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Abuso sexual: 
dois homens 
são presos 
em menos 
de 24h em 
Capivari 
pela Polícia 
Civil
Homens foram presos 
pela Polícia Civil de 
Capivari, pelo crime de 
estupro de vulnerável.
Página 8

Prefeitura constrói 
rampa e escada 
de acesso entre os 
bairros Popular e 
Lurdes Abel
Governo municipal está investindo R$ 100 
mil de recursos próprios. Página 9

Incêndios são registrados desde a terça-feira (28). Fumaça difi culta visibilidade em rodovias e atrapalha a respiração.  Página 11

Número de vacinados 
aumenta e casos de 
Covid despencam
Serviço de Saúde de Rafard passou 
atender pacientes Covid no Espaço 
Pediátrico. Há mais de dois meses cidade 
não registra óbitos pela doença. Página 5

Incêndios são registrados desde a terça-feira (28). Fumaça difi culta visibilidade em rodovias e atrapalha a respiração.  

Número de vacinados 

Fabinho anuncia 
conquista de um 
caminhão pipa
Recurso de R$ 450 mil será destinado à 
Rafard, em breve, pelo Governo do Estado 
de São Paulo. Página 8

Nove 
mulheres 
rafardenses 
recebem o 
Prêmio 
Mulher 
Destaque
Homenagens foram 
entregues pelos 
vereadores da Câmara 
Municipal de Rafard, 
durante a sessão ordinária 
de terça-feira (28).
Página 12
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A primeira família foi 
formada no Éden por 
Deus, o mesmo Criador 
ordenou aos filhos de Adão 
e Eva que se unissem em 
matrimônio. Um lar sem 
filhos é como um jardim 
sem flores. Os filhos são 
herança do Senhor e lhes 
somos responsáveis, como 
propriedades de Deus, são 
os mais novos membros da 
família de Deus. Devido a 
certos problemas, alguns 
têm filhos especiais de-
pendentes, mas o Senhor 
parece compensar por do-
tá-los de mais afetividade e 
eles auxiliam os pais buri-
lando suas asperezas tor-
nando-os mais pacientes.

Alguns interpretam mal 
a ordem divina: “multipli-
cai-vos e enchei a terra” 
(Gn. 1:28), e sem conside-
rarem se podem ou não 
sustentar uma grande fa-
mília, dar-lhe instrução e 
cuidados, enchem a espo-
sa de filhos. Isto é um grave 
erro para com a mãe, para 
com as crianças e com a 
sociedade que terá de sus-
tentá-los. Dei uma cabra 
leiteira para minha mãe e 
ela repassou a uma famí-
lia pobre que tinha 13 fi-
lhos. Diziam ser a vontade 
de Deus. O Senhor não é 
honrado quando o casal 
tem uma prole que não 
pode sustentar. Pouco é 
considerado o destino dos 
filhos, cargas pesadas são 
impostas à mãe, sua saúde 
fica debilitada, seu espíri-

to desencorajado ao ver 
que não consegue cuidar 
do seu rebanho. O esposo 
deve ponderar estas coi-
sas e não sobrecarregar, 
oprimir e exaurir a saúde 
física e mental da mãe de 
seus filhos destruindo sua 
vida social e aumentando 
a miséria de seu lar. Mari-
dos desleixados, irascíveis, 
impacientes, mal humora-
dos, que não conseguem 
ter o controle de si mes-
mos, não devem ter filhos. 

Muito depende dos pais 
se trarão filhos para serem 
uma bênção ou maldição 
para a sociedade. Os hábi-
tos, os vícios e a condição 
física, quase sempre, se 
perpetuam nos filhos, pela 
geração e pelo exemplo. A 
vida de dissipação e o uso 
de bebidas alcoólicas cor-
rompem o sangue, excitam 
as paixões e produzem en-
fermidades de toda espé-
cie. Regra geral, cada pai 
intemperante transmite à 
descendência sua imbe-
cibilidade, licenciosidade, 
inclinações e más tendên-
cias; outorga-lhes enfer-
midades do seu próprio 
sangue, aumentando a 
angústia e o sofrimento do 
mundo. Quanto mais no-
bres os objetivos, mais ele-
vados serão os dotes men-
tais e físicos. Cada um deve 
considerar o legado que 
está deixando aos descen-
dentes, pois estamparão 
no caráter deles a sua pró-
pria imagem moral. Mui-

tos tirarão, tarde demais, 
lições humilhantes ao ver 
suas próprias imperfeições 
gravadas na personalida-
de de seus filhos e filhas e 
terem de prestar contas à 
sociedade e a Deus.

O casal deve evitar gros-
seria e rudeza e praticar a 
mansidão no trato entre 
eles mesmos e para com 
os filhos. A negligência 
do passado torna a tare-
fa de correção dos filhos 
mais difícil, neste caso, a 
paciência, o amor, a con-
fiança em Deus ainda é o 
melhor caminho do êxito. 

O lar é um reduto sa-
grado onde ninguém tem 
o direito de ali se intro-
meter. Marido e esposa 
devem ser tudo um para o 
outro, e não devem ter se-
gredos entre eles, a esposa 
deve sepultar as faltas do 
companheiro e ele, da es-
posa. Podemos ter muitos 
amigos e parentes, mas na 
vida do lar ninguém deve 
interferir. O pai é o cabeça 
da família, o laço forte que 
une a mãe e os filhos, é o 
governador do lar; na sua 
ausência a mãe exerce esse 
papel. Grande é sua res-
ponsabilidade de refletir 
nos familiares o caráter de 
Cristo, e não pode fraque-
jar, nem trair o seu papel. 
A esposa e filhos esperam 
dele amor, interesse, pro-
teção, apoio e guia. Sejam 
quais forem seus cuida-
dos e perplexidades nos 
afazeres, não permita, ele 

que coisa alguma contris-
te sua família. Leve para 
o seu lar as mesmas pala-
vras agradáveis e cordiais, 
o mesmo sorriso com que 
tratou seus amigos. 

Como líder de equipe, 
precisa incentivar a espo-
sa, agradecer e elogiar o al-
moço, apreciar a aparência 
dela e os acertos dos filhos, 
estimulá-los a progredir 
e praticar a cooperação 
nos trabalhos domésticos. 
Sempre que possível o es-
poso deve aliviar os tra-
balhos árduos da compa-
nheira. Há uma oportuna 
lição na história de Jacó. 
Na sua viagem de regresso 
para sua terra, encontrou 
seu irmão Esaú, que lhe 
ofereceu para escolta-lo no 
restante da peregrinação. 
Jacó, gentilmente recusou 
agradecido e cauteloso di-
zendo: estes meninos são 
tenros e tenho ovelhas e 
vacas de leite se forçadas 
morrerão, eu seguirei no 
passo dos meninos até 
chegar em Seir. (Gn. 33:13-
14). Os pais não devem exi-
gir dos menores a ligeireza 
dos adultos, mas pacien-
temente adestrá-los no 
caminho do Senhor como 
bom cidadão para a felici-
dade deles e da sociedade. 

Deus nos oriente neste 
difícil mister de constituir 
a família conforme o plano 
de Deus.
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Família no plano de Deus
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Comentarista Casagrande e a prisão mental

, bacharel em Direito 
com especialização em dependência química na USP/SP/GREA
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O ser é um espírito, que 
opera uma mente, que 
opera um cérebro, que 
opera um corpo. Hoje a 
ciência diz que não há se-
gredo na mente que seu 
corpo não revele.

Dessa forma, entende-
mos que mesmo que o 
espírito permaneça ati-
vo, todo corpo necessita 
de descanso, toda mente 
precisa de repouso.

Casagrande confessa 
que usou e abusou de ál-
cool e outras drogas por 38 
anos e só parou quando 
chegou no fundo do poço, 
perdendo o casamento e 
sendo internado involun-
tariamente pelos filhos, 
quando capotou um car-
ro (setembro de 2007). Ele 
diz que nada de mais sério 
ocorreu além dos danos 
materiais, mas que esses 
lhe trouxeram a oportuni-
dade que a família deu de 
reabilitar-se.

Muitos, nessa hora, 

usam no nome de Deus. 
“Deus protegeu.” “Salvo 
por Deus.” E a pergun-
ta que não quer calar é: 
quem usa álcool ou drogas 
e dirige um veículo, com a 
distorção de suas faculda-
des intelectuais, está pro-
tegido por Deus e seus atos 
são irrepreensíveis? Visto 
que bebeu e usou droga, 
mas não estava pensando 
e nem desejando aciden-
tes ou morte, comete um 
erro ou um crime?

A resposta é taxativa: em 
vez de cometer um erro, 
comete dois, pois estava 
privado, voluntariamente, 
de sua razão para satisfa-
zer paixões brutais, da sua 
doença (dependência quí-
mica de substâncias psi-
coativas). (2)

O comentarista da Glo-
bo conta que começou a 
usar drogas, como a ma-
conha, aos 14 anos, por-
que esse era um estilo de 
vida valorizado por uma 

parcela dos jovens de sua 
época. Gostava demais 
do cantor Jim Morrison, 
e hoje Casagrande vê que, 
por falta de entendimen-
to de sua parte, não con-
seguiu canalizar aquilo 
que o músico trazia de 
bom (não aproveitava as 
músicas para dançar, não 
aproveitava as letras para 
refletir), mas canalizava 
suas próprias energias na 
glamourização do estilo 
de vida do cantor, que era 
de uso de drogas, com a 
idealização do “morrer 
jovem”. (3)

Se inicialmente o uso de 
drogas é voluntário (usa-
-se ou bebe-se de vez em 
quando, junto dos ami-
gos, num “esquenta”, por 
exemplo, para um baile ou 
festa), com o uso prolon-
gado no tempo, e rotinei-
ro, dispara-se no cérebro 
um dispositivo mental: 
quando é “ligado”, o in-
divíduo entra em estado 

de dependência química, 
caracterizado pela busca 
e consumo compulsivo e 
obsessivo da droga. Nes-
sa fase já não precisa de 
companhia, seus pensa-
mentos atraem para junto 
de si alcoólatras e adictos 
que deixaram o corpo e 
não deixaram a vontade 
de usar ou beber.

 Recuperado, o ex-jo-
gador e comentaria hoje 
faz palestra e dá seu de-
poimento do tratamento 
e da recuperação, cami-
nho pelo qual optou e no 
qual se mantém abstêmio 
do álcool e das drogas – 
a adicção é reconhecido 
pela Organização Mundial 
da Saúde como doença 
crônica.

1) André Luiz (Chico Xavier) – 
Caminho espírita – IDE. 2) Allan 
Kardec – Questão 848 de O Livro 
dos Espíritos – Editora EME. 3) 
“Cocaína e heroína começaram 
a não fazer mais efeito”, Casa-
grande – https://youtu.be/qw-
GLb6cR_vA

Não perca o bom humor. Em qualquer acesso de irritação, há sempre um suicidiozinho no campo de suas forças. 
Não perca a tolerância. É muita gente a tolerá-lo naquilo que você ainda tem de indesejável. Médico espiritual André Luiz (1)

Vitório Talassi
Jornal “O Progresso”

Há exatos 77 anos atrás, mais precisamente em 1º de ou-
tubro de 1944, o jornalista José Miguel Bósio no seu editorial 
do jornal “O Progresso” daquela data, cobrava mais uma vez, 
empenho do prefeito Mário Bernardino para a construção 
do prédio do Grupo Escolar de Rafard.

O cidadão Vitório Talassi, homem de um desprendimento 
ímpar, altruísta, mostrou seu desejo de ver na cidade que 
adotou como sua, doando um terreno de 4.900 metros qua-
drados para a construção da tão sonhada escola. Já havia 
oito anos, desde que se efetivara a doação, e para tristeza da 
família do sr. Vitório Talassi, o mesmo falecera antes mesmo 
que pudesse ver iniciar as obras da escola que sonhou para 
Rafard.

Reproduzo abaixo, na íntegra, o editorial escrito por Bósio 
para facilitar a leitura do caro leitor: 

“Grupo Escolar - Embora estejamos já com os dedos cale-
jados de tanto bater na velha tecla, ainda persistimos, agora, 
mais esperançosos, para a construção do Grupo Escolar local 
– o maior anhelo do povo rafardense e daqueles que prezam 
sua terra, seu município, e desejam fazer algo de bom para 
a comunidade.

Finalmente Rafard terá seu grupo escolar. Assim o lemos 
no Boletim Oficial do Estado, número de agosto.

O terreno doado pelo benemérito cidadão Vitório Talassi, de 
saudosa memória – reflexo de um coração boníssimo, de uma 
ação jamais olvidável, que bem demonstra a elevada visão e 
o desinteresse particular do seu doador – o terreno, repetimos 
está situado em ótimo lugar, medindo 4.900 m2.

Ora, o sr. dr. Fernando Costa, íntegro Interventor Federal, 
determinou: ‘a construção deverá ser iniciada desde logo, ten-
do ficado, entretanto, estabelecido que os terrenos para esse 
fim destinados pelas respectivas prefeituras, deverão preferen-
cialmente corresponder a uma quadra, não podendo, contu-
do, possuir área inferior a 5.000 metros quadrados’.

Temos feito sentir ao Prefeito Mário Bernardino a necessi-
dade imperiosa de adquirir – amigavelmente ou, em última 
hipótese, por desapropriação – o restante do terreno neces-
sário a perfazer o total de 10.000 metros quadrados. E s. s. 
tem demonstrado boa vontade. Cremos, porém, ser necessário 
liquidar esse assunto no mais breve tempo possível: sem o 
terreno não se construirá o Grupo Escolar e este, há mais de 
oito anos, está sendo prometido e ansiosamente aguardado.

O Brasil precisa de homens fortes intelectualmente e para 
tanto é necessário que também o prédio para a instrução pri-
mária seja amplo, confortável, adequado, seguindo o tempo e 
segundo as necessidades do lugar, para melhor descortino da 
própria inteligência. O nosso já cumpriu a sua missão. Lógico 
é que lhe dêem um substituto à altura do nosso mérito e em 
conformidade com a necessidade da população”. 

O jornal “O Progresso” como se depreende da leitura do 
editorial acima, não deu tréguas às autoridades responsáveis 
à época pelo início da construção da nossa primeira escola 
em prédio próprio, sempre dando destaque à doação feita 
por Vitório e sua esposa Florinda.

Vitório Talassi faleceu aos 27 de julho de 1944, com 84 
anos de idade em Raffard, sem que pudesse ver pelo menos 
o lançamento da pedra fundamental ou o início das obras 
da tão sonhada escola no terreno doado por ele e sua esposa 
Florinda. 

Posteriormente, o prefeito de Capivari à época, declarou 
por Decreto-Lei Municipal sob nº 64.1944, como “gratuito e 
perpétuo” o jazigo em que foi sepultado o doador do terreno, 
e numa homenagem póstuma, colocou o nome de Vitório 
Talassi na rua onde hoje se localiza a referida instituição 
escolar construída.

O Brasil precisa urgentemente de mais “Homens” da es-
tirpe, do altruísmo e do patriotismo de Vitório Talassi e de 
“Mulheres” tal como foi a sra. Florinda, sua esposa.
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ECOSPORT XLS 2007
Vendo, prata, 1.6, fl ex, R$ 26.500,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

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

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

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

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

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

GOL CITY 2015
Vendo, 2015, prata,  f lex,  R$ 
31.900,00. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV – indeterminado

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

IDEA ATTRATIVE 2015
Vendo, preta, 1.4, fl ex, R$ 39.900,00. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

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

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

MOBI DRIVE 2018
VENDO, 1.0, prata, fl ex, R$ 43 mil. 
Tratar pelo fone: 3491-3114. MV – 
indeterminado

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

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

ETIOS XS 2018
Vendo, branco, 1.5, fl ex, automático, 
R$ 56.900,00. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV – indeterminado

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

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

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

RANGER LIMITED 2019
Vendo, 3.2, 4x4, cinza, diesel, R$ 
202.900,00. Tratar pelo fone: 3491-
3114. MV – indeterminado

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

GOL CL 2015
Vendo, fl ex, cinza, 1.0, R$ 37 mil. 
Tratar pelo fone: 3492-5543. PV – 
indeterminado

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diversos

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

IMÓVEIS  |  VEÍCULOS  |  EMPREGOS

NEGÓCIOS & OPORTUNIDADES

Veículos

Classificados

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

 GABRIEL HENRIQUE GIARDINI DE CAMPOS e GREISILENE CAR-
VALHO, sendo o pretendente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, aos 
13/09/1997, profi ssão: servente, estado civil: solteiro, domiciliado e resi-
dente em Rafard-SP, Rua Ênio Fornaziero, 59, Popular, fi lho de José Car-
los de Campos e Carolina Aparecida Giardini; e a pretendente: natural de 
Campinas-SP, onde nasceu, aos 14/04/1994, profi ssão: do lar, estado ci-
vil: divorciada, domiciliada e residente em Rafard-SP, Rua Ênio Fornazie-
ro, 59, Popular, fi lha de Nereovaldo de Carvalho e Márcia Tereza Albano.
 Rafard, 28 de setembro de 2021.

JULIANO APARECIDO ANDRELLO e ALINE PIAZZA DE AN-
DRADE, sendo o pretendente: natural de Rafard-SP, onde nasceu, aos 
17/09/1978, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, domiciliado e 
residente em Rafard-SP, Rua Allan Rolim Barboza, 302, Casas Populares, 
fi lho de José Carlos Andrello e Claudete Melicardi Andrello; e a preten-
dente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, aos 09/05/1987, profi ssão: 
funcionária pública, estado civil: solteira, domiciliada e residente em 
Capivari-SP, Rua Benedita Gonçalves Quagliato, 127, Jardim Gênova, 
fi lha de José Carlos de Andrade e Maria de Fátima Piazza Andrade.
 Rafard, 28 de setembro de 2021.

JOSÉ APARECIDO VERONEZE e REBECA AMÁLIA DA SIL-
VA, sendo o pretendente: natural de Rafard-SP, onde nasceu, aos 
23/05/1976, profissão: auxiliar de produção, estado civil: solteiro, 
domiciliado e residente em Rafard-SP, Rua Guilherme Souza, 30, 
Lourdes Abel, filho de Pasqual Veroneze Neto e Miriam Benedita 
Lopes Abel; e a pretendente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, 
aos 19/03/1985, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, domi-
ciliada e residente em Rafard-SP, Rua Guilherme Souza, 30, Lourdes 
Veroneza, fi lha de Roberto Luiz da Silva e Mirian Armelin da Silva.
 Rafard, 29 de setembro de 2021.

Rosane Mila Peixoto - Ofi cial e Tabeliã
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23/09 - Ghiovana Ferreira Lima - 20 anos
23/09 - Santo Ferraretto - 82 anos
24/09 - Francisco Ignacio de Paula - 84 anos
29/09 - Matildes Vieira Rodrigues - 76 anos
29/09 - José Forti - 80 anos
29/09 - Nelson Gonçalves - 80 anos

    19 3496.1747    19 3496.1747
ANUNCIE / ASSINE

VENDO UMA 
LOJA LUCRATIVA
Loja do ramo de celular altamente 

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

Oração de Santo Expedito
Meu Santo Expedito das Causas justas e urgentes, interceda por 
mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo, socorre-me nesta hora de 
afl ição e desespero. Vós que sois o Santo dos afl itos. Vós que sois 
o Santo das causas urgentes, proteja-me, ajuda-me, dai-me força, 
coragem e serenidade. Atenda ao meu pedido. (fazer o pedido): Meu 
Santo Expedito! Ajuda-me a superar estas horas difíceis, proteja-me 
de todos que possam me prejudicar, proteja a minha família, atenda 
a meu pedido com urgência. Devolva-me a Paz e Tranquilidade. Meu 
Santo Expedito! Serei grato pelo resto da minha vida e levarei seu 
nome a todos que tem fé. Amém. (Rezar 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e 
fazer o sinal da cruz). V.C.S.M.

Oração Nossa Senhora Aparecida
Querida Mãe Nossa Senhora Aparecida, Vós que nos amais e nos 
guiais todos os dias, vós que sois a mais bela das Mães, a quem 
eu amo de todo o meu coração. Eu vos peço mais uma vez que me 
ajudeis a alcançar uma graça. Sei que me ajudareis e sei que me 
acompanhareis sempre, até a hora da minha morte. V.C.S.M.

Oração de Santo Expedito
Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes interceda por 
mim junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo, socorra-me nesta hora de 
afl ição e desespero, meu Santo Expedito. Vós que sois um Santo 
guerreiro, Vós que sois o Santo dos afl itos, Vós que sois o Santo dos 
desesperados, Vós que sois o Santo das causas urgentes, proteja-me. 
Ajuda-me, Dai-me força, coragem e serenidade. Atenda meu pedido 
(fazer o pedido). Meu Santo Expedito! Ajuda-me a superar estas horas 
difíceis, proteja de todos que possam me prejudicar, proteja minha 
família, atenda ao meu pedido com urgência. Devolva-me a paz e a 
tranquilidade. Meu Santo Expedito! Serei grato pelo resto de minha 
vida e levarei seu nome a todos que têm fé. Muito obrigado, Meu 
Santo Expedito! V.C.S.M.
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Número de vacinados aumenta e 
casos de Covid despencam na região

CORONAVÍRUS  | Serviço de Saúde de Rafard passou atender pacientes Covid no Espaço Pediátrico; há mais dois meses Rafard não registra óbitos pela doença

Desde janeiro deste ano, 
quando começou a vacina-
ção contra a Covid-19 no 
Brasil, a esperança era de 
que o número de novos ca-
sos e mortes causadas pela 
doença começasse a cair. 

Nos últimos dois meses, 
apesar do surgimento das 
novas variantes, o resultado 
das vacinas começou a apa-
recer. A redução dos casos 
e a desocupação dos leitos 
das Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI) dá um novo 
ânimo na esperança pelo 
fim da pandemia. 

Os números são anima-
dores. No interior do Esta-
do, Equipes de Saúde de 
municípios como Rafard, 
Capivari e Mombuca con-
firmam a redução do nú-
mero de novos infectados. 
Nas mesmas cidades, têm, 
ainda, o alívio nos leitos de 
UTI’s, antes lotados, e tam-
bém a redução do número 
de óbitos causados pelo 
Novo Coronavírus.

Em Rafard, segundo a 
Diretoria de Saúde, houve 
uma redução de 97% nos 
casos de Covid-19 nos úl-
timos dois meses. No auge 
da pandemia, a Unidade 
de Saúde chegou a regis-
trar mais de 60 novos casos 
num só dia. 

Na última semana, os 
boletins mostram que são 
menos de dois casos con-
firmados por dia. O núme-
ro de óbitos também caiu. 
O último aconteceu no dia 
17 de julho.

No município, a equipe 
de saúde está otimista e já 
fala na possibilidade de um 
retorno gradual dos atendi-
mentos dentro da normali-
dade, seguindo o padrão de 
antes da pandemia. 

“Com o avanço da vaci-
na e com cada vez menos 
casos de Covid no muni-
cípio, já estudamos a pos-
siblidade de transferir os 
atendimentos para o in-
terior da Unidade Básica 
de Saúde, adotando, sem 
dúvida, as medidas de se-
gurança”, diz o diretor de 
Saúde de Rafard, Vanderlei 
Cocato Borges. 

Embora com uma por-
centagem menor que Ra-
fard, Mombuca também 
vive dias mais tranquilos 
com a redução do número 
de casos de Covid-19. Se-
gundo dados, atualizados 
pela Diretoria Municipal 

de Saúde, a contaminação 
pelo vírus caiu em mais de 
40%. A incidência de mor-
tes pela doença também 
cessou. Há pouco mais de 
um mês, não há registro 
de novos óbitos, o último 
confirmado foi no fim de 
agosto.

Os infectados pelo co-
ronavírus também estão 
em queda em Capivari. Se-
gundo nota da Secretaria 
Municipal de Saúde, nos 
últimos dois meses, a redu-
ção foi uma das maiores já 
registradas desde o início 
da vacinação.

Um comparativo dos 
últimos 120 dias mostra 
bem este resultado. Entre 
28 de maio e 28 de julho, 
em apenas 60 dias, Capi-
vari registrou 1.662 casos 
confirmados da doença, e 
um total de 49 mortes por 
coronavírus. 

Já no período de 29 de 
julho a 28 de setembro (úl-
tima terça-feira), foram 344 
casos de infectados e regis-
tro de oito óbitos. Nota-se, 
que no prazo de dois meses, 
o número de novos casos 
foi cinco vezes menor, com 
41 mortes a menos. 

No boletim da Vigilância 
Epidemiológica da última 
terça-feira (28), Capivari 
registrou apenas 2 novos 
casos da doença, e a não 
ocorrência de novos óbitos 
desde o dia 31 de agosto. 

A ocupação de leitos de 
UTI e também os clínicos, 
mantém-se zerado desde 
o último boletim, tanto na 
Santa Casa de Misericór-
dia, quanto no Hospital 
Unimed. 

Apesar dos números 
animadores, o Serviço de 
Saúde dos três municípios 
são unanimes na orienta-
ção de que as medidas de 
prevenção devem conti-
nuar, e reforçam que a pan-
demia ainda não acabou, 
sendo indispensável o uso 
de máscaras, o distancia-
mento e a atenção às doses 
da vacina. 

Vacina
Em Rafard, de acordo 

com a Diretoria Municipal 
de Saúde, mais de 60% da 
população já tomou pelo 
menos uma dose da vacina 
contra a Covid-19. Até a 
manhã desta quinta-feira 
(30), o total de vacinados 
com a primeira dose era 

de 7.545 moradores. 
Já a imunização com-

pleta com a segunda dose 
são 4.224, e com dose úni-
ca, 246 pessoas. O total de 
doses aplicadas no muni-
cípio, até a última atuali-
zação, é de 12.015. 

Segundo o diretor de 
Saúde, Rafard segue vaci-
nando adolescentes com 
12 anos ou mais, sem co-
morbidades. Tem também 
a dose de reforço para os 
idosos a partir dos 60 anos. 

“Já foram aplicadas 83 
doses de reforço em ido-
sos. A partir da próxima 
semana, também já vamos 
iniciar a dose de reforço 
para os profissionais de 
Saúde. Hoje, no Serviço de 
Saúde do município, são 
74 profissionais, todos vão 
receber o reforço vacinal”, 
explica Cocato. 

Em Capivari, de acordo 
com os dados do Portal 
Vacina Já, do Governo do 
Estado, 41.243 pessoas já 
tomaram a primeira dose 
da vacina. Destes, 28.054 
já estão com a imunização 
completa com a segunda 
dose, e 283 pessoas toma-
ram a dose única.

O município também 
está vacinando adoles-
centes com idade de 12 
anos ou mais, e a dose de 
reforço está sendo aplica-
da em idosos a partir dos 
60 anos. Para ser imuniza-
do, os moradores devem 
comparecer, de segunda a 
sexta-feira, nos postos de 
saúde dos bairros, das 13h 
às 15h, ou também no sa-
lão de festas da Igreja Ma-
triz de São João Batista, das 
8h às 15h. 

Em Rafard, o Serviço de 
Saúde mantém o posto de 
vacinação no prédio da 
escola Benedita Almei-
da Vendramin, próximo 
à Unidade de Saúde. Em 
Mombuca, as doses de va-
cina contra a Covid estão 
disponíveis na Unidade de 
Saúde, com agendamento. 

Retorno das 
atividades 
A Diretoria Municipal 

de Cultura e Esporte deve 
anunciar nas próximas 
semanas a retomada das 
atividades esportivas, cul-
turais e de lazer em Rafard.

Nas atividades de dança 
estarão de volta as aulas de 
balé, jazz e o Projeto Dan-

çarte. Também retomam 
as aulas da Banda Marcial 
e as atividades esportivas 
como futsal, futebol e vôlei 
para a Terceira Idade.

Mesmo com o retorno 
das atividades em grupo, 
a Diretoria Municipal de 
Saúde informou que serão 
mantidas as medidas de 
segurança. 

Segundo o diretor de 
Saúde, Vanderlei Cocato, 
o Comitê Municipal de 
Contingenciamento da 
Covid-19 esteve reunido 
na semana passada e es-
tabeleceu critérios para 
a retomada de atividades 
esportivas, culturais e tam-
bém para a Rede Municipal 
de Educação.

O uso de máscaras, ál-
cool em gel e grupos re-
duzidos continua valendo 
para todas as atividades. 
Além disso, Cocato expli-
cou quais serão as medi-
das adotadas em casos 
suspeitos ou confirmados 
de Covid.

“Se numa sala de aula 
ou num grupo de ativida-
des esportivas ou culturais 
tiver um caso suspeito de 
Covid, o aluno será afasta-
do por 10 dias. Depois de 
feito o teste, se o resultado 
for positivo, toda a turma 
ou classe terá as atividades 
suspensas também por 10 
dias”, disse o diretor.

Dois meses da UTI 
na Santa Casa
A terça-feira (28) tam-

bém marcou outro dado 
importante. A Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) da 
Santa Casa de Misericór-
dia de Capivari chegou a 
marca de dois meses de 
funcionamento.

A abertura foi anunciada 
em coletiva de imprensa, 
no dia 28 de julho. O local 
segue sendo usado apenas 
para atendimento a casos 
de Covid-19, e segundo o 
governo municipal, com 
uma equipe ágil, vem atin-
gindo níveis de excelência 
entre os pacientes.

Em nota, a Prefeitura de 
Capivari informou que du-
rante os primeiros 60 dias 
de funcionamento, 56 pa-
cientes já passaram pela 
unidade, sendo atendidos 
por 10 médicos, seis enfer-
meiros, quatro fisiotera-
peutas, quatro profissionais 
de apoio de 15 técnicos de 

enfermagem, responsáveis 
por prestar auxílio aos pa-
cientes que estão em busca 
da recuperação.

De acordo com dados 
levantados pela Fundação 
Oswaldo Cruz, menos de 
10% dos municípios do 
Brasil possuem UTI. Em 
Capivari, a unidade voltou 
a funcionar após um perío-
do de 10 anos de inativida-
de. Recentemente, foram 
recebidos R$ 100 mil em 
novos equipamentos para 
atender os sete leitos dis-
poníveis.

O prefeito Vitor Ricco-
mini comemora a impor-
tância desta data. “Hoje es-
tamos felizes em celebrar 
dois meses de funciona-
mento da UTI em Capivari, 
temos funcionários empe-
nhados em salvar vidas a 
todo custo e equipamentos 
que permitem que todos os 
pacientes sejam atendidos 
da melhor forma possível. 
Muito em função disso, os 

investimentos em Saúde 
não vão parar por aqui”, 
conclui.

Segundo o governo 
municipal, graças ao bom 
atendimento prestado pela 
unidade, somado ao avan-
ço da vacinação contra a 
Covid-19 em Capivari, a 
UTI da Santa Casa se en-
contra com todos os leitos 
disponíveis.

A UTI ainda seguirá 
atendendo estritamente 
casos de Covid-19, por 
tempo indeterminado. “A 
administração da Santa 
Casa informa que, como 
não existem registros de 
Covid-19 que necessita-
riam de atendimento da 
UTI, a equipe trabalha em-
penhada no atendimento 
aos pacientes internados 
em leitos de retaguarda 
de emergência, ou seja, 
pacientes em estado gra-
ve que possuem outras 
comorbidades”, encerra a 
nota.

Freepij
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NOVELAS

Império – Globo – 21h - sexta-feira: José 
Alfredo questiona Maria Marta. Maria Marta 
agradece Josué. Téo Pereira conta a Maurí-
lio que Silviano é ex-marido de Maria Marta. 
Reginaldo deita na cama de Cora e a assusta. 
Cora enfrenta Reginaldo. Xana diz a Naná que 
ouviu um barulho estranho na vizinhança. Or-
ville, Naná e Xana vão à casa de Cora. Orville 
chama Carmem a mando de Cora. Maurílio vai 
ao apartamento de Téo Pereira. Maria Marta 
vê, de longe, José Alfredo sendo transferido 
da delegacia. Maurílio e Téo conversam. Mau-
rílio chantageia Maria Marta. Xana liga para 
Elivaldo e conta o que aconteceu na casa da 
família dele. Cristina e Antoninho conversam. 
Maria Clara e Amanda falam sobre Léo. José 
Pedro, João Lucas e Maria Clara falam sobre o 
pai. Elivaldo encontra Cristina na joalheria Im-
pério. Cora conversa com um policial. Cristina 
e Elivaldo consolam Cora. José Alfredo recebe 
um bilhete misterioso.

Pega Pega – Globo – 19h - sexta-feira: Ti-
mó teo tira Mô nica da cadeia para ajudá -lo a 
roubar Malagueta. Jú lio consegue gravar a fala 
de Malagueta sobre o roubo ao hotel. Expedi-
to conta a Antô nia que Mô nica fugiu da cadeia. 
Antô nia pergunta a Evandro se ele sabe onde 
Mô nica está . Júlio vê Arlete entrando no hotel 
e fi ca curioso para saber o que faz ali. Borges 
reluta em aceitar a proposta de Eric para mo-
rar no hotel enquanto a casa não é reconstruí-
da, mas acaba aceitando. Arlete se surpreen-
de ao ver Jú lio em seu tá xi.

Nos Tempos do Imperador – Globo – 18h - 
sexta-feira: Jamil provoca Guebo ao ver Sa-
muel com Zayla. Clemência foge, e Quinzinho 
inventa para Vitória que foi ela quem vendeu 
seus imóveis. O jornal de Tonico é invadido. 
Borges e Tonico ferem Guebo, mas não con-
seguem descobrir sua identidade. Pedro deci-
de casar Isabel e Leopoldina, e pede que Te-
resa e Luísa trabalhem juntas no levantamento 
de pretendentes. Guebo pede ajuda a Pilar. No 
dia do casamento de Tonico e Dolores, Pilar 
sequestra a irmã com a ajuda de Guebo.

Malhação – Globo – 17h30 - sexta-feira:
Duca explica a Karina que esta à procura de 
provas contra Lobão. Henrique decide não 
esperar Jade e Lucrécia se desculpa com o 
menino e Heideguer. Duca fotografa docu-
mentos da Khan. Jade confessa para Lucrécia 
que estava com Cobra e é repreendida pela 
mãe. Heideguer afi rma a Henrique que irá lhe 
revelar os verdadeiros negócios da família. Ka-
rina discute com Nat. Henrique dispensa Jade. 
Edgard consola Jade. Nat e Duca conseguem 
provas sobre o esquema de apostas de Lobão 
no campeonato Warriors. Karina sente falta de 
Pedro e Cobra aconselha a amiga a não desis-
tir do menino. Bianca convence João a gravar 
o comercial. Lobão e Gael se preparam para 
receber o resultado do teste de DNA. Karina 
pede ajuda a Sol para reconquistar Pedro.

Nazaré – Band – 20h25 - sexta-feira: Emer-
linda ajuda nos cuidados com o bebê e Flo-
riano tenta reatar seu casamento. Erica tenta 
falar com Ana, mas ela se recusa. Verônica 
recebe uma mensagem misteriosa no celular 
e fi ca com medo. Nazaré tem uma parada car-
díaca. Heitor pergunta para Matias se ele está 
interessado em Sofi a e o ameaça. Verônica 
vai até o hospital e tenta atacar Nazaré, mas 
Duarte chega e a impede. Floriano e Emerlin-
da desconfi am da nova funcionária da casa 
de repouso. Bernardo pede para Verônica 
devolver a empresa para Duarte e deixar de 
perseguir Nazaré, pois só assim ele voltará a 
confi ar na mãe.

Chiquititas – SBT – 20h50 - sexta-feira:
Matilde liga para Carmen e conta que abriu 
a boca e disse a verdade para todo mundo. 

Carmen manda Marian fazer suas malas rápi-
do para que viagem com urgência para Suíça.

Te Dou a Vida – SBT - 18:30 - sexta-feira: 
Ernesto diz a Helena que não está de acordo 
em contar a verdade a Nícolas e muito menos 
revelar que Pedro é seu pai biológico. Gabriela 
vai visitar Samuel, mas Rosa não permite que 
o veja. Ernesto visita a mãe e começa a ter 
lembranças dolorosas. Horácio acredita que o 
melhor é que Nícolas saiba a verdade. Pedro e 
Gina decidem se casar em dois meses. Ernes-
to diz a Helena que depois que Nícolas deixar 
o hospital encontrarão o melhor momento 
para contar a verdade e pede a Helena que 
não continuem distanciados. Ernesto destrói 
os carrinhos que Pedro deu a Nícolas. Nelson 
fi ca feliz ao saber que Pedro e Gina decidiram 
se casar. Nícolas recebe alta e Pedro fi ca feliz 
com a notícia.

Coração Indomável – SBT – 18h - sexta-fei-
ra: José Antonio pensa que Eusebio roubava 
a fazenda Narváez e por isso Miguel só tinha 
perdas. A irmã de Maricruz chega à fazenda 
Narváez e quando Santa vê seu fi lho nota uma 
semelhança com Eusébio.

Gênesis – Record – 21h - sexta-feira: José 
tenta sair da armadilha de Neferíades. O fa-
raó Sheshi anuncia uma guerra. Asenate se 
assusta com a postura de Adurrá. José é sur-
preendido novamente com a atitude ousada 
de Neferíades.

FILMES

Alice Através Do Espelho - Globo - 15h - sex-
ta-feira: Alice retorna após uma longa viagem 
pelo mundo e reencontra a mãe. No casarão 
de uma grande festa, ela percebe a presença 
de um espelho mágico. A jovem atravessa o 
objeto e retorna ao País das Maravilhas, onde 
descobre que o Chapeleiro Maluco corre risco 
de morte, após fazer uma descoberta sobre 
seu passado. Para salvar o amigo, Alice deve 
conversar com o Tempo para voltar às véspe-
ras de um evento traumático e mudar o des-
tino do Chapeleiro. Nesta aventura, também 
descobre um trauma que separou as irmãs 
Rainha Branca e Rainha Vermelha.

O Clã - Globo - 1h30 - sexta-feira: Na década 
de 1980, uma família argentina de classe mé-
dia alta fi ca conhecida por sequestrar e matar 
pessoas. Arquimedes Puccio, o patriarca da 
família, lidera o clã com mão de ferro sob uma 
aparente normalidade.

O Paciente: O Caso Tancredo Neves - Globo 
- 2h50 - sexta-feira: Os últimos dias da vida 
de Tancredo Neves, o primeiro presidente ci-
vil, eleito pelo colégio eleitoral no Congresso 
Nacional, depois da ditadura militar. Toda a ex-
pectativa da população brasileira e a doença 
de Tancredo, que depois de 39 dias de inter-
nação, morreu no dia 21 de abril de 1985, nun-
ca sendo empossado. [Programação alterada]

Guerreiros No Espaço - Band - 3h45 - sex-
ta-feira: Um grupo de crianças habilidosas é 
escolhido para um programa de treinamento 
na Nasa. Entre competições acirradas, eles 
precisam aprender a conviver com suas dife-
renças. Porém, quando astronautas fi cam em 
perigo no espaço, os jovens decidem ajudar.

A Hora E A Vez De Augusto Matraga - Glo-
bo - 4h35 - sexta-feira: Drama baseado no 
conto homônimo de Guimarães Rosa. Augusto 
Matraga é um fazendeiro bruto e violento que 
está à beira da falência no sertão de Minas Ge-
rais. Quando sabe por Quim que Dionóra fugiu 
com sua fi lha para viver com outro homem, ele 
parte em busca de vingança.

Áries - De 21/03 a 20/04: Mercúrio retrógrado em Libra e pode trazer abalos para suas parcerias e 
relações em geral. Sua semana pode te levar a ajudar mais os outros e a realizar mais para os outros do que 
para si mesmo. É importante manter o seu equilíbrio e conseguir ser amoroso, mesmo que as situações 
sejam desafi adoras. Tome cuidado com dúvidas. Vale a pena diminuir o ritmo e manter sua mente mais 
refl exiva e conseguir sentir no seu coração o que é preciso fazer. O amor deve ser o ponto mais forte da sua 
semana. Suas relações podem fi car abaladas ou o seu par pode precisar muito do seu apoio e da sua ener-
gia de ajuda nesse momento. O diálogo deve estar muito presente. Tome cuidado com amores do passado 
que podem ressurgir, até para quem está se relacionando. Vale a pena não criar expectativas, se for algo 
que não te interessa mais. Pode ser uma semana bem desafi adora no trabalho, com algumas mudanças 
no seu setor ou na sua empresa. Momento de manter o foco. Contratos podem ser fi nalizados e novos 
podem começar, principalmente para quem é autônomo. Novos projetos e novas parcerias no horizonte.

Touro - De 21/04 a 20/05: A semana pede atenção em relação à sua saúde, então cuide-se bem. 
O descanso pode ser necessário no meio do caos. A mente pode estar cansada, então faça um detox 
de redes sociais, o que pode te fazer bem. A semana também é boa para focar em estudos e leituras. 
Tome cuidado com ações impulsivas. Refl etir é indicado. O amor pode ser de muita ajuda, te socorrendo 
na última hora. Tome cuidado com brigas e discussões. Vale a pena manter-se equilibrado nos diálogos. 
Ciúme e cobranças podem te irritar, portanto tome cuidado com impulsividades que podem te levar a 
terminar uma relação sem pensar de fato sobre as consequências. Mercúrio retrógrado vai atrapalhar um 
pouco sua rotina no trabalho, portanto pode ser que você se sinta sem foco ou muito sobrecarregado, 
então pode ser preciso começar a equilibrar mais as coisas, fi nalizando ou pedindo auxílio, afi nal Vênus 
está em Escorpião, ativando sua casa de relações. Tome cuidado com a desatenção no trabalho, que 
pode gerar desconforto e até problemas maiores. Se estiver insatisfeito com o trabalho, vale a pena 
buscar novas coisas. Você pode conseguir fi nalizar um ciclo e abrir um novo sem maiores problemas.

Gêmeos - De 21/05 a 20/06: A semana se inicia com Mercúrio retrógrado em Libra, e isso acaba 
infl uenciando suas decisões mais profundas. Você pode ser levado a tomar decisões que vinha procrasti-
nando há algum tempo. Além disso, também pode mergulhar muito profundamente em alguma jornada 
pessoal de cura ou de estudos. As relações estão potencializadas. Você pode ter alguma dúvida sobre 
alguma relação, inclusive de amizade, e pode acabar tomando a decisão radical de se afastar ou alguém 
que estava afastado pode se aproximar. Aguarde novidades na vida amorosa. Para quem está em uma 
relação estável, vale a pena dialogar mais profundamente para fortalecer a relação. Propostas de traba-
lho podem retornar ou ideias que estavam adormecidas ou que já tinham sido descartadas vêm à tona. É 
momento de abraçar o novo com força e abusar da criatividade, buscando realizar, com profundidade e 
comprometimento, suas próprias ideias. Você pode sofrer uma pausa em trabalhos atuais para poder dar 
andamento a novos. Pode acontecer uma grande mudança no seu trabalho atual.

Câncer - De 21/06 a 20/07: A semana começa trazendo atrasos e uma certa preguiça; sua energia 
pode cair drasticamente com a entrada de Mercúrio retrógrado, na segunda, e a chegada da Lua Minguan-
te no seu signo, na terça. Portanto é uma semana que pede cuidado com a saúde e uma natural capaci-
dade de abdicar de algumas urgências, além de pensar mais antes de tomar decisões importantes. Você 
pode conseguir ter mais foco e resolver coisas urgentes, deixando outras para depois e olhando com cal-
ma cada situação. A família ganha destaque nesta semana. Você pode conseguir ajudar alguém ou resolver 
algum problema familiar. Além disso, pode estar se sentindo mais emotivo ou saudosista. Ver pessoas do 
passado pode ser uma alegria, portanto resolver antigas mágoas ou brigas é indicado; isso vai te fazer 
muito bem, inclusive com algum amor do passado que ainda mexe com o seu coração. A semana traz foco, 
mas também aprofunda as emoções. Você pode estar se sentindo criativo, mas sem tempo para planejar 
nada de novo. A Lua Minguante te ajuda a mergulhar em coisas já existentes e a resolver problemas anti-
gos. É preciso tentar tirar da frente tarefas, evitando procrastinação. Sua capacidade de buscar solucionar 
as coisas é grande, então faça acontecer de forma a se libertar de tudo que está estagnado. Inclusive, é 
possível se desvencilhar de coisas velhas, do passado que encontrar em gavetas, pastas, armários...

Leão - De 21/07 a 22/08: Mercúrio entra em retrogradação em Libra, e isso pode trazer inúmeras 
possibilidades, inclusive uma porção de dúvidas do que fazer. Na sequência teremos uma Lua Minguan-
te, e isso tudo pode trazer simplesmente uma grande sensação de estagnação ou de falta de foco. Sua 
energia pode estar instável e as atividades diárias ou seus planos podem mudar do dia para a noite. 
Sua mente pode estar curiosa e ansiando coisas novas, ao passo que pode ser preciso lidar com coisas 
do passado também. A semana traz caos e energias novas. Renovação nas relações amorosas podem 
acontecer, mas também pode vir um tsunami de emoções, mexendo com sua atual relação e colocando 
em xeque seus sentimentos. Relações do passado podem ressurgir, mas tome cuidado para não cair em 
conversas sem muita profundidade. Quanto mais for dinâmico e eloquente, mais sua semana vai fl uir, 
conseguindo resolver problemas e pendências que surgirem. Sua energia de comunicação está ativada, 
mas é preciso manter uma postura de negociação e diplomacia. Aposte na leveza e na criatividade tam-
bém. Tome cuidado com a difi culdade de ceder, mantendo uma postura teimosa ou insistindo apenas 
em fazer aquilo em que acredita. Saiba ouvir e perceber o outro lado da moeda.

Virgem - 23/08 a 22/09: A semana se inicia pedindo atenção e refl exão em relação às suas fi nan-
ças. Podem acontecer atrasos ou algum prejuízo. Mercúrio retrógrado em Libra pode trazer desconforto 
com acordos, contratos ou até dívidas, que podem surgir inesperadamente. Vale a pena ter muito cuida-
do ao assinar qualquer coisa nesta semana. Não é um bom momento para gastos, acordos e parcerias. 
Nesta semana, sua autoestima pode estar frágil ou suas dúvidas, imensas. Vale a pena manter a refl exão 
e analisar tudo com muito cuidado. Além disso, se quiser se sentir mais seguro, é importante cuidar mais 
de si mesmo. Tom cuidado com brigas e discussões. Sua teimosia ou sua capacidade de ver a situação 
por inteiro podem não estar tão boas. Quanto mais você conseguir se acalmar, contemplar e refl etir, mais 
vai conseguir tomar boas decisões. A semana pode ser intensa, mas vale a pena manter seu foco nos 
seus projetos e não dar tanta atenção a coisas novas. Você pode se enrolar se começar a fazer um monte 
de coisas sem planejamento. Tome cuidado com a vontade de fazer mais para o outro do que para si 
mesmo. Vale a pena manter o equilíbrio, senão pode se ressentir se não tiver o retorno.

Libra - De 23/09 a 22/10: Mercúrio entra em retrogradação no seu signo nesta semana, e isso te 
ajuda a resgatar velhos caminhos que foram abandonados no passado, mas que podem trazer bons 
resultados hoje. É uma semana de refl exões e decisões. Podem acontecer muitos diálogos que tragam 
maior clareza. É preciso tentar dialogar e compreender as emoções do outro nesta semana. Você pode 
estar muito seletivo e mais fechado, então cuidado com as irritações e dúvidas com relação ao seu par. 
Se estiver solteiro, paixões podem acontecer de forma inesperada, até por uma pessoa por quem você 
até então não tinha interesse. Pode ser uma semana de encontrar novas parcerias que favorecem seus 
ganhos. Respostas que você nem estava esperando podem chegar, bem como pode ter uma difi culdade 
de manter o fl uxo, porque podem acontecer atrasos ou situações inesperadas. É preciso ter fl exibilidade 
e equilíbrio para lidar com elas. Tome cuidado com discussões ou impaciência. Você pode encontrar 
difi culdade para realizar tudo o que tem em mente, mas é preciso diminuir as expectativas.

Escorpião - De 23/10 a 21/11: Semana em que acontecem mudanças de planos. Pode ser preciso 
lidar com situações inesperadas que podem envolver a família ou alguém conhecido. Sua ajuda será muito 
requisitada. Você pode ter uma sensação de incompletude e até uma angustia. Tome cuidado com as 
fl utuações emocionais. A semana é boa para sonhar e buscar mais contato com sonhos e situações do 
passado que podem trazer mais luz para o horizonte. Sua fé pode estar sendo testada. Ter autoconfi ança 
é importante. Podem surgir muitas opções para os solteiros. Até mesmo algumas pessoas do passado 
podem reaparecer, mas você pode não estar interessado. É importante ser franco a respeito das suas 
expectativas. Tome cuidado para não ser exigente demais e fi car sonhando com a pessoa perfeita ou a 
pessoa inatingível. Para as relações estáveis, pode ser preciso lidar com a frustração do seu par ao cancelar 
algum compromisso, não podendo acompanhá-lo naquilo que havia prometido. O trabalho pode ser seu 
foco maior nesta semana. Boas parcerias ou bons negócios podem acontecer, trazendo mais esperança. 
Ao mesmo tempo, possível que precise lidar com boas novas no trabalho. Além disso, pode ser necessá-
rio lidar com gastos inesperados também, portanto tome cuidado com gastos que não sejam essenciais.

Sagitário - De 22/11 a 21/12: Semana que traz foco para planejar e decidir. Velhos projetos ou 
coisas abandonadas podem ressurgir, dando bons resultados. Saiba reciclar suas ideias. Tome cuidado 
com a difi culdade de manter a organização. Sua saúde também pode precisar de atenção e você pode 
sofrer com estafa ou crise de ansiedade. Mantenha um ritmo moderado e lembre-se de que não vale a 
pena sofrer por antecipação. Os amigos podem ser de grande ajuda nesta semana. Tome cuidado com 
amores do passado que podem ressurgir, mas trazendo mais do mesmo. É importante apostar numa 
renovação. O diálogo é essencial para as relações fl uírem. Esteja atento a radicalismos ou mágoas que 
podem atrapalhar tudo. Seu humor pode não estar dos melhores, por isso mesmo vale a pena deixar 
tudo claro para os demais. Parcerias para seus projetos podem acontecer, e isso trará um novo ânimo de 
que suas esperanças se realizem brevemente. Para quem tem um trabalho em empresa, pode ser uma 
boa semana para se alinhar com a equipe ou pode ser preciso se adaptar a novas regras. É importante 
conseguir manter as fi nanças sob controle.

Capricórnio - De 22/12 a 20/01: Você pode ter algumas decepções, nesta semana, com pessoas 
ou sobre o que as pessoas pensam a seu respeito. Vale a pena não fi car guardando mágoa e aproveitar 
a energia da Lua Minguante em Câncer, desligando-se do passado e de pessoas e situações que não te 
favorecem. Amores do passado prometem retornar. Se não for um amor do passado, pode ser problema 
que você achava que estava resolvido, mas que, de repente, volta com tudo, por isso pode se preparar 
para crises e DRs. É importante dialogar e não se fechar para as emoções alheias. Mantenha-se aberto 
e se importando. Tudo pode trazer melhora e renovação na relação. Você pode começar a semana re-
vendo detalhes e focando bastante no que precisa ver resolvido, porém, do meio da semana em diante, 
pode ser preciso lidar com muitos entraves e será preciso muita persistência para não desistir e paciên-
cia para lidar com os outros. Vai ser muito importante ser fl exível e não criar muitas expectativas sobre 
suas metas e seus objetivos, além de buscar diminuir o ritmo.

Aquário - De 21/01 a 19/02: Mercúrio retrógrado em Libra abre a semana, e isso já impacta o mo-
vimento da sua vida, portanto você pode perceber certa estagnação e atrasos nas mensagens. O fl uxo 
das relações pode fi car estranho também, como se o diálogo não acontecesse facilmente. É preciso 
uma boa dose de argumentação, e isso pode cansar. Portanto tome cuidado para não perder a paciência 
ou fi car preso em altos e baixos emocionais durante a semana toda, gerando dúvidas e contradições. As 
relações precisarão de uma boa dose de paz para que fl uam, portanto saiba respeitar os limites dos ou-
tros e faça valer também os seus. É uma semana na qual a observação e o diálogo precisam acontecer. 
Será preciso acolher o outro em suas dúvidas e permitir que ele também te acolha. A família pode trazer 
alguma preocupação para você. A semana traz necessidade de mais recolhimento e foco nas tarefas já 
em andamento. As novidades são poucas, mas a demanda pode ser grande em relação a coisas que 
precisam ser feitas. Pode ter muita coisa retornando para refação. Os amigos ou os colegas de trabalho 
podem precisar da sua ajuda. Tome cuidado com papelada ou contratos. Não é uma boa semana para 
assinar ou tomar decisões complexas. É momento de poupar para o futuro.

Peixes - De 20/02 a 20/03: Mercúrio retrógrado em Libra abre a semana, impactando o movimento 
fi nanceiro da sua vida e também trazendo desafi os que não foram enfrentados no passado e que dessa 
vez será preciso resolver de uma vez. Papeladas e burocracias podem chegar até você, exigindo reso-
lução, inclusive podem chegar até você problemas dos outros e você pode fi car bem nervoso com isso, 
mas vale a pena manter o equilíbrio para não acabar em um desgaste maior ainda. Algum relacionamen-
to malresolvido do passado pode surgir, exigindo uma decisão. Vale a pena tomar uma decisão radical 
sobre isso de uma vez. Conversas importantes precisam acontecer nas suas relações nesta semana, 
então encare isso com naturalidade. Pode ser preciso expor algum desconforto antigo na sua relação 
atual. Você pode sentir que tudo está muito estagnado ou confuso, então será preciso manter bastante 
seu foco sem perder a fl exibilidade, porém pode ser difícil ter essa fl exibilidade. Você pode estar se 
sentindo energético e irritável. O ideal seria conseguir se isolar ao máximo para conseguir resolver suas 
tarefas diárias. A Lua Minguante pede calma e foco nas suas emoções, que podem estar infl amadas.

Dia 01/10
Marina Cerqueira
Pamela Araújo
Valdir Alves
Joilda Mascarenhas
Miriam Pires
Raquel Gaiseler
Elaine Marretto Salazar
Aurelia Maria Bueno
Francine de Brito Garcia
Maria Catarina Valesin P. Silva
Luis Gustavo Freitas
Susete P. Scomparim
Mário Miguel da Silva
Enzo U. Bisin
Vitor A. Botinham
Amanda Cristina de Almeida

Dia 02/10
Leticia Custodio
Susana Borges
Carlos Della Vega
Neide Pagotto
Ana Paula Pagotto
Danilo Lucke
Francyele Betti Cristiano Maia
Silvia Fontolan
Vivian Correa
Kelli Machado Brugnaro
Sandra Muller Piccinin
Pedro Abel
Gabriele Assalin Nogueira
Kelly Cristina Machado
Felipe Gabriel Silva Alves Ferreira
Terezinha Parizotto
Rogério Esteves Nunes
Genir Valarini Paes
Aparecida de Fátima Carnelós

Dia 03/10
Helena Lopez
Edmar Tonhim
Wilson Silva
Juraci Santos
Daniele Cristina Canônico
Jessika Jugni
Veruscka Correa
Antonio Bego
Luiza Abel Taranto
Ruth Pires Fleming
Ricardo Minçon
Inês Parizotto
Liliane Bedendi Lino

Dia 04/10
Claudia Cazassa
Mateus Forte 
Luciana Barbosa
Mherllem Otamar

Jaqueline Ponce
Valentina Ayres
Angela Mecilio
Maria de Lourdes Nascimento
Vilma Carlos
Mateus Forte
Antônio José Cuan
Luísa Martins Borrionuevo
Lucas Maschietto Rego
Mateus Maschietto Rego
Rafaela Maschietto Rego
Benedito Leite de Moraes
Samuel Vicente
Cleusa Nunes de Oliveira Zape

Dia 05/10
Emerson Ricardo
Nadia Piai
Alícia Uekawa 
Daniel Fontolan
Valéria Aparecida da Mata
Joyce Sales
Marta Messias
Priscila Barata
Gustavo Carrara de Oliveira
Luciana Silva
Maria Inês Teixeira
Mário Roberto Mobiolli
Tauan Martins Elias
Aline Martins Elias
Gustavo Carrara de Oliveira
Neide Mariza R. Nogueira
Lucilene Soares de Proença

Dia 06/10
Sandra Vicentin
Branco Melo
Thainá Ribeiro
Rogério Antoneli Ferreira
Leonilde B. de Almeida Souza
Franciele Campos
Jaqueline Alves
Tatiane Ap. Samblas Polesi
Valdir Scomparim
Daniel Francisco dos Santos 

Dia 07/10
Celso Barboza
Veraci Martins Picinim
Cristiane Messias
Mariani Souza
Silvia Alves Conte
Marco Aurélio
Fernando Hstory
Priscila Cabral
Elaine Bastos
Rosa Maria Gasparini Wolf
José Tadeu Quibáo
Lucas Gabriel Forti

HoróscopoNovelas e Filmes
Feliz

Aniversário
Seu nome não está na lista?

Ligue pra gente! 3496.1747

06

Novelas e Filmes

Hortência Andrade Leite
Minha eterna esposa, como você faz falta nos meus dias. Lembro de 

você e de tudo que fi zemos juntos. Lembro de como você era trabalha-
dora, tanto na roça, no corte da cana, na colheita do algodão, na costura. 
Oro sempre para que esteja em paz e espero que possa me ouvir. Hoje, 

dia 1º de outubro, data em que completa 1 mês da sua despedida, 
também seria o seu aniversário. O céu com certeza esta em festa. Meu 
coração segue sendo seu. Você estará sempre comigo, não importa o 

que aconteça. Seu marido, Cláudio de Paula Leite.

M.M. COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL RAFARD

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

Entregas em domicílio

Av. São Bernardo, nº 53 - Centro - RAFARD

Galão 20 Litros e Galão 10 Litros
DISK ÁGUA: Depósito: (19) 3496-2750
Residência: (19) 3491-7099 / 3492-5315
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Envelhecer com saúde; é preciso 
cuidado com os sinais da depressão

DIA NACIONAL DO IDOSO  | Psiquiatra e psicóloga falam sobre a importância em manter a saúde mental e emocional na Terceira Idade

O Brasil é um país de 
idosos. É o que aponta os 
dados do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística) divulgados no 
último Censo, em novem-
bro de 2019. A projeção, é 
que em 2060, o país pas-
sará a ter mais idosos do 
que jovens.

Se a população idosa 
aumenta a cada ano, tam-
bém cresce a necessidade 
dos cuidados com a saúde 
dos idosos, e um dos temas 
mais importantes passa pela 
saúde mental e emocional.

Nesta sexta-feira, 1º de 
outubro, é o Dia Nacional do 
Idoso, e duas profissionais 
de saúde foram convidadas 
para falar sobre a importân-
cia dos hábitos e cuidados 
para se chegar numa velhice 
mais feliz e saudável.

O perigo da depressão
A médica psiquiatra, Ana 

Lúcia Stipp Paterniani, que 
é especialista em psicote-
rapia e realiza atendimento 
em seu consultório, em Pi-
racicaba, explica que pela 
história natural do ser hu-
mano, o idoso é sensível 
e vulnerável a sofrer com 
doenças emocionais, como 
a depressão.

“O envelhecimento traz 
muitas mudanças na vida. 
Muitas são as perdas, como 
na família, na carreira pro-
fissional e nas capacidades 
físicas e mentais. O aumen-

to da expectativa de vida 
entre homens e mulheres 
tem suas vantagens, mas 
requer alguns cuidados 
extras”, diz a médica.

Com tantas mudanças 
inevitáveis, uma das doen-
ças que mais acomete os 
idosos é a depressão. Dra. 
Ana explica que essa doen-
ça é um problema comum 
nos idosos, e os sintomas 
afetam todos os aspectos 
de sua vida, incluindo a 
energia, apetite, sono e até 
os relacionamentos.

“É importante lembrar 
que a depressão não faz 
parte do envelhecimento, 
não é preciso ficar depri-
mido porque está envelhe-
cendo. Infelizmente, mui-
tos idosos deprimidos não 
reconhecem os sintomas 
e não conseguem pedir a 
ajuda necessária que pre-
cisam para superar a doen-
ça”, explica a psiquiatra.

Outro aspecto funda-
mental na qualidade de 
vida do idoso são os cui-
dados da família, como 
explica a psicóloga Katiu-
cha Reisdorfer, que atua 
em projetos de grupos de 
convivência desde 2011, 
em municípios como 
Mombuca e Porto Feliz.

“A família precisa ficar 
atenta se há mudanças 
de atitudes como: passar 
a chorar constantemen-
te, tristeza profunda; fal-
ta de vontade ou energia 

para atividades diárias; 
negligência com a higie-
ne pessoal; irritabilidade 
e queixas sem motivos. Es-
ses são alguns indícios de 
que o idoso pode estar com 
depressão, porém, só um 
profissional médico pode 
fazer o diagnóstico preci-
so”, afirma a psicóloga.

Outra causa frequente 
de depressão entre os ido-
sos, pode estar relacionada 
com o uso de medicamen-
tos. A psiquiatra Ana Lúcia 
orienta que aos primeiros 
sinais do idoso deprimi-
do, após o início de qual-
quer medicação, é preciso 
consultar o médico para 
adequar a dose ou trocar 
o medicamento.

O que pode ajudar
Algumas atividades po-

dem ajudar a prevenir ou 
até mesmo tratar o quadro 
de depressão no idoso. Dra. 
Ana sugere, entre elas, o 
envolvimento com ativi-
dades coletivas, desde a jo-
gar dominó, até frequentar 
praças e clubes. “O impor-
tante é manter o contato 
com outras pessoas”.

Aproveitar o tempo com 
o voluntariado ou adotar 
um animal de estimação 
também podem ajudar. A 
psicóloga Katiucha reafir-
ma que tudo isso ajuda, 
mas o convívio familiar, 
está entre as orientações 
mais importantes, pois o 

isolamento é extremamen-
te prejudicial ao idoso.

“É importante manter a 
rotina, organizar o ambien-
te, estimular que o idoso 
participe das atividades em 
casa, dar atenção quando 
a pessoa conta as histórias 
do passado, incentivar que 
converse com os familia-
res e amigos, demonstrar 

como é bom estar em sua 
companhia, demonstrar 
atenção, cuidado, mas 
sem tirar a autonomia da 
pessoa; demonstrar afeto, 
carinho e amor”.

Outro aliado do enve-
lhecimento saudável é a 
convivência em grupo. São 
nos grupos, como os da 
Terceira Idade ou Projetos 

para Idosos, que eles vão se 
sentir aceitos e podem re-
descobrir suas qualidades 
e compartilhar conheci-
mentos. “Todo ser humano 
é um ser social, portanto, 
precisamos não só do 
cuidado, mas da troca, de 
atenção, afeto, carinho, de 
sentir-se aceito”, concluí a 
psicóloga.
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Projeção é que em 2060, o país tenha mais idosos do que jovens

Freepik
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Fabinho anuncia conquista 
de um caminhão pipa

RAFARD  | Recurso de R$ 450 mil foi anunciado pelo Governo do Estado de SP

Na última quarta-feira 
(29), o prefeito de Rafard, 
Fábio dos Santos, junto 
com outros 40 prefeitos 
de municípios paulista, 
participou de uma audiên-
cia com o Governador do 
Estado de São Paulo, João 
Doria. 

O encontro aconteceu 
no Palácio dos Bandeiran-
tes, em São Paulo, e contou 
também com a participa-
ção do vice-governador, 
Rodrigo Garcia, e do Secre-
tário de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi.

Segundo o prefeito Fa-
binho, durante o café da 
manhã, Rafard foi contem-
plado com um recurso de 
R$ 450 mil. O valor deve ser 
utilizado para a compra de 

um caminhão pipa.
“Essa conquista não po-

deria vir em melhor hora. 
Enfrentamos uma das pio-
res estiagens dos últimos 
tempos e os incêndios 
são constantes em nossa 
região. Agora, poderemos 
agir com mais agilidade, 

sem depender exclusiva-
mente do Corpo de Bom-
beiros e da brigada de in-
cêndio da usina Raízen. 
Tendo um caminhão pró-
prio, conseguiremos com-
bater preliminarmente os 
incêndios”, disse o chefe 
do Executivo.

Arquivo/O Semanário

Fabinho e Wagner acompanharam início das obras

Rafard programa mutirão 
de castração para outubro

PETS  | Cães e gatos serão atendidos em consultório veterinário móvel

Tutores de cães e gatos 
terão a oportunidade de 
castrar seus pets no 1º 
Mutirão de Castração de 
Rafard. A ação acontece no 
dia 25 do mês de outubro 
(segunda-feira), das 8h às 
17h.

Os pets serão atendidos 
em um consultório vete-
rinário móvel, que ficará 
estacionado na Praça Vi-
nícius Stein, no Centro da 
cidade.

Segundo o governo mu-
nicipal, são 80 vagas dis-
poníveis e os proprietários 

dos pets deverão realizar 
um cadastro prévio no 
consultório veterinário 
municipal.

Os documentos neces-
sários para a inscrição são 
RG, CPF e cópia de com-
provante de endereço.

“Pedimos e sugerimos 
aos tutores, que apadri-
nhem os animais castra-
dos momentaneamente 
(10 dias) no pós cirúrgico, 
para que depois possam 
ser soltos aos locais de ori-
gem”, convoca a nota da 
prefeitura.

Mais informações po-
dem ser obtidas pelo tele-
fone 3496-2168.

Abuso sexual: dois homens 
são presos em menos de 
24h em Capivari pela PC

POLÍCIA  | Homens foram presos pelo crime de estupro de vulnerável

Em menos de 24 horas, 
a Polícia Civil de Capiva-
ri prendeu dois homens 
pelo crime de estupro de 
vulnerável, ou seja, contra 
menores de idade.

A primeira prisão acon-
teceu na tarde de segun-
da-feira (27). Um homem 
de 26 anos, foi preso tem-
porariamente, acusado de 
abusar sexualmente da en-
teada, de apenas 6 anos de 
idade.

Segundo informações da 
polícia, o caso foi apresen-
tado pelo Conselho Tute-
lar da cidade, depois que 
a amiga da vítima fez a 
denúncia.

“Diligências investigati-
vas foram realizadas para 
apurar os fatos narrados, e 
dadas circunstâncias apre-
sentadas com fortes indí-
cios de crime de estupro 
de vulnerável, a Delegada 
Titular Dra. Maria Luísa 
solicitou junto ao poder 
judiciário, a prisão tem-
porária do homem, bem 
como ao mandado de bus-
ca e apreensão domiciliar”, 
diz a nota da Polícia Civil.

Na decisão pelo man-
dado, o Poder Judiciário 
ressaltou que a prisão tem-
porária se faz necessária 
para assegurar a integri-
dade física e psicológica da 
vítima, levando em consi-
deração que o investigado 
reside com ela.

A Equipe do Setor de 
Investigações Gerais da 

DDM realizou a prisão do 
homem e apresentou na 
Delegacia de Defesa da 
Mulher de Capivari. Pos-
teriormente, ele foi trans-
ferido para a cadeia parti-
cipativa de Piracicaba.

Estupro contra 
a própria fi lha
Um homem de 40 anos 

também foi preso tempo-
rariamente pela Polícia 
Civil de Capivari, nesta 
terça-feira (28). Ele é in-
vestigado pelo estupro da 
própria filha, de 15 anos 
de idade.

De acordo com a polí-
cia, os abusos começaram 
quando a vítima tinha ape-
nas 8 anos. A denúncia dos 
abusos foi feita pela mãe 
da menina, que registrou 

boletim de ocorrência na 
Delegacia de Capivari.

A vítima realizou exames 
no Instituto Médico Legal 
de Piracicaba (IML), onde 
foi comprovada a violência 
sexual.

Com os mandados de 
busca e apreensão em 
mãos, a equipe chefiada 
pela Delegada Titular, Dra. 
Maria Luísa, cumpriu a or-
dem judicial e prendeu o 
agressor. Ele foi apresenta-
do na Delegacia de Defesa 
da Mulher de Capivari.

Divulgação/Polícia Civil

Mais uma semana agitada para a Polícia Civil de Capivari

3496.1747

ANUNCIE
ASSINE

Prefeitura anuncia 
recadastramento para 
isenção de IPTU e Água

O Departamento de Ca-
dastro e Tributação da Pre-
feitura de Rafard anunciou 
nesta semana, o prazo para 
recadastramento e novos 
cadastros de moradores 
para usufruir do benefí-
cio da isenção das taxas 
do IPTU (Imposto Predial 
Territorial Urbano) e tarifa 
de água.

Os interessados devem 
procurar o setor de Cadas-
tros, entre os dias 1 e 29 de 
outubro, apenas no perío-
do da manhã, das 9h às 12h. 
A isenção será válida para 
exercício 2022, atendendo 
residências onde o rendi-
mento familiar somado não 
ultrapasse R$ 2.597,09.

De acordo com a pre-

feitura, os aposentados 
e pensionistas deverão 
comparecer para assina-
tura do requerimento de 
solicitação de renovação 
ou cadastro de isenção, ou 
algum responsável munido 
de procuração.

Para mais informações, o 
Departamento de Cadastro 
atende pelo telefone 3496-
7534 e também pelo e-mail 
cadastro@rafard.sp.gov.br. 
A equipe também está a 
disposição para sanar as 
dúvidas presencialmente.

“Todas as informações 
dadas no ato do pedido, 
serão posteriormente ve-
rificadas pela fiscalização”, 
reforça o governo muni-
cipal.
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Prefeitura constrói rampa 
e escada de acesso entre os 
bairros Popular e Lurdes Abel

RAFARD  | Governo municipal está investindo R$ 100 mil de recursos próprios

A Prefeitura de Rafard 
iniciou nesta semana, a 
obra para construção de 
uma rampa de acessibili-
dade e uma escada de aces-
so entre os bairros Popular 
e o conjunto habitacional 
Lurdes Abel.

Com investimento de 
cerca de R$ 100 mil, recur-
sos próprios do governo 
municipal, a construção 
da rampa visa possibilitar 
um acesso entre os bair-
ros, garantindo segurança, 
conforto e acessibilidade 
para pessoas com deficiên-
cia, idosos e carrinhos de 
bebês.

Já a construção da es-
cada, é uma reivindicação 
antiga dos moradores, que 
buscavam mais opções de 
acesso.

Divulgação/Prefeitura de Rafard

Fabinho e Wagner acompanharam início das obras

Ginásio de Esportes Olavo de 
Campos Borghesi é reformado

ESPORTE  | Melhorias foram realizadas na quadra, vestiários e arquibancada

A Prefeitura de Rafard  
finalizou a reforma do Gi-
násio de Esportes Olavo 
de Campos Borghesi. O 
espaço recebeu os servi-
ços de limpeza em geral, a 
quadra foi restaurada, com 
lixamento do piso e apli-
cação de verniz, pintura 
das faixas demarcatórias, 
aplicação de tinta nos cor-
redores e arquibancadas.

“Este é um investimen-
to para trazer mais lazer 
e saúde ao nosso povo de 
Rafard, proporcionando 
qualidade de vida para to-
dos”, disse o prefeito, Fábio 
dos Santos. Espaço já está preparado para receber atividades esportivas

Divulgação/Prefeitura de Rafard
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Mombuca realiza curso de 
processamento artesanal 
de carne de ave

De 28 a 30 de setem-
bro, aconteceu em Mom-
buca, o curso de proces-
samento artesanal de 
carne de ave. Um grupo 
de 15 pessoas participa-
ram das aulas, que foram 
ministradas no Centro 
de Múltiplo Uso. A car-
ne de ave principal das 
receitas foi o frango. 

A capacitação foi ofe-
recida pelo Sindicato Ru-
ral de Capivari, através 
do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural, em 
parceria com a Prefei-
tura de Mombuca, Casa 
da Agricultura e Depar-
tamento Municipal de 
Cultura.

Durante as 24 horas 
de aula, divididas entre 
os três dias, os alunos 
aprenderam técnicas ar-
tesanais de produção de 
embutidos, como lingui-
ça, salsicha e presunto, 
carnes frescas e tempera-
das, hambúrguer, carnes 
defumadas, entre outras.

Todos os participantes 
receberam certificado e 
apostila das receitas.

Segundo o governo 
municipal, para 2021, es-
tão previstos para o mu-
nicípio mais dois cursos, 
um de processamento 
artesanal de carne suína 
e outro, também de pro-
cessamento, com frutas.

Divulgação/Prefeitura de Mombuca

Curso foi fi nalizado na última quinta-feira (30)

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

Claro que quando os pais são recebidos com um car-
taz de: seja bem-vindo, um abraço do seu filho, um ca-
rinho do professor, um sorriso do gestor e um café do 
funcionário, não tem preço e o seu retorno é garantido. 
A Escola de Pais (projeto) objetiva ser um forte aliado da 
educação dos filhos. Pais e escola devem estar alinha-
dos em suas atitudes, tendo objetivos comuns. Devem, 
portanto, compartilhar do mesmo ideal, pois só assim, 
realmente estarão formando e educando, superando 
conflitos e dificuldades, proporcionando ao educando, 
um caminho livre para a aprendizagem efetiva.

Lembrando que a família de hoje não tem a mes-
ma constituição daquela do passado. Hoje ela pode ser 
composta por duas mães, dois pais, ser gerida pela tia, 
pela avó, pela nova esposa do pai, enfim, há que se res-
peitar e acolher com muito carinho. A programação da 
Escola de Pais pode ser estruturada em encontros que 
ocorrerão ao longo do ano letivo. As reuniões deverão 
conter interação entre pais e organizadores, interligan-
do a teoria e a prática da educação cotidiana. Deve-se 
trabalhar constantemente a motivação dos pais, dei-
xando em aberto a seleção de temas que devem ser do 
interesse do grupo.

Aproximar a família 
da escola

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

Eusébio Van Den 
Aardweg – Pe.

Revmo. Pe. Eusébio van 
den Aardweg, - Sacerdote.  
Nasceu em Haarlem (cida-
de localizada ao norte, às 
margens do rio Spaame, 
cerca de 20 km de Ams-
terdam), na Holanda, no 
dia 12 de maio de 1911, 
desenganado pelo médi-
co. Filho de Henrikus Ja-
cobus Van Den Aardweg e 
de Dona Johanna Wilhel-
mina Hageman, recebeu o 
nome, na Pia Batismal, de Godwfridus Maria. 

Aos 13 anos de idade ingressou no seminário em St. 
Oedenrode. Após seus 12 anos de estudos, foi ordenado 
sacerdote no próprio convento de congregação Valken-
burg. Isto, aos 28 de julho de 1936. Tão logo acabara de 
completar um ano de sacerdócio, quando recebeu, com 
alguns de seus colegas, a nomeação de apostolizar uma 
terra distante. 

Foi, então, no dia 15 de outubro de 1937, que  ele 
pisava em terras brasileiras. Primeiramente, fixou-se 
em Araguari (Minas Gerais). Durante 10 anos exerceu 
o cargo de professor no “Colégio Regina Pacis”, onde 
lecionou Latim, Francês, Matemática, Desenho e His-
tória da Civilização. 

Em novembro de 1948 foi nomeado vigário substitu-
to em Belo Horizonte, na Igreja dos Sagrados Corações 
(Padre Eustáquio). Aí permaneceu apenas um ano. De 
1949 a 1956, exerceu o vicariato no Rio de Janeiro, na 
Matriz de Santa Margarida Maria, na Lagoa Rodrigo de 
Freitas (Fonte da Saudade), cuja construção foi concre-
tizada pelos seus esforços (como curiosidade: em 1950, 
na sua construção da referida Igreja, no bairro em frente 
ao Corcovado, o saudoso jornalista e depois governador 
Carlos Lacerda, assistindo a uma missa, assim se ex-
pressou: “Este Padre é uma sumidade em atualização. 
Também, pudera, ele fala com a Bíblia numa das mãos 
e um jornal na outra”. 

Foi vigário substituto em Ferraz de Vasconcelos, São 
Paulo. De 1957 até 1960, exerceu o cargo de Diretor Na-
cional de Entronização, sendo que no último ano des-
se período, participou do Congresso Internacional de 
Entronização, em Châteaudun, na França. Em março 
de 1961, por nomeação de Dom Aniger Teixeira, Bispo 
Diocesano, iniciou, aqui em Capivari, as suas atividades 
apostólicas, com a implantação de mudanças decididas 
pelo Concílio  Vaticano 2º: missas celebradas em por-
tuguês, o sacerdote de frente para os fiéis, comunhão e 
reparações para o batismo e crisma. 

Além disso, a introdução de músicas tocadas por ins-
trumentos e a celebração de missas em locais abertos, 
como campos de futebol, clubes sociais, etc. Já, em 28 
de julho  de 1961 comemora o seu Jubileu de Prata Sa-
cerdotal e, como vigário da Paróquia de São Benedito, 
há uma enorme festividade em Capivari, pela sua efe-
méride.  Em 27 de dezembro de 1967 recebe o título 
de “Vigário Episcopal”; em 10 de julho de 1976, dia e 
mês festivo do aniversário da cidade,  recebe o título 
de “Cidadão Capivariano”,nas dependências da Câma-
ra Municipal. Nessa ocasião, comemora o seu Jubileu 
Sacerdotal – 40 anos de dedicação a Cristo e recebe inú-
meras homenagens. 

Agravada a sua saúde, em princípios de novembro de 
1993, o seu falecimento, após a internação em hospital, 
por uma semana, ocorreu no dia 15 do referido mês e 
ano. Na literatura, deixou várias obras e inúmeros ar-
tigos nos jornais da cidade, principalmente no Correio 
de Capivari. Segundo se sabe, esta sua paixão começou 
na década de 50, quando trabalhava como editor de 
revistas religiosas. Os livros escritos e editados:  “Naque-
le Tempo... Hoje...” (1985 e 1993);  “Queridos Amigos” 
(1990) e  “Maria Mãe – Tudo no Coração” (1993).

(Fonte: O Organizador)

Projeto “Recilev” faz a 
doação de carrinhos para 
coleta de reciclagem

Na última quarta-feira 
(29), a Prefeitura de Ca-
pivari, através do Projeto 
“Recilev”, recebeu a doa-
ção das empresas, Pacheco 
Aparas e Metalvis, de dois 
carrinhos para coleta de re-
ciclagem, que serão doados 
para um coletor do bairro 
Santa Teresa D’Ávila e um 
do bairro Moreto.

Hoje em dia, as pessoas 
que trabalham com coleta 
de reciclagem sofrem com 
o peso dos carrinhos e ta-
manho, o que faz o trabalho 
ficar ainda mais exaustivo. 
Pensando nisso, as empre-
sas se uniram e construí-
ram um novo modelo, que 
facilita o uso diário. Ele é 
leve, no tamanho exato, 
com duas rodas laterais 

e uma no centro, fazen-
do com que a locomoção 
seja mais dinâmica. Além 
de ajudar esses trabalha-
dores, ainda ajuda o Meio 
Ambiente.

“Só tenho a agradecer a 
parceria da Pacheco Aparas 
e Metalvis. Todos os dias, 
atendemos diversas pes-
soas em nossa Secretaria e 
sabemos exatamente a ne-
cessidade de cada uma. A 
doação será feita para dois 
coletores: um é morador do 
bairro Santa Teresa D’Ávila 
e o outro do bairro Moreto. 
Temos certeza que será de 
grande valia no dia a dia de-
les. Muito obrigado Pache-
co Aparas e Metalvis”, disse 
Ramon Bisin, secretário de 
Desenvolvimento Social.

Divulgação/Prefeitura de Capivari

Carrinhos foram entregues a dois coletores da cidade
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“O mundo maravilhoso das malhas”

R. Regente Feijó, 902 - Capivari
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Confecções Soreli Ltda-ME

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

Pani�cadora 
Pantojo

O melhor pão da cidade.
Aceitamos encomendas de

pão, bolos, doces e salgados.

Agro Comercial e Papelaria

GLOBAL

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

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

e produtos veterinários

ENTREGA À DOMICÍLIO

R. Cons. Gavião Peixoto, 617 - RAFARD

Fone: (19) 3496-1691

Pães - Doces - Bolos
Sorvetes - Café Espresso

Ótica XV
Um carinho especial 

a seus olhos

Rua XV de Novembro, 784

Fone/Fax: (19) 3491-4451

Queimadas geram transtornos à 
população de Rafard e região

ESTIAGEM  | Fumaça dificulta visibilidade em rodovias e atrapalha a respiração de moradores

Nos últimos dias, quei-
madas de grande porte 
estão sendo registradas 
em Capivari e Rafard. O 
primeiro, na terça-feira 
(28), na Rodovia Jornalista 
Francisco Aguirre Proença 
(SP-101), próximo a em-
presa Microsal.

No mesmo dia, outro 
ponto atingido foi a mata 
às margens da rodovia SP-
101, próximo à entrada da 
cidade de Rafard.

O Corpo de Bombeiros 
e a brigada de incêndio 
da usina Raízen atuaram 
no combate às chamas. A 
equipe da Concessionária 
Rodovias do Tietê também 
foi acionada para alertar os 
motoristas, já que a fumaça 
invadiu a pista, dificultan-
do a visibilidade.

Na quarta-feira (29), a 
reportagem d’O Semanário 
flagrou um novo incêndio 
entre os quilômetros 49 e 
50 da SP-101, desta vez, 
atingindo os dois lados 
da pista. As imagens estão 
registradas na página do 
jornal no Facebook.

As altas temperaturas 
e o tempo seco, somados 
à falta de chuvas, pioram 
ainda mais a situação. O 
fogo consome tudo o que vê 
pela frente, prejudicando a 
fauna e a flora das cidades.

Quem também sofre 
com tudo isso são os mo-
radores, principalmente 
aqueles com problemas 
respiratórios. Outro agra-
vante, flagrado durante a 

reportagem, é o descarte 
irregular de entulhos e até 
compostos químicos nas 
áreas de mata.

Na tarde de quinta-fei-
ra (30), um novo incêndio 
atingiu a área de plantação 
de cana-de-açúcar, desta 
vez às margens da aveni-
da São Bernardo, próximo 
ao Distrito Industrial de 
Rafard. A fumaça também 
invadiu a pista.

Estudos apontam que a 
maior parte dos incêndios 
florestais são causados pelo 
homem, de maneira aci-
dental ou intencional, sen-
do as causas mais comuns: 
queimada para limpeza de 
terreno ou destruição de 

lixo; cigarros descartados 
acesos às margens de ro-
dovias; soltura de balões: 
além de ser crime, estudos 
apontam que a cada três 
balões postos no ar, dois 
caem acesos.

Para combater esse tipo 
de ação, a Defesa Civil dos 
municípios reforça a ne-
cessidade de conscientiza-
ção de toda a população, a 
fim de que tais ocorrências 
sejam evitadas.

Caso se depare com 
algum foco de incêndio, 
acione imediatamente o 
Corpo de Bombeiros (193) 
ou a Defesa Civil. Não é 
recomendado que uma 
pessoa, sem treinamento 

e equipamentos necessá-
rios, tente apagar o incên-
dio, pois ela corre o risco 
de se ferir durante a ação.

Segundo o portal Clima 
Tempo, uma frente fria co-
meça a avançar sobre o Su-
deste do Brasil e a circulação 
de ventos e uma nova frente 
fria vão contribuir para a 
formação de nuvens muito 
carregadas ao longo deste 
fim de semana. Há previsão 
para temporais em algumas 
regiões e com altos volumes 
acumulados de chuva.

Os meteorologistas aler-
tam para o risco de raios, 
trovoadas, rajadas de vento 
e até granizo em algumas 
localidades.

Túlio Darros

Incêndio às margens da SP-101 na quarta-feira (29); fumaça invadiu a pista
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Nove mulheres rafardenses recebem 
o Prêmio Mulher Destaque 2021

POLÍTICA  |  Homenagens foram entregues pelos vereadores da Câmara Municipal de Rafard, durante a sessão ordinária de terça-feira (28)

A Câmara Municipal 
entregou na última terça-
-feira (28), durante a 17ª 
sessão ordinária do ano, o 
Prêmio Mulher Destaque 
2021 para 9 mulheres rafar-
denses. O evento especial 
de homenagens deveria 
ter acontecido em março, 
mês em que se comemo-
ra o Dia Internacional da 
Mulher, mas, por conta 
das restrições da pande-
mia, teve que ser adiado e 
transferido para este mês 
de setembro.

A pauta da ordem do dia 
foi bem curta, para que os 
vereadores pudessem usar 
o tempo em tribuna para 
apresentar suas home-
nageadas. Cada vereador 
homenageou uma mulher, 
que compareceu ao plená-
rio para receber o prêmio.

Antes de iniciar as ho-
menagens, o Legislativo 
aprovou, por unanimida-
de e em segunda votação, 
o Projeto de Lei Comple-
mentar 03/2021, de autoria 
da Câmara Municipal, que 
extingue cargo em comis-
são da estrutura organiza-
cional do Legislativo.

Logo após, procederam 
com a entrega das home-
nagens. O Prêmio Mulher 
Destaque atende uma Lei 
Municipal da ex-vereadora 
e ex-presidente da Câmara, 
Ângela D. Barboza. 

Homenageadas
A primeira homenagea-

da da noite foi a morado-
ra Tosca Carolina Scrocca 
Samblas, indicada pelo 
vereador Alaércio Scarso.

Tosca é enfermeira apo-
sentada e trabalhou por 
quase 20 anos na Santa 
Casa de Capivari, entre os 
anos de 1964 a 1983. Ela já 
foi voluntária no Fundo So-
cial de Solidariedade, con-
tribuindo nas campanhas 
de agasalho e casamentos 

comunitários. Também faz 
parte do Grupo Sempre Jo-
vem da Terceira Idade de 
Rafard. Atualmente, é vi-
ce-presidente do Conselho 
Municipal de Saúde, o qual 
já presidiu por vários anos.

Na sequência, o presi-
dente do Legislativo, Ale-
xandre Ferraz Fontolan, 
entregou o prêmio para a 
ex-vereadora, Ângela Bar-
boza. Em sua trajetória, 
Ângela já foi eleita duas 
vezes vereadora e foi a pri-
meira mulher presidente 
da Câmara. Ela é profissio-
nal da Saúde e trabalha na 
Unidade Mista de Saúde há 
quase 30 anos. Ela  também 
foi a primeira mulher can-
didata a prefeita de Rafard 
nas Eleições Municipais de 
2020.  

A conselheira Tutelar, 
Maria Helena da Cruz, re-
cebeu o reconhecimento 
das mãos do vereador Er-
nesto Brigati. Ela já desem-
penha a função no municí-
pio, pelo terceiro mandato 
consecutivo. Além disso, 
Maria Helena já foi cate-
quista, inclusive na Fazen-
da Leopoldina, onde nas-
ceu. Também foi ministra 
da Eucaristia e participou 
da Pastoral da Juventude 
da Igreja Católica. No Ro-
tary Club de Rafard, ajudou 
na realização de eventos e 
ações sociais, como a tradi-
cional Festa das Crianças.

O vereador Luíz Fernan-
do Zape entregou o prê-
mio de Mulher Destaque, 
para sua esposa, a pastora 
evangélica, Gisele Ap. Viei-
ra Zape. Eles estão casados 
há 15 anos e, juntos, traba-
lham nas atividades sociais 
da igreja e auxiliam famí-
lias carentes, moradores de 
rua e usuários de drogas.

Outro parlamentar da 
Casa, que também home-
nageou a esposa, foi o ve-
reador Luiz Ferreira Brito 

(Doca). Doca e Izaura Ap. 
Ferreira Brito são casados 
há 40 anos, e o reconheci-
mento, segundo o vereador, 
é um agradecimento espe-
cial à esposa pelos anos de 
união, carinho e cuidados 
com toda a família.

Já os vereadores Marcelo 
da Silva, Pedro Reinaldo 
da Rosa e Rodolfo Minçon 
optaram por homenagear 
suas mães.

A homenageada do ve-

reador Marcelo foi Ana 
Maria Rodrigues da Silva. 
Ela veio para Rafard com 
12 anos de idade, onde tra-
balhou como costureira e 
hoje é cuidadora de idosos. 

Luzia Silva da Rosa rece-
beu o prêmio das mãos do 
filho, o vereador Pedrinho. 
Ele fez um agradecimento 
especial a ela, que é dona 
de casa e reside em Rafard 
há 45 anos. Em sua fala, 
Pedrinho mencionou um 
dos momentos mais difí-
ceis vividos pela mãe, que 
há três anos perdeu 3 dos 
seus 11 filhos.

O vereador Rodolfo ho-
menageou sua mãe, Alaís 
Tereza Ricomini. Ela é nas-
cida em Rafard, mãe de três 
filhos e um dos seus talen-
tos é a pintura. Entre as 

atividades no município, 
Alaís já foi professora de 
pintura na Oficina Muni-
cipal de Artes, nos anos de 
1993 a 1996. Hoje, com 83 
anos, ela continua a pintar 
suas obras, que já foram 
vistas em jornais, revistas 
e canais de televisão.

Para fechar a noite de ho-
menagens, o vereador Rogé-
rio Dias entregou o prêmio 

Mulher Destaque 2021 para 
a sua esposa, Erica Fernan-
da Marcelino. Há nove anos 
ela auxilia o marido, como 
pastora da Igreja Assem-
bleia de Deus Ministério 
de Madureira. Ela também 
desenvolve trabalhos sociais 
e, por coincidência, neste 
mês de setembro, Erica e 
Rogério completam 12 anos 
de casados.

Divulgação/Câmara de Rafard




