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OpiniÃo
Boas notícias

Dois importantes recursos foram anunciados 
para Rafard esta semana. O primeiro, interme-
diado pelo presidente da Câmara Municipal, ve-
reador Alexandre Fontolan, destinado a reforma 
do antigo salão de festas do Centro Esportivo Rei-
naldo Fontolan, abandonado há anos.

O recurso de R$ 250 mil, conquistado com apoio 
do deputado Federal, Carlos Sampaio, deve refor-
çar o visual do espaço, que já conta com campo 
sintético, ginásio poliesportivo, quadra, campo de 
futebol e a piscina, infelizmente, ainda desativada.

Mais do que investir no espaço, é preciso que 
as autoridades municipais deem vida ao local e 
propicie segurança para que as famílias tenham 
confi ança em frequentá-lo. Sabemos que não é o 
momento para isso, mas quando estiver pronto, 
que esteja preparado para servir de lazer e para a 
prática esportiva, sem espaço para ilicitudes.

Outro importante recurso foi anunciado pelo 
prefeito Fábio dos Santos, que encontrou no cole-
ga de partido, deputado estadual Júnior Bozella, 
um importante aliado na busca por investimentos 
para a Cidade Coração.

Segundo o chefe do Executivo, cerca de R$ 2 
milhões serão investidos na troca de toda tubu-
lação de água do município. Todos sabem que a 
rede é obsoleta e gera constantes transtornos ao 
departamento de Água de Rafard e também aos 
munícipes.

Parabéns aos representantes, que a partir de 
agora, assumem nova responsabilidade, de inves-
tir de maneira assertiva e com responsabilidade 
os recursos conquistados.

Rafard precisa, e muito, para dar passos impor-
tantes rumo ao desenvolvimento tão esperado.

Editorial

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

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

A religião de Cristo
Como era a religião de 

Jesus Cristo? Assemelha-se 
à nossa? Aqueles que leem 
um pouco do Evangelho 
sabem perfeitamente que 
ela diferia diametralmente 
da exercida pelos mais or-
todoxos de Sua época, com 
algumas exceções. Anali-
sando friamente, acredito 
que ela di� ra, igualmente, 
da grande maioria dos cris-
tãos hodiernos. Aliás, este 
adjetivo é quase sempre 
mal aplicado.

Cristão é aquele que é 
discípulo seguidor de Cris-
to, como modelo de vida e 
de Seus ensinos. Certa vez, 
o grande e jovem general 
e rei Alexandre, o Grande, 
chamou um dos seus solda-
dos, e perguntou-lhe:

“Soldado qual é seu 
nome?” Orgulhosamente 
ele respondeu: 

“Alexandre, meu rei”.
“Daqui para frente, ou 

você muda de nome ou 
muda o seu comportamen-
to”. Se os cristãos forem 
coerentes e sinceros mu-
dariam seu cognome ou de 
ideologia e comportamen-
to.

A grande maioria, se 
quer, leu a Bíblia comple-
tamente uma única vez, 
ou admira a natureza tão 
bela, ou ainda re� ete sobre 
o caráter e ensino de Jesus 

Cristo. Estes, a Bíblia, a na-
tureza e Jesus, são as Fontes 
que ensinam Suas doutri-
nas e servem como padrão 
de vida cristã.

Samuel Harrell, ligado 
à ABS (Sociedade Bíblica 
Americana), apresentou 
dados de um levantamento 
feito pelo Instituto de Pes-
quisas Barna Group ao lon-
go de seis anos. O objetivo 
era saber como os cristãos 
lidam com a Bíblia, revelou 
que apenas 18% da popula-
ção, com 18 anos ou mais lê 
a Bíblia diariamente. Ape-
nas 37% dos que a� rmam 
serem cristãos praticantes 
têm contato com as Escri-
turas diariamente – fora 
dos horários de culto. Em 
2011 53% dos entrevista-
dos criam que a Bíblia en-
sina todo o necessário para 
viver uma vida religiosa 
plena, atualmente caiu para 
45% e entre os que creem 
ser a Bíblia escrita por ho-
mens sem a inspiração do 
Espírito Santo aumentou 
de 10% para 22% nos últi-
mos seis anos. Entre cris-
tãos católicos a falta da lei-
tura bíblica é ainda maior. 
A a� rmação de Cristo “E 
por se multiplicar a iniqui-
dade o amor de quase to-
dos esfriará” (Mat. 24:12), é 
muito assertiva.

Este é o primeiro dife-

rencial entre Cristo e os 
cristãos, pois Jesus citava 
as Escrituras a todo o tem-
po, pois as conhecia muito 
bem e ordenou que Seus 
seguidores lessem a Palavra 
de Deus que são os ensinos 
de Cristo (João 5:39).

Em Mat. 5:22-24 o ensi-
no de Jesus opõe-se ao re-
ligiosismo atual: quem in-
sultar, ou se irar contra seu 
irmão, ou xingá-lo de tolo 
estará sujeito ao inferno. 
Tais instruções são discor-
dantes da prática de muitos 
cristãos! 

A oração Pai Nosso, 
conhecida por todos, con-
trasta a doutrina de Cristo 
e o viver da maioria cristã: 
“Perdoa-nos assim como 
perdoamos aos nossos 
devedores’’ (Mat. 6:12)”. 
Como são comuns os re-
frãos “Perdoo, mas não 
esqueço”, ou: “Perdoo, mas 
quero distância dele”. Se o 
Senhor nos ceder confor-
me a oração, � caríamos sa-
tisfeitos?

Quantas vezes cristãos 
se aborrecem e se enraive-
cem com a pessoa à qual 
tentaram ajudar e foram 
injuriados, ou sentiram in-
gratidão daqueles aos quais 
prestaram auxílio. O ensi-
no de Cristo revela outra 
deformidade gritante com 
o cristianismo comum; 

Ele diz: “Mas a vós que Me 
ouvis (aos cristãos), digo: 
Amai a vossos inimigos, fa-
zei bem aos que vos aborre-
cem, bendizei aos que vos 
maldizem, orai pelos que 
vos caluniam”. “Se amar-
des os que vos amam, que 
recompensa tereis? Até os 
pecadores amam aos que os 
amam” (Luc. 6:27-28 e 32).

José, um dos doze � lhos 
de Jacó é exemplo clássico 
do verdadeiro cristianismo. 
Por vários motivos José, 
com 17 anos, causava ciú-
mes e aversão aos irmãos. 
Certa vez, viajou até Dotã 
à procura de seus irmãos 
e levar notícias deles para 
o pai. Seus irmãos o pren-
deram numa cova e ven-
deram-no para os ismae-
litas como escravo. Moço 
inteligente, interpretou o 
sonho de Faraó e o orien-
tou sobre a seca que viria. 
Tornou-se o vice-rei do 
Egito e hábil negociante de 
trigo. Quando seus irmãos 
vieram ao Egito comprar 
trigo, José deu-lhes terras 
férteis e próprias ao pas-
toreio, sustentou-os, e aos 
seus familiares, com muita 
benignidade, procurando 
acalmá-los, pois sabiam 
que mereciam a morte.

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

A mulher é dona de seu corpo, mas não 
do que está gerado em seu ventre

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

No Evangelho no Lar, 
que realizamos uma ver 
por semana, o tema trata-
do era da importância da 
gravidez, onde os espíritos 
retornam à família para 
continuar seu desenvolvi-
mento moral, intelectual e 
espiritual.

E minha neta adoles-
cente questionou, por que 
a mulher não pode abor-
tar, sendo ela dona do seu 
corpo? Sim, toda mulher é 
dona de seu corpo e deve 
preservá-lo e cuidar, inclu-
sive, para não engravidar 
quando não está preparada 
para tal cometimento. Mas, 
ocorrendo a gravidez, um 
espírito veio aninhar-se em 
seu útero e construir o seu 
corpo para uma experiên-
cia na Terra.

A mulher é dona de seu 
corpo, mas não é dona do 
que está gerado em seu 
ventre com a gravidez, tan-
to é que nos Estados Uni-
dos um casal contratou 
mulheres para serem bar-
rigas de aluguel de seus 20 
novos � lhos, com embriões 

congelados do casal, que 
já tinha uma criança de 6 
anos, e agora tem 21. 

Por falar em gravidez 
e na Misericórdia Di-
vina, que permite o re-
nascimento tantas vezes 
quantas necessárias para a 
perfeição (Jesus disse que 
quem não nascer de novo 
não pode ver o reino de 
Deus – João 3: 3), temos 
um escritor húngaro que 
explicou a existência da 
vida, da individualidade 
dos espíritos, com uma 
ótima analogia.

No ventre de uma mãe 
havia dois bebês. Um per-
guntou ao outro: – Você 
acredita em vida após o 
parto?

O outro respondeu: – É 
claro. Tem que haver algo 
após o parto. Talvez nós es-
tejamos aqui para nos pre-
parar para o que virá mais 
tarde.

– Bobagem – disse o pri-
meiro. – Não há vida após 
o parto. Que tipo de vida 
seria essa?

O segundo disse: – Eu 

não sei, mas haverá mais 
luz do que aqui. Talvez pos-
samos andar com as nossas 
pernas e comer com nossas 
bocas. Talvez tenhamos ou-
tros sentidos que não pode-
mos entender agora.

O primeiro respondeu: 
– Isso é um absurdo. Andar 
é impossível. E comer com 
a boca? Ridículo! O cordão 
umbilical nos fornece nu-
trição e tudo de que preci-
samos. Mas o cordão umbi-
lical é muito curto e a vida 
após o parto logicamente 
está fora de questão.

O segundo insistiu: – 
Bem, eu acho que há algu-
ma coisa, e talvez seja dife-
rente do que é aqui. Talvez 
a gente não precise mais 
deste tubo físico.

O primeiro respondeu: 
– Bobagem. E além disso, 
se há mesmo vida após o 
parto, então por que nin-
guém jamais voltou de lá? 
O parto é o � m da vida, e 
no pós-parto não há nada 
além de escuridão e silên-
cio e esquecimento. Ele não 
nos leva a lugar nenhum.

– Bem, eu não sei – dis-
se o segundo. – Mas certa-
mente vamos encontrar a 
mamãe e ela vai cuidar de 
nós.

O primeiro respondeu: 
– Mãe? Você realmente 
acredita em mãe? Isso é ri-
dículo. Se a mãe existe, en-
tão onde ela está agora?

O segundo disse: – Ela 
está ao nosso redor. Esta-
mos cercados por ela. Nós 
somos dela. É nela que vi-
vemos. Sem ela este mun-
do não seria e não poderia 
existir.

Disse o primeiro: – Bem, 
eu não posso vê-la, então é 
lógico que ela não existe.

Ao que o segundo res-
pondeu: – Às vezes, quan-
do você está em silêncio, se 
você se concentrar e real-
mente prestar atenção, você 
pode perceber a presença 
dela, e pode ouvir sua voz 
amorosa, lá de cima.

E pensar que há pes-
soas defendendo a prática 
do aborto, depois de já es-
tar aqui (vivo) e negando a 
existência do espírito.
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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

01/06 - Reginaldo Campos Souza - 41 anos
02/06 - Francisco Nadir Moreno - 82 anos
03/06 - Lourdes Caetano da Silva - 70 anos
04/06 - Sebastião Severino da Silva - 101 anos
04/06 - Marlene Braggion Andre - 70 anos
05/06 - Daniel Aparecido Menezes - 43 anos
05/06 - Maciel Camboim - 59 anos
05/06 - Sebastiana de Morais - 95 anos
05/06 - José Carlos Claudio - 65 anos
06/06 - Ademir Lucio - 62 anos
06/06 - Sérgio Luiz Tavares - 58 anos
06/06 - Maria Aparecida Ramos dos Reis - 48 anos
06/06 - Clovis Lourenço de Souza - 55 anos
07/06 - Benedito Marcos da Costa - 55 anos
07/06 - Carmelindo Alexandre Balan - 75 anos
07/06 - Dorival Pagotto - 73 anos
08/06 - Joel Izidoro Mota - 75 anos
08/06 - Elifas Correa de Brito - 77 anos
09/06 - João Batista Ascari - 50 anos
09/06 - José Viana da Silva - 89 anos

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.

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

ANUNCIE
ASSINE

Ligue ou chame 
no Whatsapp:
19 3496-1747
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Foi aprovado por 
unanimidade, na última 
Sessão Ordinária do Le-
gislativo de Rafard, na 
terça-feira (8), o Projeto 
de Lei 016/2021, de au-
toria do vereador Pedro 
Reinaldo Rosa, que ins-
titui o Censo Inclusão.

A proposta do projeto 
é identificar o perfil so-
cioeconômico das pes-
soas com deficiência e 
mobilidade reduzida no 
município, e com isso 
promover políticas pú-
blicas de melhoria da 
qualidade de vida destes 
munícipes.

Em resumo, o Censo 
Inclusão tem por obje-
tivo “Identificar, mape-
ar e cadastrar os perfis 
socioeconômicos e as 
condições de habitação 
e de mobilidade urbana 
das pessoas com defi-
ciência ou movimentos 
reduzidos que residem 
no Município”, define o 
conteúdo do PL.

O Censo Inclusão, 
que ainda terá que ser 
regulamentado através 
de Lei Municipal pelo 
Executivo, está previs-
to para ser executado a 
cada dois anos. 

“O Censo vai mostrar 
com clareza o número 
de pessoas portadoras de 
mobilidade reduzida em 

Rafard, e em que condi-
ções sociais elas vivem. 
Com isso, fica mais fácil 
aplicar recursos e garan-
tir mais direitos e me-
lhorias para elas”, pon-
tua o autor do projeto, 
vereador Pedro Reinal-
do Rosa, que é portador 
de deficiência.

Ainda na sessão, o 
Legislativo aprovou, 
também por unanimida-
de, os Requerimentos e 
Indicações da Ordem do 
Dia. 

Tribuna Livre
Luís Fernando Zape
Em tribuna, Zape fez 

menção ao término do 
prazo, que se deu no úl-
timo dia 9 de junho, para 
que o Executivo regula-
mente a Lei, aprovada 
por unanimidade pela 
Câmara, que institui a 
Carteirinha de Identifi-
cação para Portadores 
do Espectro Autismo.

Entre outros assuntos, 
o vereador comentou so-
bre o aumento dos casos 

de Covid-19 no municí-
pio e a necessidade de 
aumentar as medidas de 
fiscalização, bem como, 
a importância da cons-
cientização de toda a po-
pulação sobre a gravida-
de da pandemia.

A necessidade da ela-
boração de um Plano Di-
retor, que possa prever 
diretrizes para o desen-
volvimento sustentável 
e crescimento econômi-
co do município, tam-
bém foi comentada por 
ele.

Ernesto Brigati
Brigati reforçou a 

necessidade de que se 
construa lombadas na 
Fazenda Itapeva, uma 
vez que, segundo ele, 
nesta época de safra da 
usina, há um aumento 
do fluxo de caminhões 
no local, o que aumenta 
o risco de excesso de ve-
locidade e acidentes. 

O vereador citou a 
visita do deputado esta-
dual Bruno Lima, no ga-
binete do prefeito Fábio 
Santos, ao qual foi en-
tregue ofício com solici-
tação de R$ 250 mil para 
a construção de um canil 
no município. 

Ainda em tribuna, ele 
chamou atenção para 
que a prefeitura verifi-
que o número de lâm-
padas que permanecem 
acesas durante o dia em 
postes de iluminação 
pública. “Isso contribui 
para o aumento dos gas-
tos com energia no mu-
nicípio”. 

Rodolfo Minçon
Minçon reforçou 

mais uma vez a impor-
tância dos cuidados com 
a prevenção do avanço 
da Covid-19 em Rafard. 
Para o vereador, a cons-

cientização da popula-
ção é medida urgente 
para conter o aumento 
do número de casos.

Ele comentou tam-
bém sobre a eficácia do 
aumento na fiscalização 
por parte dos órgãos 
competentes da prefei-
tura. Uma das ações foi 
a aplicação de multa ao 
responsável por promo-
ver eventos em chácara 
próxima ao trevo da Es-
trada da Laranja, ocor-
rência que já se repetiu 
em outras ocasiões. 

O vereador falou so-
bre necessidade de se 
adotar medidas cabíveis 
para a desocupação do 
pátio do Albatroz, que 
atualmente se encontra 
com superlotação de ve-
ículos, e está gerando re-
clamações de moradores 
e riscos de proliferação 
de focos do mosquito da 
Dengue. 

Rogério Rodrigues
O vereador pastor 

Rogério parabenizou o 
Executivo pelos servi-
ços de poda de árvores 
e iluminação da Praça 
do Coração, próximo 
ao bairro popular. Em 
seguida, ele cobrou que 
a prefeitura verifique 
a iluminação na Praça 
Carlos Marreto, próxi-
mo ao bairro São Carlos, 
uma demanda outras ve-
zes já citada por ele, em 
tribuna.

A construção de lom-
bada na rua Eugênio 
Tezotto, no bairro Po-

pular, e a instalação de 
um bebedouro para uso 
no Campo Society do 
Centro Esportivo Rei-
naldo Fontolan, também 
foram alvo de cobranças 
do parlamentar. 

Pedro Reinaldo Rosa
A votação do Projeto 

de Lei do Censo Inclu-
são, uma iniciativa de 
sua autoria, foi assunto 
mencionado pelo verea-
dor Pedrinho em tribuna. 
Outro tema foi a cobran-
ça para que a prefeitura 
verifique um vazamento 
de água, que segundo ele 
já é constante, no quios-
que se que encontra fe-
chado na praça ao lado 
da Estação Sorocabana.

Outra pauta do vere-
ador, tema de indicação, 
é que seja soluciona-
da a falta do serviço de 
entrega da Agência dos 
Correios, que não chega 
aos bairros São Carlos, 
Ametista e Lurdes Abel.

Alaércio Scarso
Breve e bem objeti-

vo, o vereador Alaércio 
Scarso comentou sobre 
a superlotação de veícu-
los no pátio do estacio-
namento do Albatroz, 
na entrada do bairro Po-
pular. Scarso comentou 
que esteve com o diretor 
de Saúde e com uma das 
agentes da Vigilância 
Sanitária, e após visita 
no local, identificaram 
a necessidade de provi-
dências urgentes. 

A retirada dos veícu-
los e a possibilidade de 

um leilão são as alterna-
tivas mencionadas pelo 
vereador sobre o assun-
to. Ele disse, ainda, que 
um ofício foi encami-
nhado ao Detran com a 
solicitação de medidas 
sobre o caso. 

Alexandre Fontolan
Uma das indicações 

ao Executivo, de au-
toria do presidente do 
Legislativo, vereador 
Alexandre Fontolan, é a 
sinalização de solo para 
estacionamento de veí-
culos em 45 graus na rua 
Carlos Albertini, no Dis-
trito Industrial. Sobre o 
assunto, ele afirmou que 
já mencionou a demanda 
para o setor de Trânsito.

Fontolan também 
confirmou a vinda de 
um recurso no valor de 
R$ 250 mil, para a refor-
ma do salão de festas do 
Centro Esportivo Rei-
naldo Fontolan. O ofício 
com a aprovação foi co-
municado pelo deputado 
federal Carlos Sampaio.

Legislativo aprova Censo Inclusão em Rafard
Política  |  Coleta de dados vai mostrar perfil socioeconômico de portadores de deficiência e mobilidade reduzida no município

Defesa Civil 
higieniza

prédios públicos

CAPIVARI

Na noite de terça-feira 
(8), a Defesa Civil de Capi-
vari realizou a higienização 
da sede da Guarda Civil, 
Canil da Guarda e paço mu-
nicipal. A equipe usou pro-
duto específico, diluídos em 
20 litros de água, suficientes 
para realizar a desinfecção 
dos locais reduzindo risco de 
contaminação dos servidores 
públicos.

A ação tem a mesma fina-
lidade dos trabalhos feitos no 
último mês, onde locais de 
maior circulação de pessoas 
também passaram por pro-
cesso semelhante. Na época, 
lugares como a Praça Cen-
tral, Centro de Especialida-
des, Posto de Saúde Central 
e área externa da Santa Casa, 
receberam ao todo cerca de 
60 litros de produto utilizado 
para higienização.
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Dia 11/06
Eliana Alves
Juliane Osti
Lígia Schincariol
Jessica Barbosa
Isabela Fornaziero Gorski
Willian Febbo Côrrea
Josivana Cavachini Formis
Osmar de Souza
Lurdes Baldim Anacretto
Fábio Henrique Piai
Andrey Marçal
Anderson Pacheco
Lilian Rasera
Rodrigo Martimbianco

Dia 12/06
Adriana Cardoso Oliveira
Teresinha Santos
Larissa Toledo
Miriam Piai
Juliana Pereira
Janaina Martimbianco
Ivanete Correa
Margareth Prust Pereira
Juliana Godoy
Glaucia Alcalde
João Augusto Doriguello
Giovana Rosa
Elaine Zape Santos
Sandra Caldas
Fernando Castro
Marcos Antônio Villas Boas
Pâmela de Arruda Batista
Inês Fernandes Costa Baldi
Anderson Gimenes
Celeste Aida Introne Calabrez
João Luis Pedrina
Daeli Polini Cibim
Leonardo Rabello de Oliveira
Paula de Oliveira Pedrina
Mario Antonio Amancio
Fernando Quibáo Neto

Dia 13/06
Alexandre dos Santos
Luiz Antonio da Silva
Talita Baggi Bueno
Isadora Zunstein Oliveira
Antonio Carlos D’Elboux
Valéria Andrade
Adriana Bellini
Nilza Minçon
Henrique Conti Masquetto
Débora Cristina Benatti Ramos
Beatriz Fontolan
Isabela Q. Bisin
Eloisa Belsani
Juliana Vicente
Juliane Schiavom
Terezinha Albiero B. da Silva
Cláudio Roberto Rocha
Maria Antonia Cerezer
Rogerio Drigo
Joice Monegato

Dia 14/06
Thatyana Santos
Janaina C. Ap. Araújo

Daiana Freitas
Luis Henrique Aranha
Bruna Santos
Tatinha Reis
Juliana Camargo Braga
Sueli Marçolla Silva
Rafael Peressim
Luciano Cerezel
Renan Ramos
Juliana Minçon Zandoval

Dia 15/06
Diana Cristina dos Santos
Mauro Monteiro de Almeida
Sydilene Balan
Luana Matias
Viviane Almeida Alves
Alexandre Ribeiro
Claudete Ribeiro
Juliana Aparecida Maschietto
Michele Ragazzo
Henrique Sanguino

Dia 16/06
Claudia Fernanda Marturano
Tales Porjan
Nilson Pereira
Dianara Michelini
Elenice Pechini Tassignon
Aline Ambrozim
Edirce Oliveira
Raphael Braggion
Maura Nascimento
Leticia Olivieri
Sandra Guedes
Narjara Lima
Milene Fermino
Luciano Almeida
Marcia Lopes
Rafael Augusto Scarso
Deumário Oliveira da Silva
Elisabeth Della Piazza
André Luis Giomo
Osvaldo Gatti
Vera Cristina Servelin
Elza de Siqueira Albieiro
Andressa C. Paschoal Bressiani
Renato Martins Santos
Gabriel Francisco de Almeida
Henrique Pedroso
Daniela Bonjorno

Dia 17/06
Sabrina Marangoni
João A. Gonçalves Oliveira
Luciana Melo
Eliana Vassalo
Cibele Prata
Felipe Batista
Patrícia Santos da Conceição
Eliana Viana Chiarini
Shirley Santos
Vanessa Monteiro Alves
Creusa Correia
João Fernando Costa Nardi
Adignete Gonçalves Toledo
Viviane Ferreira Elias
Ricardo Leite
Bruno Stefanini

Áries - De 21/03 a 20/04: A semana começa com uma Lua Minguante em Touro e passa pela 
Lua Nova em Gêmeos, que é o grande evento do mês: um eclipse solar total. Por fim, termina com 
a Lua em Câncer. Tudo isso traz para os arianos, mais do que nunca, a necessidade de serem 
econômicos, focados e abertos a aprender com as pessoas e também dispostos a ensinar. Vai ser 
importante manter os ouvidos atentos e o coração aberto, sem julgamentos, mas com certeza será 
possível descobrir muitas coisas positivas e negativas das pessoas e das situações à sua volta, 
coisas que você nem imaginava. O lar será seu refúgio. O amor em família está ativado e será 
seu grande ponto de apoio nesta semana. Vênus em Câncer ajuda a fortalecer os laços de afeto 
entre os casados e até entre pai e mãe. Vai ser bem importante aos arianos olhar com amor para 
a família nesta semana, agradecendo ao lar e o carinho existente entre seu clã. O trabalho tende 
a fluir. Será preciso ser produtivo à medida do seu desapego de querer que tudo saia conforme o 
desejado. Se adotar essa postura, as coisas tendem a ser mais tranquilas, senão poderá ser can-
sativo e muito desgastante. As pessoas podem não concordar com você e a maioria pode ganhar 
força. Aceite. Não adiantará discutir ou ter conversas aleatórias, porque isso só vai prejudicar suas 
fontes. Quando se sentir exausto e sobrecarregado, é aconselhado que desabafe com amigos 
ou pessoas de confiança. Esteja alerta com pessoas que podem usar sua fraqueza contra você, 
puxando seu tapete.

Touro - De 21/04 a 20/05: A semana começa com uma Lua Minguante no seu signo e passa 
pela Lua Nova em Gêmeos, que é o grande evento do mês: um eclipse solar total. Por fim, termina 
com a Lua em Câncer. Com absoluta certeza, esta semana mudará a ordem da sua vida. Muitas 
coisas acabam mudando de uma hora para outra e outras acabam sendo canceladas. Tudo isso 
está acontecendo e você acaba tendo que revisar seus planos; é preciso colocar foco nos estudos 
ou se comunicar com muita paciência com as pessoas que estão convivendo com você. Existe 
possibilidades de ter crises de ansiedade e irritação, portanto é indicado se cuidar e buscar ajuda, 
caso necessário, para restabelecer o equilíbrio da saúde mental. A família pode ser um ponto de 
preocupação para você nesta semana. Esteja aberto para ajudar, inclusive financeiramente, se for 
possível. No mais, as relações nesta semana estão mais superficiais; o ser amado não receberá 
tanta atenção, devido à correria que será esta semana, cheia de notícias e eventos de última hora. 
Ganhe fôlego no final de semana e ofereça seu carinho a quem sentiu a sua ausência, principal-
mente aos filhos, caso os tenha. É importante manter a dedicação no trabalho ou nos projetos em 
andamento, além de ter perseverança, mesmo que algumas coisas sejam modificadas em relação 
ao que você imaginou inicialmente. Mais do que nunca, você precisa ter jogo de cintura e abusar 
da inteligência para negociar prazos e trazer sua criatividade e sua intuição para a realidade. Não 
se descuide das finanças. 

Gêmeos - De 21/05 a 20/06: A semana começa com uma Lua Minguante no seu signo e 
passa pela Lua Nova em Gêmeos, que é o grande evento do mês: um eclipse solar total. Por fim, 
termina com a Lua em Câncer. Esse eclipse vai impactar a forma como as pessoas te enxergam, 
afinal ele acontece no seu signo! Na verdade, é que você está, de fato, mudando, então as pessoas 
perceberão muito essa mudança para melhor. Com certeza vai ser um impacto tão grande que você 
reverá suas posturas, suas ansiedades e seus conflitos internos, adotando uma atitude nova peran-
te muitas áreas da sua vida. É uma semana, portanto, de muitos impactos e mudanças de dentro 
para fora. O amor vai acontecer primeiro em você, geminiano. Ou seja, nesta semana, a autoestima 
pode cair, por isso vai ser aquele start para se cuidar mais, se arrumar e se cuidar melhor. Essa 
atitude vai trazer mais brilho e magnetismo, além de melhorar as suas relações como um todo. As 
pessoas podem te solicitar muito nesta semana, tirando seu foco. Isso pode vir de amigos e pesso-
as do seu trabalho. Tenha paciência e saiba impor limites para que consiga ter paz para resolver as 
suas coisas. Por isso é que sua semana está muito mais dependendo da sua atitude: quanto mais 
coragem e força positiva você tiver, mais magnetismo terá, além de mais jogo de cintura, ou seja, 
será possível dizer “não” para as pessoas sem se indispor e sem perder o brilho e a popularidade. 
É uma semana boa para ganhos também.

Câncer - De 21/06 a 20/07: A semana começa com uma Lua Minguante no seu signo e passa 
pela Lua Nova em Gêmeos, que é o grande evento do mês: um eclipse solar total. Por fim, termina 
com a Lua em Câncer. Com absoluta certeza, esta semana mudará sua maneira de lidar com as 
coisas e trará mais autocontrole, ou seja, sem dúvida as situações serão desafiadoras e mais 
limitantes, mas trarão amadurecimento. É bem possível que nesta semana suas ideias não batam 
muito com as ideias das pessoas à sua volta. Podem acontecer discussões se você não conseguir 
dialogar, pois você pode se fechar e nem querer conversar. É importante se manter em segurança, 
mas não se fechar completamente, principalmente para o amor. Muitas obrigações e responsabi-
lidades desta semana podem trazer cansaço, inclusive mental. Tome cuidado com a necessidade 
de fazer tudo para todos e depois cobrar reconhecimento. Faça sua parte, mas não faça tanto para 
suprir expectativas alheias, porque você pode se decepcionar se o reconhecimento não vier.

Leão - De 21/07 a 22/08: A semana começa com uma Lua Minguante no seu signo e passa 
pela Lua Nova em Gêmeos, que é o grande evento do mês: um eclipse solar total. Por fim, termina 
com a Lua em Câncer. Esta semana certamente mudará os seus planos: pode ser preciso adiar 
alguma iniciativa e, ainda que seja difícil, será necessário usar seu senso crítico, ou seja, é im-
portante não se arriscar e manter a razão. Vai ser preciso força para comandar e manter a ordem 
das coisas, ainda que não seja do agrado de todos. Não tenha medo de receber críticas, porque 
é preciso saber lidar com isso sem se magoar ou criar conflitos por causa de qualquer decisão 
tomada. Tome cuidado com decisões precipitadas que podem trazer arrependimentos. Você pode 
ter que se manter firme ao lado do seu amor nesta semana, porque seu par poderá estar passando 
por desafios ou dificuldades envolvendo família ou saúde. É importante segurar a barra e não piorar 
a situação. Para os solteiros, amores do passado podem ressurgir, ou ainda amores passageiros 
ou proibidos. Tome cuidado para não começar uma relação complicada demais. Surgem atrasos 
e muitas limitações em questões de trabalho e finanças nesta semana. Isso, inclusive, poderá ser 
um dos motivos das mudanças dos planos. Tome cuidado para não bater de frente com chefes ou 
pessoas de autoridade e sair perdendo no cabo de guerra. Mantenha a serenidade.

Virgem - De 23/08 a 22/09: Virginiano, a semana pede calma e menos movimento. Seja eco-
nômico tanto nos gastos quanto nas iniciativas - não que você não possa lograr êxito, mas nesta 
semana não é indicado que você se arrisque em muitas coisas ao mesmo tempo. Seja comedido 
e poupe suas energias. A semana está tensa. O amor é o grande alento desta semana. Será entre 
pessoas queridas - namorado, namorada, esposa, marido, amigos... - que esta semana será mais 
bem aproveitada, e isso tanto nas conversas sérias quanto nos momentos de lazer. A tendência é 
que vocês cheguem a bons acordos. Apenas tome cuidado com a tendência a não falar o que está 
sentindo e ficar guardando para você. Analise documentos antes de assinar. Tome cuidado com 
equipamentos eletrônicos que podem dar problema num momento importante, como reunião. Fique 
alerta sobre o que fala, principalmente no ambiente de trabalho, pois você pode estar impaciente e 
discordando de tudo e todos. Tome cuidado para não se isolar demais nesta semana.

Libra - De 23/09 a 22/10: A semana começa com uma Lua Minguante no seu signo e passa 
pela Lua Nova em Gêmeos, que é o grande evento do mês: um eclipse solar total. Por fim, termina 
com a Lua em Câncer. Com certeza esta semana mudará o rumo da sua jornada. Seus caminhos 
podem mudar radicalmente, portanto novos cursos longos que influenciarão sua carreira podem 
ser iniciados — ou o oposto: você finalmente pega seu diploma e inicia sua jornada de trabalho. É 
possível também que surja o desejo de mudar de casa, de cidade e até de país. Seja como for, os 
caminhos estão mudando. As relações de amor real estão sendo levadas a um próximo nível. Por-
tanto pode ser que os librianos que estão namorando resolvam se casar ou morar junto. Para quem 
está solteiro, quanto mais você se mostrar para o mundo, exibindo seus talentos e suas ideias, mais 
podem aparecer interessados, principalmente no ambiente de trabalho. Para quem já está numa 
relação estável, a semana favorece trocas profundas, empatia e acolhimento. Portanto se abra para 
dar e receber amor, libriano, e reconecte-se com o seu par. Vênus ilumina sua casa de carreira e 
projeção social. Além disso, faz um aspecto com Urano em Touro, portanto prepare-se para uma 
semana de boas novas, de mudanças positivas com bons ganhos e de reconhecimento. É hora de 
sair da zona de conforto, mas também de brilhar muito.

Escorpião - De 23/10 a 21/11: A semana começa com uma Lua Minguante no seu signo 
e passa pela Lua Nova em Gêmeos, que é o grande evento do mês: um eclipse solar total. Por 
fim, termina com a Lua em Câncer. Os escorpianos certamente viverão desafios, principalmente 
emocionais, por isso algumas relações podem decepcionar e ser finalizadas. Outra coisa é a ne-
cessidade de cuidar de papelada e burocracia, precisando resolver coisas pendentes que, inclusive, 
podem estar relacionadas a problemas familiares. Seja como for, existe muito aprendizado a partir 
da coragem e da perseverança escorpiana nesta semana. As relações familiares podem ser con-
flitantes nesta semana: preocupação com filhos, pais ou até sogros, para quem for casado, podem 
surgir. Tome cuidado com o excesso de controle sobre a situação, porque preocupação demais não 
traz solução. Pense em formas de se colocar à disposição para ajudar. Aos solteiros, tome cuidado 
com excesso de diversão, porque a vida pode cobrar isso depois com desgaste, perda de vitalidade 
e até esquecimento de compromissos importantes. É uma boa semana para colocar foco total no 
trabalho. Existe muita demanda e também muita responsabilidade, mas é importante saber dividir 
isso, dosando para não ficar pesado demais.

Sagitário - De 22/11 a 21/12: A semana começa com uma Lua Minguante no seu signo e 
passa pela Lua Nova em Gêmeos, que é o grande evento do mês: um eclipse solar total. Por fim, 
termina com a Lua em Câncer. Esta semana certamente mexerá com as suas emoções e ideias, e 
isso vai se refletir nas suas parcerias - todas elas: de trabalho, de amor e até familiares. Será uma 
semana que começa pedindo foco e dedicação nas suas tarefas, mas isso pode ser desafiador 
desde o começo. Todas as solicitações e as preocupações poderão tirar você do seu eixo facil-
mente, portanto tome cuidado para não ficar à mercê das pessoas à sua volta e perder totalmente 
o equilíbrio. O amor será o ponto mais desafiador. Ao mesmo tempo, tudo que é desafiador pode 
ser lugar de mais amadurecimento e fortalecimento. Se souber se abrir para as relações, o eclipse 
em Gêmeos pode trazer novidades e fortalecimento das relações existentes, porém tudo isso é 
desafiador, porque, como esse eclipse fará uma quadratura com Netuno, os sagitarianos podem 
se iludir ou fantasiar, romantizando demais as relações e entrando num clima de desconfiança ou 
passividade extrema, o que os fará jogar toda a sua força nas relações, sem questionar e sem se 
valorizar como devem. Portanto, como explicado, o ideal é ter equilíbrio: abrir-se, sim, mas analisar 
todos os prós e contras de cada relação. Muito trabalho precisa ser revisado, além de projetos e 
planos que estão em discussão. Esta semana pode vir com muita necessidade de rever suas ideias 
e de debater isso com seus colegas de trabalho (chefes e sócios). Pode ser desafiador chegar a 
um consenso sem irritação. Lembre-se de que Mercúrio está retrógrado em Gêmeos, o que dificulta 
tudo. Tome cuidado. Para quem trabalha sozinho, é semana de focar e tentar ser produtivo, mas a 
mente estará sendo levada pelas emoções, então ser muito produtivo pode ser difícil, portanto vale 
a pena tocar as tarefas da semana com flexibilidade.

Capricórnio - De 22/12 a 20/01: A semana começa com uma Lua Minguante no seu signo e 
passa pela Lua Nova em Gêmeos, que é o grande evento do mês: um eclipse solar total. Por fim, 
termina com a Lua em Câncer. Esta semana com certeza mudará a sua rotina, criando mais caos 
do que o normal. Vai ser preciso uma boa dose de organização, flexibilidade e visão estratégica 
para que os capricornianos não se percam semana a dentro. Muitas coisas não sairão conforme 
você quer, mas quanto mais for inteligente e dinâmico, mais conseguirá crescer ou produzir/realizar. 
O eclipse pode mexer também com a sua saúde, portanto não se descuide: vale a pena não se 
irritar por causa de coisas que estão fora do seu alcance. Vênus em Câncer colocará luz nas suas 
relações, portanto vai ser bem importante manter as pessoas que você ama por perto e conscientes 
da sua atenção. Mesmo em meio ao caos que será esta semana, valerá a pena dizer o que sente 
e se fazer presente. Aos que estão no início da relação, cuidado com a dispersão, porque muitos 
problemas e tarefas podem te deixar ocupado demais, e isso pode gerar cobranças e brigas. O 
trabalho está exigindo muito, o que pode ser um ponto a ser analisado, se continua ou troca. Essa 
decisão só cabe a você. Aos que querem continuar, trabalhem bem com a sua comunicação e 
com o seu senso de visão, ou seja, busquem e apresentem soluções, porque isso fará com que as 
pessoas se apoiem em vocês. Aos que desejam trocar, não deixem de continuar lapidando seus co-
nhecimentos e fazendo seus contatos. Novidades podem surgir no horizonte logo quando Mercúrio 
sair de retrogradação, no dia 22.

Aquário - De 21/01 a 19/02: A semana começa com uma Lua Minguante no seu signo e passa 
pela Lua Nova em Gêmeos, que é o grande evento do mês: um eclipse solar total. Por fim, termina 
com a Lua em Câncer. Esta semana certamente mudará sua forma de lidar com seus recursos 
internos, sejam eles virtudes ou coisas materiais; recursos também incluem dinheiro e energia. A 
semana te leva a valorizar o essencial e as pequenas coisas da vida. Tome cuidado com apegos 
e com gastos excessivos. É momento de fazer planos e de economizar tudo: palavras, ações e 
também na postura, que precisa ser mais desapegada. Vai ser melhor do que perder a paciência 
com tudo e chutar o balde. Nesta semana, aquariano, você está mais voltado para si mesmo, para o 
seu trabalho e para os seus estudos e afazeres, mas o amor sempre é bem-vindo, portanto se abra 
para coisas novas e abra espaço na sua rotina para se permitir conhecer pessoas. Quem já está 
comprometido com certeza terá muita ajuda do ser amado no seu trabalho nesta semana; aquela 
mãozinha companheira virá bem a calhar. Vênus traz bastante sorte para as questões de trabalho; 
trocas, compras e vendas estão em alta, querido aquariano. Se precisa se desfazer de algo e 
comprar coisas realmente necessárias, esta semana está propícia. Tome cuidado com compras 
em excesso. De resto, sua afetuosidade e sua engenhosidade podem trazer ajuda para aquilo de 
que você precisa nesta semana. As pessoas estarão mais solícitas às suas necessidades - e você 
a elas, reciprocamente.

Peixes - De 20/02 a 20/03: A semana começa com uma Lua Minguante no seu signo e passa 
pela Lua Nova em Gêmeos, que é o grande evento do mês: um eclipse solar total. Por fim, termina 
com a Lua em Câncer. Esta semana, portanto, vem trazendo mudanças da rotina em casa ou no 
local do trabalho; inclusive, não estão descartadas mudanças de local de trabalho. Você pode não 
lidar bem com essas mudanças e pode estar sem vontade de fazer qualquer tipo de adaptação, mas 
será preciso estar aberto a isso. As relações serão mais agradáveis no fim de semana, quando po-
derá relaxar mais e trocar sem tantas preocupações. Até lá, a semana está cheia de intercorrências 
e tarefas que tiram você da zona de conforto. Tenha paciência e não desconte nas pessoas próxi-
mas a você. Existe, sim, muito trabalho a ser feito, mas tome cuidado também para não exagerar 
e ver problemas onde não existe tanta dificuldade assim. É preciso ter mais foco e olhar as coisas 
com mais atenção para não esquecer coisas ou ficar desatento.

Horóscopo
NOVELAS

Império – Globo – 21h - sexta-feira: Merival 
declara para Maria Marta e seus filhos que o 
exame de DNA foi forjado. Cristina e José Al-
fredo constatam que Cora é a responsável pela 
falsificação do exame. Cora consegue conven-
cer Fernando a abrir um processo contra José 
Alfredo. Téo teme uma retaliação de José Alfre-
do. Magnólia e Severo visitam Maria Isis. José 
Alfredo resolve procurar Cora. Maria Marta e 
João Lucas pressionam Téo com ameaças a fim 
de descobrir quem lhe entregou o falso teste de 
DNA. Tuane pede que Elivaldo a ajude. Juliane 
dá um fora em Orville. Cora se nega a falar com 
Magnólia. Cristina e José Alfredo encontram 
Maria Marta na casa de Cora e ficam surpresos.

Salve-se Quem Puder - Globo - 19h - sexta-
-feira: Emir diz a Helena que é preciso esperar 
Téo acordar da cirurgia para avaliar. Renatinha 
exige que Alexia/Josimara mostre a Rafael um 
áudio de Kyra confessando que traiu o ex-na-
morado. Luna conta a Alejandro que Téo salvou 
sua vida no México. Alejandro se declara para 
Luna e conta que continua apaixonado por ela. 
Dominique tortura Ivo, para que ele revele o que 
sabe sobre as testemunhas. Renzo confessa a 
Alexia/Josimara que está apaixonado e pergun-
ta à secretária se existe alguma chance de os 
dois ficarem juntos. Ivo consegue fugir do cati-
veiro, e Edu o persegue. Alejandro leva Luna ao 
restaurante em que Mário trabalha como chef. A 
jovem observa o pai escondida e se emociona. 
Edu avisa a Dominique que, durante a perse-
guição, o carro de Ivo caiu em uma ribanceira. 
Téo fica desesperado ao acordar e não sentir 
as pernas.

A Vida da Gente – Globo – 18h - sexta-feira: 
Lourenço vai embora sem ser visto. Lorena visi-
ta Laudelino no hospital. Lúcio convida Ana para 
viajar e ela aceita. Mariano fica impressionado 
com Vitória. Wilson encontra-se com Aurélia, 
mas não consegue terminar o namoro com ela. 
Ana e Lúcio chegam à pousada. Lúcio diz para 
Ana que a ama. Rodrigo vê Ana e Lúcio se bei-
jando.

Malhação - Globo - 17h30 - sexta-feira: Cobra 
não aceita o convite de Gael. Bianca pensa em 
Henrique. Duca beija Bianca e se surpreende 
com a atitude da menina. Passam-se três me-
ses. Pedro pensa em dar um presente de ani-
versário de namoro para Karina. Jeff enfrenta 
Lincoln para poder dançar. Lobão e Heideguer 
conversam sobre o dossiê feito por Alan. Gael 
diz a Duca que ele precisa conquistar mais um 
grau no muay thai para ser professor. Karina se 
irrita por não poder se inscrever em uma compe-
tição. Lobão avisa que Cobra disputará o grau 
preto, representando a Khan, na academia de 
Gael. Tomtom tem uma ideia para o presente 
de Pedro a Karina. Edgar brinca com o visual 
de Lucrécia. Pedro não consegue fazer sua sur-
presa para Karina. Jade descobre que Lucrécia 
está careca. Bárbara pede para Toni esconder 
os esboços dos móveis na casa de Nazaré. 
Gonçalo briga novamente com Cris. Cris furta o 
dinheiro do caixa do hotel. Ana tenta acalmá-lo, 
mas ele vai embora. Bárbara acusa Nazaré de 
roubar os esboços na frente de todos na em-
presa. Heitor procura pelos papéis na casa da 
jovem e acaba achando. Félix se encontra com 
Cláudia e dá uma pulseira de presente para a 
amante. Na festa, Erica e Luiz se beijam e aca-
bam indo dormir juntos. Cris não resiste e usa 
uma grande quantidade de drogas. Toni chega 
com dinheiro em casa e a família desconfia. 
Nazaré se defende e diz que não roubou nada. 
Cris passa mal durante a festa e é levado para 
o hospital. Duarte assume os principais clientes 
da fábrica e Félix não gosta. 

Chiquititas – SBT – 20h50 - sexta-feira: Os 
meninos insistem para o Samuca ir à festa com 
eles. Samuca aceita, mas vai com uma máscara 
que tampa todo seu rosto, para não ser reco-
nhecido. No Orfanato, Junior se lembra de seu 
encontro com Andreia. Ele conta para Carol que 
recebeu a visita de uma ex-namorada. Shirley 
pergunta para Cícero por que ele nunca a con-
tou que havia sido preso. Ele diz que ia contar 
quando se sentisse mais seguro, pois ele tem 
vergonha do passado. No Orfanato, todas as 
crianças estão prontas para a festa à fantasia. 
Eles chegam à festa e todos os convidados 
começam a rir, pois a festa não era à fantasia. 
Rafa, Mili, Mosca e Thiago vão tirar satisfações 
com os meninos. Marian dança com Duda e 
pede para ele buscar um refrigerante. Assim que 
ele sai, Marian puxa Mosca para dançar. Marian 
vem atrás de Duda para pegar o refrigerante. 
Pata pega o copo e joga o refrigerante no rosto 
de Marian. Mosca tira Mili para dançar. Samuca 
foge a festa inteira dos meninos da escola que 
ficam fazendo bullying com ele. Eduarda faz as 
malas para ir embora, mas Tobias e Maria Cecí-
lia pedem para que fique. Ela concorda. Gabrie-
la pergunta para Simão se Miguel o procurou, 
pois ela está muito preocupada com o sumiço 

dele. Gabriela pede para que ele a leve na fa-
zenda. Na escola, Mosca é desafiado a brigar 
pelos meninos que perseguem Samuca.

Amores Verdadeiros – SBT – 18h15 - sex-
ta-feira: Aguiar, chorando, diz a Vitória que se 
encontra sob efeito de anestesia, que ela não 
pode morrer por que a ama e mesmo sabendo 
que é um amor proibido não pode esquecer 
esse sentimento. Vitória olha para ele e diz 
para si mesma que também o ama. Poliana diz 
a Lilian que não quer voltar a vê-la e deixa di-
nheiro para que ela pague a conta. Nesse local 
Liliana conhece Roy e ele diz que é a mulher 
mais linda que já conheceu. Cristina se irrita ao 
ver o marido se sentindo culpado e lembra que 
foi Vitória quem quis trocar de guarda-costas. 
Adriana diz a Cristina que sabe que é o aniver-
sário de Liliana porque ela nasceu no mesmo 
dia e ano que sua filha. Aguiar critica a atitude 
de Cristina e diz que ela não precisava ter sido 
tão cruel com Adriana. Vitória pede para ver Ni-
kki e pergunta se Tomásia foi libertada porque 
ela tinha sido sequestrada junto com ela. Nikki 
se surpreende com a pergunta. Liliana e Roy se 
beijam. Roy a convida para ir a um motel. Liliana 
se surpreende com o convite e lembra que eles 
acabaram de se conhecer. Vitória diz a Tomásia 
que Aguiar confessou que a ama. Ela comemora 
e diz a Vitória que ela tem o direito de ser feliz. 
Kendra telefona para Nikki, fica furiosa ao saber 
que Vitória sobreviveu e tenta convencê-la que 
Gusmão é um aproveitador. Salviano acusa Ke-
ndra de estar por trás do atentado contra Vitó-
ria. Em tom ameaçador a modelo exige que ele 
não se meta em seus planos pois Beatriz não 
gostaria de saber que está esperando um filho 
dele. Nelson lembra Aguiar que ele é apenas um 
empregado de sua esposa. Aguiar, furioso, diz a 
Gusmão que não está disposto a engolir mais 
nenhuma provocação de Nelson Brizza.

Coração Indomável – SBT – 18h - sexta-feira: 
Miguel pergunta a Lúcia o que queria o detetive. 
José Antônio diz a Maricruz que Soledade não 
morreu no incêndio, mas está desaparecida. 
Lúcia conta a Miguel que o investigador pro-
curava por Maricruz Mendonça e que também 
perguntou por Ramiro. Maricruz desabafa com 
José Antônio que odeia Otávio, porque lhe fez 
muito mal. Suarez não encontra provas contra 
Maricruz e a coloca em liberdade. Antes que ela 
deixe a cadeia, Suarez entrega a ela as cinzas 
do avô, lhe dá uma quantia em dinheiro e pede 
a ela que deixe o povoado. Maricruz promete ir 
embora, porém deixa claro que um dia voltará 
para se vingar de todos que lhe fizeram mal. Lú-
cia afirma a Suarez que não ficará tranquila até 
que Maricruz deixe o povoado. Lúcia escreve 
uma carta em nome de Otávio e pede a José 
Antônio que entregue a Maricruz. Lúcia diz a 
Miguel que investirão na fazenda o dinheiro que 
Otávio envia mensalmente para Maricruz. Mari-
cruz chora ao ler a carta, que acredita ter sido 
escrita por Otávio, que pede que esqueça o que 
houve entre eles. Eduardo aconselha Otávio a 
esquecer Maricruz. Ele confessa que a ama. 
Maricruz encontra Soledade. Suarez diz que 
acredita em sua inocência, mas terá que deixar 
o povoado. Ofélia dá roupa e dinheiro para que 
Maricruz e Soledade possam ir embora.

Gênesis – Record – 21h - sexta-feira: Uriala 
leva uma invertida de Abraão. Leora e Omar 
seguem para Gerar. Quetura demonstra sabe-
doria diante das outras mulheres. Leora e Omar 
chegam ao palácio. Omar é surpreendido pela 
decisão do rei. Isaque e Rebeca se encontram.

FILMES

A Princesa Xuxa e os Trapalhões - SBT - 
23h15 - sexta-feira: No planeta antar, o dia-
bólico Ratam toma o poder depois da morte 
do imperador e domina todos, forçando até as 
crianças ao trabalho escravo. Enquanto isso, 
mantida dentro do palácio, a Princesa Xeron 
pensa que tudo está bem no reino e que todos 
estão felizes. Do lado de fora, os príncipes Mus-
saim, Zacaling e Dedeon se unem ao cavaleiro 
sem nome para combater Ratam e libertar as 
crianças.

Escola de Espiões - Globo - 1h45 - sexta-
-feira: Aos 16 anos de idade, Megan Walsh já 
é uma jovem assassina, treinada com os me-
lhores. Mas ela está cansada desta vida e finge 
a própria morte para recomeçar de novo. Com 
uma identidade secreta, ela se inscreve como 
aluna de uma pequena escola, mas sua antiga 
chefe desconfia do golpe e decide investigar o 
caso.

Um Natal em Família - Globo - 3h20 - sex-
ta-feira: Uma série de percalços ameaçam as 
tentativas de uma mãe recém-divorciada de fa-
zer o primeiro Natal dos dois filhos “sem o pai” 
perfeito.

Novelas e Filmes
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Governo municipal anuncia reparos em 
asfaltos e calçadas de ruas da Morada do Sol
O prefeito de Capivari, 

Vitão Riccomini (PSL), 
e o vice, Bruno Barnabé 
(PSDB), anunciaram o re-
paro do asfalto e das cal-
çadas das ruas Vinícius de 
Moraes e Érico Veríssimo 
no bairro Morada do Sol, 
ainda no mês de junho. 

A obra custará cerca 
de R$ 168 mil. O recurso 
foi conquistado através 
da solicitação da Defesa 
Civil de Capivari para o 

Governo Federal. 
O local foi danificado 

após forte tempestade em 
novembro de 2020, onde 
rajadas de vento alcança-
ram velocidades de 150 
km por hora e 51,5 mm de 
chuva foram registrados 
em apenas 25 minutos.

A Secretaria de Proje-
tos, Convênios e Captação 
de Recursos (SEPROJ), 
cuidou dos processos bu-
rocráticos para que as re-

formas no bairro tivessem 
início. “A Morada do Sol 
infelizmente foi um dos 
locais danificados durante 
a tempestade. O excelente 
trabalho de nosso dire-
tor da Defesa Civil, Júlio 
Capóssoli Neto, e da nos-
sa equipe da Secretaria 
de Projetos, Convênios 
e Captação de Recursos, 
tornou possível o início 
das obras”, disse Ricco-
mini.

Washi-Ki-O conquista bons 
resultados em competições 
de karatê no mês de maio

Artes marciais  |  Foram 4 competições e dezenas de medalhas conquistadas

No mês de maio, qua-
tro campeonatos movi-
mentaram o cenário das 
artes marciais. A Asso-
ciação Washi-Ki-O par-
ticipou de todos eles, 
presentando Capivari 
nas competições de ka-
ratê.

No dia 15 de maio, a 
associação foi terceira 
colocada na 2ª Etapa da 
Liga Open Hajime, con-
quistando 2 medalhas de 
ouro, 2 de prata e 2 de 
bronze. A competição 
contou com a participa-
ção de 283 atletas e 74 
associações de 17 esta-
dos.

No fim de semana se-
guinte, em 22 de maio, 
os atletas da Washi-Ki-
-O participaram da 1ª 
Copa Hachiman Virtual, 

ficando na 9ª colocação. 
Na ocasião, competi-
ram 1.107 atletas, de 
88 clubes, 16 estados e 
5 países. Os atletas de 
Capivari conquistaram 3 
medalhas de ouro, 4 de 
prata e 9 de bronze.

Ainda no mês de 
maio, no dia 24, a Asso-
ciação Washi-Ki-O ficou 
com a 5ª colocação na 2ª 

Copa Karate Virtual da 
Sicoob Copermec, que 
reuniu 252 atletas, de 31 
clubes, de 9 estados. Fo-
ram 4 medalhas de ouro, 
5 de prata e 2 de bronze 
conquistadas por atletas 
de Capivari.

E finalizando as com-
petições do mês, no dia 
29 de maio, o atleta 
Everton Furlan conquis-
tou o 1º lugar na cate-
goria master, em evento 
da 2ª etapa da Federa-
ção Paulista de Karate 
Presencial, realizado no 
Ginásio Poliesportivo 
Mauro Pinheiro, em São 
Paulo.

“Gostaria de agrade-
cer a todos os atletas que 
participaram dos even-
tos onde o nível técnico 
estava bem alto”, para-
benizou o sensei (pro-
fessor) Edison Zuin.

Atletas da Washi-Ki-O que competiram no mês de maio  (Foto: Divulgação)

Atleta Everton Furlan foi campeão na categoria master  (Foto: Divulgação)

Ciclista rafardense sobe no 
pódio em Águas de São Pedro

MTB  |  Aline Rocha conquistou 5º lugar da categoria e subiu no pódio

No último domingo 
(6), a rafardense Ali-
ne Maria Rodrigues da 
Rocha, que é professo-
ra de História e ciclista, 
disputou mais uma eta-
pa da Copa Outdoor de 
MTB 2020/2021, reali-
zada pela Kalangas Bi-
kers, em Águas de São 
Pedro.

A prova, com percur-
sos entre 25 a 42 qui-
lômetros, seria realiza-
da em Rafard, mas foi 
transferida por conta da 
pandemia.

Aline superou os de-
safios e conquistou o 5º 
lugar no pódio. “A pro-
va foi dura, bem difícil, 
com trechos de muita 

areia e o single track, 
que é o trecho técnico 
do trajeto, foi para nin-
guém botar defeito. É 
uma honra levar o nome 
de Rafard para outros lu-
gares, em cima de uma 
bike, que é a minha pai-
xão”, diz a ciclista, inte-
grante do Grupo Parcei-
ros do Pedal.

Atleta também faz parte do grupo Parceiros do Pedal; Aline conquistou o 5º lugar da categoria   (Fotos: Arquivo pessoal)

Quem faz descarte correto 
preserva o Meio Ambiente

Dia da Reciclagem  |  Veja onde e como descartar com responsabilidade

No mesmo dia em 
que se comemorou o 
Dia Mundial do Meio 
Ambiente – sábado, 5 de 
junho -, o Brasil também 
instituiu o Dia Nacional 
da Reciclagem.

Coletar, separar e des-
tinar os materiais reciclá-
veis de maneira correta 
contribui na preservação 
do meio ambiente.

Em Capivari, é pos-
sível levar materiais 
recicláveis para desti-
nação correta. A partir 
da próxima semana, o 
recebimento de pilhas 
e baterias será em novo 
endereço, na rua dos Ge-
radores, s/nº, no bairro 

Estação.
De segunda a sexta-

-feira das 7h às 16h, os 
munícipes podem levar 
as pilhas e baterias dire-
to na Diretoria de Meio 
Ambiente, que fará o 
descarte, sem causar da-
nos ou impactos negati-
vos ao meio ambiente.

Quem tem um olhar 
consciente para a quali-
dade de vida ambiental, 
também pode descartar 
corretamente os pneus 
usados. A Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvi-
mento Urbano recebe os 
pneus no mesmo endere-
ço, no bairro Estação.

Capivari também tem 

dois ecopontos, um no 
bairro Sgariboldi, em 
funcionamento, e outro 
no bairro Castelani, em 
manutenção. Segundo a 
prefeitura, ele deve ser 
reaberto na próxima se-
mana.

Itens como, eletrodo-
mésticos, aparelhos ele-
trônicos, móveis velhos, 
madeiras, resíduos de 
construção e materiais 
recicláveis em geral po-
dem ser levados gratuita-
mente para descarte nos 
ecopontos. O volume 
permitido é de até um 
metro cúbico, que cor-
responde a uma caçamba 
de pick-up pequena.
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Mudas de árvores foram plantadas na área verde do bairro São Carlos, em Rafard  (Foto: Divulgação/Prefeitura de Rafard)

A atividade progra-
mada pela Divisão de 
Meio Ambiente de Ra-
fard para a Semana Na-
cional e Dia Mundial 
do Meio Ambiente, co-
memorado em 5 de ju-
nho, foi um plantio de 
árvores na área verde do 
bairro São Carlos.

O plantio aconteceu 
na manhã da sexta-feira 
(4), e contou com a co-
laboração de um grupo 
de moradores, que abra-
çou a causa em defesa 
do meio ambiente e de 

mais qualidade de vida 
ambiental no bairro.

Junto aos moradores, 
também participaram da 
atividade o prefeito de 
Rafard, Fábio dos San-
tos, e o vice, Wagner 
Bragalda. A ação é uma 
iniciativa da engenheira 
florestal e civil, Natá-
lia Sampaio dos Santos, 
que também é chefe da 
Divisão Municipal de 
Meio Ambiente.

Na última terça-feira 
(8), a Prefeitura de Ra-
fard também colocou 

em pauta, na sessão or-
dinária da Câmara Mu-
nicipal, um Projeto de 
Lei que regulamenta as 
ações do Programa Mu-
nicipal de Arborização 
de Rafard. A proposi-
tura será avaliada pe-
los vereadores e deve 
entrar para votação na 
próxima sessão do Le-
gislativo.

Moradores e governo municipal 
se unem no plantio de árvores

Meio Ambiente  |  Prefeitura apresentou projeto de arborização no Legislativo

Projeto Guri está com inscrições 
abertas para aulas online

Música  |  Aulas remotas terão início no dia 9 de agosto em Rafard

Estão abertas as ins-
crições para o Projeto 
Guri, que mantém as au-
las online por mais um 
semestre, devido às res-
trições da pandemia do 
coronavírus.

As aulas são gratuitas 
e no polo de Rafard, se-
rão oferecidos cursos de 
cavaco e violão. As ins-
crições vão até o dia 21 
de junho e são destina-
das para crianças e ado-
lescentes de 6 a 18 anos 
incompletos.

Para participar dos 
cursos do Projeto Guri 
não é preciso ter conhe-
cimento prévio de mú-
sica, não haverá testes e 
não é preciso ter instru-
mentos musicais.

A inscrição deve ser 
realizada pelo responsá-
vel da criança ou o ado-
lescente deve acessar o 
site do Projeto Guri e 
preencher o formulário. 

Segundo informa-
do no site do projeto, a 

inscrição não garante a 
vaga, que vai depender 
do número disponível 
em cada curso, de acor-
do com a ordem de ins-
crição em cada polo.

As aulas seguirão de 
modo remoto, com aces-
so à plataforma a partir 
do dia 9 de agosto. O 
Projeto Guri é mantido 
pela Secretaria Estadual 
de Cultura e Economia 

Criativa em parceria 
com a Prefeitura de Ra-
fard.



11 DE JUNHO DE 2021 9O Semanário

Sábado, 12 de junho, 
Dia dos Namorados, é a 
terceira data comemora-
tiva do ano em que a ex-
pectativa de venda cres-
ce entre os comerciantes 

e lojistas do comércio de 
rua. 

Para os lojistas, a me-
lhor data do ano para o 
comércio é o Natal, que 
ocupa o primeiro lu-

gar, seguido do Dia das 
Mães, e na sequência 
o Dia dos Namorados. 
Para este ano, a expec-
tativa é de crescimento 
na margem de 2,5 a 4%, 

se comparado a junho de 
2020.

A leitura otimista 
para a data é do Sindi-
cato Comércio Patronal 
de Capivari, que utiliza 
dados da pesquisa re-
cente da Confederação 
Nacional do Comércio 
(CNC), uma entidade 
sindical que reúne mais 
de mil sindicatos do se-
tor de comércio de todo 
o território brasileiro. 

“A expectativa para o 
Dia dos Namorados des-
te ano ainda é baixa, mas 
já é uma boa notícia para 
o comércio que vem en-
frentando o segundo ano 
de queda nas vendas por 
conta da pandemia”, 
afirma Eder Antonelli, 
presidente do Sindicato 
em Capivari, que par-
ticipou na semana pas-
sada, de reunião online 
com representantes da 
CNC.

A pesquisa também 
aponta quais serão os 
setores do comércio de 
rua que vão liderar en-
tre os casais na hora de 
comprar o presente. As 
lojas de roupas têm pre-
visão para serem as mais 
procuradas, seguida das 
vendas de calçados e 

acessórios. Vendas de 
cartões e flores também 
estão na fila, seguidos 
pelo movimento em lan-
chonetes e restaurantes. 
Também deve haver me-
lhora para as perfuma-
rias e lojas de produtos 
de beleza.

A expectativa, se-
gundo Antonelli, é que 
o comércio não feche 
mais as portas por conta 
da pandemia. De acordo 
com dados do Sindica-
to, desde o começo das 
restrições para conter a 
Covid-19, o comércio 
passou cerca de 50 dias 
no vai e vem do abre e 
fecha, mantendo apenas 
o sistema drive-thru. 

“Com o comércio de 
portas abertas, tivemos, 

por exemplo uma melho-
ra em torno de 25% nas 
vendas no Dia das Mães 
deste ano, quando com-
parado com a mesma 
data em 2020, no auge 
da pandemia, quando o 
comércio de rua estava 
fechado”, afirma.

De acordo com a Pre-
feitura de Capivari, que 
segue as determinações 
previstas no Plano São 
Paulo, o horário de fun-
cionamento do comércio 
segue sem alteração. As 
lojas e demais estabe-
lecimentos comerciais 
podem abrir até às 21h, 
com funcionamento má-
ximo de oito horas diá-
rias, e permissão de 40% 
de ocupação dos espaços 
físicos.

Sindicato do Comércio acredita que 2021 será 
melhor para as vendas no Dia dos Namorados

Expectativa  |  Pesquisa aponta que lojas de roupas serão as mais procuradas na hora de comprar o presente; crescimento esperado é de 2,5 à 4% nas vendas

Dia dos Namorados é a 3ª melhor data do ano para comércios  (Foto ilustrativa)



Olhando a foto dos amigos numa confraternização, que ilustra esta publica-
ção, comecei a pensar e cheguei a conclusão, que talvez a maior re�exão que o 
homem já fez, foi sobre a vida, tentando com isso, compreender o tempo de sua 
existência. 

O segredo da arte de viver é entender que o tempo tem suas regras, e queira-
mos ou não, estamos à mercê delas, e por elas todos somos afetados, durante o 
período em que vivemos. 

O tempo é dono de nossas vidas! E o melhor que podemos fazer com ele é 
compreendê-lo de tal forma a entender que as regras da vida são as mesmas do 
tempo. 

Quando o tempo é seu parceiro, nossos movimentos são leves, doces, alegres, 
mas quando ele é nosso inimigo, nossos dias, nossas horas, minutos e segundos, 
são pesados, tristes e amargos...

O poeta Mário Quintana, assim de�niu o tempo, numa deliciosa poesia que 
vale a pena ler e meditar sobre o seu signi�cado...

“A vida é o dever que nós
Trouxemos, para fazer em casa.
Quando se vê, já são seis horas!
Quando se vê, já é sexta-feira!
Quando se vê, já é natal...
Quando se vê, já terminou o ano...
Quando se vê perdemos,
O amor da nossa vida.
Quando se vê passaram 50 anos!
Agora é tarde demais para ser reprovado...
Se me fosse dado um dia,

Outra oportunidade,
Eu nem olhava o relógio.
Seguiria sempre em frente e
Iria jogando pelo caminho
A casca dourada e inútil das horas...
Seguraria o amor que está à minha frente.
E diria que eu o amo...

E tem mais: não deixe de fazer
Algo de que gosta devido à falta de tempo.
Não deixe de ter pessoas ao seu lado
Por puro medo de ser feliz.
A única falta que terá,
Será a desse tempo que,
Infelizmente, nunca mais voltará”!

Por isso, caro leitor, faça amizade com o relógio e o calendário, pois os meses 
passam igualmente para todas as pessoas que vivem sobre a superfície do pla-
neta. E ele não para nunca de girar, tanto na sua rotação, no movimento que faz 
ao girar em torno de si, como na sua translação, no movimento em que gira em 
torno do sol, nosso planeta está sempre girando...

No entanto, todos nos equivocamos, quando dizemos: - Como o tempo passa 
rápido! Quando nós é que passamos!

O tempo
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Imagine poder ou-
vir o melhor da música 
sertaneja raiz 24 horas 
por dia, sete dias por 
semana, com uma cura-
doria que traz nomes 
consagrados do cenário 
musical nacional, mui-
tas vezes que não são 
encontrados facilmen-
te. Esta é a proposta da 
Rádio São Gonçalo, que 
acaba de chegar a Capi-
vari e região, mas pode 
ser ouvida de qualquer 
canto do mundo por 
meio de aplicativos para 
celular ou em seu site 
oficial.

O projeto nasceu por 
iniciativa do locutor To-
ninho Junqueira, que 
está há 40 anos no mun-
do do rádio e tem sele-
cionado o melhor de sua 
discoteca com mais de 5 
mil discos para integrar 
a rica programação da 
empreitada. 

“Eu quis lançar uma 
rádio que fosse 100% 

sertaneja, que resgatas-
se a verdadeira moda 
de viola e que pudesse 
chegar a qualquer canto 
desse mundão, por meio 
da internet”, conta Jun-
queira. 

O locutor ressalta que 
a São Gonçalo levará os 
internautas de volta às 
raízes do rádio, a partir 
de uma relação estreita 
entre locutor e ouvinte.”

A programação inclui 
aquele pedido de mú-
sica que faz o coração 
bater mais forte, o alô 
superespecial ao vivo 
e, principalmente, um 
acervo de música caipira 
que não está disponível 
em quase nenhum lu-
gar. Tudo isso acessível 
na palma da mão: para 
celulares Android, bas-
ta acessar a PlayStore e 
baixar o aplicativo Rá-
dio Web São Gonçalo; 
se for iPhone, a rádio 
está disponível no site 
www.radiosaogoncalo.

com.br ou pelo aplicati-
vo RadiosNet, que pode 
ser baixado na AppSto-
re.

Destaques
Atualmente, Toninho 

Junqueira comanda o 
Festa Sertaneja, progra-
ma ao vivo que vai ao 
ar de segunda a sexta, 
das 18h30 às 20h30, e 
aos domingos, das 7h 
às 11h. A ele, ainda se 
somam Folclore Brasi-
leiro (todo sábado um 
cururu diferente, das 9h 
às 9h30), Rancho do Ca-
pivari (segunda a sexta, 
das 5h às 8h, apresenta-
do por De Goes) e outros 
11 programas que preen-
chem 24 horas diárias de 
programação.

Para os ouvintes que 
quiserem mandar um 
alô, anote o WhatsApp 
da rádio: (19) 99147-
8069 e acompanhe pelas 
redes sociais: Instagram 
e Facebook.
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Toninho Junqueira e DeGoes participam do projeto voltado para o resgate da cultura caipira na região  (Foto: Divulgação)

Capivari ganha rádio 
que toca música caipira 
24 horas por dia

Música  |  Idealizada pelo locutor Toninho Junqueira, há 40 anos no mercado, 
Rádio São Gonçalo traz o melhor do sertanejo raiz para Capivari e o mundo

O novo pároco da 
comunidade católica de 
Mombuca, padre José 
Clementino da Silva, foi 
empossado no último dia 
4 de junho, em missa so-
lene na Igreja Matriz de 
São Pedro. Ele foi aco-
lhido com mensagens de 
alegria e boas-vindas, 
já que a cidade está há 
mais de 10 anos sem um 
padre permanente.

A missa, que teve 
apenas a presença de um 
grupo pequeno de fiéis e 
agentes das pastorais da 
comunidade, foi trans-
mitida ao vivo pelas re-
des sociais da Paróquia 
de São Pedro.

Em virtude do decre-
to municipal em vigên-
cia, que prevê restrições 

mais rígidas para con-
ter a pandemia da Co-
vid-19, estão proibidos 
no município, as missas 
e cultos religiosos. Por 
isso, a celebração, mes-
mo que solene, foi não 
presencial. 

Na ocasião, o bispo 
diocesano, Dom Devair 
Araújo da Fonseca, vi-

sitou pela primeira vez 
a Igreja de São Pedro e 
conduziu a celebração.

O diácono Marcos 
Canobre, que esteve à 
frente da Paróquia de 
São Pedro, como admi-
nistrador paroquial, con-
tinuará seu trabalho na 
comunidade, ao lado do 
padre José Clementino.

Igreja Matriz de São Pedro, em 
Mombuca, recebe novo Padre

Religião  |  Bispo diocesano, Dom Devair, visitou a igreja pela primeira vez

Novo pároco de Mombuca, José Clementino da Silva  (Foto: Reprodução/Internet)

Momentos da celebração de posse do novo pároco, na Igreja Matriz de São Pedro, em Mombuca  (Foto: Divulgação)
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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

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

Augusto Castanho
Augusto César de Ar-

ruda Castanho – Profes-
sor e Pedagogo.  Nasceu 
em Capivari, no dia 7 de 
agosto de 1849 e faleceu 
nesta mesma cidade, 
no dia 14 de novembro 
de 1910. Professor, jor-
nalista. Pai de Amadeu 
Castanho. Mudou-se de 
Capivari para Piracicaba 
em 1884, abrindo lá uma 
escola particular. 

Em 1885 tornou-se proprietário e coo-redator do 
jornal Gazeta de Piracicaba, juntamente com José 
Manuel de França Júnior. Foi membro do Conselho 
Superior de Instrução Pública do Estado, nomeado 
a 3.5.1896. 

De volta a Capivari, foi professor da 5ª cadeira de 
ensino elementar, nomeado a 24.3.1899. Criado o 
primeiro Grupo Escolar da cidade em 1908 e insta-
lado o� cialmente a 12 de julho desse ano, teve a nova 
escola como responsáveis pelas classes de 3º ano Ur-
sulina Teixeira de Assumpção e Augusto Castanho. 
Outros Castanho � zeram parte igualmente do corpo 
docente: Dário Castanho (2º ano) e Palmira Casta-
nho (4º ano). 

“Os professores... não tardaram a impor-se pelo 
valor de seu desempenho didático pedagógico”. 

Em 1935 a escola passou a denominar-se Grupo 
Escolar Augusto Castanho, recebendo nessa ocasião 
“belo retrato a óleo do patrono, oferta da � lha do 
homenageado, a profa. Palmira Castanho Flores”.. 

Um Castanho de Capivari é mencionado no “Al-
manak da província de São Paulo para 1873”: o fa-
zendeiro de cana de açúcar Elias de Mello Castanho. 

(Fonte: IHGP – Instituto Histórico e Geográ� co de Piracicaba)

Mombuca vai trazer 
Artesanato com Folhas de 

Coqueiro e Palhas de Milho

CAPACITAÇÃO

A Cultura e a Casa 
da Agricultura de Mom-
buca estão com uma 
programação de cursos 
gratuitos previstos ainda 
para agosto deste ano. O 
projeto é uma parceria 
com o Sindicato Rural 
de Capivari e o Senar 
(Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural), 
que fi nancia cursos vol-
tados para famílias liga-
das à produção rural. 

Os cursos, ainda sob 
análise do número de 
participantes, por conta 
da pandemia, estão pre-
vistos nas áreas de arte-
sanato. 

“Estão previstos dois 
cursos, um com folha 
de coqueiro e outro com 
palha de milho. São cur-
sos interessantes, que 
vão usar materiais sim-

ples e que encontramos 
aqui no município”, ex-
plica, João Poletti, que 
está à frente da Cultura 
em Mombuca.

O objetivo da parce-
ria é gerar renda, des-
pertar a prática de novos 
conhecimentos, estimu-
lo à criatividade e va-
lorização de produtos e 
matéria prima local.

Em encontro para tra-
tar do projeto estiveram 
presentes, além de João 
Poletti, o engenheiro 
agrônomo e responsá-
vel pelos cursos através 
do Sindicato, Antônio 
César Bresciani, o en-
genheiro agrônomo da 
Casa da Agricultura 
Guilherme Dorelli e a 
coordenadora da Tercei-
ra Idade do município, 
Fátima Mora Pedroso.

Pole�  , Bresciani, Dorelli e Fáti ma (Foto: Divulgação/Prefeitura de Mombuca)

Região Metropolitana 
de Piracicaba deve ser 

sancionada até 1º de agosto

DESENVOLVIMENTO

Na última quarta-fei-
ra (9) em reunião online, 
com os líderes dos parti-
dos representados na As-
sembleia Legislativa do 
Estado de SP - Alesp, o 
Governador do Estado de 
São Paulo, João Doria, 
confi rmou a ofi cialização 
da Região Metropolitana 
de Piracicaba. 

Enquanto anunciava 
a antecipação das datas 
para vacinação de toda a 
população contra a Co-
vid-19 no Estado, Doria 
foi cobrado pelo deputa-
do estadual Roberto Mo-
rais, para que a Região 
Metropolitana fosse san-
cionada antes do aniver-
sário da cidade, que é ce-
lebrado em 1º de agosto. 

O governador se com-
prometeu a assinar a san-

ção em solenidade a ser 
realizada presencialmen-
te no dia 31 de julho ou 1º 
de agosto, em Piracicaba. 

Responsável pelo pro-
jeto que deu início à cria-
ção da Região Metropoli-
tana, Morais demonstrou 
grande satisfação com a 
resposta do Governador. 
“Há muito tempo trabalho 
para que a região de Pira-
cicaba tenha mais condi-
ções de receber recursos 
e benefícios que serão 
ampliados com a Região 
Metropolitana consolida-
da. Estou muito feliz pela 
conquista que vai benefi -
ciar todos os municípios 
envolvidos. Considero 
mesmo um grande pre-
sente, ainda mais no ani-
versário da cidade”, co-
memora o parlamentar.

Inscrições para o 
segundo semestre da 

EJA começam na 
próxima semana

As inscrições para a 
Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) estarão 
abertas a partir da pró-
xima terça-feira, 15, 
e seguem até o dia 30 
deste mês. O cadastro 
deve ser realizado das 
8h às 12h e das 13h às 
17h, na secretaria da 
Escola Augusto Cas-
tanho (portão lateral), 
e o interessado deve 
estar munido com seus 
documentos pessoais 
(RG, CPF e compro-
vante de endereço atu-
al). Ambos os ciclos 
do Ensino Fundamen-
tal são oferecidos pela 
unidade: 1º ao 5ª ano 
(Ciclo I) e 6º ao 9º ano 
(Ciclo II). Salientamos 
que a inscrição é um 
cadastro reserva, uma 
vez que a efetivação 
dependerá da disponi-
bilidade das vagas re-
manescentes.

Devido a pandemia, 
as aulas serão ofereci-

das diariamente através 
do aplicativo Google 
Meet, onde os alunos 
poderão ser orientados 
remotamente por seus 
professores. Os módu-
los da EJA são feitos a 
cada seis meses e equi-
valem aos anos e séries 
do ensino regular.

Em abril, com o in-
tuito de apresentar uma 
formação tecnológica e 
profi ssional aos alunos 
da EJA, a unidade es-
colar promoveu a “Se-
mana Interdisciplinar”, 
com atividades dife-
renciadas. A Escola 
Augusto Castanho em 
parceria com a Educa-
ção Municipal busca 
sair do “comum”, le-
vando conhecimento 
e capacitação ao alu-
no, ajudando em sua 
formação e o direcio-
nando ao mercado de 
trabalho. O segundo 
semestre da EJA se ini-
ciará em 20 de Julho.

CAPIVARI

Capivari chega a 214 casos 
confi rmados de Dengue

A Secretaria da Saú-
de de Capivari divulgou 
na terça-feira (8), os da-
dos atualizados referen-
te aos casos de Dengue 
na cidade. Ao todo, são 
498 notifi cações, 239 
casos negativos, 214 
positivos, 41 de outros 
municípios enquanto 
quatro pessoas aguar-
dam resultados.

A Saúde reforça a 
importância dos muní-
cipes tomarem os de-
vidos cuidados, para 
evitar novos casos. A 
Vigilância Sanitária já 

realizou cerca de 170 
visitas em diversos 
pontos estratégicos da 
cidade, como borra-
charias, reciclagens e 
o cemitério. Além dis-
so, a prefeitura colocou 
carros de som nos bair-
ros, distribuiu panfl e-
tos informativos e faz 
campanha em rádios e 
redes sociais.

O telefone da Vi-
gilância Sanitária é 
3492-7368 onde dúvi-
das podem ser tiradas 
e denúncias podem ser 
feitas.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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Sede do Ciesp Regional Indaiatuba, que atende vários municípios da região, inclusive Rafard e Capivari  (Foto: Divulgação)

A Industria 4.0, con-
siderada a Quarta Re-
volução Industrial, é 
um fenômeno mundial, 
que mesmo com a crise 
econômica alavancada 
pela pandemia do novo 
coronavírus, continua 
a impactar mudanças 
na produção industrial 
e nas relações de novos 
negócios.

Sem perder de vis-
ta as novas tendências 
e seus impactos na in-
dústria do Brasil e do 
mundo, o Ciesp (Centro 
das Indústrias do Estado 
de São Paulo), entida-
de sem fins lucrativos, 
fundada em 1928, busca 
promover atividades que 
tragam os empresários 
para cada vez mais perto 
deste debate.

Uma das iniciativas 

sobre o tema foi pro-
movida pela Regional 
Indaiatuba do Ciesp, no 
dia 25 de maio, data em 
que se comemora o Dia 
da Indústria. Através de 
uma live nas redes so-
ciais, foram abordados 
os temas Revolução In-
dustrial e a Transforma-
ção Digital, com foco na 
relação do homem com 
a tecnologia.

“O mundo lá fora está 
voando em transforma-
ção digital e indústria 
4.0. A única vacina para 
a economia do Brasil é a 
Educação Tecnológica, 
adaptada para a Edu-
cação Corporativa. É 
preciso ter pessoas pen-
sando estratégias e estu-
dando sobre o assunto”, 
ressalta o professor e es-
pecialista no tema, Rei-

naldo Ricchi, que parti-
cipou do evento.

Outras atividades 
similares estão previs-
tas pelo Ciesp de In-
daiatuba, que por conta 
da pandemia teve que 
suspender sua agenda 
presencial como feiras, 
rodadas de negócios, 
cursos, workshops, entre 
outros.

“No curto prazo, al-
gumas ações estão sen-
do retomadas, como o 
retorno dos grupos de 
trabalho que promo-
vem encontros online, 
onde os empresários as-
sociados podem trocar 
experiências, ideias e 
fazer novos negócios”, 
informa a assessoria do 
Ciesp.

Atualmente, o Ciesp 
Indaiatuba, que vai com-

pletar 32 anos de funda-
ção em 2021, reúne cerca 
de 300 associados, entre 
indústrias de pequeno, 
médio e grande porte. A 
unidade abrange os mu-

nicípios da região como 
Rafard, Capivari, Mom-
buca, Elias Fausto, entre 
outros.

Para saber mais sobre 
os serviços e assessorias 

oferecidos, a entidade 
atende pelo telefone (19) 
3935-8981. Mais infor-
mações, também pelo 
site http://www.ciesp.
com.br/indaiatuba.

Regional Indaiatuba do Ciesp debate 
Indústria 4.0 com empresários da região

Indústria  |  Pandemia do Coronavírus impactou mudanças na produção industrial; Centro das Indústrias completa 32 anos de fundação em 2021

Fontolan confirma recurso 
para reforma do salão de 
festas do Centro Esportivo

Política  |  Abandonado há anos, espaço deve receber investimentos em breve

O presidente da Câ-
mara de Rafard, vere-
ador Alexandre Ferraz 
Fontolan, anunciou na 
última terça-feira (8), 
durante sessão ordiná-
ria do Legislativo, a 
vinda de um recurso do 
Governo Federal para 
reforma do salão de fes-
tas do Centro Esportivo 
Reinaldo Fontolan, no 
bairro Popular. 

A verba no valor de R$ 
250 mil foi confirmada 
através de ofício enviado 
pelo deputado federal, 
Carlos Sampaio, autor da 
emenda parlamentar que 
destinará o recurso para 
o município.

Segundo o deputado, 
o repasse já está previsto 
no orçamento do Minis-
tério da Cidadania e o 

município já pode apre-
sentar o projeto no Sis-
tema de Convênios.

“Uma conquista mui-
to esperada para nossa 
cidade. O salão de festas 

do Centro Esportivo está 
totalmente deteriorado, e 
essa reforma vai recuperar 
um dos melhores espaços 
para eventos em Rafard”, 
comenta Fontolan.

Alexandre Fontolan comemora recebimento de ofício que confirma a liberação 
do recurso para reforma do salão de festas   (Foto: Divulgação/Câmara de Rafard)

Segue vacinação de pessoas 
com comorbidades, grávidas e 

profissionais da Educação
Em Rafard, desde 

a última quinta-feira 
(10), estão sendo vaci-
nados os portadores de 
comorbidades perma-
nentes com idade a par-
tir dos 18 anos.

A notícia veio do 
prefeito Fábio Santos, 
que, no dia anterior, 
em sua página no Fa-
cebook, falou sobre o 
assunto, após medida 
de antecipação das va-
cinas anunciada pelo 
Governo Estadual.

Os portadores de 
deficiência permanen-

te já estão buscando a 
primeira dose da vaci-
na no posto de atendi-
mento do município, 
instalado na avenida 
Dr. José Soares de Fa-
ria, próximo à Unidade 
Básica de Saúde.

Outro anúncio so-
bre a imunização da 
Covid-19 em Rafard, é 
que a partir desta sexta-
-feira (11), começam a 
ser vacinados os profis-
sionais e professores da 
Educação, com idade 
entre 18 e 44 anos.

No mesmo dia, as 

grávidas a partir de 18 
anos, e as mulheres que 
tiveram filhos nos últi-
mos 45 dias, também 
podem receber a vaci-
na.

A comprovação des-
tes grupos para serem 
vacinados ocorre com 
a apresentação de Car-
tão SUS do município, 
comprovante de ende-
reço e documentos que 
comprovem a comorbi-
dade, a gestação ou nas-
cimento da criança ou o 
vínculo de trabalho na 
área da Educação.

RAFARD

Limpeza em poço traz melhorias 
no abastecimento para moradores 

de três bairros e da Pio XII
O Serviço Autôno-

mo de Água e Esgoto 
(SAAE) de Capivari 
iniciou um procedimen-
to de limpeza no poço 
localizado no bairro 
Engenho Velho na se-
gunda-feira (7). A ini-
ciativa tem como prin-
cipal objetivo garantir 
que o poço tenha uma 
vida útil mais longa, 
fortalecendo o abaste-
cimento de água aos 
moradores dos bairros 
Santo Antônio, Cháca-

ras Pagotto e Engenho 
Velho, além de também 
enviar água para o re-
servatório da avenida 
Pio XII.

“Ao todo, serão 48 
horas de serviço para 
limpeza completa do 
poço”, explica o diretor 
de Operações da autar-
quia, Cláudio Luciano 
Bossolan. “Inicialmen-
te, jogamos ar e depois 
o produto químico que 
fica agindo por 24 ho-
ras. Ao final, jogamos 

ar novamente. Isso vai 
proporcionar que a 
crosta que se forma ao 
redor do poço seja eli-
minada”, diz.

Atendimento
Em Capivari, os mo-

radores podem acionar 
o Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto por 
meio de uma central 
com funcionamento 
24 horas. O número 
de atendimento é 0800 
1900 123.

CAPIVARI

Quase seis mil pessoas já 
receberam a segunda dose 
da vacina contra Covid-19

Saúde  |  Outras 11.885 pessoas tomaram a primeira dose do imunizante

Em dados levantados 
através do site Vacina Já, 
do Governo do Estado 
de São Paulo, a cidade 
de Capivari tem 5.825 
pessoas já imunizadas 
com a segunda dose 
da vacina contra a Co-
vid-19, até nesta quar-
ta-feira, dia 09. Além 
disso, 11.885 pessoas 
já tomaram a primeira 
dose do imunizante, to-
talizando 17.710 doses 
aplicadas no município.

“É de extrema im-
portância tomar as duas 
doses da vacina. A imu-
nização não é eficaz com 
apenas uma das doses, e 
é importante receber a 
segunda dose para au-
mentar a imunidade. 

Mesmo assim é neces-
sário continuar tomando 
os devidos cuidados”, 
afirma Luis Torres, di-
retor da Vigilância em 
Saúde de Capivari.

Vale lembrar que o 
período entre as duas 
doses da vacina, varia 
de acordo com o fabri-
cante. Caso tenha rece-
bido o imunizante da 
AstraZeneca, a espera 
entre as aplicações deve 
ser de 12 semanas, caso 
seja Coronavac, 21 dias 
de intervalo são neces-
sários.

Capivari inicia a vaci-
nação para pessoas de 59 
anos na próxima segun-
da-feira, dia 14. Confira 
os locais de vacinação: 

Das 8h às 15h - Esco-
la José Benedito Pinto 
Antunes (Correspon-
dente ao Posto Central). 
A partir das 13h - Posto 
de Saúde do Castelani; 
Posto de Saúde do San-
ta Rita do Trevo; Posto 
de Saúde do Padovani; 
Posto de Saúde do En-
genho Velho; Posto de 
Saúde do Porto Alegre; 
Posto de Saúde do São 
João.

O público citado aci-
ma deve realizar ca-
dastro no site vacinaja.
sp.gov.br, além de do-
cumento com foto, CPF, 
comprovante de ende-
reço e cartão SUS. Não 
será necessário agenda-
mento.
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A revitalização do 
Parque Ecológico está 
sendo um sucesso, e no 
domingo (6), o Proje-
to Impacto, parceiro da 
Prefeitura de Capivari, 
esteve cuidando da pin-
tura de todo o espaço, 
deixando o parque com 
uma cara nova. 

Na última semana 
também foi finalizada a 
limpeza, com roçagem, 
varrição e poda de árvo-
res. A expectativa é que 
em breve a população 
possa desfrutar do local 
para a prática de ativida-
des físicas e lazer.

Ao longo de quatro 
domingos, o projeto Im-
pacto ajudou com a mão 
de obra, incluindo lim-
peza, com varrição de 
folhas, coleta de galhos e 
lixo em geral (papel, gar-
rafas, sacolas de plástico, 
entre outros), fez o trata-
mento (lixou e enverni-
zou) a madeira dos ban-
cos, brinquedos, mesas, 
quiosque e revitalizou 
a pista de Skate. Todo o 
material utilizado foi ad-
quirido pela prefeitura.

Ao todo foram li-
xados e tratados 58 
bancos, 13 mesas e 18 
brinquedos. No último 
domingo foram pintados 
três quiosques, duas pis-
tas de skate, o corrimão 

da entrada da Morada 
do Sol, partes metálicas 
dos brinquedos e área de 
descanso (Área da Paz).

Devido a pandemia, o 
número de pessoas que 
colaboraram foi reduzi-
do, havendo revezamen-
to durante os domingos, 
e sempre cumprindo o 
protocolo de segurança, 
com uso de máscara, ál-
cool em gel e distancia-
mento social.

Marcelo Castelani, 

responsável pelo Proje-
to Impacto, ressaltou o 
prazer em ajudar a cida-
de, levando uma pala-
vra de incentivo a quem 
busca contribuir com 
Capivari. “Nesse perío-
do de pandemia, reuni-
mos um grupo pequeno 
de voluntários para nos 
ajudar. Doar seu tempo, 
seu sorriso, seu amor, 
seu carinho e sua dispo-
sição. Hoje finalizamos 
mais um Impacto. Como 

dissemos no início desse 
projeto, esse foi um tra-
balho desafiador devido 
à importância do Parque 
e ao seu tamanho. Fo-
ram domingos de muito 
suor, e a sensação que 
fica é de uma imensa 
satisfação em poder pro-
porcionar às famílias de 
Capivari um local de la-
zer agradável e, acima 
de tudo, esperança às 
nossas crianças de que 
dias melhores virão, se 

Deus quiser”, destaca.
O prefeito Vitão 

Riccomini (PSL), pa-
rabenizou a todos pelo 
empenho e valorizou 
a iniciativa, salientan-
do que a prefeitura está 
de portas abertas para 
ideias e novos projetos. 
“O trabalho ficou incrí-
vel! Através do empe-
nho da Secretaria de De-
senvolvimento Urbano 
e do grande esforço dos 
integrantes do Projeto 

Impacto, conseguimos 
dar uma nova cara para 
o Parque. Em breve tere-
mos muitas novidades, 
com área pet e mais op-
ções para esportes e la-
zer. Bruno Barnabé e eu 
estamos ansiosos para a 
reinauguração, e tenho 
certeza que a população 
vai adorar o resultado”, 
disse.

A previsão para rea-
bertura do Parque é no 
mês de julho.

Parque Ecológico de cara nova! Prefeitura e 
Projeto Impacto se unem para revitalização

Capivari  |  Previsão é que espaço seja reaberto no mês de julho; voluntários contribuiram com a mão de obra para serviços durante quatro domingos

Funcionários do CCZ 
dão palestra sobre adoção 

de animais em escola

As crianças do co-
légio EAC Capivari 
tiveram uma agradável 
surpresa na terça-fei-
ra (8). Funcionários 
do Centro de Contro-
le de Zoonoses (CCZ) 
fizeram uma visita 
aos alunos do terceiro 
ano, para dar uma pa-
lestra sobre adoção de 
animais de estimação, 
explicando o trabalho 
desempenhado pela 
equipe e mostrando 
fotos de antes e depois 
do resgate dos bichi-
nhos. Junto com eles, 
dois cachorros fizeram 
parte do evento para 
alegrar o dia dos estu-
dantes, o idoso Chico e 
a filhote Sofia.

Os alunos adoraram a 

visita e fizeram carinhos 
nos animais. A pequena 
Sofia foi adotada por 
uma família logo após 
o evento. O CCZ possui 
60 animais disponíveis 
para adoção, sendo 28 
cães adultos, sete filho-
tes e 25 gatos adultos, 
aguardando visitas para 
encontrar um novo lar. 
O CCZ fica na rodovia 
Kanela Forti, s/nº, com 
horário de funciona-
mento de segunda a sex-
ta, das 7h às 12h e das 
13h30 às 16h30.

Para adotar, basta 
ser maior de 18 anos e 
comparecer com RG, 
CPF e comprovante de 
residência em mãos. O 
telefone para contato é 
3492-3303.

CAPIVARI

Dois cães fizeram parte da palestra   (Foto: Divulgação/Prefeitura de Capivari)
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ANUNCIE
ASSINE

Ligue ou chame 
no Whatsapp:
19 3496-1747

Valor: R
$ 229,008 (Lei 1571/2012 - Tiragem

 2000)

O prefeito de Rafard, 
Fábio dos Santos, acom-
panhados do presidente 
da Câmara de Rafard, 
Alexandre Fontolan, e 
dos vereadores Luis Fer-
reira Brito (Doca) e Er-
nesto Brigati, esteve no 
Palácio dos Bandeiran-
tes, em São Paulo, na úl-
tima segunda-feira (7).

Na ocasião, eles esti-
veram em uma audiên-
cia com o Secretário de 
Desenvolvimento Re-
gional do Estado de São 
Paulo, Marco Vinholi.

O encontro foi inter-
mediado pelo deputado 
Federal, Júnior Boz-
zella, com o objetivo de 
solicitar um recurso de 
R$ 2 milhões para reali-
zar a troca de toda tubu-

lação de água de Rafard. 
A rede é obsoleta e tem 
gerado diversos trans-
tornos aos moradores.

“Atualmente, quando 
ocorre algum proble-
ma no encanamento em 
nosso município, preci-
samos fechar a água de 
quase toda a cidade para 
fazer o reparo, além de 
termos que fazer diver-
sos cortes no asfalto. 
Saímos de lá bastante 
confiantes de que sere-
mos atendidos”, disse o 
prefeito na ocasião.

A renovação da rede 
de água do município é 
tema de cobranças cons-
tantes no Legislativo. 
“Essa é uma das ques-
tões mais cobradas pelos 
moradores”, pontuaram 

os vereadores.
Na tarde de quinta-

-feira (10), durante en-
trevista ao locutor Chico 
Rebete, da rádio R FM, 
o prefeito Fábio dos 
Santos confirmou a con-
quista do recurso para o 
município.

Segundo o chefe do 
Executivo, a nova rede 
será instalada seguindo 
o mesmo padrão de Ca-
pivari, abaixo das calça-
das, reduzindo a destrui-
ção do asfalto das ruas 

Saúde
A comitiva também 

acompanhou o diretor 
de Saúde de Rafard, 
Vanderlei Cocatto, para 
tratar de um assunto que 
vem sendo motivo de 

preocupação na saúde 
pública.

O pátio que abriga 
veículos apreendidos 
pela Polícia Militar está 
com diversos veículos 
abandonados, que aca-
bam se tornando local 
propício para criadouros 
da Dengue.

“Para que o proprietá-
rio faça a limpeza, o Go-
verno do Estado precisa 
realizar o leilão. Espe-
ramos também sermos 
atendidos com brevida-
de nesta reivindicação. 
Estamos bastante otimis-
tas. Em nosso Governo 
é assim: movimento que 

gera desenvolvimento!”, 
disse Santos.

O tema também foi 
debatido durante a en-
trevista. De acordo com 
o prefeito, o Detran já 
fez contato com o pátio 
para dar prosseguimento  
na resolução do proble-
ma.

Prefeito confirma recurso de R$ 2 milhões 
para renovar a rede de água de Rafard

Conquistas  |  Reivindicação foi solicitada durante encontro com o Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, em São Paulo

Comitiva rafardense esteve na Assembleia Legislativa esta semana e já confirmou conquista do recurso  (Foto: Divulgação)

Ruas do Pinhalzinho começam 
a receber massa asfáltica

Capivari  |  Serão mais de dois mil metros quadrados de pavimentação

Na segunda-feira (7), 
as ruas Ana Caprioli An-
gelin e o trecho da rua 
Antônio Angelin come-
çaram a receber a massa 
asfáltica, dando sequên-
cia as obras de pavimen-
tação que contemplam o 
bairro Pinhalzinho. Des-
de o início do ano, o pre-
feito Vitão Riccomini 
(PSL) e o vice-prefeito 
Bruno Barnabé (PSDB) 
estão buscando melho-
rar o acesso e a malha 
asfáltica do local, atra-
vés de investimentos e 
manutenções. 

Nesta obra serão 
2.132,68 m² de pavimen-
to, que inclui drenagem 
de água no estilo francês, 
colocação de guias e sar-
jetas. O recurso foi con-
quistado por intermédio 
do ex-vereador Mateus 
Scarso e pelo vereador 
Denilton Rocha junto ao 
Deputado Estadual, Car-
los César. A contraparti-
da da prefeitura será de 
R$ 16 mil. 

Primeiramente, fo-
ram executadas as obras 
de drenagem. Em segui-
da, a terraplanagem e a 
compactação dos trechos 
que receberam a capa 
asfáltica. Esta semana a 
empresa contratada pelo 
município iniciou a apli-
cação do asfalto.

O prefeito Vitão fri-
sou que as ações fazem 
parte do planejamento 
estratégico da adminis-
tração que tem como 
principal objetivo ofe-
recer mais segurança, 
conforto e qualidade de 
vida, atendendo aos pe-
didos dos moradores do 
Pinhalzinho.

“Bruno e eu, através 
do competente trabalho 
das nossas secretarias, 

estamos buscando aten-
der as demandas de toda 
a cidade, realizando um 
intenso trabalho de me-
lhorias da infraestrutura. 
Com a pavimentação, 
daremos maior segu-
rança e comodidade aos 

condutores, além de dar 
uma cara nova para a 
nossa cidade. Em bre-
ve mais ruas receberão 
benfeitorias, seguindo o 
planejamento de traba-
lho da prefeitura”, afir-
mou.

Pavimentação de ruas no bairro Pinhalzinho, em Capivari  (Foto: Divulgação)

Governo de SP lança programa 
que prevê descontos em juros e 
multas de IPVA e ICMS 

Estado  |  A iniciativa é da PGE e beneficia até 1,6 milhão de contribuintes 

O Governador do Es-
tado de São Paulo, João 
Doria, anunciou na quar-
ta-feira (9), o programa 
que prevê descontos em 
juros e multas de IPVA 
e ICMS. A Procuradoria 
Geral do Estado (PGE) 
de São Paulo deu início 
neste mês de junho à 
transação tributária, que 
viabiliza a liquidação e 
parcelamento de débitos 
inscritos na dívida ativa. 

Esta iniciativa faz 
parte das ações do Es-
tado para a recuperação 
financeira em meio à 

pandemia e tem valor 
total aproximado de R$ 
4,5 bilhões. O programa 
beneficia 27 mil contri-
buintes do ICMS e mais 
1,4 milhão de IPVA. 

“O Programa Débito 
Parcelado vai dar des-
conto nas dívidas de 
ICMS e IPVA para até 
1 milhão e 600 mil con-
tribuintes no Estado de 
São Paulo. O progra-
ma permite que pessoas 
físicas e empresas de 
micro e pequeno porte, 
como por exemplo ba-
res, restaurantes e cafés, 

atingidos pelo efeito da 
pandemia em 2020, te-
nham desconto no pa-
gamento de suas dívidas 
de até 40% nos juros e 
nas multas de ICMS e 
IPVA”, afirmou Doria. 

As empresas dos seto-
res de comércio varejista, 
bares e restaurantes, bem 
como aquelas classifica-
das como microempresa 
e empresa de pequeno 
porte são beneficiadas. O 
programa possibilita par-
celamento em até 60 me-
ses de débitos de ICMS 
do ano de 2020 inscritos 
em dívida ativa, contan-
do com desconto exclu-
sivo de até 40% em juros 
e multas. 

O programa iniciou 
para ICMS em 1 de ju-
nho, e para o IPVA terá 
início em 15 de junho. 
Cerca de 27 mil contri-
buintes de ICMS e 1,4 
milhão de IPVA, inscri-
tos em dívida ativa de 
2017 a 2020, poderão se 
beneficiar. 

A transação tributária 
é uma ferramenta ino-
vadora de cobrança que 
melhorará a arrecadação 
e viabilizará não apenas 
a extinção de processos 
judiciais, como também 
a rápida regularização 
de situações jurídicas 
tributárias. 

O detalhamento en-
contra-se no site www.
dividaativa.pge.sp.gov.
br/transacao. 
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