
Ginásio Padre Eusébio volta a ser 
opção para a prática esportiva

Desfile Primavera 
Verão da loja V2 
arrecada mais de 
R$ 3 mil em prol à 
Casa Nossa Mãe
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Justiça condena construtora 
e CDHU por trabalhadores 
‘esquecidos’ em obras
Viasol e CDHU foram condenadas ao pagamento de indenizações por 
danos morais coletivos e a cumprir uma série de obrigações.  Página 5

Confira as fotos dos principais momentos 
do evento beneficente. Páginas 13 e 14

Motoboy 
com memória 
invejável é 
considerado 
‘gênio dos 
números’

Valdir consegue 
memorizar mais de 
mil nomes de ruas, 
sequências de boletos 
e guarda uma agenda 
na cabeça com 100 
números de telefone. 
Página 7

Diego Ramos

Prédio tem mais de 50 anos e funcionava como Clube da Saudade. 
Aulas de futsal, capoeira e karate já começaram.  Página 16

Túlio Darros

Atletas da 
‘Força Física’ 
são destaque 
no Paulista de 
Powerlifiting 
e Supino
Rogério, Marcelo, 
Alex e Alessandro 
estão classificados 
para o Campeonato 
Brasileiro, que acontece 
em outubro, na 
Marinha do Brasil. 
Página 8

Capivari 
Clube 
comemora 
65 anos
Tradicional clube social foi 
fundado em 1956 e está 
em atividade desde então. 
Página 11

Rodonaves 
inaugura 
unidade em 
Capivari
Região recebe uma das 
maiores companhias de 
transporte do país.  
Página 12

46 anos de 
fundação do 
Elite Futebol 
Clube
Clube de futebol amador 
rafardense foi fundado 
em 1975.  
Página 15
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Estamos vivendo um 
modernismo fatídico de 
inversão funesta de valo-
res morais e de autorida-
de hierárquica. O que era 
imoral passou a ser costu-
meiro, o ilegal foi legaliza-
do ou banalizado. A famí-
lia está sendo extorquida 
dos poderes educacio-
nais e qualificada como 
um mal para a sociedade, 
desde quando Karl Marx 
(1818-1883) disse que a 
Família é perversa. Os 
filhos estão assumindo 
o leme do lar, sujeitando 
os pais à ordem de servi-
çais. Não devem auxiliar 
nas tarefas domésticas; 
“eu faço, diz a mãe, são 
tão novas, coitadinhas!”. 

Conversei com um pai 
que me confidenciou que 
não corrigia o filho e nem 
chamava sua atenção por 
ter medo dele – note-se 
que o filho era um me-
nino com onze anos de 
idade.

O que está acontecen-
do com a família? Os pais 
já deixaram de ser con-
selheiros respeitáveis; os 
filhos os julgam ultrapas-
sados, não entendem da 
vida e da modernidade. E 
temos consequente, ba-
derneiros, “pancadões”, 
drogados, aumento de 
serviço para os policiais, 
mortes precoces (no Bra-
sil, em 10 anos, perdemos 
mais de 900 mil jovens 
por violência); a cada ano 
434.500 adolescentes tor-
nam-se mães, e os núme-
ros assustadores crescem 
em disparada. A brutali-

dade, o desrespeito entre 
marido e mulher e a falta 
de amor entre familiares 
são as grandes causas.

A felicidade, a pros-
peridade e, em grande 
porcentagem, a saúde 
dependem da união e 
harmonia dos cônjuges. 
É verdade que somos di-
ferentes uns dos outros. 
Somos únicos. Cada qual 
tem seu modo de pensar, 
gostos diversos, temos 
um caráter individualiza-
do, forjado por inúmeras 
influências formadoras 
(pais, irmãos, professo-
res, mídia, etc.) e todos 
têm virtudes e defeitos 
pessoais. Como harmo-
nizar? A mulher deve 
moderar sua vontade de 
comprar sapatos de cinco 
tons vermelhos e seis ti-
pos de sapatos porque vai 
combinar com suas vesti-
mentas e seguir a moda, 
e o esposo acompanhá-la 
ao shopping e satisfazer 
seus desejos confor-
me orçamento. Tive um 
amigo que foi à loja para 
comprar sapato para sua 
esposa, e enquanto ela 
olhava a vitrine ele entrou 
e saiu com a caixa. Ele dis-
se: “Vamos, já comprei”. E 
ao chegar em casa, justifi-
cou o modelo masculino: 
“É um Passo Doble, pre-
to, que dura a vida toda 
e combina com todas as 
suas roupas”. Não pense 
o leitor que é piada! 

Casamentos precoces e 
muito díspares (cultura, 
religião, financeira, cor) 
contribuem para o de-

senlace. Os noivos devem 
analisar racionalmente se 
estão dispostos a adap-
tar-se ao temperamen-
to do outro, bem como 
abandonar desagradáveis 
divergências e contro-
vérsias. Não deve julgar 
o(a) pretendido(a) pela 
aparência que fenece em 
pouquíssimos anos, mas 
pelo caráter (como trata 
os seus familiares, hones-
tidade, bondade, mansi-
dão, domínio próprio e 
se há amor recíproco). 
O casamento por impul-
so e ou por paixão cega, 
geralmente, acaba em 
frustração, desavenças, 
agressões e separações. 
Nos primeiros meses 
avultam os maus traços 
de caráter, que antes não 
se percebia. Cabe ao ca-
sal fazer esforço ingente 
em todo o tempo de seu 
matrimônio para evitar 
desavenças e promover 
a compreensão, a paz e 
o amor. Evitem eles con-
tender por coisas triviais 
e ou demorar a observar 
as falhas do outro, notem 
antes as virtudes e o que 
solidifica o amor. Ainda 
que fora de moda, o casa-
mento é para toda a vida.

Embora vivamos num 
mundo frenético, onde 
todos correm em busca 
do dinheiro para uma 
vida confortável e segura, 
a melhor educação que 
uma noiva necessita é 
sobre a administração do 
lar, educação dos filhos. 
Crianças, adolescentes 
e jovens são mais felizes 

com abraços, carinhos 
paternos e conversas com 
os pais do que com a fartu-
ra e a riqueza. Esta é uma 
das maiores queixas dos 
rebentos que delinquem. 
É mais importante que a 
mãe saiba cozinhar uma 
comida saborosa e sau-
dável, um pão integral do 
que obter conhecimentos 
de retórica e álgebra, em-
bora, hodiernamente seja 
útil que ela tenha conhe-
cimentos que auxiliem no 
poder aquisitivo da famí-
lia. Ambos devem conci-
liar o tipo de vida, desde 
que tenham tempo para 
educar e mostrar amor e 
interesse nos filhos. 

O casamento é símbo-
lo da união entre Cristo e 
Seus seguidores. O amor 
manifesto na cruz por Ele 
devem os esposos mani-
festar, um para com ou-
tro, diz a escritora Ellen G. 
White. O Lar Adventista, 
p. 95.

Jesus Cristo é Deus e 
Deus é amor (João 4:8). 
Onde Deus está, reina o 
amor. Se o lar é formado 
por cristãos verdadeiros 
haverá costumeira gen-
tileza, bondade, com-
preensão, cooperação 
e amor crescente, que 
como corrente de aço 
nenhuma quarentena po-
derá quebrar. Convidem a 
Deus para estar no seu lar, 
pratiquem estas virtudes 
e sejam muito felizes. 
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Opinião
Editorial

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

Filosofando Leondenis Vendramim 
é professor de Filosofi a,  Ética e História

Tenha um lar feliz

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

Quantos quartos tem o coração?

, bacharel em Direito 
com especialização em dependência química na USP/SP/GREA
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Essa frase deve fazer 
parte da regra da sabedo-
ria. 

Porque sofrer quase to-
dos sofremos, mas, bem 
sofrer são poucos. 

E a dor faz parte do 
processo de crescimento, 
como ser espiritual que 
somos, estagiando num 
corpo físico. Como disse 
o mestre, que não enve-
lheceu, deixou o corpo aos 
33 anos, Jesus, “meu reino 
não é deste mundo”. (1)

A frase acima é de auto-
ria do poeta mineiro Car-
los Drummond de Andra-
de, formado em farmácia, 
nascido em 1902, e consta 
de seu poema Definitivo, 
que diz: “A cada dia que 
vivo, mais me convenço 
de que o desperdício da 
vida está no amor que 
não damos, nas forças que 
não usamos, na prudência 

egoísta que nada arrisca, e 
que, esquivando-se do so-
frimento, perdemos tam-
bém a felicidade. A dor é 
inevitável. O sofrimento é 
opcional”.

Outro poeta também 
nascido naquela década, 
em 1906, o gaúcho Mário 
de Andrade, que depois do 
colégio militar trabalhou 
por um tempo na farmá-
cia da família, diria no 
poema “A vida”: “Desisti 
de querer ter sempre ra-
zão e com isso errei mui-
to menos vezes. Desisti de 
ficar revivendo o passado 
e de me preocupar com o 
futuro, isso me mantém 
no presente, que é onde 
a vida acontece. Descobri 
que na vida a gente tem 
mais é que se jogar, por-
que os tombos são inevi-
táveis”.

Segundo aquele que foi 

um bem-sucedido advo-
gado no Rio de Janeiro, 
Druso, e que depois de 
morto trabalha há mais de 
vinte anos nas zonas pur-
gatoriais do Além, resga-
tando almas, há três tipos 
de dor: a dor-evolução, a 
dor-expiação e a dor-au-
xílio. (2)

A dor, mais dia menos 
dia, vamos enfrentá-la fí-
sica, emocional ou moral, 
porque está na natureza. 
Dizia o professor Henri-
que Rodrigues que se não 
sofrêssemos a dor física 
não sobreviveríamos por 
muito tempo. Entende-
mos que as dores provo-
cando os sofrimentos nos 
levam à educação e aos 
cuidados, possibilitando 
aprendizado e conheci-
mento que promovem a 
transformação interior.

Este poema do filólogo 

alemão Friedrich Rückert, 
que foi traduzido pelo 
poeta português Antero 
de Quental, nos fala da 
alegria e do sofrimento; 
tem por título “A casa do 
coração”: 

O coração tem dois 
quartos: 

Moram ali, sem se ver, 
Num a Dor, noutro o 

Prazer.
Quando o Prazer no seu 

quarto 
Acorda cheio de ardor, 
No seu, adormece a 

Dor...
Cuidado, Prazer! Cau-

tela, 
Canta e ri mais deva-

gar... 
Não vá a Dor acordar...

1) João 18.36, ACF Bíblia 
online. 2) André Luiz (Chi-
co Xavier) – Ação e Reação 
– FEB.

“A dor é inevitável, o sofrimento é opcional.”  Carlos Drummond de Andrade

Independência... democracia... liberdade... 
Palavras bonitas e imponentes, que ilustram 

o vocabulário do brasileiro. Estão na moda e 
na boca do povo, pelos sedentos por mudança.

Mas, cá entre nós, será mesmo possível con-
quistar a tal independência e liberdade num 
país em que a democracia parece ruir dia a dia?

A cada momento, fica mais acirrada a briga 
entre os Poderes, inflamada por uma imprensa 
corrupta e marrom. 

Vivemos em um país em que o Presidente não 
conseguiu comandar tranquilamente, sequer 
por um segundo. É porrada e bomba, sem dizer 
da distorção da realidade, em cada fala, em cada 
gesto, em cada suspiro.

Imprensa, artistas, empresários, políticos, en-
fim, aquele bando que ‘mamava nas tetas’ do 
governo Federal, trabalham incansavelmente 
para sufocar Jair Bolsonaro, mais que isso, eles 
parecem querer decapitar o chefe de Estado 
maior.

Ora, enquanto a torneira da corrupção escor-
ria pelas mãos sujas desses falsos moralistas, 
estava tudo bem. Oposição? Só aquele bate e 
assopra. Era tapinha na frente das câmeras e 
abraço nos bastidores.

Quem tem o mínimo de conhecimento de 
como funciona a política sabe do que estamos 
refletindo.

Pena que até agora não conseguimos ver do 
que realmente é capaz o presidente Bolsonaro 
e o seu grupo, que sob intensa pressão, é esti-
mulado a errar a qualquer custo.

Pena ter que conviver com meios de comu-
nicação e pessoas que só pensam no próprio 
umbigo, deixando de lado o compromisso com 
a verdade e com o povo.

Pena viver em um país tão rico de recursos 
naturais, que poderia ser uma das maiores po-
tências mundiais, mas tem sua imagem vendida 
como país do futebol, do samba, do carnaval, 
da prostituição, da insegurança e da corrupção.

A pandemia da Covid-19 não é a maior catás-
trofe ou inimigo que enfrentamos atualmente. 
A luta sempre foi e sempre será contra um ‘sis-
tema’, que trabalha da seguinte maneira: “quem 
não está comigo, está contra mim”.

É um discurso triste, mas realista, nem a fa-
vor, nem contra governos ou pessoas, mas que 
reflete os dias atuais.

Quem será por nós?

Saudades de um 
tempo que ainda 

não vivi
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ECOSPORT XLS 2007
Vendo, prata, 1.6, fl ex, 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, fl ex, 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, fl ex, R$ 31 mil. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

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

IDEA ATTRATIVE 2015
Vendo, preta, 1.4, fl ex, 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, fl ex, R$ 41.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

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

TUCSON GLS 2013
Vendo, preta, fl ex, 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, fl ex, 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, fl ex, 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, fl ex, preto, R$ 22 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

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

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

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

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

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

ECOSPORT FLS 2011
Vendo, 1.6, fl ex, 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, fl ex, prata, R$ 39.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

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

COROLLA XEI 2010
Vendo, 1.8, automático, fl ex, 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, fl ex, 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, fl ex, R$ branco, R$ 53.500,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

IX 35 2012
Vendo, 2.0, fl ex, 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, fl ex, preto, R$ 
75 mil. Tratar pelo fone: 3492-5543. 
PV – indeterminado

ÔNIX PREMIER 2020
Vendo, fl ex, 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

OPORTUNIDADE PROFISSIONAL 
- CONFEITEIRA
Pré Requisitos: Ensino médio 
conc lu ído;  Fac i l idade em se 
comunicar; Experiência mínima 
de 01 ano em confeitaria (doces e 
salgados); Prática e conhecimento em 
manipulação de alimentos; Manuseio 
com os equipamentos e utensílios 
de confeitaria; Desejável noção 
de mesa posta. Benefícios: Ótimo 
ambiente de trabalho; Oportunidade 
de crescimento; Remuneração 
compatível; Qualifi cação na área de 
atuação; Vale alimentação; Cesta 
básica; Vale transporte. Enviar 
currículos para: recrutecapivari@
gmail.com.

Diversos

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

IMÓVEIS  |  VEÍCULOS  |  EMPREGOS

NEGÓCIOS & OPORTUNIDADES

Veículos

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

LUCIANO APARECIDO DA SILVA e MARIA DO SOCORRO DA SIL-
VA, sendo o pretendente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, 
aos 05/12/1986, profissão: ajudante de produção, estado civil: 
solteiro, domiciliado e residente em Rafard-SP, Rua Colonização, 
177, Centro, fi lho de Luiz Calixto da Silva e Maria do Carmo Ma-
ciel da Silva; e a pretendente: natural de Altinho-PE, onde nas-
ceu, aos 28/12/1979, profi ssão: analista, estado civil: divorciada, 
domiciliada e residente em Rafard-SP, Rua da Colonização, 177, 
Centro, fi lha de Antônio José da Silva e Teresinha Maria da Silva.
Rafard, 03 de setembro de 2021.

ROGÉRIO APARECIDO RODRIGUES e LUANA APARECIDA PINHEIRO,
sendo o pretendente: natural de Santa Bárbara D’Oeste-SP, onde 
nasceu, aos 24/04/1995, profi ssão: torneiro, estado civil: solteiro, 
domiciliado e residente em Rafard-SP, Rua Pedro Fontolan, 266, 
Jardim São Carlos, fi lho de Edimar Rodrigues e Ligia Mara Rosada Ro-
drigues; e a pretendente: natural de Jaboticabal-SP, onde nasceu, aos 
02/01/1999, profi ssão: operadora, estado civil: solteira, domiciliada e 
residente em Rafard-SP, Rua Pedro Fontolan, 266, Jardim São Car-
los, fi lha de Nelson Pinheiro e Ana Paula Aparecida Muniz Machado.
Rafard, 04 de setembro de 2021.

DANIEL DIAS DA SILVA  e NAIARA REGINA DE OLIVEIRA, sendo o pre-
tendente: natural de Capivari-SP, registrado em Rafard-SP, onde nas-
ceu, aos 28/01/2000, profi ssão: serviços gerais, estado civil: solteiro, 
domiciliado e residente em Rafard-SP, Rua José Almeida, 28, Jardim 
Ana, fi lho de Pedro Vieira da Silva e Raquel Aparecida Dias da Silva; e 
a pretendente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, aos 19/04/2000, 
profi ssão: aprendiz, estado civil: solteira, domiciliada e residente em 
Capivari-SP, Rua Guilherme Alfredo Martins, 159, Jardim Elisa, fi lha 
de Elias Florencio de Oliveira e Maria de Lourdes Paulino Oliveira.
Rafard, 03 de setembro de 2021.

JOÃO MARCELO MARINI e PRISCILA FELICIANO DE PAULO, sendo o 
pretendente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, aos 25/10/1998, 
profi ssão: operador de maquinas, estado civil: solteiro, domiciliado 
e residente em Capivari-SP, Avenida Vereador Amadeu Ferraz, 
250, Castelani, fi lho de Lúcio Marcelo Marini e Gisele Cristina Teles 
Marini; e a pretendente: natural de Piracicaba-SP, onde nasceu, 
aos 17/01/1999, profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: 
solteira, domiciliada e residente em Rafard-SP, Rua Independên-
cia, 530, Centro, fi lha de Vanil de Paulo e Gecia Feliciano de Paulo.
Rafard, 08 de setembro de 2021.

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

R. Regente Feijó, 902 - Capivari
 3491.1246

Confecções Soreli Ltda-ME

02/09 - Nivaldo Pereira de Sousa - 73 anos
03/09 - Maria das Dores Silva - 49 anos
03/09 - Irdolinda Christofoli - 69 anos
04/09 - Carmem Benedita Vieira - 91 anos
04/09 - Ozair Soares de Souza - 76 anos
05/09 - Filomena Costa Souza - 74 anos
06/09 - Antonio Serafi m - 68 anos
06/09 - Rosa Maria Alves - 69 anos
07/09 - Isa Rosa Perez Cardena - 80 anos
07/09 - Maria Aparecida Lucindo Gomes - 67 anos

R. Maurício Allain, 201, Centro
F.: 3496-1254 | C.: 99250-5630

Pani� cadora 
Pantojo

O melhor pão da cidade.
Aceitamos encomendas de

pão, bolos, doces e salgados.

Agro Comercial e Papelaria

GLOBAL

R. Maurício Allain, 130 - Rafard
Fone: (19) 3496-1235

Toda linha de materiais p/ escritório e escolar. 
Pintos, rações, materiais p/ pesca, ferramentas 

e produtos veterinários

ENTREGA À DOMICÍLIO

R. Cons. Gavião Peixoto, 617 - RAFARD

Fone: (19) 3496-1691

Pães - Doces - Bolos
Sorvetes - Café Espresso

Ótica XV
Um carinho especial 

a seus olhos

Rua XV de Novembro, 784

Fone/Fax: (19) 3491-4451
Ligue ou chame

19 3496.1747

ANUNCIE
ASSINE

 VAGA DE EMPREGO

Enviar currículo para 
industriacosmetica.rh@outlook.com

Indústria Cosmética 
contrata para área Comercial

Missa de Sétimo Dia

A família de Filomena Costa Souza, convida todos os 
fi eis a participarem da missa de Sétimo Dia, a se realizar 
no próximo domingo, dia 12, às 8:00 horas, na Capela 
de Nossa Senhora Aparecida, bairro das Casas Popula-
res, em Rafard. A família enlutada, antecipadamente 
agradece sua presença. Prof. Nivaldo, Randal e Felipe.

FILOMENA COSTA SOUZA
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Justiça condena construtora e CDHU por 
trabalhadores ‘esquecidos’ em obras

JUSTIÇA  |  Viasol Engenharia e a CDHU foram condenadas ao pagamento de indenizações por danos morais coletivos e a cumprir uma série de obrigações

A Justiça do Trabalho em 
Campinas (SP) condenou 
a construtora Viasol Enge-
nharia e a Companhia de 
Desenvolvimento Habita-
cional e Urbano do Esta-
do de São Paulo (CDHU) 
ao pagamento de indeni-
zações por danos morais 
coletivos e a cumprir uma 
série de obrigações. A sen-
tença é da 6ª Vara.

Na ocasião, os operários 
foram resgatados em con-
dições análogas à escravi-
dão em canteiros de obras, 
sob responsabilidade de 
ambas, em Aguaí (SP), Ja-
guariúna (SP) e Rafard (SP). 

A ação foi ajuizada pelo 
Ministério Público do Tra-
balho da 15ª região (MPT-
15), com sede em Campi-
nas. A empresa do governo 
de São Paulo, vinculada à 
Secretaria de Habitação, 
contratou a construtora 
para execução de moradias 
populares. As supostas ir-
regularidades ocorreram 
em 2019. Em março, a insti-
tuição já havia conseguido 
uma liminar favorável.

Em nota divulgada na 
quinta-feira (2), o MPT 
destaca que entre as obri-
gações estipuladas para a 
Viasol, estão: não manter 
trabalhadores sob con-
dições contrárias à lei;, 
manter alojamentos em 
condições salubres; fazer 
a prevenção de incêndios; 
fornecer uniformes e equi-
pamentos de proteção 
individual; exigir exames 
médicos; conceder descan-
so semanal remunerado; 
pagar salários, FGTS e 13º 
em dia e integralmente, 
além de garantir verbas em 
rescisões de contrato, sob 
pena de multa de R$ 10 mil 
por infração e trabalhador 
prejudicado.

A construtora terá de 
arcar com R$ 1 milhão em 
indenizações, que serão 
destinadas para fundos de 
proteção ao trabalhador, 
segundo o MPT. O direcio-
namento ainda será defini-

do pela instituição.
Já a CDHU, precisará 

fiscalizar o cumprimento 
da lei trabalhista por pres-
tadores de serviços, com 
propósito de garantir que 
nenhum funcionário seja 
submetido a condições 
contrárias às disposições 
da proteção do trabalho, 
ou submetido a condições 
de trabalho forçado. Neste 
caso, a Justiça arbitrou mul-
ta de R$ 10 mil por eventual 
infração, e a indenização 
será de R$ 200 mil.

Relembre
Em Rafard, a situação 

veio à tona em agosto de 
2019, durante a mobiliza-
ção dos contemplados das 
casas populares no con-
junto habitacional Rafard 
B – hoje, Lurdes Abel.

Acompanhando toda a 
situação, estava o senhor 
Alfredo Lopes dos Santos, 
de 52 anos. Funcionário da 
Viasol Engenharia, emprei-
teira até então responsável 
pela construção das casas 
populares em Rafard. Ele e 
mais dois contratados, de-
nunciaram estar abandona-
dos em uma das unidades.

A reportagem d’O Se-
manário se deslocou até 
o local e, ao vivo pelo Fa-
cebook, contou a história 
dos três funcionários, que 
viviam em uma das casas, 
próximo à capela Nossa 
Senhora Aparecida.

Adriano Lopes dos San-
tos (22) é conterrâneo de 
Alfredo, ambos moradores 
de São Mateus, no Estado 
do Maranhão. Já Sonival 
Pereira Sales (44), é natural 
de Santa Terezinha, Per-
nambuco. Todos diziam 
estar há mais de 3 anos em 
Rafard, onde trabalharam 
na construção do novo 
conjunto habitacional.

Na ocasião, Adriano con-
tou que a empresa Viasol 
devia dois meses de salá-
rio e que eles não tinham 
dinheiro para se manter e 
sequer retornar para suas 

famílias. “A gente tenta ligar 
lá pra eles, mas ninguém 
atende. Estamos jogados 
aqui e sem saber o que fa-
zer”, desabafou o jovem.

Segundo relato dos fun-
cionários, a maior necessi-
dade era a comida e cober-
tores para passar as noites.

No momento em que a 
reportagem estava no lo-
cal, junto às marmitas de 
comida, estava um bilhete 
da cozinheira, informando 
que aquela seria a última 
refeição fornecida. O mo-
tivo, falta de pagamento da 
empresa Viasol.

Repercussão
Depois da notícia, a 

EPTV Campinas esteve no 
local e levou a matéria ao ar 
na edição de meio dia. Logo 
após, o Ministério do Tra-
balho de Piracicaba enviou 
uma equipe para Rafard.

A ação do MPT ocorreu 
após operações do órgão 
em conjunto com Grupo 
de Combate ao Trabalho 
Escravo da Superinten-
dência Regional do Traba-
lho de São Paulo (SRT-SP) 
flagrarem, entre agosto e 
setembro de 2019, 18 tra-
balhadores abandonados 
pela construtora nos alo-
jamentos de três cidades.

Em Jaguariúna foram 
resgatados nove operários, 
que tinham sido recrutados 
no estado do Maranhão, e 
estavam alojados em con-
dições precárias, sem sa-
lários por três meses, sem 
condições de retornarem 
às cidades de origem. Eles 
trabalhavam em obra con-
tratada no município de 
Itatiba (SP).

Na cidade de Rafard, 
seis foram abandonados 
pela construtora Viasol e, 
segundo o MPT, tiveram 
que se alojar nas casas do 
conjunto habitacional que 
estavam construindo, mas 
sem alimentação.

Em Aguaí, a equipe res-
gatou três operários que 
foram deixados em uma 

moradia com aluguel ven-
cido. Segundo o MPT, o trio 
estava a ponto de ser des-
pejado do imóvel e, sem 
dinheiro para sobreviver 
ou voltar para casa, denun-
ciaram a situação ao Minis-
tério Público do Trabalho.

O que diz a CDHU?
Em nota, a CDHU infor-

mou ao portal G1, que não 
concorda com a sentença e 
que irá recorrer da decisão. 
Veja o posicionamento na 
íntegra:

“A CDHU irá recorrer da 
decisão por não concor-
dar sentença proferida. O 
resgate de trabalhadores 
em suposta situação de 
trabalho análoga à escra-
vidão decorreu única e ex-
clusivamente em função 
do abandono dos canteiros 
de obras pela Construtora 
Viasol, a qual não quitou os 
direitos trabalhistas para os 
seus empregados, motivo 
pelo qual eles alegaram di-
ficuldades para retornar a 
suas cidades de origem, o 
que não pode ser confun-
dido com trabalho forçado 
ou rebaixamento a condi-
ção análoga à escravidão. 
Ademais, os trabalhadores 

foram localizados pela fis-
calização do trabalho fora 
dos canteiros de obra, em 
imóvel anexo à sede da Via-
sol em Jaguariúna, cidade 
na qual não havia qualquer 
serviço sendo prestado por 
esta empresa para a CDHU.

Cabe esclarecer ainda 
que, quando teve conhe-
cimento do caso, a CDHU 
tomou as providências 
cabíveis, pagando direta-
mente para os trabalha-
dores os valores devidos 
pela Viasol e custeando o 
seu retorno às cidades de 
origem. A CDHU fiscaliza 
rotineiramente os cantei-
ros de obras, assim como o 

cumprimento das normas 
de higiene e segurança do 
trabalho e demais obriga-
ções trabalhistas por parte 
de suas contratadas, e re-
pudia toda forma de expo-
sição dos trabalhadores a 
condições degradantes ou 
de trabalho forçado. Por 
estes motivos, a sentença 
proferida não reflete a rea-
lidade dos fatos, de modo 
que a CDHU irá recorrer 
para a instância superior 
do TRT da 15ª Região.”

A reportagem d’O Sema-
nário tentou contato com a 
empresa Viasol, mas até o 
fechamento desta notícia, 
não obteve retorno.

Trabalhadores viviam em situação desumana em casa popular de Rafard

Fotos: Arquivo/O Semanário
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NOVELAS

Império – Globo – 21h - sexta-feira: Maurílio 
reclama das suspeitas de Cristina. Antoninho 
sugere que José Alfredo faça uma viagem. O 
Comendador fala pra Josué que irá com ele 
para São João Del Rey. Cristina diz à Jurema 
que vai ao Monte Roraima. Jurema vasculha 
o quarto de Cora em busca de pistas sobre 
Jairo. Cora visita Amanda. José Pedro discute 
com outros presos. José Pedro é solto. Téo 
comemora o sucesso de seu blog. Luigi briga 
com Felipe no restaurante. Cláudio mostra a 
confi ssão de Felipe à Beatriz e Bianca. Cora diz 
à Amanda que tem um caso com José Pedro. 
Silviano expulsa Cora da cobertura. Maria Mar-
ta alfi neta Maurílio. Xana e Naná conversam 
sobre Luciano. Salvador pede a Orville para 
conhecer o depósito dos quadros. Helena 
desconfi a do leilão das obras de Salvador. Ma-
risa diz a Josué que vai sentir saudades quan-
do ele viajar. José Alfredo termina de arrumar 
as malas. Cristina se despede da família antes 
da viagem. Cora fl agra José Alfredo saindo do 
bar do Manoel.

Pega Pega – Globo – 19h - sexta-feira: Ag-
naldo depõ e na delegacia, mantendo a ver-
sã o do roubo contada por Jú lio. Luiza conta 
a Douglas que marcou um encontro com 
um vizinho de Eric e Mirella. Timó teo coloca 
um soní fero no licor de Prazeres. Canivete e 
Timó teo vasculham a casa de Jú lio, mas não 
encontram nada. Jú lio procura Antô nia, e Do-
mê nico se enfurece. Luiza questiona Hermes 
sobre o relacionamento de Eric com Mirella. 
Eric pergunta a Malagueta sobre seu envolvi-
mento com Jú lio e Agnaldo. Maria Pia retorna 
com novo visual, e Lígia, Athaíde e Madalena 
se surpreendem.

Nos Tempos do Imperador – Globo – 18h - 
sexta-feira: Tonico enfrenta Samuel e afi rma 
que se casará com Pilar. Luísa alerta Pedro 
sobre Tonico. Pilar pede a ajuda de Luísa para 
encontrar Dolores. Lota e Batista reencontram 
Lupita, que os leva até o cassino de Quinzinho. 
Tonico provoca Luísa por conta de Samuel. 
Dolores e Pilar se reencontram. Guebo pro-
mete a Samuel que estudará. Lurdes lembra 
de Tonico e conta a Pedro sobre o episódio 
que ocorreu na infância dos dois. Pedro agride 
Tonico.

Malhação – Globo – 17h30 - sexta-feira: 
Karina consegue se soltar e deixa o banheiro, 
ignorando os pedidos de Pedro. Gael e Bianca 
tentam convencer Karina a voltar para a casa, 
mas a menina se revolta e afi rma que fi cará 
com Lobão. Gael descobre que Nando e João 
ajudaram Pedro a encontrar Karina e tem uma 
conversa séria com os três. Karina volta para a 
Academia Khan, mas se recusa a dar satisfa-
ções para Lobão. Delma repreende a atitude 
de Pedro. Lobão discute com Nat. Karina conta 
sobre a atitude do ex namorado para Cobra, 
que afi rma à menina que Pedro a ama de ver-
dade. Duca confessa a Dalva que tem um caso 
com Nat. Roberta se declara a Marcelo. Jade 
tem um plano para ajudar Pedro a reconquis-
tar Karina. Lobão encontra o casaco de Duca 
na casa de Nat.

Nazaré – Band – 20h25 - sexta-feira: Erica 
convida Luiz para surfar e pede desculpas. 
Matias visita Sofi a e ajuda a amiga nos exer-
cícios de fi sioterapia. Toni descobre sobre um 
leilão de quadros falsifi cados. A polícia con-
clui que a enfermeira Elsa morreu asfi xiada 
e continua com a investigação. Olívia pede a 
ajuda de João para despertar o desejo sexual 
em Bernardo. Toni e Nazaré se arrumam para 
irem ao evento. Laura conta para Duarte que 
viu Elsa com Verônica antes de morrer. Olivia 
tenta mais uma vez seduzir o namorado. Bár-
bara diz para Dolores que Duarte está estra-
nho. Nazaré e Toni conseguem entrar no leilão. 
Ela encontra o pai, Joaquim, porém Cortez não 
deixa os dois irem embora. De repente, a polí-
cia aparece e troca tiros com os bandidos, mas 
acabam acertando Laura. Nazaré, Joaquim e 
Dolores conseguem escapar e voltar para 
casa em segurança. Cris vai visitar Iara e Ve-
rônica fi ca incomodada. Eles brigam e o rapaz 
agride a mãe de Erica.

Chiquititas – SBT – 20h50 - sexta-feira: Bia 
lê o diário que era sobre sua mãe. Marian vê 
Mosca e Mili juntos e entra no quarto falando 
mal dos dois. Maria escuta e afi rma que ela 
não mudou nada e que mentiu. Marian arranca 
a boneca Laura de Maria e a ameaça. 

Amores Verdadeiros – SBT – 18h15 - sexta-
-feira: Nikki pede a Roy que anulem o casa-
mento religioso porque pretende se casar na 
igreja com Gusmão. Ele concorda, os dois se 
abraçam e Gusmão os vê.Nelson agradece a 
Gusmão por ter salvado sua vida e promete 
não interferir mais em sua relação com Nikki. 
Adriana faz um teste de gravidez e fi ca feliz 
com o resultado positivo. Nelson diz a Nik-
ki que viajará Huston para sua reabilitação e 
Kendra e Mia irão com ele. Carlos fi ca furio-
so quando os patrocinadores alegando mo-
tivo de força maior, cancelam as fi lmagens 
de Amores Verdadeiros. Roy conta a Liliana 
que Nikki quer anular o casamento religioso. 
Enciumada, ela pede a Roy que não concor-
de com a anulação. Desolado com a atitude 
de Liliana, Roy pede demissão. Adriana conta 
a Aguiar que espera um fi lho de Carlos, mas 
ele nunca fi cará sabendo que será pai, porque 
desde o início fi cou claro que ela é um relacio-
namento sem compromisso. Nikki fi ca furiosa 
ao ver Gusmão e Bruna numa foto. Vitória volta 
e conta a Aguiar que está esperando um fi lho 
dele.

Coração Indomável – SBT – 18h - sexta-fei-
ra: Maria Alessandra declara a Karim que ela 
deverá deixar Ilha Dourada nos próximos dias, 
e lhe oferece sua parte no cassino, mas Ka-
rim conta que não tem interesse na compra. 
Na fazenda Narváez, Nazario se aproxima de 
Otávio, para pedir trabalho, Otávio declara que 
a fazenda foi vendida e que já não pode mais 
empregá-lo.

Gênesis – Record – 21h - sexta-feira: Rúben 
se choca com o pedido de Israel e José se 
aproxima de seu novo destino.

FILMES

Império – Globo – 21h - sexta-feira: Maurílio 
reclama das suspeitas de Cristina. Antoninho 
sugere que José Alfredo faça uma viagem. O 
Comendador fala pra Josué que irá com ele 

para São João Del Rey. Cristina diz à Jurema 
que vai ao Monte Roraima. Jurema vasculha 
o quarto de Cora em busca de pistas sobre 
Jairo. Cora visita Amanda. José Pedro discute 
com outros presos. José Pedro é solto. Téo 
comemora o sucesso de seu blog. Luigi briga 
com Felipe no restaurante. Cláudio mostra a 
confi ssão de Felipe à Beatriz e Bianca. Cora diz 
à Amanda que tem um caso com José Pedro. 
Silviano expulsa Cora da cobertura. Maria Mar-
ta alfi neta Maurílio. Xana e Naná conversam 
sobre Luciano. Salvador pede a Orville para 
conhecer o depósito dos quadros. Helena 
desconfi a do leilão das obras de Salvador. Ma-
risa diz a Josué que vai sentir saudades quan-
do ele viajar. José Alfredo termina de arrumar 
as malas. Cristina se despede da família antes 
da viagem. Cora fl agra José Alfredo saindo do 
bar do Manoel.

Pega Pega – Globo – 19h - sexta-feira: Ag-
naldo depõ e na delegacia, mantendo a ver-
sã o do roubo contada por Jú lio. Luiza conta 
a Douglas que marcou um encontro com 
um vizinho de Eric e Mirella. Timó teo coloca 
um soní fero no licor de Prazeres. Canivete e 
Timó teo vasculham a casa de Jú lio, mas não 
encontram nada. Jú lio procura Antô nia, e Do-
mê nico se enfurece. Luiza questiona Hermes 
sobre o relacionamento de Eric com Mirella. 
Eric pergunta a Malagueta sobre seu envolvi-
mento com Jú lio e Agnaldo. Maria Pia retorna 
com novo visual, e Lígia, Athaíde e Madalena 
se surpreendem.

Nos Tempos do Imperador – Globo – 18h - 
sexta-feira: Tonico enfrenta Samuel e afi rma 
que se casará com Pilar. Luísa alerta Pedro 
sobre Tonico. Pilar pede a ajuda de Luísa para 
encontrar Dolores. Lota e Batista reencontram 
Lupita, que os leva até o cassino de Quinzinho. 
Tonico provoca Luísa por conta de Samuel. 
Dolores e Pilar se reencontram. Guebo pro-
mete a Samuel que estudará. Lurdes lembra 
de Tonico e conta a Pedro sobre o episódio 
que ocorreu na infância dos dois. Pedro agride 
Tonico.

Malhação – Globo – 17h30 - sexta-feira:
Karina consegue se soltar e deixa o banheiro, 
ignorando os pedidos de Pedro. Gael e Bianca 
tentam convencer Karina a voltar para a casa, 
mas a menina se revolta e afi rma que fi cará 
com Lobão. Gael descobre que Nando e João 
ajudaram Pedro a encontrar Karina e tem uma 
conversa séria com os três. Karina volta para a 
Academia Khan, mas se recusa a dar satisfa-
ções para Lobão. Delma repreende a atitude 
de Pedro. Lobão discute com Nat. Karina conta 
sobre a atitude do ex namorado para Cobra, 
que afi rma à menina que Pedro a ama de ver-
dade. Duca confessa a Dalva que tem um caso 
com Nat. Roberta se declara a Marcelo. Jade 
tem um plano para ajudar Pedro a reconquis-
tar Karina. Lobão encontra o casaco de Duca 
na casa de Nat.

Nazaré – Band – 20h25 - sexta-feira: Erica 
convida Luiz para surfar e pede desculpas. 
Matias visita Sofi a e ajuda a amiga nos exer-
cícios de fi sioterapia. Toni descobre sobre um 
leilão de quadros falsifi cados. A polícia con-
clui que a enfermeira Elsa morreu asfi xiada 
e continua com a investigação. Olívia pede a 
ajuda de João para despertar o desejo sexual 
em Bernardo. Toni e Nazaré se arrumam para 
irem ao evento. Laura conta para Duarte que 
viu Elsa com Verônica antes de morrer. Olivia 
tenta mais uma vez seduzir o namorado. Bár-
bara diz para Dolores que Duarte está estra-
nho. Nazaré e Toni conseguem entrar no leilão. 
Ela encontra o pai, Joaquim, porém Cortez não 
deixa os dois irem embora. De repente, a polí-
cia aparece e troca tiros com os bandidos, mas 
acabam acertando Laura. Nazaré, Joaquim e 
Dolores conseguem escapar e voltar para 
casa em segurança. Cris vai visitar Iara e Ve-
rônica fi ca incomodada. Eles brigam e o rapaz 
agride a mãe de Erica.

Chiquititas – SBT – 20h50 - sexta-feira: Bia 
lê o diário que era sobre sua mãe. Marian vê 
Mosca e Mili juntos e entra no quarto falando 
mal dos dois. Maria escuta e afi rma que ela 
não mudou nada e que mentiu. Marian arranca 
a boneca Laura de Maria e a ameaça. 

Amores Verdadeiros – SBT – 18h15 - sexta-
-feira: Nikki pede a Roy que anulem o casa-
mento religioso porque pretende se casar na 
igreja com Gusmão. Ele concorda, os dois se 
abraçam e Gusmão os vê.Nelson agradece a 
Gusmão por ter salvado sua vida e promete 
não interferir mais em sua relação com Nikki. 
Adriana faz um teste de gravidez e fi ca feliz 
com o resultado positivo. Nelson diz a Nik-
ki que viajará Huston para sua reabilitação e 
Kendra e Mia irão com ele. Carlos fi ca furio-
so quando os patrocinadores alegando mo-
tivo de força maior, cancelam as fi lmagens 
de Amores Verdadeiros. Roy conta a Liliana 
que Nikki quer anular o casamento religioso. 
Enciumada, ela pede a Roy que não concor-
de com a anulação. Desolado com a atitude 
de Liliana, Roy pede demissão. Adriana conta 
a Aguiar que espera um fi lho de Carlos, mas 
ele nunca fi cará sabendo que será pai, porque 
desde o início fi cou claro que ela é um relacio-
namento sem compromisso. Nikki fi ca furiosa 
ao ver Gusmão e Bruna numa foto. Vitória volta 
e conta a Aguiar que está esperando um fi lho 
dele.

Coração Indomável – SBT – 18h - sexta-fei-
ra: Maria Alessandra declara a Karim que ela 
deverá deixar Ilha Dourada nos próximos dias, 
e lhe oferece sua parte no cassino, mas Ka-
rim conta que não tem interesse na compra. 
Na fazenda Narváez, Nazario se aproxima de 
Otávio, para pedir trabalho, Otávio declara que 
a fazenda foi vendida e que já não pode mais 
empregá-lo.

Gênesis – Record – 21h - sexta-feira: Rúben 
se choca com o pedido de Israel e José se 
aproxima de seu novo destino.

Áries - De 21/03 a 20/04: É uma semana em que será preciso fi car atento aos detalhes. Por mais 
que existam mil coisas acontecendo e chamando sua atenção, é preciso manter o foco e não dispersar 
tanto, senão não vai conseguir avançar em nada ou, pior, cometer erros ou se autossabotar, sobrecarre-
gando-se e comprometendo sua saúde ou suas relações pessoais. Vênus e Mercúrio estarão em Libra 
nesta semana, seu signo oposto complementar, e a Lua passará por lá. Por mais que a semana seja de 
muito trabalho, as trocas e os diálogos precisarão acontecer de forma verdadeira, para que as relações não 
entrem em um colapso por falta de atenção. A semana favorece as relações já existentes. Haverá muito 
trabalho e sobrecarga se não conseguir se organizar, podendo sentir estafa. Mantenha o ritmo sem querer 
controlar tudo e todos. Vai ser importante se apoiar nos outros. Ajudas podem estar a caminho. É uma 
semana boa para novas oportunidades de trabalho. Seu comprometimento pode estar sendo reconhecido 
pelos demais. Sua comunicação também está ativada.

Touro - De 21/04 a 20/05: Semana em que a sua criatividade e a sua vontade de aparecer e realizar 
atividades que tragam bem-estar estão favorecidas. Vale a pena se fazer notar e trazer seus talentos à tona, 
realizando suas tarefas com dedicação e se colocando à disposição; tudo isso fará com que as pessoas 
te notem mais e te solicitem, seja para trabalho, seja para o amor. Acredite em si mesmo. O amor pode 
ser o ponto alto desta semana de Lua Nova em Virgem. Vale a pena buscar renovar sua relação amorosa, 
surpreendendo seu par com algum passeio romântico. Você pode estar sendo muito ajudado ou paque-
rado também nesta semana. Essa Lua ativa seu magnetismo e sua popularidade. Mantenha uma postura 
autoconfi ante, porque as energias estão a seu favor. Saturno está ativando sua carreira e pode trazer reco-
nhecimento para os taurinos que se dedicarem mais e se mantiverem organizados e pacientes quanto aos 
resultados, pois seus esforços serão recompensados. Vale a pena usar ideias novas, colocando tudo em 
prática rapidamente. A procrastinação pode ser ruim nesta semana.

Gêmeos - De 21/05 a 20/06: A Lua Nova em Virgem ativa sua capacidade de analisar o que sente. 
Suas emoções poderão ser passadas a limpo, ou seja, você pode conseguir deixar o passado para trás, bem 
como antigas mágoas ou receios. Você pode começar a conquistar mais segurança, seja nas relações, seja 
na vida profi ssional. Boa semana para ter bons momentos com a família. Pessoas que você não vê faz tem-
po podem ressurgir. Tome cuidado com as instabilidades emocionais ou com o excesso de controle. Suas 
emoções podem estar mais leves e objetivas, mas não sem alguns altos e baixos no início da semana. Porém 
será bom esse mergulho, porque em seguida haverá uma retomada. Novas ideias e novas relações podem 
começar na sua vida, mas é preciso deixar o passado para trás. Sua criatividade está grande, então vale a 
pena ter iniciativa e manter seu foco. Além disso, você pode começar a vislumbrar novos projetos ou fazer 
muita reunião para se alinhar a chefes ou colegas de trabalho. É uma semana de planejamentos e revisões.

Câncer - De 21/06 a 20/07: A Lua Nova em Virgem vai ativar notícias e novidades. Pode aguardar, 
nesta semana, por alguma boa nova; pode ser um convite de trabalho, uma fofoca sobre alguém conhe-
cido ou até um novo curso que pode bater à sua porta e ser muito tentador. Para quem tem irmãos, a 
semana também pode trazer destaque para essas relações. Pode ser preciso se desdobrar para ajudá-los. 
As paqueras e as trocas estão em alta, com pessoas novas que estão surgindo no horizonte. Isso pode até 
te fazer perder o foco ao longo da semana. Só tome cuidado para não se esconder por medo ou por causa 
de dúvidas em relação ao passado. A Lua Nova te convida a mergulhar em novas experiências, deixando 
o passado para trás. Manter o foco pode ser o desafi o. Semana agitada e com muitas coisas acontecendo. 
Para que o trabalho fl ua bem, vale a pena ser multitarefa, mas sem perder o fi o da meada, ou seja, tenha 
um cronograma e uma agenda para te nortear. A sua comunicação está alta e sua mente, ativa, então 
você pode resolver muitas coisas por meio do diálogo. Para quem está procurando trabalho, podem surgir 
entrevistas e boas novidades. É uma boa semana para se expor com autoconfi ança.

Leão - De 21/07 a 22/08: A Lua Nova em Virgem vai ativar sua vontade de fi rmar, realizar e trabalhar. 
Você pode sentir a saúde ser revitalizada. Existe cura e melhora na sua vida nesta semana, principalmente 
nas relações de trabalho e amizade. Existem grandes possibilidades de avanços ou de fi rmar o poder da 
sua vontade, recebendo muita ajuda dos outros em relação às suas necessidades pessoais. Vale a pena 
conseguir retribuir isso e não manter uma postura arrogante ou vaidosa demais, o que pode torná-lo egoís-
ta. As relações estão potencializadas, principalmente as amizades. O amor e o prazer estarão em alta. Sua 
autoestima pode melhorar bastante nesta semana, o que favorece namoros, porém é importante saber 
impor limites para equilibrar sua necessidade de cuidar de si mesmo e também de ajudar o outro. Você 
pode receber bons ganhos nesta semana ou pode ganhar reconhecimento a respeito do seu trabalho. A 
semana traz um ritmo mais equilibrado, porém é importante manter sua dedicação e também sua rotina, 
com boa alimentação e descanso. Equilíbrio é a palavra-chave desta semana.

Virgem - De 23/08 a 22/09: A Lua Nova em Virgem vai ativar sua vontade de viver, de avançar. Vai 
trazer coragem, vitalidade e ânimo. Tome cuidado com as impulsividades. É importante ter atitudes e se 
motivar a realizar suas vontades pessoais, unindo-se aos outros. Bom convívio social durante a semana; 
pode ser uma semana muito produtiva e de união com os demais. A semana favorece o prazer e o diálogo. 
Para que as relações fl uam, é importante dizer o que deseja, o que espera e também fazer a sua parte. No-
vidades na vida amorosa; pode ter alguém do trabalho interessado e vale a pena se abrir para o novo, caso 
esteja solteiro. A semana é muito favorável para trabalho, ganhos e realização. Se mantiver uma boa atitude, 
pode conseguir ser reconhecido por seus esforços e pode ser uma boa semana para trazer a atenção so-
bre você. Um aumento ou um novo trabalho podem estar chegando. Melhoras fi nanceiras estão a caminho.

Libra - De 23/09 a 22/10: A Lua Nova em Virgem vai ativar sua capacidade de ser receptivo, amo-
roso e acolhedor. Pode ser uma semana cheia de paz e contentamento, mesmo que nada de excepcional 
aconteça. Existe uma paz na alma e uma aceitação das escolhas feitas. Um novo ciclo está se abrindo outro 
está se fechando. Pode aguardar boas surpresas no futuro. Sua vida está em processo de renovação. As 
emoções podem estar intensas e a sua vontade de se expressar pode ser muito grande, portanto vale a 
pena manter o equilíbrio. No geral, é uma boa semana para abrir o coração, fazer convites, tomar atitudes 
com relação a um amor ou a paqueras. Para as relações sólidas, é importante trazer o foco para as neces-
sidades do outro e se colocar à disposição. A família também está potencializada, podendo trazer muitas 
demandas. Ser proativo e interessado em ajudar fará toda a diferença no seu trabalho nesta semana, assim 
como colocará sua criatividade e sua força à serviço da maioria. O trabalho em equipe está favorecido. 
Caso esteja procurando trabalho, vale a pena ter coragem para mandar uma mensagem para um amigo 
que poderá te ajudar.

Escorpião - De 23/10 a 21/11: A Lua Nova em Virgem vai dar início a novos projetos e sonhos, 
além de trazer novos amigos ou novos momentos mágicos vividos ao lado de pessoas queridas. Semana 
intensa e meio caótica, mas cheia de possibilidades de realização se você não procrastinar e não insistir 
nos radicalismos das mesmas ideias e nos mesmos caminhos. A semana traz boas conversas e um toque 
de originalidade nas relações. Tome cuidado com brigas e discussões sobre ideias e conceitos diferentes 
dos seus. O importante é manter a paz e a diplomacia, principalmente entre os amigos e a família. O amor 
pode trazer aconchego e acolhimento. A semana favorece mais as relações íntimas. Seus projetos podem 
renascer, trazendo resultados futuros, mas antes é preciso semear e manter a coragem e a persistência. 
Desistir sem tentar será uma grande perda, afi nal a vida traz potencialidades, mas é preciso investir seu 
tempo. As fi nanças também pedem atenção e pode ser momento de poupar.

Sagitário - De 22/11 a 21/12: A Lua Nova em Virgem vai ativar sua carreira e sua vida social, trazen-
do expansão, novidades e boas realizações de esforços do passado. Momento importante, em que é pre-
ciso manter a motivação e a boa convivência com os demais. Autoritarismos ou excesso de controle vão te 
sobrecarregar e deixar a semana pesada e com menos chance de sucesso. A semana favorece o diálogo e 
a realização de atividades fora da rotina com seu par, e isso pode ser muito mágico e renovador para a sua 
relação. Aos solteiros, as amizades podem trazer ânimo e diversão, deixando o fi nal de semana mais leve. 
O ponto alto da semana é o trabalho. Sua dedicação renderá frutos e reconhecimento. Você pode começar 
projetos novos que trarão alegria e satisfação. Tome cuidado com a difi culdade de ouvir críticas dos chefes. 
Saiba crescer, trabalhando em conjunto com os demais. As amizades podem trazer ajuda. Fique aberto e 
arrisque novos caminhos profi ssionais.

Capricórnio - De 22/12 a 20/01: A Lua Nova em Virgem vai ativar sua vontade de se aventurar, de 
ser livre e de viver novas experiências. Você pode se arriscar e tentar tudo que traga o novo na semana. É 
importante manter a força e o foco para que tudo, de fato, se realize, senão fi cará só no sonho e na ideali-
zação, sem viver realmente o que deseja. É importante abandonar crenças limitantes de que não consegue 
ou não tem tempo etc. O amor precisa de tempo e dedicação para acontecer, e isso pode estar escasso 
nesta semana cheia de trabalho, estudo e saúde. É importante conseguir trazer para a sua relação momen-
tos de intimidade e expressividade. Comunique-se mais com seu par e saiba incluir as pessoas queridas 
na sua rotina. Aos solteiros, a vida pode trazer novidades, mas é preciso que vocês se abram para o novo. 
O trabalho está potencializado e pode, inclusive, tirar muito do seu tempo na semana; sem equilíbrio entre 
trabalho e descanso, sua semana pode ser sobrecarregada e apresentar algumas tensões. No geral, po-
rém, suas tarefas fl uem bem, seu poder de liderança e sua capacidade de visão ampla podem trazer boas 
ideias para a sua equipe ou para o seu trabalho atual.

Aquário - De 21/01 a 19/02: A Lua Nova em Virgem vai ativar sua vontade de renovar, reciclar e 
recomeçar. Você pode ver mudanças profundas acontecendo nas suas relações de trabalho. É muito im-
portante conseguir manter suas fi nanças sob controle, caso contrário pode ter problemas no fi nal do mês. 
Sua visão estará profunda e ampla, portanto novas ideias podem surgir, trazendo possibilidades de ser rea-
lizadas — e com benefícios como resultado. Se estiver solteiro, pode aguardar que a Lua Nova em Virgem 
trará novas possibilidades. Aceite convites para passeios ou pode ser até que as paqueras surjam online. 
Conversas descompromissadas podem render relacionamentos futuros. Aos comprometidos, é momento 
de renascimento afetivo. Vale a pena repensar a relação e trazer mais leveza e diversão para a rotina diária, 
senão pode ser uma semana de brigas e descontentamentos. O trabalho pode trazer mais do mesmo ou 
certa estagnação. É preciso renovar as ideias ou buscar sua criatividade para trazer algo novo, que possa 
ser realizado. Existem trabalhos para serem fi nalizados e é importante terminar uma coisa antes de come-
çar outra, mas existem boas possibilidades de expansão, caso você saiba ser estratégico e organizado.

Peixes - De 20/02 a 20/03: A Lua Nova em Virgem vai ativar sua casa de parcerias e associações, 
porém é importante perceber suas emoções precisam estar equilibradas para que as relações se desen-
volvam bem, assim como não exagerar nas expectativas nem sonhar alto demais em relação aos outros, 
senão pode se decepcionar e, ao contrário do que poderia acontecer de uma semana de harmonia e amor, 
pode ser uma semana de rompimentos e aborrecimentos. É importante se manter à disposição, mas tome 
cuidado para não fazer as coisas sem vontade: a semana ativa sua necessidade de estar inteiro e feliz 
nas suas realizações diárias. As relações podem trazer felicidade se houver muita entrega da sua parte. 
As barreiras precisam ser dissolvidas e as conversas precisam ser muito francas e verdadeiras. Pode ser 
uma semana de renascimento afetivo ou de rompimentos. Tome cuidado com a autossabotagem em suas 
relações afetivas. A semana traz a necessidade de equilibrar as fi nanças, ainda que possa trazer ganhos; 
é importante investir e manter o autocontrole. Caso tenha sociedade e parcerias, elas podem melhorar, 
desde que você tenha equilíbrio nas decisões, senão pode haver brigas. O trabalho pode trazer desafi os, 
mas é importante ser diplomático e saber ouvir as críticas alheias.

Dia 10/09
Lucas Oliveira
Alex Paula
André Rodrigues
Fabiana Alves
Felipe Almeida
Henrique Gatti
Renan Santos
Ivone Lowe
Rafael Alves
Mateus Fernando Matavelli
Inácio Flor
Robson Paniago
Silvio Morbioli
Vladia Guimarães
Valter Scrivano
Alacir Paes
Sueli Ap. Favarelli
Leandro Alves
Lilian Carla dos Santos
Ricardo Fernando Machado
Gilciane Orosco Malto

Dia 11/09
Beatriz Guimarães
Vera Ferraz
Gilcimara Cecotte
Julia Cruz
Rosana Bugno
Celia Andreotti
Erondina Silva
Solange Aires Cruz
Natan Marques
Letícia Rodrigues
Tiago Fracetto Godoy
Adriano Vilalta
Lidia de Campos Costa
Marta de Souza Soares
Maria de Lourdes Carnelós
Michely Turcheti
Vinicius Bonagurio Albiero

Dia 12/09
Ana Beatriz Fávero
Vanda Sales
Rayanne Silva
Luis Antonio Sanches
Sandra Regina Paganatto
Gisele Mello
Daniele Cezarin
Marco Aurélio Rodrigues
Andreia Souza
Fernando Gutierri
Adriana Gatti Vilalta
Maria Clara do Nascimento Pinto
Ilson Donizete Maia
Katiani Piccinin Naldi
Mirian de Pontes Campos
Gabriel Rodrigues da Silva
Joselaine Bragion Talassi
José Soares de Araújo
Misael Machado
Gabriel Rodrigues da Silva

Dia 13/09
Guilherme Gonçalves
Mirela Martins
Ruan Rodrigues Fernandes
José Aparecido da Silva
José Teodoro Filho
Bruno da Costa

Iara Giolo Scomparim
Rejane V. Marretto
Bruno da Costa
Julia Albieiro Ferreira
Paulo Augusto Cerezer

Dia 14/09
Camila Carolina Silva
Laura C. G. de Oliveira Antonelli
Luiz Fernando Zape
Jassa Martins
Gustavo Barreto Camargo
Pedro Henrique Ricomini
Claudia Costa
Euzimar Marcelino
José Maria Ribeiro
Rosangela Souza
Celio Almeida
Selma Almeida Machado Morais
Juliano Ravanelli
Santa Tereza Fabrício
Thiago Henrique de Souza
Francisco Dídimo Martins
Naylla Ananda Luciano Guilherme
Chiara Bragion

Dia 15/09
Caio M. Bertozzo
Julia Fernandes Gaspar
Ana Maria Hortolani
Naiara Uvini
Maria Aparecida Sanches
Erica Coutinho
Anderson Piovezan
Daniel Silva
Roselaine Targino Zacharias
Vilma Sampaio
Antonia Fagionatto
Ivan Loreno
Karen Tavares
Christian Taiane Luiz Gabriel
Marli Gema Lourenson
Vinícius Dias Ferraz
Antônia Maria Mila Peixoto
Érica Pissocaro
Ana Clara Talassi Fiorani
Bruna Fontolan
Nadya Paes Piazentino
Érika Fernanda Pereira Sgariboldi

Dia 16/09
Luis Antonio Pereira da Silva
Leandro Corrêa Aranha
Isabela Janieli Alves
Donizete Bernaldo
Luis Antonio Pereira da Silva
Nádia Turquetti
Márcia Santos
Angela Push
Juliana Tais Bragion Pazianotto
Jusciane Ferreira
Bruna Hortolani
Flávia Ortolani Costa
Rogério Naldi
Donisete Souza
Jaqueline Aparecida Arcanjo
Sueli Bazilio
Jacky Souza
Jane Anesio
Luiz Carlos Bertoli
Melquiades Mota

HoróscopoNovelas e Filmes
Feliz

Aniversário
Seu nome não está na lista?

Ligue pra gente! 3496.1747

06

Novelas e Filmes

Parabéns ao comunicador 
Rogério Naldi, que na 
próxima quinta-feira (16),
comemora idade nova. 
Receba os parabéns da 
esposa, das fi lhas, familiares, 
amigos, e em especial, de 
toda galera da rádio 
Raízes FM e ouvintes. Já 
pode aquele churrasquinho 
com os produtos Frinni?

   19 3496.1747   19 3496.1747

ANUNCIE
ASSINE

Quem também completa 
mais um ano de vida, na 
quarta-feira (15), é o médico 
veterinário e proprietário 
do Haras da Gruta, Caio 
Bertozzo. A namorada 
Geovana, todos os 
familiares, clientes e amigos, 
desejam que esta data seja 
repleta de muita paz, saúde 
e sucesso. Parabéns!

Sábado é dia de festa para a 
família Marques. Parabéns ao 
amigo Natan Marques, que 
comemora idade nova no 
dia 11 de setembro. A esposa 
Mônica, as fi lhas Giovanna, 
Manuela e Isabela, familiares, 
amigos e toda equipe da rádio 
R FM desejam muita saúde e 
sucesso. Felicidades!!!

Família Machado em festa! Nesta sexta-feira (10), o amigo 
Ricardo Machado festeja mais um ano de vida. Dois dias 
depois, no domingo (12), é a vez do seu pai, Misael Machado, 
apagar velinhas. Recebam os parabéns de todos os familia-
res, amigos, em especial, da família Elite Futebol Clube.
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Secretaria de Saúde reduzirá frequência 
dos boletins epidemiológicos da Covid-19

Com a redução do nú-
mero de casos, internações, 
mortes e exames, a Secre-
taria de Saúde de Capivari 
anunciou a redução dos 
boletins Covid-19.

A partir da próxima se-
mana, eles serão publicados 
às terças e quintas-feiras, 
exceto em caso de feriados.

Outro motivo para a 

redução nas publicações, 
segundo a secretaria, é o 
aumento da demanda de 
trabalho, pois agora estão 
sendo aplicadas a primeira 
dose em adolescentes, se-
gunda dose no público em 
geral e a dose de reforço em 
idosos com 85 anos ou mais. 

“As equipes de trabalho 
estão se revezando, mas a 

demanda de trabalho se-
gue alta e adequações se 
fazem necessárias. A Saú-
de orienta que a população 
deve continuar se cuidando, 
mantendo o uso de másca-
ra, distanciamento social 
e frequente higienização 
das mãos, além de garantir 
a vacina contra a doença”, 
encerra a nota.

Motoboy capivariano com memória invejável 
é considerado ‘gênio dos números’

DESTAQUE  |  Valdir consegue memorizar mais de mil nomes de ruas, sequências de boletos e guarda uma agenda na cabeça com 100 números de telefone

O código de barras de 
um boleto bancário possui 
48 dígitos, separados em 
cinco campos. Para pagar 
um boleto, sem usar um 
aplicativo de celular, por 
exemplo, é preciso anotar 
os números ou levá-lo im-
presso para não ter erro. No 
entanto, isso não é neces-
sário para o motoboy Valdir 
Ap. Costa, de 54 anos.

Valdir memoriza núme-
ros, e conta já ter pago 3 
boletos sem qualquer tipo 
de ajuda ou anotação, ape-
nas memorizando os códi-
gos de barras. 

“O rapaz do caixa per-
guntou: tem certeza de que 
sabe o código de barra, não 
é melhor buscar os bole-
tos? Eu disse que não, era 
só eu falar e ele digitar, eu 
já sabia todos os números 
na sequência dos três bole-
tos”, lembra. Este é apenas 
um dos episódios de me-
morização de números e 
sequências em que Valdir 
é especialista. 

Há 25 anos ele trabalha 
como motoboy, realizando 
o serviço de entrega de me-
dicamentos para farmácias 
de Capivari. Valdir conta 
que há cerca de 10 anos, 
começou a prestar mais 
atenção no seu dom com 
os números, mas, desde 
criança, ainda na escola, 
sempre foi aquele aluno 
que se destacava nas aulas 
de Matemática.

“Comecei a treinar com 

os números de celular, hoje, 
eu sei mais de 100 números 
de telefone de clientes da 
farmácia”, revela.

O motoboy, que só estu-
dou até o segundo ano do 
ensino médio, disse que isso 
não o impede de aprimorar 
sua capacidade de memo-
rização. Atualmente, ele co-
meçou a estudar Matemáti-
ca Avançada, pela Internet.

“Fico muito feliz com 
essa minha facilidade com 
os números. Isso me ajuda 
no trabalho e as pessoas, às 

vezes, não acreditam que 
consigo memorizar tudo 
isso. Agora estou estudan-
do Matemática Avançada 
para me aprimorar”, conta.

Além da facilidade com 
os códigos de barra e nú-
meros de celular, Valdir 
tem memorizado mais de 
1.100 nomes de ruas de Ca-
pivari, com a escala dos 
números de onde começa 
e termina cada rua. Isso o 
ajuda na hora de encontrar 
o caminho mais curto para 
chegar com a entrega dos 

medicamentos.
E não para por aí, há cer-

ca de quatro anos, Valdir 
decorou uma sequência 
de 60 palavras para testar 
o seu dom. Ele garante que 
até os dias de hoje é capaz 
de repetir todas elas, e na 
sequência.

Outras sequências nu-
méricas fáceis para o mo-
toboy, são números de do-
cumentos, placas de carro, 
números de Renavan, en-
tre tantos outros números 
e dados que ele segue me-
morizando dia a dia.

O ‘gênio dos números’ 
é casado e tem uma filha 
jovem, que segundo ele, 
não é fã de Matemática 
como o pai. “Em casa só 
eu que gosto dos números 
e da Matemática, minha 
esposa e minha filha não 
são apaixonadas como eu, 
mas tudo bem, elas sempre 
me apoiam”, conta.

Para preservar a memó-
ria e continuar a decorar os 
números com tanta facili-
dade, Valdir tem uma re-
ceita simples. “Não fumo, 
não bebo, durmo cedo e 
muito treino”.

Dom?
Mas, o que determina 

a habilidade de memori-
zar números, imagens ou 
palavras? A facilidade ou 
a dificuldade para desen-

volver diferentes áreas do 
conhecimento é algo inato, 
considerado um ‘dom’, ou 
sofre influência de fatores 
externos, como escolari-
dade e aspectos culturais?

Segundo o neurologista, 
Luis Sidônio Teixeira Silva, 
ambos os fatores são im-
portantes, tanto os genéti-
cos quanto os ambientais.

O que seriam os fatores 
ambientais? Simplesmente 
tudo: escolaridade (aqui 
incluso o número de anos 
de educação formal, o ní-
vel e competência desta 
educação), os interesses 
pessoais e profissionais, 
as atividades de lazer e o 
convívio social e familiar.

No tocante a habilidades 
específicas da memória, em 
boa parte, isto pode ser trei-
nado. Por exemplo, um ban-
cário geralmente se sai bem 
na memória para números, 
um linguista para palavras, 
um cineasta para imagens.

Há também indivíduos 
que aprendem a fazer as-
sociações muito rápidas 
com o que ouvem ou leem, 
e dão verdadeiros shows 
em palestras ou ministram 
cursos ensinando os outros 
a memorizar, utilizando es-
tas mesmas técnicas. 

Agora, se isto ocasiona 
um ganho expressivo na 
vida intelectual ou nas ati-
vidades diárias é discutível.

Embora muito mais raro, 
segundo o neurologista, há 
pessoas com capacida-
des extraordinárias para 
aprender idiomas, memo-
rizar trechos de livros ou 
poemas, recordar detalhes 
de eventos ocorridos anos 
antes. A explicação para 
estas habilidades ainda é 
uma verdadeira incógnita 
para a ciência.

“Mas, muito provavel-
mente, o segredo estaria 
nas sinapses neuronais, 
isto é, nos contatos que 
as células cerebrais fazem 
umas com as outras, já que 
não há diferença no peso 
ou no formato do cérebro 
destes indivíduos”, explica 
Luís Sidônio.

O profissional reforça 
que a melhor maneira de 
preservar a memória é 
exercitando-a. E, com este 
objetivo, toda a atividade 
intelectual é bem-vinda: 
ler, escrever, dialogar, pen-
sar, ouvir.

“O envelhecimento 
vai nos trazer uma maior 
chance de desenvolvermos 
as chamadas demências, 
que são as doenças que 
ocasionam a perda da 
memória. Mas é fato bem 
conhecido que nas pes-
soas com maior nível de 
atividade intelectual as de-
mências evoluem de modo 
mais lento”, finaliza.

Valdir Costa, o memorizador de números de Capivari

Foto: Arquivo pessoal
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Atletas da ‘Força Física’ são destaque 
no Paulista de Powerlifiting e Supino

ESPORTES DE FORÇA  |  Rogério, Marcelo, Alex e Alessandro estão classificados para o Campeonato Brasileiro, que acontece em outubro, na Marinha do Brasil

Quatro atletas da aca-
demia Força Física, de Ca-
pivari, participaram entre 
os dias 4 e 7 de setembro, 
do Campeonato Paulista 
de Powerlifting e Supino 
2021. O evento aconteceu 
em Jundiaí/SP.

Apesar de residirem em 
Capivari, os atletas represen-
taram a cidade de Indaiatu-
ba, que patrocina e oferece 
todo o suporte necessário 
para as competições. 

O atleta Rogério Moreira 
se sagrou campeão Pau-
lista na categoria Júnior 
105kg, ao levantar 145kg 
no supino. Ele também re-
cebeu o prêmio de melhor 
atleta no supino.

Já no powerlifting, um 

esporte de força, cujo ob-
jetivo do atleta é levantar 
o maior peso possível nos 
movimentos de agacha-
mento, supino e peso mor-
to (terra), Rogério Moreira 
foi vice-campeão na ca-
tegoria Júnior 105 kg. No 
agachamento, o atleta de 
apenas 21 anos, realizou 
o movimento com 165 kg. 
No terra, foram 235 kg e no 
supino, 145 kg.

Outro atleta capivariano, 
destaque na competição, 
foi Alex Mathias, que con-
quistou o primeiro lugar 
na categoria Novos 120 kg, 
ao levantar 210 kg no supi-
no. Ele também recebeu o 
prêmio de melhor atleta 
no supino.

O atleta Marcelo Mo-
reira, que competiu na 
categoria Novos Master 
1 105 kg, conquistou a 4ª 
colocação após realizar os 
movimentos com 135 kg 
no supino, 230 kg no terra 
e 220 kg no agachamento. 

Alessandro Lima, da ca-
tegoria Open 93 kg, tam-
bém ficou na quarta co-
locação. Ele levantou 140 
kg no supino, 200 kg no 
agachamento e 235 kg no 
levantamento terra.

Com esses resultados, os 
quatro atletas da academia 
Força Física se classifica-
ram para o Campeonato 
Brasileiro de Powerlifiting, 
que acontece em outubro, 
na Marinha do Brasil.

Arquivo pessoal
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O nosso ‘7 de Setembro’

Dia em que se come-
mora “O Grito pela Inde-
pendência” cuja data é 
significativa para o nos-
so país, sob o prisma da 
liberdade, representada 
pelo ato de D. Pedro I, 
que erguendo a espada 
bradou: 

“Viva a independência 
e a separação do Brasil! 
Pelo meu sangue, pela 
minha honra, pelo meu 
Deus, juro promover a 
liberdade do Brasil! In-
dependência ou Morte!”

Nós que estamos do-
brando o “Cabo da Boa 
Esperança”, uns cin-
quentões, outros ses-
sentões, com certeza se 
lembrarão da época, não 
muito distante, em que 
nas escolas eram organi-
zadas as comemorações 
alusivas a essa data.

O verde e o amarelo 
predominavam nas es-
colas, onde os enfeites 
feitos com bandeiro-
las eram colocados nos 
corredores e no galpão, 
onde todos alunos e 
professores, ostentando 
fitas nas cores verde e 
amarelo nos braços, na 
camisa ou blusa, todos 
em posição de respei-
to, juntos cantavam os 
hinos alusivos à data, 
com hasteamento das 
bandeiras, cujas come-
morações se estendiam 
por uma semana – era a 
“Semana da Pátria”.

Quem nos orientava 
nos ensaios dos hinos 
e depois nas apresen-
tações, era nossa ines-
quecível professora de 
música Dona Rosa Maria 
Lembo Duarte, e sob sua 
regência todos alunos 
orgulhosos, entoavam os 
hinos com entusiasmo e 
muito respeito. 

Eram tempos em que 
se o patriotismo era di-
fundido nas escolas, e os 
alunos tinham o maior 
orgulho em participar de 
todos os eventos, repe-
tindo os versos que Dona 
Rosinha, uma bondade 
em pessoa, nos ensina-
va com o maior carinho 
e paciência. 

Ao escrever essas boas 
lembranças, rememo-
rando essa época, con-
fesso que cheguei a me 
ver, junto aos meus cole-

gas, lá na frente da esco-
la Professor Luís Grellet, 
repetindo as frases ditas 
pela nossa professora de 
canto:

“Sete de Setembro, 
data tão festiva, foi a In-
dependência dessa terra 
são querida!

É uma grande data 
para o meu Brasil, que 
hoje está liberto cheio 
de encantos mil.

Viva, viva, viva a Inde-
pendência do Brasil, do 
Brasil!”

Nesses dias, os mora-
dores da cidade Coração, 
eram acordados ao som 
e ritmo da fanfarra do 
Cabo Allan Rollin Bar-
bosa, que comandava 
os integrantes com au-
toridade de um sargen-
to do Tiro de Guerra, e 
todos saiam marchando 
e acompanhando nosso 
Comandante com seu 
clarim ao toque do “Al-
vorada”.

Ao toque da “Alvora-
da” agora tocados pela 
fanfarra, o batalhão todo 
saia marchando em per-
feita sintonia, como ver-
dadeiros soldados, e à 
medida que a fanfarra 
adentrava a rua Maurice 
Allain, os moradores nas 
portas, nas janelas, nas 
calçadas, cobriam-nos 
de aplausos, acompa-
nhando o desfile pelas 
ruas, até o seu término.

Ao recordar tudo isso, 
a vontade que nos toma, 
é a de regressar para 
aquele tempo, onde a 
magia da simplicidade, 
somada ao respeito por 
tudo o que nos ensina-
vam como símbolos sa-
grados, fazia de todos 
nós pessoas de bem.

Hoje, infelizmente, 
só nos restam as recor-
dações desse tempo 
maravilhoso, cujos dias 
inesquecíveis, estão de-
vidamente guardados 
numa gaveta do armá-
rio de minhas memórias, 
onde estão todas as boas 
recordações da minha 
infância e juventude.

“Um povo sem me-
mória, é um povo sem 
passado”

Grande abraço leitor 
amigo. Se Deus deixar, 
semana que vem eu vol-
to.

Rancho do Cowboy realiza 
primeiro passeio de 
cavaleiros pós-pandemia

O Rancho do Cowboy 
realiza no dia 10 de ou-
tubro, o primeiro passeio 
de cavaleiros pós-pande-
mia. O Passeio a Cavalo 
Entre Amigos de Rafard 
percorrerá as ruas da ci-
dade, com concentração 
a partir das 11h, na Pra-
ça do Almoxarifado, no 
Centro.

A chegada acontece 
no Centro Esportivo Rei-
naldo Fontolan, no bair-
ro Popular (em frente ao 
cemitério municipal).

A locução do evento 
ficará a cargo de Boto 
Rosa. Logo após o des-
file, haverá uma con-
fraternização no ‘Bar e 
Bochas do Cidão’, loca-
lizado dentro do centro 
esportivo, com direito a 
churrasco a vontade e 
show de João Carlos e 
convidados.

Os convites para par-
ticipar do churrasco são 
limitados e serão vendi-
dos pelo valor de R$ 15.

É proibido a entrada 

com bebidas e churras-
queira. No local, será 
vendido cerveja, refri-
gerante e água, segun-
do a organização, com 
valores acessíveis.

Há quase dois anos 
sem desfiles na cidade 
por causa da pandemia 
da Covid-19, o evento 
promete reunir comi-
tivas de toda a região. 
O encontro tem como 
principais marcas o 
resgate da cultura in-
teriorana, interação e a 
descontração entre os 
participantes.

“Buscamos, através 
desse evento, propor-
cionar um dia de alegria 
com base em nossas tra-
dições.

A boa música caipira 
e o desfile com os cava-
los resgatam bem essa 
ideia, não podemos 
deixar mais uma cultu-
ra sertaneja ‘morrer’”, 
destaca Luiz A. Ferreira 
Brito (Doca), idealizador 
do evento.

Figuras Ilustres 
da Região
J. R. Guedes de Oliveira, ensaísta, biógrafo e historiador

Este Annicchino 
Pagotto - Profa.

Ester Annicchino Pagot-
to - Professora. Nasceu em 
Capivari, em 11 de setem-
bro de 1911, com o nome 
de batismo de Estherina 
Annicchino, filha dos imi-
grantes italianos José An-
nicchino (Giuseppe Annic-
chino) e Ignes Martorelli 
Annicchino (Agnese Mar-
torella), ambos naturais de 
Rivello, Província de Poten-
za, Itália. 

Era a 10ª filha de 13 ir-
mãos. Sua família traba-
lhou com o Curtume de 
Capivari, curtindo couro de 
boi para sola de sapato, que 
foi agraciado com a “Me-
dalha de Ouro” na primei-
ra Feira Internacional do 
Couro, no Rio de Janeiro. 

Fez o curso primário 
no grupo escolar Augusto 
Castanho, em Capivari/SP. 
Contavam suas irmãs, que 
na infância, gostava de 
brincar dando aulas para 
botões e para seus irmãos. 

Aos dez anos, junta-
mente com seus pais e ir-
mãos mais novos (Orlando, 
Marina e Josefina), foi a Ri-
vello, na Itália, para fazer o 
inventário de sua avó pa-
terna, que havia falecido, 
ali ficando por três anos, 
onde se alfabetizou em ita-
liano e francês. 

De volta ao Brasil, foi 
aluna interna do Colégio 
Nossa Senhora da Assun-
ção, em Piracicaba/SP, 
onde completou seus es-
tudos aos 19 anos, forman-
do-se professora primária 
em 1º lugar e oradora da 
sua turma naquela ocasião, 
assim como na festa de 50 
anos de formatura, sendo 
reconhecida no colégio por 
todos esses anos como alu-
na brilhante. 

Retornou à Itália com 
seus pais e os mesmos ir-
mãos, pois os mais velhos 
ficaram em Capivari cui-
dando do Curtume. Ficou 
na Itália por mais quatro 
anos, exercendo a cateque-
se e aprendendo trabalhos 
manuais, que executava 
com perfeição. 

Ao voltar ao Brasil, ini-
ciou o exercício de sua 
profissão como professora 
substituta no grupo escolar 
Augusto Castanho, o qual 
estudara. 

Em 1940 casou-se com 
José Pagotto Sobrinho, 
também filho de imigran-
tes italianos, com quem 
teve cinco filhos: Cláudio 
José, Sônia Maria, Eduardo, 
Lídia Inês e Reinaldo.  

Prosseguiu sua vida pro-
fissional, também lecio-
nando Geografia, trabalhos 
manuais e Frânces no giná-
sio estadual Padre Fabiano 
José Moreira de Camargo 
por alguns anos. 

Em 21/06/1950, ingres-
sou, por concurso, como 
professora efetiva no bair-
ro Barroquinha, uma esco-
la mista rural em terras da 
Usina Santa Cruz. 

De julho a novembro do 
mesmo ano, foi comissio-
nada na classe de Educa-
ção Infantil no grupo esco-
lar Augusto Castanho. 

No ano de 1952 foi remo-
vida para o grupo escolar 
do bairro Itapeva, em Ca-
pivari, e em julho de 1954, 
foi transferida para o gru-
po escolar de Rafard. Em 
08/01/1954 foi transferida 
por remoção para o grupo 

escolar Augusto Castanho, 
onde trabalhou com meni-
nos de 4º e 5º anos até se 
aposentar, em 22/09/1965. 

Após sua aposentadoria, 
voltou a lecionar Geografia 
e Francês, em 1968 e 1969, 
no Instituto de Educação 
Padre Fabiano José Morei-
ra de Camargo, de Capivari, 
interrompendo seu traba-
lho para assumir a direção 
da família em 1970, com o 
falecimento de seu marido. 

Paralelamente ao ma-
gistério, desde jovem, 
como filha de Maria, de-
dicou-se a outra forma de 
ensino, a catequese. Lutou 
arduamente pela implan-
tação da Paróquia de São 
Benedito, onde deu aulas 
para catequistas, coroinhas 
e crianças. 

Preparou jovens e adul-
tos para a primeira co-
munhão e para a crisma. 
Presidiu a irmandade do 
Coração de Jesus. Cuidou 
do Coral das crianças por 
muitos anos. Foi minis-
tra de Eucaristia, levando 
alento e a  Eucaristia aos 
doentes em suas residên-
cias, enquanto pode andar 
e ser livre. 

Foi homenageada pelo 
Centro do Professorado 
Paulista como professora 
do Ano e, aos 91 anos, rece-
beu Moção de Congratula-
ções pelo Dia do Professor 
da Câmara Municipal de 
Capivari. 

Professora dedicada, 
sempre foi reconhecida por 
todos, sendo Paraninfa de 
várias turmas e reveren-
ciada por seus alunos até o 
final de sua vida. 

Na 9ª sessão ordinária da 
Câmara Municipal de Capi-
vari, no dia 02/04/2012, foi 
votado e aprovado o Pro-
jeto de Lei nº 014/2012 do 
Poder Legislativo, de auto-
ria do vereador Jorge José 
Elias, que oficializa e passa 
a denominar-se “EMEI Pro-
fessora Ester Annicchino 
Pagotto” a escola munici-
pal de educação infantil, 
localizada na rua Padre 
Fabiano, 1035, Centro de 
Capivari. 

O maior legado deixado 
por Ester Annicchino Pagot-
to foi o de enxergar sempre 
as qualidades das pessoas, 
respeitando a individuali-
dade e a diversidade como 
uma verdadeira cristã. 

Sua presença firme, de-
dicada, vivendo num mun-
do de pessoas semelhantes, 
desconsiderou defeitos, 
com bondade num coração 
cheio de amor para dar, sem 
cansaço, com muita aten-
ção aos seus entes queridos 
e irmãos em Cristo. Dava a 
cada um o carinho que ne-
cessitava e essa força toda 
sempre encontrou na Euca-
ristia diária. 

Faleceu em Capivari em 
25 de novembro de 2009, 
aos 98 anos de idade.

(Fonte: Miriam e 
Ramon Pagotto)

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

Dizer que um aluno não 
tem solução ou recupera-
ção, sem tentar todas as 
alternativas possíveis, é 
o mesmo que um médico 
perguntar ao seu pacien-
te se ele já tem um plano 
funerário antes de realizar 
exames e/ou medicá-lo. 
Sempre existirão cami-
nhos e soluções. 

Sem um diagnóstico 
inicial não será possível 
enxergar os diferentes sa-
beres de cada um. Mas, 
afinal, o que é um diag-
nóstico inicial?

São os diferentes ins-
trumentos: provas, obser-
vações de atividades rea-
lizadas em sala de aula, 
exercícios de sondagem, 
situações-problemas, tra-
balhos em grupo, tarefas 
de casa. Olhar apenas para 
um instrumento é absolu-
tamente insuficiente para 
averiguar o que foi apren-
dido.

Fazer anotações após a 
análise de todos esses ins-
trumentos, fará com que o 
professor descubra o que 
é individual e o que é co-
letivo. Então, ele poderá 
ajudar, seja no coletivo, 

individual ou em peque-
nos grupos, com diferen-
tes estratégias, todos a 
superarem os problemas.

Se um aluno soube fa-
zer algo em uma ativida-
de, mas, na outra não, isso 
quer dizer que ele domina 
apenas parte do conteú-
do. É preciso ouvir o alu-
no, suas hipóteses e o que 
o fez chegar até ali.

Com um diagnóstico 
bem-feito, já é possível di-
vidir a classe: grupos com 
alunos que não apresen-
tam problemas e precisam 
continuar avançando e os 
demais em grupos com di-
ficuldades comuns.

Os agrupamentos são es-
senciais na aprendizagem 
em sala de aula ou até fora 
dela. As discussões se tor-
nam mais ricas assim, como 
as reflexões. Na formação 
das duplas o ideal é colocar 
um aluno com maior difi-
culdade com um colega que 
entendeu melhor.

Depois dos agrupa-
mentos, é claro que as 
atividades individuais são 
essenciais para que o alu-
no possa se sentir mais 
seguro.

Recuperar! Sempre.

Freepik
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Divulgação/Prefeitura de Capivari

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

Capivari Clube comemora 65 anos
FUNDAÇÃO  |  Tradicional clube social de Capivari foi fundado em 1956 e está em atividade desde então; conheça um pouco da história da associação

O Capivari Clube, tradi-
cional clube social locali-
zado na ‘Terra de Poetas’, 
completou na última se-
gunda-feira, 6 de setem-
bro, 65 anos de fundação.

Com capacidade limita-
da e cumprindo os proto-
colos sanitários, a data fes-
tiva foi comemorada entre 
os associados, na noite de 
segunda-feira (6), na sede 
social do clube, com apre-
sentação musical de Eder 
de Luca e banda.

Em post na rede social, 
o Capivari Clube adiantou 
que, em breve, divulgará 
uma lista de atividades es-
peciais para continuar as 
comemorações no mês de 
aniversário.

Eleições
No próximo domingo, 

12 de setembro, o Capivari 
Clube realiza assembleia 
geral para eleger o novo 
presidente, vice, e o con-
selho deliberativo. Atual-
mente, a associação é pre-
sidida por Carlos Alberto 
Martimbianco.

O mandato da direto-
ria executiva será entre os 
anos de 2022 e 2024. Já o 
conselho deliberativo co-
mandará o clube entre se-
tembro de 2021 a setembro 
de 2027.

Também serão eleitos 
associados para completar 
o mandato de setembro de 
2018 a setembro de 2024.

Com o registro de ape-
nas uma chapa, Mauricio 

Rossi deve ser eleito o novo 
presidente do Capivari 
Clube. Ao seu lado, estará 
o associado Marcio Mar-
timbianco, como vice-pre-
sidente.

Quinze associados par-
ticipam do pleito para o 
conselho deliberativo.

História
Segundo consta no site 

oficial do clube, a ideia de 
fundar um clube social em 
Capivari surgiu em 1956, 
durante as comemorações 
do dia da cidade.

“D. Paulina Guidetti Ar-
melin, assistindo encan-
tada ao desfile, lamentou 
o fato de Capivari, com 
tanta coisa para mostrar, 
não possuir um Clube So-
cial correspondente. Neste 
momento surgiu o grande 
sonho: fundar e edificar 
um grande clube!”, diz o 
texto.

A partir daí, um grupo de 
mulheres passaram a visi-
tar as famílias capivarianas 
com o chamado ‘Livro de 
Ouro’, no sentido de arre-
cadar contribuições para a 
fundação do clube.

Segundo consta, a pri-
meira assinatura foi de 
dona Faustina Franchi 
Annichino, seguida pelo 
senhor Geraldo Toledo 
Amaral.

“Atingida uma expres-
siva quantia, foi resolvido 
que esta seria depositada 
e passada às mãos dos se-
nhores convidados a faze-

rem parte de uma comis-
são”, reproduz o texto no 
site da associação.

De acordo com os docu-
mentos históricos, a pri-
meira reunião conjunta 
aconteceu no Hotel Cen-
tral, estando presentes, en-
tre outros, os senhores Dr. 
Sebastião Armelin, Bichara 
Miguel Maluf e Oswaldo 
Pellegrini.

O Capivari Clube teve 
a sua fundação sacra-
mentada numa ata de 14 
de outubro de 1956, no 
salão nobre da Câmara 
Municipal, no prédio da 
prefeitura Municipal, sob 
a presidência do Dr. Sebas-
tião Armelin e secretariado 
pelo Sr. Oswaldo Pellegrini, 
e contando com a presença 
de Bichara Miguel Maluf, 
José Balthazar Pereira da 
Cunha, Almerindo Rinal-
di, Newton Pimenta Neves, 
Miguel Simão Neto, Do-
mingos Fortinguerra, Moi-
sés Forti, Walter Antônio 
Rizzo, Romeu Annicchino, 
Paulina Guidetti Armelin, 
Dulce Bartholomu Hoppe, 
Myrtes Hoppe Fortinguer-
ra, Jurema Aparecida de 
Souza, Antônia Barnabé 
Annicchino, Leda Rossi Ja-
nuzzi, Nassum Maluf Mi-
lan, Nilza B. Moraes Barros, 
Glaucy Quagliatto, Helena 
Tumas, Therezinha Apare-
cida Franchi, Léa Conforti, 
Antonieta Barbosa da Silva, 
Inah Armelin Galrão, Maria 
Antonieta Armelin Galrão, 
Cleide Cipolli, Lícia Rossi 

Pellegrini, Adele Moroni, 
Maria Rosa Lembo Duarte, 
Hermínia Forti Vigoritto, 
Iolanda Annicchino Pi-
menta Neves, Lucila Rizzo, 
Maria Eliza P. Chiarini, Ary 
Chiarini, Urbanita Costa, 
Gesilda Petelincar, Gesilda 
Petelincar, Sirene Busato 
Giatti, Francisca Silva Tel-
les e Annerys Forti.

Na ocasião, foi eleita a 
primeira diretoria provisó-
ria, contando com Bichara 
Miguel Maluf, na presidên-
cia; Oswaldo Pellegrini, 
como Tesoureiro.

Nessa reunião, ficou de-
cidido que a nova socieda-
de se chamaria Capivari 
Clube.

A primeira assembleia 
geral aconteceu no dia 
11 de novembro de 1956, 

quando foi eleito o primei-
ro Conselho Deliberativo, 
formado pelos efetivos: 
Sebatião Armelin, Oswal-
do Pellegrini, Chide Ma-
luf, Geraldo Toledo Amaral, 
Romeu Annicchino, Miguel 
Simão Neto, Moisés For-
ti, Walter Antônio Rizzo, 
Francisco Mascchieto, 
Benedito Ladário Correa, 
Orlando Annicchino, Al-
merindo Rinaldi. Suplen-
tes: Sílvio Jannota, José 
de Cillo, Mário Stucchi, 
Domingos Fortinguerra, 
Fuad Jarjura Milan, Alceu 
Dias de Aguiar, José Amaral 
Duarte e Tannus Maluf.

No dia 18 de novembro 
de 1956, o Conselho De-
liberativo se reuniu pela 
primeira vez e elegeu o 
Presidente e Secretário: 

Sebastião Armelin e Miguel 
Simão Neto.

Em seguida, foi eleita 
a primeira Diretoria Exe-
cutiva, a qual ficou assim 
constituída: presidente 
– Bichara Miguel Maluf; 
vice-presidente – Romeu 
Annicchino; 1º Secretário 
– Ary Chiarini; 2º Secretário 
– Moisés Forti; 1º Tesou-
reiro – Benedito Silva; 2º 
Tesoureiro – José Bernardi-
no de Campos; Diretor-Ge-
ral – Orlando Annicchino; 
Coordenador – Newton 
Pimenta Neves; Conselho 
Fiscal – Luís Quagliato Fi-
lho, Oséas Máder e Calil 
José; Comissão de Sindi-
cância – Luís Soderini Fer-
raciú, Jurema Aparecida de 
Souzas e José Balthazar Pe-
reira da Cunha.

Piscinas do Capivari Clube, localizada na sede campestre

Reprodução/Internet

Polícia Civil de Capivari 
e cão Thor participam 
de oficina de abordagem 
em Nova Odessa

O cão Thor, da Polícia 
Civil de Capivari, parti-
cipou da primeira ofici-
na de abordagem com a 
utilização de cães. 

O evento aconte-
ceu em Nova Odessa, 
no último sábado (4), 
e contou com diversas 
equipes de canil de todo 
Estado.

Segundo o investiga-

dor da PC de Capivari, 
Marcelo Monaro, foram 
passadas técnicas na 
condução do cão, de-
sembarque da viatura, 
entre outras.

“O cão pode ser uti-
lizado para o efeito de 
intimar para evitar uma 
reação ou para a imobi-
lização de um agressor”, 
explica o policial.

Arquivo pessoal

Marcelo Monaro e cão Thor receberam certificação

Thor durante capacitação em Nova Odessa

Vitão e Bruno entregam 93 armas 
para a Guarda Civil de Capivari

SEGURANÇA  |  Doação do governo do Estado gerou uma economia de R$ 700 mil aos cofres públicos

Na manhã de sexta-
-feira, 3, o prefeito de 
Capivari, Vitor Riccomi-
ni (PSL), e o vice-prefeito 
Bruno Barnabé (PSDB), 
aproveitaram a data em 
que foi celebrado o dia do 
Guarda Civil, para tornar 
em um evento histórico 
para a corporação.

Um total de 93 armas 
calibre 40 foram entregues 
em evento no auditório do 
SIAM, que contou com a 
presença de cerca de 90 
autoridades de cidades da 
região tais como, Porto Fe-
liz, Piracicaba, Indaiatuba, 
Elias Fausto, Monte Mor, 
Tietê, entre outras.

O armamento foi rece-
bido através de doação 
da Polícia Civil Estadual, 
onde nunca uma entrega 
dessa quantidade havia 

sido feita para apenas um 
município, só se tornan-
do realidade devido ao 
bom relacionamento que 
o secretário de Segurança 
Pública, Mauro Júnior, sus-
tenta com as organizações 
policiais de todo o estado.

As novas armas corres-
pondem a um valor de 
aproximadamente R$ 700 
mil, quantia economizada 
pela Prefeitura.

Mauro Júnior agrade-
ceu a confiança que lhe 
foi dada, antes de apresen-
tar alguns dados da Guar-
da Civil no ano de 2021. 
“Hoje é um dia histórico 
pra Guarda Civil, graças à 
confiança que Vitão e Bru-
no me deram para coman-
dar a Segurança Pública de 
Capivari, temos o mesmo 
armamento que a Polícia 

Militar e Civil usam, em 
100% da nossa equipe.

São mais de 13 mil por-
ções de drogas apreendi-
das e mais de 110 prisões 
em flagrantes efetuadas 
pelos oficiais apenas neste 
ano, números significati-
vamente maiores que os 
anos anteriores”, destacou.

O prefeito Vitão desta-
ca a confiança no traba-
lho não só do secretário 
Mauro, como também dos 
agentes que estão empe-
nhados em combater a cri-
minalidade nas ruas. “Não 
medimos esforços para 
fazer investimentos em 
nossa Guarda Civil, graças 
ao grau de especialidade 
que Mauro Júnior tem em 
Segurança Pública, pode-
mos confiar totalmente no 
trabalho dele.

Com novos equipamen-
tos e excelentes qualifica-
ções, estamos firmes no 
objetivo de tornar a nossa 
Polícia Municipal uma das 
mais competentes, não só 
do estado, mas do país”, 
enfatizou.

Além das 93 armas cali-
bre ponto 40, a Guarda Ci-
vil de Capivari recebeu em 
2021, novas viaturas, novos 
aparelhos de comunica-
ção, câmeras corporais 
para os agentes, um drone 
policial, novas munições e 
equipamentos de prote-
ção individual. Além disso, 
será anunciado ainda nes-
te ano, uma nova base para 
a Guarda de Capivari, que 
vai contar com uma área 
total de 12 mil m², além 
de livrar a prefeitura do 
aluguel da atual central.

Freepik.br
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RTE Rodonaves inaugura 
unidade em Capivari

NOVIDADE  |  Região recebe uma das maiores companhias de transporte do país

A RTE Rodonaves é 
a primeira empresa do 
Grupo Rodonaves e uma 
das principais e maiores 
companhias de transporte 
do Brasil. Com atuação em 
mais de 5 mil cidades, é 
especialista em cargas fra-
cionada, itinerante, con-
solidada e dedicada, nos 
modais rodoviário e aéreo.

Como parte do projeto 
de expansão em 2021, foi 
inaugurada a filial de Capi-
vari, que tem como gestor, 
Joel Vicente de Sousa Filho. 
A unidade vai atender di-
versas cidades da região, 
principalmente Capivari, 
Elias Fausto, Mombuca e 
Rafard, com embarques 
diários para toda malha.

Com uma história de 
40 anos, a RTE Rodonaves 
transporta anualmente, 
515 mil toneladas das mais 
diversas mercadorias. 

Em Capivari, a filial 
está localizada na rua 
Tiradentes, 801, no Cen-
tro. As coletas podem ser 
agendadas pelo telefone: 
19 3492-3211.

Prefeitura comemora 7 de 
setembro com hasteamento da 
bandeira no Paço Municipal

A Prefeitura de Rafard 
realizou na manhã de 
terça-feira (7), dia em 
que é comemorada a 
Independência, o tradi-
cional ato cívico de has-
teamento das bandeiras 
do Brasil, de São Paulo e 
de Rafard.

A programação come-
çou pela manhã, com o 
hino nacional, de Rafard 
e da Independência. O 

hasteamento da bandei-
ra do Brasil foi feito pelo 
vice-prefeito, Wagner 
Bragalda. O comandan-
te da Polícia Militar de 
Rafard, Sargento Tararan, 
hasteou a bandeira de 
Rafard e a de São Paulo, 
pelo presidente da Câ-
mara, Alexandre Ferraz 
Fontolan.

Os presentes tam-
bém acompanharam as 

apresentações musicais 
da Banda Bamados, de 
Capivari.

A aluna Laís Ribeiro, 
do 5º ano da escola mu-
nicipal professor Aurélio 
Sotto, fez a declamação 
de um poema.

Após o término do 
evento, os presentes par-
ticiparam de um café da 
manhã, servido no sa-
guão da prefeitura.

Alexandre Fontolan, Wagner Bragalda e Sargento Tararan durante hasteamento das bandeiras

Divulgação/Prefeitura de Rafard
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Desfile Primavera Verão da loja V2 arrecada 
mais de R$ 3 mil em prol à Casa Nossa Mãe

SOLIDARIEDADE  |  Valor foi arrecadado com a venda de convites; loja apresentou nova coleção e, com apoio de comércios e empresas, sorteou brindes

“Missão cumprida!” 
Com esse sentimento de 
gratidão, a comerciante 
Andressa Paschoal Bres-
siani, proprietária da loja 
V2, encerrou o desfile be-
neficente em prol à Casa 
Nossa Mãe. 

O evento, realizado no 
salão Villa Bella, em Rafard, 
recebeu os convidados na 
noite de quarta-feira (8) e 
apresentou a nova cole-
ção Primavera Verão das 
marcas comercializadas 
na loja.

Onze modelos desfila-
ram pelo salão, trazendo 
alguns dos lançamentos 
das marcas Melissa, Dress 
To, Canal Concept, More-
na Rosa, Colcci, Pineapple, 
entre outras.

Segundo Andressa, a loja 
V2 inova mais uma vez, 
para atender todos os pú-
blicos, desde o infantil até 

a terceira idade, com peças 
masculinas e femininas. 

“Todas as peças apre-
sentadas no desfile já estão 
disponíveis na loja”, con-
vida a comerciante, que 
reforçou o compromisso 
da V2 com o social.

Para dar transparência 
ao evento beneficente, An-
dressa revelou que foram 
vendidos 62 convites, so-
mando R$ 3.100,00. Esse 
valor será integralmente 
revertido para a Casa Nos-
sa Mãe, para ser investido 
no novo espaço, que aten-
de crianças com Autismo.

“Esse evento só foi pos-
sível graças a solidarie-
dade dos participantes e 
dos comércios e empre-
sas, que apoiaram com 
toda estrutura do desfile, 
ou doaram seus serviços 
e brindes para contribuir 
com a causa”, reconhece 

Andressa.
Apoiaram o evento: Dra-

ft, Studio Galrão, Delícias 
Para-Ty, Dom Caetano & 
Rafael, Hibrema, Finna-
Cor, Drogaria Mega Eco-
nômica, Juliana Camargo, 
Villa Bella Festas e Even-
tos, Jornal O Semanário, 
TSX Implementos, Casa-
marela, Mape Promoções 
e Eventos, Alex Camargo 
Decoração de Festa, Pada-
ria Pantojo, Quibáo Auto 
Peças Linha Pesada, Vinho 
Santo Expedito, Fornaziero 
Estruturas Metálicas e Jo 
Colodete Make Up.

Outras pessoas e mar-
cas doaram brindes para 
serem sorteados durante 
o evento, são eles: Karina 
Doriguelo Produtos Profis-
sionais, Beauty Lux Cílios, 
Godinho’s Pizzaria, Espaço 
Duo Corpo, Helena Bona-
gurio Estética, Morena 

Rosa, Melissa, Diáfana, 
Studio Vivere, Colcci, Ma-
ria Valentina, Pineapple, 
Fit Cake, Alessandra Líder 
Consultora Natura, Stillo 

Fit, Preciosa Semijoias e 
Cristiane e Valentini Vero-
nez Estética Corpo e Face.

A equipe da Loja V2 agra-
dece  todos os participan-

tes presentes, que dedica-
ram a noite para prestigiar 
o evento e aos que contri-
buiram com esse momento 
de solidariedade.

Modelos que participaram do desfile beneficente da loja V2

Túlio Darros/O Semanário
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Loja V2 movimenta Rafard com 
desfile no espaço Villa Bella

SOCIAL  |  Dezenas de pessoas participaram do desfile beneficente da loja V2, em prol à Casa Nossa Mãe, realizado no espaço Villa Bella, na última quarta-feira (8); 
o jornal O Semanário foi um dos apoiadores do evento e registrou os melhores momentos; confira os cliques feitos pelas lentes do diretor Túlio Darros

CO N F I R A A CO B E RT U R A CO M P L E TA CO M  TO DA S  A S  FOTO S  D O  E V E N TO  N O  S I T E  H T T P S : //J O R N A LO S E M A N A R I O . CO M . B R
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Elite Futebol Clube comemora 
46 anos de fundação em Rafard

HISTÓRIA  |  Clube amador rafardense foi fundado em 1975; por lá já passaram mais de 100 atletas

Na última terça-feira, 
7 de setembro, dia da In-
dependência do Brasil, o 
Elite Futebol Clube, time 
rafardense que já teve fama 
regional no futebol ama-
dor, completa 46 anos de 
fundação. O clube nasceu 
em 1975, e até os dias de 
hoje, tem muita história 
para contar.

Em 46 anos de história, 
mais de 100 atletas rafar-
denses, muitos infelizmen-
te já falecidos, mas tantos 
outros que ainda estão 
vivos, se recordaram dos 
tempos da juventude, em 
que eram jogadores do 
time oficial do Elite.

O fundador da equipe, 
Misael Machado, o Misa, 
como é conhecido, recorda 
com alegria os momentos 
de glória e conquistas do 
time, porém, não esconde 
a tristeza ao falar dos anos 
em que os jogos foram di-
minuindo, até o time aca-
bar de vez, antes mesmo 
da pandemia.

Os primeiros jogos do 
Elite eram no campo em 
frente à Estação Sorocaba-
na, numa área da usina Ra-
fard. Já na década de 1970, 

o campo foi tomado pela 
famosa enchente e deixou 
de existir. Hoje, o local é 
ocupado pelo depósito de 
bagacinho da usina.

Outros campos, que hoje 
também já não são mais 
utilizados para jogos de fu-
tebol, acolheram os atletas 
do Elite.

Segundo Machado, o 
auge do Elite foi nos anos 
de 1979 e 1980, no futebol 
amador. Na ocasião, o time 

ficou campeão invicto, sem 
perder em mais de 15 jogos 
e disputando com equipes 
das cidades vizinhas, como 
Capivari, Elias Fausto, Car-
deal, entre outras.

Até 2017, o Elite ainda 
competia, só que bem di-
ferente do que já foi no 
passado. Eram apenas 
jogos comemorativos no 
aniversário da cidade e 
no 7 de setembro. Com 
a pandemia, esses jogos 

também não aconteceram 
mais.

Outra marca registrada 
do Elite eram as festas em 
comemoração à fundação 
do time. Churrascos com 
os antigos jogadores e com 
as equipes novas que se 
formavam, se estendiam 
por um dia inteiro. Misa 
conta que muitos convi-
dados, de toda a região, 
esperavam pelo churrasco 
anual do Elite.

Misael Machado guarda com carinho em sua garagem, parte da história do Elite Futebol Clube

Túlio Darros

Caratecas capivarianos 
participam das finais do 
World Karatê Campionship

Dois caratecas de Ca-
pivari embarcaram na 
última quinta-feira (9), 
para Recife/PE, onde 
participam das finais 
do World Karatê Cam-
pionship. O evento é 
organizado pela World 
Karate League.

Atletas da Associação 
Washi-Ki-O, Layon Ra-
fael de Andrade e Edison 
Zuin vão disputar contra 
caratecas de outros 11 

países, entre eles: Por-
tugal, Rússia, Índia, Irã, 
Peru, Venezuela, Canadá, 
México, Indonésia, Chile 
e Equador, além de ou-
tros atletas do Brasil.

Finalista na categoria 
Mirim B, Layon vai dis-
putar as finais contra 2 
atletas, um da Rússia e 
outro conterrâneo brasi-
leiro. Já Zuin, faz a final 
contra dois brasileiros na 
categoria Master A.

Layon Andrada e Edison Zuin embarcaram para Recife

Arquivo pessoal

Lutadores da Ferraz & 
Lopes Team participam do 
Brasileiro de Kickboxing

Atletas rafardenses, 
da academia Ferraz & 
Lopes Team, de Rafard, 
também fizeram bonito 
no 30º Campeonato Bra-
sileiro de Kickboxing. O 
evento aconteceu no Rio 
de Janeiro, entre os dias 
4 e 7 de setembro.

Treinados pela mestre 
de Kickboxing, Jeniffer 
Ferraz, os atletas Eduar-
do Fracetto e Hudson 

Moura conquistaram 
ótimas colocações. 

Fracetto foi vice-cam-
peão na categoria, resul-
tado que lhe deu a vaga 
para disputar o Campeo-
nato Sul-Americano de 
Kickboxing, que aconte-
ce em Cascavél/PR, em 
dezembro.

Já o lutador Hudson 
Moura, ficou na 4ª colo-
cação da categoria.

Eduardo Fracetto, Jeniffer Ferraz e Hudson Moura

Arquivo pessoal
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Ginásio Padre Eusébio volta a ser opção 
para a prática esportiva em Capivari

INCENTIVO  |  Prédio tem mais de 50 anos e funcionava como Clube da Saudade; aulas de futsal, capoeira e karate já começaram no espaço

Depois de mais de sete 
anos fechado, o Ginásio 
Padre Eusébio voltou a 
funcionar, só que agora na 
sua função original, para a 
prática de atividades espor-
tivas. O imóvel, que abriga o 
Centro Esportivo e Cultural 
Padre Eusébio, está locali-
zado na rua André de Melo, 
364, no Centro de Capivari, 
e é de propriedade da Paró-
quia São João Batista.

O ginásio foi construído 
há mais de 50 anos, pelo 
então pároco da cidade, 
na época, padre Eusébio 
van den Aardweg, falecido 
em 1993.  Por mais de dez 

anos, o espaço ficou cedi-
do para uso do Clube da 
Saudade, onde eram reali-
zados bailes, formaturas e 
eventos da terceira idade. 

Depois de um tempo 
fechado, voluntários liga-
dos à Paróquia São João 
Batista decidiram reativar 
o prédio. O objetivo prin-
cipal era recuperar o giná-
sio, para que ele voltasse a 
abrigar atividades físicas 
de projetos sociais, assim 
como já foi no passado. 

Limpo e readaptado para 
sua versão original, desde 
o mês de agosto deste ano, 
o ginásio voltou a receber 

atividades esportivas.
“Várias pessoas da co-

munidade comentavam 
sobre o ginásio, com o 
desejo de que ele voltasse 
a ser como era lá trás, na 
proposta inicial, isso já co-
meçou a acontecer, e esta 
também é uma forma da 
Paróquia São João Batista 
contribuir com a cidade”, 
explica o padre Adalton 
Roberto Demarchi, páro-
co da Matriz. 

Além do desejo de res-
gatar o legado social dei-
xado por padre Eusébio, 
padre Adalton revela que 
atualmente, o prédio não 
oferece mais condições de 
sediar eventos de grande 
porte, como na época do 
Clube da Saudade.

“Hoje em dia, por ques-
tões de segurança, são 
muitas as exigências do 
Corpo de Bombeiros para 
um salão de eventos. Tería-
mos também que construir 
uma segunda entrada e as 
rampas de acessibilidade, 
custos inviáveis para a pa-
róquia neste momento”, 
explica o padre.

Esporte e Cultura 
Assim como acontecia 

no passado, há mais de 
50 anos, o Ginásio Padre 
Eusébio voltou a acolher 
crianças e adolescentes 
para atividades esportivas. 
Grupos para aulas de fute-
bol, capoeira e karate já se 
encontram para os treinos 

durante o dia. Membros 
da terceira idade também 
usam o espaço para aulas 
de vôlei adaptado.

As crianças não pa-
gam nada pelas aulas, e 
os membros da terceira 
idade contribuem com o 
material de limpeza, que 
são usados para manter 
higienizados, os banheiros 
e demais espaços de uso 
comum do prédio. 

Durante a noite, o giná-

sio fica aberto para grupos 
de futsal e vôlei. Uma pe-
quena taxa por hora de uso 
da quadra é cobrada dos 
participantes, e o valor é 
utilizado nas despesas de 
manutenção do ginásio. 

O palco construído no 
fundo da quadra foi manti-
do e será reaproveitado em 
cursos livres de teatro. “Te-
mos um projeto futuro, que 
é uma Escola Livre de Arte e 
Teatro, que estamos buscan-

do uma parceria com a Se-
cretaria Estadual de Cultura. 
Tudo gratuito para crianças e 
jovens do município”, anun-
cia padre Adalton.

Os grupos interessados 
em utilizar o ginásio para 
atividades esportivas à noi-
te ou obter mais informa-
ções sobre as escolinhas 
dos projetos sociais para 
as crianças, podem buscar 
informações pelo telefone 
(19) 99898-7896.

Fachada do Ginásio Padre Eusébio, espaço esportivo e cultural

Diego Ramos

Espaço já recebe atividades recreativas, esportivas e culturais




