
Migração de Aglomerado Urbano para Região Metropolitana 
representará um salto de desenvolvimento para os municípios da região, 
inclusive para Rafard, Capivari e Mombuca.  Página 12

Hospitais lotados: pacientes 
Covid lutam pela vida à 
espera de uma vaga na UTI

Legislativo representa Rafard no encontro 
da Região Metropolitana de Piracicaba

Famílias recorrem à Justiça para conseguir uma vaga, mas leitos  
estão escassos na região. Capivari tem 107 óbitos confirmados por 
Coronavírus e mais de 5 mil casos registrados da doença.  Página 7

BALANÇO

Exploração 
sexual de crianças 

e adolescentes: 
Capivari teve 

18 denúncias em 
2020 e 8 em 2021

Página 11

Projeto de Arborização prevê 
mais qualidade de vida 
ambiental em Rafard
Plantio deve começar no segundo semestre, com as 
primeiras mudas no bairro da bomba. Página 12
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OpiniÃo
A agonia da espera
Na edição de hoje, trazemos uma reportagem 

sobre o caos que assola o sistema público de Saúde 
da nossa região. Passado mais de um ano desde o 
início da pandemia do Coronavírus, pessoas conti-
nuam perdendo suas vidas sem se quer ter a chan-
ce de receber os cuidados necessários em um leito 
de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Enquanto o Governo do Estado de São Paulo 
anuncia constantes quedas no número de casos e 
internações, aqui na região de Piracicaba os casos 
da doença só aumentam.

De um lado - segundo dados divulgados na co-
letiva de quarta-feira (19) -, o governo estadual diz 
que a taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado 
é de 79% e na grande São Paulo é de 76,9%.

Esses números não refl etem a realidade pelas 
‘bandas de cá’, já que desde fevereiro deste ano, 
Capivari segue com 100% de ocupação nos leitos 
de UTI disponíveis em contrato com a Unimed Ca-
pivari, bem como a lotação nas internações clínicas 
e no suporte ventilatório da Santa Casa de Miseri-
córdia da cidade.

Dito isso, vale ressaltar que os pacientes aco-
metidos pelo Coronavírus em Capivari, Rafard ou 
Mombuca, amargam dias e até semanas à espera 
de uma vaga em leitos de UTI nas cidades da re-
gião.

Em muitos casos, devido ao profi ssionalismo e 
cuidado de toda equipe da Santa Casa de Capivari, 
os pacientes acabam reagindo ali mesmo, utilizan-
do a estrutura disponível no hospital. 

Infelizmente, nem todos os pacientes têm a mes-
ma sorte. Enquanto a família busca meios judiciais 
por uma vaga, o paciente luta pela vida. Depois de 
dias ou semanas sem os cuidados necessários dis-
poníveis em um leito de UTI, muitos perdem essa 
luta.

Segundo dados da Secretaria de Saúde de Capi-
vari, neste momento, 6 pacientes carecem destes 
cuidados especiais disponíveis nas unidades de te-
rapia intensiva. 

O prefeito de Capivari, Vitor Riccomini, já de-
clarou em outras oportunidades, que a Santa Casa 
do município tem a estrutura necessária para ati-
var 10 leitos de UTI, no entanto, não consegue o 
apoio fi nanceiro dos governos estadual e federal 
para manter essas unidades. Outro detalhe citado 
é a falta de profi ssionais para compor a equipe na 
unidade.

Vale ressaltar que o número de casos cresce 
assustadoramente na região. Em Capivari, na se-
gunda-feira (17), foram 68 novos casos. No dia se-
guinte, mais 57 novos infectados. Já na quarta-fei-
ra (19), foram mais 41 novos casos da doença. Ou 
seja, nesses 3 dias, a média de pessoas infectadas 
pela Covid-19 na cidade foi acima de 55 por dia.

Em Rafard e Mombuca não está diferente. Na 
Cidade Coração, foram registrados 33 novos casos 
em menos de uma semana.

Para encerrar, cabe lembrar que Capivari soma 
103 óbitos confi rmados pela doença. Cerca de 10% 
da população capivariana já contraiu a doença, os 
números de confi rmados apontam 5.224.

E para encerrar, nunca é demais alertar que a 
conscientização da população é papel essencial na 
luta contra essa doença. Da mesma maneira que 
existem direitos, devemos nos lembrar dos deveres 
de cidadão e da compaixão para com o próximo.

Não é preciso ir longe para notar o desrespeito 
do cidadão. Enquanto alguns se enclausuram den-
tro de suas casas, outros estão por aí, nas ruas, sem 
máscara, comemorando não sei o que, na ignorân-
cia e sem se compadecer com a dor do próximo. E 
olha que muitas vezes, esse próximo é da própria 
família ou do ciclo de amizade.

A gente sabe que tudo isso vai passar, mas com a 
ajuda de todos, a vitória pode estar mais próxima. 
Que tal contribuir com a vida?

Editorial

Entre em contato com o autor: 
vendramim1936@gmail.com

FilosoFanDo L�������� V��������
é professor de Filosofi a,  Éti ca e História

Boa notícia pós pandemias
O último livro da Bíblia 

foi escrito há 1921 anos. O 
que ela tem a ver conosco? 
Está antiquada? Precisa ser 
reescrita como disseram? 
Os cristãos creem que 
Deus é Onisciente e se-
gundo o apóstolo S. Pedro, 
Deus é o seu autor e bem 
fazemos em estar atentos a 
ela como uma luz que ilu-
mina em lugar escuro (2 
Ped. 1:19-21). Ora se Deus 
é Onisciente é porque Ele 
conhece o passado, o pre-
sente e o futuro, portanto, 
Suas orientações são ver-
dadeiras, Ele não erra. O 
que diz é e será. “Buscai 
no livro do Senhor e lede 
nenhuma destas coisas fal-
tará... (Isa. 34:16); “Estas 
palavras são � éis e verda-
deiras” Apc. 22:6). Jesus as 
recomendou (João 5:39).  
Mas o que têm de impor-
tante para o nosso hoje? 
Deus prenuncia o evento 
maravilhoso, que porá � m 
a todas as pandemias e le-
vantará o nosso ânimo! 

É anunciada a volta de 
Jesus com poder e grande 
glória (Mat 24:30-31), um 
espetáculo maravilhoso 
com orquestra e coral de 
bilhões de anjos esplendo-
rosos, cujo fulgor ilumina-
rá toda a Terra, apresen-
tarão música paradisíaca, 
linda, tão altissonante que 
ribombará pelas abóbadas 

celestiais. Luz e som com 
muita intensidade e sob a 
ordem de Deus os mortos 
ressuscitarão e os vivos se-
rão transformados (1 Tes. 
4:16-17) ao último toque 
de trombeta do Maestro. 
Esse evento será visto por 
todos os que estiverem vi-
vos e aqueles que O tras-
passaram ressuscitarão 
para vê-Lo e lamentarão 
(Ap. 1:7). Portanto, nem 
todos estarão felizes, mui-
tos até suplicarão pela pró-
pria morte diante do terror 
que se lhes a� gura a pre-
sença do Santíssimo Jesus 
glori� cado (Ap. 6:16).

A luz irradiante de Je-
sus e dos anjos terá o efei-
to de fogo abrasador. Joel 
2:1-4 diz: “tremam todos 
os moradores da Terra, 
pois o dia do Senhor vem 
e está perto: dia de trevas 
e escuridão... Diante dele 
um fogo consome e atrás 
a chama abrasa”. S. João  
previu para esse dia, um 
terremoto tão forte e ex-
tenso qual nunca houve, 
raios, e chuva de granizos 
enormes pesando até 35 
Kg (Ap. 16: 18 e 21). Quem 
poderá suportar a Sua vin-
da? Ninguém, exceto pelos 
transformados por Jesus 
que morreu na cruz para 
salvar os pecadores.

Desta vez, não virá 
como indefeso bebê, numa 

manjedoura, mas como 
Rei Todo-poderoso em 
cuja presença a maioria 
não suportará, pois arde-
rá no fogo (Mal. 3:2 e 4:3). 
Contudo os justi� cados 
por Cristo serão transfor-
mados num corpo imortal, 
glorioso e incorruptível 
(1Cor.15:51-54). O corpo 
dos justos será semelhante 
ao de Jesus ressurreto (1 
João 3:2, Col 3:4).

É inimaginável. Um 
corpo imortal, vivendo por 
toda a eternidade sem � m 
(desculpem-me a redun-
dância), incorruptível, isto 
é, sem ferimentos, doenças, 
envelhecimento, dor, morte 
e ilibados moralmente. Que 
convívio feliz será! Não 
haverá tristeza, nem cho-
ro, nem morte (Ap. 21:4). 
Todos santi� cados, gentis, 
bondosos, alegres, porém 
não inativos, pois planta-
rão, cuidarão da vegetação 
e dos animais e construirão 
casas (Isa. 65:21). O clima 
será ótimo, terra fértil, � o-
res e frutos imperecíveis 
e animais mansos. Não se 
fará mal algum, nem dano 
(Isa 11: 6-9). Todos serão 
transformados e perfeitos 
� sicamente, não haverá 
cego, surdo, mudo, manco, 
aleijado, ou mutilado (Isaí-
as 35:5-6).

“Naquele dia se dirá:” 
com hinos de gratidão e 

louvor “Certamente este 
é o nosso Deus, nele con-
� amos. E ele nos salvou... 
na sua salvação exulte-
mos e nos alegremos” (Isa. 
25:9). O mesmo Jesus que 
proporciona alegria, exul-
tação e salvas, como foi 
previsto, é o mesmo Deus 
em cuja presença todos 
os incrédulos e pecadores 
escondidos nas cavernas 
dirão aos montes e rochas: 
“caí sobre nós, e escondei-
-nos do rosto daquele que 
está assentado no trono, e 
da ira do Cordeiro” (Ap. 
6:15-16). 

Enquanto os salvos, ra-
diantes e rejuvenescidos 
e jubilosos, ascendem em 
companhia dos anjos ao 
encontro do Salvador, os 
pecadores se lamentarão 
pedindo a morte, e ao res-
plendor de Deus, e de ou-
vir a “estrepitosa” música 
celeste, em vão, tentarão 
esconder-se, e ver-se-ão 
em meio à destruição nun-
ca vista! Terrível e imutável 
será a situação destes, para 
aqueles grande regozijo!

Em que grupo estare-
mos? Hoje ainda podemos 
escolher! A decisão é de 
cada um. “... propus a vida 
e a morte, escolhe a vida 
para que viva” (Dt. 30:19).

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

Tentações, quem não as têm?

Nós espíritas acredita-
mos que a obsessão pode 
causar doenças físicas e 
psíquicas nas pessoas. 

Segundo Allan Kardec, 
o codi� cador do espiritis-
mo, a obsessão seria o do-
mínio que alguns espíritos 
logram adquirir sobre cer-
tas pessoas. 

É a ação persistente 
que um espírito imper-
feito, vingativo ou vicioso 
pode exercer sobre um in-
divíduo. Mas, esse ser é o 
mesmo que viveu na Terra 
e hoje no mundo espiritu-
al se volta contra o encar-
nado. Não são demônios, 
diabos ou satanás – na 
verdade, esses não existem 
são apenas personagens 
simbólicas do mal, da mal-
dade, do egoísmo e do ma-
terialismo.

Marilyn Monroe conce-
deu uma entrevista ao es-
pírito do escritor brasileiro 
Humberto de Campos, am-
bos no Além, que foi trans-

mitida ao médium Chico 
Xavier, indagando se sua 
morte teria sido suicídio.

A jovem, no Além, ne-
gou, dizendo: “A tese do 
suicídio não é verdadei-
ra como foi comentada 
– acentuou ela sorrindo. – 
Os vivos falam acerca dos 
mortos o que lhes vem à 
cabeça, sem que os mortos 
lhes possam dar a resposta 
devida...” 

E esclarece sua morte: 
“A desencarnação me al-
cançou através de tremen-
do processo obsessivo. 
Em verdade, na época, me 
achava sob profunda de-
pressão… Depois de noi-
tes horríveis, nas quais me 
sentia desvairar, por falta 
de orientação e de fé, inge-
ri, quase semi-inconscien-
te, os elementos mortífe-
ros que me expulsaram do 
corpo, na suposição de que 
tomava uma simples dose 
de pílulas mensageiras do 
sono…”

E traz mais detalhes, a 
estrela do cinema, da sua 
passagem para a vida es-
pírita: “Efetivamente, não 
tive a intenção de fugir da 
existência, mas, no fundo, 
estava incursa no suicídio 
indireto. Malbaratara mi-
nhas forças, em nome da 
arte, entregara-me a ex-
cessos que me arrasaram 
as oportunidades de eleva-
ção… não me desvencilhei 
da in� uência perniciosa de 
espíritos vampirizadores a 
cujos propósitos eu aderira, 
por falta de discernimento 
quanto às leis que regem o 
equilíbrio da alma”. (1)

Tentações, quem não as 
têm, não é verdade? Numa 
ou noutra hora somos de-
frontados por diversas 
ideias e pensamentos que 
nos tentam a satisfação, o 
interesse, o apego, a vingan-
ça, a paixão e a ambição. 

Nessas circunstân-
cias, diz Allan Kardec que 
“podemos imaginar um 

espírito malévolo incitan-
do-nos ao mal, ao qual 
somos livres para ceder ou 
resistir, como se tratasse 
de um convite de uma pes-
soa viva. Mas devemos, ao 
mesmo tempo, imaginar 
nosso anjo guardião – ou 
Espírito protetor –, que, 
por sua vez, combate em 
nós a má in� uência, e es-
pera com ansiedade a de-
cisão que vamos tomar”. 

O professor nos aconse-
lha humildade e con� ança 
superior: “Aquele que re-
sistiu a uma tentação de-
ve-o à assistência dos bons 
espíritos, dos quais escu-
tou a voz. Deve agradecer 
a Deus e a seu anjo guar-
dião”. (2)

(1) Estante da vida, Ir-
mão X (Humberto de Cam-
pos) – Chico Xavier – FEB. 
(2) O Evangelho segundo o 
Espiritismo, Allan Kardec – 
Editora EME, tradução de 
Matheus Rodrigues de Ca-
margo.

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

Todo rio procede de uma nascente simples. A maioria dos incêndios se alteia de alguma faísca. 
Assim também sucede com o suicídio e a delinquência... Emmanuel (Chico Xavier) – Paciência – CEU
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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

13/05 - Vera Lucia Coradini dos Santos - 63 anos
13/05 - Wilson dos Santos - 67 anos
13/05 - Isaque Cardoso dos Santos - 35 anos 
14/05 - Carmelindo Aparecido Martins - 61 anos
14/05 - Cirsa Diniz Amancio - 70 anos 
15/05 - Marcos Roberto dos Santos - 54 anos
15/05 - Wellington Campos Borges - 26 anos
15/05 - Ana Ribeiro Mariano - 82 anos
15/05 - Clodenilsa Aparecida da Cruz Campos - 51 anos
15/05 - Luis Moreno Filho - 69 anos
16/05 - Elvis Orival Balthasar - 40 anos
16/05 - Ana Maria Rodrigues dos Santos - 70 anos
17/05 - Wanderley Tonhim - 66 anos
17/05 - Cloeder Giatti - 75 anos
17/05 - Osmar Ananias da Silva - 76 anos
18/05 - Maria de Fatima Oliveira - 60 anos
18/05 - Maria Adelaide Arnoldi Barboza - 64 anos
18/05 - Gioconda Brunelli Favaro - 95 anos
19/05 - Francisco de Souza - 67 anos 
19/05 - Josiane Gomes Souto - 31 anos
19/05 - Querli Cristina Aparecida Diniz Osorio - 49 anos
19/05 - Vilma Aparecida Rodrigues Bicudo - 56 anos
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A Divisão de Meio 
Ambiente da Prefeitura 
de Rafard deu início a 
um Projeto de Arboriza-
ção, que tem por objeti-
vo fazer parcerias para o 
plantio de árvores, come-
çando pelo perímetro ur-
bano, e a longo prazo, se 
expandindo para a área 
rural, com o refloresta-
mento das áreas de pre-
servação permanente. 

A previsão para o iní-
cio do plantio nas vias 
públicas é para o segun-
do semestre de 2021, 
entre os meses de julho 
e agosto, com a primei-
ra fase começando pelo 
bairro da bomba e área 
central do município. 

Entre os benefícios 
da iniciativa, segundo 
dados do projeto, estão a 
diminuição da poluição 
e do calor, aumento da 
qualidade de vida am-
biental, maior absorção 
da água da chuva, o que 
auxilia na prevenção de 
enchentes, e embeleza-
mento da cidade. 

“O projeto está na fase 
inicial e uma das ações 
é o Inventário de Arbo-
rização Urbana, que é 
um diagnóstico preciso 
do município, quanto à 
necessidade, quantidade 
de árvores existentes e 
os locais do novo plan-
tio”, afirma a engenhei-

ra florestal civil, Natália 
Sampaio Santos, que 
também é chefe da Di-
visão do Meio Ambiente 
de Rafard.

A engenheira explica 
também, que as árvores 
são, comprovadamente, 
agentes diretos na me-
lhoria da qualidade de 
vida da população, e que 
o município de Rafard, 
de acordo com uma re-
solução emitida, desde 
2007, pela Secretaria Es-
tadual de Meio Ambien-
te, é apontada como área 
prioritária para o reflo-
restamento, e que segun-
do os dados levantados, 
apenas 10,2% de seu ter-
ritório é arborizado.

Para que o projeto 
possa começar na prá-
tica, será preciso passar 
pela aprovação da Câ-
mara Municipal. Nas 
próximas semanas dará 
entrada no Legislativo o 
Projeto de Lei de Arbori-
zação Urbana de Rafard, 
um passo importante 
para o início do proje-
to, uma vez que, segun-
do Natália, o município 
ainda mantém legislação 
desatualizada quanto à 
temática ambiental.

O financiamento das 
etapas de arborização 
será com recurso próprio 
do governo municipal, e 
o projeto visa também 
parcerias com órgãos 

como a CPFL (Compa-
nhia Paulista de Força 
e Luz), visando o plan-
tio seguro de árvores e 
a adaptação dos fios da 
rede elétrica, e o Con-
sórcio das Bacias PCJ, 
com a doação de mudas.

Os munícipes também 
podem aderir à iniciativa 
plantando mudas de ár-
vores em frente às suas 
casas ou terrenos particu-
lares. Para isso, é preciso 
solicitar as orientações 
para o plantio correto e 
as mudas mais adequa-
das. As informações po-
dem ser obtidas através 
do e-mail ambiente.ra-
fard@gmail.com ou pelo 
telefone 3496-5819.

Projeto de Arborização 
prevê mais qualidade de 
vida ambiental em Rafard

Novidade  |  Plantio deve começar no segundo semestre, com as primeiras mudas no bairro da bomba

Natália Sampaio Santos explica que projeto está na fase de inventário de arborização urbana  (Foto: Arquivo pessoal)

A entidade sem fins 
lucrativos Asturba/Bar-
ca de Capivari, através 
de sua Diretoria Social, 
está promovendo uma 
campanha de arrecada-
ção de fraldas descartá-
veis e leite.

As doações serão 
destinadas às famílias 
carentes do município 
e também para a Santa 
Casa. A Campanha, inti-
tulada de Chá do Povo, 
está com pontos de co-
leta em supermercados 
da cidade e conta com 
empresas e grupos par-
ceiros que apoiam a ini-

ciativa.
A Asturba/Barca tam-

bém realizou uma cam-
panha de arrecadação 
de alimentos. Foram 60 
dias de trabalho voluntá-
rio, entre a arrecadação 
e distribuição das cinco 
toneladas de alimentos.

“O resultado foi fan-
tástico e, com certeza, 
nossa Campanha Fome 
Zero ajudou muitas fa-
mílias a passarem por 
este momento difícil da 
pandemia”, afirma Dio-
go Tedeschi (Gelinho).

As doações de ali-
mentos aconteceram nos 

bairros Moreto, Castela-
ni, São João, Morro São 
Luiz, Santa Teresa d’Ávi-
la, Pinhalzinho, Bosque 
dos Pinheiros, Jardim 
Branyl, entre outros.

Os pontos de arreca-
dação de fralda e leite 

estão nos supermerca-
dos Monte Serrat, Super 
Centro, Armelin, Doce 
Lar, Pare Aqui, e tam-
bém na central da Uni-
med, em frente à praça 
central, e na Rádio FM 
Alternativa.

Asturba/Barca arrecada cinco toneladas 
de alimentos e abre nova campanha

Solidariedade  |  Associação lançou nova campanha, agora para arrecadar leite e fralda

Mais de 5 toneladas foram arrecadas na campanha  (Foto: Divulgação/Barca)
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Dia 21/05
Shirley de Almeida
Everton Ap. Xavier
Laura Balan Tonin
Wilson Armelin
Julia Balan Tonin
Magali Ap. Zape
Gabriel Tonin
Gabriel Prata
Rodrigo Galdino
Marcio Jose Mendes
Queren Elias Oliveira
Keith de Menezes
Juliana Callegaro
Vanessa Destro
Daniela Cardoso Zuin

Dia 22/05
Selma Regina Vicente Feliciano
Rita de Cássia Barboza
Pedro Henrique Talassi
José Eduardo Colombo
Maria F. Prodoskymi Gabassi
Cassia Neves
Jessica de Maria
Marina Souza Silva
Daiana Godoi
Antonia Silva
Alan Gustavo
Angelo Miguel Pavioto
Rita Piron
Fernando Henrique Marciano
Denis Conselvan Colaneri
Samuel Tiaggo
Silvana Antunes de Moraes

Dia 23/05
Micaelen Fernanda Garcia
Alexandre Juliano Benatti Juliani
Franciely Veloso
Samanta Salles
Fernando Juarez
Micaelen Garcia Doriguello
Jailson Pereira
Barbara de Assis
Bia Blotta
Mariane Risso
Rebeca Forti Busato
Ianca Leal
Rogerio Assalin
Gisele Dulci
Lilian Menezes da Costa
Caroline Piai Stenico

Dia 24/05
Patricia Oliveira Lucas
Murilo Colombo Zamuner
Lúcio César Franchi
Andressa Benatti
Luis Atílio Bicudo
Ariana Rodrigues Cardoso
Raissa Vitória Antonelli Moraes
Vinicius Eduardo Manoel

Natali Parazi Fabrício
Eliane Neres dos Santos
Danielle Oliveira
André Luiz Quagliato
Lisandra Bueno
Odete Bortolucci
Alyne Jesus 
Rodolfo Alves
Christofer Ferreira
Valkyria Passos
Eliabe Cassiere

Dia 25/05
Elieder Rafael
Matheus P. da Silva
Patrícia Rafaela de Almeida
Daniela Rogatto
Fernando de Brito Garcia
Mauro César Piffardini Savassa
Matheus Bragion Silva
Fábio Chiarini
Rosilene Doriguello Bet
Renata Fontolan dos Reis
Carlos Sensiate
Jeferson Suzete Barbosa
Eliana Araujo de Sena
Selma Brunharo Campos
Wilson José Pompeu
Roseli Doriguello Quagliato
Jeferson Barboza
Kheila Reis

Dia 26/05
Larissa Rodrigues de Jesus
Rafael Manfrinato
Vilma da Rocha Arruda
Felipe Nalesso
Arthur Giacomini
Tiago Machado Salvador
Marcela Dias
Gleice Rodrigues
Gisele Bazilio
Vanessa Messias

Dia 27/05
Marcio Aurélio de Rissio
Carina Pereira Rossi
Márcio Angelin Silveira
José Renan Gomes
Daniela Mano
Leni Lobo Tome
Leticia Simionato
Rodolfo Santos
Telma Stein
Laís Fritshe Barata
Ailton Ponce
Valmir Amancio
Dalva Luca
Gisele Silva
Keli A. Berganton
Maria Helena Moraes
Rubens de Souza
Ariane Conceição 

Áries - De 21/03 a 20/04: Nesta semana, ariano, você pode sentir uma necessidade 
muito grande de fazer coisas novas, diferentes ou descansar um pouco. Caso não seja 
possível viver esse desejo, pode ficar fantasiando isso na cabeça, sonhando com um 
momento de paz ou diversão. O ideal, para não perder a paciência ou chutar o balde, é 
perceber seus ritmos internos e respeitar isso ao máximo. Tentar, nem que seja em um 
ou dois dias, fazer um passeio ou meditar um pouco. Vai ser muito bom investir em um 
passeio com o ser amado ou no diálogo, abrindo-se, conversando, buscando compreen-
der e se permitir também ser compreendidos. Cuidado com desgastes sobre ideias dife-
rentes. Mantenha a união e a capacidade de dialogar com leveza e verdade. Sua força 
de liderança e gentileza são essenciais para que as coisas fluam. Não pense apenas em 
produtividade e quantidade, mas em qualidade e constância também.

Touro - De 21/04 a 20/05: As emoções podem ser desafiadoras: ao mesmo tempo 
em que a força das suas emoções está criando intensamente, cuidado para não não per-
derem a mão, tornando-se absolutamente cansativos, melindrados ou ainda mimados, 
vendo apenas os seus interesses. O amor fluirá se vocês conseguirem manter o coração 
generoso e absolutamente verdadeiro em relação às emoções que estão sentindo. A 
presença de Vênus em Gêmeos ajuda muito para que vocês consigam trocar e oferecer 
segurança, gerando oportunidades de reaproximação. Portanto, se estiver precisando, 
é uma semana para fazer as pazes ou, se errar, pedir desculpas. O trabalho precisa de 
equilíbrio. Caso não consiga descansar e dosar suas ações, abandonando as impulsi-
vidades, poderá perder oportunidades de fazer bons negócios. Pondere e pense antes 
de tomar decisões.

Gêmeos - De 21/05 a 20/06: Semana em que a imaginação pode vir com tudo, 
trazendo boas ideias e também paranoias que causam pressão na mente. Respire, ge-
miniano! Abandona a necessidade de ter razão e as preocupações. Libere a pressão e 
busque agir com mais leveza e menos agressividades! Aposte em colocar atenção em 
sua sensibilidade, deixando vir à tona a sua imensa criatividade! Acredite no seu poder 
de sedução, querido geminiano. Você pode e deve apostar nessa leveza da conquista. 
Nesta semana em que a Lua cresce, mesmo com aspectos desafiadores, você está 
criativo e divertido, o que pode atrair olhares. Esta semana não está muito produtiva para 
os geminianos; está mais favorável para resolução de assuntos rápidos e que envolvem 
trocas e diálogos. Pode ser que surjam boas novas, boas ideias, trocas e reconhecimen-
to, mas nesta semana o foco não será o forte.

Câncer - De 21/06 a 20/07: A semana começa puxada e vai ganhando leveza no fi-
nal, quando você poderá, enfim, descansar. É uma semana desafiadora para desapegar 
e seguir para um caminho de soltura e despreocupação. Aposte em manter o foco e os 
limites bem definidos. Tome cuidado com distração excessiva ou procrastinação. As re-
lações podem ser desafiadoras nesta semana, mas, ao mesmo tempo, você estará bas-
tante interessado em defender quem você ama, mas podem também brigar com essas 
pessoas, exigindo ou impondo o seu ponto de vista. Aposte na leveza e no desapego. 
O trabalho precisa de foco, persistência e capacidade estratégica. Se conseguir manter 
em mente essas capacidades, poderá se sair muito bem nesta semana, avançando e 
resolvendo problemas.

Leão - De 21/07 a 22/08: Pode ser, para os leoninos, a chance de se reorganizar 
internamente, encontrar suas verdades, abandonar as fantasias e as ilusões, mas não 
se esquecer de que a verdade não tem a ver com dureza e mau humor, e sim com amor 
e leveza. Falar a verdade traz conexão e leveza. Falar a verdade para si mesmo é um 
ato de amor-próprio. É uma boa semana para valorizar e motivar mais as pessoas à sua 
volta. Os seres amados se sentirão mais acolhidos se você se orgulhar mais do que eles 
fazem! O trabalho vai render muito mais se você compartilhar, confiar e trabalhar em 
equipe, percebendo que as pessoas estão unidas em prol do mesmo objetivo. Se está 
sentindo que está nadando contra a corrente, refaça sua rota e volte à tribo: junte-se aos 
seus e se fortaleça.

Virgem - De 23/08 a 22/09: Semana em que você pode sentir muito mais o impacto 
das mudanças de energia no céu. Portanto fica o alerta para que você perceba as ilu-
sões e as fantasias que podem estar começando a surgir na sua cabeça ou que já estão 
por aí e que você toma como verdade. É importante ir para a vida real e experimentar 
a jornada com leveza, sem criações mirabolantes ou expectativas irreais a respeito das 
coisas. Simplificar é a solução nesta semana. O amor é e sempre será a resposta para 
que tudo se abra na vida. E é assim para você, virginiano. Mais do que nunca. Júpiter 
traz sorte para o amor, mas antes você precisa abandonar as expectativas a respeito do 
outro e as ilusões do que o outro deveria ser. Veja as pessoas — e você mesmo — como 
elas realmente são. Sem idealismos e romantismos exagerados. Haverá bons acordos 
e bons resultados se você ousar levar leveza e boas palavras para o local de trabalho.

Libra - De 23/09 a 22/10: Tome cuidado com as irritações durante a semana. Além 
disso, cuidado com a dependência de estar sempre em grupo, com amigos, e sentindo 
ciúme e controle em relação a eles. Aprender a dosar essas relações é a chave para 
não ficar à mercê desses grupos. É importante abrir a mente para novas pessoas, novas 
conversas e para uma conexão com a sua sensibilidade, o seu mundo e os seus sonhos, 
independentemente das pessoas à sua volta. É um bom momento para debater ideias, 
crescer junto, aparar as arestas e reafirmar sonhos em conjunto. As parcerias que con-
seguirem olhar para a mesma direção estarão fortalecidas! É importante ter iniciativa 
para se colocar à frente das situações no trabalho; isso mostrará coragem e vontade de 
realizar, colocando você em destaque, libriano!

Escorpião - De 23/10 a 21/11: É uma semana desafiadora, escorpiano, mas você 
tira de letra, porque desafio é o tempero que move você! Portanto saiba ser firme em 
suas ideias e intenções, mas, ao mesmo tempo, saiba acolher e ouvir as necessidades 
das pessoas à sua volta, mesmo aquelas que podem divergir do seu ponto de vista. Se 
souber ter flexibilidade, conseguirá dosar isso sem embates desnecessários. Saber ouvir 
e levar novos pontos de vista ao ser amado pode fortalecer a relação. Ajudar, aconselhar 
e acolher. Essas são as tarefas para os escorpianos em relação ao amor nesta semana. 
Use sua força de liderança para o trabalho nesta semana. Você será ouvido e, mais do 
que isso, vai se sentir capaz de organizar boas ideias.

Sagitário - De 22/11 a 21/12: É uma semana de emoções intensas e de necessida-
de de abandonar o controle. Júpiter em Peixes mexe muito com as suas emoções e com 
a sua necessidade de renovar e de buscar mais liberdade. As questões do dia a dia po-
dem trazer mais responsabilidade e trabalho do que você gostaria, então respire e tente 
equilibrar o máximo possível as situações para não perder a cabeça. Se não conseguir 
dialogar e manter uma visão equilibrada das coisas, com imparcialidade e mais frieza, 
as relações podem acabar sendo bodes expiatórios para o seu estresse. Reflita antes de 
falar as coisas para não magoar as pessoas que você ama. Muito trabalho requer orga-
nização e dedicação, mas no fundo você pode estar um tanto quanto caótico e não sa-
bendo lidar com pressão ou cobranças. A solução sempre envolve diálogo e ponderação.

Capricórnio - De 22/12 a 20/01: É uma semana em que pode ser difícil manter o 
foco e, ao mesmo tempo, pode ser que você tenha que dar o braço a torcer e mudar 
de ideia, de estratégia ou refazer alguma coisa já iniciada. Muitas vezes, refazer um 
processo pode trazer um novo olhar sobre o assunto, então aproveite essa oportunidade 
sem mau humor. Vale a pena ter iniciativa para falar com aquela pessoa especial e abrir 
o coração e ter coragem para mostrar suas emoções. Você não vai se arrepender de 
tentar, já que Marte em Câncer abre os caminhos para as relações. Para os comprome-
tidos, aproveite essa energia para reencontrar a paixão, mas cuidado para não ir para o 
caminho oposto: brigas e discussões. Trabalho pede organização e foco. Isso pode ser 
desafiador. Vale a pena redobrar a atenção para não ter retrabalho ao longo da semana.

Aquário - De 21/01 a 19/02: É uma semana em que é preciso segurar gastos. Na 
verdade, todos os excessos precisam ser contidos. É bem importante manter o corpo 
ativo e a mente limpa de preocupações e devaneios. O amor pode ser a grande válvula 
de escape e de diversão desta semana. Estar com pessoas que você ama, inclusive os 
filhos, se você tem filhos, será o ponto de mais alegria para você nesta semana. Haverá 
ótimo entrosamento para relações já estabelecidas e para aquelas que estão come-
çando. Pode ser difícil manter os limites no trabalho, dizer “não” e se manter são e não 
sobrecarregado, por isso fica o alerta de não ceder a nenhum exagero, senão terminará 
a semana sobrecarregado.

Peixes - De 20/02 a 20/03: A semana pede comprometimento com a saúde. Além 
disso, é uma boa semana para organizar assuntos do cotidiano e da casa. É importante 
movimentar o corpo e manter uma alimentação mais leve. Para que as relações fluam, 
você precisa estar emocionalmente aberto ao diálogo e disposto a ouvir mais do que 
falar. Quanto mais conseguir ser organizado e dedicado, mais a semana fluirá. Tome 
cuidado com a dispersão e com a falta de senso de prioridade. Faça uma lista das coisas 
mais importantes que precisam ser feitas nesta semana para manter o foco!

Horóscopo
NOVELAS

Império – Globo – 21h - sexta-feira: Téo 
expulsa Érika de sua casa. Maria Marta con-
ta para José Alfredo que Maria Clara convi-
dou Cristina para a festa da empresa. Tuane 
sugere que Jurema se hospede na casa 
de Xana. José Alfredo se lembra de uma 
conversa que teve com Cristina. Cristina 
se aconselha com Vicente. Orville se sente 
culpado por explorar Salvador. Du avisa que 
João Lucas foi à casa de Maria Ísis e Ma-
ria Marta afirma que ele terá uma surpresa. 
João Lucas encontra José Alfredo na casa 
da amante.

Salve-se Quem Puder – Globo – 19h - sex-
ta-feira: Diante da ameaça de Dominique, 
Renzo decide voltar a trabalhar com a tia. 
Helena marca um encontro com alguém mis-
terioso e pede a Micaela que despiste Hugo. 
Ermelinda consegue alcançar o taxi das me-
ninas. Alan estranha o atraso de Kyra/Cley-
de. Petra dá um sumiço nos ratos, Madonna 
e Justin Bieber, para se vingar dos filhos de 
Alan. Alexia, Kyra e Luna disfarçam Ermelin-
da de vendedora de doces, para facilitar a 
entrada delas no prédio empresarial de Do-
minique. Dominique mostra a Renzo a plani-
lha em seu escritório com a movimentação 
financeira da quadrilha nos últimos meses. 
Alexia aciona o alarme de incêndio do pré-
dio, forçando a saída de Dominique e Renzo 
do escritório. Alexia, Kyra e Luna encontram 
a planilha no computador de Dominique.

A Vida da Gente – Globo – 18h - sexta-fei-
ra: Ana fica arrasada com a partida de Júlia. 
Marcos vê Sofia e Miguel se beijando. Rodri-
go não consegue fazer Júlia contar para ele 
o que aconteceu na casa de Ana. Eva exige 
que Manuela pague um novo tratamento 
para Ana. Renato diz a Alice que precisa pe-
dir perdão a Vitória como parte do programa 
de recuperação. Rodrigo fala para Manue-
la que tentará ajudar Ana a se reaproximar 
de Júlia. Rodrigo sugere que Ana dê um 
cachorro para Júlia. Renato procura Vitória.

Malhação – Globo – 17h30 - sexta-feira: 
Karina tenta se aproximar de Duca. Pedro e 
Rominho temem as atitudes de Joaquina no 
palco. Sol se enfurece com Santiago e aca-
ba com o show. Dandara conta para Gael 
que Bianca e João querem descobrir quem 
é o pai de Karina. Gael se recusa a fazer um 
exame de DNA com Karina. Sol tenta voltar 
à galera da Ribalta. René afirma a Edgard 
que nunca revelará quem assediou Ana. 
Scorpio avisa a Duca que se encontrará 
com ele quando o show principal começar. 
Joaquina desiste de cantar, e todos da ban-
da entram em pânico. Bianca agride João 
por tentar beijá-la à força. Pedro implora 
que Sol suba ao palco, mas ela hesita. Gael 
pede para Bianca não contar a Karina que 
ela pode não ser sua filha biológica. Duca 
procura Alan, mas encontra Lobão e Nat.

Nazaré – Band – 20h20 - sexta-feira: Du-
arte vai para a fábrica e anuncia que vai 
assumir a presidência da empresa. Verô-
nica não gosta da notícia. Felix diz que vai 
ajudar, mas tenta convencer o sobrinho do 
contrário. Nazaré conta a Toni que irá tra-
balhar com Duarte. Toni reage mal à notícia 
e acaba discutindo com Nazaré. Felix tenta 
comprar as terras de Dolores que recusa a 
proposta. Felix oferece tratamento médico 
para a mãe de Nazaré, que aceita a oferta. 
A namorada de Duarte não gosta de ideia de 
Nazaré ser assistente do namorado. Verôni-
ca encontra a irmã Ruth desmaiada dentro 
de casa. A irmã conta a Verônica que tentou 
fazer um aborto.

Chiquititas – SBT – 20h50 - sexta-feira: 
Cris percebe que estava no fundo de uma 
foto de Vivi numa pose desfavorável. Vivi 
não havia notado e apaga a foto, mesmo 
assim, Cris fica chateada. Marian observa 
tudo. Dr. Pedro Aiala (Carlo Briani) se reúne 
com Junior e Carmen para fazer sua propos-
ta de compra. Junior deixa claro que não há 
intenção de venda. Na saída, Carmen diz 
que o Café Boutique pode não ser vendi-
do, mas que o Orfanato é dela e, por isso, 
podem manter contato. Gabriela conta para 
Miguel do sonho e declara um trecho da mú-
sica cantada pela mulher em seu sonho. Mi-
guel reconhece a música e diz que a mulher 
é Valentina. Marian incentiva Cris a fazer 
maldade com Vivi. Ela diz que Cris deveria 
tirar uma foto de Vivi em uma pose constran-
gedora para publicar na internet. Vitor vai até 
o Café Boutique falar com Érica, que entrega 
a receita do muffin para ele. Rafa e Mosca 
avisam que Janu e Bel agora fazem parte do 
grupo do pessoal do Orfanato Raio de Luz. 
Cris não consegue tirar fotos ruins de Vivi. 
Matilde continua com o plano de tentar re-
conquistar Chico, visando o dinheiro que ele 
recebeu de Junior pela receita do muffin. Na 
cadeia, presa injustamente no lugar da irmã, 
a verdadeira Ernestina diz que Matilde sem-
pre roubava tudo que era dela, até mesmo 
os namorados. Ela se lembra de quando era 
jovem e Matilde saiu com seu primeiro amor 
no lugar dela. Ernestina diz que esse tempo 
injusto na cadeia fez ela perceber que não 
pode ser tão boa e jura que irá se vingar da 
irmã. Samuca presenteia Vivi, que agradece 
ele com um beijo no rosto. Cris espia tudo 
e Marian aparece. A vilã diz que essa é a 
hora de se vingar e que ela deve postar a 
imagem dizendo que Vivi roubou seu namo-
rado. Vivi vê a foto e discute com Cris. Chico 
diz que gostou da carta escrita por Ernes-
tina, que na verdade é Matilde. Ela chama 
o cozinheiro para um jantar romântico e ele 
aceita. Mosca alega que Janu quase o bei-
jou e acha que dará uma chance para ela, 
pois Mili não quer mais saber dele. Érica fala 
para Francis que Vitor não responde mais as 
mensagens dela. 

Amores Verdadeiros – SBT – 18h15 - sex-
ta-feira: Adriana diz ao pai que soube por 
Salviano que mandou que procurasse o Dr. 

Montanha. Aníbal diz que não podia ficar 
de braços cruzados. Ela diz que talvez al-
gum dia possa acreditar em sua inocência, 
mas por enquanto não. Salviano comenta 
com Francisco que Leonardo está furioso 
por causa da surra que levou e por causa 
de seu envolvimento com Beatriz. Gusmão 
diz a Salviano que ele precisa denunciar 
Leonardo, mas ele se recusa. Nikki diz a To-
másia que já percebeu que a está vigiando. 
Tomásia se defende e diz que só quer o seu 
bem. Nikki diz ao pai que Roy a pediu em ca-
samento. Adriana ameaça Paula com um re-
vólver e exige que lhe diga o que sabe sobre 
sua filha. Paula se comove com o desespero 
de Adriana, mas diz apenas que seu pai lhe 
contou que entregou a bebê assim que nas-
ceu. Adriana diz que começa a entendê-la e 
promete que não comentará com seu pai o 
que acaba de lhe dizer. Salviano pergunta a 
Beatriz se Leonardo a violentou. Ela respon-
de que não, mas Salviano insiste para que 
ela não lhe esconda nada. Vitória se inco-
moda ao ver Aguiar e Josefina abraçados. 
Ele explica que ela é apenas sua amiga e 
guia espiritual.

Triunfo do Amor – SBT – 17h15 - sexta-
-feira: João Paulo diz a Vitória que seus 
filhos prometeram não interferir na relação 
dos pais, mas é muito triste ver sua família 
desunida e pede a ela que pense no que 
lhe disse. Vitória propõe a Maria que ajude 
Pepino a desenhar. Ela aceita e fica feliz 
ao saber que Fernanda também trabalha-
rá com eles. Vitória chega no restaurante 
onde Max espera por ela e se surpreende 
ao ver Osvaldo. Ambos percebem que seus 
filhos marcaram esse encontro para que se 
reconciliem. Maximiliano encontra Lulu e diz 
que sabe que dona Bernarda roubou seu 
filho e o entregou a ela para que cuidasse 
dele. Max pede a Lulu para permitir que faça 
uma gravação de seu relato. Heriberto diz 
a Vitória que não vai pressioná-la, pois não 
quer ser acusado de tê-la separado de sua 
família.

Gênesis – Record – 21h - sexta-feira: Mas-
sá e Adália se casam. Ló e Ayla se assustam 
com as perguntas feitas pelos anjos. As pes-
soas tentam invadir a casa de Ló. Lúcifer é 
surpreendido. Os anjos dão o último aviso a 
Ló antes da destruição de Sodoma.

FILMES

Viagem ao Centro da Terra: O Filme - Glo-
bo - 15h - sexta-feira: Trevor Anderson é 
um cientista cujas teorias não são bem acei-
tas pela comunidade científica. Decidido a 
descobrir o que aconteceu com seu irmão 
Max, que simplesmente desapareceu, ele 
parte para a Islândia juntamente com seu 
sobrinho, Sean, e a guia, Hannah. Entretan-
to, em meio à expedição, eles ficam presos 
em uma caverna e, na tentativa de deixar o 
local, alcançam o centro da Terra. Lá, eles 
encontram um exótico e desconhecido mun-
do perdido.

Supercop: A Fúria do Relâmpago - SBT 
- 23h15 - sexta-feira: Chan Ka Kui é um 
policial de Hong Kong enviado disfarçado 
à China, Tailândia e Malásia para infiltrado, 
acabar com um grupo internacional de tráfi-
co de drogas. Para cumprir tal missão Chan 
ganha a companhia da policial Jessica Yang, 
que se apresenta como sua irmã.

Lutando Contra o Tempo - Record - 23h 
- sexta-feira: Um repórter investigativo en-
contra o corpo mutilado da própria namora-
da. Depois de achar um diário macabro que 
revela a lista das futuras vítimas do assas-
sino, ele precisa correr contra o tempo para 
impedir que os terríveis crimes aconteçam.

Uma Noite de Amor e Música - Globo - 
1h45 - sexta-feira: Nick, recém-separado de 
Tris, se choca ao vê-la com um novo acom-
panhante. Junto com a amiga Norah ele tem 
uma noite de busca, mentira, confusão, sur-
presa e muita música em Manhattan.

A Eterna Namorada - Globo - 3h10 - sex-
ta-feira: Na pequena cidade de Big Stone 
Gap, nas montanhas apalaches da Virgínia, 
Ave Maria Mulligan é uma farmacêutica de 
35 anos autoproclamada a solteirona da ci-
dade. Ela leva uma amável vida ao redor de 
amigos e hobbies, até um dia fatídico, em 
1978, quando ela percebe que não é nada 
do que imaginava que era. Cercada por pro-
postas de casamento, parentes gananciosos 
e celebrações, Ave Maria Mulligan organiza 
uma viagem que pode mudar sua visão de 
mundo e seu lugar nele.

Amor, Felicidade ou Casamento - Band - 
3h45 - sexta-feira: Uma terapeuta de casais 
descobre que seus pais estão se divorcian-
do e tenta salvar o casamento deles. Ao se 
dar conta de que seus esforços não estão 
adiantando, ela começa a questionar o pró-
prio casamento e sua profissão.

Ponte Aérea - Globo - 4h35 - sexta-feira: 
Um voo do Rio de Janeiro para São Paulo 
tem seu curso desviado para Belo Horizon-
te, devido à forte chuva que castiga a capital 
paulista. Diante do imprevisto, os passagei-
ros são hospedados em um hotel para que, 
na manhã seguinte, sigam para São Paulo. 
Entre eles estão o carioca Bruno e a paulista 
Amanda, que se conhecem no hotel. Após 
um rápido flerte, eles passam a noite juntos, 
mas se desencontram no dia seguinte, já 
que Bruno pega um voo logo cedo. Já em 
São Paulo, ele a procura bem no dia em que 
é promovida na agência de publicidade em 
que trabalha. Aos poucos, o sentimento en-
tre eles se intensifica, mesmo que tenham 
que lidar com as dificuldades dos 432 qui-
lômetros de distância entre as cidades que 
vivem.

Novelas e Filmes
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A ocupação dos leitos 
de UTI (Unidade de Te-
rapia Intensiva) para o 
tratamento da Covid-19, 
em Capivari, continua 
em 100%. Desde que 
atingiu a lotação, em 8 
de fevereiro de 2021, os 
números não reduziram 
mais.

Além das UTI’s lota-
das, os casos de conta-
minação pelo Coronaví-
rus continuam subindo. 
Na última quinta-feira 
(20), o município re-
gistrou a marca de 107 
mortes confirmadas pela 
Covid, desde o início da 
pandemia.

Neste mês, de 3 à 20 
de maio, a Secretaria 
Municipal de Saúde di-
vulgou 14 boletins do 
Coronavírus, todos eles 
com 100% de ocupação 
dos leitos de UTI.

Em Capivari, esses 
leitos de UTI para pa-
cientes Covid são man-
tidos através da compra 
do serviço no Hospital 
Unimed. No entanto, 
quando não há dispo-
nibilidade, os pacientes 
entram para Central de 
Vagas, que regula as 
transferências do Sis-
tema Único de Saúde 

(SUS) para outros hos-
pitais da região. O agra-
vante é que esses hos-
pitais também seguem 
com as UTI’s lotadas.

Segundo a Prefeitura 
de Capivari, até a tarde 
de quarta-feira (19), 6 
pacientes Covid aguar-
davam por uma vaga 
de UTI, seguindo inter-
nados na Santa Casa de 
Misericórdia da cidade. 
Sem vagas na Unimed, 
eles estão na Central de 
Vagas e aguardam trans-
ferência para outros hos-
pitais da região.

“Todo paciente que 
necessita de UTI fica 
inserido nos sistemas 
de regulação de va-
gas [Central de Vagas e 
CROSS] e é transferido 
para unidade hospitalar 
que dispuser de leito”, 
informa a nota.

Em muitos casos, 
sem previsão de leitos 
de terapia intensiva, fa-
mílias de pacientes bus-
cam na Justiça o direito 
por uma vaga de UTI. 
Foi o que aconteceu com 
a moradora de Capivari, 
M.A.A.B, de 64 anos, 

vítima da Covid-19.
Segundo familiares, 

ela estava internada na 
Santa Casa, e desde o 
dia 11 de maio, aguarda-
va por uma vaga de UTI. 
Em sete dias de espera, 
o quadro se agravou e 
ela morreu na manhã da 
última terça-feira (18), 
mesmo dia em que a fa-
mília iniciou o processo 
judicial.

Os familiares da mo-
radora afirmaram, que 
mesmo sem a respos-
ta por um leito de UTI, 
a paciente recebeu da 

equipe médica e da en-
fermagem da Santa Casa 
de Capivari, todos os 
cuidados possíveis du-
rante a permanência no 
hospital.

Outro paciente aco-
metido pelo Coronaví-
rus, E.R.S., de 60 anos, 
teve um pouco mais de 
sorte e conseguiu ven-
cer a doença na estrutu-
ra disponibilizada pela 
Santa Casa. Ele conta 
que foi internado no do-
mingo (9), e ficou na fila 
por um leito de UTI du-
rante 4 ou 5 dias. 

“Graças a Deus, às 
orações de todos os fa-
miliares e amigos, e tam-
bém a atenção, cuidados e 
profissionalismo de toda 
equipe da Santa Casa, 
venci essa doença e tive 
alta no domingo (16).

Em contraponto, o 
Estado de São Paulo di-
vulgou na última quarta-
-feira (19), que a taxa de 
ocupação dos leitos de 
UTI no estado é de 79% 
e na Grande São Paulo é 
de 76,9%.

Entre histórias de 
perca e superação, fica o 
alerta sobre a fragilida-
de do serviço público de 
Saúde, neste momento, 
com foco na região de 
Piracicaba, que enfrenta 
uma escassez de leitos 
de UTI Covid.

Há uma necessidade 
emergencial de que a re-
presentatividade política 
busque alternativas e co-
bre apoio dos governos 
estadual e federal para 
enfrentar essa pandemia 
sem precedentes.

Até quando pacien-
tes e familiares devem 
sofrer as consequências 
da inificência da gestão 
pública em todas as es-
feras? 

Com hospitais lotados, pacientes Covid lutam 
pela vida à espera de uma vaga na UTI

Alerta  |  Famílias recorrem à Justiça para conseguir uma vaga, mas leitos estão escassos na região; Capivari tem 107 óbitos confirmados por Coronavírus

Com mais de 5 mil casos confirmados e 107 óbitos em Capivari, hospitais da região seguem lotados na luta contra a Covid-19 (Foto ilustrativa/Reprodução internet)
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A convite de José Be-
nedito Pagliardi e Evan-
dro de Souza (Pica Pau), 
responsáveis pelo pro-
grama Dicas e Notícias, 
da rádio Alternativa FM, 
o diretor e proprietário 
do jornal O Semanário, 
Túlio Darros, partici-
pou na manhã da última 
terça-feira (18), de uma 
entrevista para falar dos 
30 anos de fundação do 
impresso.

Durante o bate papo, 
Darros revelou como 
construiu sua relação 
com o jornal. O publici-
tário e jornalista também 
contou sobre sua trajetó-
ria, de jornaleiro a pro-
prietário d’O Semanário. 
Os desafios do único jor-
nal impresso com sede 
em Rafard, também fo-
ram temas da entrevista.

Além disso, Túlio 
anunciou a promoção 
dos 30 anos, onde serão 
sorteados entre os assi-
nantes do jornal impres-
so, 1 prêmio por semana 
(toda sexta-feira) até o 
final do ano. Serão mais 
de 30 prêmios entre brin-
des e voucher oferecidos 

por parceiros do jornal.
Nesta sexta-feira 

(21), às 8h20, o diretor 
d’O Semanário também 
participa de um bate 
papo com a equipe do 
programa Primeira Pági-
na, da rádio Raízes FM, 
que também vai tratar 
dos 30 anos do jornal.

Diretor d’O Semanário 
participa de entrevista 
na rádio Alternativa FM

Entrevista  |  Túlio Darros falou sobre os 30 anos do jornal no Programa 
Dicas e Notícias, à convite dos radialistas José Pagliardi e Evandro de Souza

Apresentador do Dicas e Notícias, Zé Pagliardi e diretor d’O Semanário, Túlio 
Darros, durante participação na última terça-feira (18) (Foto: Mateus/MK)

Um Curso de Jar-
dineiro, oferecido gra-
tuitamente, no Centro 
Cultural Júlio Henrique 
Raffard, ensinou aos 
participantes técnicas de 
plantio, podas, preven-
ção de acidentes, uso 
correto de vasos e jardi-
neiras, entre outras infor-
mações práticas para o 
dia a dia na jardinagem.

O curso foi ministrado 
pelo agrônomo Eduardo 
Mensoza Rodrigues. As 
aulas aconteceram de 11 
a 14 de maio, e o projeto, 
custeado pelo SENAR 
(Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural), 
foi uma parceria da Casa 
de Agricultura de Rafard, 
Divisão Municipal de 
Agropecuária e Sindica-
to Rural de Capivari. 

“Este foi o módulo 
2 e tivemos a participa-
ção de 13 pessoas, entre 
Rafard e Capivari. Foi 
um curso muito provei-

toso que ensinou técni-
cas valiosas, que ajuda 
quem vai cuidar de seu 
próprio jardim, os ser-
vidores municipais que 
trabalham nos cuidados 
da cidade, e também é 
uma forma de geração 

de renda”, diz o chefe da 
Agricultura de Rafard, 
André Luiz Quagliato.

A parceria segue com 
um curso já agendado 
sobre o uso correto de 
roçadeira costal para a 
poda de árvores.

Rafard oferece cursos de 
técnicas de jardinagem

Capacitação  |  Curso foi ministrado pelo agrônomo Eduardo Rodrigues

Curso foi ministrado no Centro Cultural Júlio Henrique Rafard (Foto: Divulgação)
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Saudade da minha escola
Do meu primeiro dia de aula
Do medo que eu senti naquele dia
Minha mãe me encorajando
Dizendo que era preciso
No fundo, minha mãe sabia
Que meu maior medo era o dela
Deus não podia ter feito
Uma Mãe melhor que aquela

E eu fui...
E com o tempo a coisa � ui
As coisas que vão acontecendo
Vão diluindo nossos medos
Medo da vida, medo do Mundo
Medo das coisas que estão lá fora
Medo de não saber tirar o medo
E colocar os � lhos nos trilhos
Quando chega a nossa hora

De sermos nós, os Portadores do medo
Aquelas Mães, guardaram a Sete Chaves
Muitos segredos...
Em mesclar num olhar carinhoso
Um zelo prestimoso
Uma chinelada suave
A voz que se tornava grave
E um dedo em riste, sempre que preciso
Aquilo ensinava prudência e juízo...
Mas eu nunca...jamais aprendi
A ter a mesma eloquência
Com tamanha simplicidade
Hoje, as nossas Mães aparentam
Ter � cado tão pequenas
Apenas parecem
Teus � lhos cresceram, Mães
Mas...dias há, que carecem
Daquelas boas chineladas
O Mundo não nos ensinou nada

Não com tanto carinho
E com tanta sabedoria
A gente é que não enxergava
Tanta coisa boa, que os � lhos, nós
(Essa gente à toa)
Fomos recebendo e deixando � car
Neste longo caminho que trilhamos juntos
Por mais que eu tenha aprendido, Mãe
Eu nunca soube fazer nada
Como você fazia
E isso agora me dói muito
Hoje eu vejo que sempre foste
Senhora, em qualquer assunto.

(Edson Ricardo Paiva)

Minha mãe, minha escola
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FiGUras IlUsTres 
Da ReGiÃo
    J. R. G����� �� O�������, ensaísta, biógrafo e historiador

Arnaldo Divo 
Rodrigues de Camargo
Arnaldo Divo Rodri-

gues de Camargo - Nas-
ceu em Capivari, no dia 
02 de abril de 1952. Filho 
de José Rodrigues de Ca-
margo e de Maria Dolores 
Garcia. Fez os seus estu-
dos primários no Grupo 
Escolar Augusto Casta-
nho, de Capivari. Na mes-
ma cidade fez o Ginasial 
- Escola Estadual de Pri-
meiro e Segundo Grau Padre Fabiano e estudou Admi-
nistração de Empresas - Faculdade de Administração 
de Empresas de Capivari. 

Para manter-se e ajudar aos seus, vendia raspadi-
nhas, verduras e maçãs pelas ruas de Capivari. Traba-
lhou de o�  ce boy no escritório de contabilidade dos 
irmãos Norberto e Lamartine de Góis. O primeiro 
emprego, com carteira assinada foi no ano de 1973, no 
Banco Noroeste, Agência de Campinas, posteriormente 
na Empresa Brasilit, � lial de Capivari. Nesta época, fez 
os estudos de Administração de Empresas. 

Casou-se em 1975, com Maria Izabel Braghero de 
Camargo, tendo 6 � lhos: Matheus, Letícia, Saulo, Cín-
tia, Túlio e Venâncio. Ingressou no Banco do Estado de 
São Paulo, em 1974, na agência de Capivari, em 1979 
foi transferido para Conchas, onde em março de 1982, 
nascia a Editora ABC do Interior. Seu trabalho no re-
ferido banco era de administrador do Crédito Rural e 
Industrial. 

Em Conchas abriu uma grá� ca e editora, lançando 
o jornal e revista ABC do Interior. Com o autor Jayme 
Andrade, adquiriu e doou o primeiro terreno ao Centro 
Espírita Mensagem e Esperança, daquela cidade. Poste-
riormente, no ano de 1984, foi transferido, pelo então 
Banespa, para agência de Rafard e, logo em seguida, de 
volta para a sua terra natal, Capivari.  Na cidade, uniu-
-se ao Centro Espírita João Moreira, que mantinha o 
Lar de Jesus (internos para meninos) e a Grá� ca do Lar  
(o� cina de aprendizado) e iniciou uma série de ativi-
dades de editora, redundando na fundação da Editora 
EME, em 1991. 

Em 1994 participa da fundação do Centro de Edu-
cação e Atendimento da Criança (conhecido como 
Casa da Criança).  No ano de  2008 recebeu o Título de 
“Cidadão Capivariano” pelos relevantes serviços pres-
tados à cidade. É formado em Direito pela Faculdade 
Metodista de Ensino de  Piracicaba. É um editor como 
poucos, possuindo uma visão ampla sobre as questões 
culturais, mormente em se tratando dos fundamentos 
do espiritismo. 

Como editor da Editora EME, já se consagrou em 
mais de 700 títulos produzidos pela empresa, em va-
riados segmentos da literatura nacional. Tem realizado 
palestras sobre comportamento humano, problemas de 
drogas e direcionamento salutar dos jovens. 

(Fonte: O Próprio)

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 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

R. Cons. Gavião Peixoto, 617 - RAFARD

Fone: (19) 3496-1691

Pães - Doces - Bolos
Sorvetes - Café Espresso

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

Panifi cadora 
Pantojo

O melhor pão da cidade.
Aceitamos encomendas de

pão, bolos, doces e salgados.

OpiniÃo
R����� C�������, Psicólogo CRP 06/119422

Logo chegaremos a uma 
conclusão, quem é o culpado?
Vamos as caças. 
Antes de dar início ao processo acusatório torna-se im-

prescindível considerar as eliminações, embora, cada um 
deve pegar o kit no � nal da festa. Descarta-se o prefeito, 
peça importante, mas considerado os laços das agremia-
ções que geralmente o acorrenta torna-se quase irrisório 
a sua participação. Quanto ao governador não se espe-
ra muito, visto o tempo que sua honrosa sigla segue no 
comando cativando o incrível. E o presidente? Segue ali-
mentando as enxurradas agressões contra sensatez. Nem 
médicos, nem ministros, nem esse, nem aquele, estamos 
perdidos com as pedras nas mãos esperando o culpado. 

Consagra-se a imaginação. Onde estão seus acusado-
res? Foram embora. Tampouco eu te condeno - e agora o 
choque - não peques mais.

A dimensão do signi� cado da graça ultrapassa o con-
ceito religioso, onde a existência do erro perpetua a ig-
norância fazendo-se presente o não quero e não vejo, 
armas da imbecilidade. A cena é clássica e diante de to-
dos apresentava-se o espetáculo, mas ninguém se atentou 
para o que realmente estava acontecendo. Um ambiente 
recheado da hipocrisia sacerdotal, deprimentes religiosos 
com seus olhares aguçados pelo rancor que atentamente 
observa os movimentos hereges que alimentam seus pen-
samentos - apedrejem. 

O farelo religioso que embarca no sistema político 
é discursivo, um verdadeiro sacerdócio mandatário de 
cunho egoísta articulado ao pecado, que se arranja nas 
bases do mecanismo de controle tão e� ciente quanto ao 
medo do porvir. Dá-lhe festa ao farisaísmo, limpos por 
fora e podres por dentro.

Culpados, sim.
Chegamos até aqui e agora vem sobre nós a respon-

sabilidade de entender que estamos perdidos e somos 
culpados. Como chegamos até aqui? Basta um pequeno 
resgate histórico da calamidade exposta e descrita como 
injustiça social, desigualdade, consumismo exacerbado, 
desperdício e tantas outras façanhas que somos capazes 
de criar. Nossa arrogância é capaz de produzir tantos fei-
tos quanto a nossa capacidade de pensar em tudo e em 
nada ao mesmo tempo - ridículo.

Acostumados com a indiferença, pobreza, fome, misé-
ria, violência contra mulheres e crianças, intolerantes as 
diferenças, torna-se vergonhasa a posição de Homo Sa-
piens, estamos completamente descontrolados. Presos na 
ignorância e acorrentados no achismo vil e punidor. Ai 
daquele que se arrisca a liberdade, pois nossa prisão tem 
se tornado um lugar seguro, e o que deveria nos assustar 
tem se tornado motivo de orgulho, defendido pelo cerca-
dinho Fake. 

Contabilizado o saldo, a fatura continua em aberto.  O 
pagamento mínimo são vidas precocemente ceifadas do 
cenário social, tratadas como estatísticas. 

Como diria alguns amigos, a cura surge na tomada da 
consciência e decisões que devem ser consideradas para 
que ocorram mudanças, portanto, é hora de olhar para 
dentro, reconhecer que o conceito da graça se sobrepõe 
aos olhares raivosos e questionadores – e tu o que dizes? 
(pede para atirarmos as pedras). 

Não podemos ignorar a tão bem-vinda voz da com-
paixão - “atire quem em nenhum momento se viu como 
culpado” – na justi� cativa dos erros se apela aos ritos, 
a demagogia, a divindade hipócrita transvestida do fal-
so moral religioso que apregoa o último recurso - vale 
jejum. O saldo é negativo. A resolução era tão simples, 
bastava um olhar questionador. Mas a inquisição estava 
montada e no palco apresentava-se o drama, se não tem 
culpado é preciso alguém para dizer que a culpa não é 
sua. Necessariamente deveria ser resolutivo, mas infeliz-
mente trata-se de um discurso que agrada aos ouvidos. 
Sabe o que resolve? Seja uma pessoa melhor, se posicio-
ne diante da injustiça e da desigualdade social, aprenda a 
ser humano e amar o próximo como alguém de direitos, 
reconheça suas limitações e imperfeições e entenda que 
todos erramos em algum momento. No entanto, é valido 
o registro quando se aprende a ser melhor não como re-
curso de pretexto religioso fundamentalista transmitindo 
um falso moralismo. 

O mundo está assim porque os homens estão assim, 
isso inclui você. Somos culpados sim, e dizer o contrário 
não nos colocará numa posição melhor.

Temos uma fatura em aberto, estamos pagando parce-
lado e os juros continuam aumentando. 

Plantamos e vamos colher.

M.M. COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL RAFARD

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

Entregas em domicílio

Av. São Bernardo, nº 53 - Centro - RAFARD

Galão 20 Litros e Galão 10 Litros
DISK ÁGUA: Depósito: (19) 3496-2750
Residência: (19) 3491-7099 / 3492-5315
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Na última quarta-fei-
ra, 18 de maio, foi o Dia 
Nacional de Combate 
ao Abuso e Exploração 
Sexual de Crianças e 
Adolescentes. Ações em 
todo o país lembraram a 
importância de combater 
este crime, que só este 
ano, no Estado de São 
Paulo, já fez 2.350 víti-
mas do chamado estupro 
de vulnerável, quando a 
vítima é uma criança ou 
adolescente.

Em Capivari, de acor-
do com os números da 
Delegacia de Defesa 
da Mulher (DDM), que 
também investiga os ca-
sos de violência sexual 
contra a criança e ado-
lescente, só em 2020, 
foram 18 denúncias de 
abuso sexual infantil, e 
nove prisões por crimes 
sexuais. Em 2021, já 
são oito novos casos re-
gistrados na DDM com 
quatro prisões de acusa-
dos. 

Segundo relatório da 
DDM, o atual cenário da 
pandemia da Covid-19, 
trouxe um aumento no 
número de casos de vio-
lência sexual infantil, 
que ocorrem, principal-
mente, dentro de casa. 

“No começo da pan-
demia, em março de 
2020, a porcentagem do 
crime de estupro ocorri-
do dentro de casa, foi de 
84%, subindo para 88%, 
já no mês maio, superan-
do os anos anteriores”, 
diz a delegada Maria 
Luisa Dalla B. Rigolin, 
ao comentar os dados 
do relatório que traz in-
formações do Instituto 
Sou da Paz, Ministério 
Público e Unicef.

Os dados também 
mostram que, em média, 
7% destas crianças víti-
mas de abuso, possuem 
algum tipo de deficiên-
cia ou outra vulnerabili-
dade, e em 75% dos ca-
sos, o crime é praticado 
por um familiar ou ami-
go próximo. 

No último mês de 
março, uma parceria da 
Delegacia de Defesa da 

Mulher com a Delegacia 
da Polícia Civil de Capi-
vari realizou a Operação 
‘Silentium”, palavra que 
vem do latim e significar 
ato de estar quieto. 

A operação cumpriu 
mandados de busca e 
apreensão e a prisão de 
acusados por crime de 
violência sexual infantil. 
Um suspeito de abuso 
sexual contra a enteada 
foi preso e aparelhos ce-
lulares foram apreendi-
dos. 

Ações em Rafard 
e Capivari
Os municípios de Ra-

fard e Capivari promo-
veram ações para o dia 
de Combate ao Abuso 
e Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes. 
Em Rafard, o assunto foi 
tema do encerramento 
do curso de capacitação 
do Conselho Tutelar, 
promovido pela Dire-
toria de Serviço Social. 
Além dos conselheiros, 
o encontro contou com a 
participação de agentes 
de saúde, profissionais 
da Educação e a equipe 
do Serviço Social.

“Em nossa cidade, es-
tamos trabalhando com 
determinação para a pro-
teção de nossas crianças 
e adolescentes”, comen-
tou o prefeito Fábio dos 

Santos, que esteve pre-
sente no encontro.

Em Capivari, a Secre-
taria de Desenvolvimen-
to Social preparou um 
ato simbólico na Praça 
Central, divulgando para 
o público em geral men-
sagens de conscientiza-
ção, através de músicas 
e distribuição de giras-
sóis, símbolo da campa-
nha em rede nacional.

Nesta sexta-feira 
(21), a secretaria reali-
za uma palestra sobre o 
tema, com a psicóloga 
Aline Tavares. O even-
to será transmitido ao 
vivo nas redes sociais da 
Prefeitura de Capivari, a 
partir das 14h. 

Denuncie
A denúncia dos casos 

de violência e explora-
ção sexual infantil pode 
ser feita, em sigilo e com 
segurança, na Delegacia 
da Defesa da Mulher em 
Capivari, na rua Fernan-
do de Barros, 420, no 
Centro, ou ainda pelo te-
lefone: 3491-2563.

Existem também os 
canais na Central de 
Atendimento dos Direi-
tos Humanos, através do 
Disque 100. Também é 
possível denunciar li-
gando no 153 da Guarda 
Civil de Capivari e 190 
da Polícia Militar.

Órgãos como o Con-
selho Tutelar e a Promo-
toria de Justiça também 
recebem as denúncias e 
encaminham para inves-
tigação da Polícia Civil.

Capivari teve 18 denúncias 
em 2020 e outras 8 em 2021

Exploração Sexual de Criança e Adolescente  |  Mais da metade dos crimes acontece dentro de casa

Ademir Cândido Ferreira, mais conhecido como Mineiro do Jornal, foi presente-
ado pelo prefeito de Elias Fausto, Maurício Baroni, com uma camiseta da campa-
nha ‘Faça Bonito’ e têm feito campanha do tema pelas ruas  (Foto: Divulgação)

Capivari já registrou 8 casos nos cinco primeiros meses deste ano; em 2020, foram 18 no total  (Foto: Reprodução/Internet)

Dra. Maria Luisa, delegada responsável pela DDM Capivari  (Foto: Arquivo)

Mãe e padrasto são presos 
preventivamente por 

tortura de criança

MOMBUCA

A Polícia Civil de 
Capivari concluiu na 
quarta-feira (19), o in-
quérito policial que 
investiga o crime de 
tortura e lesão corporal 
contra uma criança de 
apenas 4 anos. A mãe 
e o padrasto tiveram a 
prisão temporária con-
vertida em prisão pre-
ventiva.

Segundo a polícia, 
o crime foi denunciado 
pelo pai da criança, que 
estranhou o comporta-
mento do filho, já que 
ele demonstrava certa 

resistência em ficar na 
companhia do casal.

“O menino contou 
ao pai, momentos em 
que tinha a integrida-
de física e psicológica 
ofendidas, ocasião em 
que era torturado pela 
mãe e padrasto”, relata 
a nota enviada pela Po-
lícia Civil de Capivari.

Os acusados, que 
são de Mombuca, tive-
ram a prisão preventiva 
decretada na quarta-
-feira (19) e permane-
ceram à disposição da 
Justiça.

Polícia Civil prende 
mulher por maus-tratos

Na quinta-feira (20), a 
Polícia Civil de Capivari 
realizou a prisão de uma 
mulher de 32 anos pelo 
crime de maus-tratos 
contra os animais. 

Segundo a polícia,  
denúncias anônimas in-
formaram que um ca-
chorro estaria sofrendo 
maus-tratos, e amarrado 
a uma corrente, exposto 
ao tempo, sem condições 
para se movimentar ou 
deitar, e sem alimenta-
ção.

Diante da situação, os 
investigadores do SIG 
da Delegacia de Capi-
vari solicitaram auxílio 
do Setor Municipal de 
Zoonoses para averiguar 
a situação. No endereço 
informado na denúncia 
(sítio), segundo a polícia, 
pelo portão da residência 

já foi possível visualizar 
o cachorro e constatar os 
maus-tratos.

“O cachorro encon-
trava-se amarrado a uma 
corrente, infestado de 
carrapatos, pulgas e sem 
alimentação”, diz a nota 
da Polícia Civil.

Em defesa, a mulher 
disse que reside no imó-
vel, no entanto o animal 
pertence ao seu cunhado, 
que está de férias viajan-
do.

O animal foi reco-
lhido pela equipe e en-
caminhado a uma clíni-
ca veterinária, esta que 
confeccionou um Laudo 
Clínico acerca dos maus-
-tratos.

A mulher foi presa em 
flagrante e transferida até 
a Cadeia Participativa de 
Piracicaba.

CAPIVARI
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Foi concluída a última 
etapa administrativa para 
a criação da Região Me-
tropolitana de Piracicaba 
(RMP). O projeto agora 
segue para a apreciação 
da Assembléia Legislati-
va, última fase para con-
cretizar a proposta.

A última audiência 
pública aconteceu no 
dia 8 de maio, na Asso-
ciação Industrial e Co-
mercial de Piracicaba 
(Acipi), com a partici-
pação do vice-governa-
dor do Estado de São 
Paulo, Rodrigo Garcia, 
do Secretário de Desen-
volvimento Regional do 
Estado, Marco Vinholi, 
prefeitos, presidentes 
de Câmaras, deputados 
estaduais e autoridades 
locais e regionais.

Entre eles os repre-
sentantes dos 25 municí-
pios que fazem  parte do 
aglomerado, Rafard foi 
representada pelo presi-
dente do Legislativo, o 
vereador Alexandre Fer-
raz Fontolan, acompa-
nhado do vereador Luís 
Fernando Zape. O presi-

dente da Câmara de Ca-
pivari, Dú Bombonatti, 
e a de Mombuca, Ma-
riane Messias, também 
marcaram presença.

Eles compuseram 
um forte grupo políti-
co para a apresentação 
do projeto da nova re-
gionalização do Estado 
de São Paulo, que be-
neficiará diretamente a 
região Metropolitana 
Piracicaba, organização 
administrativa do go-
verno que, entre outras 
questões, representará 
mais recursos, gestão 
direta das unidades do 
governo na nossa região 
e, principalmente, a re-
tomada de Piracicaba 
como grande liderança 
econômica, política e 
administrativa do Esta-
do, consequentemente, 
do país.

“O desenvolvimento 
regional sem dúvidas é 
um marco importante 
para o crescimento de 
Rafard. Essa união for-
talece o município e vai 
trazer benefícios para a 
vinda de recursos, para 

fortalecer projetos re-
gionais e muitas outras 
conquistas”, comenta 
Fontolan.

A criação da RMC é 
uma solicitação do De-
putado Estadual Rober-
to Morais (Cidadania), 
desde 2014, por meio de 
projeto de Lei. “É uma 
grande realização pesso-
al e profissional chegar 
a este momento e ver a 
Região Metropolitana 
se tornando realidade. É 
fruto de trabalho em con-
junto de todos os envol-
vidos”, afirmou o depu-
tado durante a audiência.

Piracicaba é o primei-
ro caso no estado com 
potencial de migração 
do modelo de Aglome-
ração Urbana para uma 
Região Metropolitana, 
possibilitando a defini-
ção de regiões autossus-
tentáveis. Para o gover-
no estadual, o principal 
desafio é o equilíbrio 
econômico-financeiro 
dos municípios e um ar-
ranjo aos moldes de uma 
região metropolitana 
contribui para isso.

Principal preocupa-
ção de todas as gestões 
públicas, consequências 
econômicas que todo 
país tem passado devi-
do à pandemia justifi-
ca o objetivo central do 
governo do Estado na 
otimização dos recursos 
públicos com a frase. É 
preciso, como disse o 
vice-governador Rodri-
go Garcia, “fazer mais 
com menos” é o de ter 
uma visão “pragmática e 
prática”, aliada a muito 
planejamento.

A migração de Aglo-
merado Urbano para 
Região Metropolitana 
representará um salto de 
desenvolvimento, prin-
cipalmente quando o 
coronavírus for vencido. 
Serão necessários novos 
incentivos e recursos 
reais para que a região 
possa crescer e, com a 
instituição da Região 
Metropolitana, que pode 
acontecer no segundo 
semestre, quando o pro-
jeto do deputado Rober-
to Morais deve ir a pau-
ta, torna-se ainda mais 
importante a atuação do 
Praup (Parlamento Re-
gional do Aglomerado 

Urbano de Piracicaba).
A região Metropolita-

na, a grosso modo, atu-
ando como uma grande 
gestão administrativa 
regional, uma grande 
prefeitura, e o Parlamen-
to sendo o interlocutor 
das demandas a serem 
levadas ao Estado, num 
trabalho com sinergia e 
objetivos comuns, só po-
derá ter como resultados 
o impulsionamento do 
desenvolvimento eco-
nômico regional, tendo 
Piracicaba como for-
ça motriz deste avanço 
para Águas de São Pe-
dro, Analândia, Araras, 
Capivari, Charqueada, 
Conchal, Cordeirópolis, 
Corumbataí, Elias Faus-
to, Ipeúna, Iracemápolis, 
Leme, Limeira, Mom-
buca, Rafard, Rio Claro, 
Rio das Pedras, Saltinho, 
Santa Gertrudes, Santa 
Maria da Serra e São Pe-
dro, além de Pirassunun-
ga e Santa Cruz da Con-
ceição, que solicitaram a 
integração ao grupo.

Em estudo encomen-
dado à Fundação Seade, 
a Secretaria de Desen-
volvimento constatou 
que a população esti-

mada dos 25 municípios 
da RMP é de 1.529.737 
habitantes, que possuem 
grau de urbanização de 
96,4% e PIB (Produto 
Interno Bruto) de R$ 
76,82 bilhões. 

Desde a criação da 
Aglomeração Urbana 
de Piracicaba, em 2012, 
houve um crescimento 
significativo da rique-
za, demonstrada pela 
alta no PIB. E a Região 
Metropolitana tende a 
potencializar este cres-
cimento. E é preciso que 
esta riqueza seja tam-
bém dividida entre as 
populações destas cida-
des, de forma a garantir 
esta melhoria de quali-
dade de vida a todos.

É hora de empenho 
e união, sem vaidades, 
com aprofundamen-
to quanto ao que essa 
transformação significa 
para que todos, rumo ao 
mesmo objetivo, partici-
pem deste momento de 
em que Piracicaba não 
se eximirá de assumir 
as responsabilidades, no 
campo administrativo, 
político e parlamentar.

Com informações do 
Jornal de Piracicaba.

Legislativo representa Rafard no encontro 
da Região Metropolitana de Piracicaba

Desenvolvimento  |  Migração de Aglomerado Urbano para Região Metropolitana representará um salto de desenvolvimento para os municípios da região

Vereadores de Rafard, Zape e Fontolan, secretário Marcos Vinholi e vereador de Capivari, Dú Bombonatti (Foto: Divulgação)




