
nistas do mais recente escândalo do mun-
do artístico e espera que suas desavenças 
com Osvaldo não atrapalhem as gravações. 
Vitória diz a João Paulo e Maximiliano que 
conversou com Maria Desamparada e disse 
o quanto a ama. João Paulo conversa com 
a filha que espera que um dia ela possa 
perdoar sua mãe. Leandra, consumida pelo 
álcool, volta para a clínica de reabilitação. 
Dona Bernarda visita Fausto na prisão.

FILMES

Linda De Morrer - Globo - 15h - sexta-
-feira: A cirurgiã plástica Paula aplica em si 
mesma uma fórmula experimental para eli-
minar 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 mercado.

O Patriota - Record - 22h45 - sexta-feira: 
Benjamin Martin é um veterano de guerra 
que renunciou às armas e decidiu viver 
em paz com sua família. Mas, quando os 
ingleses trouxerem a Guerra da Indepen-
dência até o seu quintal, Benjamin não vê 
outra saída a não ser pegar nas armas no-
vamente, desta vez acompanhado de seu 
filho idealista, liderando uma rebelião contra 
o implacável e equipado exército britânico. 
No processo, ele descobre que só pode 
proteger sua família lutando pela liberdade 
da jovem nação.

Encontro Explosivo - SBT - 23h15 - sex-
ta-feira: Ao embarcar para o casamento da 
irmã, a bela June conhece Roy Miller, um 
agente secreto em missão. Quando o avião 
é atacado por criminosos 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 constru-
ção 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 conhece Nancy Hayes, a 
bonita e perigosa amante de Ritchie.

O Nosso Segredo - Globo - 3h15 - sexta-
-feira: No ponto mais alto de sua carreira de 
sucesso, o escritor Charles Dickens conhe-
ce uma jovem atriz chamada Nelly Ternan, 
que assume o papel de sua amante até seu 
falecimento, em 1870.

Uma Promessa - Band - 3h45 - sexta-fei-
ra: Um jovem se apaixona pela mulher de 
seu chefe, mas não sabe que é correspon-
dido até ter que partir em uma longa via-
gem. Apaixonados, eles vão trocar cartas 
enquanto aguardam o reencontro que pode 
demorar muito mais que o imaginado.

Novelas e Filmes

Bodas de Vinho – 70 anos de casados. Parabéns ao casal, 
Heitor Turolla e Palmyra Relli Turolla, que na quinta-feira, 
13 de maio, comemoraram 70 anos de casados. As filhas Regina e 
Cristina, os netos e bisnetos desejam parabéns ao casal pela data.

Bodas de Pérola - 30 anos de casados. Parabéns ao casal 
Roberta Fedrighi R. Darros e José Carlos Darros, que na 
terça-feira, 18 de maio, comemoram 30 anos de feliz união. 
“Chegar aos trinta anos de casados é algo maravilhoso e que 
merece um grande parabéns! Vocês superaram vários desafios e 
juntos construíram uma vida de sucesso, e por isso devem 
sentir-se orgulhosos e realizados. Nos momentos bons e maus 
souberam manter-se lado a lado, e através de trinta anos sempre 
caminharam juntos e na mesma direção. Festejem com muita 
alegria. Que venham mais trinta anos de muito amor, harmonia, 
felicidade e paz. Parabéns!” São os votos das filhas Iara e Ieda, 
de todos os familiares e amigos.
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Três profissionais da 
área de comunicação 
que passaram em dife-
rentes períodos e ocu-
pações pelo Semanário, 
contam o que viveram, 
o que veem hoje e o que 
desejam para o futuro do 
jornal. 

Antonio Arnaldo da 
Cruz Machado, mais 
conhecido como Tonny 
Machado ou Toninho da 
rádio Raízes FM, foi en-
tregador de jornal no Se-
manário por vários anos, 
ao lado do atual diretor, 
Túlio Darros. 

Ele conta que ainda 
era adolescente e acor-
dava bem cedo, toda 
sexta-feira, para fazer a 
entrega do impresso na 
casa dos assinantes.

O que ele viveu no 
Semanário foi uma ex-
periência que guarda 
para a vida toda e que 
influenciou também na 
sua escolha profissional. 
Tonny continua na área 
de comunicação e traba-
lha hoje na rádio Raízes 
FM, em Capivari, como 
jornalista e apresentador 
do Programa Primeira 
Página.

“Lembro que foi en-
tregando jornal que 
aprendi a ter a responsa-
bilidade de acordar cedo 
e sair para cumprir meu 
compromisso. Antes 
de sair para a rua, tinha 
sempre um café para to-
mar junto com a família 
Darros lá no jornal. Foi 
um grande aprendiza-
do”, recorda. 

O que ele vê hoje no 
Semanário é um jornal 
forte que manteve a li-
nha da credibilidade. 
“Vejo que O Semanário 
é um dos poucos jornais 
impressos que ainda re-
siste, sem perder a cre-
dibilidade. É um jornal 
que não ficou parado no 
tempo e foi se aperfeiço-
ando no impresso e no 
conteúdo digital”, afir-
ma.

Seu desejo para o fu-
turo d’O Semanário é 
que continue mantendo a 
credibilidade e qualida-
de na informação. “De-
sejo muito sucesso para 
o jornal e que continue a 
levar a notícia com qua-
lidade e transparência, 
como sempre fez nestes 
30 anos de existência. 
Parabéns ao Semanário, 

e fico muito feliz por ter 
feito parte de um pedaço 
desta história”, finaliza 
Machado.

Escola de 
jornalismo
A jornalista Laila 

Braghero foi repórter do 
jornal O Semanário por 
dois anos, entre 2014 e 
2015. Recém-formada, 
ela conta que a redação 
do jornal foi para ela 
uma ‘escola de jornalis-
mo na prática’. 

“Eu tinha acabado de 
me formar e vivi experi-
ências ricas no começo 
da minha profissão de 
jornalista. Eu saía para 
ruas, entrevistava pes-
soas, fazia as fotos, es-
crevia, e ainda, acompa-
nhava o fechamento da 
edição. Aprendi todas as 
etapas no Semanário, e 
tudo foi muito importan-
te”, conta a jovem.

O que ela vê hoje, é 
uma produção jornalís-
tica que mantém a qua-
lidade tanto no impresso 
quanto na versão digital. 

“O jornal está sempre 
atualizando, sem perder 
a visão das novas ten-
dências. É muito boa a 
versão digital, é onde eu 
acompanho as notícias 
de Rafard e Capivari, 
através das redes sociais 
e do site”, revela a jorna-
lista, que hoje reside em 
Vinhedo.

O que ela deseja, é 
pelo menos mais 30 anos 
de informação e credibili-
dade. “O impresso como 
O Semanário tem tudo a 
ver com a cidade do inte-
rior. É ali que os morado-
res vão buscar as notícias 
locais e isso cria uma re-
lação de muita confiança. 
Desejo que o jornal re-
sista e continue nas ver-
sões online e impressa 
por pelo menos mais 30 
anos”, encerra Laila.

Escrevendo a 
atual história
Desde novembro de 

2020, a jornalista Ivane-
te Cardoso B. de Carva-
lho escreve notícias para 
o jornal O Semanário. 

Ela já trabalhou na re-
dação do periódico em 
outra época e por mais 
de doze anos em asses-
sorias de imprensa das 
prefeituras de Rafard, 
Capivari e Mombuca. 

Na comemoração dos 
30 anos, Ivanete comen-
ta o que vive, hoje, nesta 
sua nova experiência de 
trabalho. “Fiz por muito 
tempo assessoria de im-
prensa, que é uma área 
muito interessante da 
Comunicação, mas neste 
momento, no Semanário, 
vivo experiências bem 
mais reais do jornalis-
mo, que acontece ali, no 
dia a dia, com o contato 
direto com as fontes. É 
um crescimento pessoal 
e profissional valioso”, 
revela a profissional.

Em sua trajetória na 
área, a jornalista conta 
que já vivenciou outros 
períodos de trabalho 
com O Semanário, mas 
afirma que a experiência 
atual, está sendo a mais 
madura e produtiva. 

O que ela vê no jor-
nal, é um veículo de in-
formação comprometido 
com a veracidade dos fa-
tos e com conexão com 

a comunidade. “O traba-
lho é sempre de ouvir os 
dois lados e trazer a no-
tícia bem perto do leitor. 
Vejo que há sempre uma 
busca para que o leitor 
de Rafard, Capivari e 
região se sinta parte do 
jornal, e isso faz toda a 
diferença na qualidade 
do jornal impresso”.

Ivanete finaliza com o 

seu desejo para o futuro. 
“Desejo que O Semaná-
rio permaneça indepen-
dente, participativo nas 
questões sociais, políti-
cas e culturais do muni-
cípio de Rafard e região, 
e que continue cumprin-
do sua missão, que é le-
var a informação com 
credibilidade e respeito 
pelos leitores”.

Profissionais da Comunicação falam 
sobre suas experiências no Semanário

Especial O Semanário 30 anos  |  Profissionais contam o que vivenciaram, como enxergam o jornal hoje e os desejos para o futuro d’O Semanário

Jornalista Tonny Machado diz ter vivido uma experiência que vai guardar para a 
vida toda e que influenciou sua escolha profissional  (Foto: Arquivo pessoal)

Para a jornalista Laila Braghero, trabalhar na redação d’O Semanário foi como 
uma ‘escola de jornalismo na prática’  (Foto: Arquivo pessoal)

A jornalista Ivanete Cardoso está em sua segunda passagem como colaboradora 
do jornal O Semanário, e acredita que experiência atual está sendo mais madura 
e produtiva  (Foto: Arquivo pessoal)
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Neste mês de maio, o jor-
nal O Semanário comemora 
30 anos. Fundado em 15 de 
maio de 1991, a primeira 
edição circulou no dia 25 de 
maio do mesmo ano. 

O empresário do ramo 
gráfico, que também é jor-
nalista e fundador do jornal, 
José Carlos Darros, conta 
um pouco desta história de 
três décadas do único jornal 
impresso de Rafard.

“Quantas noites foram 
passadas em ‘branco’, sem 
dormir, somente para con-
cluir a edição em tempo 
hábil para a distribuição”, 
recorda Darros, que não se 
arrepende de nada, e vê com 
orgulho o resultado de to-
dos estes anos de superação, 
dedicação e vitória semanal 
em cada exemplar. 

O Semanário - Como 
nasceu a ideia de fundar 
um jornal em Rafard? 

José Carlos - Toda ideia 
nasce de uma necessidade. 
Comigo não foi diferen-
te. Na época, com 23 anos, 
sem experiência em comu-
nicação social, prestes a me 
casar, houve a necessidade 
de obter um negócio para o 
sustento da família e, com 
um estudo de campo em Ra-
fard, observando as necessi-
dades comerciais, políticas 
e sociais, decidi, com meu 
sócio na época, João Eduar-
do Proença, lançar um peri-
ódico independente que ofe-
recesse informação ao povo 
da cidade.

Tudo começou seis me-
ses antes da fundação, com 
a abertura da empresa jor-
nalística Linocapi, instalada 
na rua Jornalista José Mi-
guél Bósio. 

João Proença tinha a 
experiência em elaboração 
editorial de um jornal e eu, a 
parte financeira para a com-
pra de equipamentos e o lo-
cal para instalação da gráfi-
ca que faria a impressão das 
edições. 

Até então, editávamos o 
Jornal de Capivari. Foi aí, 
que em 15 de maio de 1991, 
três dias antes do meu casa-
mento, foi lançado O Sema-
nário de Rafard. 

Sua primeira edição, com 
uma folha impressa frente e 
verso de encarte ao Jornal 
de Capivari, circulou no dia 
25 de maio de 1991. 

O Semanário - O que 
motivou a escolha do nome: 
O Semanário de Rafard? 

José Carlos - O nome 
“Semanário de Rafard” 
foi instituído e registrado 
em cartório para oferecer 
notícias e acontecimentos 
ocorridos durante a semana 
(Semanário) e o nome do 
município incorporado por 
causa da empresa e sua cir-
culação (Rafard). O jorna-
lista responsável que assina-
va pela nossa linha editorial 
de lançamento foi o saudoso 
Altino Lorena Machado – 
grande incentivador e cola-
borador. Desde sua funda-
ção, o periódico é semanal. 

Um acontecimento inte-

ressante, e que deve ser corri-
gido na história da fundação, 
foi o nome impresso errado 
na capa da primeira edição: 
no lugar de Claudio Macha-
do, o correto é José Carlos 
Darros e João Eduardo Pro-
ença como diretores, igual 
ao que foi inserido no Ex-
pediente da mesma edição. 
Claudio Machado foi apenas 
colaborador, igual outros que 
incentivaram e colaboraram 
como colunistas.

O Semanário - Quais 
foram as principais dificul-
dades enfrentadas na época 
da fundação do Jornal?

José Carlos - Uma das 
principais dificuldades foi 
aprender a trabalhar com 
as máquinas tipográficas da 
época. Uma Linotipo movi-
da a chumbo e estanho numa 
caldeira de 380 graus fun-
diam as linhas digitadas com 
muitas dificuldades. Os erros 
ortográficos eram frequentes, 
pois não tínhamos suporte de 
correção; uma vez chumba-
do a linha da coluna, iden-
tificava o erro e, a correção 
era através da troca da linha 
toda. Era aí que aconteciam 
os erros de encaixe, mas isso 
foi sanado com o tempo e a 
experiência. 

A digitação dos textos e 
montagem das páginas com 
títulos e fotografias tipo cli-
chês em madeira, duravam 
toda a semana de trabalho. 
A impressão era feita em 
uma máquina manual, fo-
lha a folha e a dobra com a 
intercalação feitas pelos en-
tregadores durante a madru-
gada da sexta-feira, antes da 
circulação. 

Quantas noites foram 
passadas em ‘branco’, sem 
dormir, somente para con-
cluir a edição em tempo há-
bil para a distribuição. Cada 
semana era comemorada 
com vitória, guaraná e salga-
dinhos para os entregadores 
que não titubeavam em gritar 
na frente das casas “olha o 
Jornal O Semanário”, assim 
o assinante saia para pegá-lo 
antes que espalhasse como 
o vento ou molhasse com as 
possíveis chuvas.

O Semanário - Como foi 
o posicionamento das auto-
ridades políticas da época? 
Houve apoio para a funda-
ção do jornal em Rafard?

José Carlos - A chegada 
de um jornal impresso em 
Rafard transformaria, em 
registro, tudo o que viria 
acontecer na semana, abrin-
do espaço ao povo para re-
clamar e aos responsáveis 
para justificar os fatos. 

Com isso, os políticos 
ficariam mais vulneráveis e 
a proposta do impresso não 
foi muito bem recebida pela 
maioria deles. Na época, o 
prefeito era Rubens Simões 
Pelegrini. Muitas vezes, as 
informações chegavam mi-
nimizadas através dos re-
leases da prefeitura, mas, 
com nosso trabalho sério 
de informar, íamos atrás da 
própria notícia e dos depoi-
mentos colhidos pela nossa 

reportagem. Isso nos trans-
formou em um jornal de 
credibilidade, transcorrendo 
ao longo dos anos, e se man-
tendo até os dias de hoje. 

O Semanário - Quem 
foram os primeiros colabo-
radores do jornal O Sema-
nário? Quais nomes você 
destacaria? 

José Carlos - A primei-
ra equipe de colaboradores 
a se consolidar foi: Pedro 
Silveira Rocha, Bernadete 
Colombo Valadêz, (colu-
nista de Poesias), Carlos 
Albertini Jr. (colunista Coi-
sas & Tal), José Benedito 
Pagliardi (Esportes), Clau-
dio Machado (notícias di-
versas), Débora Rego (co-
lunista Decoração), Altino 
Lorena Machado (colunista 
Política), Cristiano Savagin 
(coluna Sociais), além de 
outros nomes que faziam 
suas publicações esporadi-
camente. 

Mas, destaco ao longo 
dos anos que dirigi os traba-
lhos, além dos meus colegas 
jornalistas, Claubijeine Ca-
valcante, Ivanete Cardoso, 
Daniela Fontolan. Também 
meus colaboradores que atu-
aram na produção semanal, 
como os linotipistas Cleber, 
Gustavo, Chico, professor 
Messias (este nos ensinou 
tudo sobre produção de jor-
nal),  a colaboradora Nani 
Moreira, e também os en-
tregadores da época, como 
muitos jovens: meus sobri-
nhos Túlio e Renato Dar-
ros, Beto, Andorinha, Mar-
çolinha, Brito, Betão e seu 
irmão Kleber, Ortolani, Jef-
ferson, Leandro Lourençon, 
entre outros... Todos estão 
em meu coração e guardo 
boas lembranças.

O Semanário -  Quais as 
principais diferenças entre 
o início do projeto, há 30 
anos, e as formas de produ-
ção de um jornal impresso 
nos dias de hoje?

José Carlos - Sei que os 
tempos são outros, as tecno-
logias são outras, a cultura 
de leitura é outra, mas, não 
se compara a legitimidade 
do trabalho do repórter de 
campo, aquele que se fazia 
presente na notícia, como se 
fosse testemunha dos fatos. 

Na época, utilizávamos 
gravador de bolso, máquinas 
fotográficas com negativos. 

Por exemplo, para registrar 
um fato, tínhamos que utili-
zar um filme todo com 24 ou 
36 fotos clicadas e reveladas 
para saber qual era a melhor 
foto para publicação. 

Quantas alegrias presen-
ciamos em festas e inaugu-
rações, mas também pre-
senciamos tristezas, mortes, 
tudo registrado pelas lentes 
e a presença pessoal do re-
pórter, ali a ‘olho nu’.

A transposição do grava-
dor para o papel através de 
composição para a máquina 
datilográfica, a revelação 
das fotos, a formatação do 
texto da matéria, a digitação, 
a montagem da página, até a 
impressão e a distribuição, 
tudo hoje considerado arte-
sanal. Foi muito bom par-
ticipar desta época. Atual-
mente, o celular, o tablet e o 
computador trazem formas 
de interação com os fatos 
sem a presença do repórter, 
basta acionar uma câmara 
do telefone e tudo o que está 
ocorrendo está ao vivo e em 
cores. Uma tecnologia que 
revolucionou os meios de 
comunicação, o que enfra-
quece os jornais impressos 
no papel, mas não faz com 
que eles acabem de vez. 

O Semanário -  Do seu 
tempo à frente do jornal O 
Semanário, quais foram os 
fatos noticiados, que você 
se recorda, que mais reper-
cutiram na cidade?

José Carlos - Neste pe-
ríodo considero que todas 
as notícias tiveram sua im-
portância, principalmente 
quando se trata do passado. 

Destaco as inaugurações 
no município, as benfeito-
rias ao povo rafardense e os 
fatos registrados, que hoje, 
servem de estudos para os 
mais novos. Os resultados 
das eleições, as prisões de 
bandidos que atormenta-
vam a população, a história 
e relatos do ‘Chupa-Cabra’ 
- repercussão nacional com 
destaque do jornal nas mí-
dias, as conquistas esporti-
vas, as entrevistas de pesso-
as importantes na sociedade 
e os destaques sociais. 

O Semanário - Em al-
gum momento destes anos 
vividos à frente do jornal O 
Semanário você pensou em 
desistir?

José Carlos - Jamais 

pensei em desistir do jornal 
O Semanário, tanto é que 
em 1996, ingressei na fa-
culdade de Jornalismo para 
me formar em Comunicação 
Social, e poder continuar 
investindo com segurança, 
qualidade e confiabilidade. 

Minha esposa Roberta 
e minhas filhas Iara e Ieda, 
jamais deixaram de me in-
centivar e fortaleceram dia-
riamente meu trabalho. Tive 
momentos felizes e também 
preocupantes. Já fui amea-
çado de morte, perseguido e 
até desrespeitado por aque-
les que se sentiam ofendidos 
pela verdade exposta, mas, 
graças à Deus tudo isso pas-
sou e continuamos com a 
caminhada.

Os momentos difíceis 
somente me fortaleceram 
durante esses anos de ex-
periência. Não posso deixar 
de dizer que nos anos em 
que fui diretor e proprietá-
rio d’O Semanário, muitos 
deixaram de ser meus cole-
gas, mas também conquistei 
muitos amigos de verdade. 

O Semanário - Por 
quanto tempo ficou à frente 
do jornal? Como foi tomar 
a decisão de passar o co-
mando do Semanário para 
seu sobrinho Túlio?

José Carlos - Estive à 
frente do Jornal O Sema-
nário de Rafard, da funda-
ção em 1991 até 2007, ou 
seja, 16 anos. Depois passei 
o bastão ao meu sobrinho 
Túlio Ricardo Darros dos 
Santos, que aprendeu e vi-
venciou comigo tudo sobre 
a empresa, seus princípios e 
valores. 

Neste meio tempo veio 
José Maria de Campos, que 
somou as forças para o for-
talecimento editorial e in-
formativo do periódico. 

A decisão de passar o 
bastão para meu sobrinho 
foi confirmada quando des-
cobri nele, o apreço e a von-
tade de continuar o trabalho 
de uma ideia que teve sua 
participação deste o início. 
Ele se preparou, vivenciou, 
ajudou, estudou, implemen-
tou e merece o sucesso atual 
desse aniversário de 30 anos 
de existência do jornal.

O Semanário - Como 
você define a importân-
cia d’O Semanário para 
Rafard, nestes 30 anos de 
existência.

José Carlos - A mesma 
importância que vejo quando 
os alunos procuram informa-
ções dos acontecimentos que 
já ocorreram nestes 30 anos. 
O registro escrito é bem mais 
valioso do que todos os ou-
tros órgãos. É nele que as 
provas são inconfundíveis. 
Tenho plena ciência de que 
o jornal impresso poderá 
não mais existir no futuro. 
Por isso, peço que conti-
nuem incentivando com as 
assinaturas, que garantem o 
recebimento do informativo 
em suas casas. Rafard ainda 
é uma cidade pequena, com 
um meio jornalístico atu-
ante e sério. Muitas coisas 

podem ser resolvidas com 
a participação da mídia le-
gítima e honesta. Nesses 30 
anos de existência, jamais o 
jornal denegriu ou articulou 
algo que prejudicasse a ci-
dade. Podemos dizer que há 
30 anos colaboramos com o 
crescimento da cidade.

O Semanário - Para 
você, que foi o fundador do 
jornal, como é ver a chega-
da dos 30 anos?

José Carlos - Ver as ino-
vações d’O Semanário é 
um privilégio e uma alegria 
para mim. Hoje, além de ler 
o impresso, participo das 
lives, confiro as notícias di-
árias pelas redes sociais do 
jornal. Muitas vezes, encon-
tro com o Túlio e conversa-
mos sobre as repercussões 
noticiadas e seus editoriais 
escritos com muita sabedo-
ria. Sei que o meu trabalho 
durante 16 anos foi impor-
tante, mas fico ainda mais 
feliz porque há uma conti-
nuidade deste projeto. 

O Semanário - Com a 
velocidade que as notícias 
são produzidas, através da 
internet e redes sociais, 
qual é a sua opinião sobre 
o futuro do jornal O Sema-
nário? 

José Carlos - Acredi-
to que o futuro é uma con-    
sequência da inovação. Es-
tamos neste momento de 
transição, e as redes sociais 
oferecem um conteúdo de 
informação importante para 
a sociedade. A diversidade 
de canais d’O Semanário, 
com certeza, deverá acom-
panhar a evolução, e quan-
do quisermos informação de 
Rafard e região, acharemos, 
seja no impresso ou nas pá-
ginas oficiais da internet, 
no Instagram, no Facebook 
ou até mesmo em lives com 
notícias ao vivo, será como 
um canal direto ao leitor, 
sem perder aquele ideal lá 
de trás, onde tudo começou. 

O Semanário – Qual o seu 
desejo para o jornal O Sema-
nário neste aniversário?

José Carlos - Meu dese-
jo maior é o reconhecimento 
do leitor com O Semanário. 
Desejo também o fortaleci-
mento comercial para que 
continue sendo forte, inde-
pendente e transparente para 
com o leitor. 

O Semanário - Qual sua 
mensagem para o atual di-
retor e proprietário do jor-
nal, Túlio Darros?

José Carlos - Ao meu 
querido sobrinho, Túlio 
Darros, que tenho muito 
orgulho do seu trabalho, 
empenho e inteligência, 
a mensagem que deixo é: 
“Quando pensares em de-
sistir, busque o passado para 
seu fortalecimento. Jamais 
a vitória é alcançada com 
poucos esforços. As pedras 
que tropeçamos, os tombos 
que levamos, os machuca-
dos que cicatrizam no corpo 
e na mente, são ferramentas 
cruciais para o desenvolvi-
mento lúcido do seu traba-
lho e da sua vida”.

Fundador recorda como tudo começou
Especial O Semanário 30 anos  |  José Carlos Darros conta como surgiu a ideia de montar um jornal impresso na cidade de Rafard, em 1991

José Carlos Darros, fundador do jornal O Semanário, faz um paralelo entre o pas-
sado e o presente, além de votos para o futuro (Foto: Túlio Darros/O Semanário)
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Neste sábado, 15 de 
maio, o jornal O Semaná-
rio comemora 30 anos de 
fundação. Quando circulou 
a primeira edição em Ra-
fard, no dia 25 de maio de 
1991, Túlio Ricardo Darros 
dos Santos era apenas uma 
criança com 4 anos de ida-
de. 

Hoje, aos 34 anos, ele é 
o diretor geral e proprietá-
rio do impresso, conquista 
que não veio fácil. Ela é 
fruto de uma trajetória que 
começou lá atrás, quando 
ele tinha apenas 7 anos de 
idade e já ajudava na distri-
buição do jornal na casa dos 
assinantes.

Nesta edição especial 
dos 30 anos, Túlio faz um 
relato da sua história de 
vida, descobertas, desafios 
e conquistas até os dias de 
hoje. Na história do meni-
no entregador, que se tor-
nou publicitário, jornalista 
e empresário, tem muito do 
Jornal O Semanário.

Uma história de vida 
entre as páginas 
do jornal 
Túlio Darros é o pro-

prietário e diretor do Jornal 
O Semanário desde 2010. 
São quase 11 anos à frente 
do único jornal impresso 
de Rafard. Uma história 
que começou bem lá atrás, 
quando ele ainda era só uma 
criança curiosa, que passa-
va a maior parte do tempo 
livre na gráfica e na reda-
ção do jornal, empresa da 
família fundada há 30 anos 
por seu tio, o jornalista José 
Carlos Darros, mais conhe-
cido como Zé Coquinho.

Com orgulho e sem ex-
pressar qualquer tipo de 
vergonha, Túlio conta que 
a primeira função no jornal 
foi ajudar na entrega do jor-
nal na casa dos assinantes, 
uma de suas experiências 
mais marcantes na infância.

“Na minha infância, o 
que mais me marcou e me 
ensinou foi o prazer de po-
der entrar na casa das pes-
soas para entregar o jornal e 
ser recebido com muito ca-
rinho e muitas vezes com o 
convite para tomar um café. 
Eram muitas as amizades 
que a gente fazia”, recorda.

O menino foi crescen-
do, e na convivência ali na 
redação d’O Semanário, 
Túlio relata que, ainda ado-
lescente, aprendeu sobre a 
importância da notícia e a 
força que o jornal tinha em 
poder ajudar as pessoas, de 
contar histórias e eternizá-
-las nas páginas do impres-
so. 

O tempo foi passando, 
e a redação do jornal ti-
nha se tornado a sua casa. 
Aquele menino ‘jornaleiro’ 
foi aprendendo um pouco 
de tudo, desde a lavar um 
banheiro, os processos de 
acabamento, a gravação das 
chapas para impressão e o 
serviço de office-boy. 

Túlio relata que a pro-
dução de suas primeiras 
notícias, aconteceu nas co-
berturas dos campeonatos 
de futebol da antiga So-
ciedade Amigos de Rafard 
(SAR), hoje, Clube Social 
Esportivo Rafard (CSER). 

Nessa época, também fazia 
as fotos e escrevia as notí-
cias, foi quando começou, 
na prática, sua formação de 
jornalista. Depois vieram 
os eventos sociais, políti-
cos, acidentes e a cobertu-
ra de fatos do dia a dia da 
comunidade. Nesta fase, 
Túlio Darros já estava pre-
sente em tudo, e também se 
arriscava no comercial e no 
administrativo da empresa.

“Foram muitas histórias, 
algumas boas, outras ruins, 
mas o jornal O Semanário 
já era parte da minha vida. 
Ainda adolescente, reali-
zei a cobertura de muitos 
acidentes, principalmente 
na Estrada da Laranja, no 
conhecido Trevo da Morte, 
ali presenciei cenas que me 
marcaram muito”, relem-
bra.

Ainda com 18 anos e no 
início de sua formação de 
Publicidade e Propagan-
da, Túlio teve seu primeiro 
convite para se tornar um 
dos sócios do Semanário. 
Em 2005, seu tio Zé Coqui-
nho formava sociedade do 
jornal com José Maria de 
Campos, também jornalista 
e publicitário. 

Com o incentivo da fa-
mília e da esposa Deise 
Campanholi, que na época 
ainda era namorada, ele de-
cidiu seguir em frente e as-
sumiu a parceria. Dois anos 
depois, em 2007, Zé Maria 
de Campos comprou a parte 
do jornal do seu tio Zé Co-
quinho. Túlio e Zé Maria de 
Campos seguiram juntos no 
que ele chama de “parceria 
de sucesso”.  

Em 2010, Túlio assu-
me a direção da empresa e 
compra a parte de Zé Maria 
de Campos. Tinha sido até 
ali uma trajetória cheia de 
desafios, mas que ele resis-
tiu, e conseguiu chegar até 
aos dias de hoje, comemo-
rando 30 anos de jornal im-
presso em Rafard.

“Quando tudo começou, 
lá no primeiro convite para 
ser sócio, o meu maior de-
safio e meu maior medo era 
provar para mim mesmo 
que eu seria capaz de con-
duzir uma sociedade com 
apenas 18 anos. Tudo o que 
passei ajudou a construir 
o meu caráter e história de 
vida”, diz Darros.

Túlio conta que quando 
as responsabilidades come-
çaram a crescer, não foi fácil 
conciliar, ainda tão jovem, 
a liderança de uma empre-

sa com os desafios da vida 
financeira. Ao contrário do 
que muitos imaginam, ele 
não herdou o jornal do tio, 
e quando ficou sócio pela 
primeira vez emprestou di-
nheiro no banco em nome 
da avó e foi devolvendo 
mês a mês. 

“Na época eu também 
fazia faculdade, então o 
dinheiro dava basicamen-
te para pagar a parcela do 
jornal e a mensalidade da 
faculdade. Em 2010, não 
foi diferente, me arrisquei 
novamente para seguir com 
o projeto. Graças a Deus e o 
apoio das pessoas que sem-
pre estiveram do meu lado, 
deu tudo certo”, conta. 

Sobre o futuro do jornal 
O Semanário, Túlio afirma 
que há sim novos projetos e 
sonhos, mas no atual cená-
rio econômico marcado pe-
las incertezas, inclusive as 
que vieram com a pandemia 
da Covid-19, o momento é 
de cautela e trabalho com 
os pés no chão para manter 
vivo o projeto que chegou a 
três décadas. 

“De momento, para co-
memorar essa data marcan-
te, estamos lançando uma 
campanha de assinaturas 
que vai sortear um prêmio 
por semana até o fim do 
ano. Um livro contando 
a trajetória do jornal e os 
acontecimentos marcantes 
que viraram notícia é um 
dos projetos, quem sabe 
para um futuro próximo. 
Para hoje, o que tenho é 
gratidão e compromisso 
com a nossa missão de eter-
nizar histórias, dando vez e 
voz à população”, revela.

O que fica e o 
que mudou
As novas tecnologias 

trouxeram mais facilida-
des para a produção de um 
jornal impresso. O proje-
to visual d’O Semanário, 
sempre bem acompanhado 
de bons conteúdos, é con-
siderado um dos jornais 
impressos mais bonitos da 
região, evolução que se deu 
naturalmente com a adesão 
aos equipamentos técnicos 
e gráficos.

Muita coisa evoluiu 
para melhorar na produção 
de um jornal, mas há ex-
periências que não voltam 
mais, elas se perderam com 
o tempo, e são aquelas que 
só se tem no contato com as 
pessoas.

“Ah, mudou demais. 

Como entregador, a distri-
buição era a pé ou de bici-
cleta. Existia contato com 
o assinante que esperava 
o jornal. A gente conhecia 
cada um, conversava, toma-
va um café. Hoje não existe 
mais esse contato entre en-
tregador e assinante, é tudo 
muito mecânico e frio, sem 
dizer que o serviço é feito 
com motos”, registra Túlio 
em mais uma de suas sau-
dosas recordações. 

Do lado mais prático e 
com resultados positivos, 
ele conta que o que mais 
evolui foram os programas 
de diagramação. Antes, o 
serviço era feito no antigo 
programa PageMaker, que 
por várias vezes, no fim 
da edição, travava e perdia 
todo o trabalho. 

“Aí era começar do zero 
e virar a madrugada para 
poder cumprir com o com-
promisso de levar o jornal 
na manhã seguinte para os 
leitores. Hoje utilizamos 
o programa licenciado da 
Adobe, InDesign, é tudo 
mais fácil”, detalha Darros.

Outra evolução foi a 
chegada da tecnologia para 
captação das imagens. “An-
tigamente precisava revelar 
e depois digitalizar as fotos, 
isso acabou com a chega-
da dos celulares e câmeras 
digitais. A evolução da tec-
nologia foi muito boa neste 
sentido”, explica o diretor 
do jornal. 

Ao concluir esta parte da 
entrevista, Túlio lembra que 
acima de tudo, está a res-
ponsabilidade e a qualidade 
da informação. “As comu-
nidades precisam estar in-
formadas sobre os aconte-

cimentos da sua cidade ou 
do seu bairro. Elas têm que 
ter a quem recorrer quando 
precisarem denunciar, elo-
giar ou criticar algo”. 

Parceiros na vida e 
no jornal 
Em todos esses anos à 

frente d’O Semanário, mui-
tos foram os colaboradores, 
mas sem dúvida, há pessoas 
nesta trajetória que são es-
peciais para o diretor e pu-
blicitário. 

Túlio conta que o tio Zé 
Coquinho é uma delas, ele 
foi aquele ‘professor’ que o 
ensinou os primeiros passos 
para tocar em frente o pro-
jeto audacioso de um jornal 
impresso. 

Teve também a influên-
cia do Zé Maria de Campos. 
O saudoso publicitário e ex-
-sócio do jornal veio de São 
Paulo para Rafard com uma 
vasta experiência sobre o 
que era o marketing nas 
grandes capitais.

Foi influenciado pelo 
trabalho de Zé Maria, que 
Túlio optou pela publicida-
de e propaganda. “Ele tinha 
a cabeça muito à frente do 
nosso tempo. Fiquei apai-
xonado e parti para algo 
que viesse a complementar 
o que eu vinha aprendendo 
na faculdade da vida, que 
era o jornalismo. A escolha 
só veio para somar e forta-
lecer o jornal e a minha vida 
profissional”, reconhece. 

Foi no período do Zé Ma-
ria que O Semanário aderiu 
à versão online, sendo um 
dos pioneiros na região a 
disponibilizar os conteúdos 
também na internet. Com 
mais de 15 anos na versão 

digital, o jornal tem cerca 
de 30 mil acessos mensais, 
uma média de mil pessoas 
consumindo conteúdo da 
região, todos os dias. 

Entre essas pessoas es-
peciais, uma delas ocupa 
hoje o topo da cadeira. Tú-
lio Darros ressalta o papel 
fundamental de sua espo-
sa, Deise Campanholi, que 
desde 2011, é a responsável 
pelo administrativo, comer-
cial e toda a logística do jor-
nal O Semanário. 

“É ela quem se levanta 
de madrugada para contar 
os jornais, separar para os 
entregadores, levar para 
outras cidades e distribuir 
nas bancas e padarias. Ela 
é fotógrafa quando preci-
sa, e ainda, compartilha as 
notícias no site e nas redes 
sociais. Por tudo isso, que 
registro minha homenagem 
a ela, que se tornou minha 
esposa e herdou comigo a 
missão de manter vivo o so-
nho de um jornal impresso 
em Rafard”, destaca o dire-
tor do jornal.

Obrigado!
Na comemoração des-

tes 30 anos, Túlio Darros 
reforça a importância de 
uma imprensa forte na ci-
dade, que tenha condições 
e ferramentas para exercer 
o seu papel com profissio-
nalismo. 

“O jornal O Semanário 
resiste e persiste em manter 
viva essa história construí-
da ao longo de tantos anos. 
Nossa conexão é pelas pala-
vras e estaremos juntos, até 
quando pudermos”. 

Ao fazer seu agradeci-
mento a todos que passa-
ram pelo jornal, Túlio faz 
questão de lembrar que tem 
muito orgulho da história 
do jornal e de todas as pes-
soas que já passaram pelo 
Semanário em todos estes 
anos. 

“Cada um contribuiu 
com algo especial, desde os 
diretores, jornalistas, desig-
ners, fotógrafos, repórteres, 
impressores, entregadores, 
office boys, secretárias, 
vendedores, colunistas, en-
fim, a todos que ajudaram a 
construir esta história de 30 
anos com a gente, o nosso 
abraço. Seria uma injustiça 
tentar nomear tantas pesso-
as que já passaram por aqui, 
e olha que foram muitos 
alunos”, encerra.

A nossa história: de menino ‘jornaleiro’ 
à diretor e proprietário d’O Semanário

Especial O Semanário 30 anos  |  Túlio Darros conta que aos 7 anos, era divertido entregar o jornal pelas ruas de Rafard; conheça a sua trajetória

Túlio Darros e Deise Campanholi seguem na missão de manter um jornal impresso em Rafard (Foto: Antonella Campanholi)
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Rafard realiza ‘Dia D’ da vacina 
da Gripe neste sábado (15)

Neste sábado (15), 
Rafard realiza o ‘DIA D’ 
da Vacinação contra a 
Gripe Influenza H1N1. 
A imunização seguirá 
durante todo o dia, das 
8h às 17h, no posto de 
vacinação implantado 
no prédio da escola mu-
nicipal Benedita Almei-
da Vendramin, localiza-
do na avenida Dr. José 
Soares de Faria, bem 
próximo à Unidade Bá-
sica de Saúde. 

De acordo com da-
dos da Diretoria Mu-
nicipal de Saúde de 
Rafard, até a manhã de 
quarta-feira (12), Ra-
fard já havia aplicado 
404 doses da vacina.

Esta 1ª etapa da va-
cina é destinada aos 

grupos prioritários de 
crianças de seis meses 
e menores de 6 anos, 
profissionais da Saúde 
e mulheres que tiveram 
filhos em até 45 dias.

A próxima etapa, 
que vai até 8 de junho, 
será dedicada à vacina-
ção dos idosos de 60 
anos ou mais e profes-

sores das escolas públi-
cas e privadas.

O Ministério da Saú-
de não recomenda que 
a vacina da gripe seja 
aplicada no mesmo dia 
da vacina contra a Co-
vid-19. A orientação é 
que se tenha um inter-
valo de pelo menos 15 
dias.

SAÚDE

Primeira etapa contempla grupos prioritários  (Foto: Reprodução/Internet)

Unimed adquire mais um 
importante equipamento

O Hospital Uni-
med Capivari acaba 
de adquirir mais um 
importante aparelho 
denominado Conox. 
Tal equipamento é re-
presentado por um mo-
nitor não invasivo, de 
profundidade da anes-
tesia, que tem como 
objetivo avaliar a hip-
nose e efeitos analgési-
cos da sedação e anes-
tesia. 

O principal benefí-
cio do equipamento é a 
monitorização da cons-

ciência e da dor possi-
bilitando uma sedação 
adequada durante o 
período de intubação 
e ventilação mecânica 
dentro do centro cirúr-
gico e da UTI.

Segundo explica-
ções do médico anes-
tesiologista da Unimed 
Capivari, Dr Daniel 
Faria Colares, o Conox 
trás uma série de be-
nefícios aos pacientes 
como: Ventilação me-
cânica adequada com 
menor risco de dor e 

despertar durante a se-
dação e anestesia geral, 
além de uma recupe-
ração pós anestésica 
melhor e mais rápida, 
com menor incidência 
de efeitos colaterais 
indesejáveis, principal-
mente NVPO (náuseas 
e vômitos pós-operató-
rios).

Este é mais um gran-
de feito da Unimed Ca-
pivari, pois existem 
poucas unidades deste 
aparelho em hospitais 
de todo o Brasil. 

CAPIVARI

A Prefeitura de Ca-
pivari informou nesta 
semana, que o processo 
de licitação para contra-
tação de empresa para 
realizar o recape da rua 
Vinícius de Moraes, no 
bairro Morada do Sol, já 
está em andamento. 

Após a tempestade 
que ocorreu em novem-
bro de 2020, onde fo-
ram registrados 51,50 

milímetros de chuva em 
apenas 25 minutos, com 
rajadas de vento que 
chegaram a 150 km por 
hora, além de chuva de 
granizo, a pavimentação 
foi danificada.

Através de um convê-
nio firmado pela Defesa 
Civil de Capivari com o 
Governo Federal, o va-
lor de R$ 225 mil será 
destinado para refazer o 

trecho danificado.
No dia 17 de novem-

bro de 2020, diversos 
pontos da cidade, tanto 
privados quanto públi-
cos, foram afetados com 
a tempestade. Na época, 
a prefeitura decretou Si-
tuação de Emergência, 
que foi homologada em 
seguida pelos Governo 
Estadual e Federal. 

Além da Morada do 

Sol, Capivari recebeu 
recursos para reforma 
do Terminal Rodoviário 
e de outros pontos atin-
gidos pela tempestade. 

“A situação da rua Vi-
nícius de Moraes é críti-

ca, e somos compreensí-
veis quanto as inúmeras 
reclamações de morado-
res da Morada do Sol. 
Infelizmente o processo 
é moroso, por isso os re-
paros ainda não foram 

feitos. Porém, com a 
licitação em andamen-
to, esperamos resolver 
a questão o mais breve 
possível”, detalha o pre-
feito de Capivari, Vitor 
Hugo Riccomini.

Prefeitura diz que licitação para recape do asfalto 
do bairro Morada do Sol já está em andamento

Capivari  |  Situação do local foi mostrada recentemente pelo jornal O Semanário, após reclamações dos moradores do bairro
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São três décadas per-
corridas pelo jornal O 
Semanário, e nesta ca-
minhada, muitos assi-
nantes, colaboradores 
e clientes se tornaram 
mais que parceiros, eles 
são amigos e viram de 
perto a evolução do úni-
co veículo de comunica-
ção impresso de Rafard.

Para falar um pouco 
destes 30 anos de par-
ceria, nada melhor do 
que os depoimentos de 
pessoas que fazem parte 
desta trajetória: um dos 
primeiros assinantes, a 
filha de um dos  mais 
fiéis colaboradores (em 
memória) e o empresá-
rio que apoia o jornal 
desde a primeira edição. 
Confira! 

O assinante
O aposentado rafar-

dense, Luiz Quibáo, de 
78 anos, é um dos pri-
meiros assinantes d’O 
Semanário. Nestes 30 
anos, ele já se tornou 
mais que um assinante, 
é um dos nossos amigos 
de caminhada.

Quibáo conta que to-
dos os dias sai bem cedo 
para caminhar, e nas 
sextas-feiras, não é dife-
rente, mas quando volta 
para casa já procura pelo 
Semanário para saber as 
notícias da cidade. E se 
o entregador demorar, 
ele já liga para saber o 
que aconteceu.

“Gosto de saber das 
notícias. Muita coisa 
que acontece aqui em 
Rafard eu fico sabendo 
através d’O Semanário. 
A cidade é pequena, pre-
cisa de um jornal que 
fala daqui. O Semanário 
é um bom jornal, e vem 
melhorando a cada dia”, 
registra.

Na data festiva dos 
30 anos, Luiz Quibáo 
deseja que O Semanário 
continue como é hoje, 

levando a notícia bem 
cedo na casa dele. “Vou 
continuar esperando 
toda sexta-feira, depois 
da caminhada. Parabéns 
pelo aniversário”, finali-
za.

O eterno 
colaborador 
O escritor, poeta, his-

toriador e jornalista Pe-
dro Silveira Rocha, foi 
um dos colaboradores 
do jornal O Semanário. 
Ele figurou nas páginas 
do impresso na primei-
ra edição, em 1991, até 
duas semanas antes do 
seu falecimento, em 17 
de novembro de 2011, 
aos 96 anos.

Em seu artigo na pri-
meira edição, em 25 

de maio ele escreveu: 
“Fundar um jornal em 
uma cidade pequena é 
tarefa difícil, empreen-
dedorismo que demanda 
pulso firme, coragem, 
alevantado ideal (...), 

por isso louvo a inicia-
tiva da fundação d’O 
Semanário, que também 
foi recebida pelos rafar-
denses com simpatia e 
aplausos”.

A convite da repor-
tagem do jornal, a filha 
do escritor, Irani de Fá-
tima Silveira Rocha For-
te, contou um pouco de 
como era a relação do 
Pedrinho com O Sema-
nário.

“Ele tinha um sen-
timento especial, por 

que não dizer de amor, 
por este jornal! Espera-
va ansioso sua chegada 
nos fins de semana para, 
com satisfação, ler seus 
escritos e inteirar-se das 
últimas notícias”, rela-
ta Irani ao recordar que 
o pai sempre acreditou 
que O Semanário teria 
vida longa, sucesso e 
missão nobre.

A filha relatou que 
Pedrinho escolhia os te-
mas de seus artigos de 
acordo com os aconte-
cimentos do momento, 
independente do lugar 
onde ocorriam ou da 

área a que pertenciam, 
como por exemplo: po-
lítica, saúde, educação, 
ambiente, datas co-
memorativas e outras, 
como também fatos do 
cotidiano das pessoas 
e até dele mesmo. “Po-
rém, era sobre Rafard, a 
cidade que tanto amou, 
que ele mais escrevia”, 
destaca. 

“Em nome do meu 
querido pai, e inspirado 
em suas palavras, pa-
rabenizo este meio de 
comunicação pelos 30 
anos de sua existência. 
Vida longa ao Jornal Ra-

fardense, O Semanário”, 
conclui Irani.

A empresa parceira 
nos 30 anos 
A empresa de trans-

portes MM Souza, de 
Capivari, foi uma das 
primeiras parcerias de 
publicidade do jornal O 
Semanário. Desde a pri-
meira edição, até os dias 
de hoje, a propaganda 
da empresa esteve es-
tampada nas páginas do 
jornal.

A MM Souza com-
pleta 42 anos em 2021, 
e um dos proprietários, 
Milton Juvenal de Sou-
za, falou sobre a parceria 
de 30 anos com o jornal. 

“É uma parceria du-
radora, somos parceiros 
desde a primeira edição. 
O Semanário é um veí-
culo de comunicação de 
muita credibilidade, e 
para nós, da MM Souza, 
isso ajuda a impulsio-
nar a nossa marca. Toda 
a equipe da MM Souza 
parabeniza o jornal O 
Semanário e deseja que 
venham os próximos 30 
anos, com muita infor-
mação e credibilidade”, 
reconhece o empresário.

Assinante, filha de colunista e anunciante 
acompanharam a evolução do periódico

Especial O Semanário 30 anos  |  Amigos e colaboradores também deixaram uma mensagem pela comemoração dos 30 anos do jornal

Luiz Quibáo (um dos assinantes mais antigos), Irani Forte (filha do colaborador mais antigo) e Milton Souza (anunciante mais antigo) (Fotos: Arquivo pessoal)

Pedro Silveira Rocha (em memória) foi colunista e colaborador do jornal 
O Semanário desde a primeira edição; escreveu artigos até quinze dias antes 
da sua morte, em 2011  (Foto: Arquivo/O Semanário)
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Faleceu no último do-
mingo (9), aos 83 anos, 
o rafardense Paulino Pe-
legrini, filho de Paulo 
Pelegrini e Anna Prata 
Pelegrini. Ele estava in-
ternado há nove meses 
numa clínica em Piraci-
caba. Segundo a família, 
morreu por complica-
ções do Alzheimer.

Paulino foi, por mui-
tos anos, colunista do 
jornal O Semanário. Era 
amante da música, pro-
fessor de francês e pia-
no. Também era assíduo 
de boas leituras e fazia 
questão de se manter 
sempre muito bem in-
formado sobre a política 
nacional e os principais 
acontecimentos do país.

Ele se formou em 
Educação Artística, e 
além de ministrar as au-
las de francês, também 
foi professor no Conser-
vatório de Tatuí. Paulino 
morou por anos em São 
Paulo, onde se aposen-
tou trabalhando na Se-
cretaria Estadual de Cul-
tura.  

Sua sobrinha, Ana 

Maria Hortolani Fonto-
lan, que cuidou do tio 
até os últimos dias de 
vida, conta que ele era 
uma pessoa muito culta, 
e até mesmo durante a 
permanência na clínica, 
tinha lucidez para ensi-
nar as enfermeiras a for-
ma mais adequada de se 
expressar.

“Sempre que eu ia lá, 
elas [enfermeiras] me 
contavam que ele ensi-
nava o melhor jeito de 
se expressar com as pa-
lavras”, recorda.

Das lembranças, Ana 

diz que o tio Paulino 
deixou a marca de um 
ser humano alegre, cul-
to e que gostava mui-
to dos amigos. “O que 
vou guardar sempre na 
minha memória é que 
meu tio era uma pessoa 
muito culta, alegre, feliz 
e que gostava muito dos 
amigos de Rafard”, diz 
emocionada.

Paulino Pelegrini foi 
sepultado no Cemitério 
Municipal São Judas Ta-
deu, em Rafard, na ma-
nhã da última segunda-
-feira (10).

Morre o pianista e professor 
de francês, Paulino Pelegrini

Despedida  |  Paulino foi colaborador d’O Semanário por muitos anos

Paulino Pelegrini morreu aos 83 anos, em Piracicaba  (Foto: Arquivo pessoal)

Câmara de Rafard sedia 
encontro de formação sobre 
violência contra a mulher

Na sexta-feira (7), 
no plenário da Câmara 
de Rafard, foi realizado 
um encontro para treina-
mento da Guarda Civil 
Municipal. A capacita-
ção, com o tema vio-
lência doméstica, ficou 
por conta da Delegacia 
de Defesa da Mulher 
(DDM), de Capivari.

A delegada, Maria 
Luisa D. B. Rigolin, fa-
lou sobre a importância 
da prevenção e ações 
de combate à violência 
contra a mulher.

Todos os guardas ci-
vis de Rafard participa-
ram da capacitação, que 
também contou com a 
presença dos vereado-
res Alexandre Ferraz 
Fontolan, Luís Fer-

nando Zape, Rogério 
Dias Rodrigues e Pedro 
Reinaldo Rosa. Repre-
sentando o Executivo, 
esteve o vice-prefeito, 
Wagner Bragalda, o di-
retor da Guarda Civil, 
Clóvis Mancini, a dire-
tora do Serviço Social, 
Helena Francisco da 
Silva, e a coordenadora 
do CRAS, Andréa Fer-

raz Fontolan.
“A Segurança Pú-

blica é um tema muito 
importante para o mu-
nicípio, e o nosso Le-
gislativo estará sempre 
de portas abertas para 
incentivar a promoção 
de ações como esta”, re-
gistrou o presidente da 
Câmara, vereador Ale-
xandre Ferraz Fontolan.

CAPACITAÇÃO

Capacitação foi ministrada pela delegada Maria Luisa, no plenário da Câmara Municipal  (Foto: Divulgação/CMR)

Guardas Civis Municipais receberam treinamento para lidar em situações de 
violência contra a mulher  (Foto: Divulgação/Câmara de Rafard)



A foto escolhida para 
ilustrar este pequeno re-
lato, foi feita onde hoje 
funciona o escritório 
da usina, mas que nessa 
época da foto, tratava-
-se de um enorme salão 
onde os operários que lá 
trabalhavam usavam-no 
de dia como refeitório.

Estamos falando de 
uma época de ouro, em 
que nossa querida Ra-
fard tinha seu glamour, 
e o mesmo local que era 
usado como refeitório, 
nas noites dos �nais de 
semana, se transforma-
va em palco de grandes 
bailes, onde os enfeites 
eram feitos manualmen-
te pelos próprios operá-
rios, patrocinados pelos 
patrões, os franceses, 
proprietários da Societé 
Sucrerie Bresilienes.

As noites dessa época 
são inesquecíveis para 
todos que de alguma 
forma participaram e 
viveram dias de vida so-
cial, cultural e lazer, tão 
intenso, que atraía gente 
de muito longe para ver 
de perto, por exemplo os 
grandes e inesquecíveis 
“Baile da cana”.

Nesse mesmo salão 

eram realizadas reuniões 
para posse dos integran-
tes da diretoria do RCA, 
realizavam-se ainda bai-
les de debutantes, festas 
de Primeiro de maio, 
festas juninas, entregas 
de brinquedos para os 
�lhos dos operários nos 
�nais de ano.

Na foto, com o salão 
enfeitado com camisas 
de times de nossa cida-
de, exibição de troféus, e 
�âmulas, estão integran-
tes da nova Diretoria do 
Rafard Clube Atlético, 
que haviam acabado de 
tomar posse, reunidos 
para provavelmente tra-
tar também da próxima 
programação de evento 
para lazer e alegria dos 
moradores da nossa ci-
dade, onde segundo des-
crição de Francisco An-
tonio Marques, são eles:

O mais jovem, que 
aparece na foto sentado, 
é Dante Ferrareto, de-
pois Luiz Marques (pai 
de Chicão), em seguida 
Gico Ferrari, José Cor-
reia, Augusto Chiarion, 
Orlando Lux, Joel Be-
nedito, Antônio Pelegri-
ne, João Polezi e Leonel 
Marques, que tinha o 

apelido de “Vacca”. O 
que poucos, ou ninguém 
até o momento sabia, é 
que Leonel Marques que 
atuava como goleiro no 
RCA, ganhou esse ape-
lido, por causa de um 
famoso goleiro Argenti-
no, cujo sobrenome era 
Vacca. 

Por sinal, por falar em 
grandes goleiros, nesta 
foto dois grandes golei-
ros que deram muitas 
alegrias aos torcedo-
res rafardenses, que são 
Chiarion e Vacca, entre 
outros craques que esta-
vam no baile da posse da 
nova Diretoria do RCA. 

Essa foto histórica 
retrata a criatividade de 
um povo trabalhador, 
que naquele tempo con-
seguia fazer de um salão 
que funcionava como 
refeitório de dia, trans-
formar-se num lindo 
salão de baile, propor-
cionando noites ines-
quecíveis aos moradores 
de Rafard, quando nossa 
cidade era cheia de vida, 
com a força de um povo, 
que unia a todos.

Grato por nos brindar 
com sua leitura. Abraço 
fraterno.

Uma foto para �car na história
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Valor: R$ 83,676 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)
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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

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.

ANUNCIE
ASSINE

Ligue ou chame 
no Whatsapp:
19 3496-1747

Na noite de quinta-
-feira, 13, o prefeito de 
Capivari, Vitor Hugo 
Riccomini (PSL), anun-
ciou durante uma live no 
Facebook, o reforço das 
medidas de prevenção 
contra a Covid-19. 

Entre os anúncios 
estão as barreiras sani-
tárias nas principais en-
tradas da cidade e a hi-
gienização onde há alto 
fluxo de pessoas.

Nas barreiras sanitá-
rias, que terão funciona-
mento no Portal da Ci-
dade, na avenida Itália 
e próximo a ponte 
que dá acesso a Ra-
fard, será aferida a 
temperatura corpo-
ral das pessoas que 
entram na cidade. 
Caso algum moto-
rista ou passageiro 
seja flagrado com a 
temperatura alta ou 
sintomas gripais, 
a pessoa receberá 
orientações para 
procurar o pron-
to-socorro e man-
ter distanciamento 
social. O cidadão 
poderá ainda ser 
acompanhado até 
uma unidade de 
saúde caso seja 
preciso.

A ação contará 
com participação 
da Guarda Civil 
em conjunto com a 
Secretaria de Saú-

de. 
De acordo com Mau-

ro Júnior, secretário de 
Segurança Pública, as 
barreiras serão interca-
ladas em dias, horários e 
locais.

Outra medida de pre-
venção que será adota-
da é a higienização nos 
locais de maior movi-
mento, tais como a Pra-
ça Central, Centro de 
Especialidades, Posto de 
Saúde Central e a área 
externa da Santa Casa. A 
operação conta com uma 
parceria entre a Defesa 

Civil e a Prefeitura de 
Monte Mor, onde serão 
usados 60 litros de pro-
duto específico para de-
sinfecção, doados pelo 
Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae). A 
Defesa Civil de Capivari 
dará apoio nas ações.

Riccomini reforçou 
que o combate à pande-
mia é dever de todos. “A 
prefeitura está fazendo 
a parte dela e é preciso 
que a população cola-
bore. Graças a parce-
ria com a Prefeitura de 
Monte Mor, a operação 

de higienização 
não terá custos à 
prefeitura. Agrade-
ço ao Prefeito de 
Monte Mor pelo 
apoio.” afirmou.

O prefeito acres-
centou medidas de 
reforço a fiscaliza-
ção. “Não vamos 
tolerar aglomera-
ção, festas clandes-
tinas e situações 
que possam colo-
car a população em 
risco”, enfatizou. 

Denuncias po-
dem ser feitas pelo 
telefone 153, da 
Guarda Civil.

Boletim
Na tarde de 

quinta-feira (13), 
a Vigilância Epi-
demiológica da ci-
dade informou que 

foram registrados 46 
novos casos da doença, 
totalizando 5012. Os da-
dos se referem apenas a 
cidade de Capivari.

Outras 74 pessoas 
aguardam o resultado de 
exames. Capivari acu-
mula 95 óbitos causados 
pelo Coronavírus.

Outro problema na 
cidade diz respeito à fal-
ta de leitos de UTI. De 
acordo com os dados, a 
UTI Covid da Unimed 
está com 100% de ocu-
pação. Para piorar, as 
internações clínicas e o 
suporte ventilatório da 
Santa Casa de Miseri-
córdia também estão lo-
tados.

Vacinação
Neste momento, a 

faixa etária de vacinação 

atende pessoas com 60 
anos ou mais e pessoas 
com comorbidades de 
55 a 59 anos, síndrome 
de Down e transplanta-
dos de 18 a 59 anos, pes-
soas que recebem BPC 
de 55 a 59 anos e puér-
peras (mulheres que ti-
veram filho nos últimos 
45 dias) com 18 anos ou 
mais.

Rafard
Segundo o último 

boletim divulgado pela 
Prefeitura de Rafard, na 
quarta-feira (12), a ci-
dade registra 687 casos 
positivos da Covid-19. 
Outras 31 pessoas 
aguardam o resultado 
de exames. Rafard já 
acumula 13 óbitos pela 
doença.

Capivari anuncia novas medidas 
de higienização contra a Covid-19

Coronavírus  |  Entre os anúncios estão as barreiras sanitárias nas principais entradas da cidade e a higienização onde há alto fluxo de pessoas

Guardas Civis Municipais deverão cuidar de barreiras sanitárias em dois pontos da cidade (Foto: Divulgação/PMC)
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Para comemorar os 
30 anos de fundação, o 
jornal O Semanário vai 
sortear mais de 30 prê-
mios entre os assinan-
tes do impresso. Com 
o slogan “O aniversário 
é nosso, mas o presente 
pode ser seu!”, a empre-
sa vai sortear 1 prêmio 
por semana (toda sexta-
-feira) até o final do ano. 
Os vouchers e prêmios 
oferecidos por empresas 
parcerias somam mais 
de R$ 8 mil.

A promoção é ex-
clusiva para os atuais e 
novos assinantes do im-
presso. Para participar 
dos sorteios semanais, 
o assinante deverá estar 
em dia com os paga-
mentos.

Segundo a diretora 
administrativa d’O Se-
manário, Deise Campa-
nholi, o primeiro sorteio 
será realizado no dia 4 
de junho. “Faremos os 
sorteios ao vivo pelo 
Facebook e Instagram 
do jornal. Divulgare-
mos nas redes sociais os 
prêmios que serão sor-
teados a cada semana”, 
conta.

Para se tornar um as-
sinante, receber o jornal 

no conforto da sua casa 
e ainda concorrer aos 
prêmios, basta fazer a 
assinatura, por apenas 
R$ 120 à vista ou par-
celado no cartão de cré-
dito. O interessado pode 
solicitar uma assinatura 
pelo telefone do escri-
tório ou mandar men-
sagem pelo WhatsApp 
(19) 3496-1747.

“Quero agradecer de 
coração os comércios 
que aderiram a cam-
panha dos 30 anos d’O 
Semanário. Mesmo em 
tempos tão difíceis, eles 
demonstraram a for-
ça e a importância do 
incentivo ao nosso co-
mércio”, reconhece o 
proprietário do jornal, 
Túlio Darros.

Prêmios
São 19 empresas par-

ticipando da campanha 
de aniversário do jornal 
O Semanário, que con-
tribuíram com 32 prê-
mios para serem sorte-
ados entre os assinantes 
do impresso.

Confira os prêmios: 4 
sorteios de voucher no 
valor de R$ 250 cada 

para retirar em produtos 
na loja V2; 3 sorteios 
de voucher no valor de 
R$ 250 cada para retirar 
em produtos na Ótica 
Capivari; 3 sorteios de 
Alinhamento + Balan-
ceamento + Oxi-Saniti-
zação na Capivari Auto-
móveis; 2 sorteios de kit 
churrasco contendo bol-
sa térmica com produtos 
Frinni + carnes da Ste-
akHouse; 2 sorteios de 
voucher no valor de R$ 
250 cada para retirar em 
produtos na Sobreloja 
Sirene Callegari; 2 sor-
teios de voucher no va-
lor de R$ 250 cada para 
retirar em produtos na 
loja New Fit; 2 sorteios 
de voucher no valor de 
R$ 250 cada para retirar 
em produtos na Fênix 
Informática; 2 sorteios 
de voucher no valor de 
R$ 250 cada para retirar 
em produtos na Marro-
ni Calçados; 2 sorteios 
de 1 Smartband Xiaomi 
Mi Band 4 Global da 
Xtreme Informática; 2 
sorteios de voucher no 
valor de R$ 250 cada 
para retirar em produtos 
na Sobreloja Bresciani; 
1 voucher no valor de 
R$ 250 para retirar em 

combustível no Postão 
Rafard; 1 voucher no 
valor de R$ 250 para 
retirar em produtos no 
Supermercado Callega-
ri do Centro de Rafard; 
1 voucher no valor de 
R$ 250 para retirar em 
produtos na Sobreloja 
Callegari do Centro de 
Rafard; 1 voucher no 
valor de R$ 250 para 
retirar em produtos na 
loja Par Perfeito; 1 vou-
cher no valor de R$ 250 
para retirar em produtos 
na Padaria Pão Nosso; 
1 voucher no valor de 
R$ 250 para retirar em 
produtos na JD Gelo; 1 
voucher no valor de R$ 
250 para jantar no Tarê 
Pizzaria & Sushi; 1 vou-
cher no valor de R$ 250 
para retirar em produtos 
na Casa Forner.

“Essa é uma forma 
que encontramos de 
comemorar essa data 
tão marcante para O 
Semanário. Nada me-
lhor do que presentear 
as pessoas que querem 
estar bem-informadas e 
aguardam ansiosas, toda 
semana, pelas notícias 
da nossa querida Rafard 
e região”, explica Túlio 
Darros.

O Semanário vai sortear mais de 30 prêmios 
entre os assinantes do jornal até o fim do ano

Assinantes  |  Serão mais de R$ 8 mil em vouchers e prêmios oferecidos por empresas parceiras; sorteios acontecerão toda sexta-feira a partir de junho




