
MP questiona como a CPFL calcula 
os custos sobre o uso de energia 
elétrica para iluminação pública

Vereadores cobram 
informações sobre 
ETE e reservatório de 
água no Lurdes Abel
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Inquérito Civil está em trâmite na Promotoria de Justiça de Capivari. Forma de cobrança não 
comprova consumo real de energia com iluminação pública.  Página 5

Arte: Jornal O Semanário

Abaçaí inaugura ‘Sala Tarsila’ 
e apresenta uma ‘nova’ 
Fazenda São Bernardo

Túlio Darros/O Semanário

Representantes das mais diversas áreas de 9 municípios 
participaram de ‘café caipira’ e conheceram mudanças realizadas 
no espaço, localizado na área rural de Rafard.  Página 9

Confira as pautas discutidas na Câmara 
Municipal de Rafard e o resumo do 
posicionamento dos vereadores na 
Tribuna Livre.  Página 13

Escolas e 
creches 
municipais 
retornam 
às aulas 
presenciais
Escolas municipais 
tiveram aulas 
presenciais 
aumentadas de 3h 
para 5h. Creches 
atenderão por até 4h, 
de segunda à 
sexta-feira.  
Página 7

Canacap 
convoca 
população 
para 
carreata
Feriado deve ser 
marcado por diversas 
manifestações, a favor 
e contra o governo 
do presidente Jair 
Bolsonaro.  
Página 11

Rafard abre 
inscrições 
para projeto 
de Coleta 
Seletiva 
Porta a Porta
Projeto vai identificar 
coletores e incentivar 
moradores a separar os 
recicláveis. 
Página 8

Fabinho e 
Bragalda 
entregam 
novo 
fardamento 
para a 
Guarda Civil
Equipamentos já 
estão com guardas 
municipais. 
Página 11
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Como é bom e agradá-
vel um lar sereno, pacífico 
e feliz! 

Ao sair os membros ale-
gram-se por voltar e go-
zar do companheirismo e 
aconchego reconfortante 
dos seus, como os pinti-
nhos que voltam para o 
abrigo e calor e da mamãe. 
Visitas são influenciadas 
por essa atmosfera de paz, 
amor e harmonia. A Fa-
mília não precisa possuir 
riqueza, casas, carros e 
outros bens para ser feliz, 
embora necessite de uma 
soma para o seu sustento. 
O lar, onde reina o amor, 
é afortunado. Amor não é 
sentimento, mas um prin-
cípio elevado e puro que 
recebemos de Jesus. Este é 
um dos princípios básicos 
do lar feliz.

Amor é o oposto da pai-
xão. Enquanto esta é como 
um fogo que se acende rá-
pido, exige que lhe satisfa-
ça, é cego, destrói e apaga 
logo, o amor é duradouro, 
benigno, não inveja, nem 
é ciumento, mas confia, 
não se irrita, é paciente, 
embora não seja cego, não 
se vangloria, mas valoriza a 
pessoa amada (1 Cor. 13:4-
6). 

O amor é como planta: 
nasce, cresce, floresce, fru-
tifica ou morre. Para sobre-
viver é necessário limpar o 
terreno das ervas daninhas 
e pragas, ou seja, arrancar 
as más influências, regar 
com palavras e ações gen-
tis, auxiliadoras, carinhos, 

declarações de afeto e bon-
dade que são fertilizantes. 
Precisa do ar, do sol e da 
chuva, bênçãos de Deus 
que fortalecem os laços 
que unem os membros da 
família.

O amor precisa ser de-
clarado. Alguns têm di-
ficuldade para dizer “eu 
amo você”, mas é isto que 
desenvolve o amor recí-
proco. Corações afetivos, 
palavras verdadeiras, amá-
veis, farão famílias felizes, e 
elevam a todos que entram 
na esfera de sua influência. 
Portanto se quiser que sua 
família seja bem-sucedida 
e harmoniosa declare seu 
amor sincero pelo(a) com-
panheiro(a) pelos filhos, e 
elogie sempre que houver 
razão. 

Passada a cerimônia 
do casamento, os recém-
-casados vão conhecendo 
mutuamente o caráter, 
do(a) companheiro(a) de 
sua escolha e descobrem 
defeitos, que antes, sequer 
imaginavam. Quem não os 
tem? Mas o amor de cora-
ções verdadeiros desco-
brem também virtudes e 
excelências despercebidas 
anteriormente. É um perío-
do de adaptação durante o 
qual ronda o perigo de des-
moronamento dos sonhos. 

O amor é a chave para 
capacitar o casal a desco-
brir as virtudes e não as 
falhas. Contudo é muito 
sábio o ditado: “Antes de 
casar abra bem os olhos, 
mas depois do casamento 

feche bem os olhos”.  Ma-
turidade é um forte aliado 
para o entrosamento, mas 
sempre que houver pro-
blema façam de Deus o 
Seu conselheiro. Contudo, 
muitos são desvairados e 
embrutecidos, impossibi-
litados de convívio, nestes 
casos a medida precisa ser 
radical.  

Outro princípio da feli-
cidade e do êxito da famí-
lia é a obediência. O ramo 
mais elevado da educação 
é o ensino da obediência. 
Alguns pais se preocupam 
mais com o majoramen-
to do salário e deixam de 
conviver com os filhos e 
ensiná-los. Os filhos se-
rão mais felizes sob a de-
vida disciplina do que se 
os deixarmos fazer o que 
seus impulsos não educa-
dos sugerem. Isto tem sido 
negligenciado pelos pais e 
professores. 

Assim como o trem é li-
vre e nenhum mal ocorre 
enquanto roda sobre os 
trilhos, assim é quando os 
familiares andam nas re-
gras do lar. Os filhos devem 
aprender que na sua sub-
missão às leis da casa está 
sua felicidade. Enquanto 
Adão e Eva obedeciam à 
lei de Deus eram felizes e 
usufruíram das delícias do 
paraíso, mas ao desobede-
cerem veio a infelicidade, 
a ruína e a morte. Sobre 
os pais repousa o sagrado 
dever de guiar os filhos 
nos caminhos da estrita 
obediência, a verdadeira 

felicidade. Aos pais cabe in-
culcar nos filhos, nos seus 
mais tenros anos, o espírito 
de obediência, então serão 
obedientes na escola e te-
rão sucesso na vida profis-
sional. 

Não se permita às crian-
ças mostrar desrespeito 
aos pais, pensando que são 
novas demais para apren-
der a obedecer. Logo, nos 
primeiros aninhos deve 
subjugar sua vontade e 
temperamento e ao se tor-
nar mais velha, em todo o 
tempo não deve afrouxar a 
mão, abstendo-se de disci-
pliná-la, mas mantenha-
-se o controle e a guia da 
criança. Se permitir que o 
egoísmo, a ira e a vontade 
própria se manifestem até 
os três anos, será difícil 
submetê-la a uma disci-
plina salutar, e na varoni-
lidade estarão sem domí-
nio próprio, amantes de si 
mesmos, sem amor para 
com os pais e desrespeito-
sos para com as autorida-
des. Não há necessidade de 
recorrer à medidas severas, 
mas à mão forte, segura, 
com bondade e amor, e al-
cançarão o propósito. Não 
consinta exceções, mas as 
exigências devem ser ra-
zoáveis e com bondade.

Deus é amor (João 4:8). 
Quem deseja ter amor no 
lar deve convidar a Deus 
diariamente para conviver 
com seus familiares.
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é professor de Filosofi a,  Ética e História

Princípios do lar feliz

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

Assaltantes e malfazejos:
como nos prevenir deles no lar

, bacharel em Direito 
com especialização em dependência química na USP/SP/GREA
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Sim, devemos cuidar do 
lar que é a escola primeira, 
onde somos matriculados 
para as provas da vida no 
crescimento moral, emocio-
nal, intelectual e espiritual.

Hoje em dia, boa parte 
das pessoas se preocupa 
com a proteção material 
de suas casas: muros altos, 
cerca elétrica, câmara de vi-
gilância, portão eletrônico, 
vigilante noturno de moto 
ou carro, para não serem 
assaltados, roubados ou 
assediados por malfazejos, 
sejam animais ou pessoas.

E com relação à nossa 
espiritualidade, o que fa-
zemos para nossa proteção 
das entidades inferiores e 
malfazejas? E para criar 
um clima de solidariedade 
e amor fraternal na família, 
realizamos um dia por se-
mana essa comunhão com 
Deus, com a espirituali-
dade de Jesus e de nossos 
benfeitores?

O espírito Joanna de Ân-
gelis diz que num prédio, 
quando se faz o Evangelho 
no Lar, todo o prédio rece-
be os clarões da espiritua-
lidade.

Conta-se fato interessan-
te com a médium Yvonne 
do Amaral Pereira, que, em 
viagem no Estado de Minas 
Gerais, após uma conferên-
cia sobre mediunidade, foi 
levada até um hotel onde 
repousaria naquela noite. 
Adentrando o quarto, onde 
havia duas camas de soltei-
ro, nelas percebeu espiri-
tualmente duas entidades 
descansando folgadamen-
te nas camas.

Dirigindo-se a eles com 
carinho, perguntou o que 
faziam ali. E os intrusos 
responderam que andavam 
pela cidade e, para descan-
sar, se aproveitavam das 
camas dos hotéis, porque 
ali raramente alguém fazia 
oração e os quartos e camas 

eram franqueados a eles.
Pedindo amorosamen-

te que deixassem aquele 
ambiente, porque preten-
dia repousar naquela noite 
nesse lugar, foi atendida.

Exemplificando a impor-
tância do Evangelho no Lar, 
ou Culto doméstico, diz a 
mentora espiritual do mé-
dium Divaldo Pereira Fran-
co: “Prepara a mesa, coloca 
água pura, abre o Evange-
lho, distende a mensagem 
da fé, enlaça a família e 
ora. Jesus virá em visita. 
Quando o Lar se converte 
em santuário, o crime se re-
colhe ao museu. Quando a 
família ora, Jesus se demo-
ra em casa”. (2)

1. Escolha um dia e ho-
rário fixo mais convenien-
te da semana, para não ser 
interrompido. 2. Coloque 
uma jarra com água para 
ser fluidificada e bebida ao 
final do Evangelho no lar. 3. 
Inicie com uma prece sim-

ples e espontânea, rogando 
a proteção dos benfeitores 
espirituais. 4. Faça leitura 
de um trecho do novo tes-
tamento ou de “O Evange-
lho Segundo o Espiritismo”, 
abrindo-o ao acaso, ou na 
ordem sequencial dos ca-
pítulos. 5. Comente com os 
demais participantes sobre 
o assunto lido, por aproxi-
madamente 15 minutos, 
evidenciando o ensino mo-
ral. 6. Em seguida faça uma 
rogativa a Deus, a Jesus, e 
aos espíritos do Bem, em 
favor da harmonia do lar e 
dos familiares encarnados 
e desencarnados, extensiva 
também à paz entre os po-
vos. 7. Faça uma prece de 
encerramento, agradecen-
do o amparo dos Benfeito-
res Espirituais.

(1) Emmanuel (Chico Xa-
vier) – “Família” – CEU. (2) 
Joanna de Ângelis (Divaldo 
P. Franco) – “Jesus contigo”.

O lar é o santuário em que a Bondade de Deus te situa. Não olvides a necessidade de Cristo 
no cenário de amor em que te refugias. Emmanuel (1)

A queda no número de pessoas infectadas pela 
Covid-19, bem como a redução no número de 
internações e óbitos traz alívio e esperança para 
todos.

Foram tempos difíceis, mas, aos poucos, as coi-
sas parecem querer voltar ao normal.

Infelizmente, o que não muda, são as ‘guerras’ 
políticas. A cede pelo poder e o egocentrismo 
enfraquecem cada dia mais o nosso país, divi-
dindo e criando diferenças entre a ‘banda de cá’ 
e a ‘banda de lá’.

Entre ‘mortos e feriados’, está o povo brasileiro, 
que assiste de camarote, bancando os estragos 
causados por tanta incompetência e ingerência. 

Todo mundo sabe que a corda sempre arre-
benta para o lado mais fraco e, nessa brincadeira, 
quem tem pago a conta somos nós. 

O custo de vida só aumenta. É aumento de 
gás, de combustível, de alimentação, de roupas, 
enfim, tudo subindo numa velocidade difícil de 
acompanhar, enquanto o poder de compra do 
povo brasileiro, se arrasta com um vergonhoso 
valor de salário-mínimo. 

E os governos, insistem em ‘dar o peixe’, além 
de ensinar a pescar. São inúmeros programas so-
ciais, é bolsa pra cá e bolsa pra lá, tudo visando 
benefícios políticos lá na frente.

Agora, o pior de tudo, é o custo das mordo-
mias oferecidas para manter toda essa estrutura 
administrativa. E a reforma política? Alguém viu 
alguém mexer algum palito?

Voltando para bons assuntos, o retorno de al-
guns eventos na região dá esperança de um pos-
sível retorno planejado. Mais do que isso, volta 
a dar vida às pessoas, que viveram tempos de 
clausura e medo.

No último fim de semana, jovens e adultos se 
reuniram no estádio municipal Jair Forti para um 
torneio de pipa. Um dos propósitos foi a cons-
cientização contra o uso do cerol, no entanto, 
trouxe também o sentimento de liberdade. Existe 
algo melhor para demonstrar isso do que a pipa?

A semana também foi marcada pela comemo-
ração dos 135 anos do nascimento de Tarsila do 
Amaral. O nome da artista volta a tomar força 
novamente na região, com o trabalho iniciado 
na Fazenda São Bernardo, pela Abaçaí Cultura e 
Arte, e também com a contratação da sobrinha 
bisneta de Tarsila, que passou a integrar a Secre-
taria de Cultura e Turismo de Capivari.

Como dizia o saudoso amigo José Maria de 
Campos, quiçá, em breve, teremos o prazer de 
ver a nossa região figurar como ponto turístico 
e explorar os benefícios que o nome da artista 
pode trazer.

É tempo de voltar a sonhar, com consciência 
e segurança, afinal, quem não sonha, não vive e 
não realiza!

Sonhe, viva e realize!
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ECOSPORT XLS 2007
Vendo, prata, 1.6, fl ex, R$ 26.500,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

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

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

AGILE LT 2011
Vendo, prata, fl ex, 1.4, R$ 27.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

MERCEDES C280 1995
Vendo, prata, gasolina, R$ 27 mil. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

VECTRA ELEGANCE 2010
Vendo, prata, f lex, R$ 31 mil. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diversos

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

ALUAN SALVATTI SCUDERO e LAÍS FERNANDA DA SILVA,
sendo o pretendente: natural São Caetano do Sul-SP, onde 
nasceu, aos 05/04/1989, profi ssão: auxiliar de escritório, 
estado civil: solteiro, domiciliado e residente em Capiva-
ri-SP, Rua Guilherme Alfredo Martins, 168, Jardim Elisa, 
fi lho de Alvaro Scudero e Margarete Aparecida Salvatti 
Scudero; e a pretendente: natural de Rafard-SP, onde 
nasceu, aos 12/04/1989, profi ssão: professora, estado 
civil: solteira, domiciliada e residente em Rafard-SP, Rua 
Osvaldo Botinhão, 40, Popular, fi lha de Nivaldo da Silva e 
Sonia Fagah da Silva.

Rafard, 30 de agosto de 2021.

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

R. Regente Feijó, 902 - Capivari
 3491.1246

Confecções Soreli Ltda-ME

26/08 - José Groppo - 84 anos
27/08 - Maria Madalena Maschieto - 63 anos
27/08 - Maria Amélia Bonato - 89 anos
28/08 - Jeremias Rodrigues de Paula - 70 anos
28/08 - Donisete dos Carmos Stopa - 51 anos
29/08 - Maria de Souza Santos - 66 anos
30/08 - Alexandre Jorge Miranda Coreiro - 57 anos

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

Pani� cadora 
Pantojo

O melhor pão da cidade.
Aceitamos encomendas de

pão, bolos, doces e salgados.

Agro Comercial e Papelaria

GLOBAL

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

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

e produtos veterinários

ENTREGA À DOMICÍLIO

R. Cons. Gavião Peixoto, 617 - RAFARD

Fone: (19) 3496-1691

Pães - Doces - Bolos
Sorvetes - Café Espresso

Ótica XV
Um carinho especial 

a seus olhos

Rua XV de Novembro, 784

Fone/Fax: (19) 3491-4451

Ligue ou chame

19 3496.1747

ANUNCIE
ASSINE

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

Eduardo Maluf 
(Homero Dantas)

Eduardo Maluf, que 
com o pseudônimo Ho-
mero Dantas subscrevia 
seus trabalhos literários, 
nasceu em Capivari, SP, no 
dia 3 de fevereiro de 1922 e 
faleceu, na mesma cidade, 
no dia 7 de agosto de 1988. 

Poeta, jornalista e es-
critor.  Era filho de Elias 
Bichara Maluf e de Chia 
Miguel M. Maluf. Foi cor-
respondente e agente do 
jornal O Estado de S. Paulo 
e diretor do Museu Histó-
rico e Pedagógico Dr. Ce-
sário Motta, por mais de 
30 anos, em ambas ativi-
dades. Historiador, poeta 
e jornalista, manteve in-
tensa atividade artística 
e literária, colaborando, 
inclusive, com diversos 
jornais da capital e do in-
terior. Foi redator do jor-
nal “Correio de Capivari”. 

Dotado de vasto co-
nhecimento, manteve, 
também, estreito contato 
com intelectuais da sua 
época e estando sempre à 
frente nas atividades cul-
turais de Capivari. 

Deixou três livros iné-
ditos, dos quais um já foi 
publicado: Salomé e ou-
tros versos (editado pelo 
Movimento Capivari Soli-

dário em 1997), Verão de 
amor (poesias) e A bele-
za da arte (publicado em 
2011). Para uma melhor 
análise desta grande per-
sonalidade de nossa Capi-
vari, transcrevemos, aqui, 
um questionário respon-
dido pelo autor. 

As respostas que lhe fo-
ram solicitadas pelo prof. 
Dr. José Roberto do Ama-
ral Lapa, emérito e saudo-
so intelectual do Centro 
de Memória da Unicamp, 
foram inseridas na pági-
na “Mansão Literária”, do 
Diário do Povo de Campi-
nas, edição de 29 de mar-
ço de 1953, com o título 
de “Corpo e alma de um 
poeta”.

(Fonte: O organizador)

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

Espera-se que o pro-
fessor, ao trabalhar com o 
procedimento da pesqui-
sa em sala de aula utilize-
-se de uma ou mais das 
três possibilidades apre-
sentadas:

1) desenvolver pesqui-
sas próprias sob sua re-
gência, acompanhando os 
alunos e grupos em suas 
diversas etapas;

2) apoiar pesquisas de-
senvolvidas junto com 
professores responsáveis 
por outros componentes 
curriculares;

3)   apoiar pesquisas e 
projetos de trabalhos pela 
escola, sempre em sinto-
nia com o planejamento 
escolar e a proposta po-
lítico-pedagógica da uni-
dade.

Ao aluno, espera-se que:
1)     saiba utilizar e se-

lecionar qualitativamente 
fontes de pesquisa;

2)   saiba organizar seus 
dados coletados, obser-
vações e referências de 
pesquisa, e apresentá-los 
com clareza, seja na forma 
oral ou escrita;

3)     saiba investigar e 
posicionar-se criticamen-
te sobre o objeto de estu-
do ou pesquisa,

4)  ser capaz de anali-
sar e criticar pesquisas de 
opinião publicadas nas 
mais diversas áreas.

Investigar é buscar so-
luções, procurar saber 
como é, como funciona, 
como ocorre, como fazer 
para resolver um proble-
ma, como proceder para 
fazer diferente ou para fa-
zer melhor. A investigação 
exige pensamento crítico, 
criativo e o recurso ao mé-
todo científico.  Investigar 
não pode ser uma ação 
pontual. Deve ser uma das 
razões de ser da escola.

Pesquisa escolar
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Divulgação/Prefeitura de Capivari

Ministério Público questiona como a CPFL 
calcula os custos sobre o uso de energia 
elétrica para iluminação pública

CIP  |  Inquérito Civil está em trâmite na Promotoria de Justiça de Capivari; forma de cobrança não comprova consumo real de energia com iluminação pública

A fatura de energia é uma 
das contas que não deixam 
de chegar religiosamente, 
todos os meses, na casa dos 
brasileiros. Não é segredo 
para o cliente, que o valor 
não se restringe apenas no 
que foi consumido durante 
o período. 

Dentre as inúmeras ta-
xas e impostos, existe uma 
tarifa com a sigla CIP (Con-
tribuição de Iluminação 
Pública). Ela varia em cada 
município e leva em con-
sideração o consumo em 
KWh.

A CIP é um tributo mu-
nicipal previsto em Lei. 
Parte deste valor vai para 
o pagamento das despesas 
com iluminação pública 
do município. Já o exce-
dente, deve retornar para 
a prefeitura, que em con-
trapartida, tem a obrigação 
de investir o recurso em 
melhorias na iluminação 
pública da cidade. 

A CPFL Energia (Com-
panhia Paulista de Força 
e Luz) é a responsável por 
prestar o serviço de luz e 
energia elétrica nos muni-
cípios da região, entre eles 
Rafard, Capivari e Mombu-
ca. Sendo assim, também 
é ela que aplica a cobrança 
e recebe os pagamentos 
da CIP.

Desde o começo deste 
ano (2021), um inquérito 
civil do Ministério Público, 
que tramita na Promotoria 
de Justiça do Patrimônio 
Público e Social de Capiva-
ri, questiona como a CPFL 
calcula os custos e uso de 
energia elétrica para ilu-
minação pública.

No documento, o Minis-
tério Público deixa claro, 
baseado na Constituição 
Federal, que a cobrança da 
CIP é um ato previsto em 
Lei, e que o município tem, 

por obrigatoriedade, que 
honrar com as despesas 
pelo consumo de energia 
elétrica nos espaços e vias 
públicas. Entretanto, há 
um questionamento so-
bre a forma adotada para 
o cálculo destas despesas.

“O valor mensal das fa-
turas emitidas pela con-
cessionária, [CPFL], tem 
sido fixada de maneira 
unilateral, ou seja, sem o 
uso de equipamentos para 
a emissão do consumo real 
de energia, o que pode 
acarretar em prejuízos ao 
erário público e caracteri-
zar improbidade adminis-
trativa”, relata o inquérito.

De forma resumida, di-
ferente das residências, 
não existe um relógio que 
calcule o quanto se conso-
me de energia para manter 
a luz acesa nos postes que 
iluminam as vias públicas 
e praças, por exemplo. É 
realizada pela CPFL, uma 
estimativa de consumo.

Diante disso, o MP de-
terminou que os gestores 
municipais, das três cida-
des – Rafard, Capivari e 
Mombuca -, tomem pro-
vidências cabíveis a fim de 
estabelecer objetivos claros 
quanto a emissão destas 
cobranças, com a estima-
tiva real de consumo. 

A recomendação do 
Ministério Público é que 
a CPFL seja notificada para 
cessar a compensação das 
despesas com energia feita 
em cima da arrecadação 
total da CIP. A prática é co-
nhecida como ‘encontro 
de contas’. 

Além disso, o documen-
to orienta que os valores 
arrecadados sejam repas-
sados integralmente aos 
cofres públicos, e os pa-
gamentos futuros só se-
jam feitos, após prévia e 

expressa autorização do 
agente público responsável 
pelo setor do departamen-
to financeiro.

Segundo o MP, as pre-
feituras devem designar 
um servidor para desem-
penhar a função de aferi-
ção, controle e fiscalização, 
quanto à liberação para 
pagamento das faturas de 
energia elétrica referentes 
ao consumo de iluminação 
pública. 

Os três municípios cita-
dos no Inquérito informa-
ram, através de seus de-
partamentos de assuntos 
jurídicos, que já enviaram 
as notificações para a com-
panhia, e que aguardam 
informações e relatórios 
detalhados, que irão au-
xiliar nas novas formas de 
cobrança do consumo de 
energia.

A assessoria da CPFL foi 
questionada pela reporta-
gem, mas até o fechamento 
desta edição, não retornou 
o e-mail da Redação.

Segundo o documento, 
o objetivo do inquérito é 
apurar a ocorrência de pre-
juízos ao erário e/ou a prá-
tica de atos de improbidade 
administrativa decorrentes 
do expediente conhecido 
como ‘encontro de contas’, 
por parte da CPFL, com a 
possível participação, ainda 
que por omissão, de agen-
tes públicos das prefeitu-
ras de Capivari, Rafard e 
Mombuca.

Tarifas
A tarifa de energia cor-

responde a uma série de 
valores calculados que 
representam as parcelas 
para cobrir as operações 
técnicas e investimentos 
realizados pelos agentes da 
cadeia produtiva do setor 
de energia elétrica, além da 

estrutura necessária para 
viabilização da produção e 
entrega para o consumidor 
final.

Para cumprir com seus 
compromissos, a distribui-
dora desenvolve uma série 
de custos, que devem ser 
considerados na definição 
de tarifas. Dessa maneira, 
a tarifa consiste em três 
custos distintos: tributos, 
distribuição e compra de 
energia; transmissão de 
energia; e encargos seto-
riais.

O primeiro corresponde 
a 29,5% do valor na conta 
de energia. O segundo a 
17% e o terceiro a 53,5%. 
Os tributos correspon-
dentes às contas são de 
esfera Federal, Estadual e 
Municipal. Para nível fede-
ral temos o PIS/COFINS, 
para nível estadual temos 
o ICMS e para nível muni-
cipal o COSIP.

Além da tarifa, o Go-
vernos Federal, Estadual 
e Municipal cobram na 
conta de luz o Programa 
de Integração Social (PIS), 

Contribuição para o Finan-
ciamento da Seguridade 
Social (COFINS) a nível 
federal. O Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) a nível 
estadual e a Contribuição 
para Iluminação Pública 
(COSIP) a nível municipal.

O setor se divide em dois 
segmentos: transmissão e 
distribuição. A primeira 
trata da entrega da ener-
gia à distribuidora que, 
por sua vez, leva a energia 
para a unidade consumi-
dora — que pode ser uma 
indústria, um escritório, 
uma casa ou um comércio.

Já os encargos setoriais 
e os impostos não são cria-
dos nem regulamentados 
pela ANEEL, mas sim ins-
tituídos por leis. Eles po-
dem incidir sobre o custo 
da distribuição ou ficarem 
embutidos nos custos de 
geração e de transmissão.

Dessa forma, quando a 
conta de energia elétrica 
chega na unidade consu-
midora, ela é composta 
pela compra da energia, 
que é conhecida, tecni-
camente, também, como 
custo do gerador — custo 
da transmissora, distribui-
ção e, por fim, os impostos.

Íntegra do documento está na página 14 desta edição

Arte: Jornal O Semanário

Trecho da estrada municipal que liga Capivari a 
Mombuca será interditado nesta sexta-feira (3)

Em nota, a Secretaria 
de Mobilidade Urbana 
de Capivari (SEMUR), 
informou que nesta sex-
ta-feira, 3, um trecho da 
rodovia Nelson Capro-
ni, que liga Capivari à 

Mombuca, ficará inter-
ditado para uma obra 
de esgoto. 

O trecho fica logo 
após o bairro Santa Te-
resa D’Ávila, e vai até 
o novo loteamento em 

construção, que fica na 
mesma estrada, alguns 
metros adiante.

Segundo a secretaria, 
a previsão é que o trecho 
seja liberado ainda no fim 
do dia, na sexta-feira (3).

“O trânsito será des-
viado  para ruas recém 
asfaltadas no loteamen-
to, direcionando os mo-
toristas à via principal 
logo depois”, encerra a 
nota.
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NOVELAS

Império – Globo – 21h - sexta-feira: 
Maria Clara, José Pedro e João Lucas 
hostilizam Maurílio. Maria Marta con-
fi rma a morte de José Alfredo. Cláudio 
e Beatriz ridicularizam o convite para 
a festa de aniversário de Magnólia e 
Severo. Enrico garante a Felipe que 
acabará com a reputação de Vicente. 
Manoel leva Cora para ver o depósito 
de bebida de seu bar. Jurema sonha no-
vamente com Jairo. Leonardo convida 
Amanda para representar Maria Marta 
na escola de samba. Maria Marta conta 
para Cora o resultado da exumação. Or-
ville fala mal de Helena para Salvador. 
José Pedro manipula Cora e encontra o 
diamante rosa de Cristina. Luciano foge 
da casa dos pais adotivos e vai atrás de 
Xana. Arnoldão aconselha Xana a de-
volver Luciano. Cristina percebe que o 
esconderijo de sua pedra foi alterado e 
pergunta a Cora por seu diamante.

Pega Pega – Globo – 19h - sexta-fei-
ra: Mathias diz a Eric que o tratamento 
com Bebeth está  evoluindo e que a le-
vará para visitar o tú mulo da mã e. Eric 
aceita Domê nico como detetive parti-
cular para investigar o roubo do hotel. 
Dom revela a Cristó vã o que é seu fi lho 
e que já fez o teste de DNA com Dilson. 
Antô nia questiona Arlete sobre o mo-
tivo de ela ter abandonado Jú lio. Eric 
combina com Domê nico para investi-
gar Agnaldo e Wanderley. Jú lio sugere 
a Cí ntia que alugue o quarto de Sandra 
Helena. Eric vai com Bebeth e Mathias 
visitar o tú mulo de Mirella. Cristó vã o 
chega à  casa de Madalena com Dom. 
Sabine pede que Douglas demita Cris-
tóvão.

Nos Tempos do Imperador – Globo – 
18h - sexta-feira: Pedro não reconhe-
ce Tonico, que fi ca frustrado. Teresa se 
encanta com Dolores. Borges prende 
Lupita. Chega o dia da festa de noiva-
do de Samuel e Pilar. Cândida diz que 
Justina e ela trabalharão juntas. Borges 
segue Abena e Baltazar, que vão ao en-
contro de Minervina. Quinzinho afi rma 
a Clemência que não desistirá do so-
nho de ter um cassino. Pedro e Teresa 
se beijam. Guebo alerta Olu e Samuel 
para o sumiço de Abena e Baltazar. Sa-
muel expulsa Lupita da Pequena África. 
Licurgo e Germana descobrem que 
Quinzinho está vendendo os imóveis 
de Vitória. Isabel tem um acidente, e 
Lurdes a ampara. Isabel admira Luísa. 
Pedro, Thereza, Celestina e Tonico são 
cercados por indígenas.

Malhação – Globo – 17h30 - sexta-
-feira: Lobão se recusa a entregar 
Karina e incentiva a menina a disputar 
o campeonato Warriors. Delma pede 
que Nando converse com Pedro. Gael 
interrompe a luta entre Karina e Diego, 
e a menina deixa a academia acompa-
nhada de Lobão. Bianca avisa a Edgard 
que não tem condições de atuar. Nan-
do convence Pedro a tentar reconquis-
tar Karina. Heideguer pede que Lobão 
desista de brigar pela guarda de Karina. 
Jade se desculpa com Bianca por suas 
armações. Lobão entrega a Karina uma 
cópia da inscrição do Warriors, e Cobra 
e Nat se oferecem para treinar com ela. 
Jade afi rma que é uma nova pessoa, 
mas Barbara desconfi a da declaração. 
Lucrécia se emociona ao ver Jade inter-
pretar Julieta.

Nazaré – Band – 20h25 - sexta-feira:
Olivia pergunta para João e Floriano se 
eles estão escondendo drogas. Emer-

linda acusa Floriano de estar encobrin-
do alguém no quarto da casa de repou-
so. Sofi a recebe alta. Cris faz uma lista 
com sugestões de nomes para a fi lha. 
Nazaré planeja perseguir Verônica. Cris 
e Erica escolhem o nome da bebê: Iara. 
Nazaré vai atrás de Verônica e ouve ela 
pedir ao comparsa para matar Duarte e 
acabar com o pomar. Ao sair, Verônica 
tranca Nazaré dentro da Atlântida. A 
moça liga para Toni e ele consegue sal-
vá-la. Nuno vê os dois fugindo e tira fo-
tos. Bárbara acha o quadro investigativo 
que Bernardo está montando e conta 
para Duarte. Ana e Cris organizam um 
evento para as famílias que sofreram 
violência doméstica. Verônica dá auto-
rização ao comparsa para atear fogo no 
pomar de Duarte e Dolores.

Chiquititas – SBT – 20h50 - sexta-fei-
ra: Lucia chora e fi ca triste com o que 
aconteceu com Helena, mas quer con-
tinuar escondida no orfanato. Binho avi-
sa Neco que espalharam cartazes com 
fotos de Lúcia pela cidade toda. Eduar-
da conversa com Paçoca e pergunta 
sobre o cachorro dele, Espiga. Eduarda 
leva o garoto até sua casa para ele co-
mer. Gabriela avisa Mili que levará Maria 
para morar com ela no dia seguinte.

Amores Verdadeiros – SBT – 18h15 
- sexta-feira: Aníbal diz às suas fi lhas 
que soube que Cristina era sua fi lha du-
rante o velório e, fi ngindo tristeza, pede 
a elas que não toquem mais no assun-
to. Aníbal diz a Nelson que nunca vai 
perdoá-lo pelo que fez. Nelson lembra 
o sogro que ainda está com a carta de 
Candelária e terá que lhe dar muito di-
nheiro se quiser resgatá-la. Aníbal fi nge 
que está se sentindo mal. José Ângelo 
tenta explicar para a fi lha como tudo foi 
acontecendo entre ele e Vitória e jura 
que nunca traiu sua mãe. Revoltada, 
Liliana diz que ele tem um relaciona-
mento íntimo com a irmã de sua mãe 
e isso nunca vai conseguir esquecer 
e perdoar. Vitória diz a Candelária que 
se soubesse que Cristina era sua irmã 
tudo teria sido diferente. Carlos acusa 
Nelson de ter provocado o infarto em 
seu sogro. Enquanto a família se preo-
cupa com o estado de saúde de Aníbal, 
o médico diz a ele que não sofreu ne-
nhum infarto e ele diz ao médico que 
fará uma doação para o hospital em 
troca de seu silêncio. Aníbal pede a Nik-
ki e Liliana que prometam se dar bem 
como as primas que são. Vitória comen-
ta com Carlos e Adriana que se sente 
muito mal com essa situação e que vai 
respeitar a decisão de José Ângelo. 
Carlos a aconselha a lutar por seu amor. 
Liliana continua contra a relação do pai 
com Vitória. Ela sugere que se afastem, 
mas ele se nega e diz que agora é uma 
Balvanera.

Coração Indomável – SBT – 18h - sex-
ta-feira: Por telefone, Maria Alessandra 
pede a Otávio que termine seu relacio-
namento com Doris. Doris pede a Ma-
riana que seja sua cúmplice para evitar 
o casamento de Maria Alessandra com 
o governador.

Gênesis – Record – 21h - sexta-fei-
ra: José recebe um castigo severo. A 
conversa com Kamesha frustra Sheshi. 
Shetep faz uma importante constata-
ção no palácio. José é surpreendido e 
vê uma nova oportunidade. Jacó sofre 
com a mentira contada pelos fi lhos.

Áries - de 21/03 a 20/04: A Lua Minguante vai mexer com seus sonhos e seus planos. Mudanças 
na sua rotina podem ser aguardadas, trazendo muito movimento e pessoas interferindo na sua vida de 
alguma forma. Você precisará ter muita paciência e jogo de cintura para não optar por coisas erradas e 
de forma impulsiva. Tome cuidado com as emoções, que podem explodir sem qualquer aviso. Aproveite 
a semana para fazer as mudanças necessárias no seu trabalho. Inclusive podem surgir novas regras na 
empresa ou situações além do seu controle, que infl uenciarão sua rotina diária. Cuidado com críticas em 
excesso nas relações, com controle e regras demais, que podem estressar o relacionamento. Exigir ou 
esperar muito do outro pode trazer frustrações. É momento de amadurecer e seguir uma decisão sem 
voltar atrás. Aproveite a Lua Minguante em Gêmeos e seja objetivo e sucinto. Fale apenas o que importa. 
Apoie a pessoa que ama. Se a relação não estiver favorável, pode haver rupturas. Semana intensa e agi-
tada. Bom para cursos e resoluções de problemas. Você terá um olhar aguçado e a mente alerta, então 
nada passará despercebido. O fi nal de semana será ideal para descansar, mas durante a semana você 
será muito exigido. Críticas podem acontecer, mas não se permita se abalar. Dialogue sempre, porque 
a comunicação é seu trunfo.

Touro - de 21/04 a 20/05: A semana começa trazendo boas notícias. Descansar será ótimo para 
a sua mente. É preciso ir devagar e apostar numa rotina com mais autocuidado. Apenas lembre-se de 
que entre o descanso, a procrastinação e a preguiça, a linha é tênue, portanto não se deixe levar pela 
lassidão, que pode o levar a não fazer absolutamente nada que traga avanços nesta semana. Use bem o 
seu dinheiro. Tome cuidado com exageros. Situações de ciúme e inseguranças podem acontecer. Tome 
cuidado para não fi car alimentando fantasias a respeito das coisas: é melhor se abrir e dialogar. A Lua 
Minguante em Gêmeos passará por Câncer e chegará em Leão; isso tudo pode minar sua autoestima. É 
momento de se fortalecer e de não se deixar levar por ilusões. A semana pede para diminuir o ritmo, mas, 
ao mesmo tempo, manter a disciplina será bom. É preciso não sair tanto da sua rotina para não se perder 
e deixar tarefas se acumularem pelos cantos. Tome cuidado com teimosias, que podem te levar ao erro. 
Ser mais fl exível pode ser o desafi o. Mas sua criatividade e sua intuição estão grandes, então use-as.

Gêmeos - de 21/05 a 20/06: A semana pede que você cesse a ansiedade quase que por com-
pleto, senão pode sentir uma estafa. É momento de procurar ajuda, inclusive médica, para algum pro-
blema de saúde física ou mental. Semana de autocuidado e autopercepção. Escolher com sabedoria é 
indicado. É preciso diminuir o ritmo e descansar. Você pode querer gerar mudanças na relação, mas nem 
sempre o seu par pode estar interessado, e isso pode te frustrar. Cuidado com o mau humor ou a raiva, 
que podem estragar a relação e todo o ambiente. Sua energia estará baixa. Esteja atento à necessidade 
de buscar a perfeição em tudo. É uma semana para soltar e confi ar. A semana vai trazer fechamentos, o 
que vem com alívios, como se você tirasse um peso de responsabilidades das costas, podendo relaxar 
um pouco mais. Saiba que você pode contar com seu poder de comunicação para realizar em conjunto 
e para fazer boas trocas e negociações. Cuidado com o mau uso do seu dinheiro e da sua energia. Não 
fi que colocando sua atenção onde não é prioridade; isso pode acontecer comendo demais, procrasti-
nando e não conseguindo se dedicar a respeito de nada. Portanto fi ca o alerta!

Câncer - 21/06 a 20/07: A semana começa caótica e vai se organizando ao longo dos dias. Você 
pode estar no meio de muitos fechamentos, como se prazos estivessem se encerrando. Será uma sen-
sação de luta contra o tempo. Mantenha a serenidade e tome cuidado com a ansiedade. A sua co-
municação pode não estar objetiva nesta semana, então tome cuidado com instabilidades emocionais. 
A Lua Minguante vai trazer fi nalizações e resoluções. As emoções podem estar caóticas e tudo pode 
estar remexido. Tome cuidado com as dúvidas, que podem surgir sobre uma relação. É importante se 
abrir e dialogar. Você pode estar esperando as decisões alheias para tomar as suas, fi cando muito na 
defensiva. Perceba suas atitudes em relação aos outros. É um momento de mais compreensão das suas 
próprias emoções. Você estará à mercê das outras pessoas para avançar no seu trabalho, e isso pode 
ser desgastante. Atrasos e mal-entendidos podem acontecer. Tome cuidado com fofocas, dispersão e 
esquecimento de compromissos importantes. Momento de reavaliar suas habilidades e, se precisar, de 
se aprimorar e se aperfeiçoar. Tome cuidado com o mau uso do seu dinheiro também.

Leão - de 21/07 a 22/08: A semana traz a necessidade de resolver pendências e de ir diminuindo 
o ritmo. Tome cuidado com a ansiedade e a fala descontrolada. Você pode se envolver em brigas ideo-
lógicas que vão minar a sua energia e a sua autoconfi ança. Mantenha seus projetos resguardados e tra-
balhe em silêncio. Não é momento de sair contando seus planos. Conte com amigos de confi ança para 
te apoiar nesta semana. Seu foco estará voltado para o trabalho, mas pode contar também com a ajuda 
do seu par para resolver seus problemas, inclusive fi nanceiros. É momento de observar suas angústias 
e ansiedades. Contenha seus gastos e procure ter momentos de quietude. Momento de resolver e criar. 
Você pode fi nalizar projetos antigos e começar novos. A semana tem um tom mais melancólico, e isso 
pode trazer quietude e calma antes de dar novos passos. O trabalho tende a ser melhor em equipe, mas 
existem momentos de isolamento. Busque cuidar da sua saúde e controle seus impulsos.

Virgem - de 23/08 a 22/09: A semana começa trazendo uma carga grande de responsabilidade 
por causa das suas escolhas passadas e das atuais. Organização será seu trunfo, portanto, quanto mais 
planejado estiver, mais conseguirá se dedicar aos seus planos. A semana começa pesada e pode ir 
ganhando leveza mais para o fi nal, quando você fi nalmente poderá descansar mais — e merecidamente. 
Os amigos terão mais atuação na sua semana, sendo de grande ajuda para você. Você poderá trazer 
mais seus amigos para a sua vida, fazendo com que eles se relacionem mais com seu par, por exemplo. 
Aproveite os convites que receber. O lazer estará ativado no fi nal de semana. Seu trabalho pode trazer 
desafi os, mas quanto mais duro se dedicar e não desistir, mais será reconhecido, porém é importante 
não descuidar da sua saúde: tudo tem limite, então coloque limites para suas horas de trabalho não se 
tornarem absurdas. Poderá ser preciso lidar com prazos muito curtos, e isso te trará ansiedade; é im-
portante negociar, delegar e não centralizar tudo, seja trabalho doméstico ou trabalho profi ssional; não 
importa, poderá acabar a semana sobrecarregado.

Libra - de 23/09 a 22/10: Você pode começar a semana voltando de um passeio ou de uma 
viagem, então pegar no tranco pode ser difícil, bem como se adaptar a rotinas. Quem não passeou pode 
estar planejando férias ou outras atividades de lazer. Cursos e estudos estão favorecidos. Tome cuidado 
com a tendência a querer fazer tudo, porque a semana pede calma e serenidade. Muita conversa entre 
você e o seu par. Novos planos estão surgindo e vocês precisarão alinhar expectativas. Para quem está 
solteiro, sua popularidade e sua seriedade poderão atrair alguém, mas você não estará dando muita 
atenção a isso. Seu foco está no futuro e a semana favorece mais as suas ambições profi ssionais. A sua 
carreira pode se expandir. Existe possibilidade de crescimento, mas você não pode perder o foco e a 
vontade de se aperfeiçoar. Sua visão estará grande, visando o todo, por isso detalhes podem passar des-
percebidos. O desafi o será focar em uma coisa só; você pode estar com algumas dúvidas. É importante 
se manter aberto para aprender coisas novas.

Escorpião - de 23/10 a 21/11: A semana chega trazendo pontos fi nais e mudanças. Aproveite 
para solucionar e tirar da frente situações que exigem mudança. Uma boa dose de coragem para encarar 
as situações será necessária. Evite dúvidas. Cuide das suas emoções, que podem estar à fl or da pele, 
fazendo com que você fi que com raiva muito facilmente. Viagens, novos cursos ou pequenos passeios 
podem acontecer, trazendo mais leveza e renovando as energias. Cuidado com rupturas nesta semana. 
Mentiras podem ser descobertas, expondo mágoas e frustrações. Não se deixe levar por raivas, mágoas 
ou arrependimentos. A vida muitas vezes traz pontos fi nais necessários para que novas experiências 
aconteçam. Até os casais que estão conectados e sendo verdadeiros podem ter conversas difíceis, nesta 
semana, a respeito de decisões de futuro em conjunto. Novos trabalhos podem começar trazendo novas 
experiências. Novo momento na carreira, com possibilidades de crescimento. Trabalhos antigos podem 
ser exaustivos, portanto o indicado é ir devagar e não se expor a situações que tragam muito estresse. 
Tudo é passageiro. Ofereça alternativas para melhorar a situação. Você está com bom faro nesta semana 
e com capacidade de achar soluções para situações difíceis.

Sagitário - de 22/11 a 21/12: Semana em que suas ações estarão mais na dependência das 
outras pessoas do que das suas. As indecisões dos outros poderão te irritar demais, então mantenha a 
paciência e sirva de farol, ou seja, seus conselhos poderão ser de grande valia para os demais, e isso te 
colocará em uma situação de destaque. Suas parcerias vão precisar muito do seu apoio. Semana ideal 
para mostrar seu companheirismo e seu amor. É aquele momento de estar mesmo ao lado, seja no sol 
ou na chuva. Semana decisiva para relações que estão em cima do muro: as pessoas vão saber mesmo 
se você está ou não ao lado delas. Se precisar dizer alguma verdade, esta é a semana ideal. A semana 
favorece parcerias, inícios ou fi nalizações. Tome cuidado com decisões impulsivas por causa de raiva 
momentânea. Respire fundo e pense bem antes de tomar suas decisões ou antes de dar sua opinião; 
inclusive, sua opinião pode ajudar muito a direcionar as pessoas no seu trabalho: seja diplomático e 
conseguirá levar paz aonde for. A semana favorece acordos e contratos.

Capricórnio - de 22/12 a 20/01: A semana vai trazer problemas inesperados que alteram sua 
rotina, mas as resoluções não serão difíceis; é preciso apostar em aceitar a ajuda que te oferecerão. O 
desafi o é sair do perfeccionismo e deixar fl uir como puder. Manter a organização vai te ajudar nas tarefas 
e os problemas não vão afetar tanto seu senso de humor. As relações podem ser desafi adoras se você 
mantiver uma postura infl exível. A Lua passa por Câncer e ativará sua necessidade de compreender o 
outro, além de ouvir conselhos alheios. O seu par pode te oferecer ajudas, inclusive fi nanceiras, ou ideias 
para resolver seus problemas fi nanceiros. Esteja aberto a isso. Muito trabalho e preocupações podem 
surgir. Saber lidar bem com seus ganhos é necessário. Você pode sentir vontade de chutar o balde, mas 
vale a pena manter o equilíbrio e a boa vizinhança. Parcerias estarão ativadas nesta semana, assim como 
convites para eventos ou reuniões de trabalho.

Aquário - de 21/01 a 19/02: Sua capacidade de ser sucinto e objetivo está ativada. Será uma 
semana intensa, porém leve, se você souber poupar suas energias e resolver as situações com inteli-
gência e foco. Os detalhes farão a diferença. Não é uma semana na qual você poderá descuidar da sua 
saúde. Uma rotina mais disciplinada é indicada para ter mais vitalidade e ânimo. Namoros podem estar 
caminhando para uma ofi cialização e outros podem estar em fase de subir no telhado nesta Lua Min-
guante. “Ou vai, ou racha” para os aquarianos que estão indecisos. Muito diálogo pode pautar a semana. É 
importante manter a paciência com as relações em geral e buscar equilíbrio. A semana pede foco no que 
já existe; ainda que algumas novidades possam acontecer, elas são pequenas. É semana de fi nalizações. 
Não é indicado assinar nada ou comprar coisas nesta semana. Momento de reavaliação e cuidado com 
propostas falsas e promessas mirabolantes. Manter a organização ainda é o desafi o.

Peixes - de 20/02 a 20/03: A semana começa na preguiça e com muitas necessidades de orga-
nização. Você pode sentir que setembro será desafi ador se não se planejar bem — e será mesmo, por 
isso o desafi o será manter a sua disciplina e a sua rotina em dia. A saúde também pede atenção: não se 
negligencie. Cuidar de si é cuidar também das pessoas, afi nal elas também se preocupam com você. A 
família está potencializada. Você pode ter que defi nir novas regras que ajudarão todos em suas rotinas, 
principalmente se tiver fi lhos. O amor pode acontecer, mas é preciso adotar uma postura mais leve e 
desapegada. Cuidado com dúvidas e indecisões afetivas, que podem fazer com que você não saiba qual 
rumo tomar e fi que levando uma relação em banho-maria. A sinceridade e a tomada de decisão serão os 
desafi os da semana. Muito trabalho pode chegar até você, ainda mais porque as responsabilidades do-
mésticas podem se misturar às responsabilidades profi ssionais. Tome cuidado para não perder a cabeça. 
Saiba fl uir com ordem e leveza, mas tome cuidado com o excesso de críticas e de reclamações. Seja 
mais objetivo e organizado, e esse pode ser o desafi o. Momento de encontrar soluções criativas para os 
problemas e de tomar decisões, não de procrastinar.

Dia 03/09
Maria Ferrari
Marcelo Pacheco
Bárbara Tararan
Paulo Garcia
Carlos Borsari
Paloma Bittencourt
Bruna Alves
Priscila Gonçalves
Janete Vieira Calse
Graciane Borges
Aparecida Menegati de Toledo
Flávia Roberta Vieira
Celestino Vilalta
Francine Daroz Cancian
Regina Assalin

Dia 04/09
Antonia Fernandes
Fernando Pereira Alves
Henrique Rossi
Valéria Cristina Firmino
Murilo Sgaribaldi
Arnaldo Annicchino Nacaratto
Evelin Neres dos Santos
Gláucia Stefanie Toledo
Edna Ap. G. Ricomini
João Baptista Campanholi
Eliane Maria Poletti Quibáo
Gabriel Franco
Leonardo Baldi
Maria Helena Barros Giacomini
Bruno A. Cerezer
José Arnaldo Lino

Dia 05/09
Maria Alice Barone
Vitória Paulino Galvão
Gilberto Brito Rafael
Gisele Michelini
Welington Padovani
Lucia Fabiano
Andressa Caroline
Jeff erson Luis
Lucas Almeida
Ezequiel Amador Silva
Eliana Valli
Juliana Médici Lourenson Aasmann
Rita de Cássia Andrello Bernaldo
Neusa Maria Pinto Vilares Silva
Venina Antônia Lucio Abel
Evelyn de Almeida Scomparim
Stefany de Almeida Scomparim
Vera Lucia P. Rodrigues
Gustavo Panserini

Dia 06/09
José Maria Silva Peninha
Ariana Carillo
Gisele Leonhardt
Marcinha Camargo
Carlos Santos
Bruno Santos
Kelly Oliveira
Denilson Lucas Favero
Francisco Pereira
Palmira Relli Turolla
Jéssica Rodrigues de Jesus
Emerson Dias Mota Mobioli

Maria José Oliveira
Marcelino Ezequias de Almeida
Estela Cavalcante Rojas

Dia 07/09
Rafaela Souza Ferreira
Rosi Oliveira
Renan Matias
Adriana Goes Neves
Bruno Sampaio dos Santos
Solange Aparecida Reis 
Juliana Aparecida Simões
Lidiane Ap. Mendes
Emerson Calazans
Maria Aparecida
Giovani Forti
Rubia Domingues
Aime Armelin
Luis Chinaghia
Ester Silva Moraes
Valdete Toledo

Dia 08/09
Giovana Machado
Andréia Morais
Jorge Vigorito
Juliana Araújo Pereira
Tiago Bacega
Bete Vicentin Armelin
Edson Ronilda
Alexandre Orsini
Mariusa Camargo
Claudia De Goes
Afrânio Lobo
Milton Carlos Costa
Araceli Isabel Wolf
Elisabete de Fátima Vicentim Armelin
Augusto Santos Miguel
Maria Júlia Costa Risso
José Darros
José Victor Gomes
Joselaine Benatti Vicente

Dia 09/09
Mônica Amaral
Bruno Forti 
André Stucchi
Lucimara Santos
Danilo Haddad
Lionela Silva
Ariane Bueno Vieira
Leandro Fornaziero
Janaína Fávaro Possignolo
Marcelo Lirani
Tania Vicentin Bicudo
José Siebre
Marcela Honda
Maria Oliete Moura 
Sandra Ghiraldi
Bruna Rafaella
Heloisa Rosana Carillo
Bruno Parra Fontolan
Raquel Rodrigues de Jesus da Silva
Rafaela Feliciano
Demetrius dos Santos Lino
Raquel Rodrigues de Jesus da Silva
Nicole Rodrigues da Silva
José Nunes
Nicole Rodrigues da Silva

HoróscopoNovelas e Filmes
Feliz

Aniversário
Seu nome não está na lista?

Ligue pra gente! 3496.1747
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Novelas e Filmes

Na próxima quarta-feira, 8 de setembro, José Darros 
comemora idade nova. Receba os parabéns e votos 

de paz e saúde, da esposa Maria Aparecida, dos fi lhos, 
netos, familiares e amigos. Felicidades!!!
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Professora e alunos da Creche Enzo, em Rafard

Divulgação/Prefeitura de Rafard
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Escolas e creches municipais 
retornam às aulas presenciais

EDUCAÇÃO  |  Escolas municipais tiveram aulas presenciais aumentadas de 3h para 5h; creches atenderão por até 4h, de segunda à sexta-feira

Na última sexta-feira 
(27), o prefeito de Rafard, 
Fábio dos Santos, anun-
ciou o retorno das aulas 
presenciais nas escolas e 
creches municipais.

Desde a quarta-feira, 
1º de setembro, os alunos 
da pré-escola até o quinto 
ano, tiveram a carga ho-
rária de aulas presenciais 
aumentada de 3h para 5h. 
Já os alunos do berçário 1 
e 2, maternal 1 e 2, estão 
ficando nas creches por 
até 4h, de segunda à sex-
ta-feira.

Segundo o chefe do 
Executivo, todos os cui-
dados necessários com a 
higienização estão sendo 
tomados e, os alunos, or-
ganizados de acordo com 
a capacidade de cada sala 
de aula.

“Gostaria de parabeni-
zar e agradecer todos os 
profissionais da Educação, 
que não medem esforços 
e não falta empenho para 
dar um ensino de qualida-
de para nossas crianças. 
Eles planejaram, se orga-
nizaram, com cautela e 
também com responsa-
bilidade, para retornar as 
aulas presenciais com a 
maior segurança possível 
perante a Covid”, destaca 
Fabinho.

O prefeito salientou ain-
da, que o retorno só foi 
possível graças à redução 

no número de casos da Co-
vid-19 em Rafard, e o bom 
índice de imunização com 
a vacina.

Até a tarde de sexta-feira 
(27), Rafard totalizava 9.543 
doses aplicadas da vacina, 
sendo 6.698 da primeira 
dose, 2.599 da segunda 
dose e 246 da dose única.

“Rafard não tem ne-
nhum paciente aguardan-
do resultado de exames, 
nem internado em hos-
pitais. O atendimento na 
tenda caiu bastante, não 
está tendo muita procura”, 
acrescentou Santos.

Fabinho antecipou que, 
em breve, deverá anunciar 
o retorno e o planejamen-
to das atividades de lazer, 
culturais e esportivas.

Capivari
A Secretaria de Educa-

ção de Capivari também 
anunciou a ampliação 
da retomada das aulas, 
seguindo todas as orien-
tações do MEC. As esco-
las e creches municipais 
passaram por diversas 
revitalizações como: pin-
turas e reparos nos pré-
dios, algumas adquiriram 
novos equipamentos entre 
berços, televisões, venti-
ladores, colchões, camas 
empilháveis e tatames com 
o intuito de melhorar a 
qualidade do ensino para 
os alunos.

Seguindo o plano de 
retomada, os professores, 
alunos e colaboradores de-
verão atender os protoco-
los, com o uso obrigatório 
de máscara. Os intervalos 
são de forma intercalada, 
para evitar a aglomeração 
dos estudantes. Na entra-
da é aferida a temperatura 
e mantida a distância de 
um metro e meio entre os 
alunos na sala. 

“Sabemos que ainda 
é um momento delica-
do para esse aumento de 
alunos nas escolas, mas 
estamos seguindo as orien-
tações que recebemos do 
MEC e criamos o nosso 
plano de retomada, que 
inclui todo cuidado tanto 
com os alunos como com 
os professores, estaremos 
atentos para cada detalhe 
e com todo cuidado afi-
nal a responsabilidade é 
enorme, porque as crian-
ças são o futuro do nosso 
país”, disse o secretário da 
Educação, Rafael Silveira 
dos Santos.

Segundo Rafael, a reaber-
tura acontece com segu-
rança, preservando a saúde 
de crianças, adolescentes 
profissionais da educação 
e das famílias de todos. 

Para mais informações, 
a família pode entrar em 
contato com a escola em 
que o aluno está matricu-
lado.

Índices de roubos e furtos de veículos 
em Capivari caem pela metade

De acordo com dados le-
vantados através da Secre-
taria de Segurança Pública 
do Estado de São Paulo, os 
índices de roubos e furtos 
de veículos, durante os sete 
primeiros meses de 2021, 
diminuíram cerca de 50% 
em Capivari, em relação 
ao mesmo período do ano 
passado. As ocorrências 
presentes nas estatísticas 
englobam Polícia Civil, Po-
lícia Militar e Guarda Civil.

De janeiro a julho de 
2020, a cidade registrou 
um total de 43 furtos e 
oito roubos de veículos, en-
quanto em 2021, foram 21 
furtos e quatro roubos. Os 
dados também apontam 
queda na criminalidade 
em outros índices, como 
a diminuição de 66% em 

homicídios dolosos (três 
nos primeiros sete meses 
de 2020 e apenas um no 
mesmo período de 2021), 
além do aumento no nú-
mero de prisões efetuadas 
no mesmo período.

O secretário de Seguran-
ça Pública, Mauro Júnior, 
pontua o empenho que a 
pasta tem tido para tornar 
Capivari uma cidade cada 
vez mais segura. “Hoje so-
mos capazes de dizer que 
temos uma equipe alta-
mente qualificada e equi-
pamentos que nos permi-
tem ter alta eficiência no 
exercício das atividades 
policiais. Os criminosos de 
outras cidades evitam vir 
para Capivari, pois sabem 
que temos pulso firme para 
combatê-los. Certamente 

a Guarda Civil, junto com 
as Polícias Militar e Civil, 
tem um papel fundamental 
nesses dados, e vamos con-
tinuar trabalhando contra 
a criminalidade em Capi-
vari”, afirma.

Outra estatística que 
vem tendo destaque, é o 
alto índice de ocorrências 
de tráfico de entorpecen-
tes. A Secretaria de Segu-
rança Pública do Estado 
aponta um aumento de 
cerca de 27% em situações 
dessa natureza durante os 
sete primeiros meses de 
2021; são 80 contra 58 no 
mesmo período do ano 
passado. 

A Prefeitura de Capivari 
planeja, ainda neste ano, 
anunciar a nova base para 
os guardas.
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Rafard abre inscrições 
para projeto de Coleta 
Seletiva Porta a Porta

MEIO AMBIENTE  |  Projeto vai identificar coletores e incentivar moradores a separar os recicláveis

Coletores de materiais 
recicláveis de Rafard já po-
dem se cadastrar no Pro-
jeto Coleta Seletiva Porta 
a Porta, uma iniciativa da 
Divisão Municipal de Meio 
Ambiente.

Entre os objetivos, está 
a redução da quantidade 
de material reciclável que 
vai direto para o aterro sa-
nitário, e ainda, implantar 
melhorias na gestão muni-
cipal de resíduos sólidos, 
conforme prevê a Políti-
ca Nacional de Resíduos 
Sólidos, prevista na Lei 
12.305/2010.

O cadastramento já co-
meçou e vale para empre-
sas com CNPJ, ou coletores 
individuais de reciclagem, 
com interesse na coleta em 
Rafard.

Os cadastrados na Co-
leta Seletiva Porta a Porta 
não serão remunerados 
pela prefeitura, e de acordo 
com a Divisão do Meio Am-
biente, o projeto tem obje-
tivo de identificar questões 
de vulnerabilidade social 
relacionadas à coleta, com 
estudos de projetos futuros 
de inclusão.

“Toda população que 
trabalha com coleta de 
reciclagem será atendida. 
O projeto não tem uma 
remuneração, porém, há 
metas importantes, como 
identificar as questões so-
ciais e econômicas des-
tes trabalhadores, como 
melhorar as condições de 

trabalho e buscar alterna-
tivas de inclusão social”, 
explica Natália Sampaio 
dos Santos, chefe da Di-
visão de Meio Ambiente 
de Rafard.

A partir do cadastro, os 
munícipes passarão a rece-
ber sacos verdes para que 
possam, em casa, separar 
os materiais recicláveis do 
lixo orgânico. As sacolas 
serão distribuídas gra-
tuitamente pelo governo 
municipal, como forma de 
incentivo para separação 
dos resíduos. 

Os coletores inscritos no 
projeto serão convidados 
para atividades de capaci-
tação e treinamento sobre 
a Coleta Seletiva, o que irá 
incluir, por exemplo, a prá-
tica no dia a dia da coleta 
junto aos moradores dos 
bairros. 

O meio ambiente 
agradece
De acordo com dados da 

Divisão Municipal de Meio 
Ambiente, cada morador 
rafardense gera em torno 
de 730 gramas de lixo/dia, 
o que representa 22 qui-
los de lixo/mês por habi-
tante de Rafard. Em um 
ano, cada munícipe chega 
a produzir 264 quilos de 
resíduos.

A ideia de sustentabi-
lidade com o projeto da 
coleta é fazer com que boa 
parte destes resíduos seja 
reaproveitada, e que não 
chegue ao aterro sanitário. 

“A coleta seletiva é muito 
importante para o planeta. 
Com a reciclagem, os recur-
sos naturais deixam de ser 
explorados, o que garante 
mais sustentabilidade, e 
com isso, as gerações fu-
turas terão mais acesso aos 
recursos naturais. Todos 
ganham com o reaprovei-
tamento da matéria prima”, 
explica Natália.

O reaproveitamento dos 
resíduos começa exata-
mente dentro de casa, sepa-
rando o lixo doméstico de 
forma adequada. Separar o 
material reciclável do lixo 
orgânico (restos de comida, 
frutas e verduras) é o pri-
meiro passo. Os recicláveis 
devem ser embalados em 
sacos ou embalagens ade-
quadas para facilitar o re-
colhimento pelos coletores. 

Uma forma prática de 
começar, é separar o pa-
pel reciclável, como caixas, 
papelão, jornais e revistas, 

de forma seca e limpa, sem 
que estejam sujos de gor-
dura ou restos de comida. 
Do outro lado vale colocar 
plásticos, vidros e metais, 
incluindo as embalagens 
de bebidas, sucos, leite e 
comidas congeladas. É im-
portante também manter 
estas embalagens limpas, 
pois o acúmulo de resí-
duos podem provocar o 
mau cheiro, ou até mesmo, 
atrair animais indesejáveis.

Restos de comida, frutas 
e verduras, podem ainda, 
serem transformadas em 
compostagem, que é um 
ótimo adubo para plantas e 
hortas, que podem ser pro-
duzidas no quintal de casa. 

Como se cadastrar
O cadastro da Coleta Se-

letiva Porta a Porta deve ser 
feito na Divisão do Meio 
Ambiente, que fica no 
mesmo prédio do Departa-
mento de Água, localizado 
na rua Allan Rolim Barbo-
sa, 248, no bairro Popular, 
em Rafard, das 8h às 16h. 

É necessário levar com-
provante de endereço e do-
cumentos pessoais para o 
preenchimento da ficha 
cadastral, que está dispo-
nível para Pessoa Física e 
Pessoa Jurídica. Cópias dos 
documentos de RG e CPF 
também serão solicitados.

Mais informações sobre 
o projeto e o esclarecimen-
to de dúvidas podem ser 
solicitadas pelo e-mail: 
meioambiente@rafard.
sp.gov.br ou pelo telefone: 
(19) 3496-1949.

Freepik.br
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Abaçaí inaugura ‘Sala Tarsila’ e apresenta 
uma ‘nova’ Fazenda São Bernardo

CULTURA E TURISMO  |  Representantes das mais diversas áreas de 9 municípios participaram de ‘café caipira’ e conheceram mudanças realizadas no espaço

Tarsila de Aguiar do 
Amaral, internacionalmen-
te conhecida como Tarsila 
do Amaral ou simplesmen-
te Tarsila. Uma das princi-
pais artistas modernistas 
da América Latina, descrita 
como ‘a pintora brasilei-
ra que melhor atingiu as 
aspirações brasileiras de 
expressão nacionalista em 
um estilo moderno’, viveu 
na Fazenda São Bernardo, 
em Rafard, até os 6 anos 
de idade.

Para comemorar os 135 
anos do nascimento de 
Tarsila, na quarta-feira, 
1º de setembro, a Abaçaí 
Cultura e Arte, proprietá-
ria da Fazenda São Bernar-
do, recebeu autoridades, 
secretários municipais e 
representantes de entida-
des ligadas à pessoa com 
deficiência de diversas ci-
dades, para um café caipira 
no casarão.

A Secretária de Estado 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, Célia Leão, 
esteve presente para co-
nhecer a fazenda e discutir 
políticas públicas com os 
presentes.

Na ocasião, o diretor 
cultural da Abaçaí, Toni-
nho Macedo, apresentou 
as reformas realizadas no 
casarão e também na cape-
la. “Desde que assumimos 
a fazenda, estamos traba-
lhando para tornar o local 
mais acessível”, ressaltou.

Depois do ‘café caipira’, 
os convidados participa-
ram da inauguração da 
‘Sala Tarsila’, um espaço do 

casarão dedicado a contar 
a história da artista, com 
algumas fotos e réplicas de 
obras. A solenidade contou 
com a presença da sobri-
nha bisneta de Tarsila, Ce-
cília do Amaral, que passou 
a integrar recentemente 
a equipe da Secretaria de 
Cultura de Capivari.

Foram registradas as 
presenças de autorida-
des, secretários e pessoas 
ligadas à Cultura e outras 

áreas, dos municípios de 
Piracicaba, São Paulo, Pe-
dra Bela, Rio das Pedras, 
Santa Bárbara d’Oeste, 
Mombuca, Elias Fausto, 
Capivari, além dos anfi-
triões rafardenses.

Outro espaço inaugura-
do pela Abaçaí está locali-
zado dentro da Capela de 
São Bernardo. O Império 
do Divino foi montado em 
uma sala, atrás do altar da 
capela.

Para encerrar a apresen-
tação das novidades na 
‘nova’ Fazenda São Ber-
nardo, Toninho Macedo 
convidou os presentes a 
conhecerem a ‘Quitanda 
da Lula’, um espaço cria-
do para atender turistas e 
também servir como ponto 
de encontro para ciclistas, 
cavaleiros, gaioleiros, jipei-
ros e outros grupos, que 
passeiam pela fazenda aos 
fins de semana.

“Inicialmente, o espaço 
atenderá aos sábados e do-
mingos, das 9h às 19h, com 
a venda de pastel, bolos ca-
seiros, pão de queijo, café, 
caldo de cana e bebidas, 
tudo preparado no fogão 
a lenha construído pelos 
próprios moradores da 
fazenda”, explica Macedo. 

Em 2023, a organização 
social Abaçaí Cultura e 
Arte, comemora 50 anos 
de fundação. Durante a 
pandemia da COVID-19, 
as atividades e eventos na 
Fazenda São Bernardo fica-
ram suspensas, no entanto, 
as mudanças no casarão e 
no entorno do espaço são 
conquistas surpreenden-
tes.

Pés de primavera, jeri-
vás, ipês e mudas de pitaia 
tornam o espaço mais ami-
gável e colorido para rece-
ber os turistas. O entorno 
recebeu o plantio de deze-
nas de mudas e em outros 
espaços, ganhou bancos de 
eucalipto, esculpidos pelos 
próprios moradores.

É um importante passo 
para fomentar o turismo 
no local, envolvendo os 
moradores e incentivan-
do à produção de produ-
tos artesanais. Com esse 
pontapé, fica fácil enxergar 
o potencial turístico da Fa-
zenda São Bernardo como 
um ponto de partida para 
colocar Rafard de vez no 
Mapa do Turismo do Es-
tado de São Paulo. 

Agenda Tarsila
Em evento quase simul-

tâneo, a Secretaria de Cul-
tura e Economia Criativa 
do Estado de São Paulo 
lançou na quarta-feira (1), 
a Agenda Tarsila, um bra-
ço fundamental do projeto 
“Modernismo Hoje”, con-
cebido pela pasta para ce-
lebrar o legado da Semana 
de Arte Moderna de 1922. 

A iniciativa é um guia 
especial e único sobre a 
temática. Além de acom-
panhar a programação, o 
público poderá conferir 
a história do movimento 
modernista, curiosidades, 
galerias de fotos, entrevis-
tas exclusivas com familia-
res, artistas contemporâ-
neos e pesquisadores dos 
principais personagens 
que lançaram tendência 
no Movimento Moder-
nista, como Tarsilinha do 
Amaral, sobrinha-neta de 
Tarsila do Amaral.

“Uma data da importân-
cia da Semana de 22 precisa 
ser celebrada ao longo de 
um período significativo, 
suficiente para que muitos 
eventos aconteçam”, afir-
mou o secretário de Cul-
tura e Economia Criativa 
do Estado, Sérgio Sá Leitão. 
“Nós vamos ampliar cada 
vez mais a oferta de ser-
viços e a programação da 
Agenda Tarsila. Ela estará 
disponível até dezembro de 
2022 e depois ficará como 
um registro da celebração 
do centenário”, disse.

O projeto disponibilizará 
ainda conteúdo nas redes 

sociais (Instagram, Twitter, 
Facebook, TikTok e Youtu-
be) com diversas novidades 
envolvendo o centenário. 
Toda a gestão e produção 
da Agenda Tarsila é realiza-
da pela Organização Social 
Amigos da Arte.

“São Paulo sempre es-
teve na vanguarda deste 
movimento e agora, em 
seu centenário, não pode-
ria ser diferente” afirmou 
Danielle Nigromonte, di-
retora-geral da Amigos da 
Arte. “A Agenda Tarsila tem 
como principal objetivo 
fomentar continuamente 
essa programação diversa 
e democrática, que dialoga 
diretamente com os ecos 
deste movimento tão dis-
ruptivo e que segue pre-
sente na arte e na cultura 
cem anos depois.”

O projeto Modernis-
mo Hoje é composto por 
quatro eixos integrados: 
Programação das institui-
ções culturais do Governo; 
a Agenda Tarsila, um calen-
dário integrado de ativida-

des do poder público e da 
sociedade civil; Fomento, 
o apoio financeiro a proje-
tos da sociedade civil e de 
prefeituras; e Articulação 
com o setor de turismo e 
o poder público de outras 
instâncias. 

A ação tem como obje-
tivo gerar uma oferta cul-
tural de grande relevância 
e alta qualidade; valorizar 
a Semana de 22 e seu im-
pacto na produção cultural 
brasileira; estimular a refle-
xão sobre o modernismo e 
o legado dos modernistas 
e destacar o papel de São 
Paulo e dos artistas paulis-
tas no modernismo. O pro-
jeto já realizou mais de 40 
atividades culturais como 
exposições, apresentações 
musicais, seminários, pa-
lestras, leituras dramáticas, 
cursos, oficinas, residên-
cias artísticas e outras ati-
vidades.

Confira mais detalhes da 
Agenda Tarsila no site ofi-
cial: https://agendatarsila.
com.br.

‘Sala Tarsila’ fica no casarão da Fazenda São Bernardo, sede da Abaçaí

Túlio Darros/O Semanário

‘Café caipira’ reuniu representantes de 9 cidades

Abaçaí apresentou melhorias na acessibilidade da fazenda

Toninho Macedo apresenta espaço para a secretária de Estado, 
Célia Leão, e convidados, entre eles, a sobrinha bisneta de Tarsila, 
Cecília do Amaral, e o vice-prefeito de Rafard, Wagner Bragalda

Moradores da fazenda vão atender turistas, inicialmente, aos fins 
de semana, com delícias na ‘Quitanda da Lula’
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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

Exame de Admissão 
para o Ginasial

Até meados dos “anos 
60” havia uma espécie de 
“vestibular” para quem 
terminava o Curso Pri-
mário e desejava entrar 
no Ginásio, era o temido 
“Exame de Admissão” 
que se fazia depois do 
Curso Preparatório, cujo 
objetivo era selecionar os 
alunos mais capacitados 
para o “Curso Secundá-
rio”. 

Esses exames foram 
instituídos por meio da 
Reforma Francisco Cam-
pos, em 1931 e vigoraram 
até 1971, onde o aluno, 
após os quatro anos do 
curso primário (atual 1º 
ciclo do Ensino Funda-
mental), deveria fazer 
um exame de admissão 
composto pelas matérias 
de Português, Aritméti-
ca, Geografia e História, e 
provar sua aptidão.

O Exame de Admissão 
era composto pela prova 
de Linguagem (escrita), 
contando com ditado 
com nível de dificulda-
de elevado e exercícios 
de gramática geral e re-
dação, seguida da prova 
de Aritmética, cuja nota 
somada à de Linguagem 
deveria dar a média de no 
mínimo 5. 

Depois vinham as ou-
tras provas, incluindo 
Conhecimentos Gerais 
(História, Geografia, Edu-
cação Moral e Cívica, le-
vando em consideração 
a escrita), e cujas notas 
eram somadas às notas 
iniciais e dariam uma 
média que capacitaria o 
candidato a prosseguir 
aos exames de seleção se 
a média fosse igual ou su-
perior a Cinco (sobre dez).

Como não haviam va-
gas suficientes para todos 
que terminavam o “Gru-
po Escolar” e queriam 
cursar o ginasial, era pre-
ciso se submeter e passar 
no “Exame de Admissão” 
para garantir uma vaga no 
Ginásio.

Nessa época, por volta 
do ano de 1969, minha 
família residia no bairro 
Padovani, e quase todos 
meus amigos do Grellet 
após o término do “quar-
to ano” estavam dispostos 
a tentar uma vaga para o 
Ginasial, e me lembro que 
falei com minha mãe de 
minha vontade em ir, e 
ela me mandou que eu 

pedisse a autorização do 
meu pai. 

Lembro-me, que a 
pergunta do meu pai foi: 
- Você tem condições de 
estudar à noite e trabalhar 
durante o dia para me aju-
dar? Minha resposta foi 
que sim...Aí meu pai disse 
que eu podia sim “conti-
nuar meus estudos”.

Minha alegria foi tanta 
que não via a hora que co-
meçassem as aulas. Con-
tava nos dedos os dias de 
seu início e finalmente fui 
chamado para iniciar meu 
“Curso de Admissão” que 
era puxadíssimo! Lem-
bro-me de alguns pro-
fessores: Nivaldo Soares, 
Fidalma e Marilda Pelle-
grine, José e Dirceu Qua-
gliatto, se a memória não 
me trai.   

O objetivo deste artigo 
é resgatar parte da história 
desse período da vida es-
colar de muitos, que como 
eu, enfrentou a obrigato-
riedade de realização dos 
exames para a admissão 
ao ginásio, numa época 
de poucos recursos, em 
que não tínhamos a mes-
ma facilidade de informa-
ção como se tem hoje, e 
ainda assim, eu e meus 
amigos fomos à luta e 
passamos no exame, mas 
a dificuldade não consis-
tia somente em ingressar 
nesse nível de ensino, mas 
permanecer nele até o fi-
nal. E todos nós que me 
lembre chegamos ao final.

Quanto aos livros pró-
prios para o Curso de Ad-
missão geralmente são 
compostos pelas matérias 
de ensino obrigatórias, 
com exercícios, textos 
para o “Ditado” e conti-
nham várias estratégias 
de apoio aos professores, 
conforme a foto acima 
para “matar” as saudades 
de um tempo de nossas 
vidas, que não me can-
sarei de classificar como 
os “Anos Dourados” tal 
era a magia que reinava 
entre as famílias, alunos 
e professores, que acima 
de qualquer título ou po-
sição na sociedade, o que 
norteavam as nossas re-
lações, eram o respeito e 
consideração mútuos, re-
gados com uma amizade 
sincera.

Grato por me aturar até 
aqui. Grande e fraterno 
abraço.

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

A religião pura
Religião é um assunto que 

tem certa complexidade e, às 
vezes, é evitado porque pode 
provocar divisões e conflitos. 
De fato, ao longo da história, 
questões religiosas têm sido 
usadas como pretexto para 
iniciar e sustentar guerras 
e a separação entre povos. 
Mas é preciso compreender 
que o problema não está na 
religião, e sim na interpre-
tação distorcida de alguns 
seguidores. A religião, isto 
é, a abertura do ser humano 
para uma experiência de na-
tureza mística, é algo natural 
e universal. Nas mais diver-
sas culturas e em diferentes 
épocas, estudiosos sempre 
encontraram algum tipo de 
expressão ou prática religio-
sa entre os povos. A religião é 
importante e oferece respos-
tas para questões fundamen-
tais como a vida, a morte, o 
bem, o mal, a esperança e a 
justiça.

O povo de Deus tem 
uma experiência religiosa 
marcada pela revelação de 
Deus que se dá a conhecer. 
Na Sagrada Escritura, essa 
experiência religiosa é des-
crita em dois momentos 
igualmente importantes. No 
período anterior a Abraão, 
Deus era conhecido através 
da contemplação da obra da 
Criação, pela luz natural da 
razão humana a partir das 
coisas criadas. No segundo 
momento, com o chamado 
de Abraão, teve início a reve-
lação especial, que foi quan-
do Deus fez a aliança que 
seria plenamente realizada 
com a vinda do Messias. As-
sim, o Antigo Testamento e 
o Novo se completam. “Por 
isso os cristãos leem o Anti-
go Testamento à luz de Cris-
to morto e ressuscitado. Esta 
leitura tipológica manifesta o 
conteúdo inesgotável do An-
tigo Testamento.” (Catecis-
mo da Igreja Católica, 129).

Como o povo de Deus 
depende da revelação para 
conhecer e vivenciar os pre-
ceitos divinos, é o próprio 
Deus quem estabelece o que 
está ou não de acordo com a 
religião. “Pela sua revelação, 
‘Deus invisível, na riqueza do 
seu amor, fala aos homens 
como amigos e convive com 
eles, para os convidar e ad-
mitir à comunhão com Ele’. 
A resposta adequada a este 
convite é a fé.” (Catecismo 
da Igreja Católica, 142). No 

caminho de fé, foi Moisés 
quem ensinou ao povo as 
exigências da Lei: “Agora Is-
rael, ouve as leis e os decretos 
que eu vos ensino a cumprir, 
para que, fazendo-o, vivais 
e entreis na posse da terra 
prometida pelo Senhor Deus 
de vossos pais” (Dt 4,1). Os 
decretos de Deus tratam 
essencialmente da vida e se 
traduzem em atitudes con-
cretas de amor, serviço, fra-
ternidade e misericórdia.

Na plenitude dos tempos, 
Deus enviou seu filho. Essa 
é a afirmativa que lemos na 
Carta aos Hebreus (Hb 1,2). 
O próprio Jesus vai dizer: 
“Não penseis que vim revo-
gar a lei ou os profetas; não 
vim revogar, mas cumprir” 
(Mt 5,17). O cumprimento da 
Lei não é uma nova fé, nem 
outros mandamentos ou tra-
dições. Jesus, ao cumprir a 
Lei e os profetas, ensina que 
o mandamento do amor está 
no centro. Ao mesmo tempo, 
Ele aponta e acusa todas as 
formas de hipocrisia como 
distorções da verdadeira re-
ligião. A pureza ritual não é 
suficiente para justificar a fé 
em Deus. A Liturgia e os ritos 
são importantes porque reú-
nem a comunidade para ce-
lebrar, mas a religião não se 
encerra nesses atos. O culto 
litúrgico e ritual aponta para 
a vida, exigindo um testemu-
nho que comprove a ligação 
entre a fé e a vida.

Isso nos leva a uma ques-
tão sempre atual, que é saber 
em que medida a fé que cele-
bramos está impregnando e 
motivando as atitudes do co-
tidiano. Os fariseus do tempo 
de Jesus eram um grupo reli-
gioso observante da Lei e dos 
profetas, mas pouco atentos 
à realidade que os cercava. O 
farisaísmo religioso é um ris-
co que sempre está por perto 
e pode assumir a aparência 
de piedade ou de devoção, 
mas não é. A religião autên-
tica, pura (Tg 1,27), se realiza 
em dois momentos distintos, 
mas igualmente importan-
tes: a Liturgia e o serviço da 
caridade. Aquilo que é ce-
lebrado com piedade, zelo 
e cuidado, deve encontrar 
igual atenção e disposição no 
serviço, sobretudo aos mais 
pobres. Práticas religiosas 
que desconsideram essa re-
lação, não são um louvor a 
Deus, são apenas preceitos 
humanos.
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Divulgação/Prefeitura de Capivari

Canacap convoca associados e 
população em geral para carreata

7 DE SETEMBRO  |  Feriado deve ser marcado por diversas manifestações, a favor e contra o governo do presidente Jair Bolsonaro

Diferentes movimentos 
e manifestações estão mar-
cadas por todo o país, na 
próxima terça-feira, 7 de 
setembro, data em que se 
comemora a Independên-
cia do Brasil.

Atos públicos, encontros 
e carreatas estão marcadas 
em grandes centros urba-
nos, como São Paulo, e em 
cidades do interior, como 
em Campinas, Piracicaba, 
Capivari e Rafard.

Segundo a Agência Bra-
sil, a Polícia Militar de São 
Paulo se reuniu com pelo 
menos 43 grupos diferen-
tes que pretendem ir às 
ruas no feriado. Os grupos 
favoráveis ao presidente 
Jair Bolsonaro vão se con-
centrar das 11h às 18h na 
região da Avenida Paulista, 
entre a Praça do Ciclistas e 
a Avenida Brigadeiro Luís 
Antônio.

Já o ato do Grito dos Ex-
cluídos e os movimentos 
que vão protestar contra 
o governo, ficarão no Vale 
do Anhangabaú, no centro 
da cidade, das 14h às 17h.

Em Capivari, um dos 
movimentos é encabeçado 

pela Cooperativa dos Plan-
tadores de Cana da Região 
de Capivari (Canacap). A 
cooperativa realiza uma 
carreata pelas ruas de Ca-
pivari e Rafard no feriado 
de 7 de setembro.

O convite é destinado 
aos cooperados, comer-
ciantes, empresários e 
apoiadores das manifesta-
ções. A saída está prevista 
para às 9h, com saída da 
Chácara Coreolano, sede 
da Canacap.

A cooperativa não in-
formou se a manifestação 
é a favor ou contra o go-
verno, mas entidades do 
agronegócio tem enfati-

zado a defesa do Estado 
democrático de direito. 
Eles demonstraram preo-
cupação com a imagem do 
país no exterior “com os 
atuais desafios à harmo-
nia político-institucional 
e, como consequência, à 
estabilidade econômica e 
social em nosso país”.

“Somos uma das maio-
res economias do planeta, 
um dos países mais im-
portantes do mundo, sob 
qualquer aspecto, e não 
nos podemos apresentar 
à comunidade das nações 
como uma sociedade per-
manentemente tensionada 
em crises intermináveis, 

ou em risco de retrocessos 
e rupturas institucionais”, 
informa o texto. “O Brasil é 
muito maior e melhor do 
que a imagem que temos 
projetado ao mundo. Isso 
está nos custando caro e le-
vará tempo para reverter.”

As entidades do agro-
negócio afirmam, ainda, 
que são “responsáveis pela 
geração de milhões de em-
pregos, por forte participa-
ção na balança comercial 
e como base arrecadatória 
expressiva de tributos pú-
blicos”. O grupo também 
defendeu a Constituição 
Federal de 1988 e a lisura 
do processo eleitoral: “Mais 
de três décadas de trajetó-
ria democrática, não sem 
percalços ou frustrações, 
porém também repleta de 
conquistas e avanços dos 
quais podemos nos orgu-
lhar. Mais de três décadas 
de liberdade e pluralismo, 
com alternância de poder 
em eleições legítimas e fre-
quentes”.

O texto destaca, tam-
bém, que o desenvolvi-
mento econômico e social 
do Brasil precisa de paz e 

tranquilidade para ser efe-
tivo e sustentável. Defen-
de, ainda, “a diversidade, 
que viceja no confronto 

respeitoso entre ideias”, 
mas “sem qualquer tipo de 
violência entre pessoas ou 
grupos”.Convite distribuído pela Canacap convoca população para carreata

Freepik.br

Vitão e Bruno anunciam 
R$1 milhão para Santa 
Casa e caminhonete para 
Patrulha Ambiental

O prefeito de Capivari, 
Vitor Riccomini, e o vice, 
Bruno Barnabé, recebe-
ram na manhã de quin-
ta-feira (2), o deputado 
estadual, Barros Munhoz.

Na ocasião, o parla-
mentar anunciou uma 
emenda de R$ 1 milhão 
para a Santa Casa de Mi-
sericórdia de Capivari, e 
uma caminhonete mo-
delo S10, para a Guarda 
Civil. 

O veículo será utiliza-
do na Patrulha Ambiental 
– programa criado pelo 
Governo do Estado, que 
vai anteder cerca de 250 
cidades nessa primeira 

etapa. 
Munhoz disse que 

o recurso deve chegar 
até o fim do ano ou no 
começo de 2022. Ele se 
comprometeu a colabo-
rar com a cidade em ou-
tras demandas, trazendo 
recursos, informações e 
conhecimento técnico 
para resolver problemas 
de Capivari.

Participaram do en-
contro no gabinete, os 
secretários de Seguran-
ça Pública e Mobilidade 
Urbana, Mauro Júnior; de 
Negócios Jurídicos, San-
dro Pontes; além dos ve-
readores Sandro Modas, 

Odésio Ferraz; o ex-ve-
reador, Rogério Marini, 
e o ex-prefeito de Nova 
Odessa, Benjamin Vieira 
de Souza (Bill). 

“Com esses recursos 
para a Santa Casa nós 
vamos fortalecer o com-
promisso que temos com 
a saúde de nossa cidade 
e complementar tudo 
aquilo que fizemos e 
estamos fazendo. O veí-
culo para a Guarda vem 
de encontro com nossa 
proposta de fazer uma 
cidade mais segura, que 
protege o cidadão e atrai 
investimentos”, pontuou 
Riccomini.

Fabinho e Bragalda 
entregam novo 
fardamento para a 
Guarda Civil Municipal

O prefeito de Rafard, 
Fábio dos Santos, e o 
vice, Wagner Bragalda, 
entregam nesta semana, 
o novo fardamento para 
a Guarda Civil Municipal.

A entrega aconteceu no 
gabinete da Prefeitura de 
Rafard, com a presença 
do Diretor Comandante 
da GCM, Clovis Mancini,  
e dos guardas. 

O kit de uniforme é 
composto por blusas de 
frio, camisas, camisetas, 
calças e coturnos, neces-

sários para os trabalhos 
do dia a dia.

“O fardamento é im-
portante para a identi-
ficação e a proteção dos 
trabalhadores que têm 
como um de seus deveres 
manter a ordem públi-
ca na cidade”, pontuou 
o vice-prefeito, Wagner 
Bragalda.

Para Fabinho, a segu-
rança é prioridade em Ra-
fard, daí a importância de 
investir  e valorizar quem 
trabalha para a segurança 

pública do município.
“Nosso trabalho é no 

sentido de garantirmos 
uma guarda equipada, 
comprometida e respei-
tada por todos, que seja 
de excelência, com pro-
fissionais valorizados, 
pois eles merecem! O 
novo fardamento garan-
te melhor apresentação 
para os agentes da Guarda 
Municipal, refletindo na 
melhoria da qualidade dos 
serviços prestados à popu-
lação”, destaca o prefeito.

Divulgação/Prefeitura de Capivari

Bruno Barnabé, Mauro Jr., Barros Munhoz e Vitão Riccomini

Divulgação/Prefeitura de Rafard

Prefeito Fabinho e vice Wagner entregaram fardamento ao chefe da GCM, Clovis Mancini
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Loja V2 promove desfile Primavera Verão 
em prol à Casa Nossa Mãe

SOLIDARIEDADE  |  Venda dos convites será revertida integralmente para entidade; evento terá sorteio de brindes e conta com apoio de comércios e empresas

São tempos diferentes, 
onde muito se fala em ‘novo 
normal’, mas, uma coisa 
não mudou no coração do 
ser humano, a solidarieda-
de.

É com esse espírito que 
a comerciante, Andressa 
Paschoal Bressiani, realiza 
na próxima quarta-feira, 8 
de setembro, um desfile em 
prol à Casa Nossa Mãe. Na 
ocasião, a Loja V2 apresen-
tará a coleção Primavera 
Verão e o valor integral da 
venda dos convites, será 
revertido à entidade.

“A ideia do desfile surgiu 
numa conversa com a Nina, 
presidente da instituição. A 
Casa Nossa Mãe inaugurou 
um novo espaço, para aten-
der crianças com Autismo, 

onde realizou diversos in-
vestimentos em estrutura 
e equipamentos. Como já 
existem diversas ações que 
vendem pizzas e feijoadas, 
por exemplo, e a entidade 
precisa arrecadar recursos 
para arcar com os custos de 
manutenção, sugeri a rea-
lização do evento”, explica 
Andressa.

O desfile acontece no 
salão de festas e eventos 
Villa Bella, localizado logo 
na entrada de Rafard, na 
rua Pracinha Fábio, a partir 
das 20h. Os convites estão 
à venda na Cafeteria Paraty 
e também na Loja V2, pelo 
valor de R$ 50. 

Segundo a comerciante, 
toda estrutura do desfile 
conta com o apoio de co-

mércios e empresas, que 
doaram seus serviços ou 
brindes para contribuir 
com a causa. Entre os 
apoiadores estão: Draft, 
Studio Galrão, Delícias 
Para-Ty, Dom Caetano & 
Rafael, Hibrema, FinnaCor, 
Drogaria Mega Econômica, 
Juliana Camargo, Villa Bella 
Festas e Eventos, Jornal O 
Semanário, TSX Implemen-
tos, Casamarela, Mape Pro-
moções e Eventos, Alex Ca-
margo Decoração de Festa, 
Padaria Pantojo, Quibáo 
Auto Peças Linha Pesada, 
Vinho Santo Expedito, For-
naziero Estruturas Metáli-
cas e Jo Colodete Make Up.

“Gostaria de agradecer 
também as pessoas e mar-
cas que doaram brindes 

para sortearmos durante 
o evento, são eles: Karina 
Doriguelo Produtos Profis-
sionais, Beauty Lux Cílios, 
Godinho’s Pizzaria, Espaço 
Duo Corpo, Helena Bona-
gurio Estética, Morena Rosa, 
Melissa, Diáfana, Studio Vi-
vere, Colcci, Maria Valen-
tina, Pineapple, Fit Cake, 
Alessandra Líder Consultora 
Natura, Preciosa Semijoias 
e Cristiane e Valentini Vero-
nez Estética Corpo e Face”, 
destaca Andressa.

Todas as recomendações 
de segurança serão respei-
tadas e o uso de máscara é 
obrigatório. Para mais in-
formações sobre o evento 
ou a venda de convites, a 
Loja V2 atende pelo What-
sApp: 19 99137-8778. Andressa Paschoal Bressiani, proprietária da Loja V2

Arquivo pessoal
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Vereadores cobram informações sobre 
ETE e reservatório de água no Lurdes Abel

POLÍTICA  |  Confira as pautas discutidas na Câmara Municipal de Rafard e o resumo do posicionamento dos vereadores na Tribuna Livre

A estação de captação e 
tratamento de esgoto do 
Conjunto Habitacional 
Lurdes Abel, em Rafard, foi 
desativada pelo setor de 
obras da prefeitura. Todo o 
maquinário e equipamen-
tos estão parados, ainda 
sem definição se serão ou 
não religados.

O assunto foi debatido 
na última sessão ordiná-
ria da Câmara de Rafard, 
na terça-feira (31). O Re-
querimento 056/2021, do 
vereador Ernesto Brigati, 
pede informações sobre o 
custo da torre; por quanto 
tempo o equipamento foi 
usado; o motivo pelo qual 
foi desativado; e se o esgoto 
do bairro foi conectado à 
rede antiga de coleta.

Em nota, o setor de 
Obras da Prefeitura in-
formou que solicitou à 
Cetesb, desde  fevereiro 
de 2021, as orientações 
necessárias para os pro-
cedimentos técnicos ade-
quados para a operação da 
Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE) do conjunto 
habitacional, o que ainda 
não ocorreu. 

“Por conta da pandemia 
e das medidas de contin-
genciamento, a Cetesb não 
tem realizado o atendimen-
to para visitas do processo, 
o que dificulta ainda mais 
a solução desta questão do 
Lurdes Abel”, relata o gover-
no municipal.

O vereador Brigati tam-
bém deu entrada a uma 
Indicação, onde sugere ao 
Executivo, que agilize a re-
tirada dos equipamentos 
da ETE, “e que os mesmos 
sejam guardados de for-
ma adequada, uma vez que 
podem ser reaproveitados”.

A preocupação do ve-
reador, é quanto ao local 
estar abandonado e, de-
vido ao fácil acesso, estar 
vulnerável a furtos e atos 
de vandalismo.

Outro requerimento, o 
57/2021, apresentado pe-
los vereadores Alexandre 
Fontolan, Pedro Reinaldo 
da Rosa e Luiz Ferreira Bri-
to, pede informações sobre 
o reservatório de água do 
bairro, que até o momento, 
não foi instalado. 

Os vereadores questio-
nam se a construção está 
prevista no contrato, bem 
como de quem é a respon-
sabilidade pela instalação 
do reservatório - da empre-
sa que executou a obra ou 
da Companhia de Desen-
volvimento Habitacional 
Urbano (CDHU).

Ordem do Dia
Além dos Requerimen-

tos e Indicações, foram 
votados e aprovados por 
unanimidade, um projeto 
e moções.

O Projeto de Lei 
397/2021, de autoria dos 
vereadores Alexandre 
Ferraz Fontolan e Rodolfo 
Minçon, dá nome ao De-
partamento Municipal de 
Água, de “Elcio Ricomini”. 
Chumbão, como era co-
nhecido, foi funcionário 
público por mais de 20 
anos, onde esteve à fren-
te do serviço de água do 
município. Ele morreu em 
julho deste ano, vítima da 
Covid-19. 

Duas moções de congra-
tulações também foram 
entregues durante a sessão. 
A de autoria do vereador 
Alexandre Fontolan, reco-
nhece os 15 anos de funda-
ção da Rádio Comunitária 
R FM, gerida pela Associa-
ção Cultural Rafardense. 

O outro reconhecimento 
foi entregue ao chefe da 
Divisão da Defesa Civil e 
Trânsito de Rafard, Vicente 
Sampaio de Almeida Prado 
Neto, pelos serviços presta-
dos ao município. A moção 
foi assinada em conjunto 
pelos vereadores Marcelo 
da Silva, Alexandre Ferraz 
Fontolan, Luiz Ferreira 
Brito, Luís Fernando Zape 
e Rogério Dias Rodrigues.

Por fim, os vereadores 
encaminharam ao Gover-
no do Estado de São Pau-
lo, uma Moção de Apelo, 
para que seja concedida 
a isenção nas tarifas de 
pedágio, para moradores 
que trabalham ou estudam 
no município de Rafard e 
demais cidades da região. 
As praças de pedágio estão 
sob concessão da Rodovias 
do Tietê.

Confira um resumo dos 
assuntos debatidos entre 
os vereadores durante uso 
da Tribuna Livre, na sessão 
ordinária desta semana:

Luís Fernando Zape
Uma das Indicações do 

vereador ao Executivo tra-
ta sobre a ampliação do 
período de hora/aula na 
Rede Municipal de Educa-
ção, que desde o início do 
mês, retomou as atividades 
presenciais nas escolas. 

Segundo Zape, seu pe-
dido foi atendido e os alu-
nos estão mais tempo nas 
unidades de ensino.  “O 
horário das aulas já foi am-
pliado, e isso é uma medida 
positiva, que atende a uma 
solicitação dos pais, que 
agora vão poder ajustar o 
horário de trabalho, com 
o horário de aula de seus 
filhos”.

Ele também cobrou a 
necessidade de transporte 
para os alunos que residem 
nos bairros São Carlos e São 
Francisco, e que estudam 
na escola municipal Aurélio 
Sotto, no bairro Popular. 

Para finalizar, o vereador 
falou sobre a comemora-
ção dos 135 anos do nas-
cimento da pintora Tarsila 
do Amaral, e a necessida-
de de investimentos para 
incentivar o turismo e a 
cultura do município. 

Pedro da Rosa
O vereador Pedrinho 

disse que visitou as escolas 
municipais. Ele comemo-
rou o retorno presencial 
das aulas e seus efeitos po-
sitivos para os alunos, pais 
e professores. 

Rosa também anun-
ciou um recurso no valor 
de R$ 200 mil para custeio 
na Saúde. A verba é uma 
conquista em parceria com 
os vereadores Doca e Ale-
xandre Fontolan.

A resposta do Executi-
vo a uma indicação de sua 
autoria, de que não é pos-
sível a construção de uma 
lombada na avenida São 
Bernardo, foi questionada 
pelo vereador. Ele mantém 

a posição de que o local 
oferece riscos à motoristas 
e pedestres, por conta da 
velocidade que os veículos 
transitam, principalmente 
caminhões. 

Marcelo da Silva 
Marcelo anunciou a vin-

da de recurso no valor de R$ 
100 mil, através de emenda 
parlamentar do deputado 
Jeferson Campos. 

Segundo o vereador, o 
dinheiro já está disponível 
nos cofres públicos e será 
utilizado para custeio de 
70 exames de ressonância 
magnética, que estavam pa-
rados no Serviço de Saúde. 

Rogério Rodrigues 
Pastor Rogério fez con-

siderações sobre duas in-
dicações de sua autoria. 
Uma delas diz respeito a 
instalação de bueiros eco-
lógicos.

Segundo ele, a medida 
pode amenizar o acúmu-
lo de sujeira, evitando a 
necessidade da limpeza 

frequente dos bueiros.
A outra indicação sugere 

a construção de uma ponte 
ligando o bairro São Carlos 
ao Vila Capri, no municí-
pio vizinho de Capivari. 
Na opinião do vereador, 
o acesso reduziria o fluxo 
de veículos na entrada da 
cidade, através do bairro 
Padovani. 

Rodolfo Minçon
O vereador Minçon falou 

sobre o resultado de um 
dos trabalhos da Diretoria 
Municipal de Habitação. 
Segundo ele, a regulariza-
ção do Loteamento José 
Serafim foi concluída. O 
núcleo de 32 lotes, com 
moradias construídas há 
mais de 20 anos, estava 
sem escritura. 

Por fim, Minçon disse 
que o governo municipal 
aplicou uma multa de cer-
ca de R$ 7 mil à empresa 
Raízen, pelos danos causa-
dos aos moradores, princi-
palmente dos que residem 
no bairro da Bomba, e con-

vivem diariamente com o 
bagacinho que se espalha 
aos arredores da usina. 

Luiz Ferreira Brito
Doca reforçou a cobran-

ça de informações sobre a 
construção do reservatório 
de água de 200 mil litros 
no Conjunto Habitacio-
nal Lurdes Abel. Para ele, 
é preciso esclarecer a res-
ponsabilidade da obra, que 
estava com verba prevista, 
mas não foi executada. 

O vereador criticou o De-
partamento de Esportes, 
devido a falhas que gera-
ram transtornos no fim de 
semana. Segundo Doca, 
com a retomada dos jogos 
de futebol, os banheiros do 
estádio precisam ser libera-
dos, além de bolas e redes, 
principalmente para os ti-
mes da Fazenda Itapeva.

Para Doca, falta incenti-
vo por parte do diretor que 
está frente da pasta. 

Ernesto Brigati
Brigati cobrou explica-

ções sobre a estação de tra-
tamento de esgoto do Con-
junto Habitacional Lurdes 
Abel, que está desativada. 
Segundo ele, a ETE chegou 
a ser utilizada por um curto 
prazo de tempo, menos de 
um ano.

Alexandre Fontolan
O presidente da Câmara 

de Rafard, vereador Ale-
xandre Fontolan destacou 
a conquista de R$ 200 mil 
para a Saúde, através de 
emenda junto ao deputado 
Rogério Nogueira.

Ele se posicionou favorá-
vel ao pedido do vereador 
Pedrinho, para construção 
de lombada na avenida São 
Bernardo.

Vereadores e familiares posam com os homenageados da noite, Vicente Neto (Defesa Civil) e Chico Rebete (Rádio R FM)

Divulgação/Câmara de Rafard

Capivari recebe doação de 500 cestas 
básicas do Governo do Estado de SP

Na manhã de quarta-
-feira, dia 1º de setembro, 
a Secretaria de Desenvol-
vimento Social recebeu 
500 cestas básicas vindas 
do Fundo Social do Estado 
de São Paulo.

A doação realizada pela 
Primeira-dama do estado 
e Presidente do Fundo So-
cial estadual, Bia Dória, tem 
o intuito de fortalecer no 
combate aos efeitos gerados 
pela pandemia.

Com 16,3 quilos cada, 
as cestas básicas vem com 

alimentos como: bolacha, 
arroz, feijão, macarrão, leite 
em pó, açúcar, óleo, carne 
seca, sardinha, molho de 
tomate e sal.

Desde o início da pande-
mia, o Governo de São Pau-
lo criou uma ampla rede de 
apoio e os principais progra-
mas Vale Gás e Bolsa Trabalho.

As cestas básicas serão 
entregues a famílias em si-
tuação de vulnerabilidade, 
que serão identificadas pela 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Social.

“Sabemos das dificulda-
des que diversas famílias 
ainda enfrentam com o 
efeito da pandemia e es-
sas cestas irão nos ajudar 
no trabalho que já estamos 
realizando com centenas de 
famílias” disse o secretário, 
Ramon Bisin.

Para mais informações 
entre em contato com o 
CRAS da sua região ou pelos 
telefones: (19) 3491-1645, 
(CRAS Conviver), 3491-
5495, (CRAS Cidadania) e 
3491-9317 (Secretaria).
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Vereadores discutem 
políticas públicas com 
representantes do social

Com objetivo de estrei-
tar a relação entre o Le-
gislativo e o Executivo, o 
presidente da Câmara de 
Rafard, Alexandre Ferraz 
Fontolan, e o vereador 
Luis Fernando Zape, re-
ceberam no gabinete, re-
presentantes da Assistên-
cia Social do município.

A reunião aconteceu 
na segunda-feira (30) e 

contou com a presença 
da diretora do Depar-
tamento de Assistência 
Social de Rafard, Helena 
Francisco da Silva (Hele-
ninha), da coordenadora 
do CRAS, Andréia Fonto-
lan, e da assistente social, 
Bruna Simionatto.

Segundo Fontolan, a re-
união foi muito produtiva, 
com apresentação das po-

líticas de assistência social 
adotadas no município e 
as ações que o setor vem 
realizando para amenizar 
os efeitos da pandemia.

“Pudemos discutir al-
guns projetos e melhorias 
para a área. Também fo-
mos informados sobre a 
retomada de alguns ser-
viços socioassistenciais”, 
conta o presidente.

Da esquerda para a direita: Zape, Bruna, Fontolan, Andréia e Heleninha

Divulgação/Câmara de Rafard

Ex-presidente do Fundo Social e mãe 
do prefeito de Rafard morre aos 66 anos

O último domingo (29), 
foi de tristeza na ‘cidade co-
ração’. Pelas redes sociais, 
o prefeito de Rafard, Fábio 
dos Santos, informou o fale-
cimento da sua mãe, Maria 
de Souza Santos.

“Com o coração parti-
do informo o falecimento 
da minha querida mamãe, 
aquela que me ensinou 
tudo o que sei. Não consi-
go explicar tamanha dor, só 
peço a Deus que ajude-nos 
a superar este momento e 
que a acolha em seus braços 
de Pai”, lamentou Fabinho.

Maria tinha 66 anos e 
presidiu, por alguns meses, 
o Fundo Social de Solidarie-
dade do município. Além de 
Fabinho, ela deixa também 
os filhos Jonas, Isac, Midian 
e Ester. 

O corpo foi velado na 
segunda-feira (30), no ve-
lório municipal de Rafard e 
o sepultamento aconteceu 

no mesmo dia, às  16h, no 
cemitério municipal São 
Judas Tadeu.

Em fevereiro deste ano, 
Maria concedeu uma entre-
vista exclusiva para o jornal 
O Semanário, onde contou 
um pouco da sua história.

Natural no Paraná, onde 
teve uma infância difícil, ela 

revelou que ainda quando 
criança, trabalhou no cor-
te de cana para ajudar no 
sustento da família. Casou 
jovem, com 16 anos, e com 
25 anos veio para Rafard, 
onde morou, por muitos 
anos, na zona rural.

Para criar os filhos, Maria 
seguiu trabalhando pesado 
no corte de cana e também 
passou pela lavoura de café. 
Depois veio o trabalho de 
doméstica e de auxiliar de 
cozinha, no Capivariano 
Futebol Clube.

Boa parte de sua vida, ela 
viveu em Rafard, onde criou 
os filhos com dificuldade, 
mas, afirmando que é na 
Cidade Coração, onde foi 
muito feliz.

A equipe do jornal O Se-
manário presta condolên-
cias e deixa os mais sinceros 
pêsames aos familiares e 
amigos de Maria de Souza 
Santos.




