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Delegada da Polícia Civil de Capivari, 
Dra. Maria Luísa e investigador chefe, 
Marcelo Monaro foram homenageados 
pelo presidente da Câmara de Capivari, 
Dú Bombonatti. Diretor do jornal 
O Semanário, Túlio Darros, recebeu 
Moção de Congratulações do vereador 
Thiago Braggion.  Página 12

Câmara 
aprova 
contas de 
2019 do 
ex-prefeito, 
Carlão Bueno
Vereadores seguiram 
parecer favorável do 
Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo. 
Apenas um vereador 
foi contrário. 
Página 7

Ninguém melhor do que quem vive na pele o que é ser pessoa com defi ciência para contar 
sobre suas experiências e difi culdades.  Páginas 9 e 11

Divulgação/Câmara de Capivari

Polícia Civil 
de Capivari 
cumpre 
mandados 
relacionados 
ao tráfico e 
abuso sexual
Polícia prendeu três 
homens em cumprimento 
à mandados expedidos 
pelo Poder Judiciário.  
Página 5 Diferentes histórias que 

marcam a luta dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência

Fabinho se reúne com 
‘boleiros’ e planeja 
eventos esportivos 
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Deputado Estadual
Rodrigo Moraes anuncia 
R$ 700 mil para a região
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Li um fato relatado do 
escritor Dr. Robert H. Pier-
son que passo a partilhar:

Em janeiro de 1959, 
Zichen Zussem Bolder, 
pequena vila belga na 
fronteira com a Holanda, 
experimentou um trágico 
acontecimento. Durante 
séculos, o fundamento das 
casas vinha sendo com-
prometido pelos próprios 
habitantes ao retirarem 
material arenoso para a 
construção de suas casas. 
Esse processo teve início 
no tempo dos romanos. 
Assim, as cavernas agora 
se estendem por 40 quilô-
metros, minando os fun-
damentos das residências.

Quando a catástrofe 
ocorreu, casas, igrejas, 
pessoas, tudo desapare-
ceu, ao romper a pequena 
crosta. Algumas pessoas 
foram mortas, outras fi-
caram feridas. Muitas de-
sapareceram. A tragédia 
deixou os habitantes as-
sombrados e arruinou a 
vida das famílias da cida-
de. (Ver Meditação Mati-
nal, 2021 p. 256). 

Semelhantemente, há 
algumas coisas minando 
os alicerces de nossas famí-
lias. Vivemos num tempo 
em que Deus é repudiado, 
a Bíblia é ridicularizada, a 
divindade de Cristo é ne-
gada, a história da criação 
é escarnecida até por al-
guns conceituados líde-
res eclesiásticos. Não é de 
admirar que as pessoas 
abandonem a Deus, per-

cam o amor ao próximo, o 
temor do mal, e regra ge-
ral, tornem-se insensíveis 
e violentas dentro de casa. 
A infidelidade é outro tú-
nel sob os fundamentos da 
família, pois quebra a cor-
rente da confiabilidade e 
do amor que cimenta seus 
membros e dificilmente 
encontra um adesivo ca-
paz de vedar as brechas. O 
diabo é o inimigo da mais 
alta patente na luta contra 
a família, lutará para não 
deixar pedra sobre pedra 
na construção de seu lar, 
suscitará dúvidas, introdu-
zirá dados irreais, fará com 
que o certo pareça errado 
e vice-versa, mediante ar-
gumentos plausíveis. Não 
permitam que ele abale as 
estruturas desse edifício 
tão maravilhoso!

Alguns frequentadores 
de igreja são como móvel 
bem envernizado, mas 
carcomido pelos cupins, 
pois professam e aparen-
tam religiosidade, mas 
em casa são ásperos com 
a esposa e com os filhos. 
Jesus os chama “sepulcros 
caiados, belos por fora, 
mas interiormente estão 
cheios de ossos de mortos 
e de toda imundície”. Es-
crevi, tempo passado, que 
o amor é como a planta: 
desenvolve, floresce, fruti-
fica, ou morre. O lar não é 
construído de alvenaria ou 
qualquer outro material, 
mas de amor e o melhor 
Construtor, ainda é Jesus 
Cristo. Ele coloca o amor 

no coração dos homens, 
cabe a eles desenvolvê-
-lo ou matá-lo. No altar, 
diante de Deus e de tes-
temunhas, juraram amor, 
fidelidade, proteção até à 
morte. Agora, enriqueci-
dos pelos filhos, mercê de 
Deus, é hora de cumprir 
tais votos. Mas como for-
talecer esse amor?

Serão ambos felizes se 
procurarem agradar um 
ao outro. Deus fez a mu-
lher para ser uma com ele, 
uma companheira, para 
alegrá-lo, encorajá-lo, 
para torná-lo feliz. Ambos 
são um só corpo, unidos 
pelo amor, não para servi-
çal. Ambos devem se com-
pletar. A Bíblia ensina que 
a esposa deve ser submis-
sa ao marido, e este deve 
amá-la como Jesus amou 
a Igreja, se necessário, dar-
-lhe a vida por ela, afinal, 
ninguém se ira contra al-
guma parte do seu próprio 
corpo, nem a violenta (Ef. 
5:22-31), antes a trata com 
brandura.

A nossa cultura forma 
o homem machista que 
sente dificuldade para di-
zer palavras gentis, muitos 
creem que diminuirá a sua 
autoridade, porém é isto 
que desenvolve o amor e 
a confiança no lar. Quan-
tas vezes Jesus expressou 
claramente Seu amor por 
nós? Diz a escritora El-
len G. White em seu livro 
O Lar Adventista, que o 
amor não subsiste sem se 
expressar, o amor precisa 

ser declarado por pala-
vras, por atos de bondade 
e gentileza. Se o marido 
é grosseiro, rude, arreba-
tado, egoísta, ríspido e 
opressor, não diga jamais 
que o marido é o cabeça 
da esposa, e que ela deve 
em tudo ser-lhe sujeita... 
ele... não é o marido no 
verdadeiro significado do 
termo” (Idem, 117). O ca-
sal deve estudar à luz do 
Calvário o significado do 
amor recíproco e para com 
os filhos.

Não deve o marido 
extorquir à mulher sua 
individualidade, sua per-
sonalidade e forçar-lhe a 
consciência, ela é proprie-
dade de Deus a quem deve 
total submissão. 

Sejam, marido e esposa, 
bondosos, corteses, amá-
veis pacientes para com 
os erros do cônjuge “assim 
como o Senhor perdoou, 
perdoai vós” (Col. 3:13), 
dialogando sempre pro-
curando o bem comum 
do lar. Devem evitar ser 
inflexíveis em opiniões 
divergentes, e jamais usar 
palavras inoportunas ou 
ásperas, nem proferir im-
propriedades com respei-
to  relação matrimonial.

Jesus é a Rocha, o Sus-
tentáculo do amor entre os 
familiares. Não despreze a 
Rocha da salvação da sua 
família (Det 32:15). Que 
Deus bendiga a família 
dos leitores. 
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Exerça amor no lar
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com especialização em dependência química na USP/SP/GREA

Esperança e negacionismo
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Nem sempre se pensa 
nessa possibilidade, a de 
morrer. E quando nasce-
mos estamos caminhando 
para a morte e também 
para pagar impostos: espe-
cialmente no Brasil paga-se 
para nascer e para falecer.

E Thomas Ken, que foi 
sacerdote da igreja angli-
cana e compositor de hi-
nos religiosos matutino, 
vespertino e noturno, de-
monstrava uma fé que to-
dos devemos buscar, para 
ter serenidade íntima, não 
ter medo de voltar para 
casa e nem do repouso do 
corpo físico.

Assim como o escritor 
francês Victor Hugo, que 
dizia com esperança e sa-
bedoria: “Depois da noite 
vem a manhã, depois da 
morte vem a vida plena”.

Maravilhosa mensagem 
destes dois sábios, dando-
-nos conforto.

O apresentador, ator 
e diretor, Antônio Abu-

jamra, do programa da 
TV Cultura, Provocações, 
sempre provocava seus 
entrevistados: Como você 
gostaria de morrer? Como 
minha esposa, Izabel, a 
maioria dizia que gosta-
ria de morrer em casa e 
dormindo, ao que ele cos-
tumava debochar do con-
vidado.

Num programa, tendo 
como convidado o profes-
sor de ética da USP, Cló-
vis de Barros Filho, Abu-
jamra faz essa pergunta 
e é surpreendido porque 
o convidado diz que “não 
gostaria de morrer de jeito 
nenhum, e algumas filo-
sofias fazem acreditar que 
a morte não é nada para 
nós”. Sim, é uma simples 
passagem para nossa ver-
dadeira origem.

Afirma o professor: “A 
verdade é que a morte é 
um horror quando a vida 
é feliz. E como minha vida 
é muito boa eu não quero 

que ela acabe”.
Em seguida o Abu-

jamra pergunta, e se hou-
ver reencarnação, onde 
e como você gostaria de 
voltar? E Clóvis, aceitando 
a tese de que pode voltar, 
gostaria que fosse assim: 
“Ah. Eu gostaria de voltar 
professor da Universidade 
onde trabalho. Não vejo 
vida mais alegradora, gos-
taria de voltar pronto”.

O filósofo dispensaria 
passar pelo ciclo infân-
cia/criança/adolescência 
para reaparecer adulto: 
“Porque a fase infantil, 
essa de amadurecimento, 
eu dispensaria. Eu queria 
reaparecer exatamente 
de onde eu desapareci. 
Eu queria reaparecer já 
pronto e preparado para 
apresentar ao mundo 
aquilo que eu julgo ter de 
melhor. E se pudesse vol-
tar nessa situação, nossa, 
como seria bom se fosse 
assim, é tão bom que eu 

tenho medo que seja só 
uma ilusão, só um desejo”.

Ao que o provocador, 
esquerdista e materialis-
ta diz: “Não tenha dúvida 
que é uma ilusão”.

Chico Xavier, quando 
estava doente e com um 
olho sem visão e outro com 
problemas, não tendo ido 
atender a fila imensa que o 
aguardava, viu surgir o es-
pírito Emmanuel, que lhe 
diz: “Ter dois olhos é luxo, 
você está deixando a opor-
tunidade de servir. Em uma 
nova encarnação, você vai 
passar pela infância. Apro-
veite o momento agora de 
que dispõe, para o bem”. 
E o mineiro, mesmo com 
dor, foi ao trabalho cristão 
de servir ao próximo sem 
nada exigir ou cobrar.

1) Antônio Abujamra 
faleceu aos 82 anos de 
idade, no dia 28 de abril 
2015. https://www.youtu-
be.com/watch?v=6HlJFT-
MKCu0&t=429s

“Senhor ensina-me a viver de modo a temer o túmulo tão pouco quanto minha cama.” Thomas Ken

A inclusão, principalmente de pessoas com defi-
ciência física, é tema corriqueiro na política. Mes-
mo que, caminhando em passos lentos, pequenos 
avanços começam a aparecer.

Pelo menos, o mínimo está sendo feito, que é dar 
voz e vez para essas pessoas, que convivem diaria-
mente com limitações, sejam elas físicas ou mentais.

Mais que políticas públicas, oportunidades e in-
clusão social, é preciso entender as reais necessida-
des da pessoa com deficiência. É preciso sentir a dor 
que elas sentem, o preconceito e a falta de respeito 
que elas enfrentam.

A maior deficiência está nas pessoas ‘normais’, 
que se julgam maiores ou superiores. Esses seres 
que só conseguem enxergar o próprio umbigo, sem 
olhar um centímetro sequer, para a frente, para os 
lados ou para trás.

Pessoa com deficiência é gente como a gente e 
merece ‘curtir’ a vida com os mesmos direitos, liber-
dades e qualidade.

As coisas precisam e tendem a começar sair do 
papel, mesmo assim, é preciso agir com mais res-
ponsabilidade e agilidade acerca do assunto.

Os municípios, principalmente os menores, preci-
sam começar a pensar em cidades planejadas. Como 
falar em acessibilidade em calçadas, por exemplo, se 
o espaço de passeio é desnivelado, cheio de obstá-
culos e até com árvores no meio do caminho?

As pessoas com deficiência não precisam da nossa 
compaixão, elas só querem viver no mesmo mundo 
onde estão os ‘verdadeiros deficientes’. Afinal, defi-
cientes somos nós, que não conseguimos propor-
cionar a igualdade entre os povos.

Pense nisso!

Deficientes 
somos nós

Lar dos Velhinhos 
reabre bazar com 
visitas agendadas

Inaugurado em 2016, 
o bazar do Lar dos Velhi-
nhos São Vicente de Pau-
lo, na sede da instituição, 
se manteve fechado por 
mais de um ano, devido 
à pandemia da Covid-19. 

No entanto, nesta 
semana, a instituição 
comunicou a volta gra-
dual do bazar, que deve 
acontecer com toda a 
segurança necessária.

O bazar sempre foi 
uma importante fonte 

de renda para ajudar a 
custear as despesas do 
Lar. O retorno é bastante 
aguardado pela institui-
ção, que abrirá o espaço 
de quarta à sexta-feira, 
das 13h30 às 16h30.

No momento, será ne-
cessário agendar horário 
pelo telefone/WhatsApp 
19 98972-1087. O bazar 
fica na sede do Lar dos 
Velhinhos, na avenida do 
Carmo, 120, bairro Vila 
Cardoso, em Capivari.
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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,  f lex,  R$ 
31.900,00. 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$ 39.900,00. 
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$ 43 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, 1.5, fl ex, automático, 
R$ 56.900,00. 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$ 
202.900,00. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV – 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$ 37 mil. 
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

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

FOX CL 2016
Vendo, fl ex, preto, 1.0, R$ 43 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

COROLLA XEI 2010
Vendo, 1.8, automático, fl ex, preto, 
R$ 47 mil. Tratar pelo fone: 3492-
5543. PV – indeterminado

FOX CL 2018
Vendo, fl ex, 1.6, prata, R$ 49.500,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

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

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

UNO MILLE ECONOMY 2010
Vendo, flex, prata, R$ 19.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

FOX 2008
Vendo, 1.0, fl ex, prata, R$ 19.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

PALIO FIRE ECONOMY 2011
Vendo, flex, cinza, R$ 23 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

FOX PLUS 2010
Vendo, flex, prata, R$ 25 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

SAVEIRO CS 2011
Vendo, 1.6, fl ex, prata, R$ 29 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

ASTRA HB ADVANTAGE 2011
Vendo, fl ex, verde, R$ 34.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

COBALT LT 2012
Vendo, 1.4, fl ex, branco, R$ 34 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

CIVIC LXS 2007
Vendo, automático, fl ex, dourado, R$ 
36 mil. Tratar pelo fone: 3492-5543. 
PV – indeterminado

GOL ROCK IN RIO 2016
Vendo, flex, preto, R$ 39.900,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

SIENA ATTRACT 2016
Vendo, 1.4, fl ex, branco, R$ 44 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

CIVIC EXS 2012
Vendo, preto, flex, R$ 59.900,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

HB20 VISION 2021
Vendo, 1.0, fl ex, prata, R$ 66 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

UP XTREME TSI 2020
Vendo, flex, cinza, R$ 69.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

ÔNIX 2021
Vendo, 1.0, fl ex, preto, R$ 79 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

COMPASS LIMITED 2019
Vendo, fl ex, cinza, R$ 139.800,00. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

CLASSIC LIFE 2005
Vendo, álcool, prata, R$ 13.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

TUCSON GL 2012
Vendo, gasolina, prata, R$ 39.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

ÔNIX LT 2014
Vendo, branco, flex, R$ 43 mil. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

CRUZE LTZ 2017
Vendo, flex, preto, R$ 90.500,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV - 
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.

VENDE-SE CASA
Jardim Primavera Capivari 5 x 
27 (132 metros), 110 metros de 
construção. Estrutura para sobrado. 
Porão com 50 metros. Garagem para 
dois carros, sala, cozinha, banheiro, 
2 quartos, lavanderia, um quarto com 
banheiro no porão. Aceita terreno ou 
carro e mais R$ 190 mil. À vista R$ 
290 mil a negociar. Tratar com Diego 
pelo fone (19) 99347-2348. 

Diversos

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

IMÓVEIS  |  VEÍCULOS  |  EMPREGOS

NEGÓCIOS & OPORTUNIDADES

Veículos

Classificados

04

“O mundo maravilhoso das malhas”

R. Regente Feijó, 902 - Capivari
 3491.1246

Confecções Soreli Ltda-ME

09/09 - Magali Aparecida de Campos Dias - 55 anos
09/09 - Nelson Rodrigues - 79 anos
10/09 - Maria José Forti - 71 anos
10/09 - Carine Bedendi - 34 anos
11/09 - Sergio Pagotto Stein - 65 anos
13/09 - Benedita do Carmo de Campos Benedito - 79 anos
13/09 - Maria Aires dos Santos Morais - 66 anos
14/09 - Paulino Ambrosini - 76 anos
15/09 - Fatima Aparecida Pereira Bit - 65 anos
15/09 - Maria das Graças Oliveira da Silva - 61 anos
16/09 - Cicero Queiroz de Lima - 72 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

 VAGAS DE EMPREGO
Empresa no ramo confecção têxtil contrata: MODELISTA, 

MECÂNICO DE MÁQUINA INDUSTRIAL, COSTUREIRAS 
PARA MÁQUINAS FLAT, OVERLOQ E GALONEIRA 

COM EXPERIÊNCIA, DA REGIÃO DE CAPIVARI PARA 
TRABALHAR EM AMERICANA-SP.

Benefícios cartão cesta básica + Salário acima do piso + prêmio
de produção, convenio médico, Transporte por Van. 

Enviar currículo no e-mail rhsn.curriculo@gmail.com ou 
entregar no endereço Rua Amelia Bergamo Nardini, 57,

Vila Dainese/Americana.

    19 3496.1747    19 3496.1747
ANUNCIE / ASSINE
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Moradores do bairro Pipeiro zelam 
por área verde há mais de 22 anos

O morador do bairro 
Pipeiro, Cláudio Lopez 
(Claudinho), cuida da área 
verde em frente a sua casa 
há 22 anos, desde que se 
mudou para local. No iní-
cio, a área era tomada de 
mato e lixo.

Sabendo da demanda 
do poder público, Claudi-
nho se reuniu com os vi-
zinhos, por volta dos anos 
2000, e decidiram que cada 
um adotaria a frente da sua 
casa para zelar.

“Até hoje, todos colabo-
ram e cada um cuida da 
frente da sua casa, enten-
dendo que é um benefício 
imenso para os seus netos 
e filhos, visto que podem 
usufruir de uma área limpa 
e cuidada, bem na porta 
de casa”, conta o morador.

Além das árvores nativas 
que já existiam, outras flores 
e árvores foram plantadas. 
O espaço é mantido com 

muito zelo por todos que 
moram ao redor do bairro 
e visitam para tirar fotos.

“É de suma importância 
o trabalho realizado pelos 
moradores da rua Silvano 
Lipronti, no bairro Pipeiro. 
Eles cuidam e mantém o 
espaço em frente de suas 
casas limpo e arborizado, 
desde que as ruas ainda 
eram de terra. Hoje, o local 
recebe diversas pessoas, 
até mesmo para ensaios 
fotográficos”, reconhece o 
diretor municipal de Meio 
Ambiente, Guilherme Pa-
gotto.

Adote esta área
A Diretoria de Meio 

Ambiente de Capivari 
desenvolve o programa 
“Adote Esta Área”, instituí-
do através da Lei Munici-
pal n° 3.057/05, que tem 
o objetivo de concretizar 
parcerias entre munícipes 

e o poder público, nos ser-
viços de implantação, re-
vitalização, manutenção 
de praças, áreas verdes e 
demais espaços.

Para participar do Pro-
grama “Adote Esta Área”, 
é necessário pedir per-
missão para a Diretoria 
de Meio Ambiente, que 
mobilizará uma equipe 
até a área que deverá ser 
adotada.

“Mas, atenção! É proi-
bido usar o local para fins 
lucrativos, como venda 
de hortaliças ou arma-
zenamento de materiais 
pessoais e também não é 
permitido o cercamento 
do local”, alerta Guilherme 
Pagotto.

Para mais informações, 
a Diretoria de Meio Am-
biente atende pelo telefo-
ne (19) 3492-2975.

Fontolan reivindica doação 
de veículos apreendidos 
pela Receita Federal

O presidente da Câ-
mara de Rafard, verea-
dor Alexandre Ferraz 
Fontolan, esteve na 
quarta-feira (15), na Su-
perintendência Regio-
nal da Receita Federal 
do Brasil, em São Paulo, 
para protocolar um ofí-
cio, solicitando a doação 
de veículos apreendidos 
para atender alguns se-
tores da cidade.

Uma das formas de 
destinação de merca-
dorias apreendidas pela 
Receita Federal do Brasil 
são as doações a entida-
des sem fins lucrativos 
declaradas de utilidade 
pública federal, estadual 
ou municipal, e a Orga-
nizações Da Sociedade 
Civil de Interesse Públi-
co - OSCIP, qualificadas 
conforme a Lei nº 9.790, 
de 23 de março de 1999.

Também existe a pos-
sibilidade de incorpora-
ções, que consistem em 

destinações de merca-
dorias apreendidas a ór-
gãos da administração 
pública direta ou indire-
ta, do nível federal, esta-
dual ou municipal, com 
personalidade jurídica 
de direito público, para 
a consecução de suas 
atividades típicas.

Na ocasião, Fonto-
lan solicitou a doação 
de duas caminhonetes 
Picape, para utilização 
do Centro de Referência 
de Assistência Social e 
da Defesa Civil Munici-
pal; também uma cami-
nhonete para a Guarda 
Civil e uma van para o 
transporte de pacientes 
na Unidade Básica de 
Saúde.

“Tenhamos esperança 
que nos concedam esta 
doação futuramente, 
pois esses veículos se-
rão de grande utilidade 
para o nosso município”, 
espera o vereador.

Arquivo pessoal

Vereador Alexandre Fontolan na sede da Receita Federal

Polícia Civil de Capivari cumpre mandados 
relacionados ao tráfico e abuso sexual

SEGURANÇA  | Polícia prendeu três homens em cumprimento à mandados expedidos pelo Poder Judiciário

Mais uma semana agi-
tada para a Polícia Civil 
de Capivari, que realizou 
operações de combate à 
crimes de tráfico e violên-
cia sexual.

Na tarde de última sex-
ta-feira (10), os policiais 
cumpriram um mandado 
de internação provisória, 
contra um adolescente 
suspeito de abusar do pró-
prio sobrinho, de apenas 4 
anos de idade. 

Segundo a polícia, as in-
vestigações tiveram início 
logo após a comunicação 
do possível estupro de vul-
nerável. O caso veio à tona, 
após a vítima relatar o caso 
para a mãe, que consta-
tou sangue no corpo do 
menino. 

De acordo com a Polícia 
Civil, a criança confirmou 
o fato perante a psicóloga, 
durante escuta especiali-

zada. 
“Com base nas infor-

mações, vista a gravidade 
dos fatos e a existência de 
fortes indícios da prática 
do crime sexual contra vul-
nerável, levei ao conheci-
mento judiciário os fatos 
e solicitei a decretação de 
internação provisória para 
busca e apreensão do ado-
lescente”, relata a delegada, 
Dra. Maria Luísa Dalla Ber-
nardina Rigolin.

O mandado de busca e 
internação provisória foi 
cumprido pelos policiais 
civis de Capivari, que lo-
calizaram o adolescente e 
encaminharam à Delega-
cia para as providências.

Abuso de duas 
crianças
A Polícia Civil levou a 

público o cumprimento de 
mandado de prisão tem-

porária de um homem de 
59 anos. Ele foi preso na 
manhã de terça-feira (14), 
suspeito de ter abusado 
sexualmente de duas me-
ninas, uma de 6 e outra de 
8 anos.

Segundo a polícia, o cri-
me foi denunciado pelos 
pais das vítimas, após a 
criança de 6 anos relatar 
que o homem estaria abu-
sando dela e da prima. Elas 
eram ‘cuidadas’ pela espo-
sa do suspeito. 

O caso foi registrado na 
Delegacia de Defesa da 
Mulher de Capivari e dadas 
as circunstâncias apresen-
tadas, segundo a polícia, 
com os fortes indícios de 
autoria por parte do indi-
víduo em decorrência do 
crime de estupro de vul-
nerável, a delegada titular, 
Dra. Maria Luísa, solicitou 
ao Poder Judiciário, a pri-
são temporária do homem. 

O cumprimento da 
prisão foi realizado pela 
equipe do Setor de Inves-
tigações Gerais da DDM. O 
homem foi detido e levado 
na Delegacia de Defesa da 
Mulher, e posteriormente 
transferido até a cadeia 
participativa de Piracicaba. 

“Vale destacar que as 
vítimas receberam todo 
apoio necessário, desde 
médico, atendimento psi-
cológico/auxílio indispen-

sável”, revela a delegada.
Ela orienta que casos 

de abuso sexual sejam de-
nunciados na Delegacia de 
Defesa da Mulher, pelos 
telefones: 19 3491-2563 ou 
3491-1422, também pelo 
e-mail  ddm.capivari@po-
liciacivil.sp.gov.br.

Tráfico
Ainda na terça-feira (14), 

o Setor de Investigações 
Gerais da Polícia Civil de 
Capivari também realizou 
a prisão preventiva de um 
homem de 22 anos, cum-
prindo mandado expedido 
pelo fórum local. 

Segundo a polícia, o ho-
mem foi autuado em fla-
grante, no mês de março de 
2021, pelo crime de tráfico 
de drogas. Na ocasião, ele 
deixou a prisão após alvará 
de soltura. 

No entanto, enquan-
to estava em liberdade, 
decorrente de medidas 
cautelares alternativas à 
prisão, o homem deixou 
de cumprir algumas de-
terminações, se mudando 
para local incerto sem co-
municação e autorização 
judicial. 

Ele foi detido e enca-
minhado à Delegacia de 
Polícia de Capivari, poste-
riormente, transferido para 
a Delegacia Participativa 
de Piracicaba.

Casos de abuso devem ser denunciados, alerta polícia

Divulgação/Polícia Civil

Áreas verdes ficam em frente às residências do bairro

Divulgação/Prefeitura de Capivari
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NOVELAS

Império - Globo - 21h – sexta-feira: Cristina 
liga para Manoel e pergunta pelo pai. Cora 
ouve a conversa entre Cristina e Manoel. Ma-
ria Marta deixa Maurílio desconfi ado. Marcão 
encontra o passaporte de Cristina e liga para 
Maurílio. Cristina conversa com Manoel e An-
toninho sobre José Alfredo. Jurema desconfi a 
de Reginaldo e ele conta que descobriu algo 
sobre Jairo. Jurema pede para voltar a traba-
lhar na casa de Cora. Magnólia e Severo che-
gam para jantar na casa de Cláudio e Beatriz. 
Maurílio marca uma reunião na joalheria Impé-
rio. Téo entrevista Silviano. Maurílio questiona 
Cristina a respeito da sua viagem para a Suíça.

Pega Pega - Globo - 19h – sexta-feira: Mô ni-
ca é  presa. Dom comenta com Cristó vã o que 
Sabine tem uma doenç a no coraç ã o. Eric pede 
a Luiza para parar de investigar o acidente de 
Mirella. Ingrid percebe que, sem querer, en-
tregou para Luiza a pasta de Eric com dados 
sobre as movimentações de suas contas pes-
soais. Luiza descobre que Eric fez depó sitos 
na conta de Isabel. Eric pergunta a Maria Pia 
se ela está  observando Malagueta, como ele 
havia pedido. Luiza pergunta a Eric por que ele 
fez depó sitos em favor de Isabel.

Nos Tempos do Imperador - Globo - 18h 
– sexta-feira: Teresa aconselha Pilar e des-
confi a de seus motivos para viajar. Para não ser 
detido, Quinzinho suborna Borges. Dolores se 
desespera por não conseguir falar com Pilar. 
Lota e Batista se hospedam no hotel do cassi-
no. Samuel descobre que Pilar viajou. Leopol-
dina afi rma a Teresa que gostaria de ser fi lha 
de Luísa.

Malhação - Globo - 17h30 – sexta-feira: 
Bianca discute com Karina. Heideguer revela 
que Lobão obrigou Karina a chamá-lo de pai 
para que Gael fosse libertado. Bianca come-
mora a notícia da gravidez de Dandara. Pedro 
arma mais um plano para se reaproximar de 
Karina e pede ajuda a Jade. Henrique janta 
com Jade e Lucrécia. Jade afi rma a Cobra que 
se interessa por Henrique e o lutador dúvida. 
Tomtom inventa para Karina que Pedro está 
doente. Depois de uma sessão de análise com 
Olga, Nando desiste de ser monge. Gael con-
versa com Wallace, que decide deixar a aca-
demia do mestre. Duca alerta Wallace sobre 
o caráter de Heideguer. Wallace pensa em 
treinar na Academia Khan. Karina visita Pedro 
por causa de sua suposta doença.

Nazaré - Band - 20h25 – sexta-feira: Ana 
aconselha Cris a deixar de gostar de Erica e 
cuidar apenas da fi lha. Verônica visita Nuno no 
hotel e Laura suspeita da aproximação entre 
eles. Bárbara e Duarte têm uma noite românti-
ca, mas ela vê uma mensagem da rival no ce-
lular dele. Nazaré não conta para os pais que 
Nuno vai ajudar a desmascarar Verônica. Nuno 
avisa Duarte que ainda não encontrou nenhu-
ma prova contra Verônica. Carol fi lma seu pri-
meiro programa na web e Matias a ajuda nas 
gravações. Pipo passa mal e quase desmaia. 
Bárbara conta para Luiz que Duarte tem se en-
contrado às escondidas com Nazaré e o irmão 
a aconselha a conversar com o marido. Nuno 
escuta uma conversa de Verônica e descon-
fi a dela. Logo em seguida, ele pergunta sobre 
Heitor. Bárbara confronta Duarte.

Chiquititas - SBT - 20h50 – sexta-feira: Ar-
mando aparece no apartamento de Cintia e sur-
preende ela e Matilde. Armando conta que está 
com as duas telas necessárias para o tesouro, 
porém ele exige a maior parte do tesouro. As 
duas concordam e vão para o orfanato, que está 
vazio. Os três não conseguem abrir a segunda 
porta do tesouro apenas com duas das quatro 
telas e percebem que precisam de Carmen.

Amores Verdadeiros - SBT - 18h15 – sex-
ta-feira: Vicente, desolado, diz a Aguiar que 
Liliana teve uma hemorragia interna e precisa 

ser operada. Carlos diz a Adriana que fi nal-
mente percebeu o quanto a ama e diz que 
gostaria que fi cassem juntos para sempre. Vi-
tória e Aguiar visitam o túmulo de Cristina para 
pedir pela recuperação de Liliana.

Coração Indomável - SBT - 18h – sexta-
-feira: Na Ilha Dourada, Lúcia diz a Miguel 
que o irmão de Eusébio voltou em busca de 
vingança pela morte do irmão. José Antônio 
conta para Maricruz que Otávio se casará com 
Simone na igreja. Maricruz responde que esta-
rá presente nesta cerimônia. Esther declara a 
Lina que está grávida. Ofélia entrega a Otávio 
uma carta de Maricruz e diz que Simone não 
pode lê-la.

Gênesis - Record - 21h – sexta-feira: Judá 
é recebido por Hirá. Asenate arma um plano 
para rever José. Hirá faz um acordo com Judá.

FILMES

Cine Holliúdy 2 – A Chibata Sideral - Globo - 
15h - sexta-feira: Pacatuba, interior do Ceará, 
1980. A popularização da TV obriga Francis-
gleydisson a fechar seu adorado Cine Holliúdy 
e ir morar na casa da sogra, ao lado da espo-
sa Maria das Graças e do fi lho Francin. Após 
passar por uma experiência alienígena, na qual 
um amigo foi abduzido, ele tem a ideia de ro-
dar um longa-metragem de fi cção científi ca 
onde Lampião enfrenta os seres extra-terres-
tres. Para tanto, consegue o apoio do prefeito 
Olegário e de sua esposa Justina, candidata às 
próximas eleições.

A Convocação - Globo - 1h30 - sexta-feira:
Um dia, a pacata cidade de Port Dundas é as-
sombrada por um assassinato brutal. Outros 
crimes passam a acontecer, levando a crer na 
existência de um assassino em série. A deteti-
ve Hazel Micallef é encarregada de investigar 
o caso, suspeitando que o criminoso esteja es-
colhendo as suas vítimas de acordo com um 
chamado religioso.

Em Busca De Um Lar - Globo - 3h05 - sexta-
-feira: Aos oito anos de idade, Apple abando-
nou a casa de sua mãe, uma prostituta viciada 
em drogas, e passou a morar em lares ado-
tivos. Durante toda a adolescência, a garota 
guardou uma carta do pai rico que ela nunca 
conheceu. Apple parte em busca deste ho-
mem, mas, quando anuncia que está grávida 
de um rapaz que conheceu nas ruas, seu pai 
biológico sugere que ela recorra ao aborto, 
e Apple foge novamente. Entre novos lares 
adotivos e a proteção de um padre, ela tenta 
reconstruir a sua vida.

Ameaça No Ar - Band - 3h45 - sexta-feira: 
Turner fi nge sua morte há dez anos e entra em 
confronto com um trafi cante de armas sub-
terrâneo, ele rouba um bombardeiro Stealth e 
juntos, eles pretendem manter o governo dos 
EUA como refém.

Amor Em Sampa - Globo - 4h35 - sexta-fei-
ra: Cosmo é um taxista que ama rodar por são 
paulo. Um dia, ao encontrar Mauro em um bar, 
recebe uma proposta inusitada: gravar depoi-
mentos de passageiros em seu táxi, nos quais 
as pessoas falariam sobre o que gostam em 
São Paulo. A ideia faz parte de uma campanha 
publicitária idealizada por Mauro, que preten-
de levantar a auto-estima do paulistano em 
relação à cidade. Paralelamente, a aspirante 
a atriz Carol e sua amiga Mabel chegam atra-
sadas a um teste para uma peça teatral. Lá 
conhecem Matheus, um diretor mulherengo 
que logo se interessa por ambas. Há ainda a 
empresária Anis, que trava um duelo de poder 
com o ambicioso Lucas, e também o casal for-
mado por Raduan e Ravid, que pretende em 
breve ofi cializar a união.

Áries – De 21/03 a 20/04: Semana de muita ponderação e refl exão. Tome cuidado com autoen-
ganos e valorize o diálogo franco. Você pode ter muitos bons diálogos com as pessoas à sua volta, e 
isso te abrirá a mente para questões que não havia enxergado antes. Boa semana para melhorar suas 
relações, trazendo compreensão sobre as necessidades dos outros. Parcerias também estão potencia-
lizadas. Cuide bem dos seus ganhos e tome cuidado com excesso de gastos. O amor e as conquistas 
estão no ar. Você pode ter conversas defi nitivas a respeito de uma relação que não sabe direito para 
onde está indo, mas nesta semana as coisas se defi nem. Tome cuidado com as paranoias; é importante 
focar o sentir e deixar de pensar tanto. Abra seu coração sinceramente. Para quem já está numa relação 
sólida, vale a pena fazerem planos para novas aventuras, viagens e experiências juntos, o que pode trazer 
mais motivação e paixão para a relação. O trabalho pode te levar a uma expansão justamente porque 
pode estar exigindo de você mais empenho e criatividade. Você pode começar um curso novo que te 
auxilie em questões profi ssionais, trazendo mais capacidade e competitividade no mercado de trabalho. 
A semana traz muita resolução de problemas e avanços graças à sua capacidade de mediação e diplo-
macia. Evite a impulsividade. Lembre-se: a pressa é inimiga da sua perfeição.

Touro – De 21/04 a 20/05: A semana pode trazer desgastes e algumas decepções com amigos 
ou com projetos que demoram ou fracassam. Existe uma energia de mudança ou reviravolta que será 
positiva no fi nal. É importante ter jogo de cintura para persistir e buscar trazer mudanças efetivas, em 
vez de lamentar. As amizades podem ajudar, mas é importante ser fl exível e se abrir a outras opiniões. 
As realizações estão na mesma proporção de quanto você é organizado e aberto ao novo. Vênus em 
Escorpião traz uma boa perspectiva para as relações amorosas. Você estará dando bastante ênfase ao 
amor e também às suas parcerias. Tome cuidado com ciúme ou controle. Os gastos também precisam 
ser moderados. Você pode querer surpreender ou presentear seu par; invista, mas seja moderado. Marte 
em Libra traz muito trabalho, inclusive coragem para ir atrás do que deseja. Além disso, você pode fi rmar 
novos trabalhos e novas parcerias, mas é importante se abrir ao diálogo e buscar ter muita capacidade 
de socialização. Você pode viver coisas novas no trabalho nesta semana.

Gêmeos – De 21/05 a 20/06: Você pode ter surpresas e mudanças na sua rotina nesta semana. 
Questões judiciais ou contratuais podem precisar ser resolvidas e algumas trazem dor de cabeça. Vale a 
pena não se descuidar da sua saúde e manter uma rotina mais organizada. Seu tempo está valendo ouro, 
então organize-o bem. As relações estão favorecidas e te inspiram a trazer o novo para a sua rotina. Seu 
par pode te surpreender com uma surpresa nesta semana. Passeios estão favorecidos. Tome cuidado 
com dúvidas ou excesso de bagunça na sua rotina, que podem atrapalhar seus planos de descanso e 
diversão. Marte em Libra, nesta semana, favorece sua criatividade. Vênus em Escorpião, por sua vez, te 
ajuda a se organizar para realizar suas tarefas com perfeição. Tome cuidado com brigas e discussões 
que podem acontecer se você não conseguir aceitar as opiniões dos outros. A semana te desafi a a se 
organizar ao máximo para ter mais tempo para fazer tudo o que deseja.

Câncer – De 21/06 a 20/07: A semana pode ter muitos desafi os em relação a coisas diárias. Tome 
cuidado para não acreditar em ilusões, porque você pode cair em golpes ou acreditar em mentiras. Vale 
a pena investigar tudo muito bem e pesquisar bem as coisas antes de se comprometer. A semana pode 
trazer recomeços ou fi nalizações. A vida fi nanceira precisa de organização e cuidado com os excessos. 
Alguma relação de amizade pode ser retomada. As paixões podem acontecer, o que mexe com sua 
cabeça. Você pode, inclusive, fi car mais desfocado e viajando. Tome cuidado para não fi car apenas numa 
relação platônica. Tenha coragem de se mostrar. Marte traz coragem e força emocional para que você 
viva o que deseja viver. Acredite na sua capacidade. A semana traz muita a força de diálogo, bem como 
a necessidade de resolver problemas, por mais desafi adores que possam ser. Além disso, você pode en-
frentar atrasos e precisar ter muita paciência com as pessoas à sua volta. Muitas das suas tarefas podem 
depender dos outros nesta semana, então saiba se relacionar bem com todos.

Leão – De 21/07 a 22/08: Tome cuidado com o excesso de desejos nesta semana. Sua força e 
sua necessidade de fazer o que quer está grande, por isso você pode se tornar rebelde ou muito voltado 
para as suas próprias necessidades. É importante manter o equilíbrio. A semana pode trazer diversão e 
alegrias se você conseguir incluir as pessoas com quem convive nos seus planos. A semana pode ser 
desafi adora para as relações. Você pode criar muita expectativa e se frustrar. Tome cuidado com ações 
impulsivas que podem colocar as relações em risco. A sua agressividade pode vir na fala ou exercer 
um excesso de controle sobre o outro. Mantenha a calma. Brigar não vai resolver; o diálogo é que pode 
amenizar. O trabalho está mais favorecido para quem trabalha com criatividade. Sua mente pode estar 
vislumbrando coisas novas, mas existe difi culdade de encontrar foco ou disciplina. A rotina pode ter 
mudanças inesperadas, trazendo necessidade de ser fl exível.

Virgem – De 23/08 a 22/09: A semana pode trazer desafi os por você estar com um pensamento 
teimoso e um tanto quanto radical. Tome cuidado com a falta de harmonia, que pode te levar a fazer 
coisas por impulso. A saúde também pode ser um desafi o; cuidado com excessos. Marte em Libra traz 
boas chances de concretização e bons ganhos, mas é preciso sair da zona de conforto e se arriscar mais. 
A semana pode trazer desafi os emocionais, o que acaba interferindo nas relações. Alguma descober-
ta pode trazer decepções em relação a alguém próximo. Cuidado para não se fechar demais ou abrir 
demais sua intimidade ou suas dores com pessoas que não são de confi ança. Tome cuidado com altos 
e baixos e radicalismos. O desafi o será observar e refl etir antes de falar ou tomar alguma decisão em re-
lação a alguém com quem você se relaciona. O trabalho pode ser recompensador e trazer bons ganhos. 
A sua coragem será testada, assim como seu equilíbrio emocional para conseguir focar em uma coisa 
de cada vez. Tome cuidado com discussões com colegas de trabalho e até chefes. O desafi o será não 
se deixar levar por preocupações em excesso que podem te paralisar e não te fazer expandir e avançar.

Libra – De 23/09 a 22/10: Sua semana está intensa e cheia de novidades. Sua criatividade está 
alta e a sua popularidade também. Marte em Libra vai trazer mais motivação e vontade de realizar. Sua 
coragem será ativada e a sua energia estará alta. Boa semana para cuidar da saúde e se colocar em 
movimento, sempre em prol dos seus objetivos pessoais, que há grandes chances de serem realizados. 
Existem muitas possibilidades de o amor chegar para você, caso esteja solteiro, o que pode ser difícil. 
Mesmo que não seja ainda o amor da vida, sozinhos vocês provavelmente não fi carão. Para as relações 
estáveis, acontecem bons momentos de diversão juntos. Vale a pena se permitir viver coisas novas e 
apostar no bem-estar ao lado das pessoas que ama. O trabalho traz realizações e ganhos, mas o foco 
e a capacidade de controlar perfeitamente cada detalhe serão impossíveis. É uma semana em que o 
trabalho em equipe precisa acontecer, até para quem trabalha sozinho. Perceba que ajudas ou parcerias 
improváveis podem surgir, trazendo novas perspectivas. Tome cuidado com a difi culdade de se manter 
em equilíbrio no meio de tantas novidades.

Escorpião – De 23/10 a 21/11: Marte em Libra e Vênus no seu signo trazem para você uma boa 
dose de desapego e autossufi ciência. Ainda que as suas relações com as pessoas estejam indo bem, 
você vai se sentir cada vez mais independente. Pode apostar na sua popularidade, porque ela está alta. 
Muitas pessoas podem te procurar pedindo ajuda ou te contando coisas. Tome cuidado, porque isso 
pode tirar bastante seu foco. As amizades estão potencializadas, assim como sua vontade de sair, pas-
sear e viver coisas novas. Aproveite os convites que surgirem. Existem boas trocas entre você e o seu 
par. Se estiver sozinho, pode apostar que será muito paquerado e precisará apenas ser sincero se não 
for recíproco. Muito diálogo e tentativa de resolver problemas domésticos e rotineiros. Talvez não surja 
nenhuma novidade excepcional no trabalho, mas você pode conseguir ajudar muitas pessoas ou muitas 
das suas intenções. Só tome cuidado com excessos. Cuide bem da sua rotina de saúde.

Sagitário – De 22/11 a 21/12: O grande trunfo desta semana é a sua mente, que pode estar 
curiosa e aberta a aprender coisas novas. O diálogo será muito importante para compreender suas emo-
ções ou as emoções dos outros. Se não buscar conversar, pode se enfurecer ou criar paranoias na sua 
cabeça. Netuno não se entende com a Lua Crescente no seu signo e Marte entra em Libra, portanto é 
importante ponderar, refl etir e se manter pacífi co. Você pode sentir mais gás e energia para retomar pro-
jetos. As amizades estão potencializadas e podem ser o ponto alto da semana. Saturno impõe restrições 
nas relações, portanto é importante manter o compromisso e a lealdade quando seu par precisar — e 
pode ser que ele precise muito de você nesta semana, te levando a dar mais do que receber... faz parte. 
Aos indecisos ou solteiros, cuidado com os medos ou excessos de trabalho que podem atrapalhar as 
relações, deixando-as em segundo plano. A semana favorece o planejamento e a organização para se-
guir ou recomeçar seus projetos e objetivos. Tome cuidado com a dispersão. Manter o foco pode ser um 
problema. Sua comunicação e sua mente estão potencializados, por isso a semana é boa para estudar. 
Existe muita necessidade de manter o ritmo de forma cadenciada. Tome cuidado com a ansiedade.

Capricórnio – De 22/12 a 20/01: A semana pode começar caótica e cheia de atividades, então 
dar conta de tudo não vai ser fácil. Aproveitar a entrada de Marte em Libra pode trazer mais vitalidade e 
força, mas também mais agressividade e impaciência. Aposte na energia fl uente entre a Lua Crescente 
em Sagitário, que ativa seu poder de conexão com as pessoas. Compartilhe suas angústias e saiba que 
pode receber muita ajuda vinda de onde menos espera! As exigências e os caprichos do ser amado po-
dem acabar trazendo mais peso e tentar agradar ou estar à altura da expectativa do outro pode trazer an-
gústia. A verdade precisa prevalecer e é importante manter um diálogo honesto sobre suas capacidades. 
Júpiter e Mercúrio ajudam a trazer bons momentos de carinho ou passeios em conjunto. É importante 
tentar realizar em parceria e planejar junto para evitar excessos de expectativas e pouca coisa na prática. 
O trabalho está intenso e a semana promete ser agitada, com muitos compromissos e situações que en-
volvem os outros. Tome cuidado com a necessidade de ter controle de tudo. Aprenda a abrir mão. Nesta 
semana, a realização precisa ser em conjunto com os outros. Você pode ter bons ganhos ou fechar bons 
negócios graças à sua simpatia e à sua capacidade de mediar e conquistar as pessoas pela inteligência.

Aquário – De 21/01 a 19/02: Tome cuidado com a falta de foco nesta semana e com excessos de 
desejos. Você pode se sabotar continuamente e até mesmo comprometer a sua saúde. Vale a pena sem-
pre refl etir antes de tomar suas decisões, pensando com calma e abandonando ansiedades. A semana 
favorece passeios e planejamento para ações futuras. O diálogo ou o encontro com os amigos pode 
trazer bem-estar e alegrias. O trabalho e as amizades estarão em foco nesta semana, mas se conseguir 
manter seu par bem próximo dos seus planos e das suas metas, assim como inclui-lo no seu círculo de 
amizades, poderá aprofundar bastante a relação. Aos casados, cuidado com o excesso de rotina ou de 
críticas, que podem estar estagnando a relação. Vale a pena apostar em fazer alguma mudança ou ter 
uma conversa sobre seus anseios emocionais. Vênus pode potencializar sua carreira e sua vida social, 
por isso a semana pode ser muito agitada e tirar você da zona de conforto, mudando seus planos. Vale a 
pena ter jogo de cintura e se adaptar às situações para expandir. Os diálogos podem acontecer e, se você 
conseguir se manter aberto às ideias dos outros e abandonar a necessidade de controle, pode ganhar 
em parcerias ou viver situações novas, que trarão novos caminhos na vida profi ssional.

Peixes – De 20/02 a 20/03: Netuno em Peixes não se entende com a Lua Crescente em Sagitário 
nesta semana, por isso a semana favorece menos ações e mais refl exões. Tome cuidado com impulsivi-
dades ou paranoias. É importante observar e manter o autocontrole. Você pode perder a cabeça se deixar 
emoções ou ideias negativas te controlarem. Enfrentar os medos é indicado nesta semana, que pode ser 
bem desafi adora para os piscianos. Tome cuidado com brigas e discussões que podem te levar a romper. 
Diálogo franco é indicado em todas as relações. Vale a pena perceber seus medos, ciúmes e necessidade 
de controle sobre o outro. Tome cuidado com essa tendência e se abra ao amor, não o oposto. Você pode 
ter ideias muito difíceis de serem realizadas ou sentir que o trabalho está muito caótico. Mantenha o foco 
nas coisas mais urgentes. Tome cuidado com a difi culdade de aceitar as ideias dos outros ou de sentir que 
não é valorizado. Pode ser só uma impressão errada. Vale a pena manter controle sobre suas fi nanças.

Dia 17/09
Jessica Francine Cabral
Eliana Andrello
Iolanda Amabile Basso
Claudio Sgariboldi
Ricardo Zechim
Juliana Leal
Karina Nunes
Rita Flório
Lucas Rodrigo Almeida
Railson Mendes
Fernando Donizete Barbieri
Yara Ricomini
João Geraldo Quibao
Hélio Fornaziero
Edemilson Cremoneze
Eric Marcel Costa
Kátia Vieira Vilares

Dia 18/09
Samuel Santos
Heloísa Lima
Geiza Graciano
Ricardo Ventura
Janaína Bimbatty do Amaral
Osmar Lima
Dulce Chagas
Paula Bragalda
Bianca Groppo
Daniel Piazza Mazzini
Bernardino Delghingaro Neto
Lucimara Ap. Baltazar Tonin
Roberta Fedrighi R. Darros

Dia 19/09
Luisa Gentil
Roseli Cruz
Sheila Ramos Baldo Bachiega
Lohara Schmidt
Ueverton Cristiano
Tatiane Vicentin
Lucas Lopes
Vicente Prado Júnior
Rose Claudia Campos Silva
Igor Henrique Cassaniga
Maria Aparecida Marini Augusto
Lilian Eugênia Lino
Antonio José Cunico
Roger Fredrighi Rego
Luciana Abel
Bruna Roberta de Souza
Maria Elizabete Doriguelo Rosada
Michel Rubens de Souza

Dia 20/09
Ana Cristina Ferreira
Anderson Estanislau
Simone Borges
Maria Aparecida F. Nunes
Aline Fabricio
Juliana Bueno
Kaique Menezes
Fernando de Souza
Rubens Botinhom Filho
Vinicius Santos de Campos
Nanci Gave Rossi
Regina Turolla de Souza
Sueli J. Carnelós

Mabel Rogatto
Nair Schiavom

Dia 21/09
Natália Quagliato
Vanilde Almeida
Sandra Pereira Silva 
Erivaldo Junior
Sonia Rossi
Gabriela Piozevan
Elisabeth Aparecida Cristoforo
Leonardo Fernandes Barros
Erika Ferraz
Paulo Henrique Ganzella
Marisa Paula Silva
Maria Leonor Chirelli
Davi Lucca Paganato Fornaziero
Gian Carlos Gomes da Silva
Monise Ap. Pavan
Pedro Augusto Figueredo
Celina de Jesus Pereira Martins
Ana Lúcia A. Botinham
Lucas Basso de Oliveira
Fernanda dos Santos Barbieri 
Piovesan

Dia 22/09
Edineia Leme
Aguinaldo Lamare 
Ana Nicomendes
Claudio Bento
Sheila Cheinardes Oliveira
Rosana Travaioli
Raquel M. Fritsche
Gabriel Santos
Carolina Amancio
Stefanie Barboza
Rita de Cássia Brito Floriano
Joseane Prado Mobioli
Eulalia de Campos Costa
Isaías Antonio de Souza
Aparecido Jesus de Souza
Marcelo Roberto de Almeida
Taiara Armelin
Rosmeury Ap. de Almeida
Leonardo Rodrigues Tezotto
Clarisse Aparecida do Carmo Lopes

Dia 23/09
Renata Teixeira da Silva
Ivonete Santos
Aline Barros
Michelle Menegatti Renuza
Marcos Graziani
Fabio Luis Stefani
Fernando Zuin
Neide Camila Sousa
Eliana Jesus
Bete Pires
Belenice Siqueiros de Melo
Cassia Marreto Anacleto
Maikon Graciani
Ronaldo Antonio Cancian
Alsimão Alves Rodrigues
Giulia Sichieri Veiga
Marcos Estevan Ferrari de Souza
Laércio Pereira Tavares

HoróscopoNovelas e Filmes
Feliz

Aniversário
Seu nome não está na lista?

Ligue pra gente! 3496.1747

06

Novelas e Filmes

E estará completando seu 
2°aninho de vida neste sábado, 
18, a garotinha Manuela Sales 
Carneiro, fi lha do casal Luciano 
Carneiro e Priscila Sales. Para-
béns anjinho, desejamos muita 
saúde, felicidades e muitas 
bençãos! Que papai do céu te 
abençoe imensamente. São 
os votos dos seus avós, tios e 
primas, em especial da bisa 
Apolonia e do biso Benedito. 
Te amamos princesa!

Manuela Sales Carneiro
Parabéns nosso anjinho 
lindo, presente que Deus nos 
mandou, que sábado, dia 18, 
faz 2 aninhos que somos felizes com a sua presença. Ora rindo, 
ora chorando, ora brava, mas sempre linda e nos enchendo de 
felicidade. Benção que a família Sales recebeu das mãos do Pai 
eterno. Seja sempre muito feliz, muito saudável e nos fazendo 
felizes também. Manuela receba os parabéns da mamãe Priscila, 
do papai Luciano, dos avós Agda e Luis Antonio, dos tios Gisele 
e Levi, dos bisavós Benedito e Apolonia, das primas Geisa e 
Giulia, do tio Junior e de todos os familiares do lado da mamãe e 
do papai. Te amamos muito!
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Fabinho se reúne com ‘boleiros’ 
e planeja eventos esportivos 

No último fim de se-
mana, o prefeito de Ra-
fard, Fábio dos Santos, 
participou do show de 
stand-up comedy, “A Me-
lhor Resenha do Mundo”, 
no Teatro Corinthians, 
em São Paulo.

O show reuniu Edil-
son, Vampeta e Amaral, 
personagens marcantes 
e irreverentes como na 
época de atletas. 

O encontro trouxe his-
tórias de bastidores da 
época em que atuavam 
em seus clubes e também 
pela Seleção Brasileira. 
Curiosidades, cotidiano 
e relacionamentos, além 
de improvisações diverti-
das com a plateia. 

Na ocasião, Fabinho 

buscou parcerias para 
realizar eventos esporti-
vos em Rafard. A realiza-
ção de jogos beneficen-
tes, com a presença de 
atletas de renome esteve 
na pauta.

“Só tenho que agrade-
cer a Deus por momentos 
maravilhosos na minha 
vida! Em breve novidades 
aqui na nossa Cidade!”, 
declarou Santos em sua 
rede social.

Valor: R$ 88,08 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Valor: R$ 149,736 (Lei 1571/2012 - Tiragem 2000)

Câmara aprova contas 
de 2019 do ex-prefeito 
Carlão Bueno

POLÍTICA  | Confira o resumo da última sessão ordinária da Câmara de Rafard

Em votação única, na 16ª 
Sessão do Legislativo de 
Rafard, na terça-feira (14), 
foi aprovada por 7 votos a 
favor e 1 contra, as contas 
do Exercício 2019 do ex-pre-
feito, Carlos Roberto Bueno. 

Os sete vereadores da 
Casa que votaram favorá-
veis, seguiram o parecer do 
Tribunal de Contas do Esta-
do de São Paulo (TCE-SP), 
que emitiu parecer favorá-
vel à aprovação das contas. 

Rodolfo Antonio Minçon 
foi o único vereador a votar 
contra. Resumidamente, ele 
disse que analisou as con-
tas e, no seu ponto de vista, 
discorda de alguns pontos.

Na pauta da Ordem do 
Dia, outros dois Projetos 
de Lei, ambos de autoria do 
Legislativo, foram aprova-
dos por unanimidade. Um 
deles, o Projeto de Lei Com-
plementar 03/2021, que ex-
tingue cargo em comissão 
da Câmara Municipal. O 
outro, Projeto de Resolução 
001/2021, altera a Resolu-
ção de 2017 e regulamenta 
o uso do veículo oficial da 
Câmara Municipal.

Também foram votados 
e aprovados seis Requeri-
mentos, que seguem para 
Executivo providenciar as 
respostas. Confira o resu-
mo do que foi pauta na fala 
dos vereadores no uso da 
Tribuna Livre.

Zape 
Deve ser votado já na 

próxima sessão, o Projeto 
de Lei de autoria do verea-
dor Luis Fernando Zape, 
que prevê a obrigatorieda-
de da aplicação do questio-
nário M-CHAT durante os 
atendimentos na Unidade 
Básica de Saúde.

Sobre a proposta, Zape 
explicou que o questionário 
vai auxiliar no diagnósti-
co precoce de pacientes 

portadores de Autismo. O 
projeto prevê, a partir das 
informações levantadas no 
diagnóstico, a elaboração 
de Políticas Públicas de 
Inclusão e Acessibilidade.

O vereador também 
questionou o Departamen-
to de Obras e Engenharia 
da Prefeitura, acerca do tér-
mino da reforma do campo 
de futebol Society, ao lado 
do Ginásio de Esportes, na 
avenida São Bernardo.

Segundo Zape, o Exe-
cutivo afirma ter ocorrido 
irregularidades na obra por 
parte da empresa contrata-
da, e que, por conta disso, 
se deu inclusive a demora 
na entrega da mesma. 

Brigati
O vereador Ernesto Bri-

gati levou a público que 
o município deve receber 
uma verba de R$ 500 mil 
para investimentos no setor 
de água e esgoto no Distri-
to Industrial. Ela deve che-
gar para Rafard através de 
emenda parlamentar do 
deputado Rodrigo Moraes. 

Brigati criticou o setor 
de Obras e questionou o 
porquê o coletor tronco 
da estação de tratamento 
de esgoto, construído no 
bairro da bomba, ainda não 
está em funcionamento.

“Na resposta do Reque-
rimento a Prefeitura afirma 
que a obra está finalizada, 
só que não tem energia no 
local e os equipamentos 
não estão funcionando, se 
a obra já está finalizada, te-
ria que estar funcionando”, 
aponta o vereador.

O parlamentar denun-
ciou um possível despejo 
de esgoto irregular no Ri-
beirão São Francisco. Ele 
pediu providências para 
que sejam feitas as visto-
rias para averiguar a vera-
cidade. 

Marcelo da Silva
O assunto da limpeza 

dos bueiros da cidade foi 
novamente cobrado pelo 
vereador Marcelo da Sil-
va. Ele diz que já recebeu 
reclamações de inúmeros 
moradores.

Em um dos Requerimen-
tos enviados ao Executivo, o 
vereador afirma que a res-
posta mencionava o serviço 
de limpeza executado em 120 
dias, o que segundo ele não 
ocorreu. “Já se passaram sete 
meses e até agora nenhuma 
limpeza de bueiro começou. 
A resposta que começaria 
veio em março, ainda esta-
mos esperando”, disse.

Pedrinho
O vereador Pedro Rei-

naldo Rosa denunciou a 
falta do uso da tela de pro-
teção durante os serviços 
de limpeza e capinação no 
município. Ele relatou ter 
recebido mais uma recla-
mação de morador, que 
teve o veículo atingido por 
uma pedra quando passou 
pela rua em que a equipe de 
limpeza trabalhava. 

Pedrinho também co-
brou a limpeza dos bueiros 
da cidade. “Várias reclama-
ções sobre os bueiros. Na 
Maurício Allain tem um que 
está tomado por areia, tem 
ainda bueiros entupidos 
com garrafa pet e até fral-
das”, disse. 

Fontolan
O presidente da Câmara 

de Rafard, Alexandre Ferraz 
Fontolan encerrou o uso da 
tribuna livre com um agra-
decimento à Diretoria de 
Cultura e Esportes, pela rea-
lização do Torneio de Pipas, 
evento que cumpre uma lei 
municipal de sua autoria, 
também assinada pelo pre-
feito Fábio dos Santos, que 
era vereador na época.

Arquivo pessoal

Donizete, Amaral, Hélio, Vampeta, Fabinho e Edilson

8º Encontro de Carros 
Antigos e Hot Rod acontece 
no domingo em Rafard

A programação de 
eventos culturais, de lazer 
e esportivos estão a todo 
vapor em Rafard. Depois 
da prova de moutain bike 
e torneio de pipas, agora 
é a vez do município re-
ceber o 8º Encontro de 
Carros Antigos e Hot Rod.

O evento acontece 
neste domingo (19), a 

partir das 8h, no pátio 
da Prefeitura Municipal. 
A estrutura contará com 
praça de alimentação e 
‘mercado de pulgas’.

Com realização do Ma-
niac Car, o encontro tem 
oferecimento do Clube 
de Autos Antigos de Capi-
vary, Prefeitura de Rafard 
e Diretoria de Cultura e 

Turismo, além do apoio 
de diversos grupos e clu-
bes da região.

A taxa para os exposi-
tores será dois quilos de 
alimentos ou R$ 10.

O uso de máscara será 
obrigatório. Para mais in-
formações, a organização 
disponibiliza o telefone: 
19 99218-4885.
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Deputado de Rodrigo Moraes 
anuncia R$ 700 mil para a região

POLÍTICA  | Recursos foram intermediados pelo capivariano Gelinho Tedeschi

No último sábado (11), 
o presidente da Asturba e 
Turma da Barca, Diogo Te-
deschi (Gelinho), anunciou 
a conquista de R$ 700 mil 
para a região. Os recursos 
serão destinados através 
de emendas do deputado 
estadual Rodrigo Moraes. 

Ele se reuniu com o 
prefeito de Rafard, Fábio 
dos Santos, e com os ve-
readores Ernesto Brigatti, 
Pastor Rogério, Marcelo da 
Silva e Luis Fernando Zape, 
onde anunciou R$ 500 mil 
para a construção de uma 
estação de tratamento de 
esgoto (ETE), no Distrito 
Industrial.

Segundo Gelinho, o re-
curso fomenta o projeto 
“Quem riu, rio”, da Asturba, 
que tem por objetivo a des-
poluição do rio Capivari.

Em Capivari, o deputado 
se comprometeu com mais 
R$ 200 mil para entidades 
sociais. Serão R$ 100 mil 
para a Associação Santa 
Rita de Cássia e a outra 
metade para a Associação 
de Pais e Amigos dos Ex-

cepcionais (APAE).
“O Rodrigo é de Itu, hu-

milde e atuante, está próxi-
mo de nós e garantiu que as 
portas do seu gabinete es-
tarão sempre abertas para 
nosso município e região 
levar as necessidades. Agra-
deço aos prefeitos Vitão, Fa-
binho e Formiguinha, que o 
receberam de portas aber-
tas e darão sequência com 
a aplicação dos recursos. 
Estarei visitando, sempre, 
as melhorias propostas 
pelas verbas conquistadas 
para na prática ter o prazer 

de ver nossas ações terem 
eficácia”, se compromete 
Gelinho.

Segundo o presidente da 
Asturba, o deputado Ro-
drigo Moraes já destinou 
recursos para a Santa Casa 
de Misericórdia de Capiva-
ri e para Mombuca.

“Meu desejo é o desen-
volvimento de toda nossa 
região e irei trabalhar para 
isso acontecer, indepen-
dente de bandeira partidá-
ria. Capivari receberá be-
nefícios constantemente”, 
finaliza Rodrigo Moraes.

Túlio Darros

Presidente da Barca, Gelinho Tedeschi, deputado estadual 
Rodrigo Moraes e vereador de Salto, Vinicius Saudino

Pastor Rogério, Brigati, Zape, Gelinho, Rodrigo Moraes, Fabinho, Marcelo e Vinicius

Prefeitura recebe 
oficialmente a doação 
do ‘Casarão do Lembo’

Na última segunda-
-feira (13), a Prefeitura 
de Capivari recebeu ofi-
cialmente a doação do 
Casarão do Lembo, único 
patrimônio tombado no 
município. A transferên-
cia da posse foi oficializa-
da no Cartório de Regis-
tro de Imóveis da cidade. 

O documento foi assi-
nado pelo prefeito, Vitor 
Riccomini, acompanha-
do do vice, Bruno Bar-
nabé, e dos secretários 
municipais, Felipe Rusig-
nelli (Projetos), Edmilson 
Baia (Cultura e Turismo), 
e Sandro Pontes (Negó-
cios Jurídicos), além dos 
familiares que fizeram a 
doação do imóvel. 

Nas redes sociais, Re-
nato Lembo da Silveira, 
um dos proprietários 
do imóvel, parabenizou 
a administração muni-
cipal pela preocupação 

com a história de Capi-
vari. “Há anos a família 
Lembo vem tentando 
maneiras de restaurar e 
manter o importante Ca-
sarão em pé, imponente 
para torná-lo orgulho na 
cidade. Isso representa 
nossos pais e avós e em 
respeito à cidade”, disse. 

Riccomini agradeceu a 
família pela confiança e 
aos vereadores que apro-
varam a lei da doação ao 
município. “Vamos valo-
rizar a cultura e o turis-
mo de nossa cidade da 
forma que merecem ser 
valorizados. Acredito no 
potencial de Capivari em 
muitas áreas e a cultura 
é uma agenda muito im-
portante em nossa ges-
tão”, comenta.

O local é o único pré-
dio tombado da cidade 
e fica em frente à igreja 
Matriz de São João Ba-

tista. O objetivo da ad-
ministração municipal é 
reformar o local com a 
ajuda da iniciativa priva-
da e transformar o prédio 
em um espaço cultural, 
com a atividades para 
toda a população.

História
O Casarão pertenceu 

ao Barão de Almeida 
Lima, e é construído com 
tijolos da segunda meta-
de do século XIX.

A Casa guarda muitas 
histórias, uma delas é a 
visita do imperador D. 
Pedro II e da imperatriz 
Teresa Cristina, que se 
hospedaram no local por 
uma noite.

A casa também já foi 
usada como hotel entre 
1910 e 1932. Recente-
mente, estava sob os cui-
dados do irmãos Renato 
e Marcelo Lembo.

Divulgação/Prefeitura Capivari

Doação foi oficializada no Cartório de Registro de Imóveis de Capivari
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Diferentes histórias que marcam a luta 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência

REALIDADE  | Ninguém melhor do que quem vive na pele o que é ser pessoa com defi ciência para contar sobre suas experiências e difi culdades

Sair de casa, andar na 
calçada, ouvir uma música, 
conversar com os amigos, ir 
ao restaurante, usar másca-
ras na pandemia, entre tan-
tos outros gestos normais 
no dia a dia, são tranquilos 
para a maioria das pessoas, 
mas para a pessoa com de-
ficiência, não é tão simples 
assim.

Lidar com o preconceito, 
a falta de oportunidades e 
serviços públicos que lhes 
garantam direitos básicos, 
são desafios de todos os dias 
para quem é pessoa com 
deficiência. É por isso que 
surgem datas como o Dia 
Nacional de Luta da Pessoa 
com Deficiência, comemo-
rada em 21 de setembro, na 
próxima terça-feira.

E para reforçar a impor-
tância dessa causa, o jor-
nal O Semanário conversou 
com duas mulheres, que 
contam suas histórias. Uma 
é pessoa com deficiência 
auditiva e outra, é mãe que 
se dedica integralmente aos 
cuidados da filha, quem 
tem paralisia cerebral. 
Elas mostram um pouco 
do retrato da deficiência, 
que por vezes passa desa-
percebido. 

O jeito de comunicar 
de Fabíola 
Redes sociais e aplicati-

vos como o WhatsApp são 
ferramentas que ajudam 
na comunicação de Fabíola 
Rinaldi Forti Daroz.

Analista de sistemas apo-

sentada, ela nasceu e mora 
até hoje em Capivari. Ela 
é deficiente auditiva, por 
conta de uma meningite 
contraída ainda quando 
bebê. Devido a uma infec-
ção no intestino, Fabíola 
perdeu a audição, aos oito 
meses de vida.

As dificuldades começa-
ram a aparecer bem cedo 
para Fabíola. Ela conta que 
quando chegou a idade de 
frequentar a escola, sua 
mãe enfrentou uma bata-
lha para garantir que ela 
estudasse numa escola re-
gular, assim como as outras 
crianças. 

“Sofri preconceito, por-
que eles queriam me co-
locar junto com as outras 
crianças com deficiência. 
Naquela época, não tinha 
a professora auxiliar, tive 
que aprender de qualquer 
jeito, mas minha mãe me 
ajudava”, relata. 

Porém, a deficiência não 
a impediu de seguir com os 
estudos, se casar e ser mãe. 

Casada há quase 24 anos, 
Fabíola tem dois filhos, um 
menino de 15 anos e uma 
menina de 11 anos. 

“Eles [família] me en-
tendem normalmente. São 
uma benção, me tratam 
como uma pessoa normal”, 
conta.

Fora de casa, Fabíola 
revela que sente na pele 
o preconceito. Por muitas 
vezes, ela mesma não se 
sente acolhida, pois as pes-
soas chegam a ignorar os 

deficientes auditivos. 
Através de outras pes-

soas com deficiências au-
ditivas que publicam suas 
experiências nas redes 
sociais, como a página do 
Facebook chamada “Surdos 
que Ouvem”, Fabíola tomou 
coragem e fez implantes 
auditivos, um em 2018 e 
outro em 2019. 

Desde então, sua comu-
nicação melhorou muito. 
Hoje em dia ela já pode 
ouvir e faz leitura labial, o 
que permite conversar com 
mais facilidade com outras 
pessoas. O que ela não tem 
é a memória auditiva, o que 
a impede, por exemplo, de 
ouvir o que as pessoas fa-
lam de costas.

“Não tenho memória au-
ditiva como vocês, o que 
fala no rádio, por exemplo, 
não entendo nada, mas não 
tem problema, com o im-
plante até minha voz mu-
dou, isso já me deixa muito 
feliz”, comemora.

Fabíola é ativa nas redes 
sociais e sabe lutar por seus 
direitos. Uma das causas 
que ela defende são as le-
gendas nos vídeos aces-
sados pela internet. Um 
exemplo é a transmissão 
da missa da Igreja Matriz 
de São João Batista em 
Capivari, que antes, não 
possuía legendas. Agora, 
depois de movimentar as 
redes sociais, Fabíola já 
pode acompanhar a missa 
com legenda. 

Ao falar sobre os direitos 

da Pessoa com Deficiência, 
ela defende a acessibilidade 
nos municípios, para ga-
rantir o direito de ir e vir, o 
respeito nas vagas de esta-
cionamento reservadas às 
pessoas com deficiência e 
o uso, durante a pandemia, 
de máscaras transparentes, 
para que as pessoas com 
deficiência auditiva, como 
ela, tenham os mesmos di-
reitos para se comunicar, 
usando a leitura labial. 

A história de Maria 
e Paulina 
É até difícil de acreditar 

quando uma pessoa revela 
o nível de abdicação, até 
de coisas simples, como 
entrar em uma loja. Maria 
Ap. Ferreira, 44 anos, conta 
que depois que sua filha 
nasceu, ela conseguiu en-
trar em apenas duas lojas 
da rua XV de Novembro, no 
Centro de Capivari. 

No entanto, sua revela-
ção tem um objetivo maior. 
“Estas duas lojas, têm por-
tas mais largas, que permi-
tem que eu passe com a 
cadeira de rodas da minha 
filha”.

Maria é mãe da Paulina 
Ferreira Borges, de 21 anos. 
Paulina é pessoa com de-
ficiência e cadeirante, por 
conta de uma contamina-
ção viral durante a gesta-

ção. Ela nasceu com pa-
ralisia cerebral grave, não 
anda, não fala, não enxerga 
e ouve apenas de um ouvi-
do. Além disso, sofre com 
convulsões e precisa usar 
fraldas. 

Apesar dos desafios 
diários, que não são pou-
cos, nunca faltaram amor 
e cumplicidade entre as 
duas. Antes da pandemia, 
era comum ver mãe e filha 
passando pelas ruas da ci-
dade. 

“Eu faço tudo a pé, le-
vando a cadeira de rodas 
da Paulina. Nunca dá para 
entrar nas lojas da rua XV, 
por exemplo, porque não 
passa a cadeira dela. Um 
dia, para comprar uma 
sombrinha, pedi do lado 
de fora e o vendedor veio 
pegar o dinheiro na porta”, 
conta Maria, que também 
faz parte do Conselho Mu-
nicipal da Pessoa com De-
ficiência de Capivari. 

Indagada sobre o que 
gostaria que fosse dife-
rente, ela desabafa: “Meu 
sonho era que pelo menos 
a cidade tivesse acessibili-
dade. Não dá para entrar no 
banco, no supermercado, 
restaurantes e até na igreja. 
Se eu entrar minha filha fica 
do lado de fora, então eu 
não entro”, diz com certa 
tristeza. 

Maria reclama da falta 
de acessibilidade nas cal-
çadas. A filha Paulina pesa 
45 quilos, e somado a isso 
tem ainda o peso da cadeira 
de rodas. A falta de calçadas 
adaptadas só aumentam as 
dificuldades. “Eu já cai na 
rua perto do Correio e na 
avenida Pio XII”, relembra.

Segundo a mãe, outra 
ação que ajudaria muito, 
seria a entrega dos medi-
camentos, fraldas e dietas 
alimentares em casa. Ela 
tem que ir todo mês buscar 
esses acessórios. “É uma 
dificuldade a mais para as 
mães das crianças, jovens 
e adultos das pessoas com 
deficiência. Se fosse entre-
gue nas nossas casas, seria 
tudo mais fácil para nós. 
Muitas mães não conse-
guem nem sair de casa com 
seus filhos”, revela. 

Maria conta que também 
sofre com o olhar de pre-
conceito das pessoas. “Não 
me sinto acolhida, muitos 
olham com preconceito. 
Isso é muito ruim, mas às 
vezes dou risada e a Paulina 
começa a rir também, do 
jeito dela, ela me entende”, 
conta a mãe, que segue no 
amor e luta pelos direitos 
da filha, que é mais uma, 
entre as milhares de pes-
soas com deficiência, em 
todo o país.
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“A igrejinha”

Ao ver a foto que ilustra esta publicação, me veio ni-
tidamente lembranças dessa época, em que nós apeli-
damos de “igrejinha” devido ao tamanho do prédio da 
Congregação Cristã, visto que nesse tempo eram poucos 
os membros e frequentadores dos cultos.

Lembro também que ao lado da Congregação, havia 
um enorme terreno vazio, cujo local era alugado para 
instalação de circos, parques e afins, e quando as mú-
sicas começavam a tocar no parque, quase encobria o 
som da orquestra da igreja, que era composta de poucos 
músicos. 

Para compensar o som alto que vinham do alto fa-
lante do parque, os músicos tocavam mais forte, e nós 
do coral de vozes, também acompanhávamos cantando 
mais alto os nossos hinos, encobrindo assim em parte 
o som das músicas.

Mas, mesmo contra nossa vontade, algumas músicas 
por serem repetidas incansavelmente, ficavam grava-
das em nossa mente, martelando nosso cérebro, tanto 
que dia desses ao fazer minha caminhada habitual com 
meus amigos Luiz Quibao e Hélio Castelo, ao passar pela 
Rua Jornalista José Miguel Bósio, que fica atrás de onde 
era a “igrejinha”, me veio à mente essas recordações que 
hoje compartilho com você.

E eu dizia aos meus amigos, ao passar pelo local, que 
uma das músicas que mesmo não desejando, acabou 
por ficar gravada em minha memória, dizia mais ou 
menos assim: 

“A moça velha quando vai se confessar
Pergunta logo para o padre se é pecado namorar
O padre diz minha filha vai rezar
Que moça velha não precisa se casar
Bota pó, vitalina bota pó
Que moça velha não sai mais do caritó”
E cantei um pedaço para Luiz e Hélio ouvirem, pois 

não só a letra, mas até mesmo a música ficou na minha 
memória, que ao lembrar desse tempo, parece-me estar 
ouvindo a dita cuja.

Quanto aos circos, que instalavam no mesmo local, 
para fazer a “chamada” do povo ao espetáculo da noite, 
seus integrantes saiam às ruas da cidade vestidos como 
se apresentavam nos espetáculos, fazendo malabaris-
mos com bicicletas de uma roda só, ou, andando em 
pernas de pau enormes, que de tão altas, certa vez meu 
irmão Cilas me levando na bicicleta, passou por baixo 
das pernas de pau do palhaço.

Alguns animais também eram exibidos para atrair 
o público, mas a atração principal ficava por conta do 
rei das selvas, cujo rugido ecoava nas noites à longa 
distância. Mas para ver o leão, só mesmo quem fosse 
ao espetáculo à noite.

Havia também entre outros, o desafio aos moradores 
da cidade, por uma lutadora, que dizia não haver en-
contrado nenhum homem capaz de ganhar dela. Mui-
tos moradores da cidade que se sentiam ofendidos, se 
dispunham a enfrenta-la, e acabavam apanhando feio 
da mulher para deleite do público presente.

Quem viveu nessa época, com toda a certeza, con-
firmará tudo o que vos escrevi, e eventualmente se re-
corde de mais detalhes desse tempo e dos eventos que 
se realizavam nesse espaço ao lado da nossa saudosa 
“igrejinha”

Gratidão por me prestigiar com sua leitura. Se Deus 
deixar, semana que vem tem mais. Abraço.

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

Geni Antunes Capóssoli
Geni Antunes Capósso-

li - Professora de Educação 
Especial aposentada. Nas-
ceu no dia 9 de junho de 
1937, em Capivari - SP. Filha 
de João Antunes de Moraes 
fundador e primeiro Dire-
tor Gerente da extinta Cai-
xa Econômica Estadual de 
Capivari -SP e de Branca 
Silveira Antunes. 

Estudou no Ensino Nor-
mal da E.E.Padre Fabiano 
José Moreira de Camargo 
em Capivari, formando-se 
professora. Especializou - 
se em Educação Especial 
para alunos Deficientes 
Mentais na Escola Estadual 
Carlos Gomes em Campi-
nas - SP.

Em 23 de setembro de 
1956 casou-se com Júlio 
Capóssoli Auditor Fiscal da 
Receita Federal filho do ex-
-prefeito Rosário Capósso-
li, com quem teve 4 filhos: 
Júlio Capóssol Junior, Ag-
nes Capóssoli, Valter James 
Capóssoli e Elis Antunes 
Capóssoli. Formando-se no 
ensino superior em Ciên-
cias e Letras na Faculdade 
Nossa Senhora do Patrocí-
nio em Itu-SP e Pedagogia 
Administração Escolar na 
Faculdade ASMEC Ouro 
Fino-MG. 

Aprovada no concurso 
de Língua Portuguesa. Foi 
a primeira Professora Efe-
tiva de Educação Especial 
de Capivari, dando início 
em 1967 a classe especial  
para alunos Deficientes 
Mentais da Escola Estadual  
Augusto Castanho, até sua 
aposentadoria com 27 anos 
no magistério. Também 
foi a primeira professora 
de Educação Especial da 
APAE de Capivari, respon-
sável por sua fundação na 
parte pedagógica e fez par-
te da primeira diretoria da 
APAE de Capivari. Capaci-
tou e orientou as primeiras 
professoras voluntárias da 
APAE, com seus conheci-
mentos e fornecendo ma-
teriais essências para iní-
cio das aulas. Indicando e 
orientando os pais de seus 
ex-alunos especiais  mais 
comprometidos a matricu-
larem seus filhos na APAE, 
formando as primeiras sa-

las de aula. 
Sempre atuante e parti-

cipando como voluntária, 
contribuinte de Associa-
ções, Entidades filantrópi-
cas,  Grupos de Serviços e 
Musicais de Capivari como: 
Centro do Professorado 
Paulista de Capivari funda-
dora  membro atual da di-
retoria e  professora do ano 
de 1999. Asas de Capivari 
participou e colaborou em 
seus trabalhos e projetos.  

Faz, parte do Grupo Me-
lhor idade, recebeu o título 
de Miss 3ª Idade de Capivari 
em 2002 . Membro  atuante 
do Lions Clube de Capiva-
ri. Homenageada pelo mu-
nicípio de Capivari como 
mulher Nota 10 em 2004.  
Participa do Grupo Musical 
criado pelo saudoso músi-
co pianista Miguelito. 

Com seus 83 anos de 
idade e sua alegria, conta-
gia e encanta a todos com 
seu dom pela música to-
cando suas castanhola em 
apresentações, como fes-
tas, teatros e shows, fican-
do conhecida em Capivari 
e cidades vizinhas. Muito 
conhecida e respeitada 
pelo seu trabalho realizado 
como professora em Edu-
cação Especial.  

É um exemplo de vida 
e orgulho para seus filhos, 
familiares e todos que a co-
nhecem. Sempre compro-
metida com sua terra natal 
Capivari e participativa nos 
serviços pelo bem comum. 

No dia 1º deste setem-
bro de 2021, recebeu da 
unanimidade do Legisla-
tivo Capivariano, a Moção 
de Congratulações pelo que 
representa para a cidade e 
todos os seus munícipes.

Fonte: Agnes Capóssoli

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

A chamada “recuperação 
contínua”: Reserve um mo-
mento da sua carga horária 
para os agrupamentos e no 
restante do seu horário siga 
com o programa normal.

Reforço ou a chamada 
“recuperação paralela”: 
Quando possível, é um 
caminho ideal para que 
a aprendizagem melho-
re sensivelmente. Quem 
acompanha o aluno no 
contraturno recebe as ativi-
dades e a orientação do que 
o aluno não sabe e poste-
riormente faz a devolutiva 
do que ele avançou e o que 
ainda tem dificuldade.

O reforço escolar é o 
grande “segredo” para que 
a aprendizagem siga seu 
caminho. Uma experiên-
cia que realizei quando 
secretária municipal de 
educação, foi a de implan-
tar acordos de cooperação 
com estudantes estagiários 
das Faculdades Regionais, 
cujos universitários em 
seus estágios recuperavam 
os alunos com dificuldades, 

economizando assim na 
contratação de professores 
e melhorando na aprendi-
zagem, além de enriquecer 
a experiência e o currículo 
desses universitários.

Agora é o momento de 
saber se a recuperação 
funcionou. Elaborar novas 
atividades e novas avalia-
ções com questões seme-
lhantes às das avaliações 
anteriores, porém de forma 
diferenciada. Não é aconse-
lhável repetir as estratégias 
já usadas. Também não é 
“ético” e nem “pedagogi-
camente” correto separar 
os alunos chamados de 
“fracos” em salas diferentes 
dos ditos “fortes”. Agora de 
forma individual, para ver 
se a “garotada” aprendeu 
mesmo retome o diagnósti-
co inicial e caso ainda exis-
tam dificuldades retome os 
agrupamentos. Não espere 
a última semana do ano le-
tivo e não decrete “senten-
ça” de reprovação antes do 
prazo e de tentar todas as 
chances que ele tem direito.

Como retomar os conteúdos 
não aprendidos sem deixar 

de cumprir o programa?

M.M. COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL RAFARD

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

Entregas em domicílio

Av. São Bernardo, nº 53 - Centro - RAFARD

Galão 20 Litros e Galão 10 Litros
DISK ÁGUA: Depósito: (19) 3496-2750
Residência: (19) 3491-7099 / 3492-5315
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‘As pessoas com deficiência precisam ser 
vistas em mais lugares’, diz Sele Rosada 

POLÍTICAS PÚBLICAS  | Ela é pessoa com deficiência e acredita que ainda falta o básico em saúde, educação e qualidade de vida

A luta pelos direitos da 
Pessoa com Deficiência 
vai além do dia 21 de se-
tembro. O assunto é uma 
reflexão mais ampla que se 
estende por todo mês, cha-
mado de Setembro Verde.

Apesar das várias mani-
festações e lutas espalha-
das por todo o país, ainda 
faltam, na prática, Políticas 
Públicas que garantam os 
direitos básicos das pes-
soas com deficiência no 
Brasil.

A vereadora de Capiva-
ri, Sele Rosada, conversou 
sobre o assunto com a re-
portagem do jornal O Se-
manário.

Pessoa com deficiência, 
ela está no seu primeiro 
mandato de vereadora e 
à frente de várias inicia-
tivas por mais direitos e 
qualidade de vida para as 
pessoas com deficiência e 
suas famílias.

Sele afirma, com pro-
priedade, que ainda falta 
muito em Políticas Públi-
cas que garantam os direi-
tos básicos para as pessoas 
com deficiência em Capi-
vari e região. Segundo a 
vereadora, só em Capiva-
ri, são mais 4.600 pessoas 
com deficiência.

“Não podemos roman-
tizar a pessoa com defi-
ciência. Faltam direitos 
básicos, e muitas destas fa-
mílias são de baixa renda, 
isso deixa tudo mais difícil. 
Setembro Verde é um mês 

de reflexão, e as pessoas 
com deficiência precisam 
ser vistas em mais lugares”.

O que a vereadora cha-
ma de direitos básicos, é 
poder ter o acesso a me-
dicamentos, fraldas, tra-
tamento adequado, ma-
teriais de uso diário como 
sondas, dietas e alimenta-
ção apropriada, cadeiras 
de rodas, entre outras ne-
cessidades para o dia a dia.

“Ainda falta o básico 
para a qualidade de vida. 
Fraldas, por exemplo, são 
muito caras, e o forneci-
mento é muito pouco e 
não atende a necessidade. 
Cadeiras de rodas adapta-
das custam entre R$ 5 a R$ 
8 mil, e o tratamento de 
doenças raras são sempre 
muito caros, e não existem 
políticas para ajudar estas 
pessoas. Isso é básico e está 
faltando”, afirma.

Outro desafio na luta 
por estes direitos está na 
Educação. Sele defende 
que é preciso uma Edu-
cação Inclusiva com qua-
lidade, para que a criança 
com deficiência possa, de 
fato, aprender. “É preciso 
ter um professor especial 
que de fato ensine esta 
criança para que ela con-
siga aprender do jeito dela, 
e que não seja apenas um 
número na sala de aula”.

Nas ações concretas já 
conquistadas como mem-
bro do Legislativo, a verea-
dora cita a carteirinha de 

identificação do Autista, 
que dá direito ao atendi-
mento preferencial em es-
tabelecimentos públicos e 
privados de Capivari.

Recentemente, ela apre-
sentou uma indicação ao 
Executivo, para que conce-
da a isenção do IPTU para 
as pessoas com deficiên-
cia, assim como acontece 
aos idosos. Segundo Sele, 
o Governo Municipal deve 
adotar a medida em 2022.

Na última segunda-fei-
ra (13), em uma das ações 
mais recentes, um Projeto 
de Lei de autoria das verea-
doras Sele Rosada e Inês 
foi aprovado por unani-
midade na Câmara Muni-
cipal. Trata-se da criação 
da Frente Parlamentar das 
Pessoas com Deficiência e 
Doença Rara.

“Mais de 100 cidades 
estão aderindo à Frente 

Parlamentar, que vai ser 
um marco para Capivari na 
conquista de mais recursos 
e mais investimentos para 
a qualidade de vida da pes-
soa com deficiência. Agora 
é preciso sair do papel”, 
diz Sele.

Mercado de Trabalho
Há 30 anos no Brasil, 

toda empresa com 100 
funcionários ou mais deve 
ter, por Lei, de 2% a 5% dos 
seus cargos preenchidos 
por pessoas com deficiên-
cia. A Lei é a 8.213/91, que 
apesar do tempo que já 
existe, ainda está longe de 
ser plenamente cumprida 
na prática.

Em dias atuais, muitas 
empresas ainda contratam 
pessoas com deficiência 
só para fugir da multa, é o 
que vê acontecer de perto, 
em cidades como Capivari, 
a vereadora Sele Rosada.

“Falta planejamento, e as 
empresas não conhecem o 
que as pessoas com defi-
ciência são capazes de fazer. 
Somos produtivos, e muito 
produtivos, mas até chegar 
a contratação, há muito pre-
conceito. Muitas só querem 
fugir da multa”, afirma em 
desabafo a vereadora.

Além do preconceito, 
as barreiras para a pessoa 
com deficiência no mer-
cado de trabalho também 
estão na falta de capaci-
tação. Devido às suas li-
mitações adversas, muitas 

delas param seus estudos 
ou nem mesmo chegam 
a frequentar a escola ou 
instituições de ensino. 
“Muitas empresas alegam 
falta de capacitação para o 
trabalho, mas muitas pes-
soas com deficiência não 
tiveram a oportunidade de 
estudar, o que não impede 
em nada a contratação, e se 
a empresa conhecer esta 
pessoa é possível adaptá-la 
a um trabalho que possa 
dar certo”, comenta.

Uma iniciativa que bus-
ca abrir mais portas no 
mercado de trabalho para 
a pessoa com deficiência 
vai acontecer no próxi-
mo dia 30 de setembro, 
na Câmara Municipal de 
Capivari, das 13h às 16h. 

Sele Rosada, junto com a 
vereadora Paloma Silva e 
o vereador José Eduardo 
Pacheco promovem um 
mutirão de entrevistas de 
emprego para pessoas com 
deficiência. As entrevistas 
serão feitas por funcioná-
rios de Recursos Humanos 
(RH) das empresas do mu-
nicípio de Capivari.

O mutirão, que ainda 
terá mais detalhes a se-
rem divulgados, é exclusi-
vo para pessoas com defi-
ciência, e os interessados 
devem levar para a entre-
vista os documentos pes-
soais, currículo atualizado 
e documento médico com 
o número do CID (Classi-
ficação Internacional de 
Doenças).

“Não podemos 
romantizar a 
pessoa com 
deficiência. 
Faltam direitos 
básicos, e 
muitas destas 
famílias são de 
baixa renda, 
isso deixa tudo 
mais difícil.”

Arquivo pessoal

Sele Rosada, pessoa com deficiência e vereadora de Capivari
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Votação nas redes sociais vai 
eleger ‘Árvore Símbolo de Rafard’

CONCURSO  | Participe na página oficial da Prefeitura de Rafard no Facebook

Moradores da Cidade Co-
ração poderão votar para 
escolher a Árvore Símbolo 
de Rafard. Isso vai ser pos-
sível por conta da comemo-
ração ao Dia da Árvore, 21 
de setembro, na próxima 
terça-feira.

O projeto é uma iniciati-
va da Divisão de Meio Am-
biente do município, que 
vai realizar uma enquete 

nas redes sociais para eleger 
a Árvore Símbolo da cida-
de. A votação acontece na 
segunda-feira, dia 20 de 
setembro.

A árvore mais votada no 
canal oficial da Prefeitura 
de Rafard no Facebook, 
passará a ser o símbolo de 
Rafard através de Decreto 
Municipal. O resultado da 
enquete será divulgado no 

dia 21 de setembro.
De acordo com a Divisão 

do Meio Ambiente, para a 
escolha das árvores que 
concorrem ao título, foram 
selecionadas algumas espé-
cies que se adaptam bem à 
região e que também são 
caracterizadas por floradas 
que encantam seus apre-
ciadores. 

Após o resultado da en-
quete, serão feitos os plan-
tios das mudas da árvore 
escolhida em vários pon-
tos estratégicos da cidade, 
inclusive serão instaladas 
placas de identificação.

“Nossa ideia é criar um 
vínculo com os moradores 
no que diz respeito às ques-
tões do Meio Ambiente e a 
importância do plantio de 
árvores no meio urbano, 
além, é claro, de destacar 
a beleza destas árvores 
em nosso meio”, explica a 
chefe da Divisão do Meio 
Ambiente, Natália Sampaio 
Santos.

As espécies de árvores 
que concorrem ao título 
são: Ipê (roxo, branco e 
amarelo) e uma Quares-
meira roxa.

Câmara presta homenagem ao 
jornal O Semanário, à delegada e 
ao investigador da Polícia Civil

O diretor do jornal O 
Semanário, Túlio Dar-
ros, participou na noite 
de segunda-feira (13), da 
sessão ordinária da Câ-
mara de Capivari. Na oca-
sião, ele recebeu a Moção 
de Congratulações pela 
passagem dos 30 anos 
do periódico rafarden-
se, comemorada em 15 
de maio deste ano.

A autoria do reconhe-
cimento é do vereador 
Thiago Braggion, que 
também já foi colabora-
dor d’O Semanário.

Na tribuna livre, 
Braggion leu a íntegra da 
moção, com um resumo 
da história e destacando 
a importância e credibi-
lidade do jornal. 

“Reconhecemos os 
imensos desafios para 
que um jornal continue 
a existir, principalmente 
em cidades pequenas. E 
mais do que isso, parabe-
nizamos a postura exem-
plar e séria mantida pelo 
jornal, que há 30 anos se 
preocupa em informar 
bem aqueles que o acom-
panham”, destacou o ve-
reador.

Para Túlio Darros, o 

reconhecimento é um 
incentivo importante 
para continuar na mis-
são de levar informação 
com credibilidade para 
os leitores.

“Agradeço ao amigo 
Thiago, que já fez parte 
da nossa equipe, e à Ca-
mara Municipal de Capi-
vari, que nunca se furtou 
em reconhecer o trabalho 
do jornal O Semanário. 
Hoje, fazemos o nosso 
melhor na condição que 
temos, para quando ti-
vermos condições me-
lhores, fazer ainda me-
lhor”, declarou Darros na 
tribuna livre.

A delegada da Polícia 

Civil de Capivari, Dra. 
Maria Luísa Dalla Ber-
nardina Rigolin, e o in-
vestigador chefe, Marcelo 
Monaro, também foram 
homenageados, com mo-
ção de autoria do presi-
dente do Legislativo, José 
Eduardo Bombonatti 
(Dú).

Responsável pela De-
legacia de Defesa da 
Mulher, Maria Luísa des-
tacou o trabalho desen-
volvido pela Polícia Civil 
na cidade e apresentou 
um vídeo com as princi-
pais ações de destaque.

Ela assumiu a delega-
cia de Capivari, em 26 
de abril de 2017 e, desde 
então, realizou inúmeras 
ações que deram desta-
que à Polícia Civil. Maria 
Luísa também é profes-
sora de criminologia da 
Academia da Polícia Civil 
de São Paulo. 

Monaro trabalha em 
Capivari desde 2002 e em 
outubro de 2018 assumiu 
a chefia do setor de in-
vestigação. Ele também 
fez parte do Grupo de 
Operações Especiais de 
Piracicaba.

Túlio Darros recebe moção do vereador Thiago Braggion

Divulgação/Câmara de Capivari

Dra. Maria Luísa, Dú Bombonatti e Marcelo Monaro




