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Mulher de 24 anos morreu após ser atingida pelo fogo, que se alastrou no canavial. Três cidades da 
região sofreram com incêndios ao mesmo tempo. Página 07

Atendimentos e consultas agendadas no primeiro 
semestre: 1704 pessoas não compareceram

Região teve domingo 
de queimadas; em 
Rafard, o fogo tirou a 
vida de uma jovem

Dados foram divulgados esta semana pelo prefeito de Rafard, Fábio dos 
Santos, e pelo diretor de Saúde, Vanderlei Cocatto. Página 09

Dia Nacional do Voluntariado. Ações do 
bem não tem idade. Conheça as histórias 
das voluntárias Maria Júlia e Maria José. 
Página 09

A semente se 
espalhou, e hoje 
o bairro tem mais 
harmonia e novas 
paisagens naturais.
Página 12

Secretaria de Desenvolvimento Regional 
apresentará proposta que inclui a sociedade 
civil e vereadores nos Conselhos de 
Desenvolvimento. Página 11

Ser voluntário faz bem 
para a vida e para o 
mercado de trabalho

Governo do Estado de São Paulo 
sanciona lei que cria Região 
Metropolitana de Piracicaba

Professora une moradores 
na preservação de área 
verde na Nova Capi
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O lar é o coração da so-
ciedade. A sociedade com-
põe-se de famílias, ela é o 
que as famílias a fazem ser, 
do coração “procedem as 
saídas da vida”, diz o sábio 
Salomão. (Pv. 4:23). 

A escritora Ellen G. Whi-
te escreveu: “A paz, a feli-
cidade e a prosperidade 
dependem das influências 
domésticas” (Ciência do 
Bom Viver, 348), o êxito ou a 
derrocada do Brasil depen-
de daquilo que fizermos de 
nossos filhos. Tudo depen-
derá do caráter que neles 
forjamos. Que responsabi-
lidade dos pais e mestres! 

O ensino mais eficiente é 
o exemplo. A árvore produz 
fruto segundo sua espécie. 
A Bíblia cita um provér-
bio: “Tal mãe, tal filha” (Ez. 
16:44). Há poucos dias a 
polícia prendeu, em Cam-
pinas, o pai, como líder, e 
o filho, coparticipante de 
uma quadrilha de trafican-
tes de drogas. 

O lar é a primeira esco-
la para educar as crianças. 
Deve ser um recanto de 
aconchego, de acolhimen-
to para se refestelar, usu-
fruir do companheirismo e 
refazer suas energias a fim 
de enfrentar, com alegria, 
as labutas do dia seguin-
te, deve ser um ninho de 
amor, onde seus familia-
res anseiem por partilhar 
do carinho, do afeto, do 
bem-estar e daí sair para 
distribuir aos demais, a 
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Opinião
Editorial

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

Filosofando Leondenis Vendramim 
é professor de Filosofia,  Ética e História

Atmosfera do Lar

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

Nossos pensamentos geram ideias e sentimentos

02
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Entendo que vivemos 
em função de nossos de-
sejos e interesses (que 
nascem de nossos ideais 
e também de nosso pri-
mitivismo – instintos), e 
eles nos impulsionam ao 
progresso em busca da 
sabedoria e da ilumina-
ção ou então nos levam 
aos vícios e paixões que 
nos aproximam das som-
bras e nos jogam para os 
campos da inferioridade.

O fruto dos pensamen-
tos inferiores são as más 
ações que tornam opaco 
nosso corpo espiritual, 
acorrentando-nos por 
sua própria materiali-
dade e condenando a 
ficarmos encarcerados 
em sintonia nas baixas 
regiões do mundo espi-
ritual.

Transforme a própria 
consciência na sentinela 
dos seus pensamentos. 
Para isso, três princípios 
são importantes: 

Seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Suas leituras definem os seus sentimentos. 
Seu trato pessoal com os outros esclarece até que ponto você tem progredido. André Luiz (1)

Usar de honestidade 
para consigo mesmo. 
Ninguém pode enganar a 
si mesmo todo o tempo.

Manter a mente aber-
ta, livre de ideias precon-
cebidas, a fim de aceitar 
aquilo que ainda não 
compreende e vencer os 
próprios preconceitos e 
mitos.

Conservar boa von-
tade e disposição para 
ouvir, ler e aprofundar 
conhecimentos.

O líder americano que 
buscava a luz da liber-
dade social para seus 
irmãos destacava a im-
portância de refletir os 
pensamentos; Martin 
Luther King Jr., buscando 
uma educação superior, 
do ser espiritual, desta-
cava: “A função da edu-
cação é ensinar a pessoa 
a pensar intensamente 
e a pensar criticamente. 
Inteligência mais caráter 
– esse é o objetivo da ver-

dadeira educação”.
Num discurso, ele re-

clamava que as pessoas 
queriam as coisas pron-
tas: “Existe uma busca 
quase universal por res-
postas fáceis e soluções 
semielaboradas. Nada 
perturba tanto algumas 
pessoas como ter de 
pensar”.

O mentor de Chi-
co Xavier, o espírito 
Emmanuel recomenda: 
“Comparemos a mente 
humana – espelho vivo 
da consciência lúcida – 
a um grande escritório, 
subdividido em diver-
sas seções de serviço. 
Aí possuímos o Depar-
tamento do Desejo, em 
que operam os propó-
sitos e as aspirações, 
acalentando o estímulo 
ao trabalho; o Depar-
tamento da Inteligên-
cia, dilatando os patri-
mônios da evolução e 
da cultura; o Departa-

mento da Imaginação, 
amealhando as riquezas 
do ideal e da sensibili-
dade; o Departamento 
da Memória, arquivan-
do as súmulas da expe-
riência, e outros, ainda, 
que definem os investi-
mentos da alma.” (2) 

Essa consciência so-
mos nós, o espírito que 
busca a felicidade junto 
à vida e ao Criador, e es-
tamos aprendendo que 
para ser feliz é preciso tão 
pouco, como a conquista 
de uma vida simples, nas 
coisas materiais – apenas 
o necessário, o básico –, 
e nas coisas espirituais, a 
consciência tranquila e a 
fé no futuro.

1) André Luiz (Chico 
Xavier) - Agenda cristã, 
cap. 32 – FEB.
2) Emmanuel (Chico 
Xavier) - Pensamento e 
vida – FEB.

Quem nunca ouviu o ditado popular: “quem 
planta, colhe!”?

Às vésperas da comemoração do Dia do Vo-
luntariado no Brasil, a redação d’O Semanário 
repercuti na edição de hoje, duas pautas que 
trazem bons exemplos da importância de fazer 
o bem.

Seja pensando em suprir alguma necessidade 
pessoal, ou vislumbrando oportunidades de tra-
balho, por exemplo, o trabalho voluntariado tem 
tido cada vez mais espaço na vida das pessoas.

Motivação ou incentivo, convidamos você a 
conhecer a história da Maria Júlia, voluntária na 
causa animal, e também da Maria José, atuante 
na Adusmec, uma associação que auxilia usuá-
rio da saúde mental de Capivari.

E, para complementar, tem a história da pro-
fessora Elizete, que compartilhou com a gente 
como conseguiu revitalizar a área verde do bair-
ro Nova Capi. Através do exemplo, ela cativou os 
vizinhos a participarem com ela dessa missão, 
trazendo de volta a vida para o espaço que cerca 
o bairro.

Assim deve ser a vida, cheia de exemplos. 
Como os caminhos, vão existir os bons e os maus 
exemplos, cabe ao ser humano fazer a escolha e 
se engajar no que mais convém com o seu estilo.

Que a história da Maria Júlia, da Maria José e 
da Elizete possa cativar você a, de alguma forma, 
fazer a sua parte para tornar o ambiente que 
vive, cada dia melhor.

Nem tudo depende do poder público ou do 
outro. Muitas vezes, pequenas atitudes podem 
transformar toda uma comunidade, e também 
a sua vida.

Que tal tentar?

Quem planta, colhe! felicidade, a ternura e a es-
piritualidade das quais se 
proveu plenamente. 

Cada membro deve de-
fender o seu lar como a ga-
linha que matou o gavião, 
a fim de proteger seus pin-
tinhos. Embora saibamos 
que não há um lar sequer 
perfeito, pois os humanos 
são defectivos, todos de-
vem porfiar pelo lar ideal e 
inatacável. 

Nosso lar é um santuá-
rio adornado pelo amor, 
onde pai e mãe exercem 
o papel divino de abrigar, 
proteger, alimentar e edu-
car os filhos. 

A Constituição Brasileira 
garante a inviolabilidade 
do lar “salvo em caso de 
flagrante delito ou desas-
tre, ou para prestar socor-
ro, ou, durante o dia, por 
determinação judicial” 
(Artº 5º, Inciso XI).

Aristóteles (384-322 
a.C.) ensinava um tipo 
de educação espartana, 
selecionando aos 7 anos, 
as crianças saudáveis e eli-
minando as doentes, ou, 
com defeitos físicos. Pre-
parando-as para o conví-
vio social. 

A educação é responsa-
bilidade do Estado. Para 
ele, os infantis aprendem 
copiando e repetindo as 
virtudes e atitudes dos 
pais. Alguns educadores 
creem que a educação 
deve começar quando ain-

da está no ventre materno. 
A educadora Ellen White 

afirma que deve iniciar em 
casa, assim que a criança 
entenda a primeira palavra 
e ir à escola aos sete anos. 
(Orientação da Criança, 
p. 26). Para ela os filhos 
aprendem dos exemplos 
paternos. Os genitores de-
vem se preocupar com a 
formação do caráter mo-
ral de seus descendentes 
e passar uma educação 
integral, física, moral, es-
piritual e social.

Marido e esposa devem 
estar intimamente unidos 
em seu trabalho na escola 
do lar. Devem ser muito 
ternos e comedidos na lin-
guagem, bondosos e cor-
teses um para com o outro, 
agindo de tal maneira que 
se possam respeitar mu-
tuamente. Cada qual deve 
ajudar o outro a trazer para 
o lar uma atmosfera agra-
dável e sadia. Não devem 
divergir na presença dos fi-
lhos. Sempre deve ser con-
servada a dignidade cristã.

A mãe deve ter a preemi-
nência na obra de educar 
os filhos, pois os pais têm 
outras atividades. Pela as-
sociação quase constante 
com os filhos, especial-
mente durante seus mais 
tenros anos, deve ser sem-
pre sua instrutora e com-
panheira especial. Os pais 
devem ensinar o respeito 
e a obediência implícita, 
tanto na palavra como na 

ação, elevando assim os 
filhos. Tal educação signi-
fica muito mais que mera 
instrução. (Orientação da 
Criança, p. 24).

Os pais devem falar 
palavras retas e verazes, 
manter eles mesmos pu-
reza de coração e vida se 
quiserem que os filhos 
sejam puros. As crianças 
crescem segundo as in-
fluências daqueles que os 
rodeiam. Se são educados 
pelos que são barulhentos 
e violentos, tornam-se ba-
rulhentos e violentos. Caso 
os genitores desrespeitem-
-se, discutam, gritem e 
briguem, seus filhos serão 
sem respeito para com eles 
e entre eles, gritões e bri-
guentos e provavelmente 
darão trabalho à polícia. Se 
descuidarem da educação 
dos filhos enquanto novos, 
serão vergonha para pais e 
preocupação para a socie-
dade amanhã.

“Os filhos são heran-
ça do Senhor” (Sl 127:3), 
os genitores e tutores são 
mordomos para escrupu-
losamente tratá-los com 
amor e firmeza, de manei-
ra cristã. 

O sábio Salomão acon-
selha: “Instrui o menino no 
caminho que deve andar, e 
até quando envelhecer não 
se desviará dele”. (Pv. 22:6) 

A Receita Federal do 
Brasil divulgou um comu-
nicado na última semana, 
destinado aos Microem-
preendedores Individuais 
(MEI’s). O informativo 
alerta os empresários que 
possuem MEI’s e que estão 
inadimplentes com as men-
salidades, para regularizar 
as dívidas até 31 de agosto.

Quem não o fizer, es-
tará sujeito a exclusão do 
SIMEI e do Simples Nacio-
nal, além de ficar inscrito 
na dívida ativa a partir de 
setembro.

A Receita Federal fará o 
encaminhamento dos dé-
bitos da seguinte forma: 

• INSS - Débitos de 
INSS serão encaminhados 
à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) 
para inscrição em Dívida 
Ativa da União, com acrés-
cimo de 20% a título de 
encargos; 

• ISS - Débitos de ISS 
serão encaminhados aos 
Municípios para inscrição 
em Dívida Ativa do Muni-

cípio, com acréscimo de 
acordo com a legislação 
municipal.

• ICMS - Débitos de 
ICMS serão encaminha-
dos aos Estados para ins-
crição em Dívida Ativa do 
Estado, com acréscimos 
de acordo com a legisla-
ção estadual.

Uma vez inscrito em dí-
vida ativa, os débitos sofrem 
acréscimos legais conforme 
o atraso permanecer. 

Para consultar, é pre-
ciso acessar o portal do 
Simples Nacional, através 
do site www8.receita.fa-
zenda.gov.br/SimplesNa-
cional.

O SEBRAE Aqui e a 
Casa do Empreendedor 
de Capivari também estão 
disponíveis para auxiliar 
os microempreendedores 
em caso de dúvidas quan-
to à regularização do MEI. 

Os telefones para con-
tato são 3491-9386 e 3491-
9388, com funcionamento 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h30 às 16h30.

MEI’s tem até dia 31 
para regularizar débitos
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ECOSPORT 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:

PAULO JÉFFERSON DOS SANTOS e THAÍS IDIANA 
ALVES, sendo o pretendente: natural Capivari-SP, onde 
nasceu, aos 24/02/1992, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, domiciliado e residente em Rafard-SP, Rua 
Domingos Boscolo, 300, Popular, filho de Paulo Moura 
dos Santos e Tereza Pereira dos Santos; e a pretendente: 
natural de Rafard-SP, onde nasceu, aos 23/04/1987, pro-
fissão: desempregada, estado civil: solteira, domiciliada e 
residente em Rafard-SP, Rua Luis Soncin, 410, Popular, 
filha de Odair Alves e Solange Aparecida Sampaio Alves.

Rafard, 24 de agosto de 2021.

Rosane Mila Peixoto - Oficial e Tabeliã

04Classificados

“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

20/08 - Sebastiana Barbosa Costa - 80 anos

21/08 - Ramira de Oliveira Panserini - 87 anos

21/08 - Dorival de Jesus Balthasar - 66 anos

21/08 - Edison Armanhe Floriano - 74 anos

22/08 - Olivia Correa de Camargo André - 87 anos

22/08 - Juliana Lima dos Santos - 24 anos

22/08 - Donisete Aparecido Coa - 65 anos

22/08 - João Carlos Dalla Piazza - 69 anos

22/08 - Otavio Tognin - 87 anos

23/08 - Paulo Magela Pedrosa - 74 anos

23/08 - Maria Aparecida Magalhães Caetano - 70 anos
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Governo do Estado sanciona lei que cria 
Região Metropolitana de Piracicaba 

VITÓRIA | Secretaria de Desenvolvimento Regional apresentará proposta que inclui a sociedade civil e vereadores nos Conselhos de Desenvolvimento 

O Governador do Esta-
do de São Paulo, João 
Doria, sancionou na 

terça-feira (24), em cerimônia 
no Palácio dos Bandeirantes, 
a Lei Complementar que cria 
a Região Metropolitana de Pi-
racicaba. 

A iniciativa faz parte do 
Projeto de Desenvolvimento 
Regional do Estado que tem 
como objetivo promover uma 
nova organização territorial 
em São Paulo, assim, pro-
movendo políticas públicas 
e repasse de recursos para so-
lução de problemas regionais.  

“Este é um Governo mu-
nicipalista e é por isso que 
estamos aqui. Temos bons 
exemplos no passado e mui-
tas realizações no presente”, 
afirmou o Governador. “Nós 
estamos aqui construindo o 
futuro com a sanção das leis 
que criam essas duas novas 
regiões e, com isso, eleva-
mos a importância de todas 
as cidades que as integram. 
Prefeitos e prefeitas sabem a 
importância que é estar em 
uma Região Metropolitana”, 
acrescentou Doria. 

A última discussão sobre a 
regionalização do estado de 
São Paulo foi em 1984, com 
o então Governador Franco 
Montoro. Em quase 40 anos, os 
municípios paulistas tiveram 
um expresso desenvolvimento, 
surgindo o desejo de prefeitos, 
Parlamentares e sociedade ci-
vil para um novo processo de 
organização regional.  

A criação da Região Me-
tropolitana foi desenvolvida 
com base em estudo feito em 
parceria com a Fundação Sis-
tema Estadual de Análise de 
Dados (SEADE). A proposta 
de nova regionalização teve 
como premissas principais 
manter tanto quanto possível 
as divisões existentes, consi-
derando também o nível de 

integração regional entre os 
municípios. 

“Nosso Governo promove 
uma nova regionalização do 
Estado, algo que ficará como 
um legado para os próximos 
Governadores. Esse trabalho 
faz com que São Paulo tenha, 
após a decisão da Assembleia 
Legislativa até o final do ano, 
nove Regiões Metropolitanas, 
oito Agrupamentos Urbanos 
e 14 Regiões de Estado”, de-
clarou o Vice-Governador Ro-
drigo Garcia, que também é 
Secretário de Governo. 

Após institucionalizada, a 
Região Metropolitana promo-
verá a criação de um Conselho 
de Desenvolvimento, de cará-
ter deliberativo e normativo, 
composto por representantes 
das Prefeituras Municipais, do 
Estado, das Câmaras Munici-
pais por meio do Parlamento 
Regional e da Sociedade Civil. 
Estes também serão respon-
sáveis por criar as Câmaras 
Temáticas em cada área de 
interesse comum como: meio 
ambiente transporte e saúde. 
Também será criada autar-
quia vinculada à Secretaria 
de Desenvolvimento Regio-
nal para auxiliar as Regiões 
com projetos de interesse 
comum dos municípios, es-
tabelecer metas, e executar 
outras funções técnico-con-
sultivas, além do Fundo de 
Desenvolvimento, nos quais 
tanto Estado, municípios e or-
ganizações aportam recursos 
para investimentos e solução 
de problemas da região. 

“É um conceito de esta-
do mais moderno, de uma 
gestão que supera os limites 
entre um município e outro 
e trabalha em conjunto, algo 
que foi extremamente fun-
damental durante a pande-
mia no Estado de São Paulo”, 
Marco Vinholi, Secretário de 
Desenvolvimento Regional 

do Estado. 
O Governo do Estado, por 

meio da Secretaria de Desen-
volvimento Regional revisou a 
Lei Complementar nº 760, de 
01 de agosto de 1994 que esta-
belece as diretrizes para a Or-
ganização Regional do Estado 
e agora propõe sua alteração 
para inclusão da sociedade 
civil em todos os Conselhos 
de Desenvolvimento das Uni-
dades Regionais já instituídas 
por Lei e aquelas que estão 
sendo propostas por meio do 
Projeto de Desenvolvimen-
to Regional. O Projeto de Lei 
Complementar que insere o 
grupo no processo de planeja-
mento para o desenvolvimen-
to social, econômico e político 
das Regiões será concluído e 
encaminhado para aprovação 
da ALESP. 

O Estado ainda criou o 
“Parlamento Regional”, que 
integrará os vereadores de 
São Paulo à Governança In-
terfederativa proposta com 
a Nova Regionalização. Os 
representantes da Câmaras 
Municipais dos 645 municí-
pios paulistas terão partici-
pação efetiva nos Conselhos 
de Desenvolvimento.  

Agora, criam-se mecanis-
mos para um planejamen-
to regional que viabilizará o 
desenvolvimento econômico 
das regiões, elevando a quali-
dade de vida dos cidadãos e 
a redução das desigualdades 
regionais. A Nova Regionali-
zação ainda contribui para a 
articulação entre diferentes 
instâncias de governo para 
melhor utilização de recursos.  

Para o prefeito de Rafard, 
Fábio dos Santos, a expecta-
tiva é que os municípios se 
desenvolvam de forma orga-
nizada, ampliando as opor-
tunidades de boa gestão e 
capacidade de investimentos.

“A sanção dessa lei trará 

muitos benefícios para nossa 
cidade. A região terá, a partir 
de agora, uma governança 
com acompanhamento di-
reto por uma agência que faz 
a gestão de câmaras técni-
cas, sendo que passam atuar 
em conjunto em aspectos 
econômico, social e político. 
Estamos muito felizes com 
mais essa grande conquis-
ta e temos a certeza de que 
estamos no caminho certo. 
Rafard certamente será ain-
da mais desenvolvimento!”, 
comemorou Santos. 

O Deputado Estadual, Ro-
berto Morais, disse que é a 
conclusão de um grande pro-
jeto e o início de outro maior. 
“Agora nós temos ainda mais 
instrumentos para buscar re-
cursos que beneficiem a to-
dos. Acredito muito na força 
da nossa Região. Desde que 
eu cheguei na Assembleia, 
nós trabalhamos muito para 
que Piracicaba fosse líder des-
sa região e independente de 
Campinas. Estamos no cami-
nho certo para o crescimento, 
representados pela grandeza 
e potenciais econômicos, tu-
rísticos, agrícolas e sociais de 
todos os municípios”, afirma 
o parlamentar. 

Divulgação/Prefeitura de Rafard

Da direita para a esquerda, prefeito de Rafard, Fábio dos Santos, e Vitão Riccomini, 
chefe do Executivo em Capivari, durante solenidade que sancionou lei 

Histórico
A Lei Complementar Nº 

1.178, de 26 de junho de 2012, 
institucionalizou a Aglome-
ração Urbana de Piracicaba. 
Desde então, a região de Pi-
racicaba teve um exponen-
cial crescimento econômico 
e demográfico, possibilitando 
que se torne uma Região Me-
tropolitana.  

Em maio de 2021 a Secre-
taria de Desenvolvimento 
Regional apresentou em au-
diência pública na Associação 
Comercial e Industrial de Pira-
cicaba o projeto para criação 
da Região Metropolitana de 
Piracicaba. 

“O dinamismo econômico 
e demográfico da região está 
possibilitando que Piracicaba 
deixe o título de Aglomera-
do Urbano e passe a ser uma 
Região Metropolitana. Este é 
o primeiro caso no país”, ex-
plicou em audiência pública 
o Consultor da SDR, Marcos 
Campagnone. 

Na proposta apresentada 
pelo poder executivo estadual 
integravam a nova unidade re-
gião 25 municípios, destes, 23 
já compreendiam o Aglome-
rado Urbano de Piracicaba.  

A Lei Complementar nº 

22/2021 que cria a Região 
Metropolitana de Piracicaba 
teve aprovada além de seu 
texto original uma emenda 
de retirada do município de 
Laranjal Paulista da nova 
unidade regional após soli-
citação da própria Prefeitura 
Municipal.  

As 24 cidades que compõe 
a nova RM são: Águas de São 
Pedro, Analândia, Araras, Ca-
pivari, Charqueada, Conchal, 
Cordeirópolis, Corumbataí, 
Elias Fausto, Ipeúna, Iracemá-
polis, Leme, Limeira, Mom-
buca, Piracicaba, Rafard, Rio 
Claro, Rio das Pedras, Salti-
nho, Santa Gertrudes, Santa 
Maria da Serra e São Pedro, 
além de Pirassununga e Santa 
Cruz da Conceição, adicio-
nados após estudo realizado 
pela SEADE. Juntos, possuem 
população estimada em 1,5 
milhão e um Produto Interno 
Bruto de R$ 76,82 bilhões. 

Os serviços e indústria são 
os que mais contribuem na 
geração de riqueza da região, 
representando 52,2% e 35,9%, 
respectivamente. 

Agora sancionadas, as Leis 
entram em vigor na data de 
publicação no Diário Oficial 
do Estado. 

A Secretaria da Educação 
da Prefeitura de Capivari co-
municou na tarde de quar-
ta-feira (26), a ampliação da 
retomada gradativa da volta 
às aulas, que deve acontecer 
a partir de 1º de setembro. 
Todas as ações elaboradas 
seguem o Guia de Implemen-
tação de Protocolos de Retor-
no das Atividades Presenciais 
nas Escolas de Educação Bá-
sica – MEC.

Segundo a nota, no pro-
cesso de volta às aulas pre-
senciais, serão respeitadas 
as normas sanitárias, os cui-
dados e mudanças de rotina, 

EDUCAÇÃO | Retomada gradativa da volta às aulas deve acontecer a 
partir de 1º de setembro

Capivari anuncia ampliação das 
aulas presenciais em escolas e creches

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.

de forma a não impactar na 
taxa de transmissão do co-
ronavírus. 

“Esses cuidados são neces-
sários para que ocorra o avan-
ço no processo de abertura 
das escolas, sem retroceder 
no combate à pandemia e 
garantir a segurança dos alu-
nos, dos professores, gestores 
e profissionais da educação”, 
ressaltou Rafael Silveira dos 
Santos, secretário da Educa-
ção de Capivari.

Rafael explica que a am-
pliação da capacidade nas 
escolas municipais da ci-
dade, a partir de setembro, 
funcionará em esquema de 
rodízio, sendo admitidos, no 
mínimo 50% dos alunos e no 
máximo, 100%, respeitando o 
distanciamento de um metro 
entre eles em áreas cobertas. 

De acordo com o secretá-
rio, os alunos frequentarão a 
semana inteira, em jornada 
completa, tanto para o ensi-
no regular (fundamental I e 
II), EICAP’s e EJA. Caso haja 
necessidade de rodízio pela 

capacidade física das esco-
las, as mesmas ocorrerão em 
duas turmas em semanas al-
ternadas. 

Nas creches, o limite má-
ximo será de 60% dos alunos, 
por quatro horas diárias, em 
dois turnos, nas turmas de 
maternal l e maternal ll, ini-
cialmente.

“Sabemos que diversos se-
tores sofreram com a pande-
mia da Covid-19, e a educação 
foi um desses, agora com essa 
retomada gradativa vamos po-
der mensurar o nível de defa-
sagem dos alunos, lembrando 
sempre que o vírus ainda existe 
e vamos tomar todos os cuida-
dos desde a entrada somente 
com máscara, as marcações 
no chão e demais cuidados”, 
afirmou Santos.

Para mais informações, os 
pais podem fazer contato com 
a escola em que o aluno está 
matriculado, ou acessar o site 
da Prefeitura de Capivari (ca-
pivari.sp.gov.br) e consultar o 
manual com todos os proce-
dimentos que serão adotados.

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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NOVELAS

Império – Globo – 21h - sexta-feira: Manoel se 
preocupa ao notar que Enrico vê Josué saindo 
de seu bar. Cláudio aceita organizar a festa de 
Magnólia e Severo, mas impõe algumas condi-
ções. Cristina acerta com Patrício de fazer a nova 
coleção da joalheria Império. Maria Clara ouve a 
voz de seu pai no telefone de Josué e fica intri-
gada. Mário Borriello e Antoninho aprovam os 
desenhos de Orville para o Carnaval. Arnoldão e 
Juliane confirmam o namoro para Xana e Naná. 
Enrico se lembra do último Ano Novo que passou 
com a família. Cora descobre que o anel de José 
Alfredo sumiu. Amanda visita Leonardo. Cláudio 
brinda com a família e a equipe do restaurante. 
Salvador e Helena ficam juntos. Todos na casa 
de Xana se confraternizam. Cora vê José Alfredo.

Pega Pega - Globo - 19h - sexta-feira: Antônia avi-
sa a Expedito e Domênico que precisam manter 
sigilo total para investigar os garçons. Antônia 
promete a Domênico que investigará Júlio e 
Nelito. Tânia conta a Luiza que viu Sandra He-
lena beijando Eric no Baile de Máscaras. Antônia 
diz a Nelito que tem forte desconfiança de que 
um dos ladrões do hotel é garçom e questiona 
o irmão sobre Júlio. Antônia pede a Nelito que 
não conte nada a ninguém sobre a investiga-
ção. Tânia mente para Luiza ao dizer que Eric 
e Sandra subiram de mãos dadas no elevador. 
Douglas fica arrasado ao ser indagado por Luiza 
sobre Eric e Sandra Helena. Luiza pede um tem-
po para Eric. Nelito informa a Antônia que eles 
terão que dormir fora de casa por causa de um 
vazamento de gás. Júlio convida Antônia para 
ficar em sua casa. Athaíde pergunta a Timóteo 
se foi ele quem passou a informação da foto do 
Galaxie para o ladrão do Carioca Palace. Dílson 
vê a foto de Dom quando criança e percebe a 
semelhança com seu irmão desaparecido. Júlio 
estranha as atitudes de Antônia com ele.

Nos Tempos do Imperador - Globo - 18h - sexta-

-feira: Pedro e Luísa decidem viver seu amor. Sa-
muel resgata Pilar, que desmaia na rua. Samuel 
vê quando Pedro beija Luísa. Pilar arde em febre. 
Dolores sonha com Pilar e afirma a Eudoro que 
a irmã voltará para lhe buscar. Tonico afirma a 
Nélio que se vingará de Pilar e Jorge/Samuel. 
Pedro confronta Thereza sobre a visita de Nino 
à Quinta. Lota decide voltar para a roça com 
Batista. Lupita rouba Borges, mas acaba tendo 
que se livrar do dinheiro, que fica com Quinzinho. 
Samuel e Olu confrontam Zayla por ter mentido 
para Pilar. A Madre readmite Pilar no curso de 
parto do convento. Thereza vê quando Pedro e 
Luísa se beijam apaixonadamente.

Malhação - Globo - 17h30 - sexta-feira: Cobra vê 
quando Duca segue Luiz e Diego, que estão 
com Bianca. Pressionado por Delma, Pedro se 
desculpa por ter mentido para Gael. No ensaio, 
todos estranham a ausência de Bianca, e Lírio 
desconfia de Jade. Luiz e Diego percebem que 
estão sendo seguidos. Lucrécia pede que Jade 
se prepare para substituir Bianca. Duca conse-
gue resgatar Bianca. Lobão chega com Cobra à 
Ribalta. Bianca e Duca desconfiam da armação 
de Jade e Cobra. Lobão provoca Gael ao ques-
tionar sua paternidade na frente de Karina. Mar-
celo tenta se aproximar de Delma. Bianca con-
segue chegar à Ribalta a tempo de protagonizar 
o espetáculo. Bianca discute com Jade.

Nazaré - Band - 20h25 - sexta-feira: Nasce o 
bebê de Erica no meio da sala da mansão dos 
Blanco. Cris e Luiz conversam sobre a paterni-
dade do recém-nascido. O policial misterioso 
invade a casa de Nazaré e Matilde, ele vasculha 
tudo, mas quando Joaquim e Dolores chegam 
no local, o rapaz se esconde. Erica decide ficar 
com a filha. Logo em seguida, Cris e Luiz che-
gam para visitar a criança. Laura pede ajuda do 
amigo inspetor para investigar Verônica, mas ele 
nega. O policial consegue o número de Nazaré 
e liga para ela. A jovem fica assustada e telefona 
para Joaquim, que lhe dá um conselho de an-
dar sempre armada. Duarte e Bárbara cuidam 
dos últimos preparativos para o casamento. Cris 
avisa a família que o bebê de Erica nasceu. Cris, 
Luiz e Erica fazem o exame de DNA e aguardam 
o resultado. O policial se aproxima de Toni. Ber-
nardo diz para Duarte que ele não pode se casar 
com Bárbara, pois sabe que ele ainda gosta de 
Nazaré. Pipo perde o celular e Matias vai até o 
hospital procurar. Lá, ele pega na mão de Sofia e 
ela acorda do coma.

Chiquititas - SBT - 20h50 - sexta-feira: Duda tira 
satisfação com Marian e diz que jamais teve 
nenhum tipo de interesse por Janu. Geraldo 
pede para as crianças se arrumarem para irem 
ao show da Marina Elali. No hotel, as chiquititas 
fazem uma apresentação musical no palco. A 
plateia entra em êxtase e tira diversas fotos das 
chiquititas. A banda local, Rastafeeling, faz uma 
apresentação de reggae com participação das 
Chiquititas. Chega o momento da apresentação 
principal, o show de Marina Elali, que canta a 
música “Show Gol Soul”. Na TV é anunciado que 
as buscas pelo jatinho foram encerradas, pois o 
avião deve ter caído no mar. Todos ficam arra-
sados. Joana tem delírios no hospital e falece. 
Gabriela vai até o orfanato e pede para conver-
sar a sós com Maria. “A sua mamãe foi morar no 
céu”, explica Gabi. Maria chora e é consolada por 
Gabriela. Chico também consola a pequenina e 
diz que todos estarão do lado dela, assim como 
Joana está ao lado de Deus. Em Natal, Thiago 
faz uma apresentação onde canta a música 
“Sossego”, ícone de Tim Maia. O garoto repete 
a performance que o deixou famoso na internet. 
Os bastidores de todas as apresentações são 
exibidos. O diretor (Zédú Neves) da peça musical 
avisa que com o acidente de Tobias, a peça terá 
que ser cancelada. Érica fica triste com a notícia 
e pede para tentarem encontrar um substituto. 
Gabriela leva Maria para a mansão dos Almeida 
Campos. A mulher conversa em particular com 
Marian e explica que Maria ficará na mansão 
com elas. Marian finge que entende e que está 
tudo bem de Maria dormir essa noite no local. 
Neco e Rafa apresentam Lúcia para Binho. Érica 

diz para Francis que a peça dela pode ser can-
celada se não encontrarem um substituto a altu-
ra de Tobias. Francis diz que ele pode substituir 
Tobias e que fará de tudo para decorar o texto 
em uma semana. Marian finge bondade com 
Maria na frente de Gabriela. Maria dorme no 
quarto de Marian. Maria Cecília se assusta com 
um lagarto na ilha deserta onde está um Tobias. 
Os dois encontram uma lagoa com água doce, 
mas Maria Cecília fica temerosa de entrar na 
lagoa. Enquanto isso, em Natal, as chiquititas se 
divertem durante passeio pelas dunas. Samuca 
e Vivi rolam pela areia. As chiquititas também 
fazem um passeio de Dromedário. Gilda (Moni-
que Lafond) visita Eduarda e mostra fotos anti-
gas de Maria Cecília e Tobias juntos. Ela conta 
para Eduarda que Tobias guardava as imagens. 
Eduarda e Gilda se emocionam e se consolam. 
As duas não superaram o fato de interromperem 
as buscas por Tobias e Maria Cecília.

Amores Verdadeiros - SBT - 18h15 - sexta-feira: 

Vitória conta a Adriana a briga entre Nikki e Lilia-
na e pede a ela que fale com Liliana. Adriana se 
compromete a falar com ela e culpa o pai pela 
desavença entre as duas. Josselin diz a Carlos 
que é evidente que Adriana está apaixonada 
por ele. Adriana diz a Vitória que aceitou ter um 
relacionamento com Carlos sem compromisso, 
embora seu sonho fosse se casar e ter filhos. 
Gilda comenta com Paula que tudo indica que 
o Senhor Aníbal reatou seu romance com Can-
delária e surpreende quando a amiga diz que já 
sabia. Candelária se surpreende ao ver Adriana 
diante dela e pergunta se vai desprezá-la como 
fez Vitória. Adriana diz que só está interessada 
em saber do paradeiro de sua filha e implora que 
lhe diga o que sabe. Nelson procura uma casa 
para Kendra.

Coração Indomável - SBT - 18h - sexta-feira: O go-
vernador diz a Doris que localizaram um avião 
em uma ilha próxima e que já estão fazendo os 
trabalhos de resgate. Maria Alessandra alega 
a Joaninha que Karim tem recursos necessá-
rios para realizar a busca. O governador revela 
a Doris que resgataram todos que estavam no 
avião, menos Otávio, que segue desaparecido. 
Maria Alessandra conta a Joaninha que pedirá 
ajuda a Karim antes que os trabalhos de resgate 
sejam encerrados. Doris fala para Mariana que 
irá procurar Otávio. Eduardo diz a Aracely que 
não pode aceitar ter perdido seu melhor amigo. 
O governador declara a Doris que o exército já 
desistiu da busca e Otávio foi dado como morto. 
Clorinda sonda Esther chorando e abraçando a 
roupa de seu bebe. Clorinda diz a Esther que ela 
deveria ouvir José Antonio e ir morar com Simo-
ne. Maria Alessandra pede a Karim que a ajude 
a seguir as buscas, Karim pergunta o que ela 
dará em troca desse favor e ela responde que 
o dará o que ele quiser. José Antonio debate 
com Simone que não quer mais ter filhos com 
Esther, porque ela é uma mulher fraca e não 
deseja passar novamente pelos mesmos sofri-
mentos da primeira gravidez da esposa. Karim 
diz a Teobaldo que eles devem encontrar Otá-
vio com vida, para que assim ele possa cobrar a 
recompensa. Na casa de Maria Alessandra, Doris 
reclama com ela de estar organizando a busca a 
Otávio, Maria Alessandra a expulsa da casa aos 
gritos. Mariana conta a Doris que se Maria Ales-
sandra encontrar Otávio, o mais provável é que 
eles se reconciliem. Eduardo se oferece para 
ajudar na expedição de busca a Otávio. Doris 
afirma a Mariana que se Otávio aparecer vivo, irá 
se casar com ele. Karim diz a Eduardo que duvi-
da que possa encontrar Otávio com vida.

Gênesis - Record - 21h - sexta-feira: Jacó com os 
seus decidem deixar o acampamento e nasce 
seu filho caçula: Benjamin.

FILMES

Plano B - Globo - 15h - sexta-feira: Zoe está cansa-
da de aguardar pelo homem certo. Decidida a ser 
mãe de qualquer maneira, ela elabora um plano, 
marca uma consulta e resolve fazer inseminação 
artificial. Neste mesmo dia conhece Stan, que 
surge como uma possibilidade real de relaciona-
mento. Só que Zoe quer manter o relacionamen-
to no nível da amizade, ao mesmo tempo em que 
precisa esconder os primeiros sinais da gravidez. 
Quando enfim revela a verdade, Stan lhe diz que 
está disposto a encarar a situação.

A Força de um Sorriso - SBT - 23h15 - sexta-feira: 

Carla começou a carreira como sacoleira e Clé-
ber descarregando pedras; mas não permitiram 
que as limitações financeiras de suas origens, os 
impedissem de se tornarem dois dos maiores 
empresários do país. Fundaram a ‘Sorridents Clí-
nicas Odontológicas’ e revolucionaram o merca-
do da odontologia no Brasil, promovendo saúde 
bucal para milhares de pessoas.

Victor Frankenstein - Globo - 1h45 - sexta-feira: 

Ao visitar um circo, o cientista Victor Frankens-
tein encontra um jovem corcunda que lá traba-
lha como palhaço. Após a bela Lorelei cair do 
trapézio, o corcunda sem nome consegue salvar 
sua vida graças aos conhecimentos de anatomia 
humana que possui. Impressionado com o feito, 
Victor o resgata do circo e o leva para sua pró-
pria casa. Lá, lhe dá um nome, Igor, e também 
uma vida que jamais sonhou, de forma que pos-
sa ajudá-lo no grande objetivo de sua vida: criar 
vida após a morte.

O Beijo No Asfalto - Globo - 3h15 - sexta-feira: 

Baseado na peça homônima escrita por Nelson 
Rodrigues. Ao presenciar um atropelamento, 
Arandir, um bancário recém-casado, tenta socor-
rer a vítima, mas o homem, quase morto, só tem 
tempo de realizar um último pedido: um beijo. 
Arandir beija o homem, mas seu ato é flagrado 
por seu sogro Aprígio e fotografado por Amado 
Ribeiro, um repórter policial sensacionalista.

Áries - De 21/03 a 20/04: O Sol vai ativar seu trabalho e sua rotina. Tome cuidado com o descuido com 
a saúde. Os detalhes farão a diferença: seja pontual, seja observador. A semana vai trazer situações que 
exigirão de você atitude imediata. Tome cuidado para não ficar em cima do muro ou deixar para depois, 
porque depois pode ser tarde demais. Cuidar bem das finanças também é indicado para evitar surpresas 
no futuro. Você pode estar bem mais desconcentrado nas suas relações. Tome cuidado para não se deixar 
levar por excesso de preocupações e trabalho. Para manter as relações positivas, não se isole tanto e man-
tenha as pessoas de quem gosta perto de você, compartilhando mais suas necessidades e o seu dia a dia. 
Aos que estão à procura, a semana não traz tantas surpresas para o amor, mas a sua rotina está agitada e 
você pode esbarrar em alguém especial quando menos esperar. O trabalho é o mais ativado nesta semana, 
mas isso não quer dizer que não será desafiador. Tome cuidado com a necessidade de querer controlar 
tudo, porque você pode se estressar. Soltar vai te fazer bem. 

Touro - De 21/04 a 20/05: A semana vai potencializar seus projetos e sonhos. Momento de se colocar 
em máxima disposição para abraçar o máximo de tarefas possível. Sua criatividade estará alta e você po-
derá fazer bons avanços, realizando o que deseja. Tome cuidado apenas para não voar alto demais, fugindo 
da realidade e acabando preso em ilusões, bem como fazendo escolhas confusas ou contraditórias. O 
Sol ativa sua casa de namoro e paixões. Portanto a semana está mais que potencializada para encontros 
amorosos. Para os casais estáveis, vale a pena surpreender seu amor com um presente ou um passeio, 
aproveitando essa energia do amor. Se estiver solteiro, não perca a chance de passear com os amigos ou 
de fazer atividades novas na rotina, pois você pode conhecer alguém especial. Tome cuidado com amores 
antigos, que podem ressurgir. 

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: O Sol em Virgem vai ativar sua necessidade de lidar com suas emoções. 
Tome cuidado, porque o drama pode aumentar. Sua vitalidade também pode ser afetada e você pode ter 
que diminuir o ritmo e descansar. Questões familiares e domésticas poderão vir à tona, trazendo sua aten-
ção para o lar, e isso pode ser desafiador, porque o trabalho e as obrigações poderão chegar na mesma 
medida, exigindo seu foco. É uma semana para tentar manter o equilíbrio. A família está potencializada. 
Notícias da família poderão trazer maior conexão entre você e eles. Os filhos e os planos dos filhos po-
dem estar na sua pauta com seu par. Visita de amigos em casa podem trazer alegrias e ânimo para você. 
Quem está solteiro pode ter um pouco de preguiça de buscar se relacionar, mas as conversas nas redes 
sociais podem trazer mais ânimo para as paqueras. Seus projetos e suas ações já realizadas poderão ser 
reconhecidos nesta semana. 

Câncer – De 21/06 a 20/07: O Sol em Virgem ativa sua vontade de socializar e sair do casulo. Momento 
em que se comunicar será vital e importante, além de fazer pequenas viagens que te farão muito bem. 
Bom momento para comunicar suas ideias e expor situações, trazendo à tona sua verdade e fazendo ne-
gócios. Semana que expõe suas fragilidades, mas também traz ajudas em sua direção. Saiba ser aprendiz 
da vida e trabalhe sua humildade. As amizades estarão favorecidas e, por meio delas, você poderá conhe-
cer pessoas novas. Passeios e viagens trarão leveza e novas ideias. É momento de se expor, e isso atrairá 
as pessoas. Para as relações estáveis, conversas poderão acontecer, trazendo mais entendimento para a 
relação. Tome cuidado com radicalismos e teimosias. Sua carreira precisa de renovação. O momento pode 
ser propício para fazer novos cursos; até uma transição de carreira poderá ser cogitada. 

Leão - De 21/07 a 22/08: A entrada do Sol em Virgem ativa seus valores e limites. Você poderá ficar 
bem irritado se tiver sua privacidade invadida. Bom momento para colocar algo em prática e realizar coi-
sas de modo sistemático e disciplinado. Trabalhar melhor sua relação com o corpo e sua alimentação é 
indicado para ter mais vitalidade e saúde. Ter persistência é o desafio, então não desista. A semana prioriza 
afetos que trazem segurança, portanto você não vai querer dar muita bola para paqueras bobas e que não 
tenham futuro. Você estará bem objetivo e com vontade de enraizar, portanto, se estiver alguma relação 
no início, poderá querer levá-la adiante. Semana de “ou vai, ou racha” para quem está em cima do muro. 
Para quem está em um relacionamento estável, vale a pena sonhar e realizar coisas em conjunto, para 
aproximar. Jantares românticos ou passeios poderão encher seus olhos. A carreira pode expandir, assim 
como as responsabilidades. 

Virgem - De 23/08 a 22/09: Sol entra em Virgem nesta semana, e isso ativa sua essência e sua verda-
de. É muito mais fácil para você realizar suas intenções e reafirmar sua identidade. Aproveite o magnetismo 
e tome atitudes. A semana te favorece, trazendo o que precisa até você. Aposte em não se limitar por nada; 
avanços e progressos pautam a semana, portanto você conseguirá sair de situações limitantes conquis-
tando aquilo que deseja. A Lua passa pelo setor das relações nesta semana, mas faz uma oposição ao Sol 
em Virgem, portanto as relações podem ser mais desafiadoras se você sentir que não está tendo o retorno 
que deseja. Conversas e até brigas podem acontecer. Tome cuidado com atitudes impulsivas. Ter equilí-
brio será o desafio: ajudar o outro, mas não se perder de si mesmo. A semana traz mudanças no trabalho. 
Você poderá conquistar novos ares se tiver coragem e agarrar as oportunidades e os desafios que estão 
surgindo. É importante se comprometer com seu crescimento e ousar realizar suas ideias. Persistência e 
foco são importantes. 

Libra - De 23/09 a 22/10: A semana pode trazer um pouco de isolamento, sentimento de solidão ou 
a necessidade de se distanciar para refletir. Quem traz essa necessidade é a entrada do Sol em Virgem, 
portanto ter seus momentos em paz para organizar a sua vida será indicado. Cuidar da saúde também. 
Tome cuidado com emoções intensas demais e não acabe sendo muito radical ou se sensibilizando por 
tudo e todos. As relações podem te abalar e trazer inseguranças. Cuidado com mágoas ou sentimento de 
inadequação. É importante dialogar e deixar as coisas esclarecidas. Brigas podem acontecer nas relações 
antigas. Momento de ser companheiro e não deixar de expor suas emoções. Semana para se organizar e se 
colocar à disposição. Poderá ser preciso realizar trabalhos que considera chatos ou menos interessantes, 
mas esses trabalhos serão de grande ajuda para toda a sua rotina e para o seu trabalho atual. Fazer um 
pouco mais e ser útil a quem precisa poderá trazer bem-estar e satisfação. 

Escorpião - De 23/10 a 21/11: O Sol em Virgem vai ativar sua área de amigos. Seus planos e projetos 
podem despertar o interesse dos outros, trazendo parcerias e pessoas para estar junto com você nessas 
realizações. Portanto realizar e colocar em prática suas ideias são posturas mais que necessárias. A semana 
também traz badalação e diversão, além de uma boa dose de criatividade. O amor está te rondando e cer-
tamente surgirão convites para passeios e muita paquera para quem está solteiro. Pessoas novas no seu 
trabalho poderão te interessar. Aos casados e comprometidos, aguardem bons momentos nesta semana, 
com muita troca e companheirismo. A semana favorece sua popularidade e poderá trazer boas ideias ao 
seu grupo. Trabalho em equipe está favorecido. Mantenha a sua rotina organizada. Você poderá sentir que 
as coisas estão fora de controle e desorganizadas, o que acaba prejudicando seu rendimento. É importante 
dosar e não descuidar da sua saúde. 

Sagitário - De 22/11 a 21/12: A semana tem muito agito e uma boa necessidade de descansar. Você 
pode oscilar entre dias de muita produtividade e outros de muita preguiça. Tome cuidado com a procrasti-
nação ou a rigidez excessiva, querendo tudo do seu jeito. As críticas também podem ser um veneno na sua 
semana, então mantenha a postura mais leve. O seu trabalho vai exigir foco e comprometimento. Atenção 
com a displicência e a tendência a não querer se responsabilizar pelas suas atitudes. O amor pode trazer 
alegrias nesta semana. Um amor do passado pode ressurgir. A família também pode ser fonte de motiva-
ção e conforto. É importante se dedicar às relações que estão no início ou elas poderão esfriar. Cuidado 
com o “fogo de palha” de iniciar as coisas sem saber direito se é o que você quer mesmo. Além disso, 
atenção com as impulsividades. O trabalho requer muito empenho, mas vai valer a pena se a sua ambição 
é por crescimento, pois o reconhecimento poderá chegar. 

Capricórnio - De 22/12 a 20/01: O Sol em Virgem desta semana ativa com muita força a sua liberdade 
pessoal e a sua vontade de fazer coisas diferentes. Você poderá planejar uma viagem ou se movimentar 
muito para realizar suas ideias. Cursos e estudos estão favorecidos. A família pode ser também um fator 
de preocupação nesta semana. Mantenha a serenidade para resolver as situações que chegam mudando 
seus planos. O Sol em Virgem desta semana ativa com muita força a sua liberdade pessoal e a sua vontade 
de fazer coisas diferentes. Você poderá planejar uma viagem ou se movimentar muito para realizar suas 
ideias. Cursos e estudos estão favorecidos. A família pode ser também um fator de preocupação nesta 
semana. Mantenha a serenidade para resolver as situações que chegam mudando seus planos. O trabalho 
requer aprendizados novos. É momento de se reinventar para expandir mais. Você poderá sentir uma in-
quietação. Cuidado com a competição ou a tendência a se comparar, saindo do seu foco constantemente 
e não produzindo nesta semana. 

Aquário - De 21/01 a 19/02: O Sol em Virgem traz força, foco e capacidade de levar até o fim suas 
obrigações. A semana acaba trazendo sua atenção muito para suas próprias necessidades e te ajuda a 
mudar e reciclar, faxinando tudo o que for preciso. O foco desta semana fica em sua casa e em sua fa-
mília. Tome cuidado com a raiva e as emoções mais exacerbadas, porque você pode acabar se irritando 
por qualquer coisa. Os romances podem ser intensos e as paixões podem acontecer. Tome cuidado com 
relações intensas e explosivas, mas que acabam trazendo mudanças intensas rapidamente. Além disso, 
fique atento a decisões impulsivas; vale a pena não ser tão radical e buscar o equilíbrio. Ilusões merecem 
cuidado também. Aos que estão em um relacionamento estável, tomem cuidado com brigas por causa de 
ciúme e controle. Semana para resolver pendências financeiras e administrativas. 

Peixes - De 20/02 a 20/03: O Sol em Virgem potencializará as relações e colocará luz nas suas par-
cerias, portanto você poderá enxergar com mais clareza quem é quem. Além disso, pode fortalecer e 
atrair novas parcerias. A semana pode trazer muita necessidade de equilibrar as ações. Espere para tomar 
as decisões e não seja impulsivo. Isso pode ser desafiador, afinal a Lua Cheia traz muita energia, mas as 
oposições a Marte e Mercúrio em Virgem acabam colocando suas ações contra as pessoas — e entrar 
em consenso com elas será essencial para não arrumar briga com tudo e todos. As relações estão muito 
potencializadas. O amor romântico pode ser ativado, mas tome cuidado com a dificuldade de aceitar as re-
gras impostas pelo ser amado. Pode ser necessário acompanhar seu par em alguma atividade do trabalho 
dele ou em algum compromisso, sendo mais companheiro e se doando mais para a relação. 

Dia 27/08
Pamela Bianchi
Marilena Mascarine
Julio César Lira
Pamela Araújo
Sidnei Oliveira
Silvana Aparecida Báu Zuin
Maria Aparecida Marçolla
Fábio Guidetti
Anelise Braggion
Fábio Armelin

Dia 28/08
Aline Rodrigues
Leticia Raveli Ribeiro
Maira Gomes
Florivaldo Aparecido Galvão
Ana Paula Jesus
Elayne Martins
Benedito C. Lopes Gomes
Ricardo Bocchio
Agostinho Dalpian
Fernanda Bugallo
Claudia Martins
Valdomir Ap. Callegari
Nádia Drigo
Leandro Pellegrini Binatto

Dia 29/08
Gisele Almeida
Regiane F. C. Gonçalves
Jaqueline Araujo
Ana Vieira
Rosicleide Moreira
Manoel Martins Godoy
Jhones Albino
Máximo Guidetti
Miriam Oliveira
Junior Quibao

Dia 30/08
Gabriel Henrique dos Santos
Roseli Sheila Dias Pereira
Juliana Silva
Alessandra Arantes
Ana Maura Jesus Alves
Renata Alves
Marcia Oliveira
Emerson Oliveira
Juliana Almeida 
Célia Ap. Orlandin
Romário Pires Duarte
Andressa Rafael Salvato
Mariana de P. dos Santos
Lia Vieira Spavari
Antoninho Quagliato
Divina Conceição Barbosa
Ana de Souza Parizotto
Murilo Kerche de Oliveira
Adalberto Aparecido Abel
Thauani de Oliveira
Frederico José Samblas
Ademilson Querche
Silvana Cristina Borgonovi
Fernando Cruz 

Dia 31/08
Lílian Bossolan
Cleber Otoniel Branco
Glória Camargo
Lena Cancian
Almir Battagin 
Dandara Vigorito Drigo
Ana Paula Souto
Tais Antunes
Pablo Sampaio
Aline Cristina P. Rasmuzen
Isabelle Catharine Veroneze
Elisa Butinhão de Oliveira
Lorena Gnaccarini
Maiara Santos
Mayara Campos
Claudivan Assalin
Roberto Forti
Vinícius Pansserini

Dia 01/09
Claudia Alves
Bianca Bordenali
Rodrigo Cazassa Dias 
Deci Ribeiro
Teresa Moreira
Roseli Ribeiro Felix
Aírton Lemes
Edison Braz Valau
Adilson Pisinato
José Gonçalves
Roberto Serrano
Simone Coelho Ricomini
Cacilda M. de O. Rodrigues
Paulo Roney Cerezer
Nereide Bisin
Rubens Botinhom
Antonio C. Rodrigues Moreira
Augustinho Rony R. de Jesus
Roberval de Almeida
Edilene Fávero da Silva
Mônica Assad Marques
Aírton Lemes
Simone Coelho
Giovanni Annicchino
Cesar Rodrigues Moreira

Dia 02/09
Fernanda Mendonça 
Judite Moreli
Augusto Munaro
Amanda Silva
Michele Stoppa da Silva
Eliana Nascimento
Ercio Carnelós
Aline Cristiane A. da Silva
Eberton Leovaldo Ramos (Beto)
Gisele Andrade Fornaziero
Maria A. B. Ravanelli
Adalberto Ap. Abel Junior
Carla Cristina Nardi
Marcio José de Arruda
Elide Bego
Augusto Munaro
Valter Tales Torres

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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Região teve domingo de queimadas; em 
Rafard, o fogo tirou a vida de uma jovem

FATALIDADE | Mulher de 24 anos morreu após ser atingida pelo fogo, que se alastrou no canavial; três cidades da região sofreram com incêndios ao mesmo tempo

O fim de semana foi pe-
sado na região. No 
domingo (22), foram 

registrados os piores casos de 
incêndio, se forma simultâ-
nea, nas cidades de Rafard, 
Elias Fausto e Mombuca.

Grandes áreas de plantio 
de cana-de-açúcar, eucalip-
to e áreas de preservação 
ambiental foram destruí-
das pelo fogo. Moradias da 
zona rural também ficaram 
a mercê das chamas.

O pior incidente foi em 
Rafard, que registrou a mor-
te de uma jovem, de apenas 

24 anos. Ela teve 90% do cor-
po queimado e não resistiu.

Elias Fausto
A primeira chamada rece-

bida pelo Corpo de Bombei-
ros de Capivari, por volta das 
11h30 do domingo, se deu 
por causa de um incêndio 
em Elias Fausto. Uma gran-
de área ficou tomada pelas 
chamas, e exigiu o trabalho 
da equipe dos Bombeiros 
até por volta das 18h.

Segundo informações, 
uma extensa área foi con-
sumida pelo fogo, que atin-

giu também um trecho de 
preservação ambiental. 

“Até um lobo guará foi 
visto fugindo das fortes cha-
mas. Praticamente tudo que 
pegou fogo, ficou destruído”, 
relatou o jornalista Tonny 
Machado, da rádio Raízes 
FM, que acompanhou de 
perto o trabalho dos Bom-
beiros.

Rafard
Logo depois do almoço, 

o Corpo de Bombeiros re-
cebeu outro pedido de so-

corro, desta vez, em Rafard. 
Por volta do meio-dia, 

mais um incêndio começou 
no canavial localizado atrás 
do cemitério municipal.

O fogo se espalhou rápi-
do e chegou na área próxi-
ma ao Distrito Industrial. 
A avenida de acesso à Fa-
zenda Itapeva teve que ser 
interditada, por conta da 
densa camada de fumaça, 
que dava para ver de longe, 
e impedia a visibilidade na 
estrada.

Além da queimada o fogo 
tirou a vida de uma jovem 
de 24 anos. De acordo com 
informações, ela e um rapaz 
de 31 anos transitavam de 
carro por uma das estradas 
do canavial, quando foram 
surpreendidos pelas cha-
mas. O veículo pegou fogo 
e o casal ficou gravemente 
ferido. Eles foram socor-
ridos pela ambulância da 
Unidade Básica de Saúde 
de Rafard.

A mulher não resistiu 
aos ferimentos e morreu no 
mesmo dia. Até o fechamen-
to desta edição, o homem 
seguia internado em estado 
grave no hospital de quei-
mados, em Limeira. 

Mombuca
Mombuca também so-

freu as consequências das 
queimadas. Próximo à hora 
do almoço, um foco de in-
cêndio se espalhou por um 
canavial na zona rural.

Uma força tarefa com 

funcionários da Prefeitura 
de Mombuca e produtores 
rurais conseguiu conter as 
chamas. O trabalho foi rá-
pido, evitando que o fogo 
se espalhasse e atingisse as 
moradias próximas ao local. 

Crime
A suspeita é de que os três 

incêndios tenham sido cri-
minosos. Os casos serão in-
vestigados pela Polícia Civil.

Além dos Bombeiros, as 
equipes da Brigada de In-
cêndio das usinas do Grupo 
Raízen trabalharam durante 
todo o dia para conter o fogo 
nos canaviais de Rafard e 
Elias Fausto.

Estudos apontam que a 
maior parte dos incêndios 
florestais é decorrente de 
ação antrópica – causados 
pelo homem, de manei-
ra acidental ou intencio-
nal, sendo as causas mais 
comuns: queimada para 
limpeza de terreno ou des-
truição de lixo; cigarros des-
cartados acesos às margens 
de rodovias; soltura de ba-
lões: além de ser crime, es-
tudos apontam que a cada 
três balões postos no ar, dois 
caem acesos.

Para combater esse tipo 
de ação, a Defesa Civil dos 
municípios reforça a neces-
sidade de conscientização 
de toda a população, a fim 
de que tais ocorrências se-
jam evitadas.

Caso se depare com 
algum foco de incêndio, 

acione imediatamente o 
Corpo de Bombeiros (193) 
ou a Defesa Civil. Não é 
recomendado que uma 
pessoa, sem treinamento e 
equipamentos necessários, 
tente apagar o incêndio, 
pois ela corre o risco de se 
ferir durante a ação.

Região
Nos últimos dias, focos 

de incêndio em coberturas 
vegetais tem aumentado 
pelo território paulista, 
principalmente nas regiões 
metropolitana de São Pau-
lo, centro-oeste e noroeste 
do Estado. Em alguns ca-
sos, devido a intensidade e 
rápida propagação do fogo, 
faz-se necessário combate 
por meio de aeronaves de 
asa-rotativa ou de asa-fixa.

Nesta segunda-feira 
(23), estão em andamento 
5 ocorrências de grandes 
proporções nos municí-
pios de Franco da Rocha, 
Mogi-Guaçu, Luiz Antônio, 
Cabreúva e Morro Agudo, as 
quais tem sido combatida 
pelo emprego de aerona-
ves, Corpo de Bombeiros e 
Defesa Civil locais.

Em Piracicaba, durante a 
noite e madrugada de do-
mingo (22), aconteceu um 
incêndio na mata nativa do 
Chicó e a fumaça estacionou 
na Zona Leste da cidade, 
próximo aos bairros Água 
Branca, Serra Verde, Jardim 
Oriente e região.

Raízes FM

Registro das queimadas na área rural de Rafard 
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Grupo Teatral busca 
parceria para abrir Escola 
de Arte em imóveis parados

O jovem Gabriel Tonin 
Prata, formado em teatro 
e membro do Grupo Tea-
tral Arteemquê/ArteemQ, 
que em 2021, comemora 
10 anos de fundação, está 
em busca de parceiros 
para um projeto de cria-
ção de uma escola de arte 
em Capivari ou Rafard. 

Segundo Gabriel, a 
proposta é encontrar 
parceiros, proprietários 
de imóveis que estão pa-
rados ou disponíveis para 
aluguel, que cedam o es-
paço para o uso das aulas, 
enquanto os mesmos es-
tiverem sem uso. O idea-
lizador do projeto busca 
imóveis disponíveis em 
Rafard ou Capivari. 

“Tenho um grande so-
nho que é criar uma es-
cola de arte aqui na nossa 
cidade. Nestes imóveis, 
muitas vezes fechados por 
meses, poderiam ser utili-
zados para agregar valor à 
cultura da cidade, além de 
tirar jovens da rua”, expli-
ca o jovem, que desde os 

nove anos trabalha com 
peças de teatro.

Gabriel conta que a 
ideia é promover aulas e 
oficinas de cultura e arte 
em geral, com a partici-
pação de artistas, profes-
sores e convidados. Ele 
explica que os espaços 
cedidos serão cuidados 
pelo grupo teatral, e que 
as placas de venda ou alu-
guel serão mantidas.

“Caso neste tempo de 
uso, cedido pelo proprie-
tário, surja um inquilino 
ou morador interessado, 
nós nos retiramos do 
imóvel”, esclarece, ao 
reforçar, que pequenas 
reformas, como pintura, 
limpeza e manutenção 
poderão ser feitas pelo 
próprio grupo teatral.

Os proprietários de 
imóveis vazios ou para-
dos que se interessarem 
pelo projeto, podem fa-
zer contato pelo telefone 
(15) 98120-4893 ou pelo 
e-mail: gabrieltoninpra-
ta@gmail.com.

Famílias Associadas da Fazenda Boa Vista entregaram 
quatro UTI’s à Santa Casa de Porto Feliz

SAÚDE | Equipamentos estão funcionando desde maio, mas cerimônia simbólica aconteceu no dia 20 de agosto

Quatro famílias de 
Associados do Com-
plexo Fazenda Boa 

Vista realizaram a entre-
ga de quatro Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI’s) à 
Santa Casa de Porto Feliz. 
Os equipamentos já estavam 
funcionando no hospital 
desde o mês de maio, mas a 
cerimônia simbólica aconte-
ceu na sexta-feira (20), após 
a desocupação dos leitos e 
a diminuição dos casos de 
Covid-19 no município. 

A doação para a entidade 
foi uma iniciativa de Indiara 
Dias de Souza e Luiz Felipe 
Dias de Souza, associados 
do Complexo, e fundadores 
do Instituto Justiça. Logo se 
juntaram à ação Zeco Aurie-
mo, CEO da Incorporadora 
JHSF, Álvaro Augusto e Fer-
nanda Vidigal, da empresa 
Singulaire, e o casal Cesar e 
Carol Collier, todos associa-
dos da Fazenda Boa Vista. 

O projeto foi, desde o iní-
cio, incentivado por Camilo 
Lelis, que já vinha coorde-
nando outras campanhas 
para os menos favorecidos 
da região, com doações de 
cestas básicas igualmente 
apoiadas por estas e outras 
famílias do Complexo.

“Sabemos que todos têm 
feito diversas outras ações 
de solidariedade para os 
mais necessitados, cada 
um do seu jeito. Essa, fize-
mos juntos. Das ligações, 
ao comprometimento e à 
compra dos itens, somaram 
72 horas de dedicação e tra-
balho intenso. O apoio, in-
clusive logístico, do prefeito 

Dr. Cassio Prado, também 
foi fundamental. Foi tudo 
muito bacana”, ressaltou o 
casal Dias de Souza. 

A Santa Casa de Porto 
Feliz contava com 10 lei-
tos de UTI’s, inaugurados 
em janeiro de 2019. Com 
a doação, esse número foi 
ampliado para 14, aumen-
tando a sua capacidade de 
atendimento em 40%. 

De acordo com o prefei-
to da cidade, Antônio Cássio 
Habice Prado, a iniciativa foi 
fundamental para ajudar a 
cidade a combater a pan-
demia da Covid-19. “Nós já 
internamos aqui alguns pa-
cientes. Esses leitos, inclusi-
ve, já salvaram várias vidas 
de pacientes com Covid-19 
que faziam diálise. Agora, 
com as vacinas, diminuiu o 
número de pacientes e nós 
estamos com os leitos va-
zios. A gente só tem a agra-
decer a JHSF, ao Luiz Felipe, 
à Indiara e todos os amigos 
que fizeram essa doação. Os 
leitos são lindos, superefi-
cientes e já estão cumprin-
do o papel deles na Santa 
Casa de Misericórdia”. 

O gerente da Santa Casa, 
Marcos Putenchen, também 
esteve presente no evento, e 
comentou que os novos leitos, 
além de auxiliarem nos casos 
da Covid, ainda ajudarão pa-
cientes com outros proble-
mas de saúde. “Vamos usar 
esses leitos conforme a ne-
cessidade do momento. Dos 
leitos existentes, alguns estão 
vagos, então vamos usá-los 
para outras comorbidades. 
Pensamos também para ca-

sos de pós-cirurgias. Esse tipo 
de ação é muito importante 
para a população”, comenta.

Para Mariana Sales, geren-
te da área de projetos sociais 
da JHSF, o momento foi de 
emoção e alegria. “É muita 
gratidão ver o que a JHSF fez 
com esse investimento na ci-
dade e na vida das pessoas. 
Basicamente é isso, muita 
emoção”. Thiéres Coradi, 
gerente de engenharia da In-
corporadora, também parti-
cipou da cerimônia. 

Outras ações
A primeira foi em parceria 

com a Associação dos Partici-
pantes do Complexo Fazen-
da Boa Vista, na ação Quaren-
tena do Bem, liderada pelo 
Presidente da Associação, 
Camilo Lellis, que tem feito 
um belíssimo trabalho, não 
apenas para os condomínios 
da Fazenda Boa Vista, mas 
também para a comunidade 
de Porto Feliz, em parceria 
com a Prefeitura. Foram mais 
de 3 mil cestas básicas, apro-
ximadamente 1/3 das quais 
doadas pela família Dias 
de Souza, 1/3 doadas pela 
JHSF, que tem sido grande 
parceira em todas as ações 
solidárias da região, e o res-
tante por doações de diver-

Thieres Coradi, gerente de Engenharia da Incorporadora JHSF, 
Paulo César Galvão, presidente da Santa Casa, Luiz Felipe e 

Indiara Dias de Souza e Dr. Cássio Prado, prefeito de Porto Feliz

Novas UTIs ampliaram a capacidade de 
atendimento da Santa Casa em 40%

Divulgação

Divulgação

sas famílias associadas da 
Fazenda Boa Vista.

“Resolvemos repetir a dose 
e puxar a campanha Abril 
Solidário. O Camilo foi nova-
mente um grande parceiro 
e a campanha foi um suces-
so”, comenta Indiara Dias de 
Souza, associada do Comple-
xo e Fundadora do Instituto 
Justiça.  Foram mais de 2 mil 
cestas básicas, e novamen-
te, a família Dias de Souza 
entregou 1/3, a JHSF 1/3, e 
o restante foi doado pelos 
moradores da Fazenda Boa 
Vista.  Nasceu então a ideia 
de fazer uma campanha para 
aumentar o número de UTIs 
da Santa Casa de Porto Feliz. 

A iniciativa deu tão certo 
que não parou por aí, e nos 
próximos meses deve haver 
ainda mais doações. “Nós 
vamos fazer uma campanha 
continuada de cestas bási-
cas daqui até o final do ano. 
Eu acho muito importante, 
além de fazer uma campa-
nha que é um super sucesso 
com as UTIs e com as cestas 
básicas, é ter uma campa-
nha continuada, porque as 
pessoas contam com aquilo 
todos os meses”, finaliza In-
diara Dias de Souza, ideali-
zadora do projeto e funda-
dora do Instituto Justiça. 
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Atendimentos e consultas 
agendadas no primeiro 
semestre: 1704 pessoas 
não compareceram

SAÚDE | Dados foram divulgados esta semana 
pelo prefeito de Rafard, Fábio dos Santos, e pelo 
diretor de Saúde, Vanderlei Cocatto

O prefeito de Rafard, 
Fábio dos Santos, 
utilizou as redes so-

ciais, na última quarta-fei-
ra (25), para divulgar dados 
delicados de um dos setores 
de maior atenção em seu 
governo, a Saúde.

Ao lado do diretor de Saú-
de, Vanderlei Cocatto, o chefe 
do Executivo informou que 
1704 pessoas não compa-
receram em consultas ou 
atendimentos agendados. Os 
dados se referem aos atendi-
mentos na Unidade Básica de 
Saúde (UBS) e no Programa 
de Agentes Comunitários de 
Saúde (PAC’s), no primeiro 
semestre de 2021, ou seja, 
janeiro a junho. 

Segundo Fabinho, as au-
sências justificadas somam 
pouco mais de 450, ou seja, 
pouco mais de 25%. O restante 
dos pacientes não justificou 
ou informou a desistência.

“Isso acaba atrapalhando 
o andamento dos trabalhos, 
uma vez que outras pessoas 
precisam ser atendidas e a 
vaga fica reservada”, alertou 
o diretor de Saúde. 

O chefe do Executivo res-
saltou que desde o início 
do ano, foram contratados 
novos médicos, psicólogos, 
além da ampliação do ho-
rário de funcionamento da 
farmácia municipal em dias 
que antecedem feriados. Fa-
binho também falou sobre 
os investimentos em novos 

Prefeito Fábio dos Santos e diretor de Saúde, Vanderlei Cocatto

Vereador Doca, deputado Nogueira, presidente Fontolan, secretário 
Amary e diretor municipal de Habitação, Emerson Ferreira 

Divulgação/Prefeitura de Rafard

Divulgação

equipamentos, para melhorar 
o atendimento e inovar. 

“Nós da administração 
municipal ficamos tristes 
com estes índices, pois te-
mos feito de tudo para que 
nossa população tenha um 
excelente atendimento. O 
que nós queremos é trabalhar 
junto com nossa cidade, daí 
a importância de darmos as 
mãos e nos conscientizarmos 
de que o que é público é de 
todos nós”, finalizou Santos.

Vereadores protocolam 
pedido de reservatório de 
água para o Lourdes Abel

Mombuca realiza Conferência 
do Serviço Social

O presidente da Câmara 
de Rafard, Alexandre Ferraz 
Fontolan, e o vereador Luiz 
Antônio Ferreira Brito (Doca), 
participaram na última quar-
ta-feira (25), de um encontro 
com o Secretário de Habita-
ção do Estado de São Paulo, 
Flávio Amary. O encontro foi 
intermediado pelo Deputado 
Estadual, Rogério Nogueira, e 
contou também com a pre-
sença do diretor de Habitação 
de Rafard, Emerson Ferreira.

Segundo Fontolan, o obje-
tivo da reunião foi protocolar 
o pedido de recurso, no valor 
de R$ 200 mil, para constru-
ção de um reservatório de 
água, para suprir o abaste-
cimento às 146 famílias do 
Conjunto Habitacional Lour-
des Abel.

“Estamos confiantes que 
nosso pedido seja atendido 
o mais breve possível pelo 
governo estadual”, disse o 
vereador.

A cidade de Mombuca 
realizou no último dia 20 de 
agosto, a 10ª Conferência 
Municipal da Assistência 
Social. O encontro acon-
teceu no Anfiteatro do Par-
que Ecológico e teve como 
tema central: Assistência 
Social – Direito do Povo e 
Dever do Estado, com fi-
nanciamento público para 
enfrentar as desigualdades 
e garantir a proteção social.

A palestrante, Ana Luisa 
Botezelli, do Seame Piraci-
caba, que é assistente so-
cial e orientadora de Me-
didas Socioeducativas em 
Meio Aberto, falou sobre os 
desafios do Serviço Social, 
diante da atual realidade 
das famílias assistidas, em 
meio às dificuldades cau-

sadas pela pandemia.
Organizada pela gestora 

da Assistência Social do 
município, Karina Scapu-
latempo Pandolpho, a 
conferência foi apoiada 
pela equipe do CRAS Vila 
Nova, através das assis-
tentes sociais Maria Ap. 
Ciuldin Bressan e Simone 
dos Santos Souza de Mo-
rais, com auxílio também 
da psicóloga Katiucha 
Reisdofer, psicóloga do 
Conselho Municipal da 
Assistência Social.

Representantes dos de-
partamentos de Educação, 
Cultura, Terceira Idade e 
Saúde, além dos membros 
do Conselho Municipal de 
Assistência Social, partici-
param do encontro.
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M.M. COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL RAFARD

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

Entregas em domicílio

Av. São Bernardo, nº 53 - Centro - RAFARD

Galão 20 Litros e Galão 10 Litros
DISK ÁGUA: Depósito: (19) 3496-2750
Residência: (19) 3491-7099 / 3492-5315

Ligue ou chame 19 3496.1747

ANUNCIE / ASSINE

Fazenda Itapeva

Vendo a foto da sede da Fazenda Itapeva, um filme 
passou em minha mente, e lembrei-me de que numa 
dessas visitas de família, o meu irmão Elias e eu está-
vamos recordando dos anos passados, em que minha 
família morava no bairro dos Padovani, e meu pai tinha 
barbearia ao lado do Banco Bandeirantes, na Mauricio 
Allain, em Rafard, onde eu, com 10 anos já engraxava 
sapatos e ajudava meu pai.

Nessa época, a maioria dos homens usavam sapa-
tos e gostavam de vê-los sempre brilhando, então havia 
serviço para mim e outros meninos que disputavam 
quem deixava os sapatos mais brilhando. Bilo Pacheco 
era meu freguês mais assíduo, e ainda dava gorjeta pelo 
bom serviço prestado.

Voltemos à barbearia do Carmo, onde trabalhavam 
meu pai, e meus irmãos Elias e Gerson. A clientela era 
grande, tanto que os moradores da Fazenda Itapeva co-
meçaram a achar que estava difícil vir para a cidade, 
depois de um cansativo dia de trabalho e ainda trazer 
os filhos para cortar cabelo.

Bem, diante da dificuldade em vir para a cidade e 
ainda na maioria das vezes, encontrar o salão do meu 
pai superlotado de clientes, os moradores da Fazenda 
Itapeva deram uma sugestão ao meu irmão Elias, para 
que ele fosse pelo menos um domingo de cada mês até 
a Fazenda para cortar o cabelo dos moradores, e assim 
facilitar para eles.

Meu irmão, sempre muito prestativo, concordou, di-
zendo que faria isso pelos moradores, sendo combina-
do para ir até a Fazenda, o domingo mais próximo do 
recebimento do pagamento da Usina, pois assim todos 
estavam com dinheiro.

Um dos moradores que deram a sugestão ao meu 
irmão foi Vadô Pereira, dizendo que, se fosse possível, ir 
já no próximo domingo, ele providenciaria para que o 
administrador da Fazenda, Joaquim Frasseto, liberasse 
a sede para ser usada como salão de barbeiro. E assim 
foi feito, e como Elias falou que não tinha condução 
para ir até a Fazenda, Salvador disse que a título de con-
tribuir ao que haviam combinado, venderia facilitada, 
uma lambreta ao meu irmão, para servir de condução.

Nesse tempo, Itapeva mais parecia uma cidade pelo 
grande número de moradores e pelo seu movimento 
nos finais de semana, com jogos e eventos que eram 
realizados patrocinados pelos donos da Usina.

O fato é que meu irmão, entusiasmado com a ideia, 
para minha alegria, visto que onde meu irmão ia me 
levava junto, comprou a Vespa de Salvador, e lá fomos 
nós, logo de manhãzinha rumo à Itapeva. Meu irmão 
Elias pilotando a lambreta, sem habilitação e sem ne-
nhuma prática, e eu na garupa, segurando a bolsa de 
ferramentas de barbeiro.

Assim que pegamos o ‘descidão’, faltando pouco para 
chegar na Fazenda, caiu o pezinho que dava a partida na 
lambreta. Meu irmão, percebendo que havia caído, sem 
experiência, freou muito rápido e a lambreta derrapou 
na terra solta, misturada com areia e pedregulho. E lá 
fomos os dois ao chão, rolando, e a lambreta desceu até 
cair numa vala, por onde corriam as enxurradas nos 
tempos de chuva, e lá ficou.

Levantamos, rindo muito, batemos a roupa, e meu 
irmão perguntou se eu tinha me machucado, mas disse 
que não, que foi mais o susto e uma ‘ralada’ no joelho, 
mas que estava tudo bem. E dizendo isso, já tinha vol-
tado correndo na estrada para pegar o pezinho da par-
tida, que Elias voltou a encaixar na “Vespa”, e seguimos 
destino.

Chegando na Fazenda, fomos direto na ‘sede’, local 
onde eram realizados os bailes e eventos pelos mora-
dores, onde improvisamos a barbearia para meu irmão 
atender o pessoal. Ao contar o que tinha acontecido na 
estrada, era só risada.

E assim, por um bom tempo, meu irmão e eu fomos 
juntos à fazenda Itapeva servir seus moradores, que 
eram da família Pereira, Godoy, Ribeiro, Carvalho, Ven-
tura, Maia, Santos, Barbosa, Anacleto, Machado, Capro-
ni, Frasseto, Ortolani, Orlandin, Souza, Drigo, Veroneis, 
Fontolan, Domeneghete, Zatti, Hugolino, dentre tantos 
outros que no momento não me vem à memória, e que 
infelizmente a maioria já se foram antes de nós. No en-
tanto, seus filhos, netos ou sobrinhos talvez não se re-
cordem, mas ouviram alguém de sua família falar dessa 
época em que os domingos eram assim...

Grato por nos prestigiar com sua leitura, e grande 
abraço.

Estão abertas as inscrições para matrícula  
e rematrícula da rede pública estadual

EDUCAÇÃO | Processos para o ano letivo de 2022 podem ser realizados online ou 
presencialmente até 17 de setembro

Teve início na segun-
da-feira (23) o perío-
do de rematrícula e 

inscrição para matrícula 
da rede pública estadual 
de ensino, para ingresso 
em 2022. 

Os responsáveis legais 
dos estudantes ou alunos 
com mais de 18 anos po-
dem realizar o processo 
de rematrícula online até 
17 de setembro, pelo apli-
cativo Minha Escola SP ou 
pela plataforma Secreta-
ria Escolar Digital (SED). 

Para realizar o proces-
so, acesse https://sed.
educacao.sp.gov.br/sai-
ba-como-acessar e, den-
tro do ambiente virtual, 
siga este caminho: Área 
do responsável > Gestão 
escolar > Matrícula > Re-
matrícula. 

Presencialmente a re-
matrícula pode ser feita 
em qualquer unidade es-
colar estadual. 

Os candidatos a uma 
vaga nas escolas públi-
cas estaduais, que ainda 

não possuem matrícula 
na rede, poderão efetuar 
a inscrição por meio do 
seguinte link: https://
sed.educacao.sp.gov.br/
nca/preinscricaoonline, 
ou ainda, em qualquer 
unidade escolar da rede 
pública ou postos do 
Poupatempo. 

Para efetuar a inscri-
ção é necessário apre-
sentar os documentos 

pessoais do estudante e do 
responsável (RG e CPF), o 
e-mail do responsável, o 
comprovante de residên-
cia, o histórico escolar e 
o comprovante de vacina-
ção do aluno atualizado. 

Após realizar a inscri-
ção, o estudante terá sua 
documentação analisada 
e será alocado na unida-
de escolar mais próxima a 
sua residência, com vaga 

disponível e ensino ade-
quado a sua necessidade. 
É obrigatório possuir um 
e-mail para realizar o pro-
cesso.

O resultado da matrícu-
la estará disponível a par-
tir do dia 19 de novembro, 
e pode ser consultado por 
meio do seguinte link: ht-
tps://sed.educacao.sp.
gov.br/consultapublica/
consulta

Capivari oferece auxílio para inscrição no programa 
Bolsa Trabalho; confira horários, datas e locais

A Secretaria de Desen-
volvimento Econômico 
e Emprego de Capivari 
anunciou uma operação 
de auxílio aos munícipes 
que estiverem interessa-
dos em fazer o cadastro 
no programa Bolsa Traba-
lho e que estão com dúvi-
das ou dificuldades. 

A ação aconteceu no 
Salão de Festas da Igreja 
Matriz, na quinta-feira e 
também nesta sexta-feira 
(27), das 13h30 às 16h30. 

Para se inscrever é ne-
cessário comparecer no 
local com os seguintes 
documentos: RG, CPF, 
Carteira de Trabalho, 
Comprovante de Endere-
ço e um celular, que será 
usado para validar a ins-
crição.

O programa Bolsa Tra-
balho, criado pelo Go-
verno do Estado de São 
Paulo, tem o intuito de 
proporcionar renda aos 
cidadãos em situação de 
vulnerabilidade social 
comprovada, oferecendo 
ocupação e qualificação 
profissional. 

Para participar, é ne-
cessário ser maior de 18 
anos, estar desemprega-
do, morar no estado de 
São Paulo há mais de 2 
anos e ter a renda per ca-
pita da residência menor 
do que meio salário mí-
nimo.

O programa ofere-
ce auxílio de R$ 535,00 
mensais, além de curso 
de qualificação virtual e 
atividades de trabalhos 
em órgãos públicos, com 
duração de quatro horas 
diárias, cinco dias por se-
mana. 

A secretaria de Desen-
volvimento alerta que os 
selecionados para partici-
par do Bolsa Trabalho são 
escolhidos pelo Governo 
Estadual, sem interferên-
cia do município.

A inscrição também 
pode ser feita no site 
www.bolsadopovo.sp.gov.
br, onde será necessário 
informar RG, CPF, Cartei-
ra de Trabalho e Compro-
vante de Endereço. O pra-
zo se encerra no domingo, 
29 de agosto.

Rafard
A Prefeitura de Rafard 

também aderiu ao pro-
grama Bolsa Trabalho. O 
município foi contem-
plado com 40 vagas.

Diferente de Capivari, 
os interessados de Ra-
fard deverão se inscrever 
apenas de maneira onli-
ne, no site bolsadopovo.
sp.gov.br.
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Ela conta que começou a 
ajudar depois que conheceu 
outros voluntários do GAAR, e 
resolveu se juntar a eles. Maria 
Júlia é autônoma e trabalha 
como banhista e tosadora de 
animais de estimação.

“É muito gratificante. Às 
vezes é muito triste ver o so-
frimento destes animais, mas 
quando conseguimos ajudar, 
é uma sensação de missão 
cumprida”, conta a jovem. 

O GAAR não é uma ONG, 
trata-se de um grupo de mais 
de 20 voluntários de Rafard e 
Capivari, que cuida de ani-
mais de rua ou vítimas de 
maus tratos. “Nós recebe-
mos pedidos de ajuda para 
resgate, adoção de filhotes, 
entre tantas outras situações. 
A principal dificuldade é que 
dependemos de doações, 
gostaríamos de ajudar muito 
mais, mas nem sempre con-
seguimos”, desabafa a jovem. 

Em tantas experiências já 
vividas com os animais res-
gatados, algumas delas vão 
marcar a vida de Maria Júlia 
para sempre, como a histó-
ria que viveu com o cãozi-
nho Jeremias.  

“O Jeremias foi um cãozi-
nho que apareceu numa festa 
de aniversário, na véspera de 
Natal, todo magro e doente. 
Uma amiga e voluntária do 
nosso grupo deu a ele, um lar 
voluntário, que depois ficou 
definitivo. Acompanhei de 
perto a evolução e a melhora 
dele. Há pouco tempo o Je-
remias morreu, mas sempre 
vou lembrar dele com muito 
amor”, conta emocionada.

Com o mesmo espírito, 

sido tarefa fácil nos últimos 
tempos, e com a pandemia 
da Covid-19, o número de 
desempregados só aumen-
ta. Porém, se o profissional 
é também voluntário em 
alguma causa social, isso 
pode ajudar na hora da se-
leção.

Campaci explica que um 
voluntário possui muitas 
características positivas, 
como a disposição de fugir 
da zona de conforto, ini-
ciativa, liderança, altruís-
mo, entre outras. “São ca-
racterísticas positivas, que 
somente pessoas de bons 
valores possuem”, explica o 
mestre em Gestão.

Todas estas boas carac-
terísticas estão na mira dos 
selecionadores de RH (Re-
cursos Humanos), que na 
hora de contratar um novo 
funcionário, vão valorizar 
este perfil. Sendo assim, é 
sempre bom citar o traba-
lho voluntário durante uma 
entrevista de emprego ou na 
hora de elaborar o currículo. 

“O trabalho voluntário é 
um diferencial muito bem 
visto nos tempos atuais 
pelas empresas, ditas ‘ma-
duras’, pois os candidatos 
a empregos, que exercem 
atividades profissionais, na 
qualidade de voluntário, 
demonstram possuir perfil 
diferenciado, e é isso que o 
mercado de trabalho está 
buscando hoje”, orienta 
Campaci. 

Voluntárias na vida 
e em favor da vida 
A jovem rafardense, Maria 

Júlia Hortolani Camargo, 24 
anos, e a professora de Histó-
ria aposentada, Maria José de 
Camargo Figueiredo, 75 anos, 
capivariana, são duas mulhe-
res que levam Maria no nome, 
e o voluntariado na vida. 

Maria Júlia é voluntária 
num grupo que cuida de 
animais abandonados ou 
vítimas de maus tratos, o 
GAAR (Grupo de Apoio aos 
Animais de Rua).
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Luís Campaci, professor 
e mestre em Gestão 

Estratégia de Negócios 

Maria José, voluntária na Adusmec, em Capivari 

Maria Júlia, voluntária na causa animal 
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Educação
em Foco

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

Elizete Cristina Aguiar - Profa. Pedagoga e Pós Graduada em AEE

Dirceu Ortolani Stein 
Professor – Nasceu em 

Capivari, no dia 18 de 
abril de 1926. Filho de 
Ildefonso Stein e Tere-
sa Ortolani. Casado com 
Norma Pagotto, tendo os 
filhos: Dirceu Filho, Mar-
cos, Lídia, Fábio, Sérgio e 
César Pagotto Stein.

Foi professor, diretor 
do ensino primário anexo 
ao Instituto de Educação 
Padre Fabiano José Mo-
reira de Camargo, diretor 
da Escola Estadual Maria 
Januária Vaz Tuccori, pro-
fessor da Escola Técnica 
de Comércio de Capivari, 
vereador, um dos funda-
dores e diretor da ASAS. 

Em 1960 reorganizou 

A escola passa por uma 
crise global de credibilida-
de. O modelo de escola de 
hoje tem dificuldade em 
atender ao perfil, aos in-
teresses e às necessidades 
dos alunos do século 21. É 
dever da escola e da socie-
dade preparar esses alunos 
para os desafios da vida 
contemporânea.

Toda a comunidade es-
colar: pais, alunos e pro-
fessores, poderá conhecer 
as minhas sugestões, idea-
lizações, aprendizados e 
práticas realizadas durante 
todos esses anos em que 
me dediquei à Educação.

Assim, desejo que essas 
sugestões auxiliem na ca-
minhada de todos e, pos-
sível transformação, tanto 
profissional, quanto espi-
ritual.

O tema dessa semana é 
a Pesquisa Escolar, um dos 
procedimentos mais im-
portantes dentro do cená-
rio escolar.

Pesquisa Escolar
Nessa era do consumis-

mo, existe o fácil acesso à 
informação, mas, informa-
ção não é conhecimento. É 
preciso confrontar ideias e 
reelaborá-las, sozinho ou 
com o auxílio de outros. 

Os alunos não apren-
dem isso sem uma devida 
orientação, que nem sem-

o Grupo de Escoteiros de 
Capivari, foi orquidófilo 
atuante e integrante do Mo-
vimento Capivari Solidário. 

Faleceu em Capivari, no 
dia 20 de fevereiro de 1999. 

(Fonte: A Ronda das Ruas e 
O Organizador)

pre acontece de maneira 
correta na escola, e por 
muitas vezes, o que se en-
tende por “pesquisa” acaba 
sendo uma mera cópia ou 
imitação.

Pesquisar não pode ser 
cópia ou mera coleta de da-
dos e informações. Se pra-
ticarmos somente a cópia, 
perderemos a oportunida-
de única de desenvolver 
indivíduos observadores, 
investigadores, críticos e 
autônomos.

Pesquisar significa criar 
um espaço para a amplia-
ção do repertório cultural 
e científico dos alunos, de 
forma que se possibilite 
estabelecer vínculo com 
o mundo da pesquisa. É 
momento para o professor 
proporcionar vivências, vi-
sando aspectos conceituais 
e procedimentais, funda-
mentais para a aprendiza-
gem do aluno nas diferen-
tes áreas do conhecimento 
e para o desenvolvimento 
da sua autonomia.

Pesquisar significa “in-
dagação ou busca minu-
ciosa para a averiguação 
da realidade (...) investiga-
ção e estudo, minudentes e 
sistemáticos, com o fim de 
descobrir ou estabelecer fa-
tos ou princípio relativos a 
um campo qualquer de co-
nhecimento”. (Dicionário 
Aurélio).

Ser voluntário faz bem para a vida 
e para o mercado de trabalho

DIA NACIONAL DO VOLUNTARIADO | Ações do bem não tem idade; conheça as histórias 
das voluntárias Maria Júlia e Maria José

Desde 1985, no Brasil, 
existe a Lei 7.352, que 
instituiu a data de 28 

de agosto como o Dia Nacio-
nal do Voluntariado. Neste 
ano, esta comemoração, que 
já completa 36 anos no país, 
acontece neste sábado (28). 

A data é um dia especial 
para reconhecer o trabalho 
solidário de centenas de vo-
luntários, que abraçam cau-
sas sociais diversas em meio 
à comunidade.

Mesmo em tempos de 
distanciamento social, os 
exemplos mostram que os 
voluntários, motivados pela 
solidariedade, seguem ati-
vos e doam seu tempo, tra-
balho e talento, de maneira 
espontânea e não remune-
rada, para as causas de in-
teresse social.

Para o professor e mestre 
em Gestão Estratégica de 
Negócios, Luís Campaci, a 
prática do voluntariado vem 
numa crescente positiva 
nos últimos anos no Brasil. 

Ele explica, que na maio-
ria dos casos, estes voluntá-
rios preenchem uma lacuna 
social, que deveria ser 100% 
suprida pelos serviços pú-
blicos, que são de respon-
sabilidade dos Governos.

“O voluntariado só cres-
ce em nosso país, e isso se 
dá por conta do aumento 
da longevidade humana, 
da piora na qualidade de 
vida e da incapacidade dos 
Governos em entregar ser-
viços públicos de qualidade 
e na quantidade necessária. 
Cria-se aí um ‘buraco’ entre 
o que é necessário, e o que 
é, de fato, oferecido pelos 
governantes”, diz Campaci, 
que vem numa trajetória de 
30 anos de experiência em 
Comportamento e Desen-
volvimento Humano.

Por outro lado, ainda na 
visão de Campaci, os estu-
dos também apontam que o 
ato voluntário está ligado às 
necessidades e motivações 
do próprio ser humano, de 
forma inconsciente. 

Segundo ele, isso está 
relacionado à necessidade 
de pertencimento às insti-
tuições e de autorrealiza-
ção. “É uma necessidade 
de construirmos nosso le-
gado. Legado é como sere-
mos lembrados depois de 
nossa partida desta vida, e 
o trabalho voluntário é um 
destes meios”, exemplifica o 
professor.

Voluntariado x Mercado
de Trabalho
Buscar uma vaga no mer-

cado de trabalho não tem 

tem também a história da 
Maria José, mais experiente 
na vida e no voluntariado. 
Há um ano ela perdeu o ma-
rido, seu parceiro e amigo 
nas atividades voluntárias da 
ADUSMEC (Associação dos 
Usuários da Saúde Mental), 
onde presta ajuda, desde a 
sua fundação, há seis anos. 

O amigo e companheiro se 
foi, mas Maria José continua 
no voluntariado. Todas as 
tardes, de segunda a quinta-
-feira, ela ajuda no Bazar da 
Associação, que fica no bairro 
Estação, em Capivari. 

Nas sextas-feiras, de ma-
nhã, é dia de bazar na praça 
central, e ela também está lá 
como voluntária.

A ADUSMEC está sediada 
na rua André de Melo, 286, 
no Centro de Capivari, onde 
abriga um sebo com cente-
nas de livros, com títulos va-
riados. No começo, quando 
não parava de chegar caixas 
e caixas de doações, foi Maria 
José que separou e catalogou 
cada um dos livros, com a 
ajuda de outros voluntários.

Além do Bazar, ela tam-
bém é voluntária na venda 
de livros e revistas na Feira 
do Livro da Adusmec, que 
acontece todo mês, na praça 
central. Inclusive, uma dessas 
feiras acontece neste sábado 
(28), a partir das 8h, bem no 
Dia do Voluntário.

“Gosto muito do que faço, 
e é com muito amor. Isso me 
preenche, e eu não tenho va-
zio no meu coração. Ser vo-
luntária é muito bom, é um 
ato de doação com amor”, 
define Maria José. 
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das, e até ajudar com doações 
em dinheiro.

O mutirão pela área verde 
deu tão certo, que mais pes-
soas se juntaram ao grupo. 
Hoje, metade dos moradores 
da Nova Capi, por volta de 25 
famílias, contribuí com um 
pequeno valor mensal, que 
é usado para pagar a mão 
de obra de um prestador de 
serviço, que toda semana faz 
os cuidados de capinação e 
poda das árvores na área ver-
de do bairro.

Em fevereiro deste ano, a 
área verde já estava com ou-
tra paisagem. Elizete contou 
com a ajuda de alguns mo-
radores e foram plantadas 
mudas de árvores frutíferas 
e plantas ornamentais. 

Plaquinhas com dizeres 
como “Não jogue lixo, jogue 
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Professora une moradores na preservação 
de área verde no bairro Nova Capi

AÇÃO | A semente se espalhou, e hoje o bairro tem mais harmonia e novas paisagens naturais

Pouco a pouco, morado-
res do bairro Nova Capi, 
em Capivari, começa-

ram a notar que a área verde, 
bem perto ali de suas casas, 
estava diferente, mais limpa, 
bonita e aconchegante.

Isso só foi possível, graças 
ao trabalho voluntário de 
uma moradora do bairro, a 
professora aposentada, Eli-
zete Cristina Aguiar, que no 
começo deste ano, decidiu 
que era hora de fazer algu-
ma coisa.

Moradora do bairro Nova 
Capi há oito anos, Elize-
te conta que, desde que se 
mudou para lá, sempre viu 
muito lixo espalhado, falta 
de cuidados com a área ver-
de, entulhos por toda parte, 
muita sujeira, como emba-
lagens de alimentos, restos 
de marmita, entre outros, 
sem contar os animais pe-
çonhentos, ratos e baratas, 
que invadiam as casas.

Sem muito sucesso com o 
poder público, ao qual Elizete 

chegou a procurar por várias 
ocasiões, ela mesma come-
çou a plantar um modesto 
jardim na área verde, em 
frente à sua casa. Sua atitude 
chamou a atenção do vizinho 
do lado, que resolveu fazer o 
mesmo, e assim o movimen-
to do bem começou a crescer. 

Como toda boa iniciativa, 
alguém planta a primeira 
semente, e logo depois co-
meçam a dar os bons frutos. 
Elizete conta que teve a ideia 
de motivar mais moradores, 
foi aí que ela fez a primeira 
carta aos vizinhos. 

“Resolvi enviar uma car-
ta para o bairro todo, fui de 
porta em porta, colocando 
na caixinha do correio um 
pedido de ajuda para cuidar-
mos, juntos, da área verde. 
Afinal, fica ali bem em frente 
e ao redor das nossas casas”, 
relata a professora.

Para a sua surpresa, os 
vizinhos retornaram rapida-
mente e se ofereceram para 
incentivar a ideia, doar mu-

Quando o ser humano faz a sua parte, 
a natureza também volta a fazer a dela 

Professora Elizete, moradora 
que incentivou o voluntaria-
do em favor da preservação 

no bairro Nova Capi

Moradores também incentivam 
coleta seletiva no bairro Parte do lixo e entulho retirado da área verde do bairro 

Fotos: Arquivo pessoal

sementes”, também ajudam 
a conscientizar e motivar 
mais pessoas, moradores ou 
não, para se unir nos cuida-
dos com o bairro.

“Ver as orquídeas e as pi-
tangas florindo, e até pessoas 
de outros bairros que vêm 
aqui fazer suas caminhadas, 
é muito gratificante. Nin-
guém quer um bairro sujo. 
Um lugar limpo é mais valo-
rizado e dá gosto de morar. 
É impossível descrever a mi-
nha gratidão por todos estes 
vizinhos amigos que abra-
çaram este sonho comigo”, 
declara Elizete.

Feliz com os resultados, ela 
ainda conta que os cuidados 
com a natureza, fizeram res-
surgir os pássaros e as abe-
lhas, que hoje são vistas com 
bem mais frequência por ali. 

O projeto de revitaliza-
ção na Nova Capi conti-
nua. Lixeiras, várias feitas 
de reciclagem, foram ins-
taladas no local, mas ainda 
há necessidade de outras. 
A Defesa Civil Municipal 
também colaborou fazen-
do a poda das árvores na 

área verde do bairro. 
Segundo a professora, 

um grupo de moradores 
esteve com o prefeito, Vi-
tor Riccomini, e também 
com alguns secretários 
municipais. Na oportuni-
dade, fizeram solicitações 
para o bairro, que ainda 
estão no aguardo para se-
rem executadas. 

Uma cartinha
para o lado de lá
Consciente de que sozi-

nha nada se faz, Elizete viu 
também a necessidade de 
conscientizar moradores 
do bairro ao lado, a Vila 
Izildinha, para que também 
ajudassem na preservação 
da área verde, evitando jo-
gar lixos e entulhos.

Foi aí, que de novo, veio 
a ideia de uma outra carta, 
desta vez, para os mora-
dores do bairro vizinho. “A 
área verde separa o nosso 
bairro da Vila Izildinha. 
Então, enviei uma cartinha 
amistosa para os vizinhos 
do lado de lá, contando a 
nossa iniciativa de cuida-

dos e pedindo a ajuda de 
todos para que não jogas-
sem mais lixo e entulho na 
área verde”, conta.

O pedido de ajuda deu 
certo e o lixo e entulho di-
minuíram muito. Para lim-
par o que já estava jogado 
na área verde foi preciso 
muito trabalho e união de 
esforços. “Foram quatro 
dias de trabalho, três cami-
nhões de lixo e entulho e 
mais de 50 sacos de lixo. Ti-
nha até sofá, TV e colchão, 
sem contar os escorpiões”, 
recorda Elizete.

Para esta limpeza mais 
pesada de toda a área ver-
de, o grupo de vizinhos con-
tou com a colaboração da 
Prefeitura de Capivari, que 
disponibilizou caminhões. 
Os voluntários ajudaram 
no custeio de um prestador 
de serviço, que fez a retirada 
de todo o lixo e entulho que 
estava espalhado pelo local.

Para Elizete, o principal 
objetivo de contar essa histó-
ria, é motivar mais pessoas, 
através do exemplo, a faze-
rem o mesmo pelo seu bairro.


