
POLÍTICA

Chega ao fim 
a série ‘Meu 

Representante’: 
conheça o 
vereador 

Vinícius Scarso
Acompanhe a biografia 

do vereador filiado 
ao MDB. 
Página 11

POLÍTICA

Capivari vai receber 
R$ 1,4 milhão para 

investimentos na Saúde

DESTAQUE

Bebidas Fornaziero lança três 
novas cachaças no mercado

Cezar e Paulinho são os garotos propaganda 
da nova bebida. Página 12

Comissão de Vereadores Todos Contra a Covid-19 conquista 
primeiro resultado para a saúde municipal.  Página 5

Voluntariado faz 
campanha inédita 
para arrecadar 
absorventes femininos
Barreiras do preconceito são 
superadas na cidade. Página 10

RAFARD

Prefeitura realiza obra de 
captação para resolver acúmulo 
de água na rua Felício Vigorito

Cobrança antiga dos moradores pode estar perto de acabar. 
Engenheira da Prefeitura de Rafard diz que vai ter que investigar 

vertente, antes de solução definitiva.  Página 8

COVID-19

Pessoas com 
comorbidades 

serão vacinadas
em Capivari

Nova etapa de 
vacinação têm início 
nesta sexta-feira (28). 

Página 17
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OpiniÃo
Precisamos ser 
mais humanos

A semana foi contemplada por desabafos e 
pedidos desesperados de gestores públicos e 
representantes da Saúde, para que a população 
se conscientize no combate à pandemia do Co-
ronavírus.

Semana após semana, e os números não pa-
ram de surpreender na região. Em Capivari, nos 
quatro últimos boletins divulgados pela prefei-
tura nesta semana, foram informadas 7 mortes 
por Covid-19, e pasmem, 176 novos casos posi-
tivos da doença.

Investimentos em conscientização, barreiras 
sanitárias, orações, decretos, pedidos desespe-
rados, nada disso tem sido sufi ciente para abrir 
os olhos ou a mente de grande parte da popu-
lação.

Enquanto algumas pessoas mantêm resguar-
do, com medo de sair de casa, se contaminar ou 
contaminar alguém da família, outras parecem 
viver num mundo paralelo, sem dar qualquer 
importância a tudo o que está acontecendo a 
sua volta.

Um desrespeito para com a vida e para com 
o próximo!

A doença está cada dia mais próxima da gen-
te, de familiares e amigos, e o pior, parece estar 
mais agressiva, levando pessoas à óbito em um 
curto espaço de tempo.

Num momento como esse, cobrar ou esperar 
uma solução mágica dos governos municipais, 
estaduais e/ou federais, beira a idiotice, igno-
rância e porque não dizer, a loucura.

Essa é uma fase que tem que ser combatida 
por todos. Mais do que nunca é preciso cons-
ciência e união, para fazer com que esse vírus 
perca força de transmissão e dê uma trégua, um 
fôlego para todos.

Os profi ssionais da Saúde estão esgotados, 
comerciantes, empresários e trabalhadores 
também. Está muito difícil lidar com tantas in-
certezas e difi culdades que vão além da pande-
mia, envolvem a saúde mental e fi nanceira do 
povo.

Se manter a higiene, usar máscara e respei-
tar distanciamento social é algo tão difícil para 
poder preservar a vida, você precisa rever os 
seus conceitos de ser humano.

É isso, precisamos ser mais humanos!

Editorial

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

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

Quando acabarão as pandemias
Vimos que o maior 

evento da história da hu-
manidade será a volta de 
Jesus com bilhões e bi-
lhões de anjos, num espe-
táculo de luz e ao som da 
orquestra e coral de anjos, 
com muita intensidade. 
Por outro lado haverá cena 
de horror, com terremoto 
muito violento, qual nunca 
existirá, chuva de granizos 
de 35 kg em meio a raios 
e trovões, fogo devorador. 
“E quem subsistirá quando 
Ele aparecer?” Perguntou o 
profeta Malaquias (3:2).

Jesus ama Suas criaturas, 
mesmo os piores pecadores, 
Ele deseja que ninguém pe-
reça, mas todos tenham a 
vida eterna (ver Mt 18:14; 
2Pe 3:9), por isso revelou fa-
tos antecedentes à Sua volta, 
a � m de que se prepare para 
tal ocorrência.

Um sinal é que o mun-
do seria como nos dias an-
tecedentes ao dilúvio. Noé 
pregou 120 anos ao povo 
incrédulo que continuou 
com sua vida de libertina-
gem, bebedeiras, glutona-
rias, sem dar importância 
à moral e banalizando o 
casamento. Parece aos dias 
de hoje? Jesus reforçou: 
“Quando, porém, vier o Fi-
lho do Homem, achará fé 
na terra (Luc 18:8)?” Como 
está a moral? E a consistên-
cia do casamento? Quanto 

à crença em Deus Criador 
não necessita comentário!

Paulo também preco-
niza que os últimos dias 
seriam muito difíceis, os 
homens seriam amantes de 
si mesmos, gananciosos, 
blasfemadores, desobe-
dientes aos pais, sem afeto 
natural, sem domínio de si, 
cruéis... E o Mestre acres-
centou: irmão se levantará 
contra irmão, pais contra 
� lhos e � lhos contra pais 
e os matarão (Marc 13:12). 
Estamos vivendo esta si-
tuação, até o inacreditá-
vel, mãe queimando seu 
próprio � lho, nunca se viu 
tantos pais matando � lhos 
e � lhos aos pais.

Jesus profetizou: nos 
últimos dias haveria ter-
remotos, vendavais, fome, 
pestes, guerras e rumores 
de guerra e outros sinais 
na natureza. Quase 700 
milhões de pessoas passam 
fome no mundo, e no Brasil 
cerca de 20 milhões. O nú-
mero de acidentes naturais 
aumenta temerariamente! 
A Islândia parece ser o lo-
cal com mais terremotos e 
vulcões no mundo, 17 mil 
terremotos aconteceram 
numa só semana, até o Bra-
sil cujas placas tectônicas 
são acomodadas já aconte-
ceram 248 tremores.

As pandemias, como 
em corrente, sucedem-se 

umas às outras e dizimam a 
população no mundo sem 
piedade. No Brasil mais de 
400 mil pessoas já morre-
ram desde o início da Co-
vid-19, na Índia num só 
dia mais de 4120 pessoas 
foram mortos (sem contar 
aqueles que morreram com 
sintomas, mas não foram 
testados); nem as foguei-
ras das piras de lenha dão 
conta de cremar os mortos, 
muitos corpos são jogados 
no rio Ganges, mesmo as-
sim, muitos corpos jazem 
nas calçadas.     

Creio que a Covid-19 é 
uma entre as piores pestes 
já enfrentadas pela huma-
nidade; nem a peste negra 
a superou, pois ainda está 
longe do seu � m. Os médi-
cos são quase unânimes em 
dizer que esse vírus “veio 
para � car”. A boa notícia é 
que os cientistas concluí-
ram que o vírus Sars-Cov-2 
da Covid-19 mutaciona 
mais lentamente do que o 
da gripe, o que torna a va-
cina mais e� caz por mais 
tempo. 

Gordon Corera da BBC 
de Londres, no dia 20 de 
abril de 2021 declarou que 
a CI (Comunidade de Inte-
ligência) dos EUA divulgou 
seu relatório quadrienal: 
“Globo Trends 2040 - A 
More Contested World” 
(Tendências Globais 2040 - 

Um Mundo Mais Disputa-
do) descrevendo um futuro 
sombrio para 2040 (daqui 
a 19 anos). A tendência é 
de mais incredulidade nas 
instituições políticas e líde-
res para solucionar proble-
mas da economia, tecno-
logia e outros, os governos 
serão mais limitados para 
atender às solicitações de 
grupos mais exigentes e 
agressivos, gerando mais 
acirrado populismo e on-
das de ativismo e protestos, 
e em casos mais violentos 
con� itos internos e mesmo 
colapso do estado, com ris-
cos à democracia.

O relatório não descar-
ta a formação de blocos de 
países com os mesmos ide-
ais gravitando em torno de 
países que lutam pela in-
� uência global numa com-
petição internacional, ou, 
mesmo con� ito bélico.

As mudanças climáticas 
e demográ� cas também 
vão exercer impacto pri-
mordial sobre o futuro do 
mundo, assim como a tec-
nologia. 

Esses acontecimentos 
não são novidade para os 
estudantes da Bíblia. A ad-
vertência de Deus é: Prepa-
ra-te para encontrares com 
teu Deus (Amós 4:12). 

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

As mortes evitáveis do coração

A vida material pode ser 
comparada a um canteiro 
para semeadura. Quem já 
conhece os efeitos do bem 
sabe que nossa colheita 
será o resultado de nossas 
atitudes e comportamen-
tos. Pela graça Divina te-
mos a liberdade de escolha 
a cada minuto, e cada um 
de nós possui em si a se-
mente de todos os senti-
mentos; a questão é: qual 
escolhemos cultivar?

Já ouvimos que o tempo 
decide quem nós conhe-
cemos e o que experimen-
tamos ao longo da nossa 
existência. Que nosso cora-
ção decide quem queremos 
na nossa vida. Porém, as 
nossas escolhas e atitudes 
decidem quem irá perma-
necer nela.

O professor da Uni-
camp e escritor Rubem Al-
ves, que era deísta (1), tem 
esse pensamento muito 
profundo: “Aquilo que está 
escrito no coração não ne-
cessita de agendas porque 

a gente não esquece. O que 
a memória ama � ca eter-
no”. Tanto no aspecto físico 
quanto com as compulsões 
(lembranças dos vícios), 
como no emocional com 
sentimentos e ideações.

O cérebro precisa de 
treinamento para largar 
os velhos vícios. Hábitos 
como fumar, beber, comer 
e comprar despertam sen-
sações de prazer ao liberar 
o neurotransmissor dopa-
mina no sistema nervoso – 
o nosso sistema de recom-
pensa natural.

O psiquiatra argentino 
Eduardo Kalina, respeitado 
especialista no tratamento 
de dependentes químicos, 
fez um alerta: “O cérebro 
nunca esquece a sensação 
provocada pela droga – ta-
baco, álcool e outros”.

Os fatores de risco ao 
coração começam com o 
álcool, colesterol elevado, 
diabetes, estresse, hiper-
tensão, sedentarismo, obe-
sidade e tabagismo.

A prevenção é o melhor 
caminho para cuidar do 
coração, e esses são alguns 
dos fatores de prevenção ao 
coração para evitar as mor-
tes precoces (2): combinar 
uma alimentação equili-
brada à prática regular de 
atividades físicas semanais. 
Analisar o que pode pro-
duzir ou evitar o estresse; 
ter mais tempo para famí-
lia, amigos, espiritualidade 
e lazer. Controlar o peso. 

Em clínicas de tratamen-
to, vejo que as pessoas que 
deixam de usar cigarro ou 
drogas transferem sua an-
siedade e � ssura para a co-
mida, e então surge a obesi-
dade, pressão alta, diabetes, 
quando não se aplicam ao 
autocontrole e exercícios. 

O ideal é, ao deixar o 
consumo de bebidas al-
coólicas, beber mais água. 
Não resta dúvida que aban-
donar o cigarro é funda-
mental; de cada dez casos 
de câncer de pulmão, nove 
são consequência dele e, 

combinado com álcool, são 
responsáveis por 100% dos 
casos de câncer de boca. 
Assim: marcar uma data ou 
parar de uma vez, buscar 
apoio e tratamento médico 
e insistir, pois, é possível.

As pessoas que esco-
lhem os vícios talvez não 
tenham parado para pen-
sar no quanto é bom ter 
comportamentos sadios, 
pois assim não precisarão 
conhecer as consequências 
do mal em seus corpos e 
em seus espíritos no futuro.

Como disse o modelo e 
guia da humanidade, Jesus, 
o médico da alma: “O ho-
mem bom, do bom tesouro 
do seu coração tira o bem, 
e o homem mau, do mau 
tesouro do seu coração tira 
o mal, porque da abundân-
cia do seu coração fala a 
boca”. (Lucas 6:45)

(1) Deísta: que ou aquele 
que crê em Deus sem aceitar 

religião nem culto. 
(2)  http://www.cardiometro.

com.br/

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

“Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido, 
se não tocarmos o coração das pessoas”. Cora Coralina
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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

Veículos

CLASSIFICADOS

20/05 - Michele Amaral Costa - 40 anos
20/05 - Daniel Roberto Soares - 42 anos
21/05 - Joana Furlan Maff eis - 66 anos
21/05 - Adriana Lourenço - 46 anos
22/05 - Idolo Volpato - 83 anos
22/05 - Damião Irineu dos Santos - 69 anos
22/05 - Osvaldo de Lucio - 76 anos
22/05 - Maria do Carmo dos Santos Reis - 69 anos
22/05 - Cassia Maria Cerezer Pacheco - 67 anos
23/05 - Silvana Felipe Rosa Pagoto - 50 anos
23/05 - Evangelina Felipe Rosa - 67 anos
23/05 - Laura Domingos de Oliveira - 57 anos
24/05 - Rosa Piai Baptistella - 91 anos
24/05 - Antonio Martins de Moraes - 79 anos
24/05 - João Assad Neto - 65 anos
25/05 - Florindo Batista Teixeira - 64 anos
25/05 - Afonso Gomes da Silva - 77 anos
25/05 - Maria Aparecida Cassiano de Melo - 71 anos
25/05 - João Pereira Diniz Filho - 70 anos
26/05 - Dante Lorezon - 81 anos
26/05 - Vitor Martins de Paiva Filho - 65 anos

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

 SÉRGIO TADEU MARTINS RODRIGUES e KELY FER-
NANDA PIRES CORRÊA, sendo o pretendente: natural de Capi-
vari-SP, onde nasceu, aos 26/02/1968, profi ssão: professor, estado 
civil: solteiro, domiciliado e residente em Rafard-SP, Rua Martin 
Francisco, 220, Centro, fi lho de Severino Martins Rodrigues e Vera 
Moretto; e a pretendente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, aos 
14/12/1976, profi ssão: cozinheira, estado civil: divorciada, domici-
liada e residente em Rafard-SP, Rua Martin Francisco, 220, Centro, 
fi lha de Fernando Antônio Corrêa e Joceli Lopes Pires Corrêa.

Rafard, 26 de maio de 2021.

Rosane Mila Peixoto - Ofi cial e Tabeliã
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Neste sábado (29), 
às 19h30, JD Gelo, Be-
bidas Forman e Rancho 
Charmoli realizam em 
Capivari o lançamento 
da Campanha Amigos 
do Bem, para arrecada-
ção de alimentos e leite.

A live contará com a 
participação do cantor 
sertanejo Donizete Ca-
margo, e será transmiti-
da ao vivo, com sorteio 
de prêmios, através do 
Facebook e canal do 
YouTube da rádio Raí-
zes FM.

Este é o segundo ano 
da campanha, com in-
tuito de arrecadar leite e 
alimentos para entidades 
e famílias em vulnerabi-
lidade social do municí-
pio. 

As doações vão até o 
dia 15 de junho e pode-
rão ser feitas nos pontos 
de coleta: Padaria Pão 
Nosso, Agropet Batata 
Moda Country, Padaria 
13 de Maio e Mercearia 
Monteiro. 

Os Amigos do Bem 
é uma parceria de em-
presas da cidade como 
JD Gelo, Bebidas For-
man, Rancho Charmoli, 
Quibao Autopeças Li-
nha Pesada, Mercearia 
Monteiro, Oficina do 
Paulinho Cruz e Pada-
ria Treze de Maio. Além 
disso, conta com o apoio 
da Eagle Internet Banda 
Larga, Agropet do Ba-
tata, Rossi & Camargo, 
Supermercado Bres-
ciani, Odontocompany 

Capivari, R3 Naldi Co-
municação e Eventos, 

Raízes FM e Jornal O 
Semanário.

Live com cantor Donizete abre mais 
uma campanha Amigos do Bem

Solidariedade  |  Leite e alimentos serão arrecadados para instituições e famílias carentes de Capivari

No fim da tarde de ter-
ça-feira (25), foi anun-
ciada a vinda de um mi-
lhão e quatrocentos mil 
reais para investimentos 
na Saúde de Capivari. 
Trata-se de duas verbas 
conquistadas com apoio 
do deputado federal 
Carlos Sampaio, sendo 
uma de R$ 700 mil para 
custeio da Santa Casa e 
outra de mesmo valor, 
para a construção de 
uma Unidade Básica de 
Saúde em um terreno da 
prefeitura, que fica entre 
os bairros Caraça e São 
João. Essa era uma rei-
vindicação antiga dos 
moradores da região. 
Atualmente, o Posto 
de Saúde do bairro São 
João está instalado em 
uma casa, com estrutu-
ra precária para os aten-
dimentos. Esse espaço 
será desativado após a 
construção da UBS.

A conquista é um 
dos primeiros resultados 
do trabalho da Comis-
são Todos Contra a Co-
vid-19, composta pelos 
vereadores Denilton Ro-
cha dos Santos, Inês Lui-
sa Félix da Costa, Ruan 
Henrique Pellegrini Bra-
ggion, Sandro Silva Lei-
te e Thiago Braggion.

Lançada pelos par-
lamentares no início de 
abril, a comissão tam-
bém já conquistou 500 
testes rápidos da Co-
vid-19 com a Prefeitura 
de Elias Fausto, que fo-
ram destinados à Santa 
Casa de Capivari. 

Live
O ex-prefeito de Ca-

pivari, Rodrigo Proença, 
agora, assessor do depu-
tado Carlos Sampaio na 
região, anunciou as con-

quistas ao lado dos vere-
adores Sandro e Odésio. 

Segundo Proença, a 
Santa Casa vai receber 
10 novos suportes venti-
latórios, que são os res-
piradores utilizados para 
atendimento de pacien-
tes com Coronavírus.

“Este é o resultado 
de um trabalho conjun-
to, que começou com a 
iniciativa do Legislati-
vo em criar a Comissão. 
Neste momento crítico 
de pandemia, essa união 
faz toda a diferença”, 
ressalta Proença. 

A previsão é que a 
verba da Santa Casa seja 
repassada nos próximos 
20 dias. Já os ventilado-
res, devem chegar até o 
final de junho. Os recur-
sos para construção da 
UBS no bairro Caraça, 
tem previsão de libera-
ção para o próximo ano.

A Comissão Todos 
Contra a Covid-19 tam-
bém tem o apoio do Exe-
cutivo e Legislativo dos 
municípios vizinhos de 
Rafard e Mombuca, que 
aderiram à iniciativa.

R$ 19 milhões
Dados divulgados 

pela Prefeitura de Ca-
pivari apontam que a 

Secretaria de Saúde já 
investiu só neste ano, 
R$ 18.787.526,00, sen-
do que R$ 4.460,605,00 
são recursos enviados 
pelos Governos Esta-
dual e Federal, e R$ 
14.326.920,94 são re-
cursos próprios. 

Com isso, é possível 
afirmar que a cada R$ 
4 investidos na saúde, 
R$ 3 são recursos pró-
prios da cidade, ou seja, 
arrecadados através do 
IPTU, IPVA e ISSQN, 
por exemplo. 

Entre os investimen-
tos, estão os pagamentos 
de diárias de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI), 
material para laborató-
rio, material hospitalar, 
medicamentos, fraldas, 
agulhas para insulina, 
exames, entre outros. 
Além disso, está previs-
to um repasse, até o fi-
nal do ano, de quase R$ 
9 milhões para a Santa 

Casa – o valor corres-
ponde a quase R$ 25 mil 
por dia. Desse total, R$ 
3,5 milhões já foram en-
viados para a entidade. 

De acordo com o pre-
feito de Capivari, Vitor 
Hugo Riccomini (PSL), 
a Saúde sempre foi prio-
ridade, mas nesse mo-
mento a atenção precisa 
ser maior ainda. “Não 
vamos medir esforços 
para investir na Saúde 
de nossa cidade. Vidas 
não têm preço, por isso, 
remanejamos recursos 
de outras secretárias, re-
duzimos investimentos 
e outras áreas e estamos 
com foco total na saú-
de”, explica. 

Por determinação le-
gal, o município deve 
investir pelo menos 15% 
dos recursos em saúde. 
Hoje esse investimento 
em Capivari é de 30%, 
ou seja, o dobro do que é 
determinado pela lei.

Capivari vai receber R$ 1,4 milhão 
para investimentos na Saúde
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Dia 28/05
Arnaldo José Bragion
Ezequiel Lira da Silva
Anderson Pereira
Nelson Alves da Silva Neto
Antero Minçon
Marcelo Masaharu Ozawa
Gemina Dias
Adriano Aurelio Belinski
Nivaldo Bragion
Giele Regina Nunes
Suze Forner Pansonatto
Renan Martins Gabriel
Mario Flausino
Evandro Armelin
Daiane Pravatta Valli
Clever Lobo

Dia 29/05
Maria Madalena Mendes Rossi
Geovana Vitória de Lima Souza
Neusa Mora Pedroso Campanholi
Marcia de Oliveira
Rita de Cássia Martins
Valdemar Barbiere
Madalena Côrrea
Jonas Fornaziero
Lais Santos
Vivian Souza
Wilquerson Tabai
Aneia Theofilo
Valter Moratto Perin
Rafaela Ferraz Moreira
Ricardo Fagah
Rosângela Lima
Bruno Barnabé
Paulo Braggion Junior

Dia 30/05
Paula Fernanda Ferrari de Souza
Fernando César dos Santos
Neila Maria Rogatto 
Sandra Maria Castellini
Doraci Ap. Monegato de Freitas
Ivanir Domingos
Claudenize Rocha
Amanda Ferrari
Josias Reis
Monica Favaro
Aline Yamada
Leandro Cardoso
Francieli Silva
Adilson Forner
Franciele Sampaio
Ladislau Carvalho

Dia 31/05
Maria de Lourdes G. Ferraz Leite
Heloisa Vitória Benatti
Heloisa Helena Tonin
Bárbara Fontolan
Leandro Henrique A. Botinham

Marlene Celestino da Silva
Patrícia Susana Silva
Viviane Calce Coelho
Joice Botega
Kathulyn Dalberto Frassetto
Juliana Anacleto Rocha

Dia 01/06
Alexandre Armelin
Wilson Sterde
Natália Victória Rezende
Sides Bisin Facion
Rubens de Andrade
Diógenes Donisete Feliciano
Geraldo Marçola
Raissa Pires Nunes
Ariadna da Rocha
Renato Borba
André Ribeiro
Gabrielli Alves Pires
Eliane Donhauser
Lucio Toledo

Dia 02/06
Santo Valarine Filho
Guilherme Risso da Silva
Luana Quibáo
Marinalva Moreira da Silva Fornazin
Rafael Galdino Nascimento
Mônica Priscila Pinto
Vagner Roberto Ferreira Brito
Letícia O. Silva Jaunzemis
Roselaine Cristina Stênico Franco
Daniel Médice Lourençon
Ananda Andrade
Rosimara Rocha 
Madalena Sanches 
Henrique Luan
Aline Andrade
Valdirene Moraes Silva

Dia 03/06
Luis Miguel Santos Cláudio
Daiana Toledo da Silva Belline
Liliane Pimentel Forti
Murilo Luchetti
Mirian dos Santos
Rayane de Fátima Leite
Roberta Ap. Leite
Andrea Ap. Stoco
Jeferson Bertoldo
Gustavo Honora Abel
Erika Ghisleni de Freitas de Jesus
Gustavo Feliciano
Mirian Rodrigues Alves Moreira
Bruno Uvini Bortolança
Giselle Zamboni
Emerson Leme da Costa
Daniele Baggi Almeida
Priscila Lopes
Alex Donadon
Mirian Santos de Goes

Áries – De 21/03 a 20/04: Para os arianos que precisam de novas direções e novas respostas, 
o eclipse vai trazer isso, mas apenas para quem ousar reavaliar suas ideias pré-concebidas, seus 
pré-conceitos e tudo aquilo que acha que já sabe, quando na verdade, ainda não sabe muito bem. 
Nesta semana você se renovará e sairá dela buscando novos conhecimentos para se preparar 
melhor para o futuro. Você vai conversar muito nesta semana com as pessoas em geral, principal-
mente com aqueles em quem você confia, expondo planos e sonhos que estão surgindo. Pode ser 
o momento de sentir quem está do seu lado e quem não está. Se o trabalho não estiver conectado 
àquilo que você ama de verdade, vai sentir um peso, uma vontade de largar tudo. Respire e não 
aja motivado por impulsos. Perceba que as emoções estão à flor da pele neste Eclipse, mas que 
ele pode trazer novas ideias e novos caminhos para você em breve. Mantenha a fé em si mesmo e 
acredite em realizar os sonhos da alma, não os sonhos comprados pela sociedade. 

Touro – De 21/04 a 20/05: É uma semana em que será preciso ter muita paciência, capa-
cidade de mediar e de pensar sob novos pontos de vista, senão você poderá ficar furioso e des-
controlado justamente com a tentativa de manter as coisas sob seu controle ou sob seu ponto de 
vista. Abra mão, taurino, de medir forças. Abra mão de ter razão. Meu conselho é: foque na sua 
paz interna. Pode ser preciso entrar em alguma discussão longa com a pessoa amada até chegar 
em um consenso. Se for uma conversa construtiva e pacífica, valerá a pena. Se a conversa ficar 
acalorada demais, vale a pena encerrá-la e tentar outra abordagem na semana seguinte, sem tomar 
nenhuma medida impulsivamente. Os caminhos estão se alargando. Podem surgir novidades no 
trabalho, como novas propostas, mas você pode ficar em dúvida. O ideal é pensar bem nos prós e 
contras de tudo. Para quem ainda se mantém nas mesmas perspectivas e nos mesmos planos com 
convicção, é importante, mesmo com uma meta definida, abrir-se ao novo, a novas ideias, permitin-
do que outras coisas aconteçam, em vez de permanecer com uma necessidade de controle. Deixe 
fluir. Deixe o universo surpreender você!

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: Semana intensa para o geminiano, porque nesta semana tere-
mos o Eclipse Lunar Total em Sagitário, opondo-se ao Sol em Gêmeos. Portanto é um momento de 
reflexão, de muita luz para suas ações e escolhas; decisões impulsivas não serão bem-vindas e é 
importante também perceber quais mentiras você tem contado para si mesmo. Tome coragem para 
resgatar o poder da verdade inata da sua alma, doa a quem doer: suas escolhas são reflexos de 
quem você é, e isso vai ficar muito claro a partir de agora. O amor é um ponto de sorte desta sema-
na para os geminianos, que poderão receber apoio e estar com muito charme. Mas tome cuidado 
para manter sua verdade na relação e para sempre dizer o que pensa com sinceridade e gentileza. 
Se as relações estiverem sendo baseadas em mentiras, pode ser uma semana de decepções e 
revelações. Haverá muito trabalho nesta semana e é preciso uma boa dose de colaboração. Há 
vontade de fazer mais do que de fato é preciso para fortalecer sua ideia e sua carreira. Pode ser 
uma semana em que é necessário ser multitarefa. Só tome cuidado para não descuidar da saúde.

Câncer – De 21/06 a 20/07: Semana bem cheia de compromissos e um pouco caótica. Você 
deve apostar no poder da frase: “Quem tem boca vai à Roma”. Se você não enfrentar com coragem 
as situações que surgem e encontrar solução para os problemas, pode sentir que tudo dá errado, 
então pode assumir uma postura de vitimismo ou de raiva. A escolha entre raiva e coragem é sua. 
Para quem já tem uma parceria bem estabelecida, tome cuidado com a frieza e com respostas du-
ras demais, mas, de qualquer forma, essas relações não se abalam facilmente. Já para aqueles que 
estão começando, podem surgir crises de falta de confiança. Convém dar tempo ao tempo e não 
tomar decisões precipitadas. Para quem estava esperando uma ajuda, uma resposta, essa pode 
chegar por onde menos se espera, trazendo novas oportunidades. Para quem já está num trabalho, 
é preciso tomar cuidado com distrações e com erros que podem levar à perda de confiança numa 
posição que já foi alcançada.

Leão – De 21/07 a 22/08: Suas necessidades estão sendo remexidas e seu ego está sendo 
chamado a olhar para os outros. É uma semana em que é preciso fortalecer seu lado de doação 
e cooperação com as pessoas. Você estará bem empático e amoroso, além de caloroso. Será 
possível levar alegria e amor por onde for, se souber deixar suas próprias necessidades um pouco 
de lado. Abandone a necessidade de ser o tempo todo reconhecido pelos seus feitos. Mudanças 
e atrasos de última hora podem mudar seus planos e compromissos de trabalho, mas não permita 
que isso tire sua criatividade e sua flexibilidade para trazer novas soluções inovadoras.

Virgem – De 23/08 a 22/09: A semana traz uma necessidade de mudança. Pode ser algo 
na casa, pode ser até de casa. Você sente muita inquietação dentro de casa e estará o tempo 
todo sendo chamado ou inventando desculpas para sair e fazer coisas fora de casa. Pode ser até 
uma semana produtiva, mas somente para quem manter o autocontrole e o equilíbrio, senão pode 
acabar arrumando conflitos com as pessoas por causa de qualquer bobagem, porque o Eclipse vai 
mexer com emoções antigas e muito profundas, portanto recomendo se aquietar nos dias 26 e 27. 
Tome cuidado com a impaciência com as parcerias. Relações de muitos anos podem precisar de re-
novação ou de um diálogo profundo para fazer uma reconexão. A semana não traz muitas aberturas 
para novos amores por causa do Eclipse, que pede revisão das emoções. O trabalho é o lugar mais 
iluminado para você nesta semana, virginiano. Mas é preciso manter o equilíbrio e a necessidade 
de aceitar novas ideias, novos caminhos e novos posicionamentos!

Libra – De 23/09 a 22/10: É uma semana de paradas estratégicas para avançar aos poucos, 
mas com mais certeza. É preciso pensar bem nas suas próximas ações e agir com consciência. A 
Lua Cheia vai trazer um baita Eclipse, que pode promover situações dúbias e mentirosas, portanto 
tenha atenção! Tome cuidado com as mentiras que as pessoas contam e nas quais você, por 
ingenuidade, acaba acreditando. É hora de fortalecer a visão profunda sobre as coisas, perceber 
as nuances e a manipulação das pessoas por causa da falta de pensamento mais profundo. É 
interessante perceber o quanto precisa aprofundar melhor antes de se comprometer. Pode ser que 
você acabe se decepcionando com alguém próximo ou que perceba as intenções e que alguma 
coisa não é bem o que você quer. Se perceber isso logo, pode simplesmente se afastar. Quem se 
decepciona precisa perceber que muitas vezes imaginamos ou criamos pessoas irreais. Seja como 
for, a decepção é sempre um convite para nos aprofundarmos e sermos mais cuidadosos conosco 
da próxima vez. Pode surgir a oportunidade de oferecer ajuda para alguém que precisa! Boa sema-
na para melhorar sua rede de comunicação ou se debruçar mais sobre seus projetos ou estudos.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: A semana pede atenção com suas finanças e seus ganhos. 
É importante fortalecer a visão da realidade para fazer bons negócios, mas, principalmente, é um 
ótimo momento para rever quais valores você está sustentando que são fracos ou falsos. Ou seja: 
a que você dá valor de verdade? Você se valoriza? A semana pede inovação na relação, além 
de mais leveza e mais diálogo ainda. É bem provável que você e o seu par façam um passeio 
para arejar a mente e relaxar. Bastante empenho, dedicação e coragem levam você a um nível de 
produtividade incrível e fora do comum. Só tome cuidado para não passar por cima das pessoas 
como tratores.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: Para todos os sagitarianos é a semana mais difícil, mas, ao 
mesmo tempo, a mais cheia de oportunidades, já que estamos vivendo um Eclipse Lunar neste 
signo nesta semana. É hora de avaliar as emoções e como elas te direcionam, como muitas vezes 
você só reage ou só age a partir do instinto indomável e cheio de verdade e franqueza desse signo, 
mas muitas vezes sem tato, sem refinamento, com muita dureza e inegável coragem e inteligência, 
porém muitas vezes falta a sensibilidade e a capacidade de olhar para outras direções. Portanto 
esse Eclipse vai mexer com muitas coisas, mas, principalmente, vai dar a você a oportunidade de 
repensar os seus caminhos pessoais. As relações são desafiadoras porque podem mostrar coisas 
que você nem sempre quer ver ou ainda, a partir delas, você terá que ser mais flexível e moderado, 
e isso vai ser difícil. Será preciso, inclusive, voltar atrás e pedir desculpas, caso seja necessário. 
É uma semana para repensar ou discutir muitas coisas, inclusive o trabalho, o método e o modo 
como as coisas estão sendo feitas. Pode ser preciso tomar muitas novas decisões a partir desta 
semana, inclusive a de mudar de trabalho, de setor ou ainda, por meio da sua dedicação e da sua 
inteligência, ganhar mais espaço no local onde está. Porém evite impulsividades. É um momento 
de reflexão. 

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: Semana que exige muito do capricorniano, porque, ao mes-
mo tempo em que você está sendo cobrado por Plutão em relação a liderança e força, está sendo 
cobrado por Saturno em relação a comprometimento, trabalho e colaboração. Ainda há um Eclipse 
Lunar em Sagitário, que vai exigir segurança nas escolhas e confiança em si mesmo para manter 
as relações. É muita coisa para um signo só! Mas os pratos podem cair e você pode sentir um baita 
cansaço, uma sensação de angústia, de dúvida e de impermanência. Tudo parece estar mudando 
muito rapidamente, mas na verdade quem está mudando é você mesmo. Todos esses sintomas são 
sinais de expansão da alma e amadurecimento. Faz parte, então não tenha medo. Nesta semana, 
medite e peça ajuda, se for preciso! O amor pode ser o esteio e a força de que você está precisan-
do nesta semana. Confie nos bons sentimentos, seja verdadeiro e procure descansar e alinhar a 
alma com boas trocas afetivas. É importante apostar nas parcerias, acreditar nas pessoas à sua 
volta e, principalmente, ouvir a intuição, que estará alta nesta semana e ajudará a achar soluções 
na carreira.

Aquário – De 21/01 a 19/02: Momento de despertar a respeito de regras, dogmas e crenças 
em grupos ou instituições que frequenta, mas que já não têm mais nada a ver com quem você 
é hoje. Pode, inclusive, acontecer uma dança das cadeiras nos âmbitos das amizades: algumas 
amizades terminam e novas chegam. Novidades para os aquarianos solteiros, mas essas relações 
só se fixam se você for com calma e buscar conhecer bem essas pessoas novas. Para quem já tem 
uma relação, vale a pena se divertir um pouco e sair da rotina, se possível. Movimento grande de 
mudanças inesperadas na carreira. Vale a pena manter o espírito de coragem, de iniciativa e agir 
com o coração, porque o Universo vai recompensar você e o seu caminho será aberto. É importante 
manter essa atitude de peito aberto mesmo diante de desafios!

Peixes – De 20/02 a 20/03: Semana de desgastes, por isso não descuide da saúde para não 
ter uma síndrome de burnout. Você pode estar com muita energia, então é importante se exercitar 
e fazer pausas construtivas para conseguir compreender as próprias motivações e emoções. Cui-
dado para não se desentender com o ser amado por causa de excessos de trabalho ou de atenção 
a outros assuntos, portanto o ciúme pode ser um dos motivos de briga ou de desconfianças. Vale a 
pena dialogar e mostrar a verdade da situação e sua verdadeira motivação. Muito trabalho, mas é 
preciso conciliar com outras tarefas, como dar atenção à família e/ou aos seus projetos pessoais. 
Ser multitarefa cansa demais, por isso mais um alerta para cuidar bem da saúde.

Horóscopo
NOVELAS

Império – Globo – 21h - sexta-feira: José 
Alfredo elogia o bufê e decide cumprimentar 
Vicente. Enrico fica transtornado com Cláu-
dio e Beatriz defende o marido. Cláudio afir-
ma que processará Téo. Vicente marca um 
encontro com Cristina. Lorraine conta para 
Ismael que engoliu uma joia. José Alfredo 
insiste para Vicente comemorar com ele o 
sucesso de sua festa. Maria Clara conforta 
Enrico. Maria Marta vai para o Monte Rorai-
ma e pede para Helena manter sigilo sobre 
sua viagem. Cora implica com Elivaldo. Fer-
nando tenta atropelar Vicente. José Alfredo 
vai para a casa de Maria Ísis. Jurema cuida 
de Reginaldo. Maria Marta chega ao Monte 
Roraima.

Salve-se Quem Puder – Globo – 19h - sex-
ta-feira: Micaela se emociona com a reação 
de Bruno ao receber a notícia de sua via-
gem. Helena acusa Hugo de estar ajudando 
políticos corruptos. Lúcia não se intimida 
com a ameaça de morte feita por Domini-
que. Durante a discussão, Lúcia se ressente 
por ser mãe da advogada e por não poder 
contar a Renzo que é sua avó. Renzo convi-
da Alexia/Josimara a trabalhar na Fundação 
Kyra Romantini. Úrsula surpreende Helena e 
Micaela com sua volta ao Empório. Gael fica 
chocado com a intenção de Verônica de ma-
tar Micaela. Luna e Téo têm a primeira noite 
de amor. Kyra não gosta da aproximação de 
Renzo com sua família através da fundação 
e pensa em contar para Zezinho que Do-
minique encontrou Luna/Fiona. Dominique 
descobre que o policial Ivo Mantovani cuida 
do Programa de Proteção à Testemunha no 
Brasil. Hugo questiona Dominique se as tes-
temunhas que a viram matar o juiz escapa-
ram com vida.

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: 
Duca avança contra Pedro e João, e Nat de-
siste de contar a verdade sobre Heideguer. 
Cobra vê Nat e Duca saindo da fábrica e 
fotografa os dois. Gael e Dandara pensam 
um no outro. Heideguer manda Cobra apa-
gar as fotos que fez de Nat e Duca. Pedro 
pede para treinar com Karina com a intenção 
de armar cenas para o clipe da banda. Sol e 
Paula se irritam com João ao verem o vídeo 
que o menino gravou. João vê Gael falando 
com Dandara e corre para a academia. Nat 
avisa a Lobão que Cobra a está importunan-
do. Sol revela a Gael que João colocou uma 
câmera na academia. Orelha e Morgana 
chegam à Ribalta.

Nazaré – Band – 20h20 - sexta-feira: A 
família de Toni suspeita do sumiço dele. 
Nazaré também procura o namorado. Luiz e 
Lurdes não encontram o envelope com o di-
nheiro e desconfiam de roubo. Bernardo fala 
para Laura que Nazaré esconde uma prova 
do incêndio. A inspetora questiona a jovem 
e ela entrega a prova. Toni encontra Nazaré 
e se despede. O rapaz não consegue fugir 
e é preso por Laura. Todos da cidade já sa-
bem que Toni ateou fogo na mata e o hosti-
lizam na porta da delegacia. Bárbara conta 
para Duarte que desconfia da participação 
de Nazaré no incêndio. A jovem nega todas 
as acusações. Toni é interrogado por Laura, 
mas não revela nada. Ele exige que Heitor 
o tire da cadeia ou contará tudo. Duarte vai 
até a casa de Nazaré pedir desculpas. Cris 
acusa a irmã Bárbara de ter roubado o enve-
lope com dinheiro. Félix sai de casa à noite 
e se encontra com a amante. Duarte vai até 
a delegacia conversar com Toni.

Chiquititas – SBT – 20h50 - sexta-feira: 
O professor de teatro instrui os alunos a se 
dividirem em dupla para trabalharem uma 
cena da peça “Romeu e Julieta”, de Willian 
Shakespeare. Pata fará dupla com Duda e 
Janu com Mosca. Teó avisa aos que sabem 
cantar, que terão que escolher uma canção 
para a cena. Maria está muito triste, pois 
apesar de consertada, a Boneca Laura não 
virou mais menina para conversar com ela. 
Duda e Pata ensaiam a cena da peça no 
orfanato, pois a apresentação será no dia 
seguinte. Vivi tenta ensaiar uma canção du-
rante o banho, mas a desafinação da chiqui-
tita é evidente. Cris alerta a amiga, que não 
leva em consideração e ainda diz que será 
escolhida a Julieta. Para resolver o ciúme e 
dar fim às discussões envolvendo a caixinha 
da amizade, Mili reúne todas as meninas no 
quarto para que as mais novas também in-
siram suas mensagens na caixa. Cris leva 
uma foto nova com todas juntas. Dani des-
cobre que Carol iria jantar na casa de Junior 
e, por ciúme, faz birra para ir junto. Durante 
o jantar, Dani faz mais birra. Marian espia 
Mili ensaiando no quarto e vai para a sala 
para fazer exatamente o mesmo número. 
Mili não percebe que Marian a copiou, mas 
nota semelhanças entre as apresentações. 
Carmen mantém Miguel amarrado em uma 
cadeira na fazenda. No dia seguinte, Carol 
diz que Dani terá que pedir desculpas para 
Junior devido suas malcriações. A menina 
conta que não trata bem Junior por preferir 
Fernando. Glória, mãe de Janjão, vai até a 
escola e grita com o filho. Os meninos do 
orfanato ficam com pena do encrenqueiro. 
A diretora mostra para Glória a montagem 
da foto que Janjão fez de Janu. A mulher ri 
com a imagem, mas diz que dará um jeito 
no filho. Cintia diz que Miguel mentiu para 
Gabriela.

Amores Verdadeiros – SBT – 18h15 - sex-
ta-feira: Vitória diz a Aguiar que o seguiu até 
a clínica e ouviu a conversa que teve com seu 
pai e descobriu que tem outra irmã. Aguiar 
afirma que não disse nada para que não ti-
vesse uma discussão com seu pai e não por 
não confiar nela. Vitória ainda não entendeu 
que Aguiar está falando dela e diz ao guarda-
-costas que ele deve ser fiel a Cristina. Aníbal 
diz a Vitória que percebe que está chateada 
com ele. Vitória afirma que quer acreditar nele 
mas para isso ele precisa ser sincero com ela 
e com Adriana. Nelson comenta com Salvia-
no que já está cansado de ficar implorando 
para que Vitória o perdoe. Ele confidencia ao 
segurança que faz isso por causa os investi-
mentos que têm na empresa e se for preciso 
pedirá de joelhos para que Vitória desista do 
divórcio. Gusmão tem uma discussão com 
Roy. Vitória diz ao pai que seguiu Aguiar até o 
hospital e ouviu quando falavam que ele tem 
outra filha e pergunta se é verdade. Nesse 
momento chega Paula e Aníbal se surpreen-
de. Vitória a apresenta como a professora de 
piano de Nikki.

Coração Indomável – SBT – 18h - sex-
ta-feira: Miguel oferece dinheiro a Ramiro 
para que deixe o povoado junto com suas 
netas. Otávio pede dinheiro a Miguel para 
comprar o vestido de noiva de Maricruz. Ele 
diz que não tem dinheiro e depois conta a 
Lúcia que escondeu a caminhonete do ir-
mão para que não possa usá-la no dia do 
casamento. No registro civil, Otávio e Ma-
ricruz oficializam a união. Ao chegarem na 
fazenda, Otávio e Maricruz se surpreendem 
com a recepção que Miguel e Lúcia prepara-
ram para comemorar seu casamento. Mas 
logo depois percebem que tudo foi feito para 
humilhar Maricruz, que serve de chacota 
para os convidados. No dia seguinte, Ma-
ricruz visita o avô e a irmã e comenta que 
não se sente bem na fazenda. Ramiro diz 
que lá é a nova casa da neta, mas ela se 
recusa a voltar.

Triunfo do Amor – SBT – 17h15 - sexta-
-feira: Maria e Max vão para o hospital. 
Diante da difícil situação pela qual eles estão 
passando, Antonieta se oferece para cuidar 
dos bebês. Vitória chega furiosa na casa de 
dona Bernarda e exige que ela lhe entregue 
o pequeno João Paulo. O padre João Pau-
lo diz a Vitória que sua mãe quer realmente 
mudar e pede que deixe o bebê com ela. 
Padre Jerônimo não acredita no arrependi-
mento de Bernarda e ela é presa para fazer 
uma acareação com Lulu. Heriberto revela 
a Vitória e Leandra que Maximiliano se in-
fectou com o mesmo vírus que Maria, mas 
seu caso é mais grave, por isso pede autori-
zação para que ele receba uma vacina que 
está sendo desenvolvida na Suíça. Leandra 
consola Vitória e diz que seus filhos não vão 
morrer.

Gênesis – Record – 21h - sexta-feira: Agar 
fica transtornada ao saber da gravidez de 
Sara. Palith convence a irmã de também 
embebedar Ló. Massá e Adália caem na 
armadilha de Ismael. Sara vai até o quarto 
do rei. Prestes a agarrar Sara, Abimeleque 
é surpreendido por Omar. Diante de Ló em-
briagado, Palith encoraja Tamires a seguir 
com o plano. Alguns meses se passam e 
Sara fala que as mulheres não conseguem 
dar à luz. Adália delata Ismael para Agar. 
Ló fica horrorizado ao ver o estado de suas 
filhas.

FILMES

Resgate Abaixo De Zero - Globo - 15h - 
sexta-feira: O guia Jerry Shepherd, o car-
tógrafo Charlie Cooper e o geólogo David 
McLaren fazem parte de uma expedição 
científica na Antártica. Um grave acidente 
e as perigosas condições meteorológicas 
obrigam a expedição a abandonar sua equi-
pe de cães de trenó. Com isso, os valentes 
animais precisam enfrentar sozinhos o forte 
inverno da Antártida por seis meses, até que 
seja possível organizar uma nova missão 
para tentar resgatá-los.

O Filho do Máskara - SBT - 23h15 - sex-
ta-feira: O cartunista Tim Avery só queria 
ter uma vida pacata ao lado de sua esposa. 
Para ele já foi uma surpresa ficar sabendo 
que seria pai, imagine como ele ficou ao 
descobrir que seu filhinho tem os mesmos 
poderes da máscara de Loki: um objeto mís-
tico que dá a quem usa os poderes de se 
transformar no que quiser, além de ressaltar 
o lado oculto de sua personalidade. O maior 
problema é o próprio Loki que está à procura 
de sua máscara, e consequentemente da 
família de Avery.

O Inquilino - Globo - 1h40 - sexta-feira: 
Um assassino percorre as ruas de Los An-
geles, escolhendo suas vitimas entre pros-
titutas. Seus crimes lembram os de Jack, o 
Estripador, no século XIX. O agente Chan-
dler Manning o procura, mas ainda sofre por 
ter prendido um inocente que acabou con-
denado à cadeira elétrica. Enquanto isso, 
em outro ponto da cidade, um casal aluga 
o quarto dos fundos para Malcolm, um es-
tranho inquilino.

Minha Irmã Invisível - Globo - 3h15 - sex-
ta-feira: O trabalho de escola da adolescen-
te Chloe dá muito errado. Como resultado, 
ela acaba transformando sua irmã, Molly, a 
garota mais popular da escola, em um ser 
invisível.

Uma Segunda Chance - Band - 3h45 - sex-
ta-feira: Agora que Ned é roteirista de um 
programa de TV e está sendo pressionado, 
está cada vez mais difícil suportar a vida em 
sua casa. Além da esposa estressada, ele 
precisa aguentar diariamente problemas do 
filho e do sogro.

Novelas e Filmes

E quem apaga velinhas 
neste sábado (29), é a 
Neusa Mora Pedroso 
Campanholi. “Feliz 
Aniversário, mãe! Você 
é forte, é um exemplo, 
um modelo a seguir, um 
ícone a respeitar. Você é 
batalhadora, conquista 
tudo que é justo para você 
e para os outros. Desejo 
que o dia de hoje seja a 
demonstração do que é 
realmente a felicidade, 
porque você merece!” São os votos da sua filha Deise, do genro 
Túlio, do marido Dirceu, e de todos os familiares e amigos.

Parabéns ao empresário e 
vice-prefeito de Capivari, 
Bruno Barnabé, que neste 
sábado (29), comemora idade 
nova. Receba os votos de paz, 
saúde e sucesso, da esposa 
Mirian, dos filhos Lucas, 
Otávio e Matheus, familiares, 
amigos e de toda equipe do 
Supermercado Pare Aqui e da 
Prefeitura de Capivari.
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Na última terça-feira 
(25), o Legislativo de 
Rafard realizou a 9ª Ses-
são Ordinária do ano. 
Foram votados em bloco 
e aprovados por unani-
midade os Requerimen-
tos 038 ao 044/2021.

Os vereadores tam-
bém aprovaram, em re-
gime de urgência e por 
unanimidade, o Projeto 
de Lei 017/2021, de au-
toria do Executivo, que 
dispõe sobre autorização 
para abertura de Crédito 
Adicional Suplementar 
para uso no custeio de 
despesas com energia 
elétrica em poços arte-
sianos, estações de tra-
tamento e válvulas de 
redução de pressão.  

Confira as considera-
ções dos vereadores de 
Rafard durante o uso da 
Tribuna Livre:

Pedrinho
O vereador Pedro 

Reinaldo da Rosa co-
mentou sobre o Projeto 
de Lei 0016/2021, de 
sua autoria, que dispõe 
sobre o Censo Inclusão, 
que tem a finalidade de 
identificar o perfil socio-
econômico das pessoas 
com deficiência e mobi-
lidade reduzida do mu-
nicípio. 

Na sequência, ele fa-
lou sobre suas indica-
ções, uma delas para a 
colocação de lombada 
na avenida São Bernar-
do. “Tenho registros de 
caminhões e ônibus que 
descem a avenida em 
alta velocidade”.

Pedrinho cobrou o 
serviço de poda de ár-
vores no município, que 

ainda não foi iniciado. 
Ele também levou em 
tribuna a reclamação de 
moradores da avenida 
São Bernardo, sobre um 
bueiro que está abaixo 
do nível da rua, e está 
causando danos estrutu-
rais ao imóvel.

Minçon
O vereador Rodolfo 

Minçon usou seu tem-
po para falar, exclusiva-
mente, sobre a falta de 
conscientização e a gra-
vidade da pandemia no 
município.

“Faço parte do Co-
mitê de Contingência da 
Covid, e na reunião de 
hoje vimos que a reali-
dade em Rafard vem se 
agravando”, afirmou. 

Minçon citou ações 
que, na pandemia, de-
vem ser evitadas, como 
festas, churrascos, bares 
lotados e aglomerações 
nas ruas. Um dos exem-
plos citados por ele, são 
os eventos, sem autori-
zação da prefeitura, que 
acontecem numa cháca-
ra localizada no cruza-
mento da SP-101 com a 
Estrada da Laranja. 

Brigati
Ernesto Brigati suge-

riu a compra ou manu-
tenção dos carrinhos de 
gari para uso dos funcio-
nários que fazem a lim-
peza na cidade. Ações 
para arborização do mu-
nicípio e a abertura do 
quiosque da Praça da 
Emancipação, também 
foram assuntos mencio-
nados por ele. 

Em seguida, o vere-
ador comentou sobre a 

ONG Focinho Carente, 
que acolhe animais aban-
donados. Brigati disse 
que a ONG precisa de 
apoio para a construção 
de uma sede, com intui-
to de acolher os cães de 
modo mais adequado.

Ao finalizar, o parla-
mentar fez críticas sobre 
a permanência de cães 
na Estação Sorocabana, 
onde funciona o Serviço 
do CRAS. “Já fiz várias 
solicitações para a reti-
rada dos animais do lo-
cal, mas que até agora, 
a situação permanece a 
mesma”. 

Zape
O vereador Luis Fer-

nando Zape comentou, 
entre outros assuntos, 
sobre a necessidade de 
execução de lombadas 
em diversos pontos da 
cidade. Através de re-
querimento, ele solicitou 
ao Executivo informa-
ções sobre o Processo 
Licitatório que foi aber-
to para a contratação do 
serviço.

 “É preciso determinar 
um número de lombadas 
que seja satisfatório e 
suficiente para garantir 
segurança nos pontos 
mais críticos da cidade. 
Espero que o Executivo 
considere para esta com-
pra de serviço, os pontos 
citados pelos vereadores 
desta Casa”.

Para o vereador, as 
respostas recebidas do 
Executivo sobre servi-
ços de infraestrutura, 
como a construção de 
sarjetões no bairro Lur-
des Abel e uma obra 
para captação de água na 

rua 14 de julho, onde há 
problemas de alagamen-
to em dias de fortes chu-
vas, foram satisfatórias.

Doca
Um Projeto de Equo-

terapia, que está na fase 
inicial no município, foi 
o assunto central do ve-
reador Luis Ferreira Bri-
to. Em companhia dos 
vereadores Zape e Fon-
tolan, Doca relatou que 
esteve em Jaguariúna 
visitando um espaço de 
equoterapia, que ofere-
ce tratamento de saúde 
para crianças através de 
atividades com cavalos, 
acompanhadas de um 
grupo de profissionais.

Para implantar o pro-
jeto, Doca afirmou que 
já há uma área que foi 
doada pela Abaçaí, man-
tenedora da Fazenda São 
Bernardo, em Rafard. 

Marcelo
O assunto do verea-

dor Marcelo da Silva foi 
a cobrança do serviço 
de limpeza dos bueiros 
da cidade. Ele citou pro-
blemas de água parada, 
inclusive na rua Giovani 
Boscolo. 

Em tribuna, o verea-
dor pediu providências 
e alertou sobre os riscos 
do aumento da prolife-
ração do mosquito da 
Dengue. 

Pastor Rogério 
Na tribuna, o vere-

ador Rogério Dias Ro-
drigues, ressaltou sobre 
a campanha Maio Ama-
relo, mês de conscienti-
zação da segurança no 
trânsito. Ele aproveitou 
para cobrar a instalação 
de placas com nomes 
das ruas no bairro Jar-
dim Ana.

Ações do Executivo, 
como o Mutirão da Den-
gue e a Revitalização da 
Praça Domingos Fonto-
lan, na Popular, foram ci-

tadas pelo vereador, que 
reforçou os resultados 
positivos no município.

Fontolan
O presidente da Câ-

mara, vereador Ale-
xandre Ferraz Fontolan 
abriu sua fala na tribuna 
parabenizando o Jornal 
O Semanário pelos 30 
anos de fundação, co-
memorados no último 
dia 15 de maio.

Fontolan também res-
saltou o sucesso das au-
las online adotadas pela 
Rede Municipal de Edu-
cação, afirmando que 
recebeu retorno positivo 
das mães dos alunos ma-
triculados.

Finalizando, o vere-
ador revelou que entre-
gou o pedido de um ve-
ículo para o Serviço de 
Saúde, durante visita do 
deputado estadual Thia-
go Auricchio, que esteve 
na Câmara Municipal na 
última semana.

Câmara aprova requerimentos e crédito 
para despesas com energia elétrica

Política  |  Confira o que foi assunto dos vereadores na tribuna livre da última sessão ordinária da Câmara de Rafard, realizada na terça-feira (25)

Alexandre Fontolan recebe visita do 
deputado estadual Thiago Auricchio

O presidente da Câ-
mara de Rafard, vere-
ador Alexandre Fon-
tolan, recebeu em seu 
gabinete, nesta semana, 
a visita do deputado 
estadual Thiago Auric-
chio (PL). 

O encontro foi acom-
panhado pelo vereador 
Luís Fernando Zape 
e pela ex-vereadora, 
Ângela Barboza, que 
já conquistou recursos 
para Rafard através do 
deputado.

Auricchio recebeu o 
pedido de recursos para 
a compra de uma van, 
com objetivo de utilizar 

no serviço de transpor-
te da Saúde.

“Foi através de uma 
emenda parlamentar de 
sua autoria, que o mu-
nicípio recebeu recurso 
para a Saúde, e agora 

contamos mais uma 
vez com o deputado 
Thiago, para a vinda de 
mais um veículo para 
a Unidade de Saúde”, 
disse Alexandre Fonto-
lan.

Luis Fernando Zape, Alexandre Fontolan, Ângela Barboza e deputado Thiago 
Auricchio durante encontro na Câmara Municipal (Foto: Arquivo pessoal)
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A água parada na 
rua Felício Vigorito, no 
bairro da Bomba, em 
Rafard, é uma reclama-
ção antiga dos morado-
res, que pode estar perto 
de ser resolvida ainda na 
próxima semana. 

Esta é a expectati-
va com as obras que 
a Prefeitura de Rafard 
começou no bairro nos 
últimos dias. Segundo a 
engenheira responsável, 
Joceli Maria A. Cardo-
so, uma boa parte do 
problema será solucio-
nado. 

“É um serviço de 
drenagem que vai pas-
sar por duas captações 
e uma outra tubulação, 
que vai conduzir esta 
água a uma distância de 
cerca de 25 metros, até 
cair no rio”, afirma Jo-
celi, diretora do setor de 
Obras e Infraestrutura 
da Prefeitura.

Ela explica que essa 

água que escorre dia e 
noite, é provavelmente, 
de uma vertente que está 
entre o muro da usina e a 
calçada. Segundo Joce-
li, trata-se de uma água 
limpa, que fica acumula-

da no final da rua Felício 
Vigorito. 

“Por ser uma água 
limpa, vai ser possível 
canalizar para o rio, pois 
se continuar parada acu-
mulando no final da rua, 

o problema da Dengue 
vai piorar, sem contar o 
transtorno que há tanto 
tempo já incomoda os 
moradores”, completa.

As reclamações desta 
água que escorre e fica 
parada no final da rua no 
bairro da Bomba já são 
recorrentes, inclusive, 
em administrações an-
teriores. Nas Sessões do 
Legislativo, desde o co-
meço do ano, o vereador 
Pedro Reinaldo da Rosa, 
que é morador do bairro, 
também já cobrou, por 
diversas vezes, a solu-
ção do problema. 

O prefeito de Rafard, 
Fábio dos Santos esteve 
no local e acompanhou 
os trabalhos. “É um pro-
blema existente há tem-
pos nesta rua. Está sendo 
necessária a construção 
de tubulação específica 
para captação de água 
pluvial. Conversei com 
diversos moradores da 

rua que se mostraram 
bastante satisfeitos com 
a obra”, comenta. 

Sobre a solução defi-
nitiva para o escoamen-
to da água, Joceli expli-
ca que nesta primeira 
etapa, será resolvido o 
acúmulo que fica parado 
na calçada. Sobre a água 
que escorre sem parar, 
a engenheira recorrerá 
a um estudo para iden-
tificar se trata de uma 
vertente ou de uma nas-
cente.

“Ali são duas etapas. 
Primeiro resolver esta 
água que fica parada. 
Com esta obra já vamos 
solucionar isso. Depois 
vamos ter que fazer um 
estudo mais de perto, 
com mais detalhes, para 
identificar se ali tem 
uma nascente, o que é 
pouco provável, ou uma 
vertente, e só depois é 
que será possível dizer 
o que tem que ser feito, 
em definitivo”, finaliza 
Joceli.

Prefeitura de Rafard realiza obra de captação para 
resolver acúmulo de água na rua Felício Vigorito

Bairro da Bomba  |  Cobrança antiga dos moradores pode estar perto de acabar; engenheira diz que vai ter que investigar vertente, antes de solução definitiva

Registro do vereador Pedro Reinaldo Rosa realizado na quarta-feira (26) mostra 
a situação da rua Felício Vigorito, no bairro da Bomba  (Foto: Arquivo pessoal)

Obra de captação de água teve início nesta semana  (Foto: Arquivo pessoal)
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Prazo para doação de 3% 
do Imposto de Renda para 
o Lar termina segunda

Ainda dá tempo  |  Saiba como destinar benefício para o Lar dos Velhinhos

O período para o en-
vio do Imposto de Ren-
da 2021, ano base 2020, 
termina nesta segun-
da-feira, 31 de maio. A 
data limite que seria no 
final de abril foi amplia-
da para maio devido à 
pandemia.

Termina também, no 
mesmo dia, o prazo para 
fazer doações de parte 
do Imposto de Renda 
devido para entidades 
assistenciais, como é 
o caso do Lar dos Ve-
lhinhos São Vicente de 
Paulo de Capivari, que 
pode receber doações 
através do Fundo Muni-
cipal do Idoso. 

A legislação permite 
que parte do imposto de-
vido seja convertido em 
doações no ato da en-
trega da declaração. No 
caso do Fundo Munici-
pal do Idoso, este limite 
é de até 3%. 

Desde a pandemia, 
as fontes de renda al-
ternativas do Lar, que 

hoje abriga 37 idosos, 
estão suspensas, como 
o Bazar, fechado desde 
março do ano passado, e 
eventos como a tradicio-
nal Festa de São Vicente 
de Paulo, que acontecia 
em setembro, e teve que 
ser adiada.

Com mais despesas 
e menos receita, o Lar 
mantém algumas poucas 
iniciativas de colabora-
ção. Uma delas, já pra-
ticada há alguns anos, 
é a doação espontânea, 
onde o morador adquire 
um carnê e o motoboy 
passa para retirar o valor 
doado, prática esta que 
também teve redução, 
durante a pandemia.

Outra alternativa, 
criada desde 2015, é o 
Projeto Empresa Ami-
ga do Idoso, que conta 
hoje com 72 empresas 
parceiras, que partici-
pam do projeto através 
da adesão de cotas que 
vão de R$ 40 a R$ 300 
mensais.

Doações de itens 
como produtos de hi-
giene e materiais de 
limpeza também podem 
ser feitas, mas é preciso 
agendar a retirada, pois 
as entregas pessoalmen-
te no Lar estão suspen-
sas devido à pandemia. 

Informações sobre 
as formas de ajudar ao 
Lar São Vicente de Pau-
lo podem ser obtidas 
através do número (19) 
3491-1647 ou WhatsA-
pp (19) 98972-1087.

Atualmente, instituição atende 37 idosos e busca alternativas para angariar recursos (Foto: Arquivo/O Semanário)

Voluntariado faz campanha 
inédita para arrecadar 
absorventes femininos

Capivari  |  Barreiras do preconceito são superadas na cidade

Uma campanha iné-
dita começou há poucos 
dias em Capivari. Vo-
luntários estão se unindo 
para arrecadar doações 
de absorventes femini-
nos, item indispensável 
para a higiene pessoal 
das mulheres.

O absorvente femi-
nino é um item pouco 
comum nas campanhas 
de doações. Em média, 
cada absorvente custa 
0,50 centavos, mas mes-
mo sendo um produto 
de custo baixo, muitas 
mulheres, vítimas de si-
tuações de pobreza, não 
conseguem comprá-lo 
mês a mês. 

Para superar o pre-
conceito e ajudar mulhe-
res em situação de vul-

nerabilidade social, duas 
campanhas acontecem 
em Capivari, uma por 
iniciativa da vereadora 
Sele Rosada e outra pela 
Adusmec (Associação 
dos Usuários da Saúde 
Mental de Capivari). 

“Vi uma reportagem 
sobre a falta deste tipo 
de ajuda, que é tão im-
portante para a higiene 
pessoal da mulher. Nun-
ca tinha pensado nisso 
antes, e na mesma hora 
comecei a pensar numa 
campanha para ajudar”, 
explica Sele.

Já a Adusmec, está 
com a ‘Campanha Ela 
é Linda’, que tem por 
objetivo arrecadar pro-
dutos de higiene pesso-
al para mulheres, entre 

eles, o absorvente. Ou-
tros itens como esco-
vas, shampoos, desodo-
rantes, papel higiênico 
também estão na lista de 
doações. 

Os pontos de coleta 
da Campanha promovi-
da pela vereadora Sele 
Rosada são: TN – Taís 
e Natália Acessórios, 
Papelaria Arte em Co-
res, Loja Maria Flor e na 
casa da vereadora Sele, 
na Rua Virgíllio Duarte, 
29.

As doações para a 
Campanha da Adusmec 
podem ser entregues na 
Rua André de Mello, 
286, no centro, em Ca-
pivari. Informações pelo 
telefone: (19) 99977-
7591.
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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

A série de entrevistas 
com os representantes 
dos Legislativos de Ra-
fard, Capivari e Mombu-
ca termina nesta edição. 
Os vereadores dos três 
municípios foram con-
vidados a dividir com os 
leitores d’O Semanário, 
cada um em seus respec-
tivos municípios, um re-
sumo de suas biografias 
e o relato de suas práti-
cas na vereança. 

Para fechar esta série, 
o entrevistado da sema-
na é o vereador de Capi-
vari Vinícius Scarso, um 
jovem na política, que 
foi eleito já em sua pri-
meira disputa eleitoral. 
Scarso falou sobre suas 
prioridades e ações no 
Legislativo. Confira! 

O capivariano Viní-
cius Scarso tem 25 anos, 
é solteiro e tem forma-
ção em Engenharia Ci-
vil, com pós-graduação 
em Gestão na Constru-
ção Civil.

Scarso, filiado ao 
MDB, foi eleito verea-
dor nas últimas Eleições 
Municipais com 810 vo-
tos. Esta foi sua primeira 
experiência como candi-
dato a uma vaga no Le-
gislativo. 

O jovem vereador 
também já participou de 
projetos sociais com o 
grupo de jovens da Igre-
ja Chegada de Cristo, 
junto ao antigo Lar São 
Jerônimo e Associação 

Santa Rita. Hoje, tam-
bém nas iniciativas da 
Igreja, ele ajuda em ar-
recadações de alimen-
tos, que são doados para 
as famílias carentes.

Na atuação como ve-
reador, Vinícius afirma 
que busca lutar por me-
lhorias para a cidade e 
para que o Executivo ga-
ranta uma qualidade de 
vida para sociedade em 
todas as áreas, principal-
mente na saúde, educa-
ção e desenvolvimento 
econômico. O desenvol-
vimento socioeconômi-
co e o desenvolvimento 

urbano, junto com o Pla-
no Diretor, também são 
áreas que ele pretende 
atuar. 

Em sua opinião, mu-
nicípios como Capivari 
enfrentam seus maiores 
desafios em torno da saú-
de, geração de empre-
gos e desenvolvimento. 
Também na educação, 
ele afirma que as melho-
rias são sempre necessá-
rias. “Hoje, as maiores 
reclamações que recebo 
são relacionadas à infra-
estrutura das escolas, es-
paço físico e valorização 
do professor”.

Chega ao fim a série ‘Meu 
Representante’: conheça o 
vereador Vinícius Scarso

Política  |  Acompanhe a biografia do vereador filiado ao MDB

Vereador de Capivari, Vinícius Scarso, de 25 anos (Foto: Divulgação/CMC)

Senai Rafard abre vagas 
para cursos gratuitos

O Senai de Rafard 
está com vagas aber-
tas para cursos técnicos 
gratuitos presenciais e 
a distância. Os cursos 
são nas áreas de mecâ-
nica, elétrica e informá-
tica, com início previs-
to para o mês de julho. 

Os interessados devem 
preencher o formulário 
através do link https://
tinyurl.com/9j8hffdk e 
aguardar o contato.

Entre as opções es-
tão cursos presenciais 
como Técnicas para 
Instalação de Redes de 

Computadores e Repa-
rações em Instalações 
Elétricas Residenciais. 
Há também os cursos a 
distância como Sistema 
de Partida de Motores, 
técnicas para Desen-
volver Projetos de Ins-
talação, entre outros.

CAPACITAÇÃO

O publicitário e jor-
nalista Túlio Darros, 
diretor e proprietário 
do jornal O Semanário, 
participou na manhã de 
sexta-feira (21), do Pro-
grama Primeira Página 
na rádio Raízes FM, a 
convite dos radialistas 
Tonny Machado e Mar-
cos Graziani.

No bate papo, o as-
sunto foi a comemo-
ração dos 30 anos d’O 
Semanário, completados 
neste mês de maio. Tú-
lio contou um pouco da 
história da fundação do 
impresso, único jornal 
impresso em atividade 
com sede em Rafard, e 
também falou sobre sua 
trajetória na comunica-
ção, começando como 

jornaleiro, e hoje diretor 
e proprietário do jornal.

Darros recordou al-
gumas histórias vividas 
nestas três décadas d’O 
Semanário, uma delas 
com o próprio Tonny 
Machado, hoje repórter 
da Raízes FM, mas que 
também teve passagem 
como entregador do im-
presso em Rafard.

As comemorações dos 
30 anos continuam com a 
promoção que vai sortear 
um prêmio por semana 
até o final do ano entre 
os assinantes do jornal 
impresso. As novas assi-
naturas também estarão 
concorrendo.

Para assinar o Sema-
nário, e receber o jornal 
em casa toda sexta-feira, 

basta fazer contato atra-
vés do telefone e what-
sApp (19) 3496-1747.

1º sorteio
Na sexta-feira (21), 

Túlio Darros esteve na 
SteakHouse, onde reali-
zou o primeiro sorteio da 
promoção. Um kit chur-
rasco bem recheado, com 
bolsa térmica e produtos 
cedidos pela Frinni, além 
de carnes da SteakHou-
se saiu para a assinante 
Lourdes Ap. Almeida 
Stoco, moradora do bair-
ro Popular de Rafard.

O fundador do jornal, 
José Carlos Darros, es-
teve presente e também 
recebeu um kit churras-
co em reconhecimento 
pela data.

Raízes FM repercute 30 anos 
do jornal O Semanário no 
programa Primeira Página

Na Mídia  |  Túlio foi entrevistado por Tonny Machado e Marquinhos Graziani
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Valor: R$ 173,565 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Neste mês de maio, 
a Bebidas Fornaziero, 
indústria de bebidas lo-
calizada em Rafard, está 
lançando no mercado 
uma nova linha de ca-
chaças em parceria com 
a dupla sertaneja Cezar e 
Paulinho. 

São três novas bebi-
das, sendo duas delas 
nas versões ouro, na 
cachaça envelhecida, e 
prata, na cachaça bran-
ca, que levam o nome 

de “Xiki nu Úrtimo”. 
A terceira bebida é a 
“Vergateza Xiki”, uma 
versão de cachaça com 
composição de uma 
planta, de característi-
ca afrodisíaca, de nome 
vergateza.

A empresa familiar 
Bebidas Fornaziero foi 
fundada em 1989, mas 
a família já está no ramo 
desde o final do sécu-
lo passado, e o registro 
mais antigo é de 1926, 

num talão de notas que 
traz a assinatura do avô 
da família, Giacinto For-
naziero.

O principal produto 
de mercado da empresa 
ainda é o Vinho Santo 
Expedito, que já chegou 
a representar 85% das 
vendas. Hoje, de acordo 
com a família, este per-
centual é de 50%, uma 
vez que mais variedades 
de bebidas foram incor-
poradas na produção.

Bebidas Fornaziero lança três 
novas cachaças no mercado

Destaque  |  Cezar e Paulinho são os garotos propaganda da nova bebida

Dupla sertaneja deve alavancar vendas dos lançamentos da Bebidas Fornaziero (Foto: Divulgação)

O Fundo Social de 
Solidariedade de Mom-
buca realizou no último 
dia 21 de maio (sexta-
-feira), a 2ª Feijoada So-
lidária, um projeto em 
parceria com o Serviço 
Municipal de Cultura. 
Foram vendidas mais de 
100 porções de feijoada 
com acompanhamento 
de arroz, vinagrete e fa-
rofa. 

O projeto faz parte de 
uma série de ações para 
arrecadar fundos para o 
auxílio de famílias ca-
rentes do município. A 
ideia surgiu da necessi-
dade de amparar as fa-
mílias, e é também, uma 
alternativa de atividade, 
que substituí os eventos 
maiores, suspensos por 

conta da prevenção ao 
contágio da COVID-19. 

“É tudo feito com 
doações que consegui-
mos com empresas, par-
ceiros e voluntários. É 
uma forma de arrecadar 
recursos para ajudar as 
famílias que mais pre-
cisam, e que passam por 
momentos tão difíceis 
nesta pandemia”, expli-
ca a presidente do Fundo 

Social Valdete Martins 
Alcalde.

O Projeto Solidário 
está também com novi-
dades. Para esta sexta-
-feira (28) estará à venda 
caldos, arroz doce, do-
ces de abóbora e mamão 
e camafeus. A retirada é 
no Centro de Múltiplo 
Uso, em frente à Dele-
gacia.

“Vamos ter novidades 
toda semana, e o mais 
importante, e o que nos 
motiva neste projeto, são 
as doações que estamos 
recebendo. Quando é 
feito com amor, dá resul-
tado, e em breve vamos 
anunciar novos projetos 
na Cultura, sempre em 
conjunto com o Fundo 
Social”, afirma João Po-
letti, que está à frente da 
Cultura, em Mombuca.

2ª Feijoada Solidária confirma 
sucesso de Projeto Solidário

Mombuca  |  Mais de 100 porções foram vendidas para arrecadar fundos

Feijoada foi preparada com doações de voluntário (Foto: Divulgação/PMM)

E aí, bateu aquela vontade de uma feijoada? (Foto: Divulgação/PMM)

Mombuca lança Campanha 
do Agasalho 2021

Começa na 
segunda- fe i ra 
(31), em Mom-
buca, a Campa-
nha do Agasalho 
2021. A arreca-
dação vai até o 
dia 10 de junho. 
A iniciativa é do 
Fundo Social de 
Sol idar iedade 
em parceria com o Ser-
viço Social e o Depar-
tamento de Cultura.

Podem ser doados 
agasalhos novos ou 
usados em bom estado, 

que possam ser distri-
buídos para crianças, 
adultos e jovens. 

“A solidariedade 
aquece, e esta é a nossa 
meta, arrecadar agasa-
lhos e ajudar as famílias 

que mais pre-
cisam”, diz a 
primeira dama 
e presidente do 
Fundo Social de 
Solidariedade 
de Mombuca, 
Valdete Martim 
Alcalde.

Os pontos 
de coleta se-

rão três no município, 
sendo na Prefeitura, 
no Centro de Múltiplo 
Uso, em frente à Dele-
gacia, e no CRAS, no 
bairro Vila Nova.

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

O conforto de um 
belo chocolate

Olá,  querido leitor, aqui estou eu novamente. Hoje 
vamos falar sobre o perturbador momento em que 
o isolamento social provoca, e com isso os arranjos 
silábicos vão dando signi� cados ao estranho estágio 
em descrever desenfreadamente os sussurros das vo-
zes agonizantes que emergem das conexões cerebrais 
para uma página ainda a ser preenchida. 

Pois bem, conter-se as necessidades dos arremes-
sos impróprios e quase transbordantes torna-se um 
� agelo torturador que deverá ser reprimido pela ob-
viedade re� exiva do discurso. Considerado o fato de 
ter como pano de fundo a serenidade das concordân-
cias verbais que quase desbandam para os eminentes 
erros ortográ� cos.

Resta-me, contudo, saber qual a clemência a ser 
ouvida, sabendo que o atributo divino da onisciên-
cia se dá num plano maior, cabendo ao pobre mor-
tal uma retomada dos espetáculos jornalísticos mo-
vimentados pelos disparos engatilhados pela fábrica 
das inverdades produzidas no gabinete do ódio, e um 
fato recente, até a estátua se nega a � car em pé. Culpa 
da quarentena? Duvido, embora tentado a conversar 
com as pedras e dar um rolê de motocicleta. 

Contrariar a lógica requer argumentos razoáveis ou 
não, as vezes basta apenas um discurso que alimenta 
a ignorância. Torna-se imprescindível o movimento 
dialético das palavras, a� nal sair do desconforto pre-
visível é uma oferta racionária das vozes que clamam 
aos ouvidos anestesiados de uma geração perversa, 
e como não se bastasse, encontramos os analfabetos 
funcionais que são conhecidos pela di� culdade de in-
terpretação.

Aqui, torna-se razoável que pela ausência do saber 
se manifeste expressões minimamente ofensivas ao 
conhecimento, elevando ao grau notório a indelica-
deza contra o óbvio, nada estranho para alguém que a 
cada comportamento verbal parece defecar pela boca. 
Pois ao sair dos trilhos da diplomacia, tal � gura tran-
sita rumo a ignorância já previsível. Evidencia-se o vil 
despreparo que coloca em jogo constante a tão jovem 
democracia. 

Realizada a tentativa de resgate sobre a importân-
cia da re� exão, ressalto que falar aos não ouvintes é 
uma tarefa árdua. Diga o profeta das lágrimas, cujo 
sermões eram recebidos com ofensas. Óh, geração 
habituada ao pecado. Não me resta dúvidas quanto 
a importância do simples e que certamente a posição 
do cômodo seria confortável, mas sendo assim, deixa-
ria de ser original. 

Evocado os rasos discursos criam-se bases alicer-
çadas com meias verdades parecendo representativos 
e o � nal será sempre uma reprodução do ‘pelo menos 
não rouba’. Dito isso, me conforto com um belo cho-
colate. 

Então vamos acreditar que o troca-troca silábico 
da PF, que não é polícia federal, é sim: prato feito, pa-
tinho feio ou Paulo Freire. 

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

Arnaldo Forti Battagin

Arnaldo Forti Battagin – Geólogo e Pesquisador.  
Nasceu em 13 de agosto de 1952 em Capivari. Filho 
de Alexandre Battagin e Julieta Forti Battagin. 

Estudou em Capivari no Grupo Escolar Augus-
to Castanho e Instituto de Educação Padre Fabiano 
José Moreira de Camargo. Formou-se em 1974 em 
Geologia pelo Instituto de Geociências da Universi-
dade de São Paulo. 

Casou-se com a engenheira civil Inês Laranjeira 
da Silva Battagin, natural de São Paulo, SP, tendo 
desse consórcio três � lhos: Vitor, engenheiro mecâ-
nico, André, médico gastroenterologista e Claudia, 
advogada. 

Especialista nas áreas de tecnologia de cimento, 
durabilidade e sustentabilidade do concreto e téc-
nicas experimentais foi gerente dos Laboratórios da 
Associação Brasileira de Cimento Portland, sendo 
atualmente Gerente de Tecnologia da entidade. 

Com diversos cursos de especialização no exte-
rior é autor de cerca de 100 trabalhos técnico-cien-
tí� cos publicados em anais de congressos e revistas 
nacionais e internacionais. 

É também  autor de capítulos dos livros Concre-
to: Ciência e Tecnologia e Materiais de Construção 
Civil e Princípios de Ciência e Engenharia de Mate-
riais, editados pelo Instituto Brasileiro do Concreto. 
Recebeu diversos prêmios de reconhecimento, des-
tacando-se os concedidos pela Associação Brasilei-
ra de Cerâmica, Associação Brasileira de Cimento 
Portland, Federação Interamericana de Cimento e 
Instituto Brasileiro do Concreto. 

Membro do Conselho Diretor do Instituto Bra-
sileiro do Concreto e do Conselho Deliberativo da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
tem participação ativa na criação e revisão de nor-
mas técnicas da ABNT em sua área de especialidade.  
Atuou na consultoria de inúmeras obras nacionais, 
incluindo as UHE Teles Pires – MT, UHE Santo An-
tônio – RO, UHE Jirau – RO, UHE Belo Monte – PA, 
entre outras. 

Tem como hobbies, entre outros, a genealogia, 
tendo após mais de 20 anos de pesquisas elabora-
do árvore genealógica com cerca de 43.000 nomes, 
abrangendo as famílias capivarianas e da região e 
seus antepassados europeus principalmente os ita-
lianos. 

Foi colaborador do livro Oriundi: os italianos em 
Capivari, de autoria de seu colega de ginásio João 
Augusto Bastos de Mattos, em 2012. 

Atualmente publica periodicamente em sua pági-
na na internet Genealogia e histórias descontraídas 
em Capivari textos sobre a imigração italiana e his-
tória de Capivari.

(Fonte: O Próprio)
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Projeto prevê 
endereços 

digitais

ZONA RURAL

Os moradores da 
zona rural do Estado de 
São Paulo terão ende-
reços digitais, de acor-
do com a Secretaria de 
Estado de Agricultura 
e Abastecimento. A 
iniciativa, que também 
atende a reivindicação 
do deputado Edmir 
Chedid (DEM), deve-
rá beneficiar cerca de 
dois milhões de pesso-
as em 350 mil proprie-
dades rurais. 

Na prática, os ende-
reços digitais irão con-
templar os locais que 
não possuem CEPs 
(Códigos de Endere-
çamento Postais). A 
identificação irá ocor-
rer com base no mape-
amento realizado pelo 
governo em parceria 
com o Google. “Esses 
primeiros endereços 
deverão chegar no se-
gundo semestre”, afir-
mou o parlamentar.

Edmir Chedid ex-
plica que o mapea-
mento irá identificar 
as estradas e proprie-
dades para garantir en-
dereços oficiais. “Des-
ta forma, os cidadãos 
da zona rural poderão 
ter acesso a diversos 
serviços considerados 
fundamentais, como 
os de entrega de cor-
respondências. Uma 
atividade muito impor-
tante”, completou. 

Os endereços digi-
tais integram o Projeto 
Rotas Rurais. “Por in-
termédio desta iniciati-
va, será possível iden-
tificar áreas da zona 
rural que também irão 
integrar o banco de da-
dos das Guardas Civis, 
polícias Civil e Militar 
e do Corpo de Bom-
beiros; áreas da zona 
rural que infelizmente 
estavam no escuro”, 
disse o parlamentar.
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A Prefeitura de Ca-
pivari inicia nesta sex-
ta (28), a nova etapa de 
vacinação contra a Co-
vid-19. As pessoas com 
comorbidades com 40 
anos ou mais, e pesso-
as com deficiência que 
recebem o Benefício 
de Prestação Contínua 
(BPC), com 40 anos ou 
mais, poderão ser vaci-
nadas. 

Os locais para receber 
a primeira dose são: Pos-
tos de Saúde dos bairros, 
a partir das 13h, e na 
Escola Municipal José 
Benedito Pinto Antunes 
das 8h às 15h. Não é 
necessário fazer agenda-
mento, apenas cadastro 
no site vacinaja.sp.gov.
br. Na segunda-feira, 
dia 31, a vacinação será 
apenas em idosos com 
80 anos ou mais que vão 

receber a segunda dose. 
A vacinação para outros 
públicos será retomada 
na terça-feira, dia 1º de 
junho. 

Todos os citados aci-
ma devem levar atesta-
do no modelo disponível 
no site www.capivari.
sp.gov.br, no ícone “Va-
cinação Comorbidades”. 
No mesmo link estão 
disponíveis as comorbi-
dades que dão direito a 

vacina nesta etapa. Além 
do atestado padrão, que 
todos devem levar, é 
necessário também do-
cumento com foto, CPF, 
comprovante de endere-
ço e cartão do SUS. Ape-
nas o modelo de atestado 
disponibilizado no site 
da prefeitura será aceito.

Acesse o atestado e a 
lista no site da Prefeitura 
de Capivari - https://ca-
pivari.sp.gov.br.

Pessoas com 40 anos ou mais 
e com comorbidades serão 
vacinadas contra a Covid-19

Capivari  |  Nova etapa de vacinação têm início nesta sexta-feira (28)

Pessoas com 40 anos ou mais serão imunizadas (Foto: Reprodução/Internet)

Prefeitura recebe doação de 800 cestas
A Prefeitura de Capi-

vari recebeu nesta semana 
800 cestas básicas vindas 
do Fundo Social do Estado 
de São Paulo. A doação re-
alizada pela primeira-dama 
do estado e presidente do 
Fundo Social, Bia Dória, 
tem o intuito de fortalecer 
no combate dos efeitos ge-
rados pela pandemia.

Com 16 quilos cada, as 
cestas básicas vem com ali-

mentos como, tais como ar-
roz, feijão, macarrão, açú-
car, e sal. 

A presidente do Fun-
do Social de Capivari e 
primeira-dama da cidade, 
Adriana Godoy Riccomini, 
o Secretário do Desenvolvi-
mento Social, Ramon Bisin 
o prefeito Vitor Riccomini 
(PSL), o vice-prefeito Bru-
no Barnabé (PSDB) e sua 
esposa Mirian Carvalho re-

ceberam as cestas. Elas se-
rão entregues a famílias em 
situação de vulnerabilida-
de, que serão identificadas 
pela Secretaria de Desen-
volvimento Social. 

“Agradeço a Bia Dória 
pela doação destas cestas 
básicas, e ao secretário Ra-
mon, por auxiliar a condu-
ção do trabalho social no 
município de Capivari” re-
conhece Adriana.
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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

Deputado pede 
suspensão da 
cobrança de 
pedágio em 
Piracicaba

ESTRADAS

O Deputado Estadual 
Roberto Morais (Cidada-
nia), membro efetivo da 
Comissão de Transportes e 
Comunicações da Assem-
bleia Legislativa, solicitou 
em reunião na terça-feira 
(25), a suspensão do início 
da cobrança de pedágio do 
eixo SP-309 – Piracicaba/
Charqueada - SP 204 - Pi-
racicaba/São Pedro e SP 
191 – Ipeúna/Santa Maria 
da Serra, devido à falta de 
conclusão das obras em 3 
quilômetros da concessão 
(entre a empresa Arcelor-
Mittal até a ponte do Rio 
Corumbataí).

“Entendemos que a 
cobrança é indevida e que 
não atende ao objetivo do 
contrato tendo em vista 
que a obra não está con-
cluída para a cobrança do 
serviço”, registrou o par-
lamentar. 

A Artesp (Agência Re-
guladora de Transportes 
do Estado de São Paulo) 
foi notificada da solicita-
ção e deve se manifestar. 
O deputado ressaltou a 
importância da inspeção 
das obras e defesa das 
rodovias que promovem 
interligação entre os mu-
nicípios, escoamento da 
produção agrícola, indus-
trial e serviços.

“Vamos seguir tra-
balhando para defender 
a região de Piracicaba e 
promover a retomada do 
crescimento econômico”, 
finaliza Morais.



A foto do ano de 1936, escolhida para ilustrar esta pu-
blicação, segundo informações obtidas com a família, é de 
Silvio Antônio Pellegrini, quando tinha 22 anos de idade. Ao 
escrever o pequeno relato abaixo, é meu desejo, além de re-
lembrar a vida de Silvio, dedicar uma singela homenagem a 
um homem que quando conheci tinha a idade do meu pai. 
Mas a diferença de idade não foi empecilho para que fôsse-
mos amigos pelas circunstâncias que o caro leitor saberá ao 
ler até o �nal...

Sempre ouvi falar do Silvio que montava cavalos, e das 
estórias que o povo antigo contava sobre suas disputas em 
raias, e que seus cavalos corriam como vento, nas disputas 
com outros ginetes...

Gostaria muito de tê-lo conhecido nessa época, no en-
tanto, o Silvio que conheci, já na idade avançada, era ain-
da um lutador que empreendia, que comercializava, sempre 
buscando algo novo para fazer, não admitindo �car ocioso, 
mesmo aposentado. 

Sempre amou a nossa cidade, e sempre lutou por sua me-
lhoria, por isto, e por tudo o que ele representou para nossa 
pequena Rafard, onde morou e criou sua família, merece ser 
lembrado com o devido respeito e carinho por todos que o 
conheceram.

E creiam, não escrevo isso por lisonjas, mas por ter tido 
com ele estreita convivência, ainda que por um curto período 
de tempo, morando na casa ao lado por anos. Mas antes de 
ser vizinho e seu inquilino, éramos amigos de longos papos.

Nossas conversas não se resumiam a pequenos cumpri-
mentos formais, mas �uíam, abordando variados assuntos, 
sempre eram muito agradáveis e animadas, mais pelo conhe-
cimento de vida que Silvio trazia na bagagem, pois na ver-
dade, nessa época eu não passava de um jovem aprendiz da 
vida.

Silvio gostava de conversar sobre variados assuntos, mas 
era especialmente antenado na política do país, como assi-
nante do jornal Estadão, era o primeiro a receber seu exem-
plar, visto que quando morei vizinho de sua casa, era eu o 
representante local desse jornal e também da Folha de São 
Paulo, que tinha grande circulação nessa época, e chegava 
muito cedo em nossa cidade.

O jornal ao chegar era descarregado na área da casa de 
Silvio, e quando eu acordava para ajudar o entregador Valdo 
a montar os cadernos dos jornais, nosso homenageado já es-
tava lendo as manchetes e se inteirando do noticiário do país 
e do nosso Estado, logo pela manhã.

Nessa época, Silvio tinha uma pequena fábrica de linguiça 
aos fundos de sua casa, e logo que tirei minha habilitação, ele 
me pediu se eu poderia ir com o Opala do seu �lho Luiz, bus-
car carne em Laranjal Paulista. Já ouviram a expressão: “jogar 
o sapo n’água”? Então, eu que tinha acabado de tirar a habi-
litação e ainda não tinha carro, tinha desejo de “pegar” um 
volante, e na hora aceitei a incumbência, e lá fui eu, sozinho, 
buscar a matéria prima para Silvio e Luiz, seu �lho, enquanto 
�cavam preparando o tempero e os apetrechos...

Sinto não ter conhecido Silvio antes, pois tínhamos mui-
tas a�nidades, e tão logo fui morar na casa vizinha à dele, 
aceitou-me como seu inquilino sem exigir contrato por es-
crito e tampouco garantia alguma, quando comprei meu pri-
meiro carro, ele até cedeu-me um espaço em sua garagem, 
visto que na casa onde que eu alugava, não existia abrigo.

No entanto, como tudo é �nito nesta vida, um dia meu 
amigo adoeceu e após grande batalha tentando recuperar a 
saúde, Silvio sucumbiu e descansou da dura lida, que é a nos-
sa fugaz existência. Creiam, senti um vazio, como se houvera 
perdido alguém da minha família.

De tudo que lembro de Silvio, e que �caram na minha 
memória como boas recordações, essas, as impressões que 
passei ao caro leitor acima. 

Por esses motivos, e por tudo o mais que torna pequeno 
este espaço, �nalizo, externando minha eterna gratidão a esse 
grande homem com quem muito aprendi, apesar do curto 
período de convivência.

Dedicado à um 
grande rafardense...

28 DE MAIO DE 2021 19O Semanário



20 28 DE MAIO DE 2021O Semanário

Valor: R$ 333,00 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Saae atende 
em novo 
número

CAPIVARI

Um novo canal para 
atendimento da popula-
ção capivariana entrou 
em operação nos últimos 
dias. O número 0800 
1900 123 está disponí-
vel para receber ligações 
todos os dias da semana, 
24 horas por dia. 

É neste novo número 
que os clientes de água 
e esgoto podem escla-
recer dúvidas ou fazer 
solicitações. Durante o 
atendimento, o morador 
deve ter em mãos uma 
conta de água para que 
possa informar os dados 
da Unidade Consumido-
ra do imóvel e possibi-
litar que uma ordem de 
serviço seja aberta. Ao 
final do contato via tele-
fone será informado um 
número de protocolo.

“Estamos trabalhando 
muito para otimizar nos-
sos serviços e atender a 
população de forma cada 
vez mais eficiente. A con-
tratação do novo 0800 
tem a missão principal 
de ser um canal por onde 
o morador pode acionar 
o SAAE a qualquer mo-
mento do dia”, explica 
o superintendente do 
SAAE, Rogerio Oliveira. 
A autarquia atua com es-
calas de plantões e libera 
as equipes assim que as 
ordens de serviço são re-
cebidas.

Para o prefeito de Ca-
pivari, Vitão Riccomini 
(PSL), o novo 0800 vai 
trazer mais agilidade e 
excelência aos serviços 
prestados pelo SAAE. 
“Sabemos que o SAAE 
recebe muitas solicita-
ções todos os dias e a 
nossa gente precisa de 
um canal dinâmico, por 
onde tenha a tranquili-
dade de ligar e saber que 
em pouco tempo terá o 
caso solucionado”, co-
menta.




