
Há um movimento de saída da capital para o interior. Financiamento pela 
Caixa é o mais procurado. Corretora da Imobiliária Roque Imóveis opina 
que crescimento na região ainda é tímido. Página 7

Mercado Imobiliário 
aquece no interior

Polícia prende 
acusado de 
assalto em 
Mercearia 
na Popular 
de Rafard

Página 11

Vítimas de violência: escuta especializada 
ajuda a proteger crianças e adolescentes

REGIÃO

Alunos devem voltar para as 
salas de aula em Agosto

Retorno ainda não é obrigatório. Aulas serão de segunda a quinta-feira, com 
três horas diárias em sala. Capivari mantém aulas online.  Página 8

SAÚDE

Governo de SP antecipa 
Calendário de Imunização

Com nova antecipação da vacinação, pessoas de 30 a 34 anos começam a ser 
imunizadas na segunda-feira (19). Confira o cronograma. Página 9

Capivari é uma das poucas cidades do Estado de São Paulo que oferece o serviço, 
disponível na Delegacia da Defesa da Mulher. Página 12
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FilosoFanDo L�������� V��������
é professor de Filosofi a,  Éti ca e História

É tão fácil?
No estudo anterior vi-

mos que não são as obras 
de caridade, a guarda da lei 
de Deus, as ofertas e dízi-
mos, o bom proceder, que 
salvam, mas é unicamente 
pela fé em Jesus Cristo, Ele 
é o único meio de salvação. 
Jesus morreu para salvar 
os maus. Mas é tão fácil 
assim? Os que n’Ele cre-
em não têm nada a fazer? 
João diz, “Aquele que tem 
esta esperança puri� ca-se 
a si mesmo” (1 João 3:3). 
Um homem perguntou 
a Jesus se seriam poucos 
os salvos, Ele respondeu: 
“Esforçai-vos por entrar 
pela porta estreita, porque 
muitos procurarão entrar e 
não conseguirão e quando 
Deus fechar a porta, mui-
tos � carão de fora a bater 
e a pedir: Senhor, Senhor, 
em Teu nome nós prega-
mos, abre-nos, mas Ele 
responderá: apartai-vos de 
Mim vós que praticais ini-
quidade (Luc. 13:23-27). O 
apóstolo Tiago adverte: a fé 
sem obras é morta; Abraão 
foi salvo pelas obras, não 
somente pela fé (Tg.2:17). 

E não há discordância. 
É dever resistir ao diabo, 
sujeitar-se a Deus, puri� -
car o coração (Tg. 4:4-8), 
contudo, fala: a oração de 
fé salvará o doente e se 
houver cometido pecados 

serão perdoados (Tg. 5:15). 
Paulo escreveu: a salvação 
é pela fé, não pelas obras 
(Gal. 3:11-12), e “Os que 
ouvem a lei não são justos 
diante de Deus, mas os que 
praticam a lei serão justi� -
cados’’ (Rom. 2:13).

Como explicar essa 
aparente contradição?

A fé, as boas ações e o 
amor se desenvolvem um 
ao outro. A fé desenvolve 
as boas ações e como Tia-
go expõe, se alguém diz ter 
fé, e vendo o próximo nu 
ou com falta de alimento, 
mas não lhe der as coisas 
necessárias, que proveito 
há nisso (Tg. 2:14-17)? Foi 
esse o ensinamento de Je-
sus aos mestres da religião 
judaica com a parábola do 
bom Samaritano. O Mestre 
exaltou o Samaritano, cuja 
religião era menosprezada 
e repudiou a do Sacerdote 
e do levita que viajavam e 
ao encontrar pelo cami-
nho, um homem muito fe-
rido, passaram sem socor-
rê-lo. Porém o samaritano 
parou, untou-o colocou-o 
no burro e o levou para ser 
curado, pagando suas des-
pesas. Voltando a Tiago, 
é dito: “Vês a fé cooperou 
com as obras, e pelas obras 
a fé foi aperfeiçoada” (Tg. 
2:22).

“Se Me amardes, dis-

se Jesus, guardareis os 
Meus mandamentos (João 
14:15) E outra vez: “Se 
guardardes os Meus man-
damentos permanecereis 
no Meu amor (João 15:10). 
Quem se diz cristão, mas 
não guarda os Seus man-
damentos é mentiroso (1 
João 2:4).

A fé que não leva ao 
amor a Deus e ao próximo 
e à melhora do caráter é 
a respeito de Jó, Deus diz 
que ele era homem ínte-
gro e reto, temente a Deus 
e se desviava do mal (Jó 
1:1). Os cristãos devem 
ter o mesmo sentimento 
que houve em Jesus Cristo, 
pois sendo Deus assumiu a 
forma de homem e humi-
lhou-Se a ponto de morrer 
de maneira mais humi-
lhante, a morte de cruz. 
(Fil.2:5-8). O historiador 
Flávio Josefo, contempo-
râneo de Jesus, esclarece 
ser Jesus um homem bom 
e andava fazendo bem. Na 
cruz Ele orou a � m de que 
Deus perdoasse aqueles 
que O esbofetearam, zom-
baram, coroaram-No com 
espinhos, dilaceraram-No 
com chicote, cuspiram na 
Sua cara, pregaram-Lhe 
com rústicos pregos. 

O próprio Deus ad-
moestou a Caim, antes de 
matar seu irmão: porque 

andas irado, porque esse 
semblante carregado; se 
você proceder bem será 
aceito, o desejo vem sobre 
você, mas cabe a você do-
miná-lo (Gn. 4:6-7). Mas 
ele não dominou sua inve-
ja e matou Abel.  

Todos os seres huma-
nos são de natureza má. 
O diabo sugere maus pen-
samentos e desejos proi-
bidos; uma vez alimenta-
dos mentalmente leva-os 
a efeito. É dever de cada 
um dominá-los, resistir ao 
desejo de responder aspe-
ramente às ofensas recebi-
das, a desejar alguém do 
sexo oposto que não lhe 
pertença, a cobiçar as coi-
sas do alheio.

Estamos longe do Mo-
delo, temos uma batalha 
contra o eu. Paulo, disse 
ter a mente de Cristo, mas 
confessou não ter alcança-
do o alvo, e prosseguia em 
direção ao Modelo Perfei-
to, Padrão de todo Cristão. 

Os humanos só conse-
guirão a salvação se crer 
� rmemente que Cristo 
morreu para pagar os seus 
desatinos e em gratidão 
a Jesus, esforçar-se por se 
tornar íntegro. Deus Se 
apiede de nós.

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

A morte de um enteado e de um namorado

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

“O que é o inimigo? Eu mesmo. Minha ignorância, meu apego, meus ódios! Aí está realmente o inimigo.” Chico Xavier

Quando eu cursava ad-
vocacia numa aula de di-
reito penal eu perguntei ao 
professor se aumentando a 
dosagem das penas os deli-
tos e homicídios diminui-
riam e ele respondeu que 
não, porque quem pratica 
crime nunca pensa que vai 
dar errado, ele está � xado 
na deliquescia e na oculta-
ção de sua falta.

E sabemos que não 
existem crimes perfeitos, 
todos serão revelados seja 
aqui na terra ou então na 
vida espiritual, porque 
tudo que fazemos como 
um negativo de � lme é gra-
vado e revelado em nossa 
consciência e no cosmo.

Eu passo tempo me-
ditando sobre a vida e os 
acontecimentos que nos 
chocam a razão, o coração 
e a consciência, porque 
eles � zeram isso e agiram 
dessa forma quando ti-
nham mais 99 possibilida-
des e foram escolher uma 
do desastre físico e moral. 
Compadeço deles e exer-

cito a oração em seu favor.
Os bons espíritos nos 

esclarecem que na mise-
ricórdia divina a fórmu-
la para apagar o ódio é o 
amor; e então Deus nos 
reúne na família, junto 
dos amigos, no trabalho, 
no estudo, são os encon-
tros e desencontros, nos 
conclamando a respeitar 
e viver quanto possível em 
harmonia com aqueles que 
manifestem desa� nados 
com os nossos pontos de 
vista.

Não é sem razão que 
nascemos naquele lar, for-
tes vínculos do passado 
nos atraíram para o amor 
e evolução e no meio tem 
os reajustes – provas e ex-
piações, a percorrer nosso 
caminho.

E a indicação superior é 
que pratiquemos o desliga-
mento material e emocio-
nal deixando aqueles que 
se manifestam com ideais 
e propósitos diferente de 
nós seguir suas escolhas, 
sem violentar suas deci-

sões nas experiências que 
lhes são necessárias, lem-
brando sempre de fazer 
com amor e abençoando 
esse afastamento.

No Rio de Janeiro um 
fato chocante envolven-
do o médico e vereador, 
doutor Jairinho, � lho de 
um ex-deputado estadu-
al, o policial Coronel Jairo 
(PSC), que foi preso em 
2018 pela Operação Furna 
da Onça, suspeito de rece-
ber mesada para aprovar 
projetos de interesse do 
governo de Sérgio Cabral 
(MDB).

Vereador eleito cin-
co vezes, doutor Jairinho 
foi apontado pela polícia 
como autor das lesões que 
provocaram morte do en-
teado, menino Henry Bo-
rel Medeiros, 4 anos, que 
teria torturado o garoto ao 
menos uma vez, segundo 
as investigações. De acor-
do com a polícia, o parla-
mentar agredia o menino 
com chutes e pancadas na 
cabeça.

Em São Paulo empresá-
ria milionária da indústria 
do papelão é presa suspeita 
de oferecer R$ 200 mil para 
corretor matar namorado; 
corpo foi achado baleado e 
queimado. De acordo com 
a polícia, Anne Cipriano 
Frigo, contratou o corretor 
de imóveis Carlos Alex Ri-
beiro de Souza para matar 
o namorado dela, o segu-
rança Vitor Lúcio Jacinto, 
em 16 de junho em São 
Paulo. O motivo do crime, 
segundo a investigação, foi 
passional: ela teria desco-
berto que a vítima a traía 
com outras mulheres...

Com 99 soluções e es-
colhas felizes, eles escolhe-
ram uma – a companhia 
do ódio e da violência. As 
vítimas estão em melhores 
condições. Mas, façamos 
preces por todos, porque a 
misericórdia é divina.

1) https://gauchazh.clicrbs.com.
br/seguranca/noticia/2021/04/quem-
-e-dr-jairinho-vereador-preso-por-
-suspeita-da-morte-do-enteado; 2) 
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noti-
cia/2021/06/30/empresaria-e-presa-sus-
peita-de-oferecer-r-200-mil

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

Cherubim Fernandes Sampaio
Cherubim Fernandes 

Sampaio – Professor e 
Escritor. Nasceu em Pi-
racicaba, no dia 30 de 
julho de 1879. Filho de 
João Manuel de Moraes 
Sampaio e de Dona An-
tonia Eufrasina de Mo-
raes Sampaio. Casou-se 
com Henriqueta Car-
neiro Sampaio, tendo 
cinco � lhos: Cherubim 
Filho, Lamartine, Esther, 
Ruth e Sara. Formou-se em 1900 pela Escola Normal 
Complementar de Piracicaba, fazendo parte dos 11 
alunos professorandos da 1ª. turma. 

Foi professor em Porto Feliz, em 1902. Em 1903 
foi removido para o Grupo Escolar Olímpio Catão, 
em São José dos Campos. Em 1906, para o Grupo 
Escolar de Mococa, onde foi o seu Diretor. Em 1909, 
foi transferido para o Grupo Escolar de Itatiba e de 
lá para o Grupo Escolar Augusto Castanho, onde 
permaneceu até a sua aposentadoria em 29 de janei-
ro de 1935. 

Mesmo aposentado, continuou lecionando par-
ticularmente, e o fazia com grande amor, até altas 
horas da noite, pois faleceu momentos após despedir 
de sua última turma de alunos. 

Foi jornalista, orador e crítico literário. Colaborou 
em diversos jornais: Gazeta e Jornal de Piracicaba; 
Gazeta, O Município e Correio de Capivari. Jornal 
A Mococa, da cidade de Mococa e O Progresso, da 
cidade de Itatiba; O Progresso, de Rafard; O Jornal, 
de Santa Bárbara D´Oeste e o Jornal de São José dos 
Campos. 

Nos seus artigos pedagógicos, ele sempre procu-
rou esclarecer a mente dos mestres em benefício do 
educando. Num dos seus artigos, com o título de 
“Patriotismo”, assim ele nos diz com vibrante entu-
siasmo: “Olha brasileiro¸ tu tens uma Pátria dentro 
de ti mesmo, que é a tua personalidade, a tua dig-
nidade, a tua honra. Quem ama a si mesmo, que 
se envergonha do seu proceder quando este é mau; 
quem en� m tem aquilo que se chama caráter e já de 
si mesmo um patriota e facilmente, sem esforço, sa-
berá amar a terra que lhe deu berço, que o viu nascer, 
crescer e surgir homem”. 

Como professor, sempre estava atualizado nos 
seus conhecimentos, e o que hoje o ensino renovado 
prega, ele já defendia com entusiasmo: a pesquisa, a 
observação, a reunião de pais e mestres. 

Foi juntamente com o seu amigo Rodrigues de 
Abreu, um fantástico orador, nos idos de 1920. Es-
creveu várias peças infantis, de cunho escolar. Fale-
ceu em Capivari, no dia 30 de agosto de 1947.

(Fonte: Sara F. Sampaio Gardin e O Organizador)



16 DE JULHO DE 2021 3O Semanário



4 16 DE JULHO DE 2021O Semanário

Diversos

ANUNCIE: (19) 3496-1747
osemanario@osemanario.com.br

Imóveis  -  VeÍcUlos  -  EmpreGos
NeGócios & OporTUniDaDes

CELTA LS 2012
Vendo, 4 portas, 1.0, prata, fl ex, R$ 
20.900,00. Tratar pelo fone: 3491-
3114 . MV – indeterminado

ECOSPORT XLS 2007
Vendo, 1.6, prata, fl ex, R$ 24 mil. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

CLASSIC LS 2013
Vendo, completo, cinza, flex, R$ 
24.900,00. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV – indeterminado

PAJERO 1993
Vendo, azul, diesel, 4x4, 2.5, R$ 25 
mil. Tratar pelo fone: 3491-3114. MV 
– indeterminado

ASTRA ADVANT 2009
Vendo, prata, flex, R$ 25.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

ASTRA ADVANT 2009
Vendo, cinza, flex, R$ 25.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

MERCEDES C280 1995
Vendo, prata, gasolina, R$ 27 mil. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

VECTRA ELEGANCE 2010
Vendo, prata, flex, R$ 30.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

IDEA ATTRATIVE 2015
Vendo, preta, fl ex, 1.4, R$ 33 mil. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

CORCEL I 1977
Vendo, marron, gasolina, R$ 35 mil. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

KA SE SEDAN 2015
Vendo, branca, fl ex, R$ 36.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

TUCSON GLS 2013
Vendo, preta, fl ex, automático, R$ 
42.900,00. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV – indeterminado

ONIX LT 2017
Vendo, 1.0, completo, preto, fl ex, R$ 
44.900,00. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV – indeterminado

ETIOS XS 2018
Vendo, automático, 1.5, branco, fl ex, 
R$ 47.900,00. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV – indeterminado

COROLLA GLI 2013
Vendo, automático, 1.8, preto, fl ex, 
R$ 49 mil. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV – indeterminado

HB20 S CONFORT PLUS 2019
Vendo, 1.6,  branco,  f lex,  R$ 
54.900,00. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV – indeterminado

IX35 B 2015
Vendo, prata, flex, R$ 69.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

POLO HILINE 2020
Vendo, prata, flex, R$ 86.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

RANGER LIMITED 2019
Vendo, 4x4, 3.2, cinza, diesel, R$ 
180 mil. Tratar pelo fone: 3491-3114. 
MV – indeterminado

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

SIENA ATTRACT 2014
Vendo, 1.4, fl ex, bege, R$ 34.500,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

SIENA ATTRACT 2015
Vendo, 1.4, flex, vermelha, R$ 
36.500,00. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV – indeterminado

KWID ZEN 2020
Vendo, fl ex, branca, R$ 38.800,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

MOBI LIKE 2018
Vendo, flex, preto, R$ 38.800,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

UP TAKE 2018
Vendo, fl ex, branco, R$ 39.800,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

FOX CL 2018
Vendo, fl ex, 1.6, prata, R$ 47.800,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

HB20 S 2017
Vendo, f lex,  1.0,  branco,  R$ 
49.500,00. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV – indeterminado

CRUZE LT 2015
Vendo, fl ex, automático, 1.8, branco, 
R$ 57 mil. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV – indeterminado

ÔNIX LT 2019
Vendo, f lex,  1.4,  branco,  R$ 
58.800,00. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV – indeterminado

RENEGADE SPORT 2017
Vendo, fl ex, preto, automático, R$ 
72 mil. Tratar pelo fone: 3491-3114. 
MV – indeterminado

DUCATO MINIBUS 2013
Vendo, 16 lugares, diesel, prata, R$ 
74 mil. Tratar pelo fone: 3491-3114. 
MV – indeterminado

SPORTAGE EX 2014
Vendo, 2.0, automático, fl ex, prata, 
R$ 75 mil. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV – indeterminado

FIORINO ENDURANCE 2021
Vendo, fl ex, branca, R$ 78.800,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

ÔNIX 2020
Vendo, fl ex, automático, preto, R$ 
79 mil. Tratar pelo fone: 3491-3114. 
MV – indeterminado

COROLLA XEI 2020
Vendo, fl ex, preto, 2.0, R$ 120 mil. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

JEEP COMPASS 2018
Vendo, diesel, branca, R$ 135 mil. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

S10 LTZ 2020
Vendo, 2.8, diesel, automática, preta, 
R$ 190 mil. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV – indeterminado

CORSA HATCH MAXX 2011
Vendo, 1.4, fl ex, preto, R$ 23.800,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

FOX GLL 2013
Vendo, 1.0,  f lex,  branco,  R$ 
29.900,00. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV – indeterminado

UP TAKE 2015
Vendo, fl ex, branco, R$ 35.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

SIENA ESSENCE 2014
Vendo, fl ex, 1.6, vermelho, R$ 36 mil. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

C3 TENDENCE 2015
Vendo, fl ex, vermelho, R$ 39 mil. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

DUSTER 2014
Vendo, fl ex, prata, 4x2, 1.6, R$ 44 
mil. Tratar pelo fone: 3491-3114. 
MV – indeterminado

COROLLA XLI 2012
Vendo, bege, flex, R$ 48.800,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

HB20 UNIQUE 2019
Vendo, 1.0,  f lex,  branco,  R$ 
49.500,00. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV – indeterminado

HB20 2016
Vendo, 1.6, fl ex, vermelho, R$ 55 mil. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

SAVEIRO CD ROCK 2016
Vendo, fl ex, branca, R$ 63.500,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

LANCHONETE MONTADA
Vendo lanchonete montada no 
Centro de Rafard, com 16 anos de 
atividade, ótimo ponto. Tratar com 
Neuza ou Tadeu pelos telefones: 
(19) 99536-4083 ou 3496-1117. 
Indeterminado

CUIDADORA DE IDOSOS
Cuido de idosos na parte da manhã 
e tarde, formação em auxiliar de 
enfermagem. Interessados entrar 
em contato com Lidiane pelo fone: 
98954-7418

Veículos

CLASSIFICADOS

08/07 – Sebastião Sarmento da Silva – 87 anos 
09/07 – José Carlos Vicente de Almeida – 43 anos
09/07 – Dirceu Nunes – 69 anos
10/07 – Claricinda Arcanjo Gonçalves Destro – 63 anos
11/07 – Dina Fernandes Leme – 57 anos
12/07 – Maria Alice Silvestre – 78 anos
12/07 – Michele Latessa – 92 anos
12/07 – Luiz do Livramento – 74 anos
13/07 – Ivane Fiuza Floridi – 85 anos
13/07 – Paulo Sergio Alves – 51 anos
13/07 – Valdi Araujo De Brito – 76 anos
13/07 – Carmelindo Avanci – 89 anos
14/07 – José Ronaldo Elias – 53 anos

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

 JOÃO ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA e AMANDA 
DARC PEREIRA PACHECO, sendo o pretendente: natural de Rio 
das Pedras-SP, onde nasceu, aos 19/11/1993, profi ssão: opera-
dor de máquinas, estado civil: divorciado, domiciliado e residente 
em Rafard-SP, Rua Orlando Stopa, 82, Popular, fi lho de Antonio 
Marcos de Souza e Sonia Batista Rodrigues dos Santos; e a pre-
tendente: natural de Marília-SP, onde nasceu, aos 05/10/1994, 
profi ssão: inspetora, estado civil: solteira, domiciliada e residente 
em Capivari-SP, Rua Santo Angelo Pavan, 38, Jardim Branyl, fi lha 
de Devanil Pereira Pacheco e Odete Batista Pereira Pacheco.
 Rafard, 13 de julho de 2021.

Rosane Mila Peixoto - Ofi cial e Tabeliã

M.M. COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL RAFARD

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

Entregas em domicílio

Av. São Bernardo, nº 53 - Centro - RAFARD

Galão 20 Litros e Galão 10 Litros
DISK ÁGUA: Depósito: (19) 3496-2750
Residência: (19) 3491-7099 / 3492-5315
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Na manhã de terça-
-feira (13), em solenida-
de no Teatro Municipal 
Erotides de Campos, 
localizado no Engenho 
Central de Piracicaba, 
foram empossados os 
membros do Parlamento 
Regional da Aglomera-
ção Urbana de Piracica-
ba (PRAUP).

O Parlamento Regio-
nal é formado por mais 
de 100 representantes do 
Poder Legislativo, divi-
didos entre os 23 muni-
cípios da região. Juntas, 
as cidades correspon-
dem a 3,25% da popu-
lação do Estado de São 
Paulo, e 3,2% do produ-
to interno estadual. 

A divisão dos muni-
cípios que compõem o 
Parlamento corresponde 
a cinco polos. As cida-
des de Rafard, Capivari, 
Mombuca e Elias Faus-
to estão agrupadas no 5º 

Polo.
Após 5 anos estagna-

do, o Parlamento Regio-
nal foi reativado no dia 
22 de junho deste ano. 
Ele tem por objetivo, 
unir forças para atender 
as demandas dos mu-
nicípios, entre elas e a 
principal, a aprovação 
da Região Metropolita-
na de Piracicaba.

Para representar Ra-
fard nas ações do Par-
lamento, foram empos-
sados os vereadores 
Alexandre Ferraz Fonto-
lan, Luís Fernando Zape 
e Ernesto Brigati. 

Em Capivari, serão 
seis representantes do 
Legislativo, os vereado-
res Denilton Rocha, José 
Eduardo Bombonatti, 

Marcos Sabino, Thiago 
Braggion, José Eduardo 
de Campos Pacheco e 
Nelson Soares. 

Já a cidade de Mom-
buca, será representada 
pelos vereadores Ma-
riane Caroline Messias, 
Valdinei de Jesus Almei-
da, Gustavo Felipe Des-
tro Ceolin e Ronivon 
Matos Pereira.

Vereadores são empossados 
no Parlamento Regional

Representação  |  Posse dos mais de 100 representantes do Legislativo aconteceu em Piracicaba

Denilton Rocha, Dú Bombonatti, Marcos Sabino, Thiago Braggion, José Eduardo Pacheco, Nelson Soares são os vereadores 
que representarão Capivari no Parlamento Regional   (Foto: Divulgação/Câmara de Capivari)

Luís Fernando Zape, Ernesto Brigati e Alexandre Fontolan, representantes do 
Legislativo rafardense no Parlamento Regional  (Foto: Divulgação/Câmara Rafard)

Valdinei e Mariane foram empossados para representar Mombuca; os vereado-
res Gustavo e Ronivon não estiveram presentes  (Foto: Divulgação/CMM)

A Prefeitura de Ra-
fard recebeu na última 
segunda-feira (12), a 
doação de 150 cestas 
básicas. As cestas foram 
doadas pela concessio-
nária Rodovias do Tietê 
e destinadas ao Fundo 
Social de Rafard, para 
que sejam doadas às fa-
mílias em vulnerabilida-
de social do município.

Segundo o Fundo So-
cial, o número de pesso-
as que precisam de aju-
da aumentou em Rafard, 
por questões atreladas à 
pandemia do Covid-19.

Para o prefeito, Fábio 
Santos, as doações vie-
ram em boa hora e são 
grande aliada para aten-
der as necessidades da 
população. “Sempre falo 
da importância da gestão 
participativa. Acredito 
que juntos somos mais 
fortes para proporcio-
narmos melhorias para a 
nossa população. Nosso 
sentimento é de grati-
dão”, agradeceu o chefe 
do Executivo.

O Fundo Social de 
Capivari também foi 
contemplado com a mes-
ma quantia de cestas. A 

entrega foi realizada no 
SIAM e o Secretário de 
Desenvolvimento So-
cial, Ramon Bisin, este-
ve presente para receber 
e agradecer pelo enorme 
gesto de carinho.

As doações foram fei-
tas pelos funcionários da 
própria Concessionária. 
As cestas de 6 kg são 
compostas por alimen-
tos não perecíveis, como 

arroz, feijão, macarrão, 
óleo, café, molho de to-
mate, sal, fubá e bola-
cha. 

Segundo a Prefeitu-
ra de Capivari, para o 
próximo mês (agosto), 
a Rodovias do Tietê já 
confirmou que serão do-
adas mais 150 cestas bá-
sicas.

Ramon Bisin valori-
zou a iniciativa e agra-

deceu pela parceria. 
“São cestas que aju-
darão muitas famílias. 
Nossas equipes já estão 
realizando os levanta-
mentos técnicos para 
que possamos beneficiar 
as famílias necessitadas. 
Agradecemos a Rodo-
vias do Tietê pela grande 
colaboração”, disse.

Para doar alimentos, 
brinquedos, vestuários, 
mantas ou produtos de 
higiene pessoal, o ca-
minho é procurar o De-
senvolvimento Social 
de Capivari, localizado 
na avenida Piratininga, 
797, bairro Santa Tere-
zinha. Os telefones são 
(19) 3491-9319 e 3491-
9320.

Fundo Social de Rafard e Capivari 
recebem doação cestas básicas

Solidariedade  |  Doações são feitas pelos próprios funcionários da concessionária Rodovias do Tietê

150 cestas básicas de 6 kg cada foram doadas aos municípios de Rafard e Capivari na última semana  (Foto: Divulgação)
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Dia 16/07
Junior Cavalcante de Meireles
Élida Santana
Silvia Patricia Ricomini
Janete Siqueira
Deise Andrade
Jandira Leite
Lú Araújo
Lucimara Azevedo
Rodrigo de Castro Dunker
Ivete Campachi
Regis Brandão
Ana Raissa Paschoal
Alex Marques dos Santos
Catarina Drigo Mareto
Gleison Leandro da Silva Belline
Andressa Ap. Pavan
Marcos Rogério da Silva
Pedro Balan Tonin
Marisa de Fátima Anésio Callegari
Antonio Marcos Felipe
Alessandro Neres
Henrique Tomas
Jandira de Jesus Leite Bettin
Luciana Cerezer
Washington Luis Abel

Dia 17/07
Wellison Ricardo Militão
Marcos Antonio Moreira
Marcos Antonio Moreira
Gilberto Leme
Maria do Socorro
Aline de Paula
Luis Fernando Barboza
Bianca Bertolino
Antonio Costa (Costinha)
Renato Armelin
Nilson Ap. Mendes Fornaziero
Danilo José Servija
João Tadeu de Toledo
Gabriel Gustavo Marturano Moreira
Rafael de Souza Proença
Luci Aparecida Vieira
Vornei Antonio Rossi Júnior
Eliana do Carmo Oliveira Quagliato

Dia 18/07
Larissa Christófoli
Gilvanetty Almeida
Edriene Ferreira
Josimari Fhal
Andre Tiago Piai
Talita Tizziani
Carlos Roberto Paviotti
Giovana Maria Estanislau
Janaina Moreira
Gilberto Barbosa
Eduardo Dias
Tamires Pereira
Naiara Costa Martimbianco
Tamires Pereira
Maria Ruzza Chiarini
Eduardo Aparecido Contessa

Dia 19/07
Paula Correa Cezarino
Regina Moreira
Guilherme Abel
Litiane Fernanda Pereira Silva
Raquel Zuin
Deonice Manzatto
Renan Andrello
Cida Laercio Vicentin
Carlos Albertini Junior

Amália Piazentim Borsari
Maria José Braggion Garcia
Rodolfo Alberto Ferrari
Beatriz Cassaniga Talassi
Gustavo Henrique A. Assalin
Isabela Brito Floriano
Kátia Aparecida Machado Tebom
Ricardo Tonin
Maria do Carmo T. Martelleto
Ryan Rodolfo Carillo

Dia 20/07
Andre Cruz
Vanessa Moraes
Beth Bispo
Felipe Papoy
Bruno Bet
Jecy Rossi
Samuel Cremonese
Maria Ap. Gomes da Silva
Patricia Ribeiro da Silva
Andre Chiarini
Jecy Padilha
Willian Moura
Gabriela Furlan
Tere Moscheider
Leandro Brandão de Souza
Josiane Mota da Silva
Zenilto Nascimento
Alan Barreto do Nascimento
Brunno Almeida
Pablo Panza
Vanessa Moraes
Maria Aparecida Coan Darros
Alex Neres
Maria Aparecida Risso
Ernesto Brigati
Daniela Giacomini Gonçalves
Andréa B. Coimbra Siloni
Teresa Ferraz Abel
Reinaldo Ap. Bueno
Elsa Assalin
Sílvio Morbioli Júnior
Nanci Barboza Xavier
Dirceu Pantaroto

Dia 21/07
Luci Waldmann
Petterson Martins
Gabriela Tofanetto
Emerson Soave
Viviane Favaro
Iara Ramos de Souza
João Victor Forner
Tadeu Ortolani
Sebastião Soares da Silva
Mauro Sérgio Stoco
André Garcia Oberos Júnior
Alessandro Moura
José Maria Colombo
Caroline Angeli de Sá

Dia 22/07
Matheus Panza Capossoli
Madalena Piazza
Vinicius Zuin
Maria Sampaio
Vanessa Fornaziero Taranto
Vlamir Augusto Rego
Adna Lúcia Rafael Lima
Maria Mancin Polesi
Cláudio D. Senciati
Geraldo Bragion
Gustavo Quagliato de Almeida

Áries - De 21/03 a 20/04: A semana pede flexibilidade e maior senso de justiça. Tome cui-
dado com erros de julgamento e falta de imparcialidade. Você poderá se sentir sobrecarregado e, 
mesmo com os descansos, a sensação pode ser de que ainda precisa de mais. Saiba cuidar bem 
da sua saúde. Tome cuidado com divergências entre as pessoas da família. Você pode acabar 
discutindo com o seu par por causa de diferenças de ideias sobre questões do dia a dia ou da 
rotina da casa. Saibam se organizar para evitar brigas desnecessárias. Aos solteiros, a vontade de 
se divertir e de conhecer novas pessoas existe, mas o dever e a responsabilidade também. Pode 
ser difícil relaxar e, por causa disso, poderá não perceber as pessoas interessadas em você. O tra-
balho em equipe está favorecido, mas muito trabalho poderá surgir ou se acumular, levando todos 
a um estado de estresse. Vale a pena tentar levar solução, em vez de apenas ficar reclamando. 
Mudanças de trabalho não estão descartadas e poderá haver cortes ou novos convites.

Touro - De 21/04 a 20/05: A semana pode te levar a um nível grande de preocupação com 
o trabalho, trazendo muito cansaço. Vale a pena saber dar pausas e fazer atividades que tragam 
prazer e bem-estar. Conte com o seu talento criativo para achar saídas inteligentes. O amor está 
rondando você. Paqueras, telefonemas, e-mails... Tudo pode chegar com outro olhar, com outras 
intenções, especialmente se vier do seu círculo de amigos ou de trabalho. Se for comprometido 
ou se não tiver interesse, deixe claro para que não haja mal-entendidos. Para os amores sólidos, 
a semana não traz muitas novidades. Mantenha a cumplicidade já existente. Tome cuidado com 
desentendimentos com superiores ou com colegas de trabalho. Até mesmo brigas no trânsito ou 
em lugares comuns não estão descartadas. Respire e descarregue seu estresse em atividades 
físicas que poderão te ajudar a contornar as dificuldades.

Gêmeos - De 21/05 a 20/06: É uma semana que faz você tomar decisões e te leva a avançar 
rumo ao que você decidiu fazer. Tome cuidado, porém, com o excesso de energia e de vontade, 
que pode acabar fazendo você atropelar as coisas ou as pessoas, não respeitando o tempo delas 
e exigindo que tudo seja mais rápido do que realmente é. Pode ser necessário conversar seria-
mente com o seu par a respeito do que realmente desejam para a vida em comum. E isso pode 
trazer novos acordos e mais aproximação. É bem importante evitar desconfianças e se manter 
autoconfiante e com a autoestima alta. Quem conquistar essa segurança interior poderá ter bons 
momentos de amor nesta semana. É importante ser multitarefa nesta semana e evitar dispersões. 
Este será o desafio: fazer escolhas e manter o que é prioridade em pauta. Tome cuidado com 
gastos desnecessários que podem trazer desfalques para as finanças no final do mês. É momento 
de evitar mais instabilidades futuras.

Câncer - De 21/06 a 20/07: Tome cuidado, nesta semana, com a dificuldade de se harmonizar 
com outras pessoas, mantendo-se muito na defensiva, apegado aos seus valores e não conse-
guindo ver nada além de si mesmo. É importante manter os limites, mas também não se fechar em 
uma teimosia ferrenha. A semana pode trazer bons acordos e ganhos, mas apenas se conseguir 
ter mais flexibilidade, senão pode acabar deixando de ver oportunidades. As relações estão mais 
desafiadoras, principalmente as familiares. Tome cuidado com as brigas no lar. É importante não 
ser tão radical nem impulsivo em suas escolhas. As relações amorosas fluirão se você conseguir 
manter a flexibilidade, deixando um pouco de lado seus desejos pessoais, o que pode ser difícil. 
Você pode estar bem sensível às necessidades das pessoas que nem conhece direito, tomando 
para si as dores externas, o que pode transformar você em defensor de tudo e de todos. Isso pode 
ser bom para você ter coragem de expressar suas opiniões e de se mostrar, mas tome cuidado 
com o excesso de fúria, que pode torná-lo agressivo até sem querer sê-lo.

Leão - De 21/07 a 22/08: É uma boa semana para se colocar em ação para realizar aquilo que 
você deseja. É uma semana de materialização. Não perder tempo e abandonar dúvidas são ações 
indicadas. É um período em que você pode conquistar boas parcerias ou bons negócios. É impor-
tante ter em mente aquilo que você realmente dá conta de fazer e não tentar abraçar o mundo. 
Você está se sentindo um pouco autossuficiente nesta semana, mas é um bom momento para rea-
firmar sua autoestima e se manter seguro para atrair o que deseja. Use com sabedoria seu charme, 
que estará atraindo as pessoas. Muitas pessoas acabam querendo sugar o seu brilho, então saiba 
dizer “não”, caso seja preciso. É importante se organizar, mas também saber deixar fluir quando 
mudanças de última hora chegarem. Algumas mudanças, inclusive, pegarão você de surpresa, 
mas isso será totalmente positivo. Encare os desafios como grandes oportunidades para crescer.

Virgem - De 23/08 a 22/09: Boa semana para resolver problemas com bastante estratégia, 
sem perder a força. Tome cuidado com a irritabilidade excessiva, que pode ser o grande desafio. É 
importante saber onde investir sua energia para ter mais produtividade. O amor flui com bastante 
desapego da sua parte, além de uma boa dose de confiança. As relações estão mais independen-
tes e pode ser até que o ser amado esteja meio ausente, mas se você parar para pensar, você 
também está sobrecarregado de atividades e sem tempo para romance. Os solteiros podem ter 
que tomar alguma decisão sobre amores do passado que podem ressurgir. Muitas tarefas nesta 
semana, mas o positivo é que, com uma boa dose de foco e organização, você consegue ter força 
para produzir bastante e avançar. Pode ser preciso resolver problemas que nem são exatamente 
seus, mas que você acaba tendo que encarar para poder ficar mais tranquilo. Por isso é que, nesta 
semana, você estará fazendo o impossível: trabalhando por dois!

Libra - De 23/09 a 22/10: A semana começa pesada e cheia de responsabilidades, mas, ao 
mesmo tempo, se conseguir se manter equilibrado, você conseguirá muita ajuda das pessoas 
à sua volta para solucionar os problemas. É importante deixar fluir e não querer controlar tudo. 
Vale a pena se permitir receber ajuda, sem orgulho. É preciso manter-se humilde. O amor pede 
comprometimento para os librianos! Não é uma semana para diversão e dispersão, mas para a 
ajuda mútua. A semana favorece as amizades e os amores já estabelecidos, que tendem a sofrer 
um amadurecimento frente aos desafios que podem surgir. Saiba ceder e manter-se autoconfiante. 
Tome cuidado com a tendência a ficar em cima do muro, sem tomar suas ou esperando que os 
outros decidam por você, principalmente no trabalho. Não deixe as coisas acontecerem enquanto 
se abstém das responsabilidades. A semana pede equilíbrio e harmonia, sim, mas valerá a pena 
ter paciência e abraçar novos desafios que podem surgir, mas que no fundo são grandes oportuni-
dades para crescer no seu trabalho.

Escorpião - De 23/10 a 21/11: A semana traz problemas inesperados que exigem sabedoria 
e olhar desapegado. Pode ser preciso contar com a ajuda de um profissional especializado no 
assunto. Saiba pedir ajuda, caso seja necessário. Não adianta ficar inflexível diante das situações. 
É preciso buscar mais flexibilidade nas opiniões, até para evitar discussões. As relações pedem 
fluidez e necessidade de companheirismo e ajuda mútua. Pode ser necessário acompanhar o 
ser amado em algum evento ou viagem. Ou ainda pode ser preciso ajudar seu par em algo, o 
que atrasa um pouco seus planos, mas saiba que poderá ser importante oferecer essa ajuda. O 
trabalho pode ficar bagunçado nesta semana, com tarefas se acumulando pelos cantos e você não 
conseguindo resolver tudo como gostaria. Respira e relaxa! Vai ser mais fácil do que se irritar com 
tudo, tentando controlar o impossível. Pode ser necessário refazer trabalhos ou ter que lidar com 
atrasos e problemas que surgem de última hora.

Sagitário - De 22/11 a 21/12: A semana traz uma sensação de urgência, o que pode causar 
ansiedade. Será preciso ter discernimento e boa capacidade de adaptação, o que pode ser desa-
fiador. O melhor será manter-se aberto ao novo! Amores podem chegar de forma fulminante. Mas 
saiba que tudo o que é muito intenso pode durar pouco. Tome cuidado com os excessos e busque 
viver os desejos de forma moderada. Aos que estão numa relação estável, esta semana pode 
trazer turbulências e ruídos na comunicação. Vale a pena dialogar para tirar as paranoias da ca-
beça e renovar a relação. A semana pode trazer cobranças de trabalho e um pouco de estafa e de 
cansaço devido a urgências. Será preciso ter paciência para lidar com refações ou para aprender 
algo novo de forma rápida para resolver situações que estão surgindo. O desafio será ter esse jogo 
de cintura sem perder o bom humor.

Capricórnio - De 22/12 a 20/01: Pode acontecer um grande movimento de pessoas em sua 
vida nesta semana. Os relacionamentos estão em foco. Ao mesmo tempo que isso pode ser incrí-
vel, é também cansativo, pois será preciso exercitar mais a diplomacia e a sua capacidade de não 
julgar, o que pode ser bem desafiador. As relações podem desafiar sua paciência! Divergências 
de opiniões podem acontecer em relacionamentos e até em sociedades. É preciso muito diálogo 
e boa capacidade de compreensão para conseguir levar esta semana sem brigas e discussões. A 
semana vai pedir equilíbrio, revisões e um pouco de freio nas ações. É hora de equilibrar finanças, 
fazer pausas e, se necessário, tentar delegar um pouco do excesso de responsabilidades que 
chegam para você. Tome cuidado com o excesso de trabalho e com a dificuldade de se expressar, 
porque você pode acabar descontando na comida as suas ansiedades e carências.

Aquário - De 21/01 a 19/02: Por mais que seja uma semana de Lua Crescente, a energia não 
estará tão favorável justamente porque essa Lua em Libra se desentende com o Sol em Câncer. 
A sensação, portanto, será de dar atenção a coisas que geralmente não estão no seu foco. É uma 
semana em que é preciso ficar atento aos detalhes, buscando se organizar mais e aceitando as 
ajudas que podem surgir e que, inclusive, serão bem importantes. Esta semana favorece os casais 
que já têm uma relação sólida. Casamentos podem ser renovados e fortalecidos, uma vez que 
Vênus em Leão te leva a olhar profundamente para as suas relações, junto à presença de Marte. 
Tome cuidado com brigas desnecessárias causadas por inseguranças. Aos solteiros, fiquem aber-
tos, porque o céu pode trazer alguém de longe ou de forma inesperada. As suas relações no traba-
lho terão grande importância nesta semana. Você pode receber uma grande ajuda de um amigo e 
podem até mesmo surgir convites para sociedades ou projetos em conjunto com novas pessoas. 
Vale a pena se manter o mais focado possível. Esse pode ser o desafio.

Peixes - De 20/02 a 20/03: A semana promete ser agitada e demandará de você muita inicia-
tiva e uma boa dose de desapego das expectativas: fazer sem esperar nada e sem pressa trará 
os melhores resultados. Os namoros podem sofrer abalos se as expectativas não estiverem bem 
alinhadas. A falta de tempo ou mal-entendidos podem atrapalhar tudo. As relações já antigas po-
dem se fortalecer com o trabalho em conjunto e vocês podem começar um projeto em comum que 
fortalecerá a relação. O trabalho precisa da sua força para ser organizado. Trabalhar em equipe 
pode ajudar a liderá-los. Se você trabalha sozinho, nesta semana poderá ter ajuda, o que pode 
fazer toda a diferença no seu rendimento. Tome cuidado com a falta de objetividade, que pode 
atrapalhar sua comunicação com as pessoas.

Horóscopo
NOVELAS

Império – Globo – 21h - sexta-feira: José 
Alfredo se enfurece com Maria Marta. Cora 
obriga Jairo a levar Fernando para longe de 
sua casa. Du afirma a João Lucas que seu pai 
possui negócios ilícitos. Robertão vai atrás de 
Érika na casa de Téo. Téo não acredita em 
Maurílio. Cardoso e Reginaldo admiram os 
pedaços do diamante rosa. Amanda liga para 
Cláudio para falar sobre Leonardo, e Beatriz 
pensa em procurá-lo. Os funcionários do res-
taurante fazem uma surpresa para Vicente. 
Jairo atira o carro de Fernando de uma riban-
ceira. José Alfredo e Maria Marta selam uma 
aliança. Naná e Antônio se interessam um pelo 
outro e Xana sente ciúmes. Maurílio entrega 
os documentos que provam sua história para 
Téo. Tuane e Elivaldo flagram Jairo ameaçan-
do Cora. Enrico vai ao restaurante de Vicente.

A Vida da Gente – Globo – 18h - sexta-feira: 
Júlia tenta descobrir com Manuela por que ela 
não vai ao casamento de Ana. O advogado 
fala para Lourenço que existe uma chance de 
que ele fique com Tiago. Lúcio tenta apaziguar 
uma discussão entre Ana e Eva por conta da 
biografia que a mãe deseja fazer para ela. 
Nanda se surpreende ao encontrar um bilhete 
de despedida de Francisco.

Malhação – Globo – 17h30 - sexta-feira: João 
sugere que Dandara fique com René. Jeff per-
gunta sobre a saúde de Lucrécia para Jade. 
Bianca diz que João deve conquistar Vicky. 
Jade fica encantada com o local a que Cobra 
quer levá-la. Duca e Bianca fazem as pazes. 
Joaquina atira na praça a luva de Alan com o 
pendrive contendo o dossiê sobre a Khan. Duca 
e Karina treinam na academia. Jeff visita Lucré-
cia, e Jade fica furiosa. Duca conta para Karina 
o que Bianca armou com João.

Nazaré – Band – 20h20 - sexta-feira: Toni 
confronta Nazaré sobre a internação de Ma-
tilde. A jovem confessa que está sendo chan-
tageada por Félix e Verônica. Félix conversa 
com uma jornalista sobre a compra das terras 
de Dolores. Matias e Toni discutem no mer-
cado e Glória separa a briga. Toni pede para 
voltar com Nazaré e ela diz que ama Duarte. 
Laura e Matias se beijam e quase vão para a 
cama juntos, mas a inspetora desiste. Gonçalo 
encontra os dois no quarto. Félix e Verônica 
são levados para um cativeiro onde há uma 
bomba prestes a explodir. Toni conta para Na-
zaré que sequestrou Félix e Verônica, mas ela 
ajuda o casal a sair do local.

Chiquititas – SBT – 20h50 - sexta-feira: 
Juca diz para Mosca que se meteu numa fu-
rada com a venda dos DVDs piratas. O ga-
roto conta ainda sobre o dinheiro que pegou 
escondido de Cícero e agora não tem como 
devolver. Cintia e Carmen levam Matilde para 
entrar pelo porão do orfanato e colocar o plano 
para prejudicar Carol em ação. Carol vê que o 
dinheiro da doação das Damas da Caridade já 
caiu na conta do orfanato. Matilde entra na di-
reção do orfanato e transfere parte do dinheiro 
das doações para a conta de Carol. Bia vai até 
a pista de skate e vê Marian. A menina pergun-
ta por que Juca e Mosca estão conversando 
tão longe. Marian declara que Juca deve ter 
se metido em algum problema, revela para Bia 
que Juca também já esteve num reformatório, 
além de já ter roubado. Bia interrompe a con-
versa de Mosca, discute com Juca pelas des-
cobertas e vai embora. Gabriela leva Mili para 
passear e diz que Marian avisou que chegaria 
mais tarde. Fernando revela para Andreia que 
ela está praticamente curada. Andreia comen-
ta que essa é uma péssima notícia. Fernando 
lembra que Andreia forjou uma doença bem 
mais grave para se reaproximar de Junior. O 
médico conta que está difícil reconquistar Ca-
rol e que isso precisa ser aos poucos. Gabriela 
e Mili passeiam no parque quando decidem ir 
ao orfanato para saber se Maria viu Miguel. 
Shirley diz que Eduarda está mexida com a 
volta de Oscar. Eduarda garante que ele é 
seu ex-marido e que não voltaria a morar com 
ele. Maria Cecília conta para o pai que espera 
que Tobias consiga abandonar de vez Tomas 
Ferraz, que é sua dupla identidade. No teatro, 
Érica e Tobias ensaiam cenas do musical, que 
inclui um beijo no final. O diretor (Zédú Neves) 
pronuncia que a cena é essencial e cobra em-
penho dos dois. Maria conta para Gabi e Mili 
que Miguel nunca mais apareceu no orfanato. 
Na cadeia, dois presos dizem para Miguel 
que eles possuem um novo plano para fugir. 
Armando observa tudo. Tobias beija Érica em 
cena. O diretor declara que o beijo foi péssimo 
e que Tobias precisa entrar na personagem. 
Marian e Mosca chegam ao orfanato e se 
deparam com Gabi e Mili. Tobias lembra de 
quando Maria Cecília soube de seu papel, par 
romântico com Érica. Maria Cecília ficou en-
ciumada. Mosca conversa em particular com 
Mili e fala que ela está evitando conversar com 
ele. Mili diz que está assim, pois está perden-
do as esperanças de voltar a enxergar. Marian 
conta para Gabi que não gostou que ela saiu 
com Mili. Marian interrompe a conversa de Mili 
e Mosca e afirma que elas precisam ir embora. 
Janjão tenta comprar votos na escola para a 
chapa dele vencer as eleições. Andre alerta 
o amigo que isso não é correto, mas Janjão 
comenta que se ele contar isso para alguém a 
amizade dos dois acaba. A professora (Flávia 
Viana) avisa que as eleições devem começar 
em instantes. Cris e André preparam a cober-
tura jornalística da eleição da chapa para o 
Grêmio da escola. Cris avisa aos amigos do 
orfanato que, segundo as pesquisas, a chapa 
deles deve sair vencedora. Junior vai até o or-
fanato para tentar fazer as pazes com Carol 
pelo ciúme excessivo em relação a Fernando. 
Carol pede a confiança do namorado, que ga-
rante que irá mudar em relação ao ciúme. Os 
dois se beijam. Começa a apuração dos votos 
e das quatro chapas, as duas – do orfanato e 
dos vizinhos encrenqueiros – estão quase em-
patadas. Juca vai até a casa de Edgard (Mau-
rício Machado) e revela que não quer mais 
fazer parte do negócio irregular das vendas 
de DVDs piratas. Edgard enfatiza que o garoto 
não possui opção e vai continuar a trabalhar 
com ele. Na cadeia, dois presos simulam pas-
sar mal. Miguel pega as chaves de um policial 
durante a confusão. Junior volta para a man-
são e Andreia diz que Diego (Gabriel Pereira) 
queria sair com ele, mas estava com vergonha. 
Junior responde que se for para sair, será ele 

e o filho, sem Andreia. Miguel tenta fugir mais 
uma vez. Na escola, a professora anuncia o 
resultado das eleições. A chapa Poder Jovem, 
dos vizinhos encrenqueiros, vence. A chapa 
Super Ação, das chiquititas, não compreende 
a derrota e teme a gestão dos encrenqueiros. 
Miguel tenta fugir da cadeia. Vivi chega ao or-
fanato e encontra em sua cama uma pelúcia, 
presente do pai, Cícero, com um bilhete.

Amores Verdadeiros – SBT – 18h15 - sex-
ta-feira: Vitória diz a Gusmão que pode se 
ausentar do trabalho pelo tempo que for ne-
cessário para resolver o problema de sua irmã. 
Nikki liga para Gusmão chorando e diz que 
sente sua falta. Ele pergunta porque ela está 
tão nervosa e Nikki desmaia e bate a cabeça. 
Adriana conversa com Vitória e diz que chegou 
a hora dela resolver sua vida com Aguiar. Ela 
diz que precisa se divorciar embora seu pai 
seja contra. Roy se assusta ao encontrar Nikki 
desmaiada. Odete chega na casa dos Balva-
nera para entregar um presente para Nikki. 
Esstephano conta para a mãe que é gay e que 
Jean Marie é seu namorado. Vitória diz a ele 
que é muito corajoso em defender seu amor 
mesmo que tenha que enfrentar a fúria de sua 
mãe. Salviano diz a Kendra que rastreou o 
número de celular que enviou a mensagem a 
Vitória, mas que ninguém atende. Ela acusa 
Aguiar de ter enviado a mensagem. Roy con-
tinua maltratando Nikki e a faz sentir culpada 
por sua infidelidade. Nikki diz que voltará para 
sua casa, mas ele ameaça divulgar na impren-
sa que o casamento durou só um dia porque 
o enganou com seu guarda-costas. Estephano 
enfrenta a mãe e diz que não permitirá que 
insulte Jean Marie e que está cansado de fin-
gir o que não é. Odete diz ao filho que não o 
quer nem em sua casa, nem na empresa, pois 
está morto para ela. Vitória pede a Salviano 
que lhe diga o nome da amante de seu marido, 
mas ele diz que seu trabalho exige discrição e 
não pode se envolver nos problemas de seus 
patrões. Aníbal pergunta a Aguiar desde quan-
do sabe que Nelson e Kendra são amantes e 
pede a ele que não conte nada para sua filha. 
Aguiar diz que Vitória vai se chatear por não 
dizer nada e Aníbal pergunta por que se preo-
cupa tanto com sua filha.

Coração Indomável – SBT – 18h - sexta-fei-
ra: Maricruz mostra a Alessandro uma foto de 
Guadalupe, sua mãe. Emocionado, Alessan-
dro a chama de filha e se abraçam. Soledade 
está em trabalho de parto. Alessandro passa 
mal e pede a Maricruz que o leve para o hospi-
tal. Depois de um parto complicado, Soledade 
dá à luz um menino. O médico diz a Maricruz 
que o estado de Alessandro é muito delicado. 
Raiza conta a Otávio que  Maria Alessandra 
está muito longe de seu alcance. Alessandro 
pede a Maricruz que entre em contato com 
Tobias, porque precisa resolver algumas pen-
dências antes de morrer. Raiza revela a Otá-
vio que Maria Alessandra vai herdar 80% do 
cassino da Ilha Dourada e 100% dos outros 
cassinos. Maricruz pergunta a enfermeira se 
existe alguma possibilidade de Alessandro se 
salvar. Ela entristece e sai do quarto. Alessan-
dro pede a Maricruz que traga um notário. Ara-
cely comunica a Teobaldo que vai viver na ca-
pital com Eduardo. Eusébio, embriagado, diz a 
José Antônio que sabe de muitas coisas que a 
família de Otávio fez contra Maricruz e confes-
sa que se sente atraído por Lúcia. Alessandro 
assina uma procuração para que Maricruz o 
represente. Eduardo aluga um quarto na pen-
são de Serafina para Aracely. Eusébio acredita 
que com a crise conjugal vivida por Lúcia e 
Miguel, terá alguma chance de se aproximar 
dela. Lúcia recebe um bilhete anônimo dizen-
do que Miguel tem outra mulher.

Gênesis – Record – 21h - sexta-feira: Jacó 
se abre com Lia. Malaki pede informações 
sobre Harã. Akia e Maalate se beijam às es-
condidas. Malaki e seus homens chegam em 
Harã. Labão descobre que Lia ama Jacó. Ma-
laki ordena o início de um ataque. Ele leva Bila.

FILMES

Príncipe Da Pérsia – As Areias Do Tempo 
- Globo - 15h - sexta-feira: Dastan é um jo-
vem príncipe que ajuda o irmão a conquistar 
uma cidade. Lá, ele encontra uma estranha e 
bela adaga, que possui o poder de fazer seu 
portador viajar no tempo. Só que Dastan é 
vítima de um golpe. Incriminado injustamente 
pela morte do pai, o rei Sharaman, ele passa 
a ser perseguido como assassino e vive uma 
grande aventura enquanto luta para provar sua 
inocência.

A Convocação - Globo - 1h45 - sexta-feira: 
Um dia, a pacata cidade de Port Dundas é as-
sombrada por um assassinato brutal. Outros 
crimes passam a acontecer, levando a crer na 
existência de um assassino em série. A deteti-
ve Hazel Micallef é encarregada de investigar 
o caso, suspeitando que o criminoso esteja 
escolhendo as suas vítimas de acordo com um 
chamado religioso.

Motorrad - Globo - 3h15 - sexta-feira: Um 
dos grandes desejos de Hugo é conseguir fa-
zer parte do grupo de motocross do seu irmão 
mais velho. Decidido, ele rouba algumas pe-
ças para que possa montar sua motocicleta. 
Quando consegue o feito, ele encontra com 
a turma do irmão em uma cachoeira remota, 
onde fazem uma trilha e se deparam com um 
antigo muro. Hugo sugere que eles desmon-
tem o muro e sigam a aventura, mas acabam 
encontrando a dona do ferro-velho de onde 
Hugo roubou as peças. Ela os convida para 
um caminho ainda mais radical, só que a di-
versão vira uma corrida pela sobrevivência 
quando eles passam a ser perseguidos por 
motoqueiros sádicos e sobrenaturais.

O Garoto de Liverpool - Band - 3h45 - sex-
ta-feira: Adolescente rebelde, o futuro Beatle 
John Lennon, vive com sua tia Mimi, uma mu-
lher rigorosa e sisuda, em Liverpool, Inglaterra. 
O marido de Mimi morre de repente e John vê 
sua mãe, Julia, durante o funeral. Apesar dos 
receios de Mimi, John quer ter um relaciona-
mento com sua mãe. Julia apresenta-o à mú-
sica popular e ao banjo, despertando no jovem 
Lennon o desejo de formar sua própria banda.

Novelas e Filmes

Maria Ap. Coan Darros
Oitenta anos de sabedoria, 
de vida cheia e de sentimen-
tos e sensações inspiradoras. 
Tenha um aniversário muito 
feliz e memorável! Você é uma 
pessoa muito especial. Receba 
os parabéns pelos 80 anos de 
vida, que serão comemorados 
na próxima terça-feira, 20 
de julho. Muita paz, saúde e 
alegria! São os votos do seu 
marido José Darros, dos filhos 
Edna e José Carlos, dos netos, 
bisneto, familiares e amigos.

Quem também comemora ida-
de nova nesta sexta-feira, 16 
de julho, é o pároco de Rafard, 
Regis Brandão. Familiares, 
amigos e toda comunidade 
católica rafardense desejam 
que Deus lhe conceda muitos e 
muitos anos de vida, além de 
muita paz, saúde e alegrias. 
Feliz Aniversário!
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Valor R$ 176,16 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Uma pesquisa recente 
do CRECISP (Conselho 
Regional de Corretores 
de Imóveis do Estado 
de São Paulo) da região 
de Piracicaba aponta 
que cidades do interior, 
como Rafard e Capivari, 
são o novo destino dos 
profissionais que estão 
em home office, e que, 
provavelmente, vão per-
manecer nesta modali-
dade de trabalho mesmo 
após a pandemia.

Os dados foram cole-
tados numa pesquisa fei-
ta com 27 imobiliárias e 
corretores das cidades de 
Araras, Capivari, Leme, 
Limeira, Piracicaba, Rio 
Claro e São Pedro, que 
mostraram um aumen-
to de cerca de 40% nas 
vendas de imóveis nas 
cidades do interior de 
São Paulo. 

A pesquisa também 
mostrou que as casas, 
que antes perdiam nas 
vendas para os aparta-
mentos, estão sendo as 
mais procuradas na pre-
ferência dos clientes. 
Nas cidades pesquisa-
das, houve um aumento 
de 50% a 60% nas ne-
gociações imobiliárias. 
Um dos fatores pode 
estar na preferência por 
mais espaço e privacida-
de quando o objetivo é o 
home office. 

Na comparação en-
tre os meses de março 
e abril deste ano, se-
gundo dados do CRE-
CI, as vendas de casas e 
apartamentos na região 

de Piracicaba subiram 
11,66%. Deste total de 
vendas de imóveis nos 
municípios pesquisados, 
mais de 70% delas fo-
ram de casas.

Na hora de pagar, os 
financiamentos bancá-
rios pela Caixa, como o 
Programa Casa Verde e 
Amarela, que substituiu o 
Minha Casa, Minha Vida, 
lideram as negociações e 
representam mais da me-
tade dos contratos.  

A pesquisa do CRE-
CISP aponta que só em 
abril deste ano, mais de 
35% dos imóveis ad-
quiridos na região de 
Piracicaba foram finan-
ciados através da Caixa, 
superando os pagamen-
tos à vista, que ficaram 
em segundo lugar com 
32%. 

Capivari
Mesmo com os nú-

meros otimistas desta 
pesquisa, o aquecimento 
no mercado imobiliário 
com os “olhos” voltados 
para as cidades do inte-
rior, ainda é bem tímido 
em cidades como Capi-
vari. Pelo menos é o que 
afirmam profissionais do 
ramo, que buscam alter-
nativas para superar a 
crise, que afeta o setor 
de vendas e locações. 

A Imobiliária Roque 
Imóveis, que já está há 
25 anos no mercado de 
Capivari, faz uma ava-
liação da pesquisa e 
deste novo cenário. A 
corretora Natália Mar-

chioretto Roque afirma 
que a procura pela com-
pra de imóveis no inte-
rior começou a melhorar 
desde o início do ano, 
mas ainda num ritmo 
muito abaixo das expec-
tativas.

“Teve uma pequena 
melhora na venda de 
imóveis. Muitas famílias 
estão saindo da capital 
em busca de mais tran-
quilidade e segurança, o 
que as cidades menores 
ainda oferecem. Mesmo 
assim, os impactos de 
toda esta crise que o país 
enfrenta ainda são enor-
mes”, comenta Natália.

Para a corretora, um 
dos motivos que agrava 
a recuperação no setor 
é a redução na margem 
de financiamento de 
Programas do Governo 
Federal, como o Minha 
Casa Minha Vida, hoje 
Programa Casa Verde e 
Amarela. 

Natália dá exemplos 
de quanto a redução do 
valor financiado, deter-
minado pelo número de 
habitantes de cada mu-
nicípio, tem atrapalhado 
as vendas e novas cons-
truções de moradias. Ela 
relata, que desde as úl-
timas alterações do Go-
verno Federal, em 2019, 
o número de imóveis 
financiados, através do 
Programa Casa Verde e 
Amarelo, só vem redu-
zindo, e chegou a cair 
pela metade. 

“Em 2019, o Go-
verno Federal baixou o 

valor do financiamento 
que era de R$ 190 mil, 
para R$ 145 mil, com 
margem para financiar 
até 80% deste valor. Na 
grande maioria dos ca-
sos, as famílias buscam 
o financiamento como 
única alternativa para a 
casa própria, e o valor 
financiado é muito bai-
xo para custear terreno e 
construção. É uma mar-
gem muito pequena, que 
não ajuda no incentivo 
da compra da casa pró-
pria”, explica.

Outra alteração que 
acaba por não incentivar 
o comprador, é o sub-
sídio oferecido através 

destes Programas de Fi-
nanciamento da Caixa. 
O que antes, era um sub-
sídio que podia chegar a 
R$ 25 mil, hoje fica em 
torno de R$ 3 mil.

“O subsídio é como 
um auxílio do Governo 
para a aquisição do imó-
vel, mas reduziu tanto, 
que chega a fazer pouca, 
ou nenhuma diferença, 
na hora de financiar”, 
diz a corretora. 

Para o mercado imo-
biliário, uma das expec-
tativas de recuperação 
nas vendas de imóveis 
financiados está no au-
mento da margem de fi-
nanciamento do Progra-

ma Casa Verde Amarela, 
e o que pode ajudar para 
que isso aconteça é a 
aprovação do projeto, 
que já está em tramita-
ção na Assembléia Le-
gislativa, que cria a Re-
gião Metropolitana de 
Piracicaba. 

“A nossa esperança 
está na força da união 
dos municípios, através 
da Região Metropolita-
na de Piracicaba. Parti-
cipar desta Metrópole 
que está sendo formada, 
pode ser uma alternativa 
para o aumento na mar-
gem de financiamento 
do Programa do Gover-
no”, espera a corretora.

Mercado Imobiliário aquece no interior, 
mas Capivari ainda não sente os efeitos

Habitação  |  Há um movimento de saída da capital para o interior; financiamento pela Caixa é o mais procurado; corretora diz que crescimento ainda é tímido

Pesquisa na região de Piracicaba aponta aumento de 40% nas vendas de imóveis nas cidades do interior  (Foto: Freepik)
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Depois de quase um 
ano e meio afastados 
das salas de aula, por 
conta da pandemia da 
Covid-19, os alunos 
das redes municipais de 
Educação de Rafard e 
Mombuca devem retor-
nar, aos poucos, para as 
aulas presenciais.

Os dois municípios 
confirmaram as aulas 
presenciais a partir do 
dia 2 de agosto, uma se-
gunda-feira, logo após o 
fim das férias escolares 
de julho. As aulas serão 
de segunda a quinta-fei-
ra, com horários reduzi-
dos de três horas por dia 
letivo. 

O retorno presencial 
dos alunos ainda não 
é obrigatório, mas, de 
acordo com as Direto-
rias de Ensino, os pais 
que optarem pela con-
tinuidade das aulas re-
motas (em casa) ficarão 
responsáveis pelas ati-
vidades escolares, que 
devem ser retiradas e 
entregues regularmente 
nas unidades da rede, to-
das as sextas-feiras.

Em Rafard, o retorno 
dos alunos se dará com 
as turmas da Pré-Esco-

la, recebendo crianças a 
partir dos 4 anos de ida-
de, até o Ensino Funda-
mental, com alunos de 
10 a 11 anos, matricula-
dos no 5º ano. 

Por conta da adap-
tação e critérios de se-
gurança, a diretoria de 
Educação informou que 
Rafard ainda não reabri-
rá as creches, que aten-
dem o Berçário (bebês 
e crianças menores de 2 
anos) e as demais crian-
ças entre 2 e 3 anos. No 
caso das creches, a pre-
visão de retorno é para 
setembro. 

Mombuca chegou a 
retomar as aulas presen-
ciais nos meses de feve-
reiro e março deste ano, 
mas não pode dar con-
tinuidade, por conta do 
aumento do número de 
casos de contaminação 
por Covid no município.

No mês de agosto, a 
diretoria de Educação 
de Mombuca reabre to-
das as unidades de ensi-
no, inclusive as creches, 
junto com as escolas mu-
nicipais. As aulas pre-
senciais serão retomadas 
desde a Pré-Escola, até o 
9º ano. As creches tam-

bém voltam a funcio-
nar, inicialmente, com 
meio período para cada 
criança, podendo os pais 
optarem pelo período da 
manhã ou da tarde.

Entre as medidas de 
prevenção, a Secretaria 
Estadual de Educação 
determina 1 metro de 
distanciamento entre os 
alunos em sala de aula. 
A partir desta regra, que 
cada escola vai determi-
nar o percentual de alu-
nos e se haverá turmas 
com aulas em semanas 
alternadas.

De acordo com as 
diretorias de Ensino de 
Rafard e Mombuca, os 
intervalos dos recreios 
serão intercalados por 
turmas e haverá álcool 
em gel em todas as salas 
de aula. Os professores e 
equipes de funcionários 
deverão utilizar másca-
ras e adotar todas as me-
didas de distanciamento 
e higienização.

Capivari mantém 
aulas remotas
Em Capivari, o retor-

no das aulas acontece já 

na próxima segunda-fei-
ra (19).  No entanto, a 
Secretaria Municipal de 
Educação vai manter as 
aulas no sistema remoto, 
seguindo com a retirada 
e entrega das atividades 
nas unidades escolares.

A secretaria pretende 
fazer o levantamento do 
número de alunos das 
escolas municipais que 
querem ou que necessi-
tam de aulas presenciais, 
para só então, começar a 
preparar o retorno para 
agosto. 

Segundo a Prefeitura 

de Capivari, o retorno 
das aulas presenciais na 
rede municipal será or-
ganizado, inicialmente, 
em esquemas de plan-
tões, agendados de acor-
do com o horário dos 
professores.

Além dos plantões 
presenciais, os alunos 
também vão continuar 
com os plantões e aulas 
online, também as ati-
vidades impressas. Os 
alunos que passarem pe-
los plantões receberão 
merenda adaptada das 
escolas.

Alunos de Rafard e Mombuca devem 
voltar para as salas de aula em Agosto 

Educação  |  Retorno ainda não é obrigatório; aulas serão de segunda a quinta-feira, com três horas diárias em sala; Capivari mantém aulas online

Alunos, professores e funcionários da rede municipal de ensino deverão se adaptar ao novo normal para retorno às aulas presenciais  (Foto ilustrativa/Freepik)
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A meta anunciada 
pelo Governo do Esta-
do, no último domingo 
(11), é imunizar até 20 
de agosto, todos os adul-
tos com mais de 18 anos, 
com ao menos uma dose 
da vacina contra a Co-
vid-19.

O calendário da imu-
nização contra o corona-
vírus foi antecipado em 
26 dias, e para cumprir 
o novo cronograma, a 
Secretaria Estadual de 
Saúde divulgou a com-
pra de 30 milhões de do-
ses extras da vacina Co-
ronavac, que devem ser 
destinadas para os 645 
municípios paulistas.

Diante do novo ce-
nário, os municípios 
de Rafard, Capivari e 
Mombuca já começaram 
a divulgar as novas eta-
pas de vacinação de seus 
moradores. 

Em Rafard, a primei-
ra etapa do novo crono-
grama foi cumprida, e 
a Diretoria Municipal 
de Saúde começou na 
quinta-feira (15), a imu-
nização da faixa etária, 
entre os 35 e 36 anos. 
Na segunda-feira (19), 
até o dia 14 de agosto, 
as doses da vacina serão 
aplicadas no público de 
30 a 34 anos.

Mombuca também 
conseguiu seguir o pri-
meiro dia do novo ca-
lendário, porém, houve 
falta de vacinas, e mo-
radores com 35 anos 
ou mais, voltaram para 
casa, ainda sem a prime-
ra dose. O próximo dia 
de vacinação contra a 
Covid-19 no município 
está prevista para segun-
da-feira (19), mas ainda 
a confirmar, mediante a 
chegada do imunizante. 

“Chegaram apenas 
45 doses na quarta-feira 
(14) e disponibilizamos 
com senha na quinta-
-feira de manhã. As do-
ses não foram suficien-
tes para o público alvo. 
Nós queremos cumprir 
o novo cronograma, mas 
dependemos da chegada 
das vacinas”, explicou 
a diretora de Saúde de 
Mombuca, Dra. Cristia-
ne Nicolai.

Sobre a antecipação 
da imunização contra 
a Covid em Capivari, a 
Secretaria Municipal de 
Saúde informou, através 
de nota, que não medirá 
esforços para cumprir 
o novo calendário, mas 
não garante que as do-
ses de vacina chegarão 
todas dentro do prazo. 
“O que podemos infor-

mar é que não medimos 
esforços para vacinar a 
população, e no momen-
to, estamos com o cro-
nograma até adiantado 
com relação ao Estado, e 
isso já ocorreu diversas 
vezes”, informa a nota.

Com um dia de an-
tecipação, o município 
de Capivari começou já 
na última quarta-feira 
(14), a imunização do 
grupo de pessoas com 
35 anos, e na manhã da 
quinta-feira (15), já ha-
via anunciado o começo 
da imunização para os 
munícipes com idade de 
34 anos ou mais, previs-
ta para esta sexta-feira 
(16).

Locais de Vacinação
Em Rafard, o posto 

de vacinação está insta-
lado na Escola Benedita 
Almeida Vendramin, de 
segunda a sexta-feira, 
das 7h às 17h. A Dire-
toria de Saúde informou 
que não é necessário 
o agendamento, mas é 
preciso apresentar o car-
tão SUS, documento de 
identificação com foto e 
comprovante de residên-
cia. 

O município também 
realiza no próximo sá-
bado (17), o DIA D de 

Vacinação contra a Co-
vid-19 para os faltosos, 
que não se vacinaram 
com a 1ª dose no grupo 
com idade entre 40 anos 
ou mais, ou que já estão 
na fase de receber a 2ª 
dose.  A vacinação será 
das 8h às 14h, no posto 
de vacinação.

Em Mombuca, as 
doses da vacina contra 
a Covid são disponibi-
lizadas na Unidade de 
Saúde do Centro, nas 
segundas e quintas-fei-
ras de manhã. A Direto-
ria Municipal de Saúde 
adotou a distribuição de 
senhas para evitar aglo-
merações. 

A imunização em Ca-
pivari também acontece 
de segunda à sexta-feira. 

Das 8h às 15, a vacina é 
aplicada na Escola Mu-
nicipal José Benedito 
Pinto Antunes, no Cen-
tro. Nos bairros, a imu-
nização acontece das 
13h às 15h, e é oferecida 
nos postos de saúde. A 
Secretaria Municipal de 
Saúde orienta que o mu-
nícipe faça o pré-cadas-
tro no site http://vacina-
ja.sp.gov.br.

A Secretaria de Saú-
de também anunciou 
o dia D da vacinação 
contra a Covid-19 para 
o próximo sábado (17). 
Três pontos de vacina-
ção estarão abertos para 
dar sequência ao plano 
de imunização. Pessoas 
com 34 anos ou mais, 
que ainda não recebe-

ram o imunizante por 
algum motivo, poderão 
ser vacinadas nesse dia.

Confira os locais e 
horários: (Das 8h às 
13h) Escola José Bene-
dito Pinto Antunes (cor-
respondente ao Posto 
Central); Posto de Saúde 
do Castelani e Posto de 
Saúde do Jardim Prima-
vera.

Segundo nota envia-
da pelo governo muni-
cipal, na tarde de quin-
ta-feira (15), Capivari já 
aplicou mais de 32 mil 
doses de vacina contra 
a Covid-19, sendo mais 
de 24 mil de primeira 
dose, e mais de 6 mil da 
segunda dose. Outros 
1.470 munícipes recebe-
ram a dose única.

Governo antecipa Calendário de Imunização; quantidade 
de doses ainda são insuficientes em alguns municípios

Saúde  |  Com nova antecipação da vacinação, públicos alvo de 30 a 34 anos começa a ser imunizado na próxima segunda-feira (19); confira o cronograma



Um dia desses eu come-
cei a rememorar os meus 
tempos idos no Grupo 
Escolar Prof. Luís Grellet, 
e veio à minha memória 
quando minha professora 
de Português Dona Leo-
nildes, pediu que nós os 
alunos escolhêssemos um 
texto para ler e cada um de 
nós iria comentar sobre o 
que tinha compreendido 
sobre ele - era a chamada 
aula de “interpretação de 
texto”. 

Eu escolhi este que 
transcrevo abaixo para 
que você caro leitor, possa 
se deliciar com tão agra-
dável leitura da crônica de 
Ruben Braga (foto).

Leia até o �m que vale 
o tempo dispendido que 
não é muito. Vamos à crô-
nica:

“Os americanos, atra-
vés do radar, entraram 
em contato com a Lua, 
o que não deixa de ser 
emocionante. Mas o fato 
mais importante da sema-
na aconteceu com o meu 
pé de milho. Aconteceu 
que, no meu quintal, em 
um monte de terra trazi-
da pelo jardineiro, nasceu 
alguma coisa que podia 
ser um pé de capim - mas 
descobri que era um pé 
de milho. Transplantei-o 

para o exíguo canteiro da 
casa. Secaram as peque-
nas folhas; pensei que fos-
se morrer. Mas ele reagiu. 
Quando estava do tama-
nho de um palmo, veio 
um amigo e declarou des-
denhosamente que aquilo 
era capim. Quando estava 
com dois palmos, veio um 
outro amigo e a�rmou 
que era cana.

Sou um ignorante, um 
pobre homem da cidade. 
Mas eu tinha razão. Ele 
cresceu, está com dois me-
tros, lança suas folhas além 
do muro e é um esplêndi-
do pé de milho. Já viu o 
leitor um pé de milho? Eu 
nunca tinha visto. Tinha 
visto centenas de milharais 
- mas é diferente.

Um pé de milho so-
zinho, em um canteiro 
espremido, junto do por-
tão, numa esquina de rua 
- não é um número numa 
lavoura, é um ser vivo e 
independente. Suas raízes 
roxas se agarram no chão 
e suas folhas longas e ver-
des nunca estão imóveis. 
Detesto comparações sur-
realistas - mas na lógica 
de seu crescimento, tal 
como vi numa noite de 
luar, o pé de milho pare-
cia um cavalo empinado, 
de crinas ao vento e em 

outra madrugada, parecia 
um galo cantando.

Anteontem aconteceu 
o que era inevitável, mas 
que nos encantou como 
se fosse inesperado: meu 
pé de milho pendoou. Há 
muitas �ores lindas no 
mundo, e a �or de milho 
não será a mais linda. Mas 
aquele pendão �rme, ver-
tical, beijado pelo vento 
do mar, veio enriquecer 
nosso canteirinho vulgar 
com uma força e uma ale-
gria que me fazem bem. 
É alguma coisa que se 
a�rma com ímpeto e cer-
teza. Meu pé de milho é 
um belo gesto da terra. Eu 
não sou mais um medío-
cre homem que vive atrás 
de uma chata máquina 
de escrever: sou um rico 
lavrador da rua Júlio de 
Castilhos.

Na época em que li 
pela primeira vez essa 
crônica, era como se esti-
vesse vendo a casa, o can-
teiro próximo ao portão, 
e o pé de milho tal como 
descrito pelo autor, de tal 
forma que tudo �cou gra-
vado em minha memória 
e hoje ao ver uma planta 
semelhante começando 
a brotar num monte de 
areia num canto da mi-
nha casa, lembrei do meu 
xará autor, e tal como ele 
disse também digo: - Eu 
não sou mais um medío-
cre homem que vive atrás 
de um chato computador, 
sou um rico lavrador da 
rua Dr. Soares Hungria.

Meu pé de milho
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Os grupos de convi-
vência mantidos pelo 
CRAS (Centro de Re-
ferência da Assistência 
Social) de Mombuca 
estão voltados ao forta-
lecimento dos vínculos 
entre as famílias, e mes-
mo durante a pandemia, 
as atividades continua-
ram no sistema remoto. 

Nos meses de março 
à junho, foram desen-
volvidas diversas ati-
vidades que chegaram 
até as casas de mais de 
70 famílias de Mombu-
ca, que fazem parte dos 
atendimentos dos gru-
pos de convivência.

Os temas para as ati-
vidades são adaptados 
aos grupos das famílias, 
mulheres, crianças, ado-
lescentes e idosos. Eles 
recebem kits com ati-
vidades para a leitura, 
desenho, confecção de 
materiais, cartilhas edu-
cativas, entre outros. 

As diversas ativida-
des, são preparadas a 
partir de temas variados, 
que procuram resgatar 
os valores, a convivên-
cia e o despertar para 

questões sociais do dia 
a dia.

“Tivemos kits de ati-
vidades sobre a violên-
cia contra os idosos, o 
aniversário do municí-
pio de Mombuca, sobre 
a prevenção ao trabalho 
infantil, a festa junina, 
entre outros”, explica 
a psicóloga, Katiucha 
Reisdorfer, que desen-
volve as atividades junto 
com a assistente social 

Simone dos Santos S. 
de Moraes, no CRAS da 
Vila Nova.

O retorno das ativi-
dades presencias dos 
grupos de convivência 
ainda não tem data defi-
nida. 

As orientações se-
guem o Ministério da 
Cidadania, órgão que 
regulamenta as ações do 
SUAS – Serviço Único 
de Assistência Social. 

CRAS desenvolve kits 
de atividades para 
grupos de convivência

Mombuca  |  Mais de 70 famílias são atendidas; temas sociais e de 
valorização do vínculo familiar estão entre os mais trabalhados

Projeto desenvolvido no CRAS do bairro Vila Nova  (Foto: Divulgação/PMM)

O Fundo Social de 
Solidariedade de Mom-
buca e a departamento 
de Cultura continuam 
promovendo atividades 
para arrecadar fundos. 
Os recursos são reverti-
dos nos projetos sociais, 
que auxiliam as famílias 
carentes do município.

A próxima iniciativa 
acontece no dia 23 de 
julho (sexta-feira), com 
a venda da Feijoada So-
lidária. As porções serão 
entregues no Centro de 
Múltiplo Uso, com reti-
rada a partir das 11h.

A Feijoada Solidária 
terá duas opções de pre-
ços. A porção individu-
al, por R$ 15 e a porção 
para duas pessoas, pelo 
valor de R$ 30. Ambas 
as opções, acompanha 
arroz, farofa e vinagrete.

Arraial
No dia 8 de julho, o 

Fundo Social e a Cultura 
realizaram o 2º Arraial 
Solidário, com a venda 
de doces e comidas tí-
picas das festas juninas. 
O valor arrecadado foi 
utilizado para auxiliar 
as famílias em vulnera-
bilidade social do muni-
cípio, com a compra de 
cobertores.

Outra atividade, que 
também faz parte do 
projeto social desenvol-
vido em Mombuca, é a 

distribuição de marmi-
tas gratuitas, o chamado 
‘Almoço Solidário’, que 
é oferecido às famílias 
carentes. Nas duas ações 
realizadas, foram distri-
buídas 500 marmitas em 
cada uma.

O próximo ‘Almoço 
Solidário’ acontece nes-
ta sexta-feira (16), com 
a distribuição das mar-
mitas no Centro de Múl-
tiplo Uso e no CRAS do 
bairro Vila Nova.

Eventos Solidários auxiliam 
projetos sociais de Mombuca

Distribuição de marmitas  |  Nesta sexta-feira (16), têm ‘Almoço Solidário’

Arraial Solidário vendeu doces e comidas típicas  (Foto: Divulgação/PMM)

“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

Panificadora 
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

Ótica XV
Um carinho especial 

a seus olhos

Rua XV de Novembro, 784

Fone/Fax: (19) 3491-4451

R. Cons. Gavião Peixoto, 617 - RAFARD

Fone: (19) 3496-1691

Pães - Doces - Bolos
Sorvetes - Café Espresso
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Campanha Inverno 
Solidário em Rafard

FUNDO SOCIAL

O Fundo Social de 
Rafard anunciou nesta 
semana a Campanha In-
verno Solidário. A ação 
tem o objetivo de arre-
cadar cobertores, agasa-
lhos, roupas e calçados 
em bom estado de uso 
ou novos, que serão des-
tinados às famílias que 
necessitam. 

Com a chegada do 
inverno, muitas pessoas 
vivem em situações pre-
cárias, não podendo pas-
sar o inverno aquecido.

As doações podem 

ser feitas através dos 
pontos de coleta nos co-
mércios da cidade, como 
supermercados Armelin 
e Callegari, academias 
Stay Fit e Mega, e nos 
pontos fixos, como o De-
partamento de Assistên-
cia Social, na rua Nossa 
Senhora de Lourdes, 20, 
e no CRAS Estação, na 
avenida São Bernardo. 

As famílias que ne-
cessitam do agasalho, 
devem procurar o Depa-
retamento de Assistên-
cia Social.

Curso sobre Técnicas de 
Processamento Artesanal 

de Carne Suína

RAFARD

O Governo de Ra-
fard, por meio da Casa 
da Agricultura de Rafard 
promoveu dos dias 13 a 
15 de julho, o Curso Téc-
nicas de Processamento 
Artesanal para confec-
ções de curados, embu-
tidos, pururuca, comi-
nuidos e defumados, 
utilizando como maté-
ria prima a carne suína, 
abrangendo a conserva-
ção e o armazenamento 

desses produtos.
As aulas foram mi-

nistradas pelo professor 
Wilson Emílio de Bo-
tucatu, instrutor do SE-
NAR/SP (Serviço Na-
cional de Aprendizagem 
Rural), na sede do Grupo 
Sempre Jovem da Tercei-
ra Idade de Rafard.

O curso foi oferecido 
gratuitamente e os parti-
cipantes receberam cer-
tificados de participação.

Curso foi ministrado na sede da Terceira Idade de Rafard  (Foto: Divulgação/PMR)

Na tarde do último 
domingo (11), por volta 
das 16h, a Polícia Mi-
litar foi acionada para 
atender uma ocorrência 
de roubo em uma mer-
cearia, localizada na rua 
Amélio Fedrighe, no 
bairro Popular de Ra-
fard.

A vítima informou 
aos policiais, que um 
indivíduo, supostamen-
te armado, invadiu a 
mercearia e anunciou o 
assalto. Ele levou todo 
o dinheiro que havia no 
caixa – aproximadamen-
te R$ 400.

As câmeras de segu-
rança instaladas no local 
flagraram a ação do ban-
dido e ajudaram a polí-
cia identificar as carac-
terísticas do indivíduo. 
Após realizar buscas e 
localizar a roupa utiliza-
da pelo assaltante, com 

informações de popula-
res, os policiais conse-
guiram identificar onde 
o suspeito estava escon-
dido.

Segundo informa-
ções da Polícia Militar, 
a proprietária do imó-
vel dificultou a entrada 
da equipe na residência. 
A polícia cercou o local 
e conseguiu capturar o 
acusado após ele ten-

tar fugir pelo telhado 
e sofrer uma queda. O 
dinheiro não foi encon-
trado com o autor do as-
salto.

A ação da Polícia Mi-
litar de Rafard contou 
com o apoio dos poli-
ciais de Capivari.

Mais suspeitas
De acordo com in-

formações da Polícia 

Militar, o indivíduo é 
suspeito de outros dois 
roubos, em um posto de 
combustível de Capivari 
e em outro mercado, na 
rua Domingos Ruzza, 
também no bairro Po-
pular de Rafard. Neste 
último, a ação também 
foi flagrada pelas câme-
ras de segurança do esta-
belecimento, no mesmo 
dia.

Polícia prende acusado de assalto em 
Mercearia na Popular de Rafard

Ocorrência  |  Indivíduo tentou fugir da polícia pelo telhado da casa, mas caiu e foi capturado

Câmeras de segurança do mercado flagraram assaltante, supostamente armado, durante ação no bairro Popular   (Imagens extraídas das câmeras de segurança)

Preso é suspeito de tentar assaltar outro mercado no mesmo dia e no mesmo bairro   (Imagens câmeras de segurança)
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A Delegacia de De-
fesa da Mulher (DDM) 
de Capivari é uma das 
poucas no Estado de 
São Paulo a oferecer o 
serviço de escuta espe-
cializada de crianças e 
adolescentes, vítimas ou 
testemunhas de algum 
tipo de violência. O ser-
viço foi implantado na 
cidade há cerca de dois 
anos, através de parceria 
com a Prefeitura de Ca-
pivari. 

A delegada responsá-
vel pela implantação do 
serviço no município é 
a Dra. Maria Luisa Ri-
golin.   Ela explica que 
a escuta especializada 
consiste em ouvir crian-
ças e adolescentes de até 
18 anos, que passaram 
ou presenciaram atos de 
qualquer tipo de violên-
cia, seja física, psicoló-
gica, sexual, institucio-
nal ou moral. 

De acordo com dados 
da DDM de Capivari, 
cerca de oito crianças 
ou adolescentes utilizam 
o serviço por semana. 
Na maioria, são teste-

munhas ou vítimas de 
violência doméstica. Há 
também os casos de as-
sédio sexual, Bullyng, 
entre outros.

A escuta especializa-
da não serve como pro-
va de investigação dos 
crimes, mas é utilizada 
como um instrumen-
to importante que pode 
ajudar a entender como 
se deu o ato de violên-
cia.

“É um instrumento 
importante que vai aju-
dar as vítimas no sentido 
de esclarecer os fatos e 
livrá-las da violência. 
Na escuta, é possível 
identificar o agressor, o 
local e a frequência em 
que ocorriam as atitu-
des violentas”, explica 
a psicóloga, Doutora em 
Saúde Mental, Marli Lu-
nezo Guimarães de Oli-
veira, que há dois anos 
está à frente do Serviço 
na DDM de Capivari.

Marli explica que a 
escuta especializada au-
xilia no processo de in-
vestigação, e com isso, 
as medidas de proteção 

da criança e adolescen-
tes são mais rápidas, 
protegendo as vítimas 
das situações de abu-
so. “Quando fazemos 
a Escuta da criança ou 
do adolescente, estamos 
contribuindo para acele-
rar o processo de inves-
tigação e a punição do 
abusador, que cometeu a 
violência”, afirma a psi-
cóloga.

A escuta também ga-
rante toda a proteção e 
privacidade das crianças 

e adolescentes, que são 
ouvidos pela profissio-
nal psicóloga em espaço 
adequado e acolhedor, a 
fim de garantir a segu-
rança física e emocional 
das vítimas. 

Mudanças de 
comportamento
De acordo com os re-

gistros das ocorrências, 
na grande maioria dos 
casos de violência con-
tra a criança e o adoles-
cente, o abusador e autor 
do crime está bem mais 
perto do que se imagina, 
geralmente são padras-
tos, tios, avôs e até mes-

mo os pais.
Um dos pontos im-

portantes deste tema 
está relacionado à mu-
dança de comportamen-
to das vítimas. “Os pais 
devem estar atentos as 
mudanças repentinas de 
comportamento, sinais 
físicos, medo diante de 
alguma pessoa ou a re-
cusa da criança em ficar 
sozinha ou sair com o 
abusador”, explica a psi-
cóloga. 

Ela orienta que é pre-
ciso atenção dos pais. 
“A qualquer sinal de 
mudança de comporta-
mento, conversem com 
a criança ou adolescen-
te, e se houver relatos de 
abuso ou agressão, bus-
que ajuda e orientação 
na Delegacia”, relata 
Marli.

Os atos de violência 
contra a criança ou o 

adolescente causam efei-
tos que podem ser irre-
versíveis se não tratados 
a tempo. “A criança que 
está sofrendo qualquer 
tipo de violência, prin-
cipalmente a sexual, tem 
comportamentos como 
choro excessivo, dificul-
dades escolares, distúr-
bios de sono, depressão, 
irritabilidade, entre ou-
tros. Quanto mais cedo 
perceber os abusos, mas 
rápido é possível resga-
tar as vítimas”, finaliza a 
profissional. 

Os casos de violên-
cia de qualquer natu-
reza contra crianças e 
adolescentes podem ser 
denunciados, com total 
sigilo, através do telefo-
ne 3491-2563 ou direta-
mente na DDM de Capi-
vari, na rua Fernando de 
Barros, 420, Centro, em 
frente à Praça Central.

Vítimas de violência: escuta especializada 
ajuda a proteger crianças e adolescentes

Segurança  |  Capivari é uma das poucas cidades do Estado de São Paulo que oferece o serviço, disponível na Delegacia da Defesa da Mulher

Marli L. G. de Oliveira, doutora em Saúde Mental  (Foto: Arquivo pessoal)




