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Alesp aprova 
criação da Região 
Metropolitana de 
Piracicaba
Região vai englobar 24 
municípios; Laranjal 
Paulista foi retirada do 
grupo a pedido da própria 
prefeitura. Página 05

Lendas Urbanas 
vão da Loira do 
Banheiro ao terror 
do Chupa-Cabra

Loira do banheiro, noiva de branco, chupa-
-cabra. Essas histórias são familiares para 
você? Para comemorar o Dia do Folclore, 
O Semanário relembra algumas das lendas 
urbanas de Rafard e Capivari. Página 11

Confira o que pode funcionar e o que continua 
proibido, conforme decreto do Governo do 
Estado de São Paulo. Página 09

Prefeito Vitão Riccomini diz que está colhendo os 
frutos de uma administração equilibrada e com 
planejamento. Página 07

Crianças são as que mais sofrem. Incômodo 
maior é no nariz, boca e vias respiratórias. 
Página 12

Prefeito de Rafard diz que segue trabalhando 
forte com o propósito de tornar a ‘Cidade 
Coração’ cada dia melhor. Página 07

Abordagens no fim de semana 
renderam grandes apreensões de 
drogas em Capivari. Página 05

GCM de Capivari 
realiza maior apreensão 
de entorpecentes do 
ano no São João

Capivari fecha primeiro 
semestre com as contas 
no azul, aponta TCE-SP

Divulgação/Prefeitura de Capivari

Freepik

Divulgação/Prefeitura de Rafard

Inverno deve ter dias 
de tempo seco e mais 
doenças respiratórias

Fabinho acompanha 
obras no fim de 
semana e participa de 
ação contra queimadas

Fim das 
restrições 
para o 
comércio
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Pessoas de bom 
humor transmitem, 
quase consequente-
mente, paz e amor no 
lar. O amor produz 
paciência com os er-
ros do cônjuge, enxer-
gam mais as virtudes, 
promove o bem-estar, 
irradia felicidade, âni-
mo e proporciona saú-
de. Entre tais pessoas 
Deus gostaria de estar, 
independente da con-
dição econômica.

Jornais comentam 
sobre o aumento ex-
traordinário de femi-
nicídios e outros cri-
mes dentro da família 
durante a “quarente-
na”. Contudo, o amor 
cresce na proporção 
que o convívio aumen-
ta; portanto, a reclusão 
nos lares não é a cau-
sa do crescimento da 
criminalidade, antes, 
é o convívio com pes-
soas de mau caráter, 
que não controlam 
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Filosofando Leondenis Vendramim 
é professor de Filosofia,  Ética e História

Bom humor e afeto no lar

Artigo Arnaldo Divo Rodrigues de Camargo, bacharel em Direito 
com especialização em dependência química na USP/SP/GREA

Perdão e a vitória da luz sobre o preconceito
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Diante do perdão, 
temos duas situações: 
aquele que se arrepen-
de e muda, e aquele que 
apenas cultiva a culpa 
e o remorso. A escolha 
é sempre nossa.

Temos que consi-
derar que o arrepen-
dimento sincero pro-
move a renovação na 
pessoa e o desejo de ser 
melhor e não cometer 
mais os mesmos de-
satinos, gerando uma 
mudança notável em 
seu comportamento e 
vida. 

De outra maneira, 
a culpa ou o remor-
so pelo ato praticado 
pode levar o indiví-
duo que infringiu so-
frimento ao próximo 
a um estacionamento 
mental e emocional e 
a não fazer nada. Não 
tem coragem de fazer 
reparações e tem te-
mor pelo mal que pra-
ticou, fica paralisado.

Quem tem o Cris-
to por mestre repensa 
sempre sua vida e re-
flete: perdoarei os que 

A vida inteira as pessoas tentam te enlouquecer, te desrespeitar e te tratar mal. Deixe Deus cuidar disso, pois sentir ódio 
no coração também pode acabar te consumindo. - Will Smith

me ofendem, porque 
hoje compreendo me-
lhor que muitas vezes 
ofendi os outros e tam-
bém necessito ser per-
doado, a começar por 
mim mesmo, perdoan-
do-me das minhas ig-
norâncias e insanida-
des.

Um dia perguntaram 
a Gandhi se ele per-
doou todas as ofensas 
de seus inimigos. Ele 
respondeu que não, 
pois nunca se sentiu 
ofendido por alguém, 
por isso ele não preci-
sava perdoar ninguém.

E Jesus também não 
precisou perdoar. O 
jovem que não enve-
lheceu, na cruz, diri-
gindo-se a Deus, disse: 
“Pai, perdoa-lhes, por-
que não sabem o que 
fazem”. (Lucas 23:34)

Deus não julga e 
também não perdoa, 
o Pai aguarda, pacien-
temente, a nossa evo-
lução submetidos às 
Suas sábias leis, que 
nos impulsionam ao 
progresso. Perdoar-se 

e não se sentir ofendi-
do é o nosso começo 
de melhoria e cura es-
piritual. Peçamos a Ele 
essa bênção em nossa 
vida. 

A hoje psicóloga, 
com mais de 90 anos, 
Edith Eger, que sobre-
viveu ao holocausto de 
Auschwitz, explica que 
“eu não vivo em Ausch-
witz, mas não esqueço”. 
E que parte dela ficou 
em Auschwitz, “mas 
não a melhor parte”. 

E afirma que, para 
superar o passado, é 
preciso perdoar, “en-
quanto você tem raiva, 
não vive o presente, 
sobre o qual tem con-
trole”. 

Ela lembra uma ex-
periência em que o 
presente reflete o pas-
sado: “Outro dia fui a 
um restaurante e per-
cebi que andava sobre 
paralelepípedos. Ime-
diatamente me vi no 
passado, com crianças 
cuspindo em nós e nos 
chamando de cães e 
porcos. Sinto pena da-

quelas crianças, que 
foram ensinadas a me 
odiar”. 

E narra uma vitória 
do amor sobre as som-
bras: “Anos mais tar-
de acabei cuidando de 
famílias alemãs num 
hospital militar. Uma 
menina pulou no meu 
colo e me chamou de 
‘vovó’. Veja só como 
da escuridão vem a 
luz”. (1)

Duas grandes almas 
que habitaram conos-
co essa terra ensina-
ram os benefícios do 
perdão, que é um ato 
de caridade e amor, o 
médium Chico Xavier, 
dizendo “cada boa 
ação que você prati-
ca é uma luz que você 
acende, em torno dos 
próprios passos”, e o 
inventor Benjamin 
Franklin, “quando so-
mos bons para os ou-
tros, somos ainda me-
lhores para nós”.

(1) Mariane Mori-
sawa, especial para O 
GLOBO em 06/05/2019.

Nada melhor do que lendas urbanas para 
descontrair a imaginação da população, que 
nos últimos meses, esteve ocupada com a 
pandemia.

Aproveitando a comemoração do Dia do 
Folclore, que se dá no dia 22 de agosto, O Se-
manário traz na edição dessa semana, algu-
mas conhecidas histórias da região, como a 
‘loira do banheiro’ da escola Padre Fabiano, 
a ‘noiva de branco’ da avenida São Bernar-
do e o ‘chupa-cabras’, que foi manchete em 
nível nacional nos anos 90.

A edição impressa desta semana também 
traz uma boa notícia sobre a retomada cons-
ciente das atividades no comércio e presta-
dores de serviço.

O recomeço de uma vida ‘quase normal’ 
parece estar próximo, mas, ainda depende 
da colaboração de todos: poder público, em-
presários e população. 

Na outra ponta, ainda falando sobre saú-
de, uma especialista em otorrinolaringolo-
gia alerta para os cuidados a serem toma-
dos neste período de estiagem. O chefe da 
Defesa Civil Municipal também fala sobre a 
preocupação com as queimadas no muni-
cípio de Rafard.

E para encerrar, outra boa notícia com 
foco no desenvolvimento regional é a apro-
vação do projeto que cria a Região Metropo-
litana de Piracicaba, onde Rafard, Capivari, 
Mombuca e Elias Fausto, além de outros 20 
municípios, passam a integrar.

O objetivo é que a descentralização da 
gestão administrativa do Estado possa con-
tribuir para o desenvolvimento regional, 
para a redução da desigualdade e melhoria 
da qualidade de vida dos cidadãos, além de 
melhorar a utilização do território e dos seus 
recursos, já que facilita o planejamento, a 
promoção de medidas de interesse comum, 
e a articulação entre os poderes de diferen-
tes níveis.

Podemos dizer que bons ventos sopram 
por aí? De momento, é tempo de agradecer 
à Deus pelo dom da vida, pela oportunidade 
de estarmos aqui batalhando, e torcer que o 
fim dessa pandemia esteja próximo.

Que o desenvolvimento ganhe força no-
vamente e o equilíbrio econômico se reesta-
beleça em todos os setores, principalmente 
para as famílias tão atingidas.

Que os bons ventos 
soprem a nosso favor

seus arroubos de maus 
pensamentos e maus 
desejos. 

Estamos assistindo a 
uma escalada de vio-
lência doméstica. Dois 
homens foram presos 
em Capivari (dias 2 e 4 
de julho) por estupro 
de crianças de 2, 6, 11 
e 13 anos. 

No Rio G. do Sul, 
duas mulheres (mãe e 
madrasta) torturaram 
e mataram o filho de 
7 anos; em Brasília o 
caso de Juan foi seme-
lhante; em Vila Velha/
ES, o filho matou o 
pai, médico, à facadas; 
em Valinhos, o pai, ri-
quíssimo, espancava e 
ameaçava esposa e fi-
lho, colocando o cano 
de uma de suas armas 
na boca deles. Para 
proteger a mãe, o filho 
o matou com três tiros, 
no dia 3 de julho. 

Todos esses casos re-
velam descontrole da 

pregressa personalida-
de violenta. 

Ao falar sobre o lar, 
pensamos em uma 
família, composta de 
pessoas diferentes, pai, 
mãe, filhos, irmãos, 
masculinos e femini-
nos, de gerações e opi-
niões diversas, moran-
do sob um mesmo teto. 

Os pais precisarão 
de sabedoria, prudên-
cia, paciência, amor, 
e acima de tudo, da 
orientação divina para 
manter a família uni-
da, com paz e harmo-
nia para um convívio 
feliz. 

Contudo é preciso 
estabelecer regras bem 
definidas. Cada um 
deve ter tarefas a cum-
prir de acordo com a 
idade e capacidade. A 
casa precisa ser limpa 
e organizada, roupas 
lavadas e passadas, 
refeições preparadas, 
louças e panelas lava-

das e guardadas, ca-
mas arrumadas, calça-
dos colocados em seus 
lugares, para um viver 
feliz e saudável. 

Não é justo sobre-
carregar a mãe com 
todas essas obriga-
ções, enquanto os fi-
lhos usufruem, assis-
tem TV, manipulam o 
celular. Todos devem 
contribuir. Isto dará 
senso de responsabi-
lidade às crianças e as 
protege dos malefícios 
do mau companheiris-
mo. 

Os rebentos de-
vem guardar os brin-
quedos, arrumar sua 
cama e o quarto, aju-
dar a mãe lavar as lou-
ças após as refeições. 
Exercer essas tarefas 
faz delas pessoas or-
ganizadas, laboriosas 
e responsáveis. 



20 DE AGOSTO DE 2021 O SemanáriO 03



20 DE AGOSTO DE 2021O SemanáriO

ECOESPORT XLS 2007
Vendo, prata, 1.6, flex, R$ 26.500,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

CLASSIC LS 2012
Vendo, prata, flex, R$ 23.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

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

AGILE LT 2011
Vendo, prata, flex, 1.4, R$ 27.900,00. 
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, f lex, R$ 31 mil. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

GOL CITY 2015
Vendo, 2015, prata, flex, R$ 31 mil. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

UNO ATTRACTIVE 2016
Vendo, preto, flex, 1.0, R$ 37.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

IDEA ATTRATIVE 2015
Vendo, preta, 1.4, flex, R$ 35.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

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

ONIX LT 2015
Vendo, 1.0, prata, flex, R$ 41.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

MOBI DRIVE 2018
VENDO, 1.0, prata, flex, R$ 42 mil. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

TUCSON GLS 2013
Vendo, preta, flex, automática, 
R$ 45.900,00. Tratar pelo fone: 
3491-3114. MV – indeterminado

FORD KA PLUS SE 2018
Vendo, prata, flex, R$ 47.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

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

IX35 B 2015
Vendo, prata, flex, R$ 71.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

COROLLA GLI 2017
Vendo, prata, f lex, R$ 82 mil. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

COROLLA GLI 2017
Vendo, branco, flex, R$ 83.500,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

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

IDEA ELX 2010
Vendo, preto, f lex, R$ 22 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

CORSA HATCH MAXX 2011
Vendo, 1.4, flex, preto, R$ 22 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

ECOSPORT XLS 2006
Vendo, flex, prata, 1.6, R$ 23 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

STRADA FIRE 2008
Vendo, 1.4, flex, branco, R$ 24 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

FIESTA 2014
Vendo, flex, 1.6, preto, R$ 33 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

GOL CL 2015
Vendo, flex, cinza, 1.0, R$ 34.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

ECOSPORT FLS 2011
Vendo, 1.6, flex, preto, R$ 35.500,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

ECOSPORT FLS 2011
Vendo, 1.6, flex, preto, R$ 38 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

UP TAKE 2016
Vendo, flex, prata, R$ 38 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

VOYAGE CL 2015
Vendo, 1.6, flex, prata, R$ 39.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

FOX CL 2016
Vendo, flex, preto, 1.0, R$ 42 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

COROLLA XEI 2010
Vendo, 1.8, automático, flex, preto, 
R$ 45 mil. Tratar pelo fone: 3492-
5543. PV – indeterminado

ÔNIX JOY 2018
Vendo, flex, preto, R$ 46 mil. Tratar pelo 
fone: 3492-5543. PV – indeterminado

500 CULT 2014
Vendo, flex, branca, R$ 46 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

FOX CL 2018
Vendo, flex, 1.6, prata, R$ 48.500,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

SAVEIRO CROSS 2014
Vendo, flex, preto, R$ 52 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

UP MOVE 2018
Vendo, flex, R$ branco, R$ 53.500,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

IX 35 2012
Vendo, 2.0, flex, prata, R$ 60 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

ÔNIX LT 2019
Vendo, 1.4, automático, preto, 
R$ 62.800,00. Tratar pelo fone: 
3492-5543. PV – indeterminado

RENEGADE LONGITUDE 2016
Vendo, automático, flex, preto, R$ 
75 mil. Tratar pelo fone: 3492-5543. 
PV – indeterminado

ÔNIX PREMIER 2020
Vendo, flex, turbo, automático, preto, 
R$ 81 mil. Tratar pelo fone: 3492-
5543. PV – indeterminado

RAV4 2015
Vendo, 4x4, 2.0, gasolina, preto, R$ 
114 mil. Tratar pelo fone: 3492-5543. 
PV – indeterminado

S10 LTZ 2020
Vendo, automática, preta, diesel, 2.8, 
R$ 195 mil. Tratar pelo fone: 3492-
5543. PV – indeterminado

AR CONDICIONADO 
Vendo, novíssimo (2 meses de uso). 
Marca Electrolux Evoturbo, ar frio, 
9000 BTUs. Interessados entrar em 
contato pelo telefone: 99382-5891

PRECISO ALUGAR
Quitinete ou casa com 1 dormitório 
em Capivari ou Rafard. Falar com 
Edson pelo fone (34) 99208-7177

Diversos

Anuncie: (19) 3496.1747
osemanario@osemanario.com.br

ImóveIs  |  veículos  |  empregos

NegócIos & oportuNIdades

Veículos

Classificados

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

JULIO CESAR FERNANDES e LÍDIA FERREIRA, 
sendo o pretendente: natural de Pirassununga-SP, 
onde nasceu, aos 02/10/1983, profissão: enlonador, 
estado civil: solteiro, domiciliado e residente em Monte 
Mor-SP, Rua Lázaro de Paula Penteado, 255-B, Jardim 
Capuavinha, filho de Aparecido Donizetti Fernandes; 
e a pretendente: natural de Rafard-SP, onde nasceu, 
aos 19/04/1991, profissão: costureira, estado civil: 
solteira, domiciliada e residente em Rafard-SP, Rua 
Osvaldo Ricomini, 77, Jardim Ana, filha de Claudinei 
Eugênio Ferreira e Maria Aldemira de Souza Ferreira. 
Rafard, 13 de agosto de 2021.

Rosane Mila Peixoto - Oficial e Tabeliã
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“O mundo maravilhoso das malhas”

R. Regente Feijó, 902 - Capivari
 3491.1246

Confecções Soreli Ltda-ME

ANUNCIE / ASSINE Ligue ou chame 19 3496.1747

O SemanáriO
I N F O R M A Ç Ã O  C O M  C R E D I B I L I D A D E

LAVANDERIA AMERICANA ADMITE

Enviar currículo para contato@lavam.com.br

•Laboratorista com conhecimento
 em jeans e tingimento

•Lavador

•Pesador de anilina

11/08 - Sonia Aparecida Costa Pinto - 64 anos
11/08 - Maria Baldo Perecin - 83 anos
12/08 - Guido Fornazziero - 92 anos
13/08 - Adalberto João Lux - 73 anos
13/08 - Giacomo Marcelo Correa - 36 anos
14/08 - Ednilson Aparecido Martimbianco - 52 anos
14/08 - Geraldina Maria Ferreira da Silva - 59 anos
14/08 - Nair Alexandrina do Nascimento - 84 anos
14/08 - Francisca Pereira da Silva - 77 anos
15/08 - José Nivaldo Mazzini - 80 anos
15/08 - Rosalina Silva de Souza - 85 anos
16/08 - Celi Aparecida Renosto de Almeida - 60 anos
16/08 - Rafael Sanguino - 83 anos
17/08 - Paulo Sergio Dias de Campos - 53 anos

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
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Assembleia Legislativa aprova criação 
da Região Metropolitana de Piracicaba 

CONQUISTA | Região vai englobar 24 municípios; Laranjal Paulista foi retirada do grupo a pedido da própria prefeitura 

A Assembleia Legis-
lativa do Estado de 
São Paulo (Alesp) 

aprovou, na última quar-
ta-feira (18), o Projeto de 
Lei Complementar 22/2021, 
do Executivo, que cria a Re-
gião Metropolitana de Pi-
racicaba, formada por 24 
municípios e cerca de 1,5 
milhão de habitantes. Agora, 
a proposição retorna para 
sanção do governador João 
Doria, e passa a valer a partir 
da data de publicação no 
Diário Oficial do Estado. 

O projeto do governo che-
gou à Alesp, no dia 22 de 
junho e recebeu, ao todo, 
12 propostas de emendas, 
mas passou por apenas uma 
modificação, que foi a re-
tirada de Laranjal Paulista 
da lista de cidades da uni-
dade regional. A mudança 
foi solicitada pelo próprio 
município. 

De acordo com a depu-
tada Professora Bebel (PT), 
que é piracicabana, o prefei-
to de Laranjal Paulista soli-
citou a exclusão da cidade 
em uma audiência pública 
sobre o tema. “Por ter mais 
proximidade com Botucatu, 
ele gostaria de fazer parte 
da microrregião da cidade”, 
afirmou a parlamentar. 

O deputado Roberto Mo-
rais (Cidadania), que atua 
na região e trabalhou para a 
criação da unidade regional, 
explicou ainda que o pedi-
do foi motivado pela falta 
de certeza se a população 
do município poderia con-
tinuar tendo atendimento 
médico em Botucatu, onde 
está localizado o hospital de 
referência da cidade. 

“Para evitar qualquer 
problema, nós resolvemos 
fazer com que eles fiquem 
no aglomerado da região, 
porque não tínhamos ga-
rantia se poderiam conti-
nuar sendo atendidos ou 

TRÁFICO | Abordagens no fim de semana renderam grandes apreensões de drogas em Capivari

GCM de Capivari realiza maior apreensão 
de entorpecentes do ano no São João

A Secretaria de Relações 
Públicas da Prefeitura de Ca-
pivari divulgou na manhã 
de segunda-feira (16), que 
a Guarda Civil Municipal 
realizou a maior apreensão 
de entorpecentes do ano.

Segundo a nota, durante 
patrulhamento preventivo 
na noite do último domin-
go (15), no bairro São João, 
as equipes da GCM se de-
pararam com um homem 
portando uma bolsa, em um 
local conhecido como ponto 
de tráfico de drogas.

Ao perceber a presen-
ça dos oficiais, o suspeito 
dispensou a bolsa e tentou 
fugir, sendo abordado logo 
em seguida.

Durante revista, foram 
encontradas mais de 1.100 
porções de entorpecentes, 
sendo 527 porções de maco-
nha, 169 porções e 27 pedras 
brutas de skank, 392 pinos 
de cocaína e R$ 1.000,00 em 
espécie.

“Ao ser questionado, ele 
informou que estava indo 
armazenar as drogas a pe-
dido de outra pessoa, que 
não estava com seus docu-

mentos pois se encontra-
vam em casa e que em seu 
guarda-roupas, havia mais 
uma sacola com mais dro-
gas”, relata a GCM em nota.

De acordo com a GCM, os 
oficiais foram até a residên-
cia do homem, onde tiveram 
a entrada autorizada pela 
esposa do suspeito. No local, 
foram encontradas outras 
200 porções de maconha no 
guarda-roupas.

Diante dos fatos, o ho-
mem, de 19 anos, recebeu 
voz de prisão e foi encami-
nhado à Delegacia de Capi-
vari, onde foi ratificada pri-
são em flagrante por tráfico 
de drogas.

Ao todo, foram apreen-
didas 1.315 porções de en-
torpecentes, sendo a maior 
operação de apreensão de 
drogas em 2021 na cidade. 
A quantidade corresponde 
a aproximadamente 15% da 
quantia apreendida durante 
o primeiro semestre do ano.

Mais drogas
No sábado (14), as equi-

pes da Guarda Civil apreen-
deram um jovem de 16 anos 

no bairro Moreto.
Segundo a GCM, durante 

patrulhamento preventivo 
no bairro, notaram um jo-
vem de 16 anos em atitude 
suspeita, motivando a abor-
dagem. Após busca pessoal, 
foi encontrado com ele 31 
porções de maconha e R$ 
20 em dinheiro.

“Diante dos fatos, os ofi-
ciais entraram em contato 
com a mãe do suspeito, que 
informou aos agentes da 
Guarda que ele estava ven-
dendo drogas e que não con-
cordava com essa atitude.

Posteriormente, ela pe-

não”, complementou. 
A região metropolitana 

contará, então, com 24 
municípios: Águas de São 
Pedro, Analândia, Araras, 
Capivari, Charqueada, Con-
chal, Cordeirópolis, Corum-
bataí, Elias Fausto, Ipeúna, 
Iracemápolis, Leme, Limei-
ra, Mombuca, Piracicaba, 
Pirassununga, Rafard, Rio 
Claro, Rio das Pedras, Salti-
nho, Santa Cruz da Concei-
ção, Santa Gertrudes, Santa 
Maria da Serra e São Pedro. 

Com exceção de Piras-

sununga e Santa Cruz da 
Conceição, os demais já fa-
ziam parte da aglomeração 
urbana de Piracicaba (AU-
-Piracicaba), que deixará 
de existir com a vigência 
da nova proposição. 

“Criamos um aglomera-
do urbano há alguns anos, 
mas o sonho era a Região 
Metropolitana de Piracica-
ba, e isso aconteceu nesta 
manhã na Assembleia Le-
gislativa do Estado de São 
Paulo”, disse Morais. 

“Desde que eu cheguei 

na Assembleia, nós traba-
lhamos muito para que Pi-
racicaba fosse líder dessa 
região e não dependente 
de Campinas. Hoje temos 
praticamente todos os orga-
nismos do Estado na nossa 
cidade”, mas “não adianta 
Piracicaba ir bem e as ou-
tras cidades não, e esse é o 
intuito da região metropo-
litana”, afirmou ele. 

 O também piracicaba-
no, deputado Alex de Ma-
dureira (PSD), agradeceu a 
aprovação do projeto, mas 

ressaltou: “Só a criação da 
região metropolitana não 
resolve os problemas. No 
entanto, acredito ser um 
pontapé inicial, o início de 
boas coisas que vão acon-
tecer para a nossa região, 
incluindo desenvolvimen-
to. Tenho certeza de que 
a atuação do Estado será 
muito maior, e nós vamos 
cobrar isso”, enfatizou. 

Os segmentos de ser-
viços e indústria são os 
destaques da região, que 
possui empresas nacionais 
e multinacionais. Segun-
do o Plano de Desenvol-
vimento Urbano Integra-
do da atual aglomeração 
urbana de Piracicaba, os 
setores sucroalcooleiro e 
agroindustrial; e as indús-
trias alimentícias, de bens 
de capital, cerâmica, e me-
talurgia têm evidência na 
economia da região. 

“Nós temos o polo cien-
tífico, a Esalq (Escola Su-
perior de Agricultura da 
Universidade de São Pau-
lo), a Faculdade de Odon-
tologia (FOP-Unicamp), a 
própria Unimep (Univer-
sidade Metodista de Pi-
racicaba), que passa por 
dificuldades, mas teve um 
papel fundamental no de-
senvolvimento da ciência 
e tecnologia, e na forma-
ção de profissionais para 
Piracicaba e todo o Estado; 
temos um parque indus-
trial e também tem uma 
questão cultural muito 
intensa”, ressaltou Bebel. 

Regionalização 
De acordo com a propos-

ta, a região de Piracicaba 
terá um Comitê Executivo, 
e um conselho de desen-
volvimento, formado por 
prefeitos, sociedade civil e 
representantes do Estado, 
para a aprovação de metas 
e prioridades; acompanha-

mento de obras e empreen-
dimentos; e análise de pro-
jetos e demais questões de 
interesse regional. 

O conselho também de-
verá aprovar e encaminhar 
um Plano de Desenvolvi-
mento Urbano Integrado 
(PDUI) para o governo e 
Assembleia Legislativa; 
propor alterações tributá-
rias e enviar propostas re-
lacionadas ao Orçamento 
para o Executivo. 

Além disso, um Fundo 
de Desenvolvimento vai 
contribuir com a prestação 
de contas e apoiar ações 
de interesse do Estado e 
dos municípios; além de 
financiar projetos e progra-
mas da região com recur-
sos municipais, estaduais 
e federais; empréstimos; 
doações; e outras rendas. 

Com isso, Piracicaba irá 
se somar às regiões de São 
Paulo, Vale do Paraíba e Li-
toral Norte, Ribeirão Preto, 
Baixada Santista, Sorocaba, 
Campinas e São José do Rio 
Preto. 

As mudanças são resul-
tado de um plano do go-
verno, a partir de estudo 
feito em parceria com a 
Fundação Seade (Sistema 
Estadual de Análise de 
Dados), para a divisão do 
Estado entre 36 regiões me-
tropolitanas, aglomerados 
urbanos ou microrregiões. 

A descentralização da 
gestão administrativa do 
Estado pode contribuir 
para o desenvolvimento 
regional, para a redução 
da desigualdade e melho-
ria da qualidade de vida dos 
cidadãos, além da melhor 
utilização do território e 
dos seus recursos, já que 
facilita o planejamento, a 
promoção de medidas de 
interesse comum, e a arti-
culação entre os poderes de 
diferentes níveis. 

diu a entrada dos Guardas 
em sua residência para pro-
curar mais entorpecentes”, 
informa a nota enviada pela 
Secretaria de Relações Pú-
blicas da Prefeitura de Ca-
pivari.

A nota diz ainda que, após 
buscas, foram encontradas 
outras 70 porções de maco-
nha e R$ 116 em dinheiro na 
casa do adolescente.

Ele foi encaminhado ao 
Plantão Policial de Piraci-
caba, onde foi deliberada a 
apreensão do menor, onde 
permaneceu à disposição 
da justiça.

Sessão Extraordinária que aprovou a criação da Região Metropolitana

Marianna Bonaccini

Fotos: Divulgação/Prefeitura de Capivari

Maior apreensão de drogas do ano realizada pela 
Guarda Civil Municipal no bairro São João

Drogas apreendidas com jovem no bairro Moreto 
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NOVELAS

Império – Globo – 21h - sexta-feira: Beatriz sente 
falta de Enrico. Cláudio liga para Leonardo. Du é 
levada para a maternidade e João Lucas tenta 
acalmá-la. Josué avisa a Antoninho e Manoel 
que José Alfredo está voltando. Cora tenta dis-
farçar quando seus sobrinhos perguntam por 
Jairo. Orville sugere que Salvador pinte qua-
dros para Helena. O médico avisa a Maria Marta 
e João Lucas que Du e os bebês correm risco 
de morte. Bruna se revolta com Danielle por se 
aproximar de Maurílio. Amanda passa a noite de 
Natal sozinha. Enrico liga para Maria Clara. Elival-
do e Tuane ficam juntos. Robertão é assediado 
por fãs. Josué avisa a Cristina sobre a volta de 
José Alfredo. Maria Marta tenta acalmar João 
Lucas. Du pede que seus bebês sejam salvos. 
Josué reencontra José Alfredo.

Pega Pega – Globo – 19h - sexta-feira: Madalena 
não aceita a ajuda de Cristóvão. Nelito aconse-
lha Pedrinho a fazer as pazes com Luiza. Lígia 
descobre que Athaíde vai para a Noruega e ten-
ta impedi-lo. Júlio avisa a Sandra Helena, Mala-
gueta e Agnaldo que enterrará o dinheiro rouba-
do no cemitério de cachorros. Malagueta avisa a 
Maria Pia que Luiza entrou em uma boate. Júlio 
sente saudades da mãe. Pedrinho e Nelito pla-
nejam ajudar na reconciliação de Antônia e Júlio. 
Júlio e Antônia reatam o namoro. Eric decide 
vender sua casa para investir no hotel. Maria Pia 
arma para Eric ir até a boate onde Luiza trabalha. 
Maria Pia e Eric chegam à boate Strass.

Nos Tempos do Imperador – Globo – 18h - sexta-
-feira: Eugênio e Luísa discutem. Pedro afirma a 
Pilar que não pode interceder por ela junto à fa-
culdade de Salvador. Licurgo e Germana protes-
tam contra a demolição da taberna. Leopoldina 
se revolta contra Luísa, e Isabel pede perdão pela 
irmã. Pedro conversa com Isabel e Leopoldina 
sobre a importância dos estudos. Samuel arma 
contra Borges com a ajuda de Zayla e Guebo. Sa-
muel conforta Pilar, que sofre com a impossibili-
dade de seu sonho de estudar medicina. Licurgo, 
Germana, Quinzinho e Clemência choram ao ver 
as ruínas da taberna. Pilar comenta com Luísa so-
bre as amantes de Pedro. Floriano se desespera 
quando Tonico o questiona sobre Magali.

Malhação – Globo – 17h30 - sexta-feira: Duca se 
desculpa com Nat e a beija. Bianca desabafa 
com o retrato de sua mãe. Lobão, embriagado, 
chega à casa de Nat e Duca se esconde. Sol 
convida Wallace para cantar com ela. O show 
da Galera da Ribalta, feito para contribuir com a 
volta de Jeff e Mari, é um sucesso. Nat garante 
a Duca que provará que Heideguer é aliado de 
Lobão. Heideguer pede que Henrique consiga o 
apoio de Bianca para que Wallace dispute um 
campeonato. Wallace comenta com Gael que 
gostaria de ser lutador profissional. Jade cobra 
a promessa de Cobra para conseguir o papel de 
Julieta. Tomtom tenta contar para Karina sobre o 
acordo de Pedro e Bianca, mas desiste ao per-
ceber a reação da menina. Duca beija Bianca.

Nazaré – Band – 20h25 - sexta-feira: Verônica 
tem em mãos o vídeo de Félix assassinando An-
tônio. Ela mostra para o marido e o chantageia 
para transferir a empresa somente para o nome 
dela. Heitor vai responder ao processo em liber-
dade e consegue a guarda da filha Carol, que 
decide não ir morar com o pai. Cris rouba dinhei-
ro da bolsa de Ana. Nazaré passa mal e liga para 
a mãe, Matilde. Laura vai até a Atlântida e agride 
Verônica. Joaquim busca Nazaré e a leva para a 
casa de Matilde. Glória, Matias e Toni colocam o 
plano em prática e vão até o hotel atrás do colar 
da apresentadora. Nazaré é levada ao hospital e 
Duarte vai visitá-la. Verônica conta para Gonçalo 
que Laura a espancou. A tia de Duarte manda 
uma foto do dia do assassinato de Antônio para 
o celular de todos da empresa. Heitor encontra 
Carol no mercado e tenta levar a filha. A estraté-
gia de Toni, Matias e Glória não dá certo e eles 
vão embora do hotel. Laura confessa para Gon-
çalo que bateu em Verônica e os dois discutem. 
Félix coloca veneno no chá de Verônica, mas 
Erica quase toma a bebida no lugar da mãe. Ve-
rônica vê a cena e acusa o marido. O empresário, 
então, assina os papéis e passa a indústria para o 
nome da esposa.

Chiquititas – SBT – 20h50 - sexta-feira: Gabrie-
la diz para Junior que terá que ficar na mansão, 
pois não pode se afastar de Marian. Na escola, 
as meninas pedem para tirar selfies com Vivi. Ju-
nior diz para Andreia que falou com Gabriela e 
os dois decidiram ficar na mansão, mas que não 
há a necessidade de Andreia continuar a morar 
lá. Andreia aceita morar no apartamento com 
Diego. Pata conversa com Duda e agradece as 
flores que ele lhe deu. O garoto a convida para 
sair e Pata aceita. Momentos antes da estreia 
da peça em que Tobias e Érica protagonizam, 
o diretor (Zédú Neves) diz que todos estão de 
parabéns e que ele espera que seja um suces-
so. Junior chama Maria Cecília para conversar e 
diz que quer que ela seja a nova vice-presidente 
do Café Boutique e que represente a marca no 
mercado internacional. Ela aceita. Na escola cir-
cula o jornal com a denúncia de capa revelando 
as maldades de Marian. A garota fica irritada ao 
descobrir as denúncias, que constam com link 
para um vídeo onde ela revela tudo. Na direção, 
André e Cris explicam que publicaram a verdade 
sobre Marian. A diretora suspende a publicação 
do jornal até segunda ordem. Vivi fica revoltada 
ao saber que Marian contou para toda a escola 
que seu pai é um ex-presidiário. Na sorveteria, 
Duda beija Pata ao pedir para voltarem a namo-
rar. Janu, que gosta dele, vê tudo de longe. Si-
mão entrega um jornal da escola para Gabriela. 
Gabriela fica chocada com o que lê no jornal a 
respeito de Marian e diz para Simão que espera 
que não seja verdade. Neco e Rafa conseguem 
fugir com Lúcia. Pata aceita voltar a namorar 
com Duda. Milton recebe ligação de Joana avi-
sando que ficará internada no hospital. Rafa e 
Neco levam Lúcia para os túneis do orfanato. 
Vivi conta para Cintia o que aconteceu na escola. 
Carol escuta tudo escondida. Cintia diz que para 
a carreira dela é melhor ela se afastar de Cícero. 
Carol intervém e diz que não entende uma dire-
tora do orfanato colocando a filha contra o pró-
prio pai. Carol conta para Vivi que ele é um ho-
mem do bem. Gabriela pergunta para Maria se é 
verdade o que está no jornal da escola. Maria diz 
que sim, mas pede para ela não contar nada pra 
ninguém. Milton deixa Gabriela levar Maria para 
dormir no orfanato. 

Amores Verdadeiros – SBT – 18h15 - sexta-feira: 
Roy diz a Liliana que não vai descansar até con-
seguir que ela se apaixone por ele. Nikki confes-
sa a Gusmão que ficou muito emocionada ao 
conhecer sua meia-irmã. Gusmão diz a Nikki que 
vai falar com seu pai sobre seus planos de casa-
mento. Carlos diz a Adriana que já percebeu que 
o roteiro que lhe entregou foi escrito por Vitória. 
A cirurgia cardíaca da filha de Nelson e Kendra 
é um sucesso graças à intervenção de Vitória, 
que indicou um especialista. Aníbal enfurece 
quando Nikki conta a ele que está apaixonada 
por Francisco Gusmão e assim que estiver di-
vorciada eles irão se casar.Adriana diz a Vitória 
que seu pai voltou a mentir, pois Abigail não está 
morta. Adriana confessa a Vitória que se sente 
atraída por Carlos. Vitória cobra explicação de 
Roy por ter se aproximado de Liliana estando 
de casamento marcado com Nikki. Vitória afirma 
que sua filha era fiel e conta que flagrou Nikki e 
Gusmão fazendo amor na noite do casamento. 
Carlos e Adriana se beijam.

Coração Indomável – SBT – 18h - sexta-feira: Otá-
vio aconselha Miguel a deixar imediatamente 
seu trabalho no cassino, já que Maricruz preten-
de se vingar deles. Por telefone, André revela a 
Isabel que desde que chegou à academia mili-
tar, tem pensado muito nela. Otávio pede a Lucia 
que abandone Ilha Dourada antes que comece 
a vingança de Maricruz. Otávio diz a Eduardo 
que ao adotar a identidade de Maria Alessandra, 
Maricruz foi quem o deixou “solteiro”. Miguel fala 
a Raiza, que se demitirá em definitivo do cassino. 
Doris chega ao hotel procurando Otávio. José 
Antonio mostra a Esther a cabana que construiu 
e onde viverão. Raiza comunica a Maria Alessan-
dra a demissão de Miguel, e ela o chama em seu 
escritório. Miguel desabafa com Lúcia pensan-
do que parte da vingança de Maricruz seja tirar 
deles a fazenda. Eduardo comenta com Otávio 
que, com a ajuda de Sonia, preparou uma sur-
presa para Aracely. Maria Alessandra propõe ao 
governador que sejam noivos, até que possam 
se casar, mas lembra que se Otávio e Doris não 
se casarem, eles também não o farão. Karim de-
clara a Teobaldo que antes de partir para a Euro-
pa quer se despedir de Maria Alessandra. Miguel 
afirma a Maria Alessandra que sua demissão é 
irrevogável, então ela exige o pagamento de 
todas as notas promissórias assinadas por ele. 
No quarto de Sonia, Aracely recebe uma caixa 
de presente com um lindo vestido de noiva, de 
Eduardo. Maria Alessandra dá a Miguel um pra-
zo para que ele quite a dívida que tem com ela. 
Miguel acusa Maricruz de querer vingança, e ela 
pede que se recorde do passado, e de todo o 
mal que lhe fizeram. Aracely pede a Sonia que 
considere Maria Alessandra sua madrinha de 
casamento. Maricruz pede a Miguel que diga a 
Lúcia para vê-la. Otávio diz a Miguel que ele irá 
ver Maricruz no lugar de Lúcia.

Gênesis – Record – 21h - sexta-feira: A maneira 
como Jacó trata José incomoda seus irmãos, 
principalmente Simeão. Eles se juntam para 
maltratar José e revolta Jacó. O faraó recebe 
uma mensagem misteriosa.

FILMES

Coração de Tinta – O Livro Mágico - Globo - 15h 
- sexta-feira: Desde pequena, Meggie teve o há-
bito de leitura estimulado pelo pai, que trabalha 
como encadernador de livros. Além disto, eles 
têm o poder de trazer à vida personagens dos li-
vros caso o leia em voz alta. Só que, sempre que 
isto acontece, uma pessoa real é inserida nos 
livros. Até que um dia, ao passear por um sebo, 
Mo ouve vozes de “Coração de Tinta”, um livro 
que não lhe traz boas recordações. Sua história 
possui castelos medievais e estranhas criaturas, 
com este universo tendo aprisionado a mãe de 
Meggie quando ela tinha apenas três anos. Mo 
sempre desejou encontrar o livro e salvar a es-
posa, mas agora precisa lidar também com o se-
questro de Meggie por Capricórnio, que deseja 
dar vida a diversas criaturas malignas.

A Cidade Perdida - TV Brasil - 22h30 - sexta-fei-
ra: No século 20, o explorador britânico Percy 
Fawcett viaja para a Amazônia e descobre evi-
dências de uma civilização avançada desconhe-
cida que pode ter habitado a região. Depois de 
ter sido ridicularizado pelo corpo científico que 
considera as populações indígenas como “sel-
vagens”, Fawcett está determinado a retornar à 
sua amada selva e provar seu caso.

Os Trapalhões e o Rei do Futebol - SBT - 23h15 
- sexta-feira: Os amigos Cardeal, Elvis, Fumê 
e Tremoço são faxineiros do Independência 
Futebol Clube. As disputas de poder entre os 
Cartolas Velhaccio e Barros causam a demissão 
do técnico e a estranha promoção de Cardeal 
(Didi) ao cargo. Para surpresa de todos, Cardeal 
conduz o time a várias vitórias. Enquanto isso, 
os amigos se aliam ao repórter Nascimento e à 
dona do bar do clube, para provar as desonesti-
dades dos dirigentes.

O Poder Da Coragem - Globo - 1h45 - sexta-feira: 
Neerja é um retrato da vida da corajosa comis-
sária de bordo Neerja Bhanot, que sacrificou sua 
vida protegendo 359 passageiros do voo 73 da 
Pan Am, em 1986. O voo, que ia de Mumbai, na 
Índia, para os Estados Unidos, foi sequestrado 
por quatro integrantes da organização terroris-
ta Abu Nidal, que tinham a intenção de lançá-lo 
contra um prédio em Israel.

Como Nossos Pais - Globo - 3h15 - sexta-feira: 
Rosa, 38 anos, é uma mulher que se encontra 
em uma fase peculiar de sua vida, marcada 
por conflitos pessoais e geracionais: ao mesmo 
tempo que precisa desenvolver sua habilidade 
como mãe de suas filhas, manter seus sonhos, 
seus objetivos profissionais e enfrentar as difi-
culdades do casamento, Rosa também continua 
sendo filha de sua mãe, Clarice, com quem pos-
sui uma relação cheia de conflitos.

Um Homem Comum - Band - 3h45 - sexta-feira: 
Um homem misterioso espalha bombas por 
toda a cidade de Colombo, no Sri Lanka. Ele 
ameaça detonar explosivos caso o governo não 
liberte quatro terroristas aprisionados. Porém, a 
situação piora quando o Departamento de Polí-
cia da cidade é acionado.

Áries - De 21/03 a 20/04: Cuide bem dos seus rendimentos nesta semana. É momento de ajustes 
e equilíbrio nas finanças. Pode ser preciso saldar dívidas ou resolver problemas inesperados, que estão 
trazendo prejuízo. Mantenha a calma e use a sua inteligência para dar saídas a situações que surgirem de 
última hora. As relações estarão muito ativadas com a entrada de Vênus em Libra. Você pode se ver mais 
romântico do que o normal. Use e abuse dessa energia se tiver uma relação estável, porque vai ganhar 
pontos com isso. Quem está em clima de paquera poderá sentir vontade de fortalecer a relação, partindo 
para algo mais sério. O amor estará no ar nesta semana. A carreira pode se expandir com grandes oportu-
nidades que surgem. Novas propostas podem acontecer. O dia a dia pode ser agitado com possibilidades 
de mudanças na rotina; viagens a trabalho podem acontecer, por exemplo. O trabalho em equipe está 
favorecido, assim como novas ideias. Acredite em suas ideias inovadoras.

Touro - De 21/04 a 20/05: A semana pede menos movimento e mais pensamento estratégico. Antes de 
agir, portanto, é importante ponderar. A Lua Cheia em Aquário vai ativar sua casa de carreira e de fama, então 
tudo o que fizer pode ficar exposto, para o bem e para o mal. Tome cuidado com as suas atitudes. Cuidar bem 
das suas conquistas e não se autossabotar é o desafio desta semana. Paqueras podem acontecer no trabalho 
também. Para quem já está numa relação amorosa, vale a pena sair da rotina um pouco para aproveitar me-
lhor os dias. Comemorem a vida a partir das pequenas conquistas, portanto qualquer dia pode ser especial 
nesta semana. A semana tem avanços lentos, mas que existem com relação aos seus desejos e às suas 
tarefas. É importante ir devagar e pensar antes de agir. Tome cuidado com a falta de foco. É importante ter um 
planejamento do que fazer ao longo da semana para não perder tempo e dinheiro. Finalizações ou mudanças 
podem acontecer na empresa onde você trabalha, o que pode acabar afetando você.

Gêmeos - De 21/05 a 20/06: A semana traz mais fluidez. É momento de se permitir e se divertir. Pode 
acontecer uma viagem ou um passeio que traga vitalidade extra. Muita contemplação e reflexão marcam sua 
semana. Novas ideias podem surgir, tirando você de uma situação complicada ou da inércia. Há boas parce-
rias no horizonte. O amor pode trazer muita satisfação pessoal. Semana de conquistas e muita paixão. Para os 
solteiros, é uma semana promissora, então aproveitem para circular e estejam com a autoestima em dia. Aos 
comprometidos, vale a pena usar a imaginação e criar coisas novas para apimentar a relação. Boa semana 
também para quem tem filhos, porque você pode estar mais animado e mais dedicado a eles. Propostas de 
parcerias e trabalhos em conjunto podem surgir. É momento de avaliar antes de dar uma resposta. Tome 
cuidado com competições. Busque olhar para o seu próprio processo.

Câncer - De 21/06 a 20/07: Vênus em Libra ativa, nesta semana, a temporada de mudanças e de ajustes 
no ambiente doméstico. Pode ser preciso lidar com novos contratos imobiliários, mudanças, reformas e outras 
situações que envolvam sua família. É importante começar a semana com organização e estar aberto a mu-
danças inesperadas. Você estará mais sonhador e romântico, por isso optará por viver sua vida íntima com mais 
sigilo e seletividade. Você só estará ao lado de quem você realmente considera especial. Isso vai ficar muito 
claro, inclusive pode optar por alguém especial e incluir essa pessoa na sua vida. Está aberta a temporada de 
novidades afetivas para os cancerianos. Para quem já está comprometido, a família pode aumentar. Semana 
tem bastante trabalho, mas no meio da semana as coisas suavizam e mudanças de última hora chegam, tirando 
você da rotina e dos seus planos. Portanto você não terá muito controle sobre as coisas, e isso poderá irritá-lo. As 
parcerias podem sofrer ajustes. É importante alinhar as expectativas com a realidade.

Leão - De 21/07 a 22/08: A semana traz popularidade e muita atenção das pessoas com as suas ideias: 
portanto vale a pena expor e “vender seu peixe”. Você poderá fazer bons negócios, mas vá devagar nas suas 
realizações. Busque apreciar mais a paisagem, manter a calma e não ser tão crítico. O desafio será ver o lado bom 
das coisas, mesmo quando forem desafiadoras. Semana pede diálogo no amor, passeios, mais leveza e menos 
cobranças. Vale a pena oferecer sempre uma saída inteligente do que brigas. Música, diversão e bom papo po-
dem ser as soluções para quem está numa relação. Paqueras e conversas leves, sem muito compromisso, estão 
ativadas. Tome cuidado com a estafa. Não deixe de cuidar da sua saúde, principalmente da sua saúde mental. 
Descansar é importante. Abraçar tudo pode ser uma atitude quase suicida, então deixe algumas coisas de lado.

Virgem - De 23/08 a 22/09: A semana chega pedindo coragem para sair da inércia e da preguiça. Ati-
vidades externas podem rapidamente tirar você do seu estado contemplativo de paz, portanto desenvol-
ver a paciência será o desafio. A família pode trazer novidades. Tome cuidado com as dúvidas e a falta de 
foco, que podem fazer você não saber por onde começar. Planeje-se para uma semana mais construtiva. O 
amor está favorecendo encontros cheios de carinho e afeto, portanto as relações já íntimas estão com mais 
força nesta semana. O romantismo está no ar, junto com o sabor de uma boa mesa. Tome cuidado apenas 
com os excessos, pois sua tendência é buscar conforto e prazer a todo custo. Perceba suas teimosias tam-
bém. A semana pode trazer novas atividades no trabalho. Tome cuidado para não aceitar algo sem pensar, 
sem saber se realmente quer. A questão financeira pode estar instável, por isso vale a pena não deixar as 
oportunidades passarem; negocie. Ter foco pode ser desafiador. A mente está contemplativa e, ao mesmo 
tempo, criativa: use isso a seu favor.

Libra - De 23/09 a 22/10: Vênus entra em Libra nesta semana e ativa seu magnetismo. É momento 
de aproveitar a onda de sorte: você vai atrair facilmente o que projeta, portanto é uma semana sensacional 
para sonhar, amar e buscar ter atitude para realizar o que pretende. Tudo o que sentir será vibrado e atraído 
para a sua vida. Se vibrar falta e reclamar... é isso o que você estará atraindo. Suas emoções podem ser 
instáveis, mas sua criatividade e seu senso estético estão ótimos. Sua gentileza e sua vontade de ajudar 
poderão fazer a diferença nas suas relações. O romantismo está favorecido para solteiros e casados. A se-
mana pode trazer muito agito e a necessidade de paciência com relação às solicitações das pessoas. Não 
aguarde sossego, porque não vai ter muito. A Lua Cheia vai trazer popularidade, novas ideias e uma porção 
de eventos sociais. Equilibrar a vida pessoal e a profissional pode ser o desafio desta semana.

Escorpião - De 23/10 a 21/11: A semana traz muita uma necessidade de manter firmes suas decisões e 
sua autoestima. Podem surgir novos acordos tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Conversas 
definitivas acontecerão. A Lua Cheia vai ativar situações familiares, portanto você pode aguardar um final de 
semana agitado e cheio de novidades, inclusive pode levar trabalho para casa, atrapalhando ou tumultuan-
do um pouco seu descanso. Você pode estar mais interessado em se isolar do que em realmente se rela-
cionar. Amores malresolvidos podem ressurgir nesta semana. O ideal, para as relações fluírem bem nesta 
semana, é a liberdade. Deixe fluir sem cobranças — esse pode ser o desafio. Podem surgir novidades de 
trabalho: aguarde convites ou respostas que você estava esperando. A semana pede foco, mas isso pode 
ser difícil. O tempo todo, você estará saindo do planejado para resolver coisas de última hora. A semana 
tem uma tônica de caos com grandes surpresas.

Sagitário - De 22/11 a 21/12: A semana traz mudanças: você pode ser convidado a ir a novos lugares e 
viagens podem acontecer, inclusive a trabalho. Aguarde notícias, porque a semana promete muito movimento. 
É importante impor limites e saber dar prioridades. Cuidar da saúde é indicado, bem como se movimentar e 
se exercitar para trazer mais vitalidade aos seus dias. A semana favorece os amigos e a badalação, mas tome 
cuidado com os excessos e com querer aceitar todos os convites, fazer mil coisas e não conseguir dar conta. 
Aguarde novas investidas, porque paqueras e descontração estão no ar, trazendo novidades no mundo afetivo. 
Para as relações estáveis, encontrar outros amigos pode trazer renovação. O meio da semana, quando a Lua 
entrar em Capricórnio, poderá ser o período mais desafiador, já que traz muito trabalho e momento de foco e 
disciplina. Combinar isso com situações externas pode ser difícil, afinal Urano traz um pouco de ansiedade, mas, 
ao longo da semana, você conseguirá acalmar a mente e abandonar preocupações com prazo e excesso de 
controle. É importante delegar e fazer as coisas em conjunto, senão pode haver uma estafa.

Capricórnio - De 22/12 a 20/01: A semana pede organização da sua parte. Poderá ser preciso liderar e 
ter bastante coragem para não apenas tomar decisões por si mesmo, mas também decisões importantes 
no trabalho. Suas responsabilidades financeiras podem trazer preocupações, então tome cuidado para não 
focar apenas naquilo que está ruim. A sua carreira está potencializada: é momento de tomar atitudes, mas não 
se esqueça de manter a diplomacia. Aceite os convites que surgirem, inclusive para um café com alguém do 
trabalho; essa pode vir a ser uma relação importante no futuro — se não de amor, ao menos de amizade. Vê-
nus em Libra ativa as trocas. Portanto pode esperar ajuda, parcerias e até convites de trabalho. Saiba ceder, se 
for preciso. É importante pensar bem antes de aceitar ou recusar alguma oferta. Pode ser um bom momento 
para pedir aumento ou buscar uma estratégia para crescer, inclusive buscando se aperfeiçoar e se aprimorar. 
É momento de praticar também coisas que você sabe, mas que podem estar na gaveta.

Aquário - De 21/01 a 19/02: A Lua Cheia vai ativar sua popularidade, portanto convites podem surgir e os 
amigos terão muito espaço na sua semana. Você pode ficar muito próximo deles e ajudá-los em algo que preci-
sem. Mantenha sua autoconfiança e não fique em cima do muro: as tomadas de atitude serão bem-vistas, então 
tome a frente e assuma a liderança. Pode se preparar para sair, passear e até viajar junto ao ser amado nesta 
semana. Sair da rotina será a melhor maneira de viver o melhor do relacionamento. Conversas profundas e filo-
sóficas também podem surgir; vocês discutirão ideias e buscando crescer juntos, e isso acabará fortalecendo a 
relação. Tome cuidado com discussões devido a ideias diferentes; é importante saber dialogar sem fanatismos. 
A semana pede foco nos seus projetos e planos. Pode ser difícil manter o foco, mas será necessário. A semana 
pode ativar sua memória, por isso você pode resgatar coisas que estavam paradas ou resolver pendências 
antigas. Situações do passado podem ressurgir devido à presença de Urano, que está estacionado na sua casa 
do passado. Busque usar sua intuição e sua criatividade, que estarão mais que ativadas. 

Peixes - De 20/02 a 20/03: A semana vai trazer muitas atividades; vai ser cheia e cansativa, até meio caótica. 
A Lua Cheia vai ativar sua popularidade e sua vontade de estar com os amigos. Pode surgir uma vontade de ajudar 
as pessoas também, de fazer um papel solidário na sociedade. Portanto você pode se reconectar com seu par 
com muita profundidade, mas é preciso enxergar o outro em sua profundidade e aceitá-lo. Rupturas não estão 
descartadas se a relação não estiver fluindo como você gostaria. Tome cuidado com passividade excessiva ou 
com agressividade. Você pode ficar muito radical, indo de um polo ao outro. Manter o equilíbrio e buscar o diálogo 
com seu par é importante. O trabalho pode ganhar um ritmo mais calmo, nesta semana, devido à presença de 
Urano, que está estacionado na sua casa de trocas e socialização. A semana trará muito diálogo entre pessoas que 
podem ser da sua equipe, bem como fornecedores e clientes. Entrevistas ou novas parcerias podem surgir. Tome 
cuidado com a ansiedade. Controlar a mente é o desafio, então deixe as coisas fluírem.

Dia 20/08
Eloa Piai
Luis Otavio de Moura
Kelly Jordão
Reinaldo Alves
Julia Maria Costa
Roberto Dalla Costa
Carolina Drigo
Maria Angela Piai
Simone Nogueira
Aírton de Almeida
Elizeu Lopes
Carol Lima
Lurdes Colodeto
Rafaela Palhardi
Fernando Bevevino

Dia 21/08
Emerson José Xavier
Aparecido Januário
Maria Odete Cerezer Scrivano
Jackson Cremoneze
Lucilena D. de Campos
Maurício Campagnolli
Marta Silva
Taís Poletti
Maria da Penha Zap Correia
Cecilia Annicchino
Carla Lima
Alexandre Paganato
Edison Ap. Lourenço
Agostinho Francisco Foltran

Dia 22/08
Lazara Andrelo Doriguelo
Jéssica Chiarini Schincariol
Antonio Marcos Nalesso
Renata Luchetti
Mateus Henrique Brunharo
Carlos A. de Souza dos Santos
Iara Santos
Paulinho Corazza
Sidnei Vaz Otone
Guilherme Pavioto
Leonardo Stopa
Natalia Quagliato Emerson 
Belfante
Bruna Benatti
Renan Defavari
Fabio Magagnato
Fernando Armelin
Lindiane Oliveira

Dia 23/08
Lais Canavesi Morato
Angela Marçola
Tiago Quagliato
Fábio Ortolani
Maria Anita Ravanelli Basso
Renata Nacaratto
Flávia Anacleto
Edna Cristina Rafael Salvato
Emerson Costa de Almeida
José Everaldo Callegaro
Guacyro J. Alfredo
Tatiane Gattis

Wellington Vieira
Luzinete Gregorio
Abrão Manzini

Dia 24/08

Alisson da Silva Nascimento
Sebastião J. da Silva Nascimento
Elisangela Ap. Almeida
Hermes Antonio Forti
Fernando Marretto
Armando Garcia Júnior
Mara Regina Rodrigues Tezotto
Gabriel Quagliato
Maria de Lourdes C. Quagliato
Laerte V. Bernal
Alessandra Neres
Isadora Tebom
Paula M. Cerezer Almeida
Gabriel Quagliato
Ricardo Augusto
Rafael Bordenalli
Rosivaldo Alves
Tiago Silva
Ana Lucia Pellegrini
Monise Alves
Claudineia Monteiro 

Dia 25/08

Henrique Valle
Leonildes de Godoy Morbioli
Roberto Serrano Junior
José Cláudio Betim
Odete Piccinin
Edivaldo Formis
Hermes Rossi Fornaziero
Madalena Martins Benatti
Julia Cerezer Benetton
Kelly Mareto
José Silva Braga
Villaine Barbosa
Regina Ezequiel da Silva
Luis Feitosa Borges (Ceará)
Luana Nascimento Silva

Dia 26/08

João Batista Costa
Manoel Travaioli Neto
Samira Sturion
Maria Ap. Bulgraen Franciscatto
Roseli Costa de Almeida
Gabriel Correa de Moraes
Waldemar Carrascoza
Roseléia Costa de Almeida
Lucineia Matavelli da Cruz
Noeli Santos
Ana Paula Nunes
Tatiane Brinatti
Allan César de Oliveira
Silmara Fergulha
Sandra Regina Ananias
Sandra Destro Tempesta
Felipe de Oliveira
Fernando Quibao
Anderson Pacheco

HoróscopoNovelas e Filmes
Feliz

Aniversário
Seu nome não está na lista?

Ligue pra gente! 3496.1747
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Mensagem de Vida

Se Jesus Cristo, mesmo 
sendo perfeito, sentia 
a necessidade de orar 
constantemente ao 

Pai, imagem nós, tão 
imperfeitos, o quanto 
dependemos dessa 

comunicação.

Ótica XV
Um carinho especial 

a seus olhos

Rua XV de Novembro, 784

Fone/Fax: (19) 3491-4451
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Capivari fecha primeiro semestre de 2021 
com as contas no azul, aponta TCE-SP

GESTÃO | Prefeito diz que está colhendo os frutos de uma administração equilibrada e com planejamento

RAFARD | Fabinho diz que segue trabalhando forte com o propósito de tornar a ‘Cidade Coração’ cada dia melhor

De acordo com dados 
disponíveis no site 
do Tribunal de Con-

tas do Estado (TCE-SP), Ca-
pivari encerrou o primeiro 
semestre de 2021 com saldo 
positivo.

Os números apontam que 
os gastos dos seis primeiros 
meses foram menores do 
que a arrecadação, manten-
do assim um saldo positivo 
de 6%. Para ficar mais fácil 
de entender, a cada R$ 1 ar-
recadado, apenas R$ 0,94 
foram gastos.

Segundo o secretário de 
Finanças, José Lucas de Mo-
raes, o saldo positivo é resul-

tado de uma gestão equili-
brada. “Nós fizemos o REFIS 
para facilitar o pagamento 
de impostos atrasados, im-
plantamos o IPTU Premiado 
para valorizar quem está em 
dia com a cidade, reduzimos 
as despesas e controlamos 
melhor os investimentos”, 
explica.

José Lucas comenta que 
manter as contas no azul 
pode refletir ainda mais em 
economia para os cofres 
públicos. “Quando você 
controla os gastos faz os 
pagamentos em dia, os 
fornecedores melhoram as 
condições de pagamento e 

procuram a prefeitura para 
oferecer serviços e produ-
tos, pois sabem que vão re-
ceber na data combinada. 
Com isso, nós temos um 
poder maior de negocia-
ção”, pontua.

Vitão Riccomini (PSL), 
garante que a boa gestão, 
implantada desde o dia 04 
de janeiro, está refletindo 
nos números do município. 
“Cortamos cerca de 30% dos 
cargos comissionados, tra-
balhamos com planejamen-
to e agora estamos colhendo 
os frutos de uma adminis-
tração equilibrada. Isso vai 
continuar se repetindo nos 

próximos semestres e a po-
pulação só tem a ganhar, 
pois os números apontam 
a boa gestão que estamos 
fazendo”, afirma.

O prefeito explica ainda 
que com esse planejamento 
foi possível pagar as dívidas 
do município e fazer inves-
timentos esperados pela 
população. “As ações que 
estão diretamente ligadas 
a essa gestão são a abertura 
da UTI e a compra de novos 
equipamentos para a Guar-
da Civil, e estamos traba-
lhando para que possamos 
continuar os investimentos 
em diversas áreas”, conclui.

Prefeito Vitão e vice Bruno Barnabé fazem gestão equilibrada, 
sem deixar de investir em áreas essenciais

Divulgação/Prefeitura de Capivari

Prefeito acompanha obras no fim de semana 
e participa de ação contra queimadas

O fim de semana foi de 
trabalho para o prefeito de 
Rafard, Fábio dos Santos. 
No sábado (14), ele acom-
panhou obras de melhorias 
pela cidade.

Durante a manhã, ele 
presenciou a instalação de 
lombadas e sinalização em 
diversos pontos.

Outra obra visitada pelo 
prefeito, foi a construção de 
calçadas nas ruas Eugênio 
Tezotto e Carlos Lucchi, no 
bairro Popular.

“Seguimos firmes no pro-
pósito de tornarmos nossa 
cidade coração cada dia me-
lhor”, pontuou o prefeito.

Campanha
Ainda no sábado (14), 

Fabinho participou da ação 
de conscientização contra 
queimadas. A mobilização, 
realizada pela empresa Raí-
zen, aconteceu na entrada da 
cidade e contou com o apoio 
da Guarda Civil Municipal 

Lombada instalada próximo ao Almoxarifado, no Centro de Rafard

Feira de adoção aconteceu na Praça Central de Capivari 

Fabinho participou da ação contra as queimadas, 
realizada pela Raízen, na entrada do município

para organizar o trânsito.
Com o mote ‘Quem ama 

a terra não chama o fogo’, a 
Raízen busca conscientizar 
a população, que mais que 
combater, é preciso evitar.

“O incêndio afeta o ecos-
sistema, a qualidade da terra, 
os plantios futuros, a quali-
dade do ar, a capacidade res-
piratória, a visão, pode pro-
vocar acidentes e acabar com 

vidas”, alerta a campanha.
Ao perceber qualquer 

foco de incêndio em ca-
navial, a população deve 
acionar a central da Raízen, 
pelo 0800 770 2233.

Incêndio é crime! O muní-
cipe que presenciar alguém 
ateando fogo na mata ou no 
canavial, deve acionar a Polí-
cia pelo 190 ou a Guarda Civil 
Municipal pelo 153.

Todos os animais são destinados a 
um lar na primeira feira de adoção

A primeira feira de ado-
ção de animais do ano foi 
um sucesso em Capivari. Na 
manhã do último sábado 
(14), o Centro de Controle 
de Zoonoses (CCZ), realizou 
a exposição de 11 filhotes 
de cachorros. Todos foram 
destinados a um novo lar.

O evento praticamente 
igualou a marca de animais 
adotados na última feira, 
que aconteceu há cerca de 
um ano e meio, onde 13 
cães, sendo 11 filhotes e 2 
adultos, encontraram um 
novo lar através do CCZ.

Segundo o governo mu-
nicipal, esta edição da feira 
contou com grande adesão 
do público que passava pelo 
local, com o último filhote 
sendo entregue logo após 
o meio-dia.

“Após a adoção, os profis-
sionais do CCZ prestaram 
informações sobre como 
cuidar dos bichinhos, que 
já estão vermifugados, e 
orientaram sobre a castra-
ção, possível apenas quando 
eles atingirem sete meses 
de idade”, informa a nota 
da Secretaria de Relações 

Públicas da Prefeitura de 
Capivari.

Até o final do mês de julho 
foram registradas 81 ado-
ções neste ano, sendo 61 
cães e 20 gatos.

A adoção segue aconte-
cendo através de visitação, 
para isso, basta ser maior de 
18 anos, levar comprovante 
de endereço e documento 
com foto ao Centro de Con-
trole de Zoonoses, que é lo-
calizado na rodovia Kanela 
Forti, s/nº, e funciona de 
segunda a sexta, das 7h às 
12h e das 13h30 às 16h30.

Divulgação/Prefeitura de Capivari)

Fotos: Divulgação/Prefeitura de Rafard
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Rafard abre inscrições 
para campeonato de pipas

RAFARD | Maior pipa e mais criativa receberão troféu e prêmios surpresas

A Diretoria de Cultura, 
Esporte e Turismo de 
Rafard promove no 

dia 29 de agosto, um cam-
peonato de pipas na cidade.

Intitulado de 1º Campeo-

nato “Pipas sem Mortes”, o 
evento cumpre a Lei Muni-
cipal 1872/2019, que estabe-
lece a realização do torneio 
na cidade.

Com apoio da Açaí Mil & 

Ross, o campeonato aconte-
ce no estádio municipal Jair 
Forti, no Centro de Rafard, a 
partir das 9h.

As inscrições são gratuitas 
e devem ser feitas no Centro 
Cultural Júlio Henrique Raf-
fard, até o dia 26 de agosto, 
sempre das 9h às 16h.

O evento é destinado a 
crianças e adolescentes de 
5 a 17 anos, e tem por ob-
jetivo receber famílias para 
aproveitar essa oportunida-
de de lazer.

Segundo o diretor de Es-
porte, Luis Henrique, serão 
premiados no concurso, a 
maior pipa e a mais criativa. 
Eles deverão receber troféus, 
além de prêmios surpresas.

As informações e o regula-
mento completo estão dispo-
níveis no site da Prefeitura de 
Rafard: https://rafard.sp.gov.br.
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Fim das restrições para o comércio
PANDEMIA | Confira o que pode funcionar e o que continua proibido, conforme decreto do Governo do Estado de São Paulo

Freepik

A recomendação ofi-
cial do Governo do 
Estado é para que, 

mesmo com o relaxamen-
to das medidas restritivas, 
a população ainda evite as 
aglomerações e que mante-
nha o uso de máscaras. 

Este apelo foi feito pelo 
governador João Doria, 
no mesmo dia em que ele 
anunciou o fim das restri-

ções de horário e capacida-
de para os estabelecimen-
tos comerciais em todo o 
Estado de São Paulo.

As restrições para o co-
mércio e prestadores de 
serviço em geral termina-
ram na última terça-feira, 
17 de agosto. Isso ocorreu 
após quase um ano e cinco 
meses de quarentena, para 
combater o avanço do co-
ronavírus.

O decreto, já em valida-
de, será seguido também 

pelos municípios de Rafard 
e Capivari. Segundo as pre-
feituras dos dois municí-
pios, as restrições também 
terminaram para os comér-
cios locais e prestadores de 
serviço. 

Desde a nova determi-
nação, bares, restaurantes, 
comércio em geral e pres-
tadores de serviços não tra-
balham mais com limite de 
horário e nem capacidade 
de ocupação reduzida.

Com o pronunciamento 
de Doria, também foram 
liberados eventos sociais, 
culturais e feiras corpo-

rativas, com controle de 
público.

No momento, conti-
nuam suspensos shows 
com público em pé, pis-
tas de dança e torcidas de 
futebol em estádios. Estas 
atividades devem ser libe-
radas, caso os números da 
pandemia continuem em 
queda, somente a partir de 
novembro.

O Governo do Estado 
anunciou esta semana que 
pretende concluir todo o 
ciclo vacinal da população 
adulta, com pelo menos 
uma dose da vacina, até o 
final do mês de outubro.
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Enquanto as lendas 
tradicionais são conta-
das a partir da história do 
campo, as lendas urbanas 
acontecem na cidade, ge-
ralmente nos espaços pú-
blicos, como no banheiro, 
nas escolas, nas estradas, 
becos, ruas desertas, entre 
outros, e sempre são rela-
tos que acontecem à noite, 
para dar um tom todo so-
brenatural. 

Neste universo entre a 
ilusão e o real, têm aquelas 
lendas que parecem mes-
mo verdade, e que causam 
tanta repercussão, que che-
gam a assustar. Exemplo 
disso, foi o chupa-cabra, 
que rendeu muitas histó-
rias em Rafard, com direito 
a reportagens, cartas dos 
leitores e desenhos com a 
descrição do “bicho”, que 
era visto no mato e atacava 
animais nas pequenas pro-
priedades.

“Existem lendas que 
transitam com tanta força 
entre o limite do ilusório e 
do real, que parecem mes-
mo verdade, como foi o 
chupa-cabra. Muitas des-
tas lendas, dão origem a 
verdadeiras teorias cons-
piratórias”, comenta a pro-
fessora Rita. 

Com tantas lendas, é 
claro que existe uma só 
de Rafard. É a história da 
moça vestida de branco, 
que aparecia na avenida 
São Bernardo, como recor-
da a professora Rita, que já 
ouviu este relato de mora-
dores mais antigos. 

“É o caso da moça da 
paineira da avenida São 
Bernardo. O que conta-
vam, não recordo muito 
bem ao certo, é que ela iria 
se casar e o noivo a aban-
donou às vésperas. Então a 
moça, desiludida e vestida 
de branco, se enforcou na 
paineira da avenida São 
Bernardo. A árvore já foi 
derrubada, ficava perto do 
ginásio de esportes, e têm 
pessoas na cidade que di-
zem que viu, e podem con-
tar melhor essa história”. 

11

Lendas Urbanas vão da Loira do 
Banheiro ao terror do Chupa-Cabra

DIA DO FOLCLORE | Loira do banheiro, noiva de branco, chupa-cabra. Essas histórias são familiares para você? Para comemorar o Dia 
do Folclore, O Semanário relembra algumas das lendas urbanas de Rafard e Capivari

É só começar a pergun-
tar, e logo aparece 
alguém que já ouviu 

falar de uma história as-
sombrada, com criaturas 
estranhas, que sempre apa-
recem à noite e que vieram, 
com certeza, lá do além.

Estas narrativas, cheias 
de terror e imaginação, fa-
zem parte do Folclore Bra-
sileiro, e são as chamadas 
lendas urbanas. São his-
tórias como a da noiva do 
banheiro, a loira da estra-
da, o homem do saco - que 
levava as crianças -, ou o 
famoso e temido chupa-
-cabra, que fez tanto su-
cesso em Rafard, Capivari 
e região, ali no final da dé-
cada de 90.

O dia do Folclore Bra-
sileiro é comemorado no 
próximo domingo, 22 de 
agosto, e estas lendas urba-
nas são classificadas como 
o Folclore Moderno, típico 
dos centros urbanos.

Os historiadores expli-
cam, que as Lendas Urba-
nas são histórias da cultu-
ra popular que saíram do 
campo e migraram para a 
cidade. No âmbito urbano, 
estas histórias passam por 
transformações e são ves-
tidas de um novo contexto.

“São os mesmos mitos 
do folclore tradicional, só 
que com uma nova rou-
pagem. Estas histórias 
ficam gravadas no imagi-
nário popular e vão sendo 
reformuladas, a fim de se 
manterem sempre atuais, e 
retransmitidas de geração 
em geração”, explica a pro-
fessora Rita de Cássia Mar-
tins, formada em história e 
ciências sociais/sociologia 
pela UNICAMP.

Segundo as explicações 
da professora Rita, que 
ministra aulas de História 
na Escola Estadual Profª 
Jeni Appilante, em Rafard, 
a maioria desses contos 
podem ter sido baseadas 
em fatos reais, mas com o 
tempo, foram sendo dis-
torcidos e recontados, até 
que se tornassem algo im-
provável, sobrenatural e 
assustador.

Professora de História, Rita de 
Cássia Martins

A loira do banheiro da 
Escola Padre Fabiano 

“Se eu tinha medo? Cla-
ro que tinha, e se fosse 
mesmo a loira do banheiro 
que ia aparecer ali”, con-
ta Keli Cristina Marini, 43 
anos, formada em Magis-
tério, na Escola Estadual 
Padre Fabiano.

Entre 1993 até 1998, 
quando Keli estudava de 
manhã e à noite, no Ma-
gistério e no Colegial, da 
Escola Estadual Padre 
Fabiano, em Capivari, 
ela recorda que a grande 
maioria das meninas do 
noturno tinham medo da 
“loira do banheiro”.

Ir ao banheiro no pe-
ríodo noturno era coisa 
rara e assustadora para 
as meninas. As colegas 
de classe esperavam o in-
tervalo para irem juntas, 
como se pudessem pro-
teger umas às outras do 
fantasma da loira.

De acordo com os re-
latos de Keli, uma lenda 
urbana, como a “loira do 
banheiro, ou a noiva do 
banheiro”, encontrava no 
prédio da Escola Padre Fa-
biano, um ambiente pro-
pício, que até justifica um 
certo terror. 

“O padre Fabiano, pa-

trono da escola, foi um 
padre que, segundo conta-
vam, liderou a construção 
do primeiro cemitério em 
Capivari, e este cemitério 
tinha sido construído ali, 
onde hoje é a Escola Padre 
Fabiano. Com tudo isso, 
dá ou não dá medo de en-
contrar a loira do banhei-
ro”, conta ela, ao se divertir 
com as memórias daquele 
tempo.

Verdade, boato ou ape-
nas uma lenda, não se 
sabe. O que Keli não se es-
quece é que toda vez que 
alguém ia ao banheiro, à 
noite, sempre tinha um ou 
outro que fazia questão de 
lembrar. “Cuidado com a 
loira do banheiro, aí que 
medo”, diz ela.

O famoso chupa-cabra
O subtenente da Polícia 

Militar, Villas Bôas, está 
aposentado há seis anos. 
Foram 30 anos de trabalho 
na PM, sendo 21 deles só 
em Rafard.

Neste tempo, Villas Bôas 
conta que numa certa ma-
nhã, no ano de 1997, ele 
foi chamado para atender 
uma ocorrência, no míni-
mo intrigante. 

“Era um curral pequeno, 
numa propriedade em Ra-

fard, e os animais estavam 
num canto, acuados de 
medo. Ali no meio tinha 
um bezerro morto, sem 
os olhos, com as orelhas 
cortadas, três furos no ab-
dômen e nenhum sinal de 
sangue, nem no animal e 
muito menos no entorno 
do chão”, detalha o poli-
cial. Esse era o começo da 
história do chupa-cabra 
em Rafard.

Sem nunca ter visto 
nada igual, o subtenen-
te da PM afirma que, na 
época, ficou impressiona-
do. “Foi um dos primei-
ros casos das histórias do 
chupa-cabra. Isso já fazem 
mais de 20 anos, e nunca vi 
nada igual, confesso que, 
na época, fiquei um pouco 
impressionado”, diz ele.

No mesmo dia, como 
conta Villas Bôas, o dono 
da propriedade, um senhor 
já idoso que tinha perdido 
a esposa há pouco tempo, 
decidiu deixar a casa e os 
animais que restaram, e se 
mudou da cidade, acom-
panhado do filho.

Depois deste fato, que 
não foi elucidado na épo-
ca, e não teve registro de 
boletim de ocorrência, 
por decisão do morador, 
muitos outros relatos dos 

ataques do chupa-cabra 
começaram a surgir.

“Foram muitas as his-
tórias, não tão impressio-
nantes como aquela, mas 
muitos moradores nos 
procuravam para relatar os 
ataques do chupa-cabra”, 
conta o subtenente.

A história do chupa-ca-
bra tomou proporções gi-
gantescas. Teve morador 
que chegou a levar animais 
mortos e mutilados na 
base da Polícia Militar de 
Rafard, alegando ataques 
do bicho desconhecido. 
Em muitos casos, Villas 
Bôas afirma que eram si-
tuações evidentes, em que 
os próprios moradores ma-
nipulavam os fatos. 

“Eram tantas histórias, 
mas em muitas nós per-
cebíamos que era algo da 
imaginação ou fatos cria-
dos pelas pessoas para 
tentar provar que era um 
ataque do chupa-cabra. Na 
verdade, em nenhuma des-
tas ocorrências, nós nunca 
nos encontramos de fato 
com ele [chupa-cabra]”, 
recorda com humor Villas 
Bôas, que tem respeito pe-
las histórias contadas pelos 
moradores, mas que na sua 
opinião pessoal, o tal chu-
pa-cabra nunca existiu.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Keli Cristina Marini relembra 
história da ‘loira do banheiro’, 

na escola Padre Fabiano

Recortes de edições d’O Semanário que relataram a história do chupa-cabra em Rafard

Arte: Túlio Darros/O SemanárioArquivo pessoal
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Inverno deve ter dias de tempo seco 
e mais doenças respiratórias 

SAÚDE | Crianças são as que mais sofrem; incômodo maior é no nariz, boca e vias respiratórias; queimadas são constantes na região

REGIÃO | Mão de obra qualificada, alta tecnologia em produtividade, aliada à sustentabilidade no processo de fabricação faz da 
unidade de Porto Feliz referência global

Planta da Toyota 
em Porto Feliz 
completa cinco anos

O alerta vem do Mi-
nistério da Saúde. O 
tempo seco e a baixa 

umidade do ar, tão frequente 
nos últimos dias, exigem mais 
cuidados com a saúde.

De acordo com a Organi-
zação Mundial de Saúde, a 
umidade relativa do ar ideal 
para os dias de inverno fica 
na faixa entre 50 a 80%. 

Já que isso não está acon-
tecendo, a situação é preo-
cupante, e acende o sinal 
vermelho. 

Na quinta-feira (19), por 
exemplo, a umidade do ar, 
segundo o site Climatempo, 
chegou à 18% no período da 
tarde, com temperatura má-
xima registrada de 32 graus.

Com dias de Verão, em 
pleno Inverno, as mudanças 
bruscas nas temperaturas 
contribuem para as doenças 
respiratórias. O ar seco causa 
incômodo nos olhos, nariz, 
boca e no trato respiratório. 

“O tempo mais seco, dei-
xa também mais ressecada a 
mucosa, que é o tecido que 
reveste todo nosso nariz, boca 
e via aérea”, diz a médica otorri-
nolaringologista, Dra. Marcele 
Fernandes de Oliveira, especia-
lista nos cuidados das áreas do 
nariz, face, garganta e ouvidos. 

A profissional explica, que 
sem a lubrificação ideal, os 
microrganismos, que geram 
as infecções, seguem se pro-
liferando com mais facilida-

de, pois sobrevivem por mais 
tempo em ambientes secos.  

As queixas nos consultórios 
por doenças alérgicas, ligadas 
ao trato respiratório, só aumen-
tam. São casos de resfriado, 
gripe, rinite alérgica, infecções 
de garganta, bronquite, pneu-
monia, entre outros. Nesta lista 
de infecções, as crianças são as 
que mais sofrem. 

“As crianças, por conta da 
pouca idade, são muito afeta-
das, seja por ainda não terem 
uma memória imunológica 
preparada para esses proces-
sos, ou por terem muito con-
tato com outras pessoas ao 
brincar, por compartilharem 
brinquedos, levando as mãos 
na boca com maior frequên-
cia, ou ainda, por alguns dos 
pequenos não saberem assoar 
o nariz de forma adequada”, 
explica a médica. 

Algumas ações podem aju-
dar a respirar melhor e ame-
nizar o desconforto do tempo 
seco. A principal orientação 
da Dra. Marcele é a lavagem 
nasal com soro fisiológico. Ela 
indica também lavar bem as 
mãos e usar álcool em gel para 
evitar a propagação dos mi-
crorganismos, evitar o uso, 
antes de lavar, de cobertores 
e roupas que ficaram muito 
tempo guardadas, e principal-
mente, tomar bastante água 
durante o dia para evitar a 
desidratação. 

Outras dicas também são 

válidas, como o consumo de 
alimentos mais leves e saudá-
veis, para evitar a retenção de 
líquidos e aumento da pressão 
arterial. Utilizar o umidifica-
dor de ar ou espalhar baldes 
de água pela casa, principal-
mente no quarto, também 
pode ajudar, e é importante, 
ainda, evitar exposição ao sol, 
hidratar a pele, evitar locais 
fechados e a prática de exercí-
cios físicos nos horários mais 
quentes do dia.

A piora com as queimadas
Uma prática criminosa e 

que não ajuda em nada na 
qualidade do ar destes dias 
de tempo seco e nenhuma 
chuva, são as queimadas. 

Mesmo sendo um ato cri-
minoso, a prática de atear fogo 
em terrenos baldios, montes 
de lixo, áreas de plantação ou 
até mesmo na beira das estra-
das e rodovias, ainda é comum 
e quase todos os dias se repete 
em municípios, como Rafard. 

Na semana passada, um 
incêndio de grandes propor-
ções, na popular de Rafard, 
próximo ao Conjunto Habita-
cional Lurdes Abel, causou da-
nos materiais e ainda deixou o 
ar ainda mais seco e poluído 
por vários dias.

“Foram mais de quatro ho-
ras de trabalho para conter 
o fogo, e a cidade ficou toda 
cheia de fumaça por vários 
dias, um verdadeiro trans-
torno, principalmente, para 
os moradores próximos da 
área que pegou fogo”, afirma o 
chefe da Defesa Civil, Vicente 
Sampaio de A. P. Neto.

Vicente Neto explica que a 
prática de atear fogo, em vá-
rios pontos da cidade, ainda 
é muito comum em Rafard. 
Vários focos de pequenos 
incêndios já tiveram que ser 
contidos desde o inícios dos 
dias mais secos deste ano.

“São casos em lotes parti-
culares, em que o proprietário 
decide atear o fogo, ao invés 
de fazer a limpeza, são mora-

dores que queimam lixo em 
terrenos baldios e têm tam-
bém os casos de pequenos in-
cêndios de caráter criminoso. 
São várias ocorrências, mas 
é preciso que a população se 
oriente de que o fogo é sem-
pre a pior opção, e que ele vai 
se espalhar rapidamente por 
conta do vento e do tempo 
seco”, alerta Vicentinho.

Sobre o risco de queimadas 
nas áreas de plantio de cana-
-de-açúcar, a empresa Raízen, 
responsável pela produção 
na usina de Rafard, afirmou, 
por meio de sua assessoria de 
imprensa, que não pratica a 
queima de cana e que segue 
estritamente as diretrizes do 
Protocolo Agroambiental – 
Etanol Mais Verde, o qual de-
termina a eliminação do uso 
do fogo na colheita de cana no 
Estado de São Paulo.

Segundo dados fornecidos 
pela empresa, na safra atual, 
no período do mês de abril até 
a última quarta-feira, 18 de 
agosto, sete focos de incêndio 
foram registrados nas áreas 
da Raízen, próximas ao mu-
nicípio. Todos eles, segundo 
a empresa, contidos a tempo 
para que não houvesse riscos 

do fogo se alastrar. 
Para evitar os possíveis 

focos de incêndio, mais co-
muns durante o período seco 
da safra, a empresa afirma que 
opera, em Rafard, com o mo-
nitoramento ativo do canavial, 
além disso, promove campa-
nhas de prevenção, com foco 
nos moradores das regiões 
próximas às áreas de plantio. 

Este ano, a Raízen promo-

ve a campanha “Quem ama 
a terra, não chama o fogo”, 
que busca reforçar práticas 
de combate e prevenção a in-
cêndios. As ações envolvem a 
distribuição de folhetos próxi-
mo das unidades produtoras, 
além de cartilhas educacionais 
ilustrativas, materiais virtuais, 
faixas e panfletos, que deta-
lham as principais medidas 
adotadas pela Raízen.Dra. Marcele Fernandes de Oliveira, otorrinolaringologista

Freepik

Arquivo pessoal
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Vicentinho, chefe da Defesa Civil de Rafard, durante 
combate à incêndio em Rafard na semana passada

A Toyota do Brasil cele-
bra o quinto aniversário de 
sua planta em Porto Feliz, 
única fábrica da marca na 
América Latina e Caribe a 
produzir motores. 

Vital no plano de cresci-
mento sustentável na região, 
atualmente supre as linhas 
de montagem em Sorocaba, 
onde são fabricados os mo-
delos Etios (somente expor-
tação), Yaris e Corolla Cross, 
e em Indaiatuba, linha do 
Corolla sedã. 

Nesta meia década de 
operações, a unidade foi 
responsável por desenvolver 
20 atividades ambientais, as 
quais incluíram a redução 
de 56% de resíduos, 32% na 
emissão de CO2 e 42% na 
utilização de água no pro-
cesso de produção. 

Essas iniciativas renderam 
reconhecimento internacio-
nal da Toyota Motor Corpora-
tion, que apontou Porto Feliz 
como a planta mais limpa do 
Grupo, contribuindo com a 

estratégia global de neutra-
lizar o carbono até 2035.

Com capacidade pro-
dutiva de cerca de 170 mil 
motores por ano, a unidade 
segue o mesmo conceito de 
ecofactory utilizado na fá-
brica de Sorocaba. O prin-
cípio consiste em reduzir 
anualmente a emissão de 
resíduos gerados, compostos 
orgânicos voláteis (VOCs) e 
emissões de CO2, além de 
maximizar a reutilização das 
águas pluviais e a preserva-
ção da área de mata nativa.

“Porto Feliz é um exemplo 
de como estamos compro-
metidos com o processo de 
neutralidade de carbono, 
mesmo expandindo nossas 
atividades produtivas”, diz o 
gerente-geral da planta, Gil-
berto Paulino.

Fruto de um investimento 
inicial de R$ 580 milhões, a 
unidade produtiva já passou 
por expansão e moderniza-
ção, com aporte de R$ 600 
milhões, para a produção 

do mais recente lançamen-
to da Toyota, o motor 2.0L 
Dynamic Force, montado 
sobre a plataforma TNGA, 
que equipam o novo Corolla 
Cross e o Corolla. 

Em sua curta história, a 
unidade se torna um marco 
na operação latino-ameri-
cana da Toyota, reunindo 
atributos das plantas mais 
modernas, produtivas e sus-
tentáveis da companhia em 
todo o mundo.

A habilidade dos mais de 
400 colaboradores da unida-
de permitiu à Toyota supe-
rar várias etapas no desafio 
de sustentar o crescimento 
do portfólio em um período 
tão desafiador. A unidade 
inaugurou a produção com 
motores Dual VVTi, de 1.3L e 
1.5L para o compacto Etios, à 
época ainda comercializado 
no Brasil, além de Argentina, 
Paraguai, Peru e Uruguai. 

Com a introdução do Ya-
ris, em meados de 2018, que 
utiliza a mesma tecnologia 

empregada no Etios, era na-
tural o aumento de produção 
na linha para abranger a ofer-
ta. Com a chegada do Novo 
Corolla, em 2019, que adicio-
nou uma nova plataforma ao 
line-up, a TNGA, Porto Feliz 
quase dobrou a capacidade 
produtiva e diversificou sua 
linha de produtos. 

“De 2016 até hoje, supera-
mos os obstáculos de um pe-
ríodo bem desafiador para a 
indústria e todo o Brasil. Com 
nosso plano de longo prazo, 
adicionamos novos proje-
tos em nossa linha, mesmo 
com as crises consecutivas 
nos últimos quatro anos, por 

estarmos armados com alta 
tecnologia em produção e 
uma equipe habilidosa para 
fazer frente ao crescimento 
do portfólio da Toyota no Bra-
sil”, aponta Paulino.

Ele descreve que, em Porto 
Feliz, a Toyota possui a mais 
avançada e inovadora tecno-
logia de processos de produ-
ção, além de deter elevado 
grau de automação indus-
trial, congregando máquinas 
de altíssima precisão dentro 
de cada estágio da linha de 
montagem, com a utilização 
da inédita tecnologia à laser 
de eletrodeposição de ma-
terial de alta resistência no 

assentamento das válvulas do 
motor Dynamic Force. 

Para garantir a qualida-
de no fim do processo, ela 
conta com dispositivos para 
realização de testes com si-
mulações em 100% dos mo-
tores e laboratório avançado 
para análise de performance 
e durabilidade. Todos estes 
elementos garantem quali-
dade superior aos motores 
produzidos. Além disso, ela 
é uma das primeiras unida-
des fabris da Toyota a incluir 
todos os três processos in-
dustriais dentro de um único 
local (fundição, usinagem e 
montagem).

Planta de motores na cidade vizinha de Porto Feliz

Divulgação/Toyota
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Legislativo aprova Patrulha Maria da 
Penha em sessão aberta ao público

POLÍTICA | Reuniões do Legislativos voltaram a receber a presença do público; confira o resumo do que foi discutido

As medidas restriti-
vas da pandemia da 
Covid-19 estão mais 

brandas, e com isso, os mu-
nícipes já podem retornar aos 
plenários para acompanhar 
de perto as sessões do Le-
gislativo de seus municípios. 

Na última terça-feira (17), 
a Câmara de Rafard realizou a 
14ª Sessão Ordinária do ano, 
já com a presença do públi-
co liberada, porém, com as 
devidas medidas de distan-
ciamento e protocolo de uso 
de máscaras e álcool em gel.

A reunião transcorreu den-
tro da normalidade e dois 
Projetos de Lei, de autoria do 
Poder Executivo, que estavam 
na pauta da Ordem do Dia, 
foram aprovados pelos nove 
vereadores da Casa. 

Um deles, o de nº 22/2021, 
institui as diretrizes para a 
atuação da Patrulha Maria 
da Penha em Rafard. Trata-se 
de um trabalho em conjunto 
com a Polícia Civil, através 
da Delegacia da Defesa da 
Mulher, na prevenção de atos 
de violência doméstica. 

O segundo Projeto, que 
deu entrada para votação em 
regime de urgência, autoriza 
o Poder Executivo a abertura 
de Crédito Adicional Especial 
no Orçamento Vigente, no 
valor de R$ 15 mil. O mon-
tante, segundo justificativa 
do Executivo, é proveniente 
do excesso de arrecadação da 
Adesão ao Programa Crian-
ça Feliz – Primeira Infância, 
ligado ao Ministério da Ci-

dadania.
Para os que continuam 

a optar por acompanhar os 
trabalhos do Legislativo à dis-
tância, as sessões seguem, da 
mesma forma, com a trans-
missão ao vivo através do 
Canal no Youtube.

Confira um resumo dos as-
suntos debatidos em Tribuna 
Livre pelos vereadores:

Pedro Reinaldo da Rosa 
Num tempo bem curto, 

o vereador Pedrinho foi o 
primeiro a abrir o uso da 
tribuna na sessão. A troca 
de um poste na rua Adolfo 
Braggion, serviço executa-
do pela CPFL (Companhia 
Paulista de Força e Luz), foi 
comentada por ele. 

Logo após, ele afirmou 
que, em breve, Rafard vai re-
ceber novos recursos, através 
de emendas parlamentares, 
mas não chegou a citar os 
valores. A deputada profes-
sora Bebel é uma das autoras 
de emendas, que segundo 
Pedrinho, estão destinadas 
para o município. 

Ernesto Brigati
“Espero ansioso pelo início 

do plantio das mudas”, fez um 
lembrete, o vereador Ernesto 
Brigati, ao se referir a uma 
lei sancionada recentemente 
pelo Governo Municipal de 
Rafard, que trata sobre o Pla-
no Municipal de Arborização, 
mais especificamente, sobre 
o plantio de árvores. 

Se no começo o tom foi 

de satisfação, logo depois, 
o vereador fez cobranças. 
Brigati afirmou que fez uma 
visita nas obras da Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE). 
No local, segundo ele, estão 
sendo executadas as obras 
da caixa coletora de esgoto, 
que  já deveriam ter sido con-
cluídas.

Brigati fez um Requeri-
mento ao Executivo solici-
tando informações sobre o 
término da obra da ETE, que 
tem um custo de mais de R$ 3 
milhões. O vereador questio-
nou o atraso nas obras, que já 
deveriam ter sido finalizadas 
em fevereiro de 2021, o que 
ainda não aconteceu. 

Luíz Antonio Ferreira Brito
Duas conquistas de verbas 

para Rafard, conquistadas 
pela ex-vereadora Daniela 
Parra, foram parabenizadas 
pelo vereador Doca. Uma é 
no valor de R$ 150 mil, para 
a compra de uma ambulân-
cia, e a outra é de R$ 50 mil, 
para aquisição de uma via-
tura para a Guarda Civil Mu-
nicipal. Ambos os recursos 
foram conquistados através 
do deputado federal Vander-
lei Macris.

Doca também enalteceu 
o trabalho do deputado es-
tadual Rogério Nogueira, 
que batalhou para a inclu-
são do município de Rafard 
no Programa Bolsa Trabalho, 
uma iniciativa do Governo 
Estadual que prevê cursos de 
capacitação e auxílio de bolsa 

mensal no valor em torno de 
R$ 500 para munícipes de-
sempregados.

Luís Fernando Zape
Informações sobre o Ser-

viço de Fisioterapia Domi-
ciliar foram solicitadas pelo 
vereador Zape, através de Re-
querimento ao Executivo. Em 
tribuna, ele disse que quer 
saber se o serviço, suspenso 
por conta da pandemia, já foi 
retomado, ou se há previsão 
para isso, em curto prazo. 

Outro assunto, foi sobre 
a regulamentação de uma 
lei, já aprovada há algum 
tempo, mas que ainda não 
saiu do papel. É a entrega de 
medicamentos em casa para 
pacientes acamados, com di-
ficuldades de locomoção ou 
problemas graves de saúde. 
Sobre isso, o vereador tam-
bém fez Requerimento. 

Por fim, Zape fez um resu-
mo da reunião em que parti-
cipou com representantes da 
Secretaria Estadual de Agri-
cultura, Casa da Agricultura 
e Assohort, associação que 
reúne agricultores de Rafard 
e Capivari. O assunto princi-
pal do encontro, segundo o 
vereador, foi sobre a necessi-
dade de reunir esforços para 
o incentivo da Agricultura Fa-
miliar no município. 

Rogério Dias Rodrigues
Pastor Rogério também foi 

breve no uso da tribuna. O 
assunto sobre a construção 
de lombadas foi mais uma 

Vereadores aprovaram todas as pautas do 
Ordem do Dia por unanimidade

Wanderley Alves

vez recorrente, e ele citou o 
resultado de uma de suas in-
dicações, na construção de 
uma lombada na rua Eugênio 
Tezoto.

Para concluir, Rogério 
reforçou a justificativa da 
Moção de Congratulações, 
que será apreciada pela Câ-
mara, ainda na próxima Ses-
são, concedida à Divisão de 
Trânsito e Defesa Civil, pe-
los serviços prestados sobre 
à coordenação do chefe do 
setor, Vicente Sampaio de 
Almeida Prado Neto.

Alexandre Ferraz Fontolan
Os R$ 150 mil em recursos 

conquistados pela ex-verea-
dora Daniela Parra também 
foram lembrados pelo pre-
sidente da Casa, Alexandre 
Fontolan, durante sua fala 
em tribuna livre.

Depois, Fontolan mencio-
nou outros dois recursos, um 
através do vereador Marcelo 
da Silva, no valor de R$ 100 
mil para a Saúde, e outro de 
R$ 200 mil, através de emen-
da do deputado federal Vi-
centinho, para a compra de 
veículo e equipamentos para 
a Saúde.

A piscina abandonada 
do Cepar foi outro assunto 
lembrado por Fontolan, que 
afirmou aguardar, finalmen-
te, providências concretas do 
atual Executivo. 

Duas indicações de sua 
autoria foram comentadas 
em tribuna. Uma é sobre a 
construção de uma pista de 
skate no Cepar e outra é so-
bre um campo de areia no 
Estádio Municipal Jair Forti, 
localizado na avenida São 
Bernardo.

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

Ligue ou chame 19 3496.1747

ANUNCIE / ASSINE

O vereador Thiago 
Braggion (PSL) este-
ve em Charqueada na 
sexta-feira, 13, para 
conhecer o Festival 
Gastronômico da cida-
de, e foi recebido pelo 
secretário de Turismo, 
Gabriel Campos, e pela 
secretária de Educação e 
Cultura, Rafaela Bortoli. 
O diretor de Cultura de 
Rafard, Luís Henrique 
Garcia, também esteve 
presente. 

O Festival foi realiza-
do em Charqueada pela 
primeira vez este ano. 
“Foi uma forma que a 
prefeitura encontrou 
para movimentar os 
restaurantes por conta 
da pandemia. Inclusi-
ve, teve um estabeleci-
mento que conseguiu 
zerar o estoque da 
semana devido à alta 
procura do lanche que 
estava no concurso”, 

explica Braggion. 
O evento contou com 

a participação da maio-
ria dos restaurantes da 
cidade, com a criação 
de pratos especiais 
que são votados pelo 
público. Atualmente, a 
cidade está em busca de 
tornar-se um MIT (Mu-
nicípio de Interesse Tu-
rístico), para alcançar a 
posição de nova opção 
turística no interior de 
São Paulo.

“É muito interessan-
te a dinâmica em que é 
realizado o Festival Gas-
tronômico. Além disso, 
conversamos sobre ou-
tros projetos culturais e 
turísticos que dão certo 
por lá. Vou protocolar 
uma indicação para que 
a Prefeitura de Capivari 
realize um Festival Gas-
tronômico, em parceria 
com Rafard”, relata o 
vereador. 

Vereador Thiago Braggion 
busca informações sobre 
o Festival Gastronômico 
de Charqueada e de novos 
projetos para Capivari

 Vereador Thiago e diretor Luís Henrique conhecem 
projetos turísticos de Charqueada
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Figuras Ilustres 
da Região

    J. R. Guedes de Oliveira, ensaísta, biógrafo e historiador

Olívio Pagotto Piai
Agricultor e pecuarista. 

Nasceu em Capivari/SP, no 
dia 19 de maio de 1923. Fi-
lho de Giácomo Piai e Ma-
ria Pagotto Piai. Casou-se 
em 2 de outubro de 1952, 
com a sra. Isaltina Bicudo 
Piai (também capivariana), 
cujo casal teve os filhos Dá-
rio, Dairo, Ana Maria e Dair. 

Foi vereador na Câmara 
Municipal de Capivari, no 
período de 1948 a 1951.

Também recebeu home-
nagem do Legislativo em 17 
de outubro de 2011, por ser 
o mais antigo vereador vivo 
da edilidade capivariana. 

Autor de vários projetos 
de alcance social, inclusi-
ve com a criação do Regi-
mento Interno da Casa de 

Leis de Capivari, até hoje 
em vigor. 

Está com 98 anos de ida-
de e reside em Piracicaba/
SP, com seu filho, engenhei-
ro Dário Bicudo Piai.

Fonte: Livro “Família Cam-
pos Bicudo”, de Isaltina Bi-
cudo Piai (out/12)

Secretaria de Cultura anuncia 
criação do “Museu Digital”

CAPIVARI | Projeto terá início neste sábado (21), com história do patrono do museu, 
Dr. Césario Motta Júnior

RAFARD | Com retorno das aulas presenciais, Executivo investiu na compra dos materiais, 
para dar suporte às aulas de educação física

Reprodução/Internet

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.

A Secretaria de Cultu-
ra e Turismo de Ca-
pivari anunciou a 

criação do “Museu Digital”.
O projeto visa digitalizar 

o acervo presente no Mu-
seu Municipal Dr. Cesário 
Motta Júnior, para fomen-
tar a visitação quando o 
local estiver disponível e 
oferecer informações com 
facilidade.

O Museu de Capivari 
está fechado desde o início 
da pandemia e abriga um 
acervo sobre assuntos de 
vasta importância na his-
tória da microrregião.

Itens arqueológicos, bi-
bliográficos e fotográficos 
sobre personalidades e 
acontecimentos icônicos 
podem ser encontrados no 
local e serão digitalizados 
para o site da Prefeitura de 
Capivari, semanalmente.

O secretário de Cultura 
e Turismo, Edmilson Baía, 
enfatizou a importância 
que o projeto terá durante 
o período de retomada às 

atividades normais.
“O acervo do Museu de 

Capivari é algo que marcou 
várias gerações de capiva-
rianos.

Devido a pandemia, 
muitos jovens não tiveram 
a oportunidade de interagir 
com os itens lá presentes.

A partir desse projeto, 
de pouco em pouco, dese-
jamos despertar o interesse 
de jovens e adultos sobre a 
história da região”, destaca.

O primeiro tema a ser 
abordado, no próximo dia 
21, será a história do Mu-
seu, tanto de sua criação, 
quanto seu acervo inicial 
e a história do patrono Dr. 
Cesário Motta Júnior.

Serão uma série de tex-
tos informativos e vídeos 
rápidos para despertar o 
interesse, sobre diversos 
assuntos. Além dos textos 
disponíveis no site, os ví-
deos ficarão disponíveis no 
canal do Youtube da Prefei-
tura de Capivari.

O Museu Dr. Cesário 

Motta Júnior fica localiza-
do na rua Madre Valéria, 
287, Centro, e tem planos 

iniciais de reabertura para 
visitação agendada a partir 
do dia 1º de outubro.

Cesário Motta Júnior, patrono do Museu de Capivari

A Secretaria de Saú-
de de Capivari realiza 
mais uma campanha de 
doação de sangue neste 
sábado (21), na Escola 
Municipal José Benedito 
Pinto Antunes. A ação 
conta com a parceria do 
hemocentro da faculdade 
UNICAMP, e será realiza-
da das 8h30 às 12h.

Para doar, é necessário 
atender os pré-requisi-
tos, como estar em boa 
condição de saúde, não 
ter tido gripe, diarreia ou 
infecções nos últimos 15 
dias. Também é necessá-
rio levar um documento 
com foto, ter entre 18 e 
69 anos e pesar mais de 
50 quilos. Adolescentes 
com mais de 16 anos 
também podem doar, 
porém é necessário es-
tar acompanhado pelo 
responsável e assinar o 
termo de autorização.

No dia da doação, é 
preciso tomar um café 
da manhã leve, repousar 
pelo menos seis horas na 
noite anterior, não con-
sumir bebidas alcoólicas 
ou fumar no dia. É funda-

mental o uso de máscara, 
a higienização das mãos 
constante com álcool em 
gel e manter o distan-
ciamento social devido 
as medidas preventivas 
contra a Covid-19. Quem 
estiver com suspeitas ou 
tiver contraído a doença, 
não poderá fazer a doa-
ção. A idade limite para 
novos doadores é 60 anos.

Pessoas que já recebe-
ram imunizante contra 
a Covid-19, podem fa-
zer a doação, entretanto 
é necessário aguardar 
um período de 48 ho-
ras, caso tenha sido va-
cinado com Coronavac. 
Caso tenha recebido 
imunizante de outros 
fabricantes, o período 
de espera é de sete dias.

Mulheres que estão 
amamentando, devem 
entrar em contato com 
a Secretaria de Saúde 
para se informar sobre 
possíveis restrições para 
doação de sangue. O te-
lefone 3492-8200 está 
disponível para essa e 
outras informações refe-
rentes a campanha.

Prefeito Fabinho 
entrega kits 
esportivos para 
escolas municipais

Com o retorno das aulas 
nas escolas municipais, é 
preciso retomar também 
as atividades esportivas.

Pensando nisso, a Pre-
feitura de Rafard comprou 
250 itens esportivos, para 
serem utilizados pelos 
alunos.

Eles foram entregues na 
sexta-feira (13), pelo prefei-
to Fábio dos Santos e pela 
diretora de Educação, Cris-
tiane Pellegrini Rossi.

“Após nos preparamos 
com a entrega de itens de 
combate ao COVID 19 aos 
nossos alunos, após en-
tregarmos uma camiseta 
de uniformes para cada 
criança e itens básicos do 
material escolar, chegou 
a vez de nos prepararmos 
também para o retorno das 
atividades esportivas que, 
se Deus quiser, acontecerá 
em breve”, comemorou o 
chefe do Executivo.

Campanha de doação 
de sangue acontece 

neste sábado

Materiais esportivos foram entregues nas escolas municipais

Divulgação/Prefeitura de Rafard

Na manhã da última 
quinta-feira (19), o De-
putado Estadual Marcos 
Damásio e seu assessor, 
Fabiano Pinguim, visi-
taram Rafard, a convite 
do vereador Marcelo da 
Silva.

O encontro aconteceu 
no plenário da Câmara 
Municipal. Na ocasião, 

Marcelo enfatizou o em-
penho do deputado em 
destinar recursos para 
o município, especial-
mente na área da saúde. 

Outros membros do 
Legislativo participaram 
da reunião, entre eles, o 
presidente da Câmara de 
Rafard, vereador Alexan-
dre Ferraz Fontolan, os 

vereadores Luis Fernan-
do Zape e Luiz Antonio 
Ferreira Brito (Doca), 
além do presidente do 
Legislativo de Capivari, 
Dú Bombonatti, e do ex-
-vereador Tambuzinho.

O prefeito Fábio dos 
Santos foi representan-
do pelo Diretor Munici-
pal de Saúde, Vanderlei 

Cocato Borges. 
Na oportunidade, o 

vereador Marcelo da Sil-
va e a moradora de Ita-
peva, Elisangela (Lia), 
solicitaram o apoio do 
deputado na destinação 
de recursos para solu-
cionar o problema de 
abastecimento de água 
potável no bairro.

Deputado Estadual Marcos 
Damásio visita Rafard

Autoridades municipais que recepcionaram o deputado durante visita na Câmara de Rafard

Wanderley Alves
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O mês de Agosto na 
política brasileira

No anedotário popular, segundo diziam nossas avós, 
agosto é o ‘mês do desgosto’, é o mês de ‘cachorro louco’, 
e por isso esse período do ano, quase sempre vira motivo 
de piadas nas redes sociais por parecer durar demais ou 
por ser data de muitos eventos surpreendentes.

O curioso, é que há mais de sessenta anos, o mês de 
agosto, vem sendo também o marco de muitos aconte-
cimentos históricos da política brasileira, fatos esses que 
acabaram modificando a conjuntura nacional no País. 

Muitos desses acontecimentos foram trágicos, desde 
o suicídio de Getúlio Vargas até a votação pelo impedi-
mento definitivo da ex-presidente Dilma. O mês que 
está se findando, costuma ser movimentado politica-
mente. 

O Presidente Getúlio Vargas, depois de ter voltado 
à Presidência da República por meio do voto direto, e 
sofrer forte oposição do Congresso Nacional, e grande 
rejeição da classe empresarial, num clima de grande 
tensão ao seu Governo, e após ser informado de que os 
Altos Comandos Militares exigiam o seu licenciamento 
do cargo de Presidente como condição para a solução 
da crise política, suicidou-se com um tiro no peito na 
madrugada do dia 24 de agosto de 1954. 

Deixando uma “carta-testamento” (foto) que passou 
para a história, ele encerra com a frase: “Serenamente 
dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio 
da vida para entrar na história”. O impacto provocado 
pela notícia e a divulgação da carta-testamento foi in-
tenso: manifestações populares de apoio a Vargas estou-
raram em todo o País. 

Anos mais tarde, é eleito Jânio Quadros, um Presiden-
te conservador e popular, cuja bandeira era o combate 
à corrupção e que fazia forte oposição a Juscelino Ku-
bitschek, seu antecessor na Presidência da República. 
Contudo, apenas sete meses depois de assumir o cargo, 
ele renunciou. Ao contrário do que o próprio Jânio es-
perava, o Congresso Nacional aceitou de imediato a sua 
carta-renúncia, em 5 de agosto de 1961. Assume, então, 
o vice João Goulart, e Jango, como era conhecido, propôs 
uma série de reformas que desagradaram uma parcela 
da classe política na época. Em meio a uma sucessão de 
crises, ele foi derrubado pelas Forças Armadas, e insta-
lou-se os governos militares no Brasil.

Em 31 de Agosto de 1969, o então General Costa e Sil-
va é afastado da Presidência da República por conta de 
ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC), sendo 
substituído interinamente por uma Junta Militar.

Em 22 de Agosto de 1976, morre o ex-presidente JK 
em um acidente de carro, quando se dirigia de São Paulo 
para o Rio de Janeiro. Segundo informações da época, o 
veículo teria colidido com um caminhão após ser atin-
gido por um ônibus em alta velocidade. 

O dia 3 de agosto de 1988, ficou marcado pelo fim 
da censura e da tortura no Brasil, quando a Assembleia 
Nacional Constituinte inseriu na Carta Magna brasileira 
a garantia do direito de liberdade de expressão e a proi-
bição a qualquer forma de tortura. 

Em 13 de Agosto de 2014, morre Eduardo Campos, 
ex-governador do Estado de Pernambuco e candidato 
à Presidência da República naquele ano, após a queda 
do jato particular em que viajava do Rio de Janeiro à 
Guarujá (SP). 

Em 31 de agosto de 2016, se deu o impeachment da 
Presidente Dilma. A abertura do processo de impeach-
ment foi aprovada pela Câmara dos Deputados em abril, 
decisão que foi confirmada pelos senadores em maio. 
Mas apenas em agosto o Senado decidiu pelo afasta-
mento da então Presidente.

Como podem ver pelos noticiários, o clima na políti-
ca a nível federal está tenso, e ainda temos alguns dias 
do fatídico mês pela frente, e não sabemos o que está 
por vir até que o mês de agosto finde. Aguardemos e 
vamos torcer para a volta da harmonia entre os poderes 
da República, do contrário poderemos ter mais um fato 
marcante a contabilizar ao mês do ‘cachorro louco’ que 
poderá trazer desgosto a muitos.

Grato por nos prestigiar com sua atenção e leitura. Se 
Deus deixar, semana que vem, tem mais...

Dú Bombonatti conquista 
ambulância para Capivari

CAPIVARI | Anúncio da vinda de uma ambulância para o município

O deputado estadual 
Marcos Damasio 
(PL) esteve na Câ-

mara Municipal de Capivari 
na manhã de quinta-feira, 
19, e foi recebido pelo pre-
sidente Du Bombonatti 
“Tambú” (Republicanos).

O motivo da visita foi o 
anúncio da vinda de uma 
ambulância para o municí-
pio, cuja solicitação foi feita 
por Du Bombonatti.

“Quero que a cidade de 
Capivari saiba que pode 
contar comigo na Assem-
bleia Legislativa.

Estou feliz por estar aqui 
para anunciar a destinação 
de uma ambulância para 
o município. Agradeço ao 
presidente Du Bombonatti 
pela recepção e confiança”, 
declarou Damasio.

Durante a reunião, Du 
Bombonatti aproveitou 
para fazer outros pedidos: 
“Entreguei um ofício com 
solicitações de recursos 
para a infraestrutura do 
município, inclusive com o 
pedido para a troca da pon-
te que liga os bairros Caste-
lani e Jardim Branyl, e para 
mais duas pontes nos bair-
ros Bosque dos Pinheiros e 
São João”.

Sobre a ambulância, 
o vereador agradeceu ao 
deputado e reforçou a im-
portância de investimen-
tos e recursos para a área 
da saúde, principalmente 
nesta época de pandemia.

O ex-vereador Edson 
José Bombonatti também 
participou do encontro.

Deputado Marcos Damásio ao lado do presidente da Câmara de Capivari, Dú Bombonatti

Divulgação/Câmara de Capivari
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