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Pessoas com 
Defi ciência 
esperam pelo 
Censo Inclusão 
e mais 
acessibilidade
Perfi l dos munícipes 
com defi ciência 
vai mostrar o que é 
preciso para entender 
as necessidades 
e oferecer mais 
qualidade de vida. 
Página 11

D
iv

ul
ga

çã
o/

C
âm

ar
a 

de
 C

ap
iv

ar
i

Cobertura nativa de Rafard está em apenas 10,2% e de Capivari 
em 9%. Dados são do inventário Florestal do Estado de São Paulo.  
Página 12

Bairros Santo 
Antônio e 
Engenho 
Velho terão 
100% de 
esgoto tratado
O Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de 
Capivari (SAAE), concluiu 
a instalação de uma nova 
rede de esgoto no bairro 
Engenho Velho, que 
possibilitará que todo 
esgoto coletado no bairro 
seja tratado. Página 5

Árvores reduzem o 
calor em áreas urbanas 
e proporcionam maior 
qualidade de vida

Secretário e diretor 
são exonerados 
depois de acusação 
de agressão contra 
vereador de Capivari

Presidente da Câmara, vereador Dú 
Bombonatti, denunciou agressão em suas 
redes sociais. Boletim de ocorrência foi 
registrado na Delegacia de Capivari.  
Página 7
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Vicinais de 
Tanquinho 
e Mombuca 
serão 
recuperadas
Página 5

União formaliza doação da 
Fepasa para Capivari
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Depois de quase 30 anos, Estação da Fepasa e todo o trecho da 
ferrovia dentro do município, passaram a ser de Capivari.  Página 2

Eleição majoritária 
de mulheres para o 
Conselho de Cultura 
e do Patrimônio 
Histórico e Artístico 
de Capivari
A escolha por votação aberta defi niu os 
6 representantes da sociedade civil (e 
seus 6 suplentes), os quais irão compor a 
gestão 2021-2023.  Página 8



24 DE SETEMBRO DE 2021O SEMANÁRIO

Como já explanamos, 
amor não é paixão. Pai-
xão é um sentimento 
ardente, egocêntrico, in-
consequente, que surge 
e desaparece assim que 
satisfeito. O amor é um 
princípio de origem divi-
na, racional, duradouro, 
que procura fazer o bem 
à pessoa amada. Jovens 
não se devem iludir com 
o rosto bonito sem ava-
liar o mais importante, 
o caráter do pretendido. 
Geralmente, os incautos e 
imaturos percebem tarde 
demais que seu relacio-
namento era baseado na 
paixão, pois, como o fogo, 
apagou, só restaram cin-
zas, destroços, frustração 
e problemas a resolver.

Nossa geração está cada 
vez mais precoce. Os pro-
gramas de TV banalizaram 
a prática do sexo, meninas 
apreciam demais a com-
panhia masculina, vul-
garizam-se com risadas 
e conversas íntimas, gas-
tando o tempo no qual po-
deriam aprender e ajudar 
nas tarefas domésticas. E 
isto traz, quase sempre, 
consequências indeseja-
das, dolorosas e impre-
vistas. Visitando uma pa-
ciente no hospital, vi uma 
menina e perguntei-lhe 
por que estava ali. Para 
meu espanto ela me disse 
que ia ganhar um bebê! 
Qual sua idade? E a res-
posta foi mais aterradora. 

“Onze anos!”. Ficou grávi-
da com dez anos! Ela não 
tinha estrutura física, nem 
mental e emocional, e se-
quer conhecimentos para 
cuidar e educar o filho. 
Isso é uma violência con-
tra meninas causada mui-
tas vezes pela permissivi-
dade dos pais. O namoro 
deve ser um tempo de re-
flexão e análise mútua. A 
moça deve valorizar o seu 
corpo, pois o entregar-se 
facilmente causa dúvidas 
no rapaz, comentários 
desairosos. “Sede pruden-
tes como a serpente” (Mt 
10:16), aconselhou Jesus. 

O sexo é uma bênção 
divina para a procriação 
e para completar a felici-
dade matrimonial, desde 
que com o consentimen-
to de ambos, num rela-
cionamento não abusivo, 
contudo muitos tem se 
excedido em suas paixões 
animais. É fundamental 
conscientizar e educar. 
Muitas mulheres sofrem 
abusos sexuais do seu 
parceiro e isto legalmente 
é estupro penalizado pelo 
Código Civil Brasileiro. 
Proibir a esposa de usar 
algumas vestes, ir a alguns 
lugares ou que faça algo é 
relacionamento abusivo. 
Caso ela vá além da moral, 
o diálogo deve resolver, ou 
a separação amigável será 
a solução. A agressividade 
e a violência moral ou fí-
sica só agrava o proble-

ma para ambos e para as 
crianças. 

Mesmo dentro de um 
casamento, fazer com que 
uma relação sexual acon-
teça por meio de ameaça 
ou violência, forçar o sexo 
enquanto a esposa está 
inconsciente, seja dor-
mindo, ou sob efeito de 
remédios, qualquer for-
ma de coerção sexual, seja 
ela física ou emocional, 
as práticas, como o sado-
masoquismo e tudo que 
cause constrangimento à 
vítima, ou não seja plena-
mente consentida por ela, 
pode ser enquadrado e 
penalizado como estupro 
conjugal. 

Os que tais atos prati-
cam têm a mente deterio-
rada e estampam sua pró-
pria imagem e caráter nos 
seus filhos e devido ao seu 
animalismo e abominação 
seus corpos tornam-se en-
fermiços. O excesso sexual 
destrói o amor, enfraque-
ce o cérebro e exaure o 
organismo todo. A mu-
lher não pode e não deve 
consentir na autodestrui-
ção do marido. Quanto 
mais condescender com 
as paixões animais, tanto 
mais fortes se tornarão 
elas, e mais violentos se-
rão seus reclamos quanto 
à satisfação. Em sua passi-
va submissão, ela perde o 
valor que outrora possuía 
aos olhos dele. Logo virá a 
suspeita sobre sua pureza, 

cansa-se dela e busca no-
vos objetos onde intensifi-
car suas paixões. Diz Ellen 
G. White (Lar Ad., 125).

Quando ela vê que a 
paixão animal o domina e 
a relação seria para dano 
do seu próprio corpo, ela 
não está obrigada à passi-
va submissão. O amor não 
avilta, mas procura man-
ter a saúde e a integrida-
de moral da esposa, não 
sacrifica sua consciência, 
antes a dignidade e a ele-
va. 

Com sabedoria, pa-
ciência e amor a esposa 
deve levá-lo a zelosamen-
te esforçar-se por gover-
nar suas paixões carnais, 
pois, fazendo assim, ela e 
seu companheiro pode-
rão participar da nature-
za divina, livrando-se da 
corrupção que pela con-
cupiscência há no mundo, 
como diz 2 S. Pedro 1:4. 
Não esqueçamos, vivemos 
nos últimos dias nos quais 
os homens são amantes 
de si mesmos, corruptos 
(2 Tim. 4:1-5); comem, 
bebem, dão-se em casa-
mentos (Mat. 24:38) com 
banalidade.

“Digno de honra entre 
todos seja o matrimônio, 
bem como o leito sem má-
cula, pois aos devassos e 
adúlteros, Deus os julga-
rá”. Heb. 13:4.
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Artigo Arnaldo Divo Rodrigues de Camargo, bacharel em Direito 
com especialização em dependência química na USP/SP/GREA

O motoboy com memória 
invejável para números

, bacharel em Direito 
com especialização em dependência química na USP/SP/GREA
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Confesso que tenho 
gostado muito das re-
portagens que o jornal O 
Semanário tem trazido 
em suas edições, com en-
trevistas em datas come-
morativas e também com 
personalidades de nossa 
comunidade.

Tenho a inveja no bom 
sentido (se isso é possí-
vel) das pessoas que têm 
capacidade de memori-
zar. Convivi com duas, o 
Ailton Giovanetti Júnior, 
economista e ex-colega 
do Banespa, que sabia de 
cor a placa de carro dos 
funcionários e amigos, e 
minha esposa, Izabel, que 
trabalhou menos de uma 
década na Caixa Estadual, 
porque vieram os filhos e 
ela fez opção pelo cuidado 
e educação das crianças, 
mas que tinha uma faci-
lidade imensa de guardar 
os números das contas 

dos correntistas da Caixa.
Na Revista Veja, o co-

lunista de ciência Nelson 
Jobim, de Londres, escre-
veu o artigo “Um dom de 
gênio”. Conta a história 
de um compositor cario-
ca: “Muito antes de ficar 
famoso pelas Bachianas 
Brasileiras e outras obras-
-primas da música erudi-
ta, Heitor Villa-Lobos já 
era um menino prodígio, 
violoncelista profissio-
nal aos 12 anos de idade. 
Mas seria impossível dizer 
quanto desse talento pre-
coce já tinha nascido com 
ele. Desde cedo, o genial 
compositor foi educado 
pelo pai, músico amador 
dos mais apaixonados – e 
professor ultra-rigoro-
so. Parte de seu método 
consistia em obrigar o 
filho a identificar  quais 
notas musicais eram emi-
tidas em qualquer som 

ambiente, do pio de um 
passarinho ao freio de um 
trem. E, toda vez que erra-
va – crock! –, o pobre Hei-
tor entrava no cascudo.” 

E conclui Nelson Jobim 
na revista: “Agora a Ciên-
cia está descobrindo, tal 
como no caso do maestro 
brasileiro, que o ouvido 
absoluto não é um dom 
divino, mas algo que pode 
ser adquirido por meio de 
treinamento, desde que 
feito na infância. Até há 
pouco, acreditava-se que 
ele era um privilégio inato 
e raríssimo, prerrogativa 
de uma em cada 10.000 
pessoas. Essa visão come-
ça a ser derrubada”. (2)

Voltando à nossa histó-
ria do conterrâneo capi-
variano, Valdir Costa, que 
há 25 anos trabalha como 
motoboy, no serviço de 
entrega de medicamentos 
para farmácias de Capiva-

ri: parabéns por guardar 
números de telefones de 
clientes e também outros 
prodígios de memória, 
como números de boletos 
e mais de hum mil nomes 
de ruas da cidade.

Dizer que é dom do Val-
dir como se fosse um “bem 
espiritual que é oferecido 
por Deus; bênção, graça” 
é desprestigiar o esforço e 
sua evolução nesse campo 
de atividade, tanto é que 
ele está estudando Ma-
temática Avançada pela 
Internet. Deus que é Pai 
oferece os mesmos recur-
sos e oportunidades para 
cada um – é necessário de-
senvolvê-las, e nosso mo-
toboy tem se aprimorado.

1) Autor desconhecido. 
https://www1.folha.uol.com.br/
fsp/ilustrad/fq2201200522.htm.

2) Leia mais em: https://
super.abril.com.br/ciencia/um-

-dom-de-genio/

O bom humor, a risada, o lazer, a alegria, recuperam a saúde e trazem vida longa. A pessoa alegre tem o dom de 
alegrar o ambiente em que vive.  O bom humor nos salva das mãos do doutor. Alegria é saúde e terapia. (1)

União formaliza 
doação da Fepasa 
para Capivari

Depois de quase 30 
anos, a estação da Fe-
pasa e todo o trecho da 
ferrovia dentro do muni-
cípio, passaram a ser do 
município de Capivari. A 
doação corre em proces-
sos desde 1992 e saiu ago-
ra no mês de setembro, 
graças ao empenho das 
Secretarias de Projetos, 
Convênios e Captação de 
Recursos (SEPROJ), Ne-
gócios Jurídicos e Cultura 
e Turismo, que tomaram 
todas as medidas para 
que fosse possível rece-
ber o imóvel. 

De acordo com o pre-
feito Vitão Riccomini, 
serão desenvolvidos 
projetos viários e de 

equipamentos de lazer 
nessa área. “Quero cum-
primentar as equipes en-
volvidas nesse trabalho 
sério e extremamente 
técnico. Foram quase 
30 anos entre processos, 
documentação e buro-
cracia, mas em menos 
de um ano conseguimos 
resolver a situação e re-
ceber essa grande área”, 
disse Vitão. 

Agora, projetos se-
rão desenvolvidos para 
captação de recursos e 
empregados em obras. 
Hoje a sede da Secretaria 
de Cultura e Turismo e 
o Centro Cultural Alan 
Palma ocupam parte da 
propriedade.

Divulgação/Prefeitura de Capivari

Documento foi apresentado durante reunião no gabinete

Secretaria de Juventude, 
Esporte e Lazer volta a fazer 
agendamentos para uso dos 
campos municipais

Depois de mais um ano 
paralisado, Secretaria de Ju-
ventude, Esporte e Lazer volta 
a fazer agendamentos para 
uso do Estádio “Fernando de 
Marco” e Ginásio “Antônio 
Mattar” para treinos e partida 
entre amigos.

Para agendar, basta o inte-
ressado ir até a sede da Secre-
taria, localizada na avenida 
Piratininga, 797, Santa Terezi-
nha. Quem preferir fazer por 
telefone ou WhatsApp, basta 
entrar em contato com a nossa 
equipe da SEJEL pelo número 
(19) 3491-9358. O horário de 
atendimento é das 8h às 17h 
de segunda a sexta-feira. Todos 
os interessados deverão preen-
cher um termo de responsabi-
lidade para usar os locais.

Locais disponíveis
para agendamento
O Estádio “Fernando de 

Marco” está localizado na 
avenida Cândido Motta, s/n, 
no bairro Estação; o Estádio 
pode ser agendado para uso 
diurno. Já o Ginásio “Antônio 
Mattar”, está situado na ave-
nida Newton Pimenta Neves, 
no bairro Castelani, e o agen-
damento pode ser feito para 
uso noturno.

A Prefeitura de Capivari 
reforça que a pandemia con-
tra a Covid-19 não acabou e 
que todos os protocolos de 
segurança e higiene devem 
ser seguidos por todos. Para 
continuarmos a avançar, pre-
cisamos da colaboração de 
todos.
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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

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:

 WELLINGTON SANTANA DE SOUZA e ARIANE FELIX 
RUFINO, sendo o pretendente: natural de Capivari-SP, onde 
nasceu, aos 30/08/2000, profi ssão: operador de portal cnc, 
estado civil: solteiro, domiciliado e residente em Rafard-SP, 
Rua Antonio Andrello, 523, São Carlos, fi lho de Ailton Louren-
ço de Souza e Cacilda de Souza Santana; e a pretendente: 
natural de São Paulo-SP, onde nasceu, aos 09/12/2002, 
profissão: jovem aprendiz, estado civil: solteira, domicilia-
da e residente em Caieiras-SP, Rua Atibaia, 74, Vila Miraval, 
filha de Aloisio da Silva Rufino e Andrea Felix dos Santos.
 Rafard, 20 de setembro de 2021.

 LUCAS RODRIGO MACHADO FRANÇA e VANESSA CA-
ROLINE ANTUNES BARBOSA, sendo o pretendente: natural de 
Capivari-SP, onde nasceu, aos 28/10/1987, profi ssão: ajudante 
de motorista, estado civil: solteiro, domiciliado e residente em 
Rafard-SP, Rua Geraldo Lirane, 14, São Carlos, fi lho de Joel Mi-
guel França e Maria Luiza Machado; e a pretendente: natural de 
Capivari-SP, onde nasceu, aos 17/04/1994, profi ssão: assistente 
administrativo, estado civil: divorciada, domiciliada e residente 
em Capivari-SP, Rua Garcindo Borgonovi, 08, Jardim do Bosque, 
fi lha de Nelson Barbosa e Célia Aparecida Antunes Barbosa.
 Rafard, 21 de setembro de 2021.

 JOSÉ ROBERTO SAMPAIO JUNIOR e TAYNE CAMARGO 
DOS SANTOS, sendo o pretendente: natural de Campinas-SP, 
onde nasceu, aos 05/02/1993, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, domiciliado e residente em Rafard-SP, Rua Capitão José 
Duarte Nunes, 230, Centro, fi lho de José Roberto Sampaio e Maria 
Aparecida Pimentel Teixeira da Rocha Sampaio; e a pretendente: 
natural de Capivari-SP, onde nasceu, aos 13/07/1991, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, domiciliada e residen-
te em Capivari-SP, Rua Coronel Delfi no, 920, Centro, fi lha de An-
tonio Carlos dos Santos e Vera Lucia Bueno de Camargo Santos.
 Rafard, 17 de setembro de 2021.

Rosane Mila Peixoto - Ofi cial e Tabeliã
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16/09 - Daise dos Santos Almeida - 59 anos
17/09 - Ademir Mecilio - 60 anos
17/09 - Antonio José Andrade do Nascimento - 58 anos
19/09 - Eride Bellini - 73 anos
19/09 - Ciro de Jesus Oliveira - 68 anos
20/09 - Maria Aparecida Leite Drigo - 84 anos
20/09 - Maria de Lourdes Piai Giatti - 86 anos
22/09 - José Oswaldo Marchilli - 69 anos
23/09 - Amarildo Simão - 54 anos

 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

VENDO UMA 
LOJA LUCRATIVA
Loja do ramo de celular altamente 

lucrativa no Centro de Rafard. 
Contato (19) 99157-3700

Igreja em
Comunicação
Dom Devair Araújo da Fonseca, Bispo de Piracicaba

Quem é o maior?
A vida em sociedade exige 

uma forma de organização 
para manter a ordem. Para 
sustentar essa organização, 
precisamos de pessoas que 
exerçam funções e também 
de uma hierarquia entre as 
funções. A cidade, o estado e o 
país têm governos e cada qual 
tem sua atribuição. Sem essa 
estrutura, a vida em socieda-
de seria uma anarquia, uma 
grande confusão. A ordem e 
paz social exigem governo e 
atenção ao cumprimento das 
leis, para o bem comum.

No caminho para a Ter-
ra Prometida, Moises estava 
cansado pelas muitas tarefas 
e foi nesse contexto que ele 
recebeu o conselho de seu 
sogro Jetro. Moises, então, 
dividiu suas responsabilida-
des com outras lideranças do 
povo e, dessa forma, foi esta-
belecida uma hierarquia no 
governo e nas tarefas a serem 
executadas. O conselho de Je-
tro tornou-se, assim, uma re-
ferência para o governo e para 
a vida social do povo de Deus.

Quando Jesus iniciou a 
sua missão, ele constituiu 
um grupo de discípulos mais 
próximos e com eles fez um 
caminho particular. Os discí-
pulos foram aprendendo de 
Jesus o que é ser discípulo, 
acompanhando a pregação 
e sobretudo vendo a forma 
como Jesus agia. Mas também 
os discípulos tiveram dificul-
dades em entender a lógica 
do Reino proposta por Jesus. 
O ensinamento sobre o mis-
tério da Cruz certamente foi 
o ponto mais difícil.

O Evangelho afirma que 
em uma das viagens missio-
nárias, enquanto atravessa-
vam a Galileia, os discípulos 
tiveram uma discussão sobre 
qual deles seria o maior. A dis-
cussão seria apenas mais uma 
conversa, se o próprio Jesus 
não tivesse se interessado por 
ela e não a tivesse usado para 
falar da ordem das coisas no 
Reino. Com paciência, Jesus 
afirmou: “Se alguém quiser 
ser o primeiro, que seja o úl-
timo de todos e aquele que 
serve a todos!” (Mc 9,35).

A organização e a condu-
ção do Povo de Deus exigem 
uma estrutura, sobre isso não 
há dúvida. Porém, essa estru-
tura não pode ser baseada no 
exercício do poder, e sim do 
serviço. Esse é o diferencial 
apresentado por Jesus. Sem 
essa compreensão, a vaidade 
do poder invade a estrutura 
e corrompe todas as coisas, 
principalmente a relação en-
tre as pessoas, que passam a 
agir em busca de alianças e 
interesses. Será que isso acon-
tece em nossas comunidades?

Toda corrupção é, antes 
de tudo, fruto do pecado ori-
ginal. Esse fato não pode ser 
esquecido e exige conversão. 
O Papa Francisco afirma que 
a reforma das estruturas exi-
ge a conversão pastoral, ou 
seja, a mudança de vida. A 
primeira conversão é a dos 

discípulos, que precisam se 
adequar e aprender a pensar 
como Deus (Mc 8,33). A mu-
dança das estruturas eclesiais 
e pastorais é uma mudança 
de mentalidade e de atitudes. 
Ela se concretiza na acolhida 
das pessoas e no serviço.

Igreja em notícias
Sínodo - A abertura da fase 

diocesana do próximo Sínodo 
dos Bispos ocorrerá no dia 17 
de outubro na Diocese de Pi-
racicaba. O percurso sinodal 
completo terá etapas que se 
realizarão até outubro de 2023, 
ano em que ocorrerá o Sínodo 
propriamente dito. A fase dio-
cesana irá até abril de 2022 e 
tem o objetivo de consultar 
os fiéis da região para poste-
rior envio de contribuições à 
CNBB, que realizará uma etapa 
nacional. Haverá ainda a fase 
continental e, por fim, o Sínodo 
dos Bispos, em 2023, em Roma. 
A Diocese de Piracicaba divul-
gará, em breve, mais informa-
ções sobre a fase diocesana. 
Acompanhe as notícias pelo 
site www.emfoco.org.br.

Noivos - Os Encontros de 
Preparação para Vida Ma-
trimonial são retomados de 
forma gradual e respeitando 
protocolos de prevenção à 
covid-19 nas paróquias da 
Diocese de Piracicaba. Nos 
últimos dias, mais igrejas de-
finiram as datas em que irão 
oferecer a atividade aos casais 
que planejam se casar.

Noivos II - Para outubro, as 
paróquias que informaram as 
datas dos encontros são: Ima-
culada Conceição, em Santa 
Bárbara d’Oeste (dias 9 e 10); 
São Francisco de Assis, em 
Piracicaba (dias 16 e 17); São 
João Batista, de Rio Claro (dias 
16 e 17); São João Batista, de 
Santa Bárbara d’Oeste (dias 
17 e 24); São João Batista, em 
Capivari (dias 22 e 23) e Nossa 
Senhora do Rosário, de Char-
queada (dia 24). Informações: 
(19) 2106-7571.

Festival - O FestVoc 2021, 
organizado pelo Serviço de 
Animação Vocacional (SAV) 
e pelo Setor de Juventude da 
Diocese, que será realizado 
nos dias 22 e 23 de outubro, 
continua recebendo as inscri-
ções até o dia 2 de outubro. 
As atividades ocorrerão na 
Paróquia São Pedro, em Pira-
cicaba, seguindo protocolos 
de prevenção à covid-19.

Festival II - O festival con-
tará com seis modalidades: 
teatro, dança, música, foto-
grafia, desenho e solidarie-
dade. A inscrição deve ser 
feita pelo e-mail setorjuven-
tudepiracicaba@gmail.com 
(ficha no link: https://bit.
ly/38TZ1vd). Neste ano, com 
o tema “São José, um sonho 
de vocação”, o festival refle-
tirá sobre a vocação cristã a 
partir da figura do pai adotivo 
de Nosso Senhor Jesus Cristo.
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Bairros Santo Antônio 
e Engenho Velho terão 
100% de esgoto tratado

Duas importantes 
obras de saneamento 
básico foram iniciadas 
no mês de setembro. O 
Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Capiva-
ri (SAAE), concluiu no úl-
timo dia 17, a instalação 
de uma nova rede esgoto 
no bairro Engenho Ve-
lho, que possibilitará que 
todo esgoto coletado no 
bairro seja encaminhado 
à Estação de Tratamento 
do bairro Porto Alegre 
para destinação correta. 
Com isso, a região che-
gará a 100% do esgoto 
tratado. 

A mesma obra teve iní-
cio no bairro Santo Antô-
nio, nesta terça-feira, dia 
21. Os dois investimen-
tos estão sendo realiza-
dos pela equipe do SAAE, 
com recursos próprios. 
De acordo com o Supe-
rintendente do SAAE, 
Rogério Oliveira, a coleta 
do esgoto traz benefícios 
para a população, pre-
serva o meio ambiente e 

ainda atende o proposto 
pelo Novo Marco do Sa-
neamento Básico. “São 
obras que muita gente 
não vê, mas que tem um 
impacto direto na saúde 
de todos nós. Destinar 
corretamente esse esgo-
to é uma meta da gestão. 
Estamos empenhados 
em chegar cada vez mais 
próximo dos 100% em 
toda a cidade”, afirma. 

Ainda de acordo com 
Rogério, diversos inves-
timentos foram realiza-
dos no abastecimento 
e distribuição de água, 
como a instalação de 
caixa d’água no bair-
ro Paineirinhas, troca 
da rede de água da rua 
Sebastião Pagotto, ma-
nutenção nos poços ar-
tesianos, entre outros. 
“Nossa meta é oferecer 
um serviço cada vez me-
lhor ao cidadão. Com 
uma gestão séria, pla-
nejamento e dedicação, 
atingiremos nosso obje-
tivo”, concluiu.

Divulgação/Prefeitura de Capivari

Equipamento do Saae trabalha em obra

Prefeitura recebe mais 
125 Cestas Verdes

O Departamento de As-
sistência Social de Rafard 
começou a entregar na 
terça-feira (21), 125 cestas 
verdes. Elas são compostas 
por frutas, legumes e verdu-
ras, e beneficia famílias em 
vulnerabilidade social, in-
seridas no cadastro único.

O Programa Cesta Verde 
é uma parceria do Depar-

tamento de Assistência 
Social junto com o De-
partamento Municipal de 
Agricultura e Governo do 
Estado.

“O governo vem lutando 
para melhorias e acesso à 
alimentação de qualidade 
para nosso povo!”, regis-
trou o prefeito Fábio  dos 
Santos.

Prefeito Fabinho e presidente do Fundo Social, Heleninha

Divulgação/Prefeitura de Rafard

Fabinho realiza 
plantio e anuncia Ipê 
Roxo como ‘Árvore 
Símbolo de Rafard’

Na terça-feira, 21, data 
em que foi comemorado 
o Dia da Árvore, o pre-
feito de Rafard, Fábio 
dos Santos, divulgou 
um vídeo nas redes so-
ciais, onde anunciou o 
Ipê Roxo como a ‘Árvore 
Símbolo de Rafard’. Ela 
foi escolhida depois de 
um enquete lançada na 
semana passada pelo 
governo municipal, nas 
redes sociais.

Agora, a Diretoria de 
Meio Ambiente deverá 
realizar o plantio do ipê 
escolhido em diversos 
pontos da cidade, além 
de se tornar a árvore sím-
bolo de Rafard, através 
de Decreto Municipal.

Fabinho também 
falou sobre o compro-
misso com a arborização 
urbana. Um plantio de 

mudas foi realizado na 
manhã desta terça-feira 
no município.

“Nosso município vem 
trabalhando com cons-
tância para melhorarmos 
cada vez mais a nossa ar-
borização urbana. Hoje, 
como forma especial 
de conscientização da 
importância de nossas 
árvores para a saúde do 
planeta, realizamos o 
plantio de ipês roxos, a 
mesma espécie dos es-
colhidos por nossa popu-
lação para tornarem-se a 
árvore símbolo de nossa 
cidade! Logo, logo estes 
ipês roxos estarão embe-
lezando novos ambientes 
em nossa Rafard, assim 
como outros tantos que 
já foram plantados até 
aqui”, registrou o chefe 
do Executivo.

Vicinais de Tanquinho e 
Mombuca serão recuperadas

O Governo de Estado de 
São Paulo divulgou o in-
vestimento de mais de R$ 
1 bilhão na nova fase do 
programa Novas Estradas 
Vicinais. Com essa nova 
etapa, o programa coorde-
nado pelo DER (Departa-
mento de Estradas de Ro-
dagem) vai atender antigas 
reivindicações na região de 
Piracicaba. 

A pedido do Deputado 
Estadual Roberto Morais 
(Cidadania), a recuperação 
funcional da Vicinal Dr. Di-
mas Cera Ometto, extensão 
de aproximadamente 5 km, 
estrada de principal acesso 

ao distrito de Tanquinho no 
município de Piracicaba e a 
recuperação de 22 km de ex-
tensão da Vicinal do muni-
cípio de Mombuca a SP-127 
(Rod. Cornélio Pires) devem 
ser incluídas no pacote.

Em Mombuca, o prefeito 
Rogério Aparecido Alcade 
(Formiguinha), também 
comemorou o anúncio. 
“Estou muito grato pelo 
empenho do Roberto Mo-
rais nessa conquista que 
facilita o trânsito de mora-
dores e o escoamento de 
produções locais, garantin-
do mais segurança e facili-
dade para todos”, finaliza.

Carlos Sampaio informa 
liberação da verba de 
R$ 560 mil para a saúde

Os vereadores Odésio de 
Jesus Ferraz e Sandro Mo-
das, anunciaram em agosto 
a conquista de R$ 660 mil 
junto ao deputado federal 
Carlos Sampaio, dos quais 
R$ 560 mil serão destinados 
à Santa Casa de Misericórdia 
de Capivari.

Nesta semana, eles rece-
beram um ofício do gabine-
te do deputado informando 
sobre a liberação do recurso 

por parte do Governo do Es-
tado de São Paulo. 

A verba de R$ 560 mil será 
destinada para a aquisição 
de um aparelho de ultras-
som portátil (R$ 90 mil), de 
um aparelho de hemodiálise 
(R$ 150 mil) e de uma am-
bulância UTI móvel Tipo D 
(R$ 320 mil). Os outros R$ 
100 mil anunciados pelos 
vereadores serão usados na 
área do esporte.
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NOVELAS

Império – Globo – 21h - sexta-feira: 
Cora enfrenta José Alfredo. Maria Ísis 
discute com Cora e liga para Josué. 
Cora faz uma proposta para o Co-
mendador. Cora tira uma foto de José 
Alfredo para provar que ele está vivo. 
Capangas em busca do Comendador 
invadem o apartamento de Maria Ísis 
e amordaçam Batista e Cora. Kelly liga 
para Maria Ísis para contar o que hou-
ve em seu apartamento. José Alfredo 
desconfi a que Fabrício Melgaço man-
dou os capangas para a casa de Maria 
Ísis. Começa a formatura de Cristina. 
Cora se dá conta de que o seu celular 
foi roubado pelos capangas. O líder do 
bando que invadiu o apartamento liga 
para Fabrício e fala sobre a foto que 
está no celular roubado. Reginaldo e 
Jurema exigem que Cora continue com 
os seus afazeres domésticos. Maurílio 
recebe o celular de Cora de um des-
conhecido e vê a foto do Comenda-
dor. Érika liga para Robertão. Cristina 
presta uma homenagem a seu pai em 
sua formatura. Antoninho sugere que 
José Alfredo se esconda no barracão 
da escola. Cristina dança com Vicente. 
Maria Marta se encontra com Téo. Ma-
ria Clara vê Cristina e Vicente quase se 
beijando.

Pega Pega – Globo – 19h - sexta-fei-
ra: Madalena pede a Cristó vã o que vá  
à  delegacia para ajudar Dom. Dom é  
colocado em uma cela. Cristó vã o pede 
ajuda a Eric para libertar o fi lho. Maria 
Pia conta a Malagueta que Sandra He-
lena nã o o delatou à  polí cia. Eric diz a 
Sandra Helena que pedirá  a Sergio 
para contratar um bom advogado para 
defendê -la, pois ele mesmo nã o po-
derá  continuar o trabalho. Nelito mos-
tra a carta anô nima que recebeu para 
Antô nia, sem saber que foi enviada por 
Sandra Helena.

Nos Tempos do Imperador – Globo – 
18h - sexta-feira: Pilar descobre que 
Tonico é o dono do jornal e confronta 
o deputado pelas mentiras publicadas. 
Jamil provoca Guebo sobre Zayla. Te-
resa provoca Luísa. Isabel sonha com 
Pierre, seu pretendente. Pedro exige 
que Tonico assuma que a matéria so-
bre Pilar era mentirosa. Alberto e Cle-
mência se encantam cada vez mais 
um com o outro. Zayla garante a Sa-
muel que não permitirá que ninguém 
atrapalhe a felicidade dos dois. Caxias 
oferece uma oportunidade de trabalho 
a Samuel. Teresa diz à Pilar que Luísa 
nunca foi amante de Samuel. Pierre 
chega à Quinta.

Malhação – Globo – 17h30 - sexta-
-feira: Karina e Cobra se apoiam. Lo-
bão se enfurece com o sumiço de Nat. 
Duca pede que Nat saia de sua casa 
para não encontrar Dalva. Pedro anun-
cia uma música para Karina, que se 
irrita e deixa a festa com Cobra. Bian-
ca tenta impedir a irmã de ir embora. 
Marcelo apoia Pedro. Lobão pressiona 
Nat. João aconselha Bianca. Jade dan-
ça com Henrique. Karina e Cobra lutam 
para desafogar suas mágoas. Tomtom 
surpreende Delma e Fernando juntos. 
Roberta fi ca com Marcelo, para o de-
sespero de Pedro. Karina pede que Co-
bra a beije e Pedro vê a cena.

Nazaré – Band – 20h25 - sexta-fei-
ra: Bernardo convida Olivia para morar 
no sítio com ele. Verônica confronta o 
advogado de Nazaré. Luiz aconselha 
Duarte a terminar com Bárbara e fi car 
com Nazaré, mas o empresário diz que 
quer continuar com a esposa. Nazaré 
aceita a defesa do advogado misterio-
so. Matias passa mal e não consegue ir 
trabalhar, fazendo com que Toni assu-
ma a banca de peixes. Sofi a visita Hei-
tor na cadeia, mas ele diz que não vai 
denunciar Verônica. A polícia encontra 
as roupas de Ana com sangue no meio 
da mata. Verônica manda matar Nazaré 
na cadeia. Toni consegue vender todo 
o peixe e Glória fi ca impressionada. 
Floriano quer contar a verdade sobre o 
bebê a Emerlinda, mas João o impede. 
Duarte prepara uma surpresa para Bár-
bara e o casal se entende. Bernardo diz 
para Erica que está incomodado com 
a amizade de Olivia e Cris. Nuno janta 
com Verônica na mansão dos Blanco.

Chiquititas – SBT – 20h50 - sexta-
-feira: Geraldo afi rma para Bia que não 
pode adotar Ana junto com ela, por 
enquanto. Bia não aceita a notícia. Er-
nestina entrega uma carta para Cris. A 
carta menciona que é um convite para 
ela conhecer seu verdadeiro admirador 
secreto na casa da árvore.

Amores Verdadeiros – SBT – 18h15 - 
sexta-feira: Em consequência do ve-
neno que Kendra esfregou na cabeça 
de Nelson, ele sofre um infarto, seu 
carro cai do segundo andar da gara-
gem e ele não resiste. Francisco diz a 
Salviano que ele precisa contar toda a 
verdade para Beatriz e fi car longe dela 
porque sua vida corre perigo. Salviano 
promete contar tudo quando Kendra 
estiver presa.

Coração Indomável – SBT – 18h - 
sexta-feira: Maricruz encontra uma 
senhora desesperada porque seu fi lho 
está doente, e se oferece para ajudá-la. 
Otávio declara a Maricruz que a criança 
doente pode ter difteria. Maricruz fi ca 
afl ita temendo que Otávio possa ter se 
contagiado.

Gênesis – Record – 21h - sexta-feira: 
Judá reencontra Israel. Shetep ampara 
o faraó. Anos depois, Neferíades ob-
serva José na piscina do palácio.

FILMES

A Seleção - Globo - 15h - sexta-feira:
Portia Nathan trabalha no escritório de 
candidaturas da prestigiosa Universi-
dade de Princeton, onde está prestes a 
conseguir uma grande promoção. Um 
dia, o velho amigo John Pressman a 
convida a visitar a escola colegial onde 
ele trabalha, no intuito de conhecer Je-
remiah, um candidato em potencial à 
universidade. Chegando no local, John 
revela sua real intenção com o convite: 
ele suspeita que o garoto seja o fi lho 
que Portia entregou à adoção. Intriga-
da com essa possibilidade, ela põe sua 
carreira em perigo para se aproximar de 
Jeremiah e reatar com o seu passado.

Céu Em Chamas - Globo - 1h35 - sex-
ta-feira: Butch e Tom são dois pilotos 
da Marinha americana que recebem 
uma falsa ordem de explodir um campo 
abandonado aonde encontram-se vários 
peritos americanos. Eles, então, após o 
erro, são dispensados de suas funções. 
Sete anos depois, Tom torna-se um rico 
e famoso administrador de uma equipe 
de pilotos. Já Butch tornou-se um mecâ-
nico de um pequeno aeroporto e nunca 
parou de investigar o falso ataque. Um 
grupo de terroristas curdos empossa-se 
de uma parte do norte do Iraque, com 
a fi nalidade de criar um novo Estado, e 
pretende espalhar sobre as terras um 
químico secreto, a fi m de que o terre-
no torne-se desinteressante aos olhos 
americanos. Agora, a inteligência da 
Marinha americana oferecerá a Butch a 
oportunidade de limpar seu nome, caso 
ele junte-se a um grupo de pilotos apo-
sentados na destruição do “rainmaker”, a 
tal química secreta.

Não Devore Meu Coração - Globo - 
3h05 - sexta-feira: Joca, um jovem de 
treze anos, descobre o amor quando 
conhece Basano, uma menina para-
guaia. No entanto, para conquistá-la, 
Joca passará por grandes difi culdades 
relativas a problemas na fronteira entre 
o Brasil e o Paraguai e seu irmão, Fer-
nando, que pertence a uma perigosa 
gangue de motociclistas.

Operação Sofi a - Band - 3h45 - sexta-
-feira: Após sofrer uma grande perda 
em um ataque terrorista, Vicki Denvene 
começa a caçar terroristas, chamando 
a atenção das autoridades americanas, 
que querem que ela trabalhe para o 
governo.

A Eterna Namorada - Globo - 4h35 - 
sexta-feira: Big Stone Gap é o lar de 
personagens charmosos e excêntricos. 
Ave Maria Mulligan, uma farmacêutica 
de 35 anos, é a solteirona da cidade. A 
vida de Ave vira de cabeça para baixo 
depois que ela descobre um segredo 
de família.

Áries - De 21/03 a 20/04: Semana de Lua Cheia em Peixes, que potencializa a sua 
despreocupação em relação a muitas coisas. A semana tende a ser intensa, mas você 
pode estar bem mais pacífi co e tranquilo. Podem acontecer ‘milagres’ na sua consciência 
que simplesmente trazem respostas ou novas atitudes perante as situações. Isso refor-
çará sua capacidade de se relacionar bem com todos. As relações são favorecidas com 
a entrada do Sol em Libra. Você pode ter coragem de se declarar a alguém ou alguém o 
faça para você. Para as relações estáveis, vale a pena manter o romantismo e a generosi-
dade, colocando-se sempre de forma companheira e solícita. A semana traz muito traba-
lho e uma necessidade de continuar resolvendo problemas. Pode ter muitas intuições e 
criatividade. Poupar dinheiro é indicado. Tome cuidado com dúvidas, evite caraminholas 
e tire confusões a limpo por meio do diálogo.

Touro - De 21/04 a 20/05: Seus sonhos ou projetos podem começar a ganhar for-
ma. A semana traz muito trabalho e necessidade de manter o foco e a atenção no que 
é essencial. Se for assinar contratos ou tomar decisões importantes, vale a pena tomar 
todos os cuidados para não ser lesado em nenhuma questão. Semana de momentos 
de diversão com amigos. Vênus pode trazer paixões intensas aos taurinos. Tome cuida-
do com radicalismos e não tome decisões por impulso. A difi culdade de se abrir pode 
trazer confl itos nas relações já existentes. Finalizações ou inícios podem acontecer. É 
importante primar por equilíbrio para evitar ser muito crítico ou severo com os outros. A 
semana traz recompensas e fl ui melhor que a semana passada em relação a projetos e 
tarefas profi ssionais. Boas ideias podem surgir, assim como conquistar aliados para elas. 
A semana favorece trocas e parcerias, portanto o trabalho em equipe está favorecido. É 
importante tomar iniciativa e não procrastinar

Gêmeos - De 21/05 a 20/06: Semana intensa, cheia de novidades, mas é preciso 
abandonar os medos de se aventurar e também é importante abandonar o controle e 
deixar fl uir. Você pode receber muitos convites ou ajudas nas suas tarefas diárias. A saúde 
precisa ser resguardada. Tome cuidado com excessos. É importante manter o equilíbrio 
e saber se controlar frente aos desejos que nem sempre contribuem para o seu cresci-
mento. A família está mais potencializada nesta semana, porém as suas emoções estarão 
intensas e expansivas, e tudo isso favorece a diversão, a vontade de se relacionar e de 
espairecer. Vale a pena aceitar convites de amigos para passeios e eventos que aparece-
rem. Isso vai ajudar a trazer novas pessoas para o seu convívio. Se você está namorando, 
crie situações que tragam novas experiências para a relação. A carreira e o trabalho são 
os pontos altos da semana. Você pode ganhar reconhecimento ou ter uma expansão 
na sua atuação. Conquistas estão a caminho, inclusive você pode ter uma melhora na 
sua situação fi nanceira. Cuide para que você não perca o foco e não deixe as coisas 
acumularem.

Câncer - De 21/06 a 20/07: Semana de muitos aprendizados e boas aventuras. 
Possivelmente, sua energia se expandirá e você terá vontade de fazer coisas diferen-
tes, como passeios ou viagens. Os estudos também estão favorecidos. O Sol, que está 
entrando em Libra, traz harmonia e bons diálogos para a sua família. Sua alma pode 
estar mais romântica, mas, ao mesmo tempo, bem racional, querendo discutir e debater 
sobre tudo. Novos amores estão em fl orescimento e você certamente está se permitin-
do conhecer alguém especial. Caso ainda não tenha conhecido essa pessoa, relaxe e 
aproveite a energia de Vênus em Escorpião, que traz magnetismo e popularidade. Você 
pode aproveitar para circular mais e buscar se abrir para o novo, deixando o passado para 
trás. Se não o fi zer, é capaz de precisar reviver amores antigos. Você pode encontrar o 
ímpeto e a coragem de mudar de trabalho, inclusive pode pedir demissão se sentir que 
há muito tempo está estagnado ou infeliz onde está. Tome cuidado com impulsividades; 
o ideal é criar uma estratégia e ter um plano B. Mas como Plutão continua retrógrado em 
Capricórnio, é muito provável que você já esteja negociando novas associações e par-
cerias, portanto pode ter algo novo sobre suas buscas profi ssionais. Para quem está feliz 
e fl uindo no trabalho atual, é importante renovar e abusar da criatividade nesta semana 
para solucionar problemas.

Leão - De 21/07 a 22/08: A semana traz necessidade de fi nalizar algumas situações 
antes de se comprometer com outros. Vem novidade por aí, por isso tome cuidado com 
a falta de organização, que pode te tirar completamente o foco das coisas que precisam 
ser feitas. A semana favorece o diálogo. Sua mente pode estar profunda e suas palavras 
podem ter um impacto grande sobre os outros. Podem acontecer mudanças na sua ro-
tina doméstica ou o surgimento da necessidade de mudar alguma coisa na sua rotina. 
Tome cuidado com romances e com a necessidade de ser livre em demasia. A sua rebel-
dia pode minar suas relações. Suas emoções estão intensas, portanto vale a pena con-
versar. As preocupações podem envolver a família. É importante trazer seu par para sua 
intimidade e contar o que está acontecendo. Muito agito e mudanças no trabalho. Podem 
surgir novidades em relação a contratos ou até novos convites para parcerias. É impor-
tante analisar bem os prós e contras antes de tomar suas decisões. Falar com alguém de 
confi ança pode ajudar a resolver dúvidas. Tome cuidado com brigas e discussões.

Virgem - De 23/08 a 22/09: A Lua em Peixes favorece parcerias, harmonia e leveza, 
mas nem tudo será relaxamento e descanso. Marte em Libra traz muitas tarefas a serem 
resolvidas. Vale a pena ter foco e estratégia para não perder a concentração nem a pa-
ciência. Tome cuidado com a ansiedade de querer que tudo aconteça no seu tempo. A 
rotina está intensa e vale a pena espairecer um pouco, fazer pausas ou se exercitar para 
melhorar sua saúde mental e física. A Lua Cheia em Peixes favorece muito as relações, 
mas é importante que você saiba ceder, dialogar e se manter em harmonia. Você pode 
ter disposição e ânimo para criar uma surpresa especial para o ser amado, que estará 
disposto a ter um clima romântico nesta semana. O amor está no ar, inclusive para os 
solteiros. Novidades a caminho. Existe muito trabalho e muito diálogo na sua semana. 
Pode ser uma semana corrida e, ainda assim, produtiva, mas é preciso organização e 
estratégia para ter um ‘começo-meio-fi m’, senão poderá ter uma estafa grande, porque 
o volume de atividades a cumprir é grande e sua mente e seu corpo podem acabar não 
acompanhando. Pode ser preciso deixar algumas coisas de lado para serem fi nalizadas 
em outro momento.

Libra - De 23/09 a 22/10: Seu comprometimento com seus projetos e compromis-
sos está grande, e isso acaba trazendo mais convívio entre você e seus amigos ou cole-
gas de trabalho. A semana pede leveza e fl uidez, mas sem perder de vez a fé e a perse-
verança. É um misto e muitas novidades podem surgir no horizonte, caso você mantenha 
a confi ança. O amor traz necessidade de autoconfi ança e uma dose de desapego. O 
trabalho e outras áreas da vida estão mais potencializadas, mas isso não atrapalha em 
nada as relações que estão fl uidas e com o diálogo em dia. As paixões podem acontecer, 
mas é importante não se fechar ao novo. O trabalho é o ponto alto da semana, mas não 
apenas o trabalho rotineiro, porque o trabalho de doação ao próximo também é impor-
tante. A semana pode ser marcada pela sua generosidade e pela sua capacidade de ser 
útil ao próximo, gerando mais afeto e mais cumplicidade entre você e os demais.

Escorpião - De 23/10 a 21/11: A Lua em Peixes favorece o amor, a criatividade e 
a realização da sua vontade pessoal. Pode ser uma semana de permitir que as coisas 
fl uam sem tanto controle ou planejamento prévio. Ainda que planeje, espere por situa-
ções inesperadas e que fogem do seu controle. Aprenda a relaxar e a se divertir em cada 
situação da sua semana: essa é a maior dica dos céus para você. É preciso muita cumpli-
cidade e amizade para fortalecer as relações nesta semana, principalmente dos casais já 
estabelecidos. Aos que estão se apaixonando, preparem-se para viver emoções fortes. 
A semana pode tirar sua cabeça da realidade e jogá-la nas nuvens. Acredite no poder 
do amor. Renovações e reviravoltas amorosas podem acontecer. Para que seu trabalho 
fl ua, é importante seguir um caminho de criatividade e mais desapego, permitindo que 
as outras pessoas te auxiliem: fi car no criticismo e no controle de tudo pode ser a receita 
do fracasso e da frustração. O ócio criativo, as pausas e a busca por mais bem-estar estão 
na ordem da sua semana, então permita-se.

Sagitário - De 22/11 a 21/12: Podem existir preocupações com a família nesta se-
mana ou obras na residência, que buscam melhoria e mais conforto. A semana é agitada 
e traz muitas notícias ou muito diálogo para resolver problemas. É preciso paciência e 
argumentação, além de cuidado com a impaciência e a difi culdade de ouvir o outro. O 
amor pode trazer boas surpresas, mas é importante não criar expectativas, deixando tudo 
fl uir e mantendo o diálogo aberto. As relações podem passar por necessidade de ajustes 
ou um pouco de espaço e liberdade. Tome cuidado com as inseguranças ou com ciúme, 
que podem levar uma relação ao fracasso, principalmente se estiver no início. Notícias 
podem chegar e trazer decepção, então tome cuidado com fofocas e verifi que a verdade 
das coisas antes de acreditar nelas. A carreira pode estar exigindo muito e pode ser difícil 
equilibrar trabalho e vida pessoal, portanto nesta semana você pode abdicar um pouco 
de se dedicar tanto ao trabalho para descansar, cuidar da sua saúde ou de algum familiar 
ou pessoa próxima. Mudanças na sua rotina de trabalho ou de local de trabalho também 
podem ser cogitadas.

Capricórnio - De 22/12 a 20/01: Sua cabeça, nesta semana, pode estar nas nuvens. 
Difi cilmente suas conversas serão superfi ciais, porque você pode estar bem sonhador ou 
profundo, até mesmo intuitivo e criativo. Vale a pena dar vazão a esse lado mais sonhador 
e romântico, realizando alguma atividade artística, espiritual ou criativa. Tome cuidado 
com rompimentos bruscos devido à sua instabilidade de humor ou à sua difi culdade de 
enxergar as necessidades dos outros. Caso sinta que não recebe a mesma coisa que 
oferece, pode se sentir instigado a tentar achar uma saída amigável, mas impulsividades 
podem se revelar. Para quem está solteiro, o oposto: pode conhecer alguém de forma 
inesperada. O trabalho pode estar desafi ador e manter o foco pode ser um problema. 
Tome cuidado com a necessidade de que as coisas sejam como você quer. Ao mesmo 
tempo, esteja atento com a sensação de que não consegue dar conta de tudo. Por isso 
vale a pena abrir mão e permitir a ajuda alheia, caso seja necessária. Você está pensando 
no futuro, mas ainda há detalhes a serem resolvidos. Tome cuidado com as fugas das 
responsabilidades assumidas.

Aquário - De 21/01 a 19/02: A semana pode trazer lucros, mas também gastos. Mais 
popularidade pode ser aguardada. Existe uma energia de expansão na sua semana, mas 
é importante se abrir para novas possibilidades e saber agarrar as oportunidades que 
aparecerão de repente. Planos de um fi nal de semana romântico ou de passeios a dois 
estão ativados. Seria benéfi co fazer algo diferente na sua rotina com seu par. Use e abuse 
da sua criatividade para criar bons momentos. Aventure-se. Para quem está solteiro, vale 
a pena sair e circular a energia, porque a necessidade de liberdade será grande. Existe 
muito trabalho, mas também necessidade de se organizar e manter a sua rotina fl uida, 
deixando as coisas acontecerem e ir se organizando ao passo das horas. Bons negócios 
e boas parcerias podem acontecer, então vale analisar bem os prós e contras de cada 
situação; tome cuidado para não se sobrecarregar.

Peixes - De 20/02 a 20/03: Aguarde uma semana com mais popularidade, mas tam-
bém mais cansativa. Sua energia está alta, mas você pode acabar se sobrecarregando. É 
ideal não se descuidar da saúde nem abusar de novidades na sua rotina. Passeios e boas 
conversas, inclusive com amigos, podem acontecer, trazendo alegria e contentamento. 
Boas ideias no horizonte. A família está potencializada e você pode se permitir estar à dis-
posição deles para agradá-los. Pode ser muito revigorante estar mais dedicado à família, 
principalmente no fi m de semana. Os solteiros podem acreditar em fazer passeios ou se 
permitirem alterar a rotina. Além disso, podem receber uma ajuda do Universo se fi zerem 
novas escolhas. Suas novas ideias podem trazer resultados no futuro se você começar 
a defi nir novas metas e novos desafi os. Além disso, você pode começar a estudar algo 
novo ou a fazer pesquisas que tragam bons resultados. Seja como for, a semana traz 
inovação e agitação. As parcerias estão ativadas e você pode receber muita ajuda das 
pessoas à sua volta.

Dia 24/09
Sara Fagundes Quibáo
Vanessa Oliveira
Gessen Alves
Jean Bordini
Raian Infante Ferreira
Luciano Morete
Claudemir Ferreira
Maiza Cristina Barboza da Silva
Luiz Carlos da Cruz
Ricardo Assme
Clodoaldo Ribeiro
Karina Forte
Anaíza Pereira

Dia 25/09
Maria Toledo
Brenda Borges
Lourdes Bragalda
Bianca Ferreira Cruge
Jussara Lopes
Thiago Rodrigues
Gisele Infante
Eder Antonelli
Vornei Boccardo Junior
Lilian Boccardo Chagas
Terezinha de Jesus P. Naldi
Isabel do Livramento
Matheus Henrique Ventura
Ivelise Chiarini
Eva Ferreira de Araújo
Maria Inês Bragion Balan
Paulo T. Matumoto
Regiane Rodrigues Braggion

Dia 26/09
Fernando Bragion
Vanessa Leite Ferreira
Alexandre Della Piazza
Alex Fontolan
Aurora Aparecida Santana
Alzira Barboza de Lira Silva
José Alves

Dia 27/09
Andreia Paula
Julia Senciatti
Jesus Rodrigues Roberto
Margareth Castelo
Ivane Ribeiro
Thales Bernardo
Isadora Bernardo
Marcelo Fernando Martins
Roberto Carlos Marretto

Hilda Eliana Albieiro Gomes
Ezequiel Serrano
Tais Bitti Assalin
Alan Niesi

Dia 28/09
Viviane Cardoso Albiero
Maria Aparecida Albiero Diez
Edilson Zuin
Tais Lobo Angelini
João Luis Tonin Beré Júnior
Mariane Araújo
Andressa Petrini Marcello
Crisleide Cristina Vieira
Viviane Correia Cardoso
Esmeraldo José Savassa
Mateus Fontolan
Anderson Tadeu Sturaro
Andressa Marcela Groppo
Mateus Benatti da Silva
Fábio Sérgio A. Assalin
Sergio Teixeira da silva
Ricardo Silva

Dia 29/09
Tiago Favari
Cleonice Schinchariol
Marlene Ribeiro
Maura Lourenson
Francisco Moraes
João Vitor Bianchi Sa
Tania Bianchi
Maria Correia
Gisele Daroz
Greiciane Barboza
Ezequiel Ribeiro de Souza
Edison de Jesus Stênico Junior
Helena Búfalo
Fidelis José Oliveira Júnior

Dia 30/09
Renato Tagi
Elida Tais Lara
Tayene Moreira Albertini
Andréa Canin de França
Agueda Darros Paschoal
Alexandre Naldi
Maikel Tiago Barboza
Edivaldo Ap. Risso
Tayane Parazzi Rodrigues Moreira
Rosalina do Carmo Bueno
Maria Josefi na Loati
Laudemir Desch

HoróscopoNovelas e Filmes
Feliz

Aniversário
Seu nome não está na lista?
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Novelas e Filmes

Parabéns e felicidades ao 
radialista, Jean Bordini, que 
nesta sexta-feira (24), come-
mora idade nova. Receba os 
votos de paz, saúde e suces-
so, da esposa Aline, do fi lho 
Gabriel, familiares, amigos, 
em especial de toda galera e 
ouvintes da rádio Raízes FM.

Parabéns e felicidades ao 
guarda municipal Esequiel 
Serrano, que na segunda-feira 
(27), comemora mais um ano 
de vida. Receba os votos de 
paz, saúde e sucesso, de
todos os familiares, amigos, 
em especial da equipe da 
Câmara Municipal de Rafard.

Quem também apaga velinhas 
na terça-feira (28), é o sensei 
Edison Zuin, proprietário da 
Associação Washi-Ki-O de 
Karate de Capivari. A esposa 
Bruna, os fi lhos Kelly, Alice, 
Lorenzo e Arthur, familiares 
e amigos, em especial os 
caratecas, desejam que esta 
data seja repleta de muita paz, 
saúde e sucesso.
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Corpo de Bombeiros de 
Capivari inaugura nova sede

O Corpo de Bombei-
ros de Capivari inaugura 
nesta sexta-feira (24), às 
10h, a nova sede da cor-
poração.

A estação está locali-

zada na avenida Belmi-
ro Guitti, no loteamento 
Nova Capi.

No antigo espaço, loca-
lizado na avenida Tarsila 
do Amaral, no bairro São 

Luis, agora, funciona a 
sede da Guarda Civil de 
Capivari.

Atualmente, o efetivo 
dos Bombeiros conta 
com 14 policiais.

Secretário e diretor são exonerados depois 
de acusação de agressão contra vereador

CONFUSÃO  | Presidente da Câmara, vereador Dú Bombonatti, denunciou agressão em suas redes sociais; boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia

Uma confusão envol-
vendo o presidente da 
Câmara de Capivari, José 
Eduardo Bombonatti (Dú), 
o Secretário de Desenvol-
vimento Urbano da Prefei-
tura de Capivari, e o diretor 
da pasta, virou caso de po-
lícia nesta semana.

A denúncia de agressão 
física e verbal foi feita pelo 
vereador Dú Bombonatti, 
na tarde de sexta-feira (17), 
nas redes sociais. Ele re-
latou que tudo aconteceu 
durante uma visita na obra 
da ponte do bairro Água 
Parada, na estrada velha 
que liga os municípios de 
Capivari e Mombuca.

Segundo Bombonatti, 
ele foi surpreendido por 
Bruno Sampaio, secretário 
de Desenvolvimento Ur-
bano, e por Murilo Bene-
dicto, diretor de Obras. O 
presidente do Legislativo 
relatou que os servidores 

fecharam a estrada com o 
veículo e o impediram de 
passar com o carro oficial 
da Câmara. “Foi aí que co-
meçaram as ofensas, acu-
sações e até ameaças de 
agressão física”, conta.

Durante a confusão, 
Dú Bombonatti disse que 
o diretor de Obras tentou 
obrigá-lo a entregar o ce-
lular, o qual havia utilizado 
para gravar um vídeo nas 
obras da ponte. “Gravei um 
vídeo agradecendo a em-
presa Raízen pela parceria 
no conserto da ponte, um 
pedido que eu fiz no come-
ço do ano. Fui visitar a obra 
como vereador e na volta 
fui vítima de uma embos-
cada”, desabafa.

Ao deixar o local, o ve-
reador registrou um bole-
tim de ocorrência contra 
os envolvidos, de injúria 
e ameaça na Delegacia de 
Polícia Civil.

Em contato com a Pre-
feitura de Capivari, para 
ouvir o outro lado dos fa-
tos, a assessoria retornou 
apenas com uma nota de 
agradecimento à Bruno 
Sampaio e Murilo Bene-
dicto, que depois da con-
fusão, foram exonerados 
dos cargos.

Guilherme Rego foi no-
meado interinamente para 
assumir a pasta.

A ponte da polêmica
A ponte a qual se refe-

re Dú Bombonatti fica no 
bairro rural Água Parada, 
na estrada velha que liga 
Capivari a Mombuca. 

A Secretaria de Desen-
volvimento Urbano con-
cluiu na nesta sexta-feira 
(17) as obras da reforma 
da ponte. A passagem de-
sabou há mais de oito anos 
e desde então o trânsito foi 
interrompido.

Desde o começo do ano, 
a Secretaria de Desenvol-
vimento Urbano vinha fa-
zendo o trabalho de recu-
peração da estrada rural, 
limpeza do local e reforma 
da ponte, que beneficiará 
os produtores rurais e a 
população que mora nos 
arredores do bairro Água 
Parada.

A estrada de acesso a 
ponte estava em más con-
dições, sem tráfego de veí-
culos de médio e grande 
porte, devido às erosões e 
mato alto no percurso. Já 

a estrutura da ponte era 
de madeira, com grandes 
troncos como suporte. A 
travessia não é de respon-
sabilidade da prefeitura, 
porém, o setor público se 
preocupou com a situa-
ção e buscou dar apoio aos 
munícipes.

A obra foi possível devi-
do à parceria da prefeitu-
ra com iniciativa privada, 
uma empresa produtora de 
açúcar na região e também 
com agricultores do muni-
cípio. A pasta disponibili-
zou caminhões e equipe 

para trabalhar na ponte, 
a empresa produtora de 
açúcar disponibilizou ma-
teriais e máquinas, e a De-
fesa Civil também acom-
panhou todo o processo, 
garantindo a segurança da 
equipe contendo possíveis 
deslizamentos. 

Segundo o governo mu-
nicipal, todo trabalho foi 
monitorado pela Direto-
ria de Meio Ambiente para 
evitar qualquer tipo de pre-
juízo à natureza.

O prefeito de Capivari, 
Vitor Riccomini, parabe-

nizou o trabalho da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Urbano, que superou as ex-
pectativas dos moradores. 
“Nós fizemos um acordo 
entre a iniciativa privada, 
produtores rurais donos 
de propriedades na região. 
Sabemos da importância 
dessa ponte e, mesmo 
com toda as adversida-
des, estamos entregando 
um serviço de qualidade. 
Essa passagem vai garantir 
economizar cerca de 12km 
de viagem para quem mora 
na região”, disse.

Divulgação/Prefeitura de Capivari

Antes e depois da obra de reconstrução da ponte no bairro Água Parada

Dú Bombonatti falou sobre a confusão durante a sessão ordinária
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Eleição majoritária de mulheres para 
o Conselho de Cultura e do Patrimônio 
Histórico e artístico de Capivari

CULTURA  | A escolha por votação aberta definiu os 6 representantes da sociedade civil (e seus 6 suplentes), os quais irão compor a gestão 2021-2023

ISABEL GNACCARINI
Foi eleito na última 

sexta-feira (17/09) o novo 
Conselho Municipal de 
Cultura e Defesa do Patri-
mônio Histórico e Artístico 
de Capivari (COMCDE-
PHC). A escolha por vota-
ção aberta definiu os 6 re-
presentantes da sociedade 
civil (e seus 6 suplentes), 
que irão compor a gestão 
2021-23. 

A votação presencial 
ocorreu entre às 17h e 
17h30 no Centro Cultu-
ral “Alan de Lima Palma” 
no bairro Estação, quan-
do também foram apre-
sentados os nomes dos 6 
servidores representantes 
institucionais da cidade 
– da secretaria municipal 
de governo; das secretarias 
municipais de Cultura e 
Turismo; Educação; Ju-
ventude, Esporte e Lazer; 
Desenvolvimento Social; e 
da Câmara de Vereadores. 

No antigo almoxarifado 
da prefeitura, que é parte 
da construção que abrigava 
a antiga Estação ferroviária 
de Capivari, surpreendeu 
o bom número de pessoas 
presentes, todas instigadas 
em participar da escolha 
de quem irá aconselhar 
e encaminhar o tema da 
cultura e do patrimônio 
histórico e artístico jun-
to ao prefeito Vitor Hugo 

Riccomini, empossado no 
último janeiro - votaram 
114 munícipes. 

O número foi conside-
rado expressivo em com-
paração com os processos 
eletivos anteriores, em que 
foi comum entrarem ape-
nas os já habituais atuantes 
das esferas institucionais. 

“O comparecimento 
surpreendeu também à co-
missão organizadora, pre-
sidida por mim”, afirmou 
o maestro Caio Augusto 
da Silva, ex-presidente do 
Conselho. 

Caio Augusto relata que 
procurou usar a estraté-
gia de votos abertos pre-
senciais para os 12 novos 
integrantes – titulares e 
suplentes - para que o pro-
cesso fosse o mais aberto 
e democrático possível, 
“dentro de um movimento 
que começou com o ex-se-
cretário de Cultura Wesley 
Gonçalves Pereira, ainda 
na gestão do ex-prefeito 
[Rodrigo Abdala Proença]”, 
informou ele. 

Caio é conhecida lide-
rança da Banda Marcial 

“Dirceu Ortolani Stein” 
(Bamados) de Capivari, 
e acostumado a formar e 
integrar jovens músicos. 
Ele lembra que não há de-
finida uma metodologia 
para a seleção de conse-
lheiros na Lei de consti-
tuição (Lei de 30/03/2010) 
do COMCDEPHA: “por isso 
buscamos apostar na con-
tínua abertura à comuni-
dade; pensávamos que o 
tempo de chamada (uma 
semana) e de votação (30 
minutos) fosse suficiente, 
visto não esperarmos tal 

interesse”, confidenciou. 
Mas, pelo que se viu, há 
uma demanda reprimida 
por participação, tendo 
havido a presença de jo-
vens e novatos dentre os 
15 candidatos. 

As mulheres, no entanto, 
foram as grandes vencedo-
ras, sendo elas as 5 mais 
bem votadas dentre o total 
de titulares. Os candidatos 
das gestões anteriores, e 
sobretudo os homens, ti-
veram menos aderentes. 

Seria esse um sinal de 
mudanças reais nos pro-
cessos mais democráticos 
e participativos, e sobre-
tudo mais transparentes 
no município? Para Lorena 
Faria, reeleita ao Conselho, 
há muitas coisas que são 
realizadas, mas que a po-
pulação pouco fica saben-
do. Exemplo foi a atuação 
crucial do COMCDEPHA 
na implementação da Lei 
Aldir Blanc, criada duran-
te o auge da pandemia de 
covid-19 para beneficiar 
projetos de artistas. Segun-
do Lorena, “trabalhamos 
fortemente no último ano 
para que os recursos fos-
sem devidamente aplica-
dos”.

Professora do IFSP Capi-
vari, Lorena é recém dou-
tora no tema de mulheres 
e negritude, e terá, agora, 
um diálogo institucional 
com a recém-eleita Marta 
Joana – eleita conselheira 
titular pela comunidade 

negra de Capivari, dona 
Marta foi a terceira mais 
votada, com 36 votos. Seu 
primeiro mandato preten-
de representar esse grupo 
com a missão maior de 
“combater o preconceito 
de nosso povo, para que 
a população possa ver o 
povo preto como cidadão 
e não mais como uma mas-
sa no meio da sociedade”, 
em suas palavras. Ela quer 
trabalhar essa identidade e 
suas raízes junto a crianças, 
e jovens em escolas, “para 
que desde cedo aprendam 
e conheçam nosso traba-
lho”, fazendo florescer o 
reconhecimento dos valo-
res dessa cultura ancestral.  

Lista de eleitos
ao Conselho 
Municipal de 
Cultura 
e Defesa do 
Patrimônio Histórico 
de Capivari 
(COMCDEPHC)
Daniela Canto (forma-

da em Artes Visuais, Coor-
denadora da Casa Rosa) 
– 49 votos; Fernanda Ba-
lan (arquiteta e urbanista, 
com especialização em 
museologia e patrimônio 
arquitetônico) – 37 votos; 
Marta Joana (represen-
tante da comunidade do 
Batuque de Umbigada de 
Capivari) – 36 votos; Eloísa 
Pellegrini (graduanda em 
cinema e áudio visual) – 36 
votos; Késia Stefanini da 
Mata (professora há mais 
de 29 anos, interessada em 
turismo) - 25 votos; Bru-
no Bossolan (graduando 
em psicologia, curador da 
Casa Rosa com especiali-
zações em Memória) - 25 
votos.

Suplentes: Samuel Villa-
res (ADUSMEC – Associa-
ção dos Usuários da Saúde 
Mental de Capivari) - 21 
votos;  Túlio Schincariol 
(músico) - 21 votos; Da-
niel Bossolan (produtor 
musical) - 20 votos; Caio 
(maestro, coordenador da 
Banda Marcial de Capivari) 
- 12 votos; Nori Figueiredo 
(ex-secretário de Cultura) - 
12 votos; Lorena Faria (pro-
fessora do IFSP, doutora 
em questões de cultura, 
gênero e identidade) - 11 
votos.

Fernanda Balan

Eleição contou com 114 votantes; seis representantes e seis suplentes da sociedade civil foram eleitos
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Guarda Civil participa de 
operação que prende oito 
pessoas por roubo de carga 
na estrada do Sapezeiro

Na tarde de quarta-
-feira, dia 22, oficiais da 
Guarda Civil de Capivari e 
de Santa Bárbara D’Oes-
te, em conjunto com o 
Departamento Estadual 
de Investigações Crimi-
nais (DEIC), Polícia Civil 
e Polícia Militar, aten-
deram uma ocorrência 
de roubo de cargas, que 
aconteceu na região de 
Campinas.

Os suspeitos após fuga 
tentavam despachar a 
carga roubada na estra-
da do Sapezeiro, que liga 
as cidades de Capivari e 
Santa Bárbara D’Oes-
te, na altura do km 16, 
quando as equipes de 
inteligência localizaram 
os assaltantes.

Eles então tentaram se 
esconder no canavial ao 
lado da rodovia, para ten-

tar escapar dos oficiais 
de solo, que chegaram 
rapidamente ao local.

Porém, a ocorrência 
contou também com a 
ajuda dos helicópteros 
Águia, da Polícia Militar, 
e o Pelicano, da Polícia 
Civil, que sobrevoaram o 
trecho para viabilizar as 
buscas pelos suspeitos.

Posteriormente, oito 
pessoas que estavam 
escondidas foram en-
contradas e presas em 
flagrante.

O secretário de Segu-
rança Pública, Mauro 
Júnior, parabenizou os 
oficiais da organização 
pelo empenho em uma 
operação de tamanha 
magnitude. “Graças ao 
trabalho que desempe-
nhado ao longo do ano, 
hoje nossa equipe é uma 

referência na região.
A participação de 

ocorrências como essa 
de hoje, mostra a nossa 
força no combate a cri-
minalidade, parabenizo 
a todos os oficiais pela 
competência demonstra-
da”, destaca.

Após a abordagem, as 
equipes efetuaram a re-
cuperação da carga e do 
caminhão, que haviam 
sido roubados pelo grupo.

A Guarda Civil de Ca-
pivari está disponível 24 
horas por dia, sete dias 
por semana, para atender 
ocorrências de qualquer 
natureza, através do nú-
mero 153, ou WhatsApp 
(19) 3491-1311.

As informações são da 
Secretaria de Relações 
Públicas da Prefeitura 
de Capivari.

Divulgação/Prefeitura de Capivari

Viaturas auxiliaram na busca por criminosos que participaram no roubo de cargas

Alunos participam do 
Projeto Caravana Renovarte 
Educação no Trânsito

RAFARD  | Ao todo, 263 alunos receberam revistinha “Amigos do Boabá”

A Prefeitura de Rafard foi 
contemplada com o Projeto 
Caravana Renovarte – Edu-
cação no Trânsito, onde alu-
nos participaram ao vivo de 
vídeos com material de alto 
conteúdo cultural e pedagó-
gico, participando de forma 
ativa e importante dentro do 
processo de aprendizagem.

A Caravana Renovarte – 
educando através da arte é 
um agente de difusão empre-
sarial e artística, que faz da 
criatividade uma importan-
te aliada para todas as ações 
desenvolvidas, promovendo 
ações culturais e as mais di-
versas manifestações artís-
ticas.

A Escola Municipal Luís 
Grellet foi a escolhida para 
participar do projeto, e alu-
nos do 5° ano da Professora 
Jéssica, e alunos do 2° ano 
do Professor Marcelo parti-
ciparam de forma divertida 
e educativa dos vídeos. Ao 
todo, os 263 alunos da Esco-
la receberão uma revistinha 

“Amigos do Boabá” que conta 
com a temática Educação no 
Trânsito.

Cada vez mais percebe-se 
a importância de falar em 
educação no trânsito, tra-
zendo a consciência para o 
coletivo e levantando pontos 
que devem ser analisados e 
discutidos por todos. A Ca-
ravana Renovarte em A Tur-
ma do Trânsito é pensada, 
desenhada e planejada com 
um olhar voltado para uma 
educação transformadora, 
oportunizando novas ferra-
mentas que visam contribuir 
com o aprendizado.

O material tem alto con-
teúdo cultural e pedagógico, 
oportunizando aos alunos 
o contato com a Tecnologia 
Humanizada – onde a criança 
participa de uma forma ati-
va e percebe-se importante 
dentro do processo de apren-
dizagem.

O Projeto é estruturado e 
conta com um material com-
pleto contendo: 5 vídeos in-

terativos, peça teatral, revista 
interativa, jogo acoplado à 
revista, blog interativo e fil-
tro temático para instagram 
e facebook.

Os vídeos ensinam de for-
ma interativa e divertida a 
conscientização do aluno 
sobre a importância de um 
trânsito seguro, respeito no 
trânsito, empatia e cuidados. 
Na peça teatral, os persona-
gens interagem ao vivo com 
as crianças utilizando as lin-
guagens do teatro de bonecos 
e animação audiovisual para 
contar as histórias, promo-
vendo interatividade com o 
imaginário da criança. As re-
vistinhas que foram entregues 
a todos os alunos da escola, 
leva a criança a refletir e en-
tender a educação no trânsito 
e como fazer a diferença na 
construção de um mundo 
melhor, contendo atividade 
e jogos. Também ficará dispo-
nível para a escola, um totem 
de papelão para interação das 
crianças.
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Valéria Bolsonaro participa de adesão ao 
programa contra Violência Doméstica

POLÍTICA  | Nesta semana, a deputada estadual também anunciou a filiação ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB)

A Deputada Estadual, 
Valéria Bolsonaro, esteve 
na Assembleia Legislativa 
de São Paulo (ALESP) na 
terça-feira, 21, participan-
do da cerimônia de assina-
tura do termo de adesão 
ao Programa “Sinal Ver-
melho”, contra a Violência 
Doméstica. O evento ainda 
marcou o lançamento da 
2ª edição da pesquisa JUS-
Barômetro sobre Violência 
Contra a Mulher, realiza-
da pela APAMAGIS e pelo 
IPESP. 

O Programa Sinal Ver-
melho é uma forma a mais 
de incentivo para que mu-
lheres vítimas de agressões 
familiares denunciem 
situações de violência, 
mostrando um “X” escri-
to na palma da mão. Ao 
visualizar o “X” na palma 
da mão de uma mulher, o 
atendente deverá acionar 
as polícias Militar e Civil 
para acolhimento e assis-
tência da vítima, que terá 
resguardado seu direito ao 
sigilo e à privacidade em 

todo o processo. A cam-
panha tem como proposta 
oferecer às mulheres um 
canal silencioso de denún-
cia e conta com a adesão de 
mais de 10 mil farmácias 
em todo o Brasil. 

A Deputada Valéria, uma 
grande defensora da clas-
se feminina, simbolizou a 
marca em sua mão como 
gesto motivacional. Além 
da parlamentar, outras au-
toridades estiveram pre-
sentes e fizeram o mesmo, 
entre elas a também De-
putada Estadual, Janaína 
Paschoal. 

“Nós sabemos que, in-
felizmente, os casos de 
agressão são cada vez mais 
frequentes em nossa so-
ciedade, por isso, como 
representante do povo, 
busco alternativas e pos-
sibilidades que permitam 
dar voz as mulheres, como 
o Sinal Vermelho, uma me-
dida emergencial que pode 
mudar a vida delas”, refor-
çou Valéria. 

De acordo com o Fórum 
Nacional de Violência Pú-
blica, uma mulher é agre-
dida a cada dois minutos 
no País. A Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
elenca a Lei Maria da Pe-
nha (Lei 11.340/06) como a 
terceira melhor do mundo 

para evitar e punir a violên-
cia de gênero. Ainda assim, 
o Brasil é o 5º país que mais 
mata mulheres.

“Estarei sempre junto 
das mulheres, defenden-
do suas causas e buscando 
a igualdade de gênero e 
diminuir os índices de vio-
lência. Sou uma Deputada 
que carrega enorme res-
ponsabilidade, e com base 
nisso seguirei trabalhando 
incansavelmente”, afirmou 
Valéria Bolsonaro.

Outro canal de denúncia 
é o telefone 180, um serviço 
de utilidade pública essen-
cial para o enfrentamento à 
violência contra a mulher. 
Além de receber denúncias 
de violações contra as mu-
lheres, a central encami-
nha o conteúdo dos relatos 
aos órgãos competentes e 
monitora o andamento dos 
processos.

Valéria Bolsonaro 
anuncia filiação 
ao PRTB
Depois de meses de es-

tudo, propostas e a busca 
por um novo partido, a 
Deputada Estadual, Valé-
ria Bolsonaro, anunciou 
nesta terça-feira, dia 21, 
o sua nova filiação: Parti-

do Renovador Trabalhista 
Brasileiro (PRTB). A Par-
lamentar recebeu as boas 
vindas da Presidente Na-
cional do Partido, Aldinea 
Rodrigues Fidelix da Cruz, 
que destacou a coragem, 
perseverança e liderança 
de Valéria. Os lemas do 
PRTB são “Deus, Pátria e 
Família”, além de apoiar 
integralmente o Presidente 
da República, Jair Messias 
Bolsonaro.

O Partido Renovador 
Trabalhista Brasileiro foi 
fundado em 1990, por Levi 
Fidelix, e registrado defini-
tivamente em 1997. A prin-
cipal bandeira ideológica é 
o “trabalhismo participati-
vo”, no qual o capital possa 
interagir com o trabalho e 
estabelecer interesses mú-
tuos, em vez de explorar o 
trabalho. Apesar disso, o 
partido apresenta-se como 
conservador nos aspectos 
cultural e econômico, sen-
do próximo à direita e à 
extrema direita. 

Valéria Bolsonaro fez 
questão de agradecer pelo 
acolhimento e ressaltar a 
honra em fazer parte des-
sa família. “Agradeço pelo 
acolhimento e pela con-
fiança e tenho certeza que 

faremos um trabalho ex-
traordinário, que vai hon-
rar o partido, o nosso país, 
o Presidente Jair Bolsona-
ro e o meu sobrenome. O 
PRTB terá uma guerreira 
lutando pelos seus ideais, 
com Deus, Pátria e Família 
acima de tudo”, ratificou. 

Deste modo, Valéria será 
a líder do partido no Estado 
de São Paulo, sendo uma 
das bases para o Governo 
do Presidente Jair Bolso-
naro. Professora por mais 
de 30 anos, a Deputada 
defende, principalmente, 
as bandeiras da Educação, 
Saúde, Igualdade Social e 
Pessoa com Deficiência, 
sendo a Coordenadora da 
Frente Parlamentar em 
Defesa aos Direitos das 
Pessoas com Deficiência 
e Doenças Raras no Estado.

“Estou em um partido 
que me apoia, sabe dos 
meus anseios e me dá todo 
o suporte para que eu pos-
sa desenvolver o melhor 
em meu trabalho. Temos 
muito a fazer, muito que 
lutar e defender, porém, 
com esse time fantástico 
eu tenho certeza que o re-
sultado será incrível. Já me 
sinto em casa no PRTB”, 
enalteceu. 

Divulgação

Deputada Estadual Valéria Bolsonaro (PRTB)
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Pessoas com Deficiência esperam pelo 
Censo Inclusão e mais acessibilidade

ACESSIBILIDADE  | Perfil dos munícipes com deficiência vai mostrar o que é preciso para entender as necessidades e oferecer mais qualidade de vida

Onde estão, quem são 
elas, onde moram e como 
sobrevivem as pessoas 
com deficiência de cada 
município? 

A resposta para es-
tas perguntas pode estar 
no Censo Inclusão, uma 
ferramenta que ajuda os 
municípios a criar Políti-
cas Públicas de Inclusão 
e Acessibilidade para pes-
soas com deficiência e mo-
bilidade reduzida.

Em Rafard, o Censo In-
clusão é Lei, aprovada por 
unanimidade pela Câma-
ra Municipal e sancionada 
pelo Poder Executivo, no 
dia 14 de junho de 2021. 
A autoria é do vereador 
Pedro Reinaldo da Rosa, 
que também é pessoa com 
deficiência e ocupa uma 
das cadeiras do Legislativo.

Na última terça-feira 
(21) foi o Dia Nacional da 
Luta da Pessoa com De-
ficiência, e um dos prin-
cipais desafios no Brasil, 
é justamente a luta pelos 
direitos básicos da pessoa 
com deficiência. 

Um dos objetivos do 
Censo Inclusão é promo-
ver ações que garantam 
estes direitos. Na prática, 
é preciso identificar as 
necessidades da pessoa 
com deficiência e buscar 
soluções para problemas 
antigos como a inclusão e a 
falta de acessibilidade nas 
ruas, calçadas, órgãos pú-
blicos e empresas privadas.

De acordo com a Dire-
toria Municipal de Ser-
viço Social, ainda não há 
um cadastro atualizado 
que aponte o número de 
pessoas com deficiência 
residentes no município. 
O que se tem é apenas o 
quantitativo de 43 pessoas 
beneficiadas pelo BPC (Be-
nefício de Prestação Con-
tinuada), já as que não re-
cebem este benefício, não 
estão identificadas. 

“O Censo é uma forma 
de identificar a pessoa 
com deficiência e saber 
como elas se sentem e o 
que elas precisam. Em Ra-
fard, nós não encontramos, 
por exemplo, cadeirantes 
andando pelas ruas, mas 
eles existem, são morado-
res como qualquer outro 
e estão escondidos dentro 
de casa”, diz Adriana Gi-
selle Guimarães, morado-
ra de Rafard, mãe de um 
menino autista de 6 anos, 
conselheira municipal da 
ONDA (Organização Neu-
rodiversa dos Direitos dos 
Autistas) e idealizadora do 
Projeto “Mãeromba”. 

Como a lei foi sancio-
nada há mais de 90 dias, a 
reportagem dO’ Semanário 
solicitou informações da 
Prefeitura sobre as medi-
das adotadas, até agora, 
para começar o Censo, uma 
vez que este levantamento 
de dados é fundamental 
para identificar o perfil da 
pessoa com deficiência 

em Rafard. Porém, até o 
fechamento desta edição, 
o governo municipal não 
retornou sobre o assunto. 

Outro tema, que afeta 
diretamente na qualidade 
de vida da pessoa com defi-
ciência é a falta de acessibi-
lidade. Calçadas estreitas, 
rampas inadequadas ou, 
como na maioria dos ca-
sos, a total ausência delas, 
dificultam demais o deslo-
camento pela cidade. 

Questionada sobre 
ações de acessibilidade e 
projetos futuros para o mu-
nicípio, a assessoria tam-
bém não retornou para a 
Redação.

Carteirinha e mais 
oportunidades iguais 
Uma outra lei, a de nú-

mero 1906/2021, de autoria 
do vereador Luís Fernando 
Zape, é a da Carteirinha 
de Identificação da Pessoa 
com Transtorno do Espec-
tro Autista – CIPTEIA.

Esta já está em prática 
e as carteirinhas são emi-
tidas através do Serviço 
Social. Em posse da cartei-
rinha, a pessoa com trans-
torno do espectro autista 
tem direito ao atendimen-
to preferencial nos serviços 
públicos e privados.

A lei também determi-
na que os autistas tenham 
atendimento preferencial 
nas áreas de saúde, edu-
cação e serviço social, con-
forme Lei Federal 13.977, 

de janeiro de 2020.
A emissão das carteiri-

nhas começou em julho, 
mas a adesão, ainda é mui-
to baixa. Segundo o Serviço 
Social, apenas duas foram 
emitidas até a presente 
data. 

Para Adriana, cujo filho 
autista é um dos benefi-
ciados com a carteirinha, 
a baixa adesão está rela-
cionada com a falta de in-
formação das famílias, que 
precisam de mais acolhida 
e esclarecimentos sobre os 
direitos de seus filhos. 

“Muitas famílias não 
aceitam o Autismo, ou 
até mesmo não conhe-
cem sobre o assunto, com 
isso elas não sabem, nem 
mesmo, quais são seus di-
reitos. É preciso acolher, 
informar e orientar para 
que as crianças autistas te-
nham os mesmos direitos 
que qualquer outra”, diz a 
ativista.

Ainda sobre direitos 
iguais e acessibilidade, 
Adriana explica que um 
outro projeto será apresen-
tado para o Legislativo nas 
próximas semanas, e pode 
vir a se tornar mais uma Lei 
Municipal.

Trata-se de um Projeto 
de Lei de Educação Espe-
cial Inclusiva, que prevê o 
atendimento individuali-
zado e inclusivo dos edu-
candos com Transtorno do 
Espectro Autista nas redes 
municipal, estadual e pri-

vada de ensino. 
Uma das propostas do 

projeto é que as escolas 
promovam a adequação 
ambiental adequada, de 
acordo com as necessida-
des motoras, neurossen-
soriais e comportamentais 
dos alunos autistas.  

“O caminho ainda é 
muito longo, mas já de-
mos passos importantes, 
e este projeto de Educação 
Especial vai beneficiar não 
só os alunos com espec-
tro autista, mas também 
todos os outros com qual-

quer deficiência. Educação 
Inclusiva é um direito de 
todos”, defende Adriana. 

Para emissão das cartei-
rinhas de identificação da 
CIPTEIA, os responsáveis 
pelos autistas devem en-
caminhar ao CRAS (Centro 
de Referência da Assistên-
cia Social), os documentos 
pessoais como RG e CPF, do 
titular da carteirinha e do 
acompanhante, compro-
vante de endereço, laudo 
médico e uma foto. O envio 
pode ser pelo WhatsApp no 
19 99810-4880.

Adriana e seu filho Raonic Castelhano, de 6 anos

Arquivo pessoal
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Árvores reduzem o 
calor em áreas urbanas 
e proporcionam maior 
qualidade de vida

DIA DA ÁRVORE  | Cobertura nativa de Rafard está em apenas 10,2% e de 
Capivari em 9%; dados são do inventário Florestal do Estado de São Paulo

Com dias cada vez mais 
quentes e temperaturas na 
casa dos 30 graus, as som-
bras das árvores são alia-
das preciosas que ajudam 
a amenizar a sensação de 
calor tão forte nas ruas.

As árvores funcionam 
como um “ar-condiciona-
do natural”. Elas deixam 
o ambiente mais fresco e 
úmido, por isso os locais 
arborizados são os mais 
agradáveis nos dias mais 
quentes.

Na última terça-feira 
(21) foi lembrado o Dia da 
Árvore, e para comemorar, 
várias mensagens e ges-
tos simbólicos marcaram 
a data, mas isso ainda é 
muito pouco perto da es-
cassez de árvores nas áreas 
urbanas.

O biólogo capivariano, 
Diogo Pavan Gatti, é es-
pecialista em Arborização 
Urbana. Ele afirma que o 
percentual de áreas arbo-
rizadas em cidades como 
Rafard e Capivari ainda 
está muito abaixo do ideal. 
As duas cidades estão entre 
os municípios do interior 
que mais sofrem com a 
falta de árvores no meio 
urbano.

Os dados são da Reso-
lução SMA nº 07 de 2017, 
que revela o percentual de 
cobertura nativa de Rafard, 
com apenas 10,2%, e de 
Capivari, com 9%. As por-
centagens também são 
as mesmas no Inventário 
Florestal do Estado de São 
Paulo.

“As duas cidades estão 

numa classe com índice 
muito alto na necessida-
de de restauração. É um 
baixo percentual em Capi-
vari e Rafard, tanto para a 
cobertura arbórea, quanto 
em número de árvores na 
cidade”, diz o biólogo.

O profissional aponta 
outro agravante que afeta 
diretamente a qualidade 
de vida ambiental das ci-
dades. As Áreas de Preser-
vação Ambiental (APP) já 
não são suficientes. Gatti 
explica que as APP’s pos-
suem papel de extrema 
importância nas áreas ur-
banas, mas, além delas, é 
preciso o complemento 
com o plantio de árvores 
em praças, ruas, avenidas 
e terrenos.

“É preciso trazer os es-
paços arborizados para 
cada vez mais perto da 
população, pois as árvores 
trazem inúmeros benefí-
cios ambientais”, lembra 
o especialista.

Outro ponto preocu-
pante, que interfere direta-
mente no baixo nível de ar-
borização nos municípios, 
é o crescimento urbano. 
Segundo Gatti, é preciso 
que as prefeituras criem 
planos de arborização 
com normas mais rígidas, 
e que sejam adotados cri-
térios mais rigorosos para 
a aprovação de projetos de 
construção de imóveis e 
loteamentos. 

Uma das saídas, segun-
do o biólogo, é a criação de 
Conselhos Ambientais ati-
vos que possam tratar das 

questões de arborização 
urbana com planejamento 
eficaz.

Tão necessárias nas 
áreas urbanas, as árvores 
são também fundamentais 
nos leitos dos rios. Na mata 
ciliar, que é a cobertura 
vegetal nativa da margem 
dos rios, as árvores servem 
como uma proteção. “Elas 
que fazem a manutenção 
da qualidade da água, con-
servam a biodiversidade e 
estabilizam o solo, é como 
se fossem os cílios que pro-
tegem nossos olhos”, com-
para o biólogo.

Rafard
No quesito Arborização 

Urbana, a Prefeitura de 
Rafard, por meio da Di-
visão de Meio Ambiente, 
informou que já deu um 
passo importante desde 
o início da nova gestão. 
Trata-se da aprovação da 
Lei 1920/2021, que prevê 
o Plano Municipal de Ar-
borização Urbana, plano 
este que está em fase de 
conclusão.

De acordo com o se-
tor, a próxima etapa é o 
diagnóstico das árvores já 
existentes, que vai compor 
o inventário local da arbo-
rização urbana em Rafard.

Na prática, a previsão 
dos resultados do Plano 
de Arborização é a longo 
prazo. “A maturidade de 
uma árvore depende de 
sua espécie, e pode variar 
muito. Os resultados na 
percepção da mudança 
na qualidade de vida com 
o plano de arborização 
podem levar até 10 anos”, 
explica Natália Sampaio 
Santos, chefe da Divisão 
de Meio Ambiente.

Sobre as ações concretas 
dos últimos meses, a pasta 
informou que foram feitos 
plantios em áreas de APP 
e áreas verdes do municí-
pio. Estão previstos ainda, 
plantios nas áreas de pre-
servação do córrego São 
Francisco e Rio Capivari, 
e em mais áreas verdes e 
vias públicas do município.

Entre os projetos futu-
ros, a prefeitura informou 
que está em estudo a im-

plantação de um viveiro 
municipal de mudas para 
atender o plantio em pe-
quena quantidade, como 
a que pode ser feita por 
moradores, e os plantios 
de maior demanda, através 
do Departamento de Meio 
Ambiente.

Capivari
Em Capivari, a Diretoria 

do Meio Ambiente infor-
mou que até o momento, a 
prioridade na arborização 
é a região central da cida-
de. “Com a frequência das 
altas temperaturas, o pro-
jeto de arborização consis-
te no plantio contínuo de 
árvores em calçadas, pois 
os dias estão cada vez mais 
quentes e com muito ca-
lor”, explica o diretor de 
Meio Ambiente, Guilherme 
Campos Pagotto.

Segundo Pagotto, nos 
últimos anos, o municí-
pio deu prioridade às áreas 
próximas dos rios e nas-
centes, em cumprimento 
ao Termo de Compromisso 
de Recuperação Ambiental 
(TCRA).

Na última semana, a di-
retoria iniciou a discussão 
de projetos, com a Câmara 
Municipal, para a recupe-
ração de nascentes e cor-
pos hídricos.

Capivari mantém um vi-
veiro de mudas para doa-
ção aos moradores que 
queiram fazer o plantio de 
árvores em seus quintais 

e calçadas. De janeiro a 
agosto deste ano, já foram 
doados mais de duas mil 
mudas de espécies nativas.

Árvores, pássaros 
e ipês na São Bernardo 
Uma das práticas da 

Abaçaí Cultura e Arte, des-
de que assumiu a Fazenda 
São Bernardo, em 2014, é 
a preservação ambiental 
de toda a extensão da fa-
zenda, e um dos cuidados 
principais, está proteger 
as árvores.

Além de cuidar das ár-
vores que já eram parte do 
patrimônio, centenas de 
novas mudas foram plan-
tadas nestes sete anos de 
trabalho da Abaçaí em 
Rafard.

Boa parte das mudas já 
cresceram, e hoje são ár-
vores, ainda jovens, que 
ajudam a deixar a paisa-
gem da São Bernardo ainda 
mais bonita. Além da bele-
za, tem também os bene-
fícios como o retorno dos 
pássaros.

“Desde o primeiro dia 
em que chegamos na São 
Bernardo nós plantamos 
mudas de árvores, e várias 
espécies de pássaros já vol-
taram a povoar a fazenda”, 
conta Toninho Macedo, 
presidente da Abaçaí.

Entre as árvores já cres-
cidas, podem ser vistos os 
jerivás em frente à Cape-
la, e com eles, voltaram os 
tucanos e os jacus, aves, 

antes desaparecidas, que 
agora estão de volta na Fa-
zenda São Bernardo.

Mudas de Ipês amarelos, 
roxos e brancos também 
foram plantadas, e os pró-
ximos plantios vão reforçar 
as árvores frutíferas, outra 
caraterística marcante da 
São Bernardo, que abriga 
mais de 70 jabuticabeiras.

Um outro projeto da 
Abaçaí é estender o plan-
tio de árvores para além 
das áreas da fazenda. A 
ideia é criar um mutirão 
para plantar ipês por toda 
a extensão da avenida São 
Bernardo, começando des-
de a rotatória em frente à 
Estação Sorocabana, se-
guindo até a entrada da 
Capela, já dentro da área 
da fazenda.

“O ipê é um marco em 
Rafard, e a Avenida São 
Bernardo pode ficar co-
nhecida como a Avenida 
dos Ipês. Acredito que um 
diálogo mais aberto com 
a nova gestão municipal 
vai possibilitar a retoma-
da deste projeto”, explica 
Toninho.

Sobre o plantio na exten-
são da avenida, a prefeitu-
ra, por meio da Divisão de 
Meio Ambiente, afirmou 
que tem conhecimento do 
projeto, porém é necessá-
rio avaliar as condições 
técnicas para viabilizar o 
mesmo. Não foram infor-
mados prazos para o início 
destes estudos.

Arquivo pessoal

Biólogo Diogo Pavan Gatti é especialista em arborização urbana
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Entorno da Capela de São Bernardo é um dos espaços mais marcantes da fazenda
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250 alunos da Educação Infantil de 
Mombuca têm aulas de Educação Física

A Rede Municipal de 
Ensino de Mombuca im-
plantou aulas de Educa-
ção Física para mais de 
250 alunos de 03 a 05 anos 
matriculados na Educa-
ção Infantil.

As aulas de Educação 
Física, implantadas pela 
atual gestão municipal, 
agora fazem parte do Cur-

rículo Escolar dos alunos, 
que até então não tinham 
estas aulas frequentes na 
rotina escolar.

Com atividades nas 
duas unidades das cre-
ches, as aulas são para os 
alunos do Maternal I até 
o Pré II. Uma professo-
ra de Educação Física foi 
contratada para ministrar 

as aulas, que começaram 
no dia 14 de setembro nas 
creches do centro e do 
bairro Vila Nova.

O trabalho com as 
crianças reforça, além da 
saúde e condicionamen-
to físico, o aprendizado 
de sala de aula, como as 
cores, números, formas e 
lateralidade.

Para o ano letivo de 
2021, a Diretoria Muni-
cipal de Educação pre-
tende implantar aulas 
de artes, música e inglês 
para toda a rede, inclu-
sive para os alunos da 
Educação Infantil, que 
até então, não possuem 
estas disciplinas na grade 
curricular.

Divulgação/Prefeitura de Mombuca

Atividades físicas trabalham condicionamento e aprendizado
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Retomada de visita para 
pacientes internados no 
hospital Unimed Capivari

O Hospital Unimed de 
Capivari comuncou nes-
ta semana que as visitas a 
pacientes internados serão 
retomadas de forma esca-
lonada, em dias e horários 
específicos, conforme orien-
tação transmitida aos fami-
liares no ato da internação.

Os visitantes devem se 

atentar para as seguintes 
orientações:

- 1 familiar por paciente 
e não é permitido reveza-
mento;

- Manter distanciamento 
físico de 1 metro entre as 
pessoas;

- Não estar com qualquer 
sintoma gripal (febre, cori-

za, tosse, etc..)
- Obrigatório uso de más-

cara cirúrgica; 
- Higienização das mãos 

com álcool gel na entrada 
do setor e na saída;

- Pessoas acima de 60 
anos, obrigatório apresen-
tar o cartão de vacina da 
COVID-19.
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M.M. COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL RAFARD

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

Entregas em domicílio

Av. São Bernardo, nº 53 - Centro - RAFARD

Galão 20 Litros e Galão 10 Litros
DISK ÁGUA: Depósito: (19) 3496-2750
Residência: (19) 3491-7099 / 3492-5315
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Colaboração
do Leitor
Engº Dario Bicudo Piai - dariobicudo@terra.com.br

“Tudo há de se passar no invisível túnel do tempo; a vida, uma 
estranha hospedaria, onde passamos  às tontas e nossas frágeis 

malas quase nunca estão prontas.” DBP
A meditar na epígrafe acima, nestes tempos de implacável pan-

demia mundial, imprescindível se torna um “brake” para uma re-
flexão, uma catarse, uma pausa para o plano de salvação de nossas 
almas, necessitadas de íntimas revisões, perdões e autocríticas 
(onde errei? quem ofendi? a quem humilhei? a quem prejudiquei?). 
Em vida, passamos por tantos desafios, lições e aprendizados, 
provas, exames, infindos embates, ganhando, perdendo, caminhos 
e descaminhos, mas o que importa mesmo é o indagar para nós 
mesmos – independente de qualquer credo, crença ou religião: 
valeu a pena? qual foi o meu legado? em que contribui para o 
bem do próximo? deixarei boas lembranças? a eternidade: como 
e onde a passarei?

Estas perguntas muito incomodam uma sociedade misantrópi-
ca, capitalista, pedante e solipsista, sem tempo para nada; vive-se o 
hoje - o amanhã está muito distante. Só os outros morrem, e ainda, 
como preceituava Sartre - o inferno é sempre os outros.  

O vestibular para o Céu não depende de diplomas universitários, 
títulos de mestrados ou doutorados, dinheiro e saldos bancários, 
carrões, cadastros imobiliários, culturas, riquezas, ostentações e 
vaidades, e sim, de nossos passos límpidos e luminosos deixados 
ao perpassarmos a vida terrena! “Sic transit gloria mundi”. E ainda, 
parafraseando uma famosa locução latina do saber jurídico: “dor-
mientibus non sucurrit Dei”.(Deus não socorre aos que dormem). 

O homem, no sentido físico, está inconsolavelmente só, numa 
diminuta esfera perdida no espaço sideral, restrito a um sistema 
solar, numa das bilhões de galáxias existentes em nosso universo 
ou, quiçá poliuniverso (?). 

Petulante e presunçoso, ele sonha, faz planos, cumpre metas, 
planeja viagens, agendas pessoais e empresariais. Hedonista e 
desdenhoso - desde os primórdios de sua divina criação -, não se 
preocupa com o seu futuro: “por que pensar nisto agora? quando 
chegar lá, eu resolverei; terei oportunidade de me arrepender... 
de perdoar... pedir perdão!...” Nem se dá conta que o tempo passa 
célere demais, e que de repente, nosso hoje é o amanhã que tanto 
esperamos ontem! A vida, o curto trecho entre o berço e o túmulo. 

Estes terríveis agentes virais Sars-CoV-2 causadores da Covid-19, 
vieram para tirar-nos o sono, nossa vida e nossos sonhos; ela pode 
nos transportar, inopinadamente, para um sono eterno e sem so-
nhos, levando nossos amigos, parentes e entes queridos, derra-
mando nossas lágrimas, deixando saudades e vazios impreenchí-
veis. Quantos já se foram, sem um adeus, sem uma despedida?! 

A saudade faz condoer inconsolavelmente a alma, a mente e 
os corações: “Por  que choras ? / se  o choro é o desalento/ da 
alma ressentida/ dos sonhos vãos,/ de batalhas vis/ nesta vida 
renhida./ Não . Não chores!/ Farto está o mar,/ o inverno se vai/ 
e  após abnegada espera,/ abrem-se as flores,/  prenunciando a 
Primavera... (DBP)

“Eu vos fiz, Eu vos levarei, Eu vos trarei e Eu vos guardarei” 
(Isaías 46:4); deduz-se, certamente, que Deus nos guardará filtra-
dos de nossos males e pecados; Ele não retém nenhuma espécie 
de entulhos ou detritos.

Nos tempos hodiernos, vivenciamos muitas previsões astrológi-
cas, premonições, esoterismo, terapias de vidas passadas, cristais, 
pirâmides, dogmatismos inúteis, enfim, um conjunto de vazios 
para preencher o vazio da existência humana. Venera-se mais a 
criatura do que o Criador.

Falando um pouco do termo família - nada mais que um  con-
junto de pessoas, parentes ou não, que vivem sob o mesmo teto, na 
dependência e proteção de um esteio - do dono da casa; pessoas do 
mesmo sangue, pai, mãe e filhos. Usa-se família ainda para plantas: 
família das malváceas; para os animais: família dos felídeos, na 
gramática: infindas famílias das palavras.

Para Lia Luft “A boa família é aquela que até quando não nos 
compreende, quando desaprova alguma escolha nossa, mesmo 
assim nos faz sentir aceitos e respeitados. É onde sempre somos 
queridos e onde sempre temos lugares”. 

Já La Bruyère, por sua vez, nos advertiu que: “o interior das 
famílias é frequentemente perturbado por desconfianças, ciúmes 
e antipatias, enquanto aparências de satisfação, calma e cordia-
lidade nos enganam e nos fazem supor uma paz que não existe.

Há críticos mais cruéis ainda: “Há famílias que apenas se unem 
ao redor dos ataúdes”, afirmou Sofocleto.

Cecília Meireles confessou que sentia sua família dispersa, de-
sunida: “Minha família anda longe, / Com trajo de circunstância: 
/ uns converteram-se em flores, / outros em pedra, água, líquen; / 
alguns, de tanta distância, / nem tem vestígios que indiquem / uma 
certa orientação. / Minha família anda longe, / - na Terra, na Lua, 
em Marte - / Uns dançando pelos ares, / outros perdidos no chão”.

Disse o Papa Francisco: “família é lugar de perdão, que é vi-
tal para nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem 
perdão, a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de 
mágoas; sem perdão a família adoece. O perdão é assepsia da alma, 
faxina da mente e alforria do coração. Quem não perdoa, não tem 
paz na alma, nem tampouco comunhão com Deus! A mágoa é um 
veneno que intoxica o coração, como se um germe autodestruti-
vo. Uma autofagia. Quem não perdoa adoece física, emocional e 
espiritualmente.”

Resignemo-nos - com a vigilância divina -, a continuar a bordo 
de nosso planeta Terra, viajando a 30 km/s em sua velocidade 
orbital, com seus imperceptíveis e monótonos movimentos de 
rotação e translação em sua trajetória elíptica e alongada, ao redor 
de nossa Estrela Mor (nosso Sol), que tanto nos alenta, ilumina e 
aquece todos os dias de nossas vidas!...

Neste inverno, deixe o sol invadir suas varandas e aposentos, 
aquecendo sua alma e seu coração; lá fora, as folhas secas soam 
seus hinos ao sabor dos ventos sem destino, sem direção, sem ao 
menos deixar seus rastros e seus sinais, alcançando longínquas 
plagas e infinitos mares, levando e trazendo notícias de que ama 
ou se desespera, enxugando lágrimas e seus clamores...

Nada mais contemplativo e jubiloso em apreciar o por do SOL, 
que  pesadamente se esconde nas linhas do horizonte, erguen-
do-se noutra aurora majestoso e imponente, irradiando infinitas 
energias que derretem geleiras e formam rios glaciais, perscrutam 
as ramagens, aquecendo riachos, igarapés e os tenros ninhos das 
aves inocentes que ensaiam seus primeiros acordes e vôos mati-
nais! Tudo tão simples, como simples a natureza que Deus no-la 
criou!

“C’est fini”: “Não conhecemos nem a nós mesmos, por que 
havemos, pois, de julgar o próximo? Ninguém sabe o que constitui 
um homem; só Deus conhece seus pensamentos, suas alegrias, 
suas amarguras, suas angústias, as injustiças cometidas por ele 
e contra ele. Todas as vidas, boas ou desnorteadas, penosas ou 
felizes, são apenas um prólogo do amor além da sepultura, onde 
tudo é compreendido e quase tudo é perdoado.” Sêneca

 Quo vadis?...

Brevidade da vida e 
finitude do homem
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Figuras Ilustres 
da Região
J. R. Guedes de Oliveira, ensaísta, biógrafo e historiador

João do Carmo Barros
João do Carmo Barros – 

Escultor e Pintor. Filho de 
Benedicto Euzébio de Bar-
ros e Tereza Motta. Nasceu 
em Porto Feliz, no dia 19 
de junho de 1930. Casou-
-se com Irene do Rosário 
de Paula Barros, tendo o 
casal os filhos: Benedito, 
Claudionor, Silvano, Ma-
ria, Irene, Cláudia e Egia-
ne. Estudou na escola Au-
gusto Castanho (primário 
incompleto).

Trabalhos realizados: 
São várias obras, mas a 
maioria eram pessoais (e eram mostradas somente em 
exposições), onde eram expostas nas cidades da região. 

Também teve homenagens na Prefeitura de Capivari 
e foi o segundo a receber o troféu Orsine de Toledo; fez 
as obras das 15 estações das paredes da Igreja São João 
Batista de Capivari; fez também exposição no espaço 
Cultural da Biblioteca Municipal João Batista Prata, em 
1992 e outras mais. 

Faleceu na cidade de Capivari na data de 24 de agosto 
de 2016, aos 86 anos de idade.

Outros dados: Trabalhou na FEPASA como mano-
brista, onde sofreu um acidente mais ou menos no ano 
de 1971 e por consequência deste acidente, teve que 
amputar seu braço esquerdo. 

E todas suas obras foram feitas com apenas um braço 
( direito). Nesta época passava a novela O Casarão, onde 
o ator Paulo Gracindo fazia um papel de (João Maciel) 

um escultor e fez uma es-
tátua de gesso chamada 
Carolina, onde despertou 
nele a vontade de também 
fazer uma estátua, fez no 
mesmo estilo só que com 
tronco de madeira e deu 
o nome de “A Índia”. Foi 
assim que tudo começou.

Fonte: Cláudia Barros 
(da família)

“O mundo maravilhoso das malhas”

R. Regente Feijó, 902 - Capivari
 3491.1246

Confecções Soreli Ltda-ME

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

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

Para que ocorra o desenvolvimento global do edu-
cando, é importante que Escola e pais trabalhem em 
harmonia. É fato: quando os pais participam da vida 
escolar dos filhos, estes aprendem mais e melhor. A 
família tem um papel extremamente importante na 
construção do sucesso ou do fracasso escolar, à medida 
que funciona como um grupo afetivo responsável por 
grande parte da formação cultural e do estabelecimento 
dos projetos de vida e identidade dos alunos.  Nessa 
perspectiva à medida que a escola une o saber cientí-
fico institucionalizado escolar à cultura e experiências 
empíricas familiares, consegue ampliar os horizontes 
do aluno, acenando com a possibilidade de um melhor 
desempenho acadêmico para os alunos e maior afetivi-
dade e envolvimento familiar.

A Escola de pais nada mais é do que um grandioso 
projeto no qual cada um (pais e escola) oferecem um 
ao outro o que têm e se juntam para se dedicar ao seu 
bem maior em comum: o aluno. 

Os maiores objetivos desse encontro de “almas” são: 
a) Integrar escola e família; 
b) Estimular a família a acompanhar o desenvolvi-

mento da aprendizagem do aluno; 
c) Dotar a família de conhecimentos teórico-práticos 

capazes de subsidiar o acompanhamento escolar do 
aluno;

d) Envolver os pais em atividades de aprendizagem 
em casa e em sala de aula;

e) Levar a família a compreender melhor o desenvol-
vimento da criança e do adolescente; 

f ) Desenvolver afetividade; 
g) Conscientizar os pais de seu papel de educadores. 
Deve-se trabalhar constantemente a motivação dos 

pais, deixando em aberto a seleção de temas que devem 
ser do interesse do grupo, além dos temas já citados.

Escola de Pais 
(a parceria com a família)
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Dr. José Soares de Faria
José Soares de Faria, 

filho de Anacleto da Sil-
va Faria e Maria Soares 
de Oliveira Faria, ambos 
portugueses, nasceu no 
dia 25 de dezembro de 
1891, na cidade de La-
vrinhas, Estado de São 
Paulo. 

Com 36 anos de idade, 
ou seja, no dia 21 de ja-
neiro de 1925, formou-se 
Doutor em Medicina e Cirurgia pela Faculdade de 
Medicina e Cirurgia, que ficava no bairro de Pinhei-
ros, na cidade de São Paulo. 

No ano seguinte, em 1926, Dr. Faria, foi convidado e 
contratado pelos franceses que eram os proprietários 
da Societé Sucrérie Bresilienes, para trabalhar como 
médico na pequena Villa Raffard, que ia aos poucos 
crescendo e aumentando sua população.

Doutor Faria como passou a ser conhecido por 
aqui, veio logo de mudança para nossa terrinha, e 
sua rotina passou a ser o atendimento de pacientes 
no seu consultório no período da manhã, e atendi-
mento dos chamados nas fazendas que compunham 
a Usina, como Santa Lídia, Itapeva, São Bernardo, 
Santa Maria entre outras.

Nos anos em que eclodiu a Segunda Guerra, e que 
o mundo todo estava em crise, o nosso Doutor, usava 
como sua condução, uma charrete, mas nunca deixou 
de atender os chamados das famílias que precisavam 
dos seus cuidados. 

Mais tarde passada a crise, Dr. Faria fazia os seus 
atendimentos nas fazendas, se locomovendo com um 
carro da marca Chevrolet, que dado ao seu design, o 
povo de Villa Raffard passou a chamar o veículo de 
“baratinha”. Só muito mais tarde, é que a direção da 
Usina disponibilizou uma ambulância com motorista 
para o inesquecível médico.

Quem conheceu nosso Doutor Faria, fala dele com 
grande orgulho, pelo privilégio de o ter conhecido e 
ser atendido por ele, tendo em vista que, além de um 
excelente profissional, ele foi um humanista, um ser 
humano incomparável, que atendia a todos sem fazer 
distinção, mesmo que o chamado fosse feito nas frias 
e chuvosas madrugadas, lá ia nosso homenageado 
sempre pronto a atender algum doente, em alguma 
humilde casa.

Assim foi todo seu trabalho, sempre pautado pelo 
amor à profissão, até o dia 21 de dezembro de 1968, 
quando nosso querido Dr. Faria se aposentou. 

Após sua merecida aposentadoria, Doutor Faria 
voltou a morar em outra cidade, mas para aplacar as 
saudades, voltava sempre que podia à nossa agora 
“Cidade de Rafard”, onde visitava os amigos, parentes, 
conhecidos e aproveitava para relembrar o passado. 

Numa de suas últimas visitas à nossa cidade, pas-
seou vagarosamente de carro pelas nossas ruas, com 
lágrimas nos olhos, ficou parado, olhando silenciosa-
mente para tudo e todos como se estivesse despedin-
do da cidade e do povo que o acolheu...

E no dia 11 de outubro de 1974, veio a falecer em 
São Paulo no Hospital Jaraguá, aquele que ficará para 
sempre em nossa memória como o amigo, o pai, o 
irmão, o nosso inesquecível “Doutor Faria”.

Ele que soube como poucos, retribuir a hospita-
lidade dos moradores da pequena Rafard, após sua 
morte, ainda nos deu a honra de ter seu corpo sepul-
tado no Cemitério de nossa cidade, conforme era o 
seu desejo.

Por todo o relato acima feito por sua filha Maria 
Cândida Pinheiro, e por muito mais daquele que foi 
além de médico, um ser humano ímpar, e que deixou 
muito mais que saudades em todos que o conhece-
ram, foi merecidamente homenageado, nos brindan-
do com seu nome, uma Avenida em nossa cidade.

Grato pela companhia de sua leitura. Semana que 
vem, se Deus deixar, eu volto.




