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Governo municipal apresenta 
profissionais para retomada das 
atividades esportivas e de lazer

Inscrições para aulas tiveram início no dia 1º de outubro.  Página 7

Rotary Club 
de Rafard 
não realiza 
tradicional 
Festa das 
Crianças
“Clube de serviços 
à comunidade 
pode encerrar suas 
atividades ainda 
este ano”, revelam 
integrantes. 
Página 12
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Esse é o primeiro passeio de cavaleiros 
pós-pandemia em Rafard.  Página 5

Rancho do Cowboy 
realiza passeio de 
cavaleiros neste 
domingo em Rafard

Alex do PT 
anuncia 
recursos e 
cobra 
compra de 
compressor
Página 5

Visitantes de outras cidades vieram conhecer o lugar onde se 
conta a história do lobisomem. Armazém Tezoto fica na área rural
de Rafard e recebe turistas de toda região.  Página 9

Divulgação/Prefeitura de Rafard

Arquivo/O Semanário

Prefeitura 
realizará 
festa no 
estádio 
municipal 
com apoio 
de empresas
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Um dos grandes moti-
vos de haver nação com 
cadeias superlotadas e jo-
vens na idade escolar fora 
das escolas é a desarmo-
nia familiar. O mundo en-
louqueceu, é uma Ferrari 
em alta velocidade sem 
freios. Os compromissos 
absorvem o tempo dos 
pais que desejam acumu-
lar imóveis e carros. Lar 
sem afeto, pais ausentes 
quer devido ao trabalho, 
aos vícios, por contendas 
em casa, ou mesmo, pela 
avidez ao dinheiro não 
lhes permite oportunida-
de para relacionarem-se 
com os filhos, tornam-se 
exaustos e não conseguem 
socializarem-se dentro de 
casa. Alguns imaginam 
que trazendo os víveres, o 
conforto e o luxo prendem 
o coração dos filhos. Estão 
redondamente engana-
dos. Os filhos procurarão 
entre os amigos da rua, o 
companheirismo e o bate-
-papo. Muitas famílias até 
conseguem tempo para 
a reunião de família, po-
rém são absorvidos pela 
TV e pelos celulares; e a 
comunicação com com-
panhias inescrupulosas 
prevalecem à da família. 
Quando o desastre acon-
tece, os genitores surpre-
sos abrem os olhos tarde 
demais. Sirvam estas ad-
moestações para salvar 
nossas crianças hoje, se é 
que a tragédia ainda não 
bateu à porta. Deus nos 
livre disto! 

O pai é, aos olhos dos 
meninos, o herói real, é 
o sabe-tudo das filhas, 
o companheiro sempre 
disposto a jogar bola com 
eles, a construir uma ca-
sinha para as meninas, le-
var a família a um passeio, 
priorizando o sabor deles, 
é a figura pacificadora e 
cuidadora deles. Ele pre-
cisa ser uma pessoa de 
confiança, quem ensina 
seu bebê a andar, quando 
apropriado ensinar a pe-
dalar a bicicleta, persistin-
do mesmo com as quedas, 
afagando seus ferimentos. 
É muito importante, é o 
esteio e o protetor máster 
central ao redor do qual 
estão os demais que se 
alegram com sua chega-
da. É como uma colmeia 
para as abelhas, todos os 
filhos e esposa o amam e 
são atraídos a ele.  

Aquele que constitui 
uma família jamais deve 
negligenciar seu primei-
ro dever, seja qual for sua 
profissão, deve se abdicar 
da satisfação e interesses 
pessoais em favor dela. 
Um passeio pela natureza 
com os filhos, mostrando-
-lhes os pássaros, as bor-
boletas, explicando-lhes a 
utilidade dos bichinhos e 
do amor de Deus ao cui-
dar deles, fortalece a união 
entre eles e revigora o in-
telecto. Assim como Jesus 
apontou aos discípulos o 
lírio e os pássaros, assim 
devem os pais mostrar o 
amor de Deus para com 

a natureza. Mt. 6:25-31) 
Pela lição viva compreen-
derão que assim como 
Deus cuida desses seres 
tão pequeninos, cuidará 
deles com mais desvelo. A 
prioridade não é acumu-
lar bens. Feliz o pai que 
tem um abrigo com rela-
tivo conforto, sustento e 
uma família feliz, educada 
para o trabalho e confian-
te em Deus. Nenhuma ta-
refa, ou profissão é de tão 
grande importância que o 
leve a sobrepô-la à missão 
de adestrar os filhos para a 
prestatividade.

O mundo é conturba-
do, cheio de provações e 
contrariedades, porém os 
pais não devem levar para 
casa nenhuma palavra de 
desencorajamento. Nesse 
ninho de amor as trevas 
não devem entrar. Isto não 
impede que se aconselhe 
com a esposa, se neces-
sário. Os pais devem ser 
sempre amorosos, bons e 
afetuosos com seus filhos, 
sem ser condescendentes 
demais com seus erros, os 
pequeninos devem apren-
der a suportar seus desa-
pontamentos e a resolver 
suas pequenas contendas 
com os coleguinhas.

Entre outros, papéis dos 
pais, há de aliviar o traba-
lho da mãe, ajudá-la, na 
medida da possibilidade, 
nas tarefas e incentivar as 
crianças a auxiliar a lavar 
as louças, fazer um almo-
ço e enaltecê-la diante dos 
seus descendentes. O pai 

que é carinhoso com a es-
posa, que a agradece pelo 
almoço, exalta o seu traba-
lho, pede licença, ou des-
culpas quando necessário 
perto dos filhos estimula-
-os a seguir seu exemplo. 
Torna-se mais amado e 
respeitado. Há alguns que 
pensam que assim proce-
dendo perde a autoridade 
e se rebaixa, mas é isto que 
Deus vê como verdadeiro 
comportamento e corte-
sia. Agindo assim refina o 
caráter. Assim como que-
reis que vos façam, façais 
vós também (Mat.7:12); 
como o marido deseja ser 
considerado, considere 
sua companheira. A es-
posa tem poderes, direi-
tos e deveres iguais aos do 
marido; a ela devem-se as 
mesmas considerações, o 
mesmo trato com refina-
mento e cortesia.  

Deus nos ensina a amar 
o próximo, e não existe 
alguém mais próximo do 
que a família, quem não 
ama os seus como amará 
os outros? E se não ama 
aos seus que vê, como 
amará a Deus a quem não 
vê (1 Jo. 4:20)? Pais amem 
sua família, como ao seu 
próprio corpo, pois são 
seu sangue e sua carne e 
os problemas serão solu-
cionados com mais faci-
lidade. Deus os bendiga 
nessa nobre missão.
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Papel do pai na família

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

O suicídio, a doença e a tentação

, bacharel em Direito 
com especialização em dependência química na USP/SP/GREA
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A maioria, para não di-
zer a totalidade dos sui-
cídios, é praticada pelas 
pessoas que não conse-
guiram despertar em si a 
fé – tanto em si mesmas 
quanto, e principalmen-
te, num Poder Superior, e 
numa vida além da maté-
ria. Vencer a tentação, em 
toda a história humana, 
sempre foi um dos gran-
des desafios, surgindo ela 
em diversos lugares e em 
momentos inesperados, 
aproveitando-se de nos-
sas fraquezas emocionais 
e morais, aliadas às doen-
ças psiquiátricas e às ob-
sessões.

Estudos de especialistas 
afirmam que as três prin-
cipais causas de morte en-
tre os jovens nas Américas 
são evitáveis. Os homicí-
dios são os “principais as-
sassinos”, sendo respon-
sáveis por 24% de toda 

a mortalidade, seguidos 
pelas mortes no trânsito 
(20%) e pelo suicídio (7%).

Suicídio é o ato inten-
cional de matar a si mes-
mo. Em crise, o indivíduo 
imagina se libertar de um 
sofrimento insuportável 
para ele, tirando a vida 
do corpo, sem saber que 
a alma é imortal. 

Em São Paulo onde re-
sidia com os pais, Renata 
Zaccaro Queiroz, sem pro-
blemas aparentes para a 
família, cometeu suicídio.

Não há palavras conso-
ladoras diante da situação 
de suicídio de uma jovem 
de apenas 18 anos, quan-
do os pais e familiares vi-
vem um sofrimento per-
manente por longos dias, 
e a ajuda de especialistas 
é necessária. Entretanto, 
após o ocorrido, essa fa-
mília buscou ajuda com o 
médium Chico Xavier.

Uma carta da jovem de-
sencarnada trouxe o alen-
to que os pais buscavam 
depois de 200 dias decor-
ridos daquela tragédia.

“Ainda não sei que for-
ça me tomou naquela 
quarta-feira. / Tive a ideia 
de que uma ventania me 
abraçava e me atirava fora 
pela janela. / (…) Obede-
cia maquinalmente àque-
la voz que me ordenava 
projetar-me no vácuo. 
/ Quis recuar, mudar o 
sentido da situação, não 
consegui. / (…) O que sei 
é que agi na condição de 
uma rã que uma serpente 
atraísse…” (2)

O médico Elias Barbosa, 
organizador do livro, faz 
um comentário da tenta-
ção sofrida pela jovem por 
espíritos perturbadores. 
“Eis a prova inconcussa do 
assédio de nossos irmãos 
chamados obsessores à 

presa de hoje, detentora de 
reflexos condicionados fa-
vorecedores do ato autoe-
liminatório, alimentados 
pela culpa, na maioria das 
vezes, inconsciente”. (2)

A serenidade é o medi-
camento receitado pelo 
mentor de Chico Xavier: 
“E o único remédio que 
conhecemos até agora 
contra semelhantes cala-
midades, a ser usado em 
favor das vítimas possíveis 
do suicídio ou em auxílio 
daqueles que o provocam, 
é a prática da compreen-
são e do amor, na embala-
gem da paciência”. (3)

1) Allan Kardec – O 
Evangelho segundo o Es-
piritismo, cap. V – Edito-
ra EME. 2) Elias Barbosa, 
Francisco Cândido Xavier, 
Espíritos diversos, Editora 
IDE. 3) Emmanuel, Fran-
cisco Cândido Xavier, Pa-
ciência – Editora CEU.

A calma e a resignação, obtidas pela maneira de encarar a vida terrestre e pela fé no futuro, dão ao espírito 
uma serenidade que é a melhor proteção contra a loucura e o suicídio. Allan Kardec (1)

RCA - Lembranças 
de um tempo bom
que não volta mais
O Rafard Clube Atléti-

co, foi fundado em 8 de 
dezembro de 1943, e era 
também conhecido como 
o “Elefante da Ituana” ou 
simplesmente RCA. Suas 
cores eram o verde, o preto 
e o branco. 

Sua sede ficava num pré-
dio na esquina das ruas Mau-
rice Allain com José de Mo-
raes Barros, onde também 
funcionou o primeiro Grupo 
Escolar de Villa Rafard.

A maioria dos jogadores 
do RCA, era formada de 
operários que trabalhavam 
duro na “Société de Sucre-
ries Brésiliennes” - usina 
de propriedade de france-
ses, produtora de açúcar 
e álcool, que apoiavam os 
esportes e davam suporte 
aos esportistas.

O R.C.A., para quem não 
sabe, nasceu da união de 
duas tradicionais equipes 
da cidade, o Elite Futebol 
Clube e o União Rafardense 
Futebol Clube, profissiona-
lizou-se em 1954 e até 1963, 
representou a cidade no 
Campeonato Paulista de 
Futebol. 

Participou cinco vezes 
das divisões de acesso do 
Campeonato Paulista de 
Futebol. Seu uniforme 
principal era composto de 
camisa com listras verticais 
paralelas nas cores do clu-
be e calções brancos. 

O Clube mandava seus 
jogos no estádio Usina, 
que ficava dentro da Usi-
na Rafard, localizada no 
município, onde tinha um 
complexo esportivo de fa-
zer inveja a muitas cidades, 
inclusive com iluminação, 
própria patrocinada pelos 
franceses.

Nos dias de jogos, as ar-
quibancadas estavam lota-
das pelos pais de famílias 
com seus filhos e até avô 
com seus netinhos, presti-
giando o seu time, e aque-
les que não conseguiam 
lugar nas arquibancadas, 
ficavam em pé mesmo, 
encostados nos alambra-
dos, mas não deixavam de 
modo algum de ver o espe-
táculo.

Foram muitos craques 
de várias épocas que se 
fosse citar nomes aqui, 
poderia cometer injusti-
ça com muitos deles, mas 
como num dia desses rece-
bi a agradável visita de um 
deles que jogou nessa épo-
ca, a quem todos sempre 
conheceram por “Dorne” 
hoje quero fazer uma ho-
menagem, e registrar aqui, 
um achado que fiz num 
antigo exemplar do jornal 
“O Progresso” na Seção de 
Esportes, o qual transcrevo 
abaixo, para matar as sau-
dades:

Campeonato da 3ª 
Divisão de Profissionais
“Boa vitória do Rafard 

sobre o Portofelicense.
Realizando seu primeiro 

compromisso pelo segun-
do turno do Campeonato 
da 3ª Divisão de Profissi-

nais – Série João Goulart – 
o Rafard C. A. recebeu na 
tarde de domingo, 11, a vi-
sita da A. A. Portofelicense, 
da vizinha cidade de Por-
to Feliz, conseguindo sair 
vencedor por 2 a 0.

Devemos acrescentar 
que o time rafardense jogou 
sensivelmente desfalca-
do, e mesmo assim colheu 
expressivo triunfo frente 
ao voluntarioso “onze” da 
Terra das Monções.

Canhoto e Dorne mar-
caram os gols da vitória 
errecena.

Quadros: Rafard – Sílvio; 
Ré e Titão; Dorne, Ernesto 
e Chiquinho; Percí (Mazzo-
linha), Chanei (Canhoto), 
Mazzolinha (Percí), Hugo 
e Denis.

Portofelicense – Lupér-
cio; Didi e Mimo; Rolinha, 
Ademir e Cláudio; Zé Car-
los, Chimbica,Tico, Durval 
e Edir.

Juiz sr. Orlando De Santi, 
da Federação Paulista, com 
boa atuação.

- Na preliminar, pelo 
Certame Amador do Inte-
rior, dirigido pela Liga Ca-
pivariana, os amadores do 
Rafard C. A. em seu próprio 
reduto, sucumbiram diante 
do Santa Cruz F. C. por 3 a 0.

- Nesta tarde, a renda foi 
de 7.600 cruzeiros”.       

Dias memoráveis, em 
que o futebol era praticado 
com muito amor e dedica-
ção, que ficaram gravados 
na memória de quem viveu 
essa época, e sempre que 
nossa mente nos trouxer à 
lembrança eventos como 
esse, na medida do possí-
vel, iremos contando aqui.

Pessoas como meu ami-
go Donel José Bevevino, 
que me deu a honra de sua 
visita, como pudemos ler, 
teve participação ativa nes-
ses eventos, cujos feitos so-
mente elevaram o nome da 
cidade Coração, e, portan-
to, merece todo o respeito 
e consideração.

Para finalizar, afirmo ao 
caro leitor, sem medo de 
errar, esses foram dias ines-
quecíveis e os melhores, 
para aqueles que tiveram 
o privilégio de participar 
desses anos dourados do 
nosso R.C.A.
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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:

 GIOVANE BONAGURIO ALBIERO e BRUNA DERITTI, 
sendo o pretendente: natural de Capivari-SP, onde nasceu, aos 
02/01/1995, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteiro, 
domiciliado e residente em Rafard-SP, Rua Doutor Soares Hungria, 
284, Centro, fi lho de João Roberto Albiero e Rosângela Aparecida 
Bonagurio Albiero; e a pretendente: natural de Capivari-SP, onde 
nasceu, aos 28/10/1994, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
domiciliada e residente em Rafard-SP, Rua Nossa Senhora de Lour-
des, 77, Centro, fi lha de Gustavo Deritti e Célia Galdino Pereira Deritti.
 Rafard, 04 de outubro de 2021.

 FELIPE BOSSOLAN ORTOLANI e FABIANA APARECI-
DA DOS SANTOS, sendo o pretendente: natural de Rafard-SP, 
onde nasceu, aos 27/06/1984, profi ssão: açougueiro, estado 
civil: solteiro, domiciliado e residente em Rafard-SP, Rua Ca-
pitão José Duarte Nunes, 44, Centro, fi lho de Geraldo Pastrelo 
Ortolani e Zeuni de Fátima Bossolan Ortolani; e a pretendente: 
natural de Rafard-SP, onde nasceu, aos 10/09/1988, profi ssão: 
costureira, estado civil: solteira, domiciliada e residente em 
Rafard-SP, Rua Capitão José Duarte Nunes, 44, Centro, filha 
de José dos Santos Filho e Águeda Cristina da Costa Santos.
 Rafard, 02 de outubro de 2021.

 WENDES MORAIS DOS SANTOS e TATIANE CRISTINA DOS 
SANTOS FREITAS, sendo o pretendente: natural de Capivari-SP, 
onde nasceu, aos 27/06/1995, profi ssão: serviços gerais, estado 
civil: solteiro, domiciliado e residente em Rafard-SP, Rua Ricardo 
Germano Albiero, 269, São Carlos, fi lho de Neuton Jesus dos Santos 
e Zelia Morais dos Santos; e a pretendente: natural de Capivari-SP, 
onde nasceu, aos 06/08/2001, profi ssão: tecelã, estado civil: soltei-
ra, domiciliada e residente em Capivari-SP, Rua Luis Montecelli, 30, 
Castelani, fi lha de Ezequiel de Freitas e Débora Cristina dos Santos.
 Rafard, 04 de outubro de 2021..

Rosane Mila Peixoto - Ofi cial e Tabeliã

04

30/09 - Maria José da Silva - 86 anos
30/09 - Irineu Armelin - 68 anos
01/10 - José Maria Sampaio - 68 anos
02/10 - Paulo Roberto Rossi - 65 anos
02/10 - Viviane Aparecida Tomazelli - 46 anos
03/10 - Neuseni Moncorvo da Silva Oliveira - 34 anos
04/10 - Carlos Alberto de Araujo - 40 anos
05/10 - Maurilio Teixeira - 59 anos
06/10 - Flavio de Jesus Toledo - 47 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
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Alex do PT anuncia novos 
recursos e cobra compra de 
compressor para a Saúde

O ex-vereador rafar-
dense e militante do Par-
tido dos Trabalhadores 
(PT), Alex Sandro Domin-
gues Santos, procurou a 
reportagem do jornal O 
Semanário na última se-
mana, para dividir a sua 
preocupação referente a 
uma verba que está nos 
cofres públicos desde 
2020.

Emenda da deputada 
Professora Bebel, o re-
curso no valor de R$ 60 
mil foi destinado para a 
compra de um compres-
sor hospitalar. O equipa-
mento será utilizado na 
Unidade Básica de Saúde 
de Rafard.

“Faz mais de um ano 
que conquistei essa ver-
ba, que já está nos cofres 
públicos e até agora não 
conseguiram comprar o 
equipamento. Meu medo 
é perder essa emenda 
parlamentar”, disse Alex.

Segundo o ex-vereador, 
a administração anterior 
perdeu um recurso de R$ 
200 mil, que seria desti-
nado na compra de veí-
culos para a Guarda Civil 
Municipal. 

Outro lado
A chefe da Divisão de 

Convênios e Captação 
de Recursos da Prefeitura 
de Rafard, Giovanna Ap. 
Soares, confirmou que o 

recurso fundo a fundo foi 
depositado em julho de 
2020.

Ela relatou que foram 
realizados dois processos 
licitatórios para a compra 
do equipamento, uma em 
2020 e outra neste ano. 
Em ambas, nenhuma 
empresa apresentou pro-
posta.

Depois disso, o governo 
municipal foi obrigado a 
fazer alterações técnicas 
na descrição da licitação 
para a compra do com-
pressor hospitalar. 

“Uma nova licitação 
será aberta em breve. Te-
mos 2 anos para realizar 
o processo licitatório, a 
compra do equipamento 
e a prestação de contas, 
ou seja, temos até julho 
de 2022 para fazer isso. A 
emenda não será perdi-
da e o governo municipal 
trabalha para comprar 
o equipamento correto 
e que atenda as neces-
sidades com qualidade 
para todos os usuários 
do sistema municipal de 
Saúde”, relata Giovanna.

De acordo com a chefe 
do setor, a Prefeitura de 
Rafard vai investir com 
recursos próprios um va-
lor maior do que a verba 
recebida, já que a média 
de mercado do compres-
sor hospitalar é de R$ 142 
mil e a emenda é de ape-

nas R$ 60 mil. “Isso de-
monstra o compromisso 
do governo municipal em 
atender com qualidade as 
demandas de um setor 
tão importante, que é o 
da Saúde”, encerra Gio-
vanna.

Mais recursos
Alex do PT adiantou 

para a reportagem d’O 
Semanário, que no pró-
ximo dia 16, participa da 
reunião do conselho de 
mantado do deputado 
federal Vicentinho (PT). 
Na ocasião, segundo o 
ex-vereador, deverá ser 

anunciado um recurso de 
R$ 200 mil para a Santa 
Casa de Misericórdia de 
Capivari.

“Além disso, outra 
emenda de R$ 200 mil 
está para dar entrada nos 
cofres públicos de Rafard, 
para a compra de 1 cami-
nhonete, 1 aparelho de 
raio X, 1 mocho (cadei-
ra), 1 autoclave, 1 bomba 
de vácuo, 1 destilador de 
água, 1 seladora, 1 ul-
trassom odontológico, 1 
ar-condicionado, 1 foto-
polimerizador de resinas 
e 1 compressor odontoló-
gico”, disse Santos.

Raízen faz doação de 
bicicletas para a EMEI 
Enzo Henrique Vieira

Uma ação voluntária 
realizada pela empresa 
Raízen, entregou em forma 
de doação, 5 bicicletas para 
uso dos alunos da EMEI 
Enzo Henrique Vieira, em 
Rafard.

A entrega aconteceu na 
quinta-feira (30), e contou 
também com a interação 
dos alunos para comemo-
rar o mês de conscientiza-
ção no trânsito.

“A educação sobre o 
trânsito deve ser inicia-
da ainda na infância, isso 
porque as crianças mes-
mo não sendo condutores, 
são pedestres, passageiros 

e ciclistas, ou seja, estão 
inseridas no trânsito.

Por isso, é fundamental 
que elas conheçam algu-
mas regras de trânsito, com 
esse conhecimento elas se-
rão capazes de manter sua 
própria segurança e evi-
tar acidentes envolvendo 
outras pessoas”, ressalta o 
diretor de Trânsito de Ra-
fard, Vicente Sampaio de 
Almeida Prado Neto.

“Minha palavra é grati-
dão a empresa Raízen que 
proporcionou esse dia de 
aprendizado e alegria para 
nossas crianças”, agradece 
o prefeito, Fábio Santos.

Deputado Vicentinho e ex-vereador Alex do PT

Arquivo pessoal

Prefeito Fabinho acompanhou entrega das bicicletas

Divulgação/Prefeitura de Rafard

Rancho do Cowboy 
realiza passeio de 
cavaleiros neste domingo

O Rancho do Cowboy 
realiza neste domingo (10), 
o primeiro passeio de ca-
valeiros pós-pandemia. 
O Passeio a Cavalo Entre 
Amigos de Rafard percor-
rerá as ruas da cidade, com 
concentração a partir das 
11h, na Praça do Almoxari-
fado, no Centro. A chegada 
acontece no Centro Espor-
tivo Reinaldo Fontolan, no 
bairro Popular (em frente 
ao cemitério municipal).

A locução do evento fi-
cará a cargo de Boto Rosa. 
Logo após o desfile, haverá 
uma confraternização no 
‘Bar e Bochas do Cidão’, 
localizado dentro do cen-
tro esportivo, com direito 
a churrasco a vontade e 

show de João Carlos e con-
vidados. Segundo a orga-
nização, os convites para 
participar do churrasco já 
estão esgotados.

É proibido a entrada 
com bebidas e churras-
queira. No local, será ven-
dido cerveja, refrigerante e 
água, segundo a organiza-
ção, com valores acessíveis.

Há quase dois anos sem 
desfiles na cidade por cau-
sa da pandemia da Co-
vid-19, o evento promete 
reunir comitivas de toda 
a região. O encontro tem 
como principais marcas 
o resgate da cultura inte-
riorana, interação e a des-
contração entre os parti-
cipantes.
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NOVELAS

Império – Globo – 21h - sexta-feira: 
José Alfredo custa acreditar no que 
Cora disse a ele. José Pedro e Amanda 
conversam ao telefone. Danielle ques-
tiona Maurílio e ele liga para o seu com-
parsa misterioso. Vicente serve o jantar 
na casa de Xana. Cristina consola Xana. 
José Alfredo pensa no que Cora disse 
e conversa com Josué. Magnólia visita 
Maria Ísis. Marta mostra fotos do álbum 
a Silviano. José Alfredo e Maria Ísis vão 
à casa de Magnólia. Otoniel conversa 
com Ismael e Manoel no bar. Ismael 
pede para Lorraine rasgar o cheque 
que recebeu de Érika. Amanda visita 
José Pedro no hotel. Elivaldo fala para 
a família que vai fazer vestibular. Mag-
nólia conversa com José Alfredo e Érika. 
Xana diz a Naná o motivo pelo qual está 
triste. Helena ameaça Jonas. Leonardo 
e Amanda escolhem um veículo para o 
negócio deles. Beatriz se declara para 
Cláudio. Juliana e Xênia se estranham. 
José Alfredo enfrenta Maria Marta.

Pega Pega – Globo – 19h - sexta-
-feira: Jú lio descobre que Arlete está  
namorando Pedrinho e briga com a fa-
mí lia. Eric conta a Bebeth sobre os do-
cumentos que comprovam que Mirella 
foi assassinada. Arlete confessa a Jú lio 
que se apaixonou por Pedrinho. Sandra 
Helena comenta com Jú lio e Agnaldo 
que desconfi a de que Malagueta tenha 
incriminado Eric. Sabine promove Ma-
lagueta a vice-presidente interino da 
empresa, na ausência de Eric. Athaí de 
comenta com Lí gia que Lourenç o faz 
muitas perguntas sobre sua época 
como desembargador. Arlete pede in-
formaç õ es a Antô nia sobre o tempo de 
prescriç ã o de um crime.

Nos Tempos do Imperador – Globo – 
18h - sexta-feira: Pilar afi rma a Samuel 
que sabe que ele ainda a ama. Guebo 
se declara para Zayla e a beija. Samuel 
e Zayla fi cam mexidos, mas se afastam 
de Pilar e Guebo. Teresa e Celestina 
desconfi am quando Isabel conta da 
indisposição de Luísa. Teresa conforta 
Luísa. Caxias alerta Pedro sobre um 
possível ataque da Inglaterra ao Brasil. 
Todos temem uma possível guerra en-
tre os dois países. Pedro descobre que 
a Inglaterra atacou navios brasileiros 
em alto mar.

Malhação – Globo – 17h30 - sexta-
-feira: Duca se desespera e Gael ajuda 
a socorrer Dalva. Lobão consegue fu-
gir, mas Edu registra a placa do carro 
usado pelo vilão e repassa a Gael. Lo-
bão e os alunos da Khan se preparam 
para o campeonato. Nat estranha a fal-
ta de contato de Duca. Dalva é interna-
da e Duca pede a Gael que entregue o 
relógio com a câmera escondida para 
Nat. Heideguer e Lobão explicam seu 
esquema para Nat, que se desespera 
por não conseguir gravar a confi ssão 
dos bandidos. Lucrécia volta para casa. 
Gael implora para que Karina desista 
do campeonato. Jade descobre que 
Cobra está com Karina no Warriors. 
Nando pede permissão a Tomtom para 
namorar Delma. Gael entrega o relógio 
para Nat, que tem uma ideia para con-
seguir desmascarar Lobão e Heide-
guer. Começa a luta de Nat.

Nazaré – Band – 20h25 - sexta-feira: 
Nazaré expulsa Bárbara de casa. Ber-
nardo procura Verônica e pede para a 
mãe ajudá-lo a encontrar Félix. Olívia 
conta para Cris que Bernardo terminou 
o namoro com ela. O advogado faz a 
defesa do julgamento de Nazaré. A 
nova funcionária, Ivana, tenta levar o 
bebê para passear, mas Emerlinda a 
impede. Dolores se acerta com Bár-

bara. Duarte invade o quarto de Nuno. 
Gonçalo confessa para Laura que não 
consegue falar com a fi lha e se sente 
culpado por tudo o que aconteceu. 
Bernardo avisa a mãe que Erica está 
morando com Luiz na casa de Dolo-
res. Duarte descobre que Nuno está 
apaixonado por Verônica. A empresária 
acha que viu Félix na fábrica e pede a 
exumação do corpo do marido.

Gênesis – Record – 21h - sexta-feira: 
Asenate e Abumani são surpreendidos 
durante a tentativa de fuga.

FILMES

Somos Marshall - Globo - 15hW - 
sexta-feira: Quando um desastre de 
avião tira a vida dos membros do time 
de futebol americano da Universidade 
de Marshall e de alguns de seus fãs, o 
novo treinador da equipe e alguns so-
breviventes do acidente farão de tudo 
para remontar o time. [Programação 
alterada]

Snatch – Porcos E Diamantes - Glo-
bo - 1h15 - sexta-feira: Frankie Qua-
tro-Dedos é um ladrão de diamantes 
que também faz o trabalho de inter-
mediário de peças roubadas. De pas-
sagem por Londres, ele precisa che-
gar até Nova York para vender alguns 
diamantes de seu chefe, Avi. Porém, 
a tentação é mais forte e ele acaba 
dando uma pausa em sua viagem para 
apostar em uma luta ilegal de boxe. En-
quanto isso, dois promotores de lutas 
chamados Turco e Tommy se unem a 
um fazendeiro local, Coco de Tijolo, na 
tentativa de convencer Mickey O’Neil, 
um pugilista cigano, a participar de 
uma luta sem luvas, onde vale tudo. 
O’Neil inicialmente não aceita a pro-
posta, mas termina concordando em 
participar de uma luta da dupla. Já Avi, 
impaciente com a demora de Frankie 
Quatro-Dedos, contrata “Bullet Tooth” 
Tony para encontrá-lo e trazer consigo 
os diamantes.

Ferrugem - Globo - 3h - sexta-feira: 
Assim como a maioria dos adolescen-
tes, a jovem Tati (Tiff anny Dopke) ama 
compartilhar sua vida nas redes sociais 
e registrar todos os momentos. Porém, 
após perder o inseparável celular, ela 
se vê vítima da criminosa divulgação 
de seus registros íntimos no grupo de 
whatsapp da turma do colégio, o que 
gera terríveis consequências.

Fronteira - Band - 3h45 - sexta-feira:
A esposa de um ex-xerife do Arizona é 
morta na fronteira do México com os 
Estados Unidos. Um mexicano, que 
está atravessando a fronteira ilegal-
mente, é considerado o principal sus-
peito. No entanto, o marido da vítima 
decide investigar para descobrir o ver-
dadeiro assassino. Todos os envolvidos 
têm suas vidas mudadas para sempre.

Real – O Plano Por Trás Da História - 
Globo - 4h30 - sexta-feira: Arrogante 
e infl exível, Gustavo Franco é um críti-
co feroz da política econômica adota-
da pelo governo brasileiro nos últimos 
anos, que resultou em um cenário de 
hiperinfl ação. Opositor de políticas 
de cunho social, ele é adepto de um 
choque fi scal de forma que seja criada 
uma moeda forte, que devolva a dig-
nidade aos cidadãos. Quando o presi-
dente Itamar Franco nomeia Fernando 
Henrique Cardoso como o novo minis-
tro da Fazenda, Gustavo é convidado a 
integrar uma verdadeira força-tarefa, 
cujo objetivo é criar um novo plano 
econômico.

Áries - De 21/03 a 20/04: A semana te desafi ará a abrir mão dos seus desejos egóicos e 
desnecessários, colocando-se à disposição de auxiliar os outros. A semana traz também uma ne-
cessidade de ter mais cuidado com a sua saúde. Será necessário manter uma rotina mais organi-
zada para não se sobrecarregar ou se irritar com o caos que pode ser instaurado. O silêncio pode 
ser seu maior refúgio. Tome cuidado com dúvidas ou discussões, que só vão minar sua energia. 
Saiba dialogar. O amor é o grande foco da sua semana. Você pode viver um renascimento afetivo 
ou a necessidade de se desvencilhar de algum romance ioiô. É um ‘vai ou racha’. Tome cuidado 
com dúvidas sobre questões do passado que podem atrapalhar seu presente. Para as relações 
mais sólidas, vale abusar do romantismo e do companheirismo para se mostrar mais aberto e 
disponível para a relação. Ultimamente você tem trabalhado demais, então vale a pena se dedi-
car mais ao seu par. Quanto mais se organizar, mais conseguirá ter produtividade na sua semana. 
Tome cuidado com a difi culdade de aceitar ideias alheias ou se tornar muito passivo, político de-
mais, buscando apenas manter uma paz aparente, mas por dentro estar irritado, chateado. Fique 
alerta com a pressão que pode sofrer no trabalho, o que pode trazer algum problema de saúde.

Touro - De 21/04 a 20/05: A semana pode começar com certa preguiça ou desânimo. As 
emoções podem estar remexidas. Lembranças do passado podem vir com tudo, te deixando 
mais nostálgico. O bom disso tudo é que você pode resgatar algum projeto do passado ou uma 
vontade antiga, colocando isso em prática. Semana ideal para reconquistar sua saúde e sua or-
ganização cotidiana. As relações estão em foco em sua semana, tanto a família quanto os roman-
ces. É importante conseguir estar disponível e alerta às necessidades das pessoas à sua volta. 
Você pode ser muito útil a eles, fazendo toda a diferença na vida deles. Além disso, você pode 
ajudar a resolver o problema de uma pessoa próxima, defendê-la ou ainda alertar sobre algum 
perigo. Vale a pena fi car atento em sua intuição sobre as pessoas próximas. Você pode receber 
avisos e conseguir evitar alguma situação difícil. Para quem está solteiro, vale a pena ter a atitude 
corajosa de abrir o coração, o que pode fazê-lo conseguir conquistar ou reconquistar alguém do 
passado. É importante ter equilíbrio nesta semana para conseguir produzir. Para isso, as pessoas 
à sua volta terão grande importância. Você pode receber muita ajuda no seu trabalho, portanto 
parcerias, associações e trabalhos em grupo estão ativados. Além disso, você pode fazer uma 
parceria nova e, ainda que isso seja um desafi o, te favorecerá a crescer e a ter mais tempo 
para fazer outras coisas. Nesta semana, o trabalho vai te ensinar a delegar, a compartilhar. Tome 
cuidado com brigas e discussões devido ao excesso de controle e à difi culdade de abrir mão.

Gêmeos - De 21/05 a 20/06: A semana pode pedir logo de cara: foco e menos conversas 
e buscas. Momento de ir em frente sem olhar muito para trás. Ainda que coisas do passado 
venham à tona, sua mente pode estar mais interessada no que está por vir. Quanto mais foco 
tiver, menos importância vai dar para coisas inúteis e poderá resolver muitos problemas, tendo 
uma semana produtiva e resolvendo muitas coisas ao mesmo tempo. Ainda que receba muita 
ajuda, sua capacidade de enfrentar situações desafi adoras será muito grande. O amor está no ar 
para os geminianos. A Lua Nova em Libra pode trazer uma reconquista; algum amor do passado 
pode ser resgatado, trazendo alegrias. Para quem está numa relação estável, tome cuidado com 
a agressividade ou o desequilíbrio do ego, sendo muito egoísta ou dramático. Podem acontecer 
brigas e discussões que colocam a relação em risco. Quanto mais conseguir se manter focado 
e equilibrado, sem sair tanto do seu eixo, mais conseguirá ter avanços nas suas tarefas profi ssio-
nais, porém esse é o desafi o. Atrasos, dispersões e muitas demandas surgem inesperadamente, 
porque Mercúrio segue retrógrado, e isso mexe muito com os geminianos. Tome cuidado com a 
difi culdade de se comunicar com as pessoas e de ter uma semana de mal-entendidos e raiva. A 
Lua Nova traz grande criatividade e capacidade de realizar coisas novas, mas para isso precisará 
terminar o que estiver pendente.

Câncer - De 21/06 a 20/07: A semana se inicia com bastante trabalho e você pode ter 
difi culdade de engatar as tarefas, mas depois conseguirá manter o foco. A semana pede mo-
deração e equilíbrio, principalmente com relação à sua alimentação, porque você pode acabar 
se alimentando mal. A autoestima precisa ser resgatada, portanto é coerente se cuidar e manter 
o seu ritmo equilibrado. A família ou questões domésticas estão mais exaltadas nesta semana, 
então é importante conseguir dar atenção às necessidades do seu lar. A Lua Nova em Libra pode 
trazer um novo amor ou reafi rmar um amor antigo. Tome cuidado com dúvidas ou indecisões que 
podem atrapalhar, principalmente se ainda tiver sentimentos mal-resolvidos com relação a uma 
pessoa do passado. As relações familiares estão mais ativas, então você pode ter compromis-
sos sociais e familiares nesta semana também. As tarefas estão sobrando e falta um pouco de 
vontade de realizá-las. Tome cuidado com a insatisfação que pode surgir e com a vontade de 
procrastinar. Isso pode ser negativo no futuro. Vale a pena manter um certo ritmo e não perder 
tanto tempo com distrações. A saúde pode interferir, portanto manter sua vitalidade é indicado 
se quiser ser mais produtivo.

Leão - De 21/07 a 22/08: A semana começa trazendo uma necessidade de fazer escolhas 
mais assertivas. Isso pode ser desafi ador e você pode acabar se deixando levar por dúvidas ou 
ações contraditórias. Tome cuidado com o mau uso do seu dinheiro e evite começar muitas coi-
sas e não terminar nenhuma. A Lua Nova em Libra vai trazer mais agito, movimento e necessida-
de de tomar atitudes novas com coragem. O “mais do mesmo” ou o passado precisam ser supe-
rados. A comunicação está potencializada e é possível resolver muita coisa apenas dialogando. 
Os solteiros podem viver uma chuva de paqueras e ofertas de novas relações, o que pode trazer 
dúvidas e, ao mesmo tempo, uma energia de diversão e leveza. Pessoas do passado também 
podem voltar. Para quem está em uma relação estável, podem acontecer muitas conversas sé-
rias, as famosas ‘DRs’. Vale a pena buscar renovar a relação. Passeios estão ativados e se divertir 
pode trazer novos ares. A criatividade pode ser ativada nessa Lua Nova, trazendo, além de uma 
capacidade multitarefa, uma vontade de avançar sobre novos caminhos na área profi ssional. 
Cursos livres e parcerias podem acontecer de forma mais espontânea e, por um curto período 
de tempo, sem contratos e pesos extras. Vale a pena manter o clima mais divertido no trabalho 
para que seja mais produtivo.

Virgem - De 23/08 a 22/09: A semana começa caótica ou com a difi culdade de focar. 
Você pode se sentir muito instável ou em dúvida sobre suas ações. Vale a pena pensar antes 
de agir para não se deixar levar por situações duvidosas ou ilusórias. Ouvir a intuição é indicado. 
A Lua Nova em Libra, no dia 6, trará mais equilíbrio e sensação de segurança, mas é preciso 
conseguir se abrir para as relações e as ajudas que poderão surgir, te salvando no último minuto. 
Os virginianos podem se abrir para um novo amor se conseguirem deixar o passado para trás. 
Buscar sua autoestima é indicado para não se fechar para o novo. A sua comunicação será a cha-
ve, portanto buscar compartilhar seus sentimentos com sinceridade pode abrir o coração de al-
guém especial. A semana traz a necessidade de acalmar seu ritmo e de buscar se conectar com 
um lado mais contemplativo e criativo. Se não conseguir sair da ansiedade, acalmando a mente 
e colocando foco em suas ações, pode ser uma semana nada produtiva e muito caótica. As re-
lações podem ser um desafi o, inclusive no trabalho. Saber dialogar e manter a calma é indicado. 

Libra - De 23/09 a 22/10: A semana traz foco em seus projetos, além da necessidade 
de maior planejamento nas coisas que virão futuramente, e isso inclui uma maior necessidade 
de se organizar fi nanceiramente, bem como de manter mais foco nas responsabilidades e não 
se deixar levar por dispersão e diversão exagerada. As relações estão potencializadas para os 
librianos como um todo, afi nal a Lua Nova será no seu signo e Marte potencializará sua coragem 
de se unir às pessoas. Portanto, dos amigos aos romances, a semana traz muitas possibilidades. 
Mas Mercúrio retrógrado reforça a respeito do alerta da necessidade de se manter em equilíbrio, 
buscando estar em harmonia com as pessoas, pois vocês podem se manter muito indepen-
dentes ou egoístas. As relações do passado podem ressurgir para uma resolução. A semana 
está trazendo parcerias e novas possibilidades de você usar sua criatividade e também de se 
relacionar com pessoas novas e interessantes, que podem trazer novas oportunidades de você 
crescer e prosperar. É uma boa semana para sair da zona de conforto e acreditar em si mesmo. 
Cuidado com as indecisões ou com o foco nas coisas erradas, que apenas causam distração.

Escorpião - De 23/10 a 21/11: A semana traz fi nalizações e recomeços. Pode ser um início 
de semana agitado, trazendo mais descanso para o fi nal dela. As amizades estão potencializa-
das, assim como ajustes em projetos ou planejamento de novos. É importante ter cuidado em re-
lação a usa seu dinheiro nesta semana, porque você pode prosperar ou resolver problemas ines-
peradamente com sorte, mas precisa manter o autocontrole. Pode acontecer alguma decepção. 
Tome cuidado com pessoas falsas, principalmente amigos. Nas relações amorosas é importante 
manter tudo às claras. Tome cuidado com indecisões, que podem fazer a relação degringolar. 
Existe uma energia de “vai ou racha”. Mantenha a sua capacidade de dialogar e de expressar 
suas emoções. O trabalho é o ponto alto desta semana, então mantenha seu foco e aproveite 
as boas oportunidades que podem chegar inesperadamente. Existem também alguns atrasos e 
promessas não cumpridas. Há males que vêm para o bem, então saiba sair de situações duvido-
sas e agarrar oportunidades mais vantajosas. Para isso, o fator escolha é muito importante: pense 
bem em cada pró e contra antes de aceitar qualquer convite de trabalho ou parceria.

Sagitário - De 22/11 a 21/12: A semana traz novidades em relação a grupos de amigos e 
projetos. É uma semana em que você pode avançar e produzir muito, além de manter a sua vida 
social em puro agito. Portanto você pode sair bastante e resolver muitas coisas com pessoas 
diversas. Existem alguns atrasos e situações caóticas, mas saiba manter a paciência e fl uir com 
fl exibilidade quando algumas coisas não derem certo. A Lua Nova em Libra traz novos amigos 
e, com isso, novos passeios, divertimentos e a possibilidade de conhecer pessoas. Vale a pena 
aproveitar os convites que surgirem, porque pode se surpreender com o destino. Caso esteja em 
uma relação estável, procure incluir seus amigos ou fazer passeios diferentes com seu par nesta 
semana. A semana pode trazer novas responsabilidades e muita demanda sob sua liderança no 
trabalho. Tome cuidado com a vontade de abraçar o mundo e de se sobrecarregar. Você pode 
estar insatisfeito com seus ganhos e em busca de novas oportunidades. É o momento ideal para 
ter um plano B. A Lua Nova de Libra pode trazer novas e inesperadas oportunidades. É importan-
te ter fé e acreditar em si mesmo.

Capricórnio - De 22/12 a 20/01: A semana pode trazer fi nalizações, rupturas ou perdas. 
Tome cuidado com o mau uso do seu dinheiro. As coisas tendem a melhorar depois da Lua 
Nova em Libra, que acontece no dia 6. É importante conseguir lidar com as pessoas de forma 
harmoniosa ou podem acabar acontecendo brigas e difi culdades. Sua capacidade de liderar e 
organizar está grande, então você pode resolver vários problemas, tendo uma semana produ-
tiva, ainda que cheia e caótica. O amor pode ser a melhor coisa da semana, pois você poderá 
contar com o apoio de pessoas próximas, que vão te incentivar. Porém as relações mais antigas 
podem exigir uma conversa séria sobre gastos domésticos. Existe uma necessidade de olharem 
para a mesma direção, portanto as conversas mais profundas precisam acontecer para alicer-
çar a relação. Se estiver solteiro, pode ter bastante popularidade e magnetismo, conquistando 
ou reconquistando alguém do passado: vale a pena ser sincero e perceber se é isso mesmo 
que você deseja para não se enrolar futuramente. É uma semana intensa de trabalho em que o 
foco precisa acontecer. Boas surpresas podem surgir como um convite para uma parceria, por 
exemplo. Vale a pena se organizar e se dedicar. Você pode ter bons resultados em seu empenho 
e em sua dedicação, mas precisará de uma boa dose de paciência para lidar com as pessoas 
e as solicitações delas. Você estará muito exigente e elas também, então nem todas as ideias 
vão se harmonizar.

Aquário - De 21/01 a 19/02: A semana está agitada e tensa também. É importante buscar 
se relacionar bem com as pessoas. Você pode se irritar com alguém próximo. Existe tensão, 
atrasos e mal-entendidos. Convém não se arriscar muito até a passagem da Lua Nova, no dia 6. 
Após isso, a semana tende a trazer mais movimento e você pode se valer de ajuda de alguém 
próximo. As parcerias precisam de atenção. Tome cuidado com a ambição exagerada e não 
tenha total atenção apenas com o seu trabalho, deixando a relação de lado. Cuide bem de quem 
estiver com você ou pode abrir brechas para que a relação esfrie ou até mesmo acabe. Isso vale 
para relações novas e antigas. É momento de manter o equilíbrio e de buscar ser generoso com 
o outro. O trabalho está intenso, mas existem atrasos e difi culdades de lidar com pessoas do seu 
convívio. Tome cuidado com desatenção e falta de cuidado, porque você pode acabar tendo 
que refazer um trabalho, e isso vai gerar desgaste e até perdas materiais. Diálogo e bom senso 
são importantes para lidar com sócios, parceiros, fornecedores, colegas e até chefes. Tome cui-
dado com a rebeldia de não aceitar as regras.

Peixes - De 20/02 a 20/03: A semana pode ter uma energia mais arrastada e lenta, como 
se sua energia estivesse mais baixa. Mas tudo começa a melhorar após a Lua Nova, no dia 6, 
quando começa a haver mais foco, ânimo e visão das coisas que precisa realizar. Você pode 
iniciar a semana mais focado no essencial, sem inventar muito. Parcerias e sociedades estão 
potencializadas, por isso você pode receber bastante ajuda para atingir os objetivos que deseja. 
O amor está presente nesta semana, trazendo apoio e incentivo. Quem está solteiro pode se 
preparar, porque a Lua Nova pode trazer algo novo ou um amor do passado. Sua energia de fa-
zer acontecer estará grande. Saiba ter autoconfi ança, porque isso vai contar muito. Quem já está 
numa relação sólida pode fazer planos de viajar junto, o que pode ser muito bom para ambos. A 
semana precisa seguir rumo ao novo, portanto é importante dar conta das tarefas já existentes. 
Existem novidades a caminho, então vale a pena buscar se expor, trazendo suas ideias à tona: 
pessoas podem se interessar e te convidar para uma parceria. Você pode ter boas notícias tam-
bém, se estiver buscando trabalho. Sociedades e novos contratos estão potencializados.

Dia 08/10 
Ivania Sena
Maria Aparecida Pissaia
Gabriel Nunes
Heloisa Bueno
Jonas Dias Ferraz
Thais Marques
Joice Gomes
Paula Rissoni Baptistella Albiero
Keila Vigorito
Fernando Silva
Madalena de Fátima Teixeira 
Alberto Luis Forti
Rafael Assalin Scrivano
Jorge Rojas
Rafael Masquetto
Rafael Quirino Teixeira

Dia 09/10
Isabel Fiuza
Chaiene Antoneli
Moises Santos
Caio Augusto da Silva
Iara De C. Fontolan
Danilo Travaioli
Cristina Turolla Pellegrini
Beatriz Magalhães Armelin
André Luis Menegati
Edina de Jesus Giollo Daroz
Damaria Costa de Jesus
Maria Júlia Rodrigues Pereira
Francine Veloso
José Roberto Ferreira
Hilda Vicente
Aparecida de Fátima de Arruda

Dia 10/10
Elaine Teixeira
Sônia Dal Fabbro
Elaine Teixeira
Patricia Barbosa
Elenita Mota Lisboa
Maikon Cardoso
Maria Janaina Pinto Oliveira
Pietra Maschietto
Paula Forti Leite
Emerson Roberto Pagotto
Joseane Almeida Lopes
Karen Manoel Pastrello
Isadora Dal Fabro Besseler
Heraldo I. Pacheco Anacleto
Vanderlei Vieira
Ademir Berganton
Leonice Barbosa de Lima
José Aparecido Thomazini Júnior
Pedro Antônio Armelin
Hamilton Antonio Cibim Júnior
Ian Aparecido Campos Contessa

Dia 11/10
Marcelo Andriotti
Cecilia Bertoli
Luciano Teixeira de Oliveira
Antônio Cláudio Campos
Nádia Pissaia
Daniel Possignolo
Miriã Araújo Tadeu
Veronice Baião
João Paulo Ramos
Cleusa Bellini Tuca

Yakira Toledo 
Ieda Rego Darros
Rosinei Cremonese Sterde
Aparecido Batista da Silva
Carolina Brugnerotto
Márcia Cristina da Silva Souza
Everton Daniel Piassi
Idalina Claudio de Freitas
Olívia Maria Ramos

Dia 12/10
Rosinei Santos
Patricia Quentiliano 
Sandra Assalin
Jorge Eduardo Benatti
Gracinei Carvalho
Dalva Silva
José Anacretto
Luiz Carlos da Costa
Sara Silva Moraes
Angela Maria Serrano 
Luiz Carlos da Costa
Mafalda Parizoto Doriguelo
Carlos Eduardo S. Bastos
Moacir Ronaldo de Campos
Karen Keity Thomazini
Marileide Campanholi Morete
Carlos Alberto de Freitas
Luís Felipe Ferrari Bedendi

Dia 13/10
Laura Diniz
Gislaine Val
Marcio Moreira
Larissa Bragheri
Maurenís Silva
Joceli Biaggio Rossi
Ramon Eugênio
Jackeline Teato
Lázara Augusta Toledo
Andréia Santos
Fred Braggion
Cleuza Maria Santos
Fábio de Oliveira Bellini
Fabricio Henrique dos Santos Zuin
Maria Maff eis Campos Xavier
Marcos Vinicius Giatti Zuin
Marcio Moreira
Luis Antonio Ferreira Brito
Gustavo Henrique Silva Franco
Célia Rojas Bastos
Carlos Benedito Belsani

Dia 14/10
Juliana Machado da Silva
Fabio Luiz Terentin
Edvandro José Domingues 
Eldo Braggion
Luzia Feliciano Prata
Marcel Fornaziero
Léia Pisselli Foganholo
Priscila Brito Dos Santos
Ricardo José Teedeshi Júnior 
Rubens Silva
Patricia Darangoni de Godoy
Lucas Turolla Pellegrini
Thales Fernando Ramos
Ana Caroliny Anacleto Martins
Eldo Braggion
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José Alves, Paulinha, Luis Henrique, Fabinho, Wagner, Caio, Sabrina e Bia Blotta

Governo municipal 
apresenta profissionais para 
retomada das atividades 
esportivas e de lazer

RAFARD  | Inscrições para aulas tiveram início no dia 1º de outubro

Na última sexta-feira, 
1º de outubro, o prefeito 
de Rafard, Fábio dos San-
tos, anunciou a retomada 
das atividades esportivas, 
culturais e de lazer no mu-
nicípio. No gabinete, o che-
fe do Executivo também 
apresentou os profissio-
nais da equipe municipal, 
que ficarão responsáveis 
pelas suas respectivas 
áreas, são eles: José Alves 
(futsal), Bia Blotta (dança), 
Sabrina (dança), Maestro 

Caio (música) e Paulinha 
(terceira idade).

Segundo Fabinho, as 
inscrições se iniciaram na 
segunda-feira (4), para as 
aulas de futsal, futebol de 
campo, funcional, ballet, 
Jazz, projeto Dançarte, au-
las da Banda Municipal, 
além das atividades para a 
terceira idade, como aula 
de vôlei adaptado e coreo-
grafia.

“Agradeço ao empenho 
do nosso Diretor de Cul-

tura, Esporte e Turismo, 
Luiz Henrique, a parceria 
do nosso vice-prefeito, 
Wagner Bragalda, para que 
pudéssemos anunciar esta 
grande conquista”, reco-
nheceu o prefeito.

De acordo com o go-
verno municipal, as in-
formações sobre os dias 
e horários das aulas serão 
divulgadas em toda rede 
municipal de ensino e tam-
bém nos órgão oficiais da 
Prefeitura de Rafard.

Divulgação/Prefeitura de Rafard

MM Souza tem 7 motoristas 
entre os 10 melhores do 
Prêmio Safe Bus da Raízen

A MM Souza foi des-
taque na premiação Safe 
Bus da Raízen, que tem 
como intenção eleger 
os melhores motoristas 
dentre todas as empresas 
prestadoras de serviço de 
transporte de passageiros. 

Participaram dessa 
premiação 23 unidades 
da Raízen e diversas em-
presas de transporte. Ao 
todo foram avalizados 
680 motoristas e a MM 
Souza ficou com 7 moto-
ristas entre os 10 melho-
res, incluindo o primeiro 
e segundo colocados. 

Foram destaque pela 
MM Souza Claudemir Gil 
e Jorge Luiz Coelho de 
Jesus Barbosa, primeiro 
e segundo colocados e 
também Lucas Barbosa 
da Costa, Jair Barreiro 
de Souza, Ariovaldo José 

Capucim, Cristina Apa-
recida Gomes de Mello 
e José Rocha. 

A diretoria da MM 
Souza parabeniza os co-

laboradores por todo o 
empenho, a seriedade e o 
comprometimento com 
que executam o seu tra-
balho. 

Alunos do bairro São João 
recebem camisetas do 
projeto ‘Karatê para todos’

Crianças da escola Fu 
Paulo, do bairro São João, 
em Capivari, receberam na 
última semana, camisetas 
personalizadas do projeto 
‘Karatê para todos’.

Iniciativa da Associação 
Washi-Ki-O de Karatê de 
Capivari, em parceria com 
o Conselho Municipal da 
Criança e Adolescente (CM-
DCA) e Secretaria da Educa-

ção de Capivari, o projeto 
oferece aulas gratuitas aos 
alunos. 

“Gostaria de agradecer 
a recepção calorosa da 
Fernanda Carderelli Arme-
lin, diretora da escola e da 
Bruna dos Santos Camargo, 
coordenadora pedagógica, 
que não mediram esforços 
para nos apoiar nesta ini-
ciativa”, reconhece Edison 

Zuin, sensei (professor), res-
ponsável pela Washi-Ki-O.

Durante a entrega das 
camisetas, estiveram pre-
sentes o Secretário da Edu-
cação, Rafael Silveira, a As-
sessora Pedagógica, Letícia 
Travaioli, a Supervisora de 
Ensino, Rosemary de Cam-
pos Pereira e o Secretário 
de Desenvolvimento Social, 
Ramon Bisin.
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Em novembro: 1º Festival 
Gastronômico de Capivari

COMÉRCIO  | Serão 13 restaurante com pratos exclusivos, criados especialmente para o evento

Uma experiência inédi-
ta na cidade, o 1º Festival 
Gastronômico de Capivari, 
acontecerá entre os dias 1 e 
30 de novembro e promete 
ser um evento que vai va-
lorizar o comércio local e 
atrair consumidores para 
a cidade. 

Serão 13 restaurantes 
participando com pratos 
exclusivos, criados espe-
cialmente para o evento. 
Nesses 30 dias de festival, 
as pessoas poderão expe-
rimentar os pratos de ma-
neira presencial, indo até 
cada um dos restaurantes 
ou então via delivery. 

O projeto foi inspirado 
em eventos de sucesso que 
já acontecem em nossa re-
gião e tem como objetivo 
estimular as pessoas a co-
nhecerem os restaurantes 

locais e atrair turistas para 
Capivari, para fortalecer o 
comércio local. Além disso, 
o festival pretende ser uma 
opção de lazer nesse mês 
de novembro. 

O festival conta com o 
patrocínio das empresas, 
Sicoob Cooplivre, Palmei-
ral, Frinni, Draft Forbes, 
Capivariana Alimentos, 
Vivva Residencial Clube 
Capivari e Unimed. Além 
da participação de algu-
mas influenciadoras digi-
tais, Cíntia Antoneli, Helen 
Groppo, Larissa de Ávilla, 
Lary Silva e Valentina Gui-
da, e das mídias partners, 
TBP Propaganda, Raízes 
FM, Jornal O Semanário 
Regional, Seu Jornal e Jor-
nal da Cidade. 

Em breve serão anuncia-
dos todos os restaurantes, 

pratos disponíveis para o 
consumo e também mais 
informações sobre o even-
to nas redes sociais. 

Acompanhe as novi-
dades: @festivalcapivari 
disponível no Instagram e 
Facebook. 

Divulgação/Prefeitura de Capivari

Ricardo Bagnato assume a Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano

A Prefeitura de Capi-
vari anunciou na última 
quarta-feira (6), Ricardo 
Bagnato, para assumir a 
Secretaria de Desenvol-
vimento Urbano. 

Bagnato é formado 
em Gestão Pública e 
tem mais de 20 anos de 
experiência na área.

“O Poder Executivo 
agradece ao secretário 
interino, Guilherme 

Rego, pela excelente 
atuação à frente da pas-
ta nas últimas semanas. 
Guilherme continuará 
na Secretaria, retornan-
do ao cargo de diretor. 
Desejamos muita sorte 
e sucesso ao novo se-
cretário, que chega pra 
somar na gestão”, encer-
ra a nota enviada pela 
Prefeitura Municipal de 
Capivari.
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Você conhece a história do 
‘Lobisomem da Venda do Tezoto’?

LENDAS URBANAS  |  Visitantes de outras cidades vieram conhecer o lugar onde se conta a história do lobisomem; Armazém Tezoto fica na área rural de Rafard

Rafard tem uma histó-
ria de lobisomem que foi 
parar na Internet. O rela-
to, que virou um causo de 
terror, está no Youtube, no 
Canal Território Obscuro. 
O vídeo pode ser encon-
trado digitando o título: O 
lobisomem da Venda do 
Tezoto.

Lobisomens, como diz a 
lenda, são criaturas meta-
de homem e metade lobo, 
que aparecem nas noites 
de lua cheia. No Brasil, 
a crença desta suposta 
maldição foi trazida pelos 
portugueses, e até hoje, o 
lobisomem é uma das fi-
guras que mais enriquece 
o Folclore Brasileiro.

Se é que o lobisomem 
existe mesmo, ele está para 
aparecer de novo, ali pró-
ximo da Venda do Tezoto, 
na estrada rural que liga 
Rafard a Tietê. O dia mar-
cado é na Sexta-feira San-
ta da Quaresma de 2022, 
pelo menos, é o que diz a 
história narrada por Igino 
Giacon, 43 anos, um antigo 
morador de Espírito Santo 
do Pinhal, interior de São 
Paulo, que hoje vive na ci-
dade de Barra Velha, em 
Santa Catarina.

Igino é o criador do ca-
nal Território Obscuro, 
que começou em 2018, e 
hoje já está com 121 mil 
inscritos. Ele conta que fi-
cou sabendo da história 
do lobisomem através de 

um e-mail que recebeu de 
um professor universitário, 
que já foi morador da re-
gião de Rafard e Capivari.

O dono do canal nun-
ca visitou Rafard, mas fi-
cou impressionado com 
a riqueza de detalhes, e 
resolveu, no final do ano 
passado, selecionar o rela-
to e fazer a narrativa. Hoje, 
já são quase 70 mil visua-
lizações e mais de 4.200 
likes (curtidas) no vídeo 
do suposto lobisomem ra-
fardense.

“Não imaginei que se-
ria esse sucesso. É muito 
bom ver os comentários e 
a interação das pessoas de 
Rafard e região, contando 
que já ouviram a história 
do lobisomem da Venda”, 
comenta.

A Venda do Tezoto exis-
te há mais de 100 anos. 
É um ponto de encontro 
para moradores, turistas, 
ciclistas e tantas outras 
comitivas que passam por 
ali aos finais de semana. 
A tradição do bom quei-
jo meia cura se mantém 
de pé, e sob nova direção 
há cinco anos, o que era a 
Venda, hoje é o Armazém 
Tezoto, comandado por 
Júlio César Bianchi, que 
arrendou o comércio da 
Família Tezoto.

Para conhecer a história 
do Lobisomem da Venda 

do Tezoto, basta acessar 
o canal Território Obscu-
ro no Youtube e conferir 
o vídeo.

Muita gente 
ouviu falar
Moradores de Rafard e 

região que assistiram o ví-
deo, confirmam que, pelo 
menos uma vez na vida, 
já ouviram a história do 
lobisomem que aparece 
nos arredores da Venda do 
Tezoto nas noites de lua 
cheia, na Sexta-feira Santa.

O engenheiro Daniel 
Albiero, 46 anos, é um de-
les. Nascido em Capivari 
e com família em Rafard, 
hoje ele reside em Paulí-
nia. Ele conta que, quando 
criança, tinha curiosida-
de em conhecer a Venda, 
justamente por conta da 
história do lobisomem.

“Eu já fui lá umas qua-
tro vezes comprar queijo 
e linguiça, e quando crian-

ça tinha muita curiosida-
de, pois eu ouvia falar do 
lobisomem da Venda do 
Tezoto. Quando eu vi o 
vídeo, com a riqueza de 
detalhes, fui transportado 
para aquela noite lendária”, 
conta Albiero, que valori-
za histórias como esta do 
canal, como ferramenta 
de preservação da cultura 
local.

Quem também confirma 
a história, pois já ouviu fa-
lar por diversas vezes, é o 
próprio Júlio Bianchin, ad-
ministrador do Armazém 
Tezoto. Ele diz já ter rece-
bido visitantes de outras 
cidades, que passaram por 
Rafard e foram conhecer de 
perto a venda do causo do 
lobisomem.

“Os moradores mais 
antigos contam que mor-
reram muitos animais na 
época. É uma história que 
se conta muito aqui, e com 
isso, o lobisomem conti-
nua existindo por tantos 
anos, mas eu mesmo nun-
ca vi”, brinca Bianchin.

O que conta no canal
A história do lobisomem 

da Venda do Tezoto narra 
uma passagem que teria 
acontecido numa noite de 
Sexta-feira Santa de 1975, 
no bairro rural que fica em 
Rafard, próximo de Tietê.

O professor, que man-
dou a história para o canal, 
afirma que ouvia de seu avô 
os relatos da aparição do 

homem lobo, que atacava 
os animais da redondeza.

Dez anos mais tarde, 
motivado pela curiosida-
de, este mesmo professor 
foi atrás de mais detalhes 
da história, até conhecer 
um antigo funcionário da 
Fazenda do Tezoto, já com 
mais de 90 anos.

Depois de um encon-
tro com o antigo morador 
do local, que hoje reside 
em Tietê, o relato ganhou 
mais detalhes e faz até uma 
descrição da paisagem e 
características do bairro 
Tezoto.

Diz a história, que na 
Sexta-feira Santa daquele 
ano, era uma noite de lua 
tão cheia, que iluminava 
e brilhava por toda par-
te. Altas horas mais tarde, 
quando todos já estavam 
recolhidos em suas casas, 
os cachorros começaram a 

latir alvoroçados, e as gali-
nhas estavam no quintal.

Os moradores pegaram 
suas cartucheiras e saíram 
para ver o que estava acon-
tecendo. Foi aí, conta a len-
da, que eles ficaram cara 
a cara com o lobisomem, 
que tinha mais de dois me-
tros de altura, muito forte e 

com olhos brilhantes. De-
pois de encarar os homens 
que estavam ali assusta-
dos, a criatura urrou, deu 
um salto e fugiu.

A história narra que na-
quela noite, o lobisomem 
não atacou os humanos, 
mas nos quintais das casas, 
haviam os destroços das 
galinhas, sem nenhuma 
gota de sangue. O relato 
termina com um suspense 
no ar, e deixa e expectativa 
de que ele pode voltar na 
próxima lua cheia da Sex-
ta-Feira Santa.

Arquivo pessoal

Armazém Tezoto fica na área rural de Rafard

Igino, criador do canal no 
Youtube, Território Obscuro

Daniel sugeriu pauta depois de 
ler sobre o chupa-cabra

Lobisomem costuma aparecer na Sexta-feira Santa

Freepik
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Divulgação/Prefeitura de Capivari

Agentes Comunitários 
de Saúde recebem 
colete de identificação

A diretoria de Saú-
de de Rafard entregou 
novos coletes de iden-
tificação aos Agentes 
Comunitários de Saúde 
do município. Os kits 
são compostos por 2 co-
letes, camiseta, boné e 
bolsa.

Na segunda-feira (4), 
data em que foi come-
morado o Dia do Agente 
Comunitário, o prefeito 
de Rafard, Fábio Santos, 
recebeu os agentes em 
seu gabinete para rea-
lizar a entrega e ressal-
tou a importância de 
identificação desses 
agentes para a seguran-
ça dos moradores, que 
recebem os servidores 

durantes as visitas do-
miciliares.

“Os agentes realizam 
um trabalho muito im-
portante no nosso mu-
nicípio e precisam estar 
devidamente identifi-
cados para levar orien-
tações a toda comuni-
dade rafardense”, disse.

Segundo a diretoria 
de Saúde, o município 
está trabalhando para 
ampliar esse trabalho 
e repor os profissionais 
que deixaram de atuar. 
“Estudos e tratativas 
estão em andamento 
para que isso aconteça 
o mais breve possível”, 
encerra a nota do go-
verno municipal.

Divulgação/Prefeitura de Rafard

Kits foram entregues na última semana pelo prefeito Fabinho

Freepik.br

“O mundo maravilhoso das malhas”

R. Regente Feijó, 902 - Capivari
 3491.1246

Confecções Soreli Ltda-ME

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

Pani� cadora 
Pantojo

O melhor pão da cidade.
Aceitamos encomendas de

pão, bolos, doces e salgados.

Agro Comercial e Papelaria

GLOBAL

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

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

e produtos veterinários

ENTREGA À DOMICÍLIO

R. Cons. Gavião Peixoto, 617 - RAFARD

Fone: (19) 3496-1691

Pães - Doces - Bolos
Sorvetes - Café Espresso

Ótica XV
Um carinho especial 

a seus olhos

Rua XV de Novembro, 784

Fone/Fax: (19) 3491-4451

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

A criação de uma ro-
tina de estudos é funda-
mental na aprendizagem 
dos alunos. Os estudan-
tes devem se organizar 
definindo horários e 
tendo compromisso com 
seu desenvolvimento 
pessoal. O ideal é ter em 
mãos uma agenda. 

Os professores por sua 
vez, precisam estimular e 
acompanhar esse proces-
so, corrigindo as ativida-
des, com comentários e 
orientações, valorizando 
o esforço de seus alunos.

Aprender a estudar é 
condição primordial para 
o desenvolvimento da au-
tonomia de nossos estu-

dantes. A leitura e a escrita 
são instrumentos primor-
diais nessa empreitada 
representados através de 
diversos procedimentos 
ou estratégias de estudo, 
tais como:  

a) Tomar notas: situa-
ções em que o foco não é 
um texto; 

b) Resumir: Organizar 
informações elegendo os 
aspectos mais relevantes; 

c) Fazer fichamentos e 
resenhas;

d) Eleger informações: 
grifar, marcar, sublinhar 
no texto ressaltando as 
informações importantes 
(ou marcar nas laterais);

e) Rever cálculos (ma-
temática): os registros 
dos alunos são de suma 
importância nessa área, 
assim como saber inter-
pretar os textos matemá-
ticos, retomar o conteúdo 
e escrever conclusões;

f) Esquematizar: Repre-
sentar graficamente um 
tema. Devem ser sucin-
tos e coerentes. Exemplo: 
Mapa Conceitual.

Aprender a estudar 
(Orientação de Estudos)

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

Felício Vigorito
Felício Vigorito – Co-

merciante e Empresário. 
Nasceu na cidade de Nê-
moli, região de Basilicata, 
Província de Potenzaa Itá-
lia, no dia 8 de novembro 
de 1887. Filho de Genaro 
Vigorito e de Dona Ma-
ria Teresa Calderaro. Veio 
para o Brasil com 18 anos 
de idade. Casou-se com 
Catarina Capóssoli, em 3 
de junho de 1907,  tendo 
os filhos: Genaro (o pri-
meiro Prefeito de Rafard), 
Emílio, Rosa, Paulo, Teresa, José, Padre Ivo e Edite. Ini-
ciou o seu trabalho profissional como funileiro e con-
sertos de alambiques nos engenhos e também como fa-
bricantes de canecas e lamparina, sendo estes vendidos 
pelos sítios da região de Capivari. Em 1912 trouxe para 
a cidade o primeiro automóvel. Já em 1925, abriu uma 
empresa de comércio de veículos, peças e combustíveis, 
uma das três primeiras concessionárias Chevrolet no 
Brasil. Em 1932 eram proprietários da Felício & Filhos, 
na rua XV de Novembro, bem próximo ao Rio Capivari. 
Pertenceu à irmandade do Santíssimo Sacramento e 
foi, por longos anos, um dos maiores vendedores de 
caminhões Chevrolet no Brasil. Foi membro da Loja 
Maçônica Integridade no. 1, iniciado em 20 de outubro 
de 1915. Capivari concedeu-lhe a honraria de seu nome 
numa das suas ruas, no Bairro Nova Aparecida.  Faleceu 
em Capivari no dia 10 de maio de 1957.

(Fonte: A Ronda das Ruas e O Organizador)

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

Prefeitura reforma 
parquinho da 
EMEI Enzo Vieira

A Prefeitura de Rafard 
concluiu a reforma do par-
quinho da EMEI Enzo Hen-
rique Vieira. As melhorias 
vão beneficiar as crianças 
da escola que fazem o uso 
diário desses brinquedos.

“É uma ótima notícia 

para a criançada, já que 
o parquinho é um mo-
mento de interação e di-
vertimento no ambiente 
escolar e a reforma deixou 
o parquinho muito mais 
bonito”, disse o prefeito, 
Fábio Santos.

Divulgação/Prefeitura de Rafard

Crianças já podem usufruir do espaço reformado

Casinha de bonecas também recebeu melhorias

Divulgação/Prefeitura de Rafard
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Rotary Club de Rafard não realiza 
tradicional Festa das Crianças

TRISTE NOTÍCIA PARA A COMUNIDADE RAFARDENSE  |  “Clube de serviços à comunidade pode encerrar suas atividades ainda este ano”, revelam integrantes

O Rotary Club de Rafard 
não está mais à frente da 
realização da tradicional 
Festa das Crianças no 
município. O motivo, se-
gundo a entidade, ainda 
é a preocupação com a 
aglomeração de pessoas, 
principalmente crianças e 
jovens que ainda não estão 
vacinadas.

Este já é o segundo ano 
consecutivo que o Rotary 
não realiza a festa na ci-
dade. Mesmo assim, os 
membros rotarianos não 
deixarão de incentivar o 
evento, que neste ano, está 
sendo organizado pela Pre-
feitura de Rafard.

Desde o início da pan-
demia da Covid-19, o clu-
be suspendeu as reuniões 
semanais e as realizações. 
Além disso, depois de uma 
assembleia, eles decidiram 
pedir o encerramento do 
Rotary em Rafard, devido 
a dificuldade em agregar 
novos ‘companheiros’ – 
rótulo utilizado para inte-
grantes do clube – com o 
perfil rotário.

O Rotary Club de Rafard 
informou à reportagem do 
jornal O Semanário, que 
está passando por uma 
fase de definições, e que, 
futuramente, deve encer-
rar suas atividades rotárias 

na cidade. O clube aguar-
da apenas o comunicado 
oficial do Rotary Interna-
cional.

Segundo os integrantes, 
o grupo não será desfeito 
e uma nova forma de or-
ganização será planejada 
no futuro.

História
O Rotary Club de Rafard 

foi fundado em 1986. Des-
de então, seus membros 
realizaram inúmeras ações 
na cidade e contribuíram 
anualmente com a Fun-
dação Rotária e Pólio Plus 
- órgãos que destinam as 
verbas para projetos no 
Brasil e no Mundo - através 
de doações espontâneas 
ou com arrecadações em 
eventos e ações.

Dentre as diversas ativi-
dades, a que mais marcou a 
história do clube na cidade, 
certamente foi a realização 
de 34 edições consecutivas 
da Festa das Crianças. O 
evento era organizado e 
realizado pelos rotarianos, 
com apoio de empresas, 
comércios e também da 
Prefeitura de Rafard.

Com o encerramento 
do Rotary Club de Rafard, 
o grupo estuda uma nova 
forma de reunir pessoas 
que tenham interesse de 

fomentar a união e a paz 
entre as nações, colabo-
rando com uma parcela de 
seu trabalho para ajudar a 
comunidade, sem almejar 
algo em troca. 

Ações realizadas
Nesses 35 anos de exis-

tência, o Rotary Club de 
Rafard realizou dezenas de 
eventos e ações no muni-
cípio, os quais, os ‘compa-
nheiros’ fizeram questão 
de destacar:

• Campanhas de Arreca-
dações de Lixo Reciclável 
(revertido para Hospital do 
Câncer);

• Escola de Alfabetização 
para Adultos (atualmente 
EJA);

• Campanhas de Arre-
cadação de Material de 
Higiene e Limpeza (desti-
nados a famílias atingidas 
em enchentes);

• Campanhas de Cons-
cientização e Limpeza do 
Rio Capivari;

• Fundação do CEPAR 
– Centro de Estudos Pro-
fissionalizantes de Rafard;

• Campanhas de Agasa-
lhos;

• Campanha para Cadas-
tramento de Doadores de 
Medula Óssea;

• Campanha de Doação 
de Livro revertidos para a 

ADUSMEC;
• Doação de área para 

construção de parte do 
Senai de Rafard;

• Cursos diversos (Mú-
sica, Ryla, e outros);

• Doação de aproxima-
damente 40 mil dólares 
para a Campanha Pólio 
Plus;

• Aquisições e doações 
de equipamentos (mistu-
rela, maca retrátil, respira-
dores, cadeiras de rodas, 
muletas, cadeira de banho 
etc.)

• Condução do Interact 
por diversos anos;

• Realização de Jantares 
Dançante em Comemo-
ração ao Aniversário da 
Cidade;

• Realização de Noites do 

Boteco e Feijoadas;
• Realização de Bingos 

Beneficentes;
• Realizações de Pedá-

gios em Prol da Poliomie-
lite no Mundo.

• Premiações a empresas 
“Parceiras do Servir”

• Intercâmbio de uma 
jovem para o Equador;

• Plantio de árvores;
• Palestras diversas;
• Realização da Semana 

da Ética e do Trânsito;
• Realização da Tradicio-

nal Festa das Crianças.

Festa vai acontecer
Na quarta-feira (6), o 

prefeito de Rafard, Fábio 
dos Santos, afirmou que 
a Festa das Crianças vai 
acontecer. As crianças se-

rão recebidas no estádio 
municipal Jair Forti, na ter-
ça-feira (12), das 8h às 12h.

Segundo Fabinho, será 
uma manhã de muita 
alegria e lazer, com diver-
sos brinquedos infláveis, 
sorteio de bicicletas, ati-
vidades esportivas, além 
da distribuição de sorve-
te, pipoca, algodão doce e 
refrigerante.

Desta vez, o evento será 
organizado pela Prefeitura 
de Rafard, com patrocínio  
da Açaí Mil e Ross, Bate-
rias Kondor, Carroceria 
Bachiega, Rei do Salgado, 
Canacap, Padaria Pantojo, 
Supermercado Callegari, 
Jessé Lajes e Tijolos, Auto 
Peças Quibáo Rafard e Auto 
Posto Rafard.

Última Festa das Crianças realizada pelo Rotary em Rafard aconteceu em 2019

Arquivo/O Semanário




