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BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Número de mortos continua a subir

NOVIDADE - O padre tieteense Evandro Luiz Zanardo Paulim, que ficou conhecido nacionalmente por participar da edição do Master-
chef Brasil 2018, ganhará um programa na TV Aparecida, cuja atração será denominada Sabor de Vida, com exibição nas tardes dos 
domingos, junto com Bianca Láua.                                                                                                                                               Página 11
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Bicadinhas da semana 

Reconhecimento

PARA ENCERRAR

O Dia do Jornalista é comemorado no Brasil em 7 de abril 
em homenagem a João Batista Líbero Badaró, médico e jornalista 
brasileiro, de origem italiana, que morreu assassinado por inimi-
gos políticos, em São Paulo, na mesma data no ano de 1830, du-
rante uma passeata de estudantes em comemoração aos ideais 
libertários da Revolução Francesa. 

Um movimento popular gerado por sua morte levou à abdi-
cação de D. Pedro I, em 7 de abril de 1831. Um século depois, em 
1931, em homenagem a esse acontecimento, 7 de abril foi institu-
ído como o Dia do Jornalista, ou seja, data dedicada ao profissio-
nal que busca ser sempre incansável, dinâmico, disposto, atento, 
inteligente, a serviço da notícia, da informação e dos fatos.Vale 
destacar que a data oficial foi estabelecida pela Associação Brasi-
leira de Imprensa, na época. 

Para quem desconhece, o jornalista tem uma função social 
muito importante dentro da sociedade, pois informa, promove 
a reflexão, a crítica e incita debates difundindo ideias, os fatos e 
informações com clareza e precisão.

Em todos os dias, inclusive e principalmente nesta data, jor-
nalistas dos quatros cantos do mundo merecem mais destaque 
e reconhecimento, já que são os responsáveis por levar à socie-
dade uma necessidade geral: a informação. Infelizmente, pou-
cos reconhecem em um jornalista a atividade profissional que 
reproduz vontades, comportamentos e valores. Muitos nem têm 
dimensão da relevante função social produzida por cada um des-
ses profissionais.

Atualmente, ser jornalista é ser um profissional da infor-
mação, pesquisador, assessor de imprensa, diretor de redação, 
editor, produtor de texto, repórter de televisão ou rádio, revi-
sor, repórter fotográfico... Na verdade, são esses profissionais 
que recolhem, apuram, selecionam, redigem, difundem ideias e 
as registram nos veículos de comunicação. Por tantas razões, a 
valorização da profissão e do profissional jornalista precisa ser 
totalmente revista. Afinal, não há democracia sem liberdade de 
imprensa nem há liberdade de imprensa sem os jornalistas.

Para que, de fato, a informação seja tratada como um bem so-
cial e não como uma mercadoria nas negociações dos mais diver-
sos interesses alheios ou, o que é ainda mais grave, contrários ao 
interesse público, a profissão de jornalista precisa ser, cada dia 
mais, fortalecida, já que produzir a informação é algo de grande 
responsabilidade. Apesar da contribuição de muitos jornalistas 
em levar conteúdo de qualidade para a população, a profissão 
está sendo constantemente atacada por parte da sociedade e por 
altos cargos de liderança. Situação, no mínimo, antiética e perigo-
sa para a Democracia. 

Entretanto, os ataques estão ultrapassando os limites verbais 
e tornando-se agressões físicas. E acredite: o Brasil continua sen-
do um dos países mais violentos da América Latina para a prática 
do jornalismo. Portanto, aos profissionais, ficam os mais verda-
deiros desejos que o reconhecimento merecido chegue a todos!

““Errar é fundamental, perdoar é preciso e correr atrás daqui-
lo que realmente queremos é obrigação. Viva, ame, pense, erre, 
acerte, caia, levante... E depois do erro, corra atrás de refazer o 
seu acerto e faça tudo o que desejar fazer. Diga ‘eu te amo’ para 
as pessoas especiais da sua vida sem medo de não ouvir isso de-
pois. Aproveite a vida para ser feliz! Afinal, nunca se sabe o dia 
de amanhã” - autor desconhecido.

OVO DE PÁSCOA 2021 Em ritmo de Páscoa, a página Tudo 
que sinto postou um meme, no qual há a imagem de um ovo de 
galinha cozido e cortado ao meio, com a seguinte frase: “Não re-
sisti e abri meu ovo. Chocolate branco com recheio de maracujá”. 
Neste ano de 2021, vai ser o ovo de Páscoa de muita gente!

VALORIZAÇÃO Nas redes sociais, Rose Falci compartilhou 
um meme cuja imagem aparece uma galinha olhando para o es-
pelho e a seguinte frase: “Chega de 30 ovos por R$10! Se valorize, 
Beatriz!”.

SÓ POR MILAGRE O diagramador do jornal Nossa Folha, Cé-
sar Guitte, também deixou um meme para os amigos para a Se-
mana Santa: “Comer carne na Semana Santa não é mais pecado, 
é milagre”. Concorda?

PACIÊNCIA ZERO A página Sabedoria das Palavras publicou 
este meme para os que estão sem paciência: “Suco de maracujá 
natural acalma. Só de pensar que tem que bater, coar, adoçar, já 
estressei. Larga pra lá e me traz uma Coca!”.

ACORDA Da página Hierophant, veio um meme bem diver-
tido publicado no Facebook: “Aquele momento que você é rico, 
tem uma casa em frente para o mar... E tudo acaba com o som 
do despertador”. 

ENVELHECER Quem também deixou um meme nas redes so-
ciais foi a página Ideias Incríveis: “Muita gente diz que os 40 são 
os novos 30 e que os 50 são os novos 40. A única coisa que sei é 
que quanto mais eu envelheço, mais às 9 horas da noite se pare-
cem com meia-noite”. Quanta verdade em um meme!

PERDER PESO A página Filosofei Errado publicou um meme 
no Facebook sobre dieta. Na imagem, aparece um pinguim feito 
de massinha de modelar, com um prato de salada na mesa e a 
seguinte frase: “Quando eu ‘tô’ fazendo dieta há duas horas e 
ainda não emagreci - Que droga, viu!”.

FICA A DICA Da página Caminho de Otimismo, veio uma 
dica a todos os usuários das redes sociais: “Nunca deixe que seu 
estômago saiba que você está com dinheiro. Aja naturalmente”. 
Quem mais se identifica?

VIDA DE BARBIE Outro meme bem atual é o da página Preci-
sa-se de gente boa: “Parem de falar que a Barbie é uma péssima 
influência. A Barbie tem mansão, barco, casas de praia e vários 
carros. Ela é médica, bailarina, veterinária, astronauta e sereia. 
Encostado é o Ken, que ninguém sabe o que faz da vida e só tem 
um carro (aposto que foi a Barbie que deu)”. 

TRETA A página Comida tão linda que parece você resolveu 
criar polêmica através de um meme postado no Facebook: “Nin-
guém tem coragem de falar, mas eu tenho. Chocolate branco não 
é chocolate”. Quem discorda?

VINGANÇA Outro meme da semana foi compartilhado por 
Niobe Moreto Coan no Facebook: “Nunca pensei que um dia iria 
proibir minha mãe de sair de casa. Aqui se faz, aqui se paga”. 

GOIABADA Na última semana, Ricardão Pupato e Rodrigo Al-
meida ganharam os deliciosos doces de goiabada de Hilda Viotto 
Búffalo, moradora de Cerquilho. A dupla agradece o carinho da 
viúva do esportista Olírio Búffalo.

Editorial

EDIÇÃO DIGITAL

Agende-se
ATENÇÃO Em Jumirim, 

nesta quinta, 1º de abril, a Se-
cretaria Municipal de Educação 
fará a entrega do kit merenda, 
ovo de Páscoa e material esco-
lar do primeiro bimestre do 
ano letivo, das 7h30 às 16h30, 
para os alunos matriculados 
na Educação Infantil da Emeb 
“Mário Covas Junior”.

INSCRIÇÕES A Faculdade 
Cerquilho (FAC) encerra hoje, 
1º de abril, as inscrições do 
Concurso Fotográfico “Cerqui-
lho: ontem e hoje”. Para garan-
tir vaga na disputa, preencha 
o formulário no https://for-
ms.gle/KzoKREiaAEyCa6wb8. 
Vale lembrar que a participa-
ção neste concurso fotográfico 
é gratuita e aberta ao público 
em geral. Quem levar o 1º lu-
gar desta competição ganhará 
uma bolsa de 100% em uma 
capacitação de 40 horas da 
FAC, à escolha do ganhador!

LIVE 1 Na segunda, 5 de 
abril, às 20 horas, o médico-
-veterinário Marcelo Nassute 
entrará, ao vivo, em uma live 
com a jornalista, editora-chefe 
do Nossa Folha e criadora de 
conteúdo, Damana Rodrigues, 
no @damanarodrigues no Ins-
tagram. Neste bate-papo im-
portante, o profissional falará 
como a negligência médica de 
um profissional da Medicina 
Veterinária pode custar a vida 
do animal, seja por falta de 
experiência, imprudência no 
procedimento ou mesmo pou-
ca prática, e como atestá-la.

LIVE 2 Já o médico da linha 
de frente, Adriano Vendimiatti 
Cardoso, conhecido nas redes 
sociais por Dr. Derrame, chega 
para uma nova live com a jor-
nalista, editora-chefe do Nossa 
Folha e criadora de conteúdo, 
Damana Rodrigues, na quarta, 
7 de abril, a partir das 20 ho-
ras, no @damanarodrigues no 
Instagram, para falar sobre o 
que mudou no cenário da co-
vid-19 desde a identificação 
do primeiro paciente infecta-
do no Brasil há um ano, assim 
como falará sobre o impacto 
das novas variantes e sobre os 

recordes nos números de ca-
sos e mortes cada vez mais em 
alta e o ritmo das campanhas 
de imunização.

OPORTUNIDADE Em Ju-
mirim, em abril, ocorrerão 
oficinas culturais, com aces-
so gratuito e online via Zoom, 
através da Secretaria Estadual 
de Cultura e Economia Criati-
va, com realização da Poiseis 
Gestão Cultural. As inscrições 
podem ser feitas pelo site poie-
sis.org.br/maiscultura. 

CULTURA De 5 a 11 de 
abril ocorrerá o Festival Apare-
cida Criativa de Sorocaba, com 
transmissão online. Este even-
to tem como objetivo estimu-
lar a economia criativa. Todas 
as apresentações poderão ser 
assistidas diretamente pelo 
YouTube pelo link youtube.
com/channel/UCZs7mijTYjp_
4Zrf03T1fjA.

COLABORE O Educandário 
Rosa Mística realiza as Pizzas 
Solidárias para arrecadar fun-
dos. As encomendas já estão 
sendo aceitas para a retirada 
na sexta, 9 de abril, das 15 às 
20 horas, no salão de festas da 
própria entidade. Os sabores 
das pizzas à venda são muça-
rela, calabresa e frango. O ti-
cket custa R$25. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo 
telefone (15)3282-1721. 

PRÊMIOS A Campanha Co-
operativado 55 anos, da Coo-
cerqui, segue até 14 de maio 
deste ano e sorteará cinco au-
tomóveis Fiat Mobi Easy 2020 
0km quatro portas, sendo um 
veículo por loja. Vale lembrar 
que o sorteio será em 15 de 
maio deste ano e, para concor-
rer aos prêmios, é preciso ser 
cooperado e fazer compras 
em uma das unidades. Sobre 
os cupons, a regra funciona da 
seguinte forma: a cada R$50 
em compras ou ao pagar com 
o Cartão Coocerqui, o coope-
rado recebe um cupom. Tam-
bém tem a opção de, a cada 
três produtos participantes da 
promoção, acumular mais ou-
tro cupom.

Semana Santa 2021
A  Paróquia Santíssima Trindade realiza a Se-

mana Santa online e traz uma programação com 
reflexões sobre a Paixão, Morte e Ressurreição 
do Senhor. Participe de casa com sua família.  

PARÓQUIA SANTÍSSIMA TRINDADE 

Quinta-feira Santa: 1º de abril, missa da Institui-
ção da Eucaristia às 19 horas.
Sexta-feira Santa: 2 de abril, celebração da Pai-
xão do Senhor às 15 horas e, Reflexão sobre a 
Morte do Senhor com o canto da Verônica às 18 
horas.
Sábado Santo: 3 de abril, Vigília Pascal às 19 ho-
ras.
Domingo de Páscoa: 4 de abril, Ressurreição do 
Senhor,  Missa às 9 horas e, em seguida, carreata 
com a imagem do Cristo Ressuscitado pelas ruas 
da cidade.

PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA

Quinta-feira Santa: 1º de abril, Lava-Pés às 19 
horas.
Sexta-feira Santa: 2 de abril, Adoração da Cruz 
às 15 horas.
Sábado Santo: 3 de abril, Vigília Pascal às 19 ho-
ras.
Domingo de Páscoa: 4 de abril, missa às 8 horas.

Todas as celebrações são transmitidas pela pá-
ginas das paróquias no Facebook.



Em Tietê, na segunda, 29 
de março, a Polícia Militar (PM) 
realizava patrulhamento de 
Força Tática pelo bairro Povo 
Feliz, quando ao, entrar pela 
avenida das Seringueiras, ob-
servou um adolescente de 17 
anos em atitude suspeita. 

Ao notar a presença da 
equipe policial, o mesmo de-
monstrou nervosismo e arre-
messou um objeto na área de 
mata. Diante da suspeita, os 
policiais militares fizeram a 
abordagem e, em revista pes-
soal, localizaram três porções 
de maconha, bem como R$40 
em notas diversas. Em dili-
gência, os policiais militares 
conseguiram apreender dois 
tijolos de maconha, uma ba-
lança de precisão, uma muni-
ção íntegra calibre 38, além de 
R$288 em dinheiro. 

Diante dos fatos, o ado-
lescente precisou ser encami-
nhado à Delegacia de Polícia 
de Tietê e acabou liberado na 
presença do seu responsável.

TENTATIVA DE FURTO - 
Em Cerquilho, na segunda, 29 
de março, policiais militares 

flagraram quatro indivíduos 
forçando a porta de um co-
mércio na rua Paraná, no Par-
que Alvorada. Perseguidos, os 
dois acabaram capturados. Na 

ocasião, a dupla, ainda, tentou 
resistir à prisão, mas foi con-
tida com técnicas de defesa 
pessoal. Os acusados têm 18 e 
21 anos. 

Com eles, segundo a PM, 
havia fita adesiva e uma cha-
ve de fenda a serem usados 
no crime. Presos em flagran-
te, responderão na Justiça por 

furto qualificado, crime que 
possui pena de reclusão de 
dois a oito anos e multa. 

De acordo com a PM, trata-
-se de uma prisão importante 
que ajudará a reduzir os índi-
ces criminais de furto em toda 
região, visto tratar-se de uma 
quadrilha. Os dois que fugi-
ram estão sendo procurados 
pela polícia para responderem 
por seus crimes. 

MOTOCICLETA ADULTE-
RADA - Em Cerquilho, no sá-
bado, 27 de março, policiais 
militares apreenderam uma 
motocicleta adulterada quan-
do realizavam patrulhamento 
na avenida João Pilon e o mo-
tociclista não respeitou a or-
dem de parada.

Após fugir por curta dis-
tância, o mesmo acabou pa-
rando na rua Antonio Costa 
Magueta, no Centro, e, em sua 
posse, havia um microtubo de 
cocaína. Além disso, segun-
do a polícia, a moto era uma 
Honda/CG Titan, mas em pes-
quisa da placa junto ao Centro 
de Operações constava como 
Yamaha/YBR. No veículo, esta-

vam um homem de 39 anos e a 
esposa. Agora, ele responderá 
na Justiça por adulteração de 
sinal de identificação de veícu-
lo automotor, que possui pena 
de reclusão de três a seis anos 
e multa, e, também, por porte 
de droga, com pena de adver-
tência, frequência a curso anti-
drogas ou prestação de serviço 
à comunidade. 

PROCURADO DA JUSTI-
ÇA - Ainda em Cerquilho, no 
sábado, 27 de março, a PM 
recebeu a informação do en-
dereço de um homem que era 
procurado na Justiça. 

Os policiais militares com-
pareceram na residência, que 
fica no Centro, mas não en-
controu o procurado, apenas 
seu pai. Cinco minutos depois, 
a equipe foi chamada, pois o 
indivíduo estava na base da 
PM acompanhado do seu pai, 
dizendo não saber o motivo do 
mandado de prisão. 

Conduzido à carceragem, 
teve que aguardar informações 
do seu advogado a respeito do 
que motivou seu mandado de 
prisão. 
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Secretaria de Esportes instala 
brinquedos em bairros

EM TIETÊ

A Prefeitura de Tietê, atra-
vés da Secretaria de Esportes e 
Lazer, informou que instalou 
brinquedos para utilização 
das crianças dos bairros Santa 
Cruz, Santa Maria e São Pedro, 
quando vencidas as restrições 
causadas pela pandemia.

Ainda segundo noticiou em 
suas redes sociais, os locais re-
ceberam o plantio de grama e 
demais benfeitorias, para ser 
um ambiente apropriado para 
o encontro, lazer e diversão 
das crianças em um cenário 
pós-pandemia.

Divulgação

Jovem terminou detido pela Polícia Militar no bairro Povo Feliz, em Tietê, e liberado após a presença de responsável

Apreendido adolescente por tráfico de drogas
OCORRÊNCIAS

 Foram localizadas porções de maconha e dois tijolos da droga, 
além de dinheiro em espécie

Divulgação Polícia Militar de Tietê

Emissão só digital

CTPS

O documento que registra 
a vida funcional do trabalha-
dor, a Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) pas-
sou por evolução e, em 2020, 
tornou-se 100% digital. 

A medida garante mais agi-
lidade na obtenção do docu-
mento que pode ser solicitado 
através do aplicativo “Carteira 
de Trabalho Digital”, disponí-
vel gratuitamente para os sis-
temas Android, IOS e Web por 
meio da página  https://www.
gov.br/trabalho/pt-br.

Quem já tem cadastro no 
acesso gov.br ou já acessou al-
gum serviço pelos aplicativos 
do Sine Fácil e Meu INSS, basta 
usar CPF e senha para acessar.

O documento possui valida-
de jurídica conforme a carteira 
impressa, mas não se equipara 
aos documentos de identifica-
ção civis. A CTPS Digital terá 
como chave única o CPF, sendo 
este número válido para fins 
de registro trabalhista. Todas 
as experiências profissionais 
estarão no aplicativo.

TRE realiza processo seletivo para estagiários  

NÍVEL SUPERIOR

O Tribunal Regional Elei-
toral de São Paulo (TRE-SP) 
abriu processo seletivo para 
a contratação de estagiários 
de nível Superior. 

A seleção ofertará vagas 
nos Cartórios Eleitorais do 
Estado e na Secretaria do Tri-
bunal, localizada na capital 
paulista. 

As inscrições e a prova 
serão gratuitas, devendo ser 
realizadas somente via inter-
net, por meio do site do Cen-
tro de Integração Empresa 

Escola (Ciee), até quarta, 14 
de abril.

As vagas na capital pau-
lista serão disponibilizadas a 
estudantes dos cursos de Ad-
ministração, Direito, Bibliote-
conomia, Design Gráfico, En-
genharia Elétrica, Engenharia 
Civil, Informática e Jornalis-
mo. Já nas demais unidades, 
há vagas para estudantes dos 
cursos de Administração e 
Direito.

De acordo com o TRE-SP, 
a carga horária é de 25 ho-

ras semanais, contando com 
bolsa-auxílio no valor de 
R$750 e auxílio transporte de 
R$8,80 por dia efetivamente 
estagiado.

Ainda segundo o TRE-SP, 
como forma de seleção, os 
candidatos inscritos serão 
avaliados mediante uma úni-
ca etapa de caráter elimina-
tório e classificatório, sendo 
ela prova objetiva, prevista 
para ser realizada de forma 
virtual, durante o período de 
inscrições. A prova do pro-

cesso seletivo versará sobre 
questões nas áreas de Língua 
Portuguesa e conhecimentos 
específicos. 

Vale ressaltar que a prova 
é composta por 30 questões 
de múltipla escolha, sendo 20 
questões de língua portugue-
sa e 10 questões de conheci-
mentos específicos de cada 
uma das áreas. 

Todas as informações 
podem ser acessadas em 
https://pp.ciee.org.br/vitri-
ne/802/detalhe

Rotary Club promove 
campanha na Policlínica

DOAÇÃO DE SANGUE

Com o tema “Doe sangue, 
doe vida”, o Rotary Club de 
Cerquilho realiza no sába-
do, 10 de abril, das 7h30 às 
10h30, na Policlínica Munici-
pal, a Campanha de Doação 
de Sangue em prol do Hemo-
núcleo Regional de Jaú - Fun-
dação Amaral Carvalho. 

Para doar sangue, é neces-
sário nunca estar em jejum 
e, em caso de comer refei-
ções pesadas, aguardar duas 
horas; ter idade entre 18 e 
65 anos; os que têm idade 
entre 16 e 17 anos devem 
estar acompanhados de um 
responsável, ambos munidos 
de documento com foto; ter 
peso mínimo de 50 quilos; 
boas condições de saúde e 
não estar resfriado; não es-
tar tomando medicamentos 
e, em caso de antibióticos e 
anti-inflamatórios, aguardar 

15 dias e vacinas, um mês; 
se mulher, não estar grávida 
ou amamentando; não ser 
portador de chagas, sífilis, 
hepatites ou HIV; não ter tido 
convulsões após os dois anos 
de idade; não ter frequentado 
região de malária nos últimos 
seis meses, sendo indispen-
sável a apresentação de RG 
ou documento com foto. 

A Policlínica Municipal 
está instalada na avenida 
Corradi II, 192, no Centro.

Renovação de CNH pode ser feita pelas plataformas digitais
SERVIÇO

A nova realidade impos-
ta pela pandemia da covid-19 
mudou a maneira como as 
pessoas utilizam diversos ser-
viços, incluindo os públicos. 
Desde maio de 2020, quando 
foi lançado o aplicativo Pou-
patempo Digital, mais de 1,7 
milhão de pessoas fizeram a 
renovação simplificada da Car-
teira Nacional de Habilitação 
(CNH) pelo celular, sem preci-
sar comparecer a um posto de 
atendimento do programa. Fo-
ram cerca de 450 mil renova-
ções pelo app apenas no início 
deste ano. 

Pode renovar a CNH pela 
internet o cidadão que esteja 
com a habilitação vencida ou 
a 30 dias do vencimento. Para 
isso, o motorista não pode ter 
bloqueio em seu prontuário, 
como suspensão ou cassação. 
É preciso lembrar que, quem 

tem habilitação nas categorias 
C, D e E precisa realizar o exa-
me toxicológico antes de dar 
início ao processo. 

A solicitação do documen-
to pode ser feita pelo portal 
ou o app do Poupatempo, se-
lecionando a opção Renovação 
de CNH. Durante o processo, 
é possível realizar adição ou 
mudança de categoria e tam-
bém incluir no documento o 
EAR, sigla para quem exerce 
ou deseja exercer atividade re-
munerada. 

Após a confirmação dos 
dados, o usuário agenda e 
realiza o exame médico na 
clínica credenciada indicada 
pelo sistema. Quem exerce 
atividade remunerada ou opta 
pela inclusão do EAR na CNH 
também deverá passar pela 
avaliação psicológica e será 
direcionado a um profissional 

credenciado. 
Depois da aprovação nos 

exames, o motorista deve pa-
gar a taxa de emissão e aguar-

dar as orientações que lhe se-
rão enviadas por e-mail para 
acessar sua CNH Digital, que 
tem a mesma validade do do-

cumento físico, disponível no 
aplicativo Carteira Digital de 
Trânsito (CDT). O documento 
impresso poderá ser entregue 
em casa, pelos Correios, no 
endereço de cadastro junto ao 
Detran.SP. Os dados cadastrais 
podem ser conferidos e atuali-
zados no detran.sp.gov.br.

PRAZOS - A pedido do De-
tran.SP, o Departamento Na-
cional de Trânsito (Denatran) 
autorizou a prorrogação, por 
tempo indeterminado, dos 
prazos de procedimentos de 
trânsito, incluindo a renova-
ção das Carteiras Nacionais de 
Habilitação (CNHs) vencidas 
desde 1º de março do ano pas-
sado.  

De acordo com a portaria 
federal, publicada no último 
dia 24 de março, o Denatran 
esclarece que tão logo a situ-
ação emergencial seja encerra-

da, será definido novo calen-
dário para restabelecimento 
dos prazos prorrogados. 

COMUNICADO - Já a Dire-
toria de Trânsito de Cerquilho 
informou que foram prorro-
gados os prazos, por tempo 
indeterminado, da data final 
para apresentação de defesa 
prévia e de indicação de con-
dutor infrator encerrada des-
de 15 de março de 2021, para 
as notificações de autuação já 
enviadas; e da data final para 
a apresentação de recurso en-
cerrada desde 15 de março de 
2021, para as notificações de 
penalidade já expedidas.

Tão logo sejam os prazos 
restabelecidos, a Diretoria de 
Trânsito emitirá novo infor-
mativo com todas as orienta-
ções necessárias. Em caso de 
dúvidas, entre em contato pelo 
(15) 3384-2976.

Prefeitura informa sobre 
interdição de vias

OBRA NO SÃO FRANCISCO

A partir de hoje, 1º de 
abril, será realizada uma 
grande obra de drenagem 
pluvial no bairro São Fran-
cisco, em Cerquilho, com o 
objetivo de melhorar o es-
coamento da água de chuva 
e minimizar a ocorrência de 
eventuais alagamentos. 

No local, segundo infor-
mou a Prefeitura de Cerqui-
lho, haverá a execução de 
bocas de lobo, galeria subter-
rânea e interligação com cai-
xa coletora executada na obra 
recém-finalizada da constru-
ção do muro de contenção da 
avenida João Pilon. 

O valor total da obra, se-
gundo o Poder Executivo, é 
de R$1.346.112,46, sendo 
R$1.162.869,08 com recur-
sos do Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos (Fehidro) 
e contrapartida municipal de 

R$183.243,38.
Desse modo, a Secretaria 

de Trânsito pede a atenção e 
compreensão de motoristas 
e moradores das ruas Vere-
ador Mario Pilon, João Paulo 
II, José Scagion, Olavo Bilac, 
Julio Gaiotto, Antonio Gon-
çalves e Virginio Modanese, 
além da avenida João Pilon 
e das ruas Colômbia, Peru e 
Uruguai (nos trechos onde 
há as linhas em vermelho na 
imagem do projeto).

Divulgação

Mais de 450 mil renovações ocorreram 
pelo app apenas no início deste ano

Divulgação Divulgação PMT



José Magro, proprietário da loja Augusta, e Massimo Stendardi, dono do Aroma Gusto, são mais duas vidas perdidas para o novo coronavírus

JOSÉ CARLOS BIZ
Faleceu em Botucatu, em 25 de março, José Carlos Biz aos 

65 anos. Falecido era casado com Terezinha Mello Biz e dei-
xou os filhos Marcos Aurelio e Diego, além de familiares. 

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Cerquilho e, 
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerqui-
lho, sendo sepultado em jazigo da família.

LUIS SEBASTIÃO GRIGOLON
Faleceu em Tietê, em 26 de março, Luis Sebastião Grigolon 

aos 87 anos. Falecido era casado com Lourdes Araci Pizzol 
Grigolon e deixou os filhos Luis Antonio, Antonia Valeria e 
Maria Rita, além de familiares. 

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Cerquilho e 
dirigiu-se ao Crematório Unidas de Piracicaba.

IDALINO DE JESUS
Faleceu em Cerquilho, em 29 de março, Idalino de Jesus 

aos 73 anos. Falecido era solteiro e deixou os filhos Ronaldo 
e Neilton, além de familiares. 

Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sen-
do sepultado em jazigo da família.

EUCLIDES BETTINI
Faleceu em Cerquilho, em 31 de março, Euclides Bettini 

aos 88 anos. Falecido era casado com Maria de Lourdes Scu-
deler Bettini e deixou os filhos Marisa, Simone, Marcio, Marta, 
Marcos, Sonia e Marcelo, além de familiares. 

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Cerquilho 
e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cer-
quilho, sendo sepultado em jazigo da família.

Entidades precisam de 
doações de alimentos

AÇÃO SOLIDÁRIA

O grupo Empreenda Mu-
lheres está pedindo doações 
em prol da Assistência Social 
e da Associação Viva a Vida, 
ambas de Tietê.

Para a Assistência Social, 
as doações solicitadas são de 
óleo e pó de café; já para a 

Associação Viva a Vida, leite 
e água de coco.

As doações podem ser fei-
tas na farmácia A Botica, que 
fica na rua do Comércio, 291, 
Centro, ou na Clínica Atual 
Psicologia, na rua Tenente 
Gelás, 1.227, na Nova Tietê.

Fotos arquivo familiar
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FALECIMENTOS

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

manifestações de pesar recebidas e a todos que comparece-
ram aos funerais.

Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sendo 
sepultado em jazigo da família.

LUCINEIA MENDES DE ALMEIDA NUNES
Faleceu em Tietê, em 30 de março, Lucineia Mendes de Al-

meida Nunes aos 64 anos. Falecida era casada com João Pereira 
Nunes e deixou os filhos Ronivaldo e Jucelia, além de familiares.

Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Jardim do Éden, em Tietê, 
sendo sepultado em jazigo da família.

VILSON CAMARGO
Faleceu em Piracicaba, em 30 de março, Vilson Camargo aos 

57 anos. Falecido era casado com Andreza Renata Machado de 
Camargo e deixou os filhos Felipe e Valentina, além de familia-
res.

Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e, pos-
teriormente, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sendo 
sepultado em jazigo da família.

CARLOS ALBERTO INFANTE
Faleceu em Piracicaba, em 30 de março, Carlos Alberto In-

fante aos 56 anos. Falecido era casado com Maria Aparecida de 
Camargo Infante e deixou os filhos Karina, Cleyton, Cristian, Ana 
Cristina e Alice, além de familiares.

Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sendo 
sepultado em jazigo da família.

TELMA LUIZA BERTI ABAD BARROS
Faleceu em Santos, em 30 de março, Telma Luiza Berti Abad 

Barros aos 31 anos. Falecida deixou familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sendo 

sepultado em jazigo da família.

ALICE DE INFANTI GRANDE 
Faleceu em Cerquilho, em 31 de março, Alice de Infanti Gran-

de aos 91 anos. Falecida era viúva de Paschoal Grande e deixou 
os filhos Maria de Jesus e José Carlos, além de familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e, pos-
teriormente, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sendo 
sepultado em jazigo da família.

CLEITON PEREIRA DA SILVA 
Faleceu em Sorocaba, em 31 de março, Cleiton Pereira da Sil-

va aos 42 anos. Falecido deixou a companheira Luciene de Oli-
veira e os filhos Luana, Adriele, Jorge, Tainá e Isadora, além de 
familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e, posterior-
mente, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepulta-
do em jazigo da família.

MARIA APARECIDA RODRIGUES NEVES
Faleceu em Quadra, em 31 de março, Maria Aparecida Rodri-

gues Neves aos 82 anos. Falecida deixou os filhos Márcio e Maria, 
além de familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e, posterior-
mente, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepulta-
do em jazigo da família.

RAIMUNDO FERREIRA DE ARAÚJO
Faleceu em Cerquilho, em 31 de março, Raimundo Ferreira de 

Araújo aos 95 anos.
Falecido era viúvo de Santa Josefa de Araújo e deixou os fi-

lhos Bizantina, José Angelo, Helena, Dionísio, Cícera, Hélio, Sile-
ne e Sebastião (in memoriam), além de familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Novo de Cerquilho e, poste-
riormente, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sendo 
sepultado em jazigo da família.

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

manifestações de pesar recebidas e a todos que comparece-
ram aos funerais.

CLÓVIS CARDOSO
Faleceu em Sorocaba, em 25 de março, Clóvis Cardoso aos 

59 anos. Falecido era casado com Rosangela Aparecida da Silva 
Cardoso e deixou os filhos Diego e Diaguina, além de familiares. 

Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo 
sepultado em jazigo da família.

JOELMA MARIA PEREIRA RODRIGUES MION
Faleceu em Tietê, em 26 de março, Joelma Maria Pereira Ro-

drigues Mion aos 50 anos. Falecida era casada com Paulo Sérgio 
Mion e deixou os filhos Júlio, Josué e Juliano, além de familiares. 

Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e, posterior-
mente, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepul-
tado em jazigo da família.

CESAR ROBERTO FOGAÇA 
Faleceu em Cerquilho, em 27 de março, Cesar Roberto Fo-

gaça aos 48 anos. Falecido era casado com Adriana de Fátima 
Santana Fogaça e deixou os filhos Carine, Kaiane e Kayo, além 
de familiares. 

Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Guapiara, sen-
do sepultado em jazigo da família.

MARIA APARECIDA VIEIRA DE QUEIROZ
Faleceu em Tietê, em 27 de março, Maria Aparecida Vieira 

de Queiroz aos 72 anos. Falecida era viúva de Jair de Oliveira e 
deixou os filhos Nadel, Laudicéia, Rute, Daniel e Marcos, além de 
familiares. 

Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e, posterior-
mente, dirigiu-se ao Cemitério Jardim do Éden, em Tietê, sendo 
sepultado em jazigo da família.

MAURÍCIO SOARES DE OLIVEIRA
Faleceu em Tatuí, em 27 de março, Maurício Soares de Oli-

veira aos 40 anos. Falecido era casado com Dayane Cristina Se-
gatto de Oliveira e deixou os filhos Samuel e Ana Laura, além de 
familiares. 

Seu corpo foi velado no Velório Novo de Cerquilho e, pos-
teriormente, dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo 
sepultado em jazigo da família.

MASSIMO STENDARDI
Faleceu em Cerquilho, em 28 de março, Massimo Stendardi 

aos 67 anos. Falecido era casado com Marlei Zanette e deixou o 
filho Alessandro, além de familiares. 

Seu corpo dirigiu-se ao Crematório Unidas de Piracicaba.

RUBENIL EDSON SANTOS
Faleceu em Sorocaba, em 28 de março, Rubenil Edson Santos 

aos 54 anos. Falecido era casado com Conceição Orlando Santos 
e deixou os filhos Willian e Liliane, além de familiares. 

Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Jardim do Éden, em Tietê, 
sendo sepultado em jazigo da família.

ADMIR RIBEIRO ALBUQUERQUE
Faleceu em Sorocaba, em 29 de março, Admir Ribeiro Albu-

querque aos 71 anos. Falecido era casado com Ivone Anastacio 
de Albuquerque e deixou os filhos Valdemir, Daniel e Daniela, 
além de familiares. 

Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e, pos-
teriormente, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sendo 
sepultado em jazigo da família.

LUZIA APARECIDA CAMARGO CITRONI
Faleceu em Itu, em 29 de março, Luzia Aparecida Camargo 

Citroni aos 49 anos. Falecida era casada com Marcos Canto Ci-
troni e deixou familiares. 

Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sendo 
sepultado em jazigo da família.

MARIA DAS DORES DA CRUZ CESAR
Faleceu em Cerquilho, em 29 de março, Maria das Dores da 

Cruz Cesar aos 59 anos. Falecida era casada com Isaac Teixeira 
Cesar e deixou familiares. 

Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo 
sepultado em jazigo da família.

MARIA MÉDICE BATISTELA
Faleceu em Cerquilho, em 29 de março, Maria Médice Batiste-

la aos 86 anos. Falecida era viúva de Paschoal Batistela e deixou 
familiares. 

Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sendo 
sepultado em jazigo da família.

PAULO RAFAEL DE CARVALHO SANTOS
Faleceu em Cerquilho, em 29 de março, Paulo Rafael de Car-

valho Santos aos 72 anos. Falecido era casado com Dilma de Oli-
veira Carvalho Santos e deixou os filhos Débora, Viviane e Wag-
ner, além de familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Novo de Cerquilho e, pos-
teriormente, dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo 
sepultado em jazigo da família.

SILVIA APARECIDA BRANDOLIZE DE OLIVEIRA
Faleceu em Cerquilho, em 29 de março, Silvia Aparecida 

Brandolize de Oliveira aos 52 anos. Falecida era casada com José 
Carlos de Oliveira e deixou os filhos Luan e Rafael, além de fa-
miliares.

DESPEDIDAS

Dor alguma é fielmente 
imaginável até ser, de fato, 
sentida. Na pele, na cabeça, 
no peito, em corpos e vidas 
inteiras. Em Tietê e Cerquilho, 
desde o início da pandemia, 
dezenas de famílias já conhe-
cem, com propriedade, uma 
angústia que tem afetado o 
Brasil e o mundo todo - a das 
mortes causadas pelo novo 
coronavírus, que se espalha 
rápido, invisível e, muitas ve-
zes, de forma letal.

Em um prazo de 48 horas, 
por exemplo, os municípios 
de Tietê e Cerquilho perderam 
dois comerciantes que foram 
acometidos pela covid-19, 
além de outras vítimas que vi-
ram suas vidas acabarem por 
conta deste potente vírus.

A primeira morte confir-
mada na sexta, 26 de março, 

foi do piracicabano José Al-
vair Magro (Lelé), de 80 anos, 
proprietário da loja Augusta, 
localizada no Centro de Tie-
tê. O comerciante era casado 
com Maria Augusta Beloto Ma-
gro e, além da esposa, deixou 
os filhos Angelo José e André 
Luís e as netas Sofia e Laura. 
Seu corpo foi sepultado no 
Cemitério de Piracicaba.

Dois dias depois dessa fa-
talidade, no domingo, 28 de 
março, foi confirmada a mor-
te do italiano e proprietário 
do Aroma Gusto, Massimo 
Stendardi, aos 67 anos. Embo-
ra vivesse em Cerquilho, por 
anos ele teve o restaurante na 
rua Lara Campos em Tietê. Fa-
lecido era casado com Marlei 
Zanette e deixou o filho Ales-
sandro. Seu corpo foi crema-
do em Piracicaba.

Nesse momento de pro-
funda dor, o jornal Nossa Fo-

lha se solidariza com todos 
os familiares e amigos dos 

falecidos e lamenta que, nesta 
jornada de luta contra a co-
vid-19, muitos pacientes, in-
felizmente, não obtêm a cura 
e falecem, apesar de todos os 
esforços e tratamentos reali-
zados. Essas pessoas deixam 
para trás amigos, familiares e 
muita saudade nos corações 
daqueles que ficam.

O ECO DA MORTE - Na 
situação atual, onde a co-
vid-19 mata pessoas em to-
dos os cantos, as perdas vão 
ser sentidas como abandonos. 
Ou seja, quando a morte leva 
consigo seres queridos, sem 
tempo, sem espaços para as 
despedidas, surge um luto en-
rarecido.

E é por isso que as pesso-
as que perdem os seus fami-
liares queridos - às mãos do 
novo coronavírus - precisam 

receber da sociedade, prin-
cipalmente dos amigos, um 
suporte solidário. Mesmo que 
à distância, um telefonema 
ou uma mensagem pelas re-
des sociais vai auxiliar neste 
processo dolorodo. Aprovei-
temos todos os meios tecno-
lógicos, para dedicar palavras 
e atos de incentivo às famílias 
e entes aflitos, oferecendo os 
pêsames e demostrando dife-
rentes maneiras de apoio.

Segundo especialistas, em 
todos estes casos haverá um 
sentimento de impotência 
muito maior do que em ou-
tras situações e, diante dis-
so, é importante olhar para a 
morte do outro também com 
um olhar da própria finitu-
de, pois estes seres deixaram 
amores de uma vida e histó-
rias interrompidas.

Dois comerciantes morrem vítimas da covid-19

José Alvair Magro (Lelé), 
de 80 anos 

Massimo Stendardi 
tinha 67 anos

FALECIMENTOS
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FEMININO: Empregada Doméstica / Caixa.

MASCULINO: Marceneiro / Motorista de 
Caminhão / Mecânico de Manutenção / Auxi-
liar de Produção / Serviços Gerais / Área Ad-
ministrativa / Expedição.

FEMININO/MASCULINO: Área de RH-DP 
/ Compras / Financeiro / Área Fiscal / Assis-
tente de T.I. / Área Comercial / Expedição / 
Gerente Financeiro / Fiscal.

SUA CASA TRINCOU?
Serviços com garantia e orçamento

grátis com engenheiros.

0800-118023 ou (14)99165-1106

Rua Enock Barreira de Macedo, 355
Telefones: (15)3282-4343
Celular: (15)99711-3690

www.moreliimoveis.com.br

VENDEM-SE
CASAS - Jd. Santa Cruz l Jd. Baccili l Centro l Brasilinha l Vila Justina 
l Jardim São Francisco l Povo Feliz l Caixa d‘Água l Condomínio Nova 
Tietê l Jardim da Serra l Jardim Bonanza l Altos do Tietê l Vila Santo 
André l Terras de Santa Maria.
APARTAMENTOS - Edifícios: Estilo l Lara Campos l Bela Vista l Curuçá 
l Aurélio Persone l das Nações.
LOTES - Vila Justina l Jardim Baccili l Seis Irmãos l Jardim Bonanza l 
Condomínio Cidade Jardim l Condomínio Nova Tietê l Residencial Terra 
Nova.
SÍTIOS - Jumirim l Baronesa l Cruz das Almas l Ribeirão Fundo l Costa 
Rica l Rosário l Mandissununga l Bom Retiro.
CHÁCARAS - Rodovia Marechal Rondon l Vila Nova l Pilões l Nossa 
Senhora de Fátima l Jd. Bonanza l Ipomeia l São Roque l Baronesa l 
Ponte Alta l D.E.R. l Recreativa l Shangri-lá l Terreno para indústria com 
30.000m², com frente para a Rodovia Marechal Rondon.

ALUGAM-SE
l Casas - Centro l Jardim Bonanza l Cohab l Jardim da Serra l Altos do 
Tietê  l Galpões comerciais l Salas comerciais no Centro, na rua Tenente 
Gelás, 1.227.

Creci 59.273

Hoje, vou abordar os di-
reitos previdenciários para 
a pessoa com transtorno 
do espectro autista (TEA). 

Também convido você 
para assistir ao programa 
Facilitando o Direito, pois 
entrevistei a neuropsicólo-
ga Márcia Janaína de Cam-
pos, de Tatuí, especialista 
na área comportamental 
de crianças e adolescentes 
com transtorno do espec-
tro autista. 

Primeiramente, cabe sa-
lientar que, de acordo com a lei, a pessoa com transtorno do 
espectro autista é considerada pessoa com deficiência, sendo 
que a Lei 12.764/2012 trata sobre a Proteção dos Direitos da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

Além disso, o legislador, no artigo 3º, previu acesso à 
educação, moradia, trabalho, previdência e assistência social. 
Mas quais os benefícios que o autista pode ter direito?

1º) auxílio por incapacidade temporária: lembrando que 
a qualidade de segurado e a carência mínima de 12 meses de 
contribuição são requisitos obrigatórios, bem como a incapa-
cidade temporária para o trabalho;

2º) aposentadoria por incapacidade permanente: a quali-
dade de segurado e a carência mínima de 12 meses de contri-
buição são requisitos obrigatórios, bem como a incapacidade 
total e permanente para o trabalho;

3º) aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa 
com deficiência: neste caso, grau de deficiência e o sexo de-
finirão os requisitos para concessão do benefício.

A pessoa que não contribui para com o INSS poder receber 
uma proteção da assistência social, através do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC), conhecido como Loas.

O benefício assistencial à pessoa com deficiência é devido 
a quem não possui condições de prover o próprio sustento 
nem de tê-lo provido por sua família.

Em relação ao autismo infantil, por se tratar de criança, 
não analisa a incapacidade para o trabalho, e sim o impacto 
de suas patologias na limitação do desempenho de ativida-
des e na restrição da participação social, ou seja, análise do 
seu comportamento.

Em caso de dúvidas, consulte um advogado da sua con-
fiança.

Meu programa de TV Facilitando o Direito é transmitido 
toda quinta pela TVAC a cabo, canal 11, em Tietê, e pelo canal 
do YouTube da TV Cidade Jardim às 17 horas e às 19 horas 
no meu próprio canal do Youtube/geruzaflavia. 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

GERUZA FLÁVIA DOS SANTOS
Advogada especialista em Direito Previdenciário

OAB/SP 266.012

Divulgação

Direitos previdenciários 
para a pessoa com TEA

COMUNICADO
O diretor-técnico de Departamento do Departamento de 

Descentralização do Desenvolvimento, da Agência Paulista 
de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do Estado de São Paulo, faz saber que será 
realizada a alienação de 55 animais bovinos, das 9 às 11 ho-
ras, na terça, 27/4/2021, através do site http://leiloes.iz.sp.
gov.br/tiete. Mais informações pelo telefone (15)3282-1000 
ou pelo e-mail kmrduarte@sp.gov.br. Havendo mais de um 
interessado, o critério de desempate será o de melhor oferta. 
Processo SAA-PRC-2021/03369.

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1000029-83.2018.8.26.0137 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara 
Única, do Foro de Cerquilho, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme De Paula Nascente Nunes, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a(o) Cicera De Fatima Gomes Ribeiro, Brasileira, Divorciada, Cozinheira, RG 50.625.633, CPF 529.207.809-
30, com endereço à Rua VereadorAntonio Gonçalves, 175, ., CEP 18520-000, Cerquilho - SP, que lhe foi proposta uma 
ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária por parte de Finamax S/A - Crédito, Financiamento e Investimento, 
alegando em síntese: Que é credora do valor de R$ 11.404,30 (dez/2017) decorrente do inadimplemento da cédula 
de crédito bancário firmada em 29.11.16, tendo como garantia em alienação fiduciária o veículo da marca VW/Gol 
1.0, ano/fab. 05/06, placa DQE 8276, chassi 9BWCA05W96T065966, cor prata, sendo referido bem apreendido (fls. 
25). Estando a ré em lugar ignorado, expede-se o edital de Citação para que no prazo de 05 dias, pagar o débito, sob 
pena de consolidar-se a propriedade e a posse plena do bem a autora, podendo, ainda, no prazo de 15 dias, oferecer 
resposta, sob pena de revelia, prazos estes a fluir após o prazo do edital, ficando advertida de que no caso de revelia 
será considerada revel com a nomeação de curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da 
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Cerquilho, aos 22 de março de 2021.                                       K-01e09/04
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Como atleta e portador de deficiência auditiva, este tieteense integrou a Seleção Brasileira de Handebol de Surdos

Eloi já jogou nas Olimpíadas e na Copa do Mundo
Arquivo pessoal

HANDEBOL

VOLEIBOL

Eloi Schiavinato Foresto 
Sacchi é o trigésimo entrevis-
tado do jornal Nossa Folha 
na série especial dedicada aos 
atletas do handebol, comanda-
dos pelos treinadores Fábio Vi-
dotto Beloto e Gustavo Prado.

Nascido em 2 de maio de 
1981, em Tietê, é filho de Mi-
guel Foresto e Maria do Carmo 
e tem dois irmãos: Leandro e 
Robson.

O ponta-esquerda da cate-
goria Adulto acumula as se-
guintes conquistas: 

2001 - Jogos Regionais - 
medalha de bronze - categoria 
Sub-21.

2006 - Jogos Regionais - 
medalha de bronze - categoria 
Adulto.

2019 - Jogos Regionais - 
medalha de bronze - categoria 
Adulto.

2020 - Copa da Liga de 
Handebol do Estado de São 
Paulo (Lhesp) - medalha de 
bronze.

Seleção Paulista 
de Handebol do Surdo
2015 - Campeonato Pau-

lista, em São Carlos, medalha 
de ouro; e Campeonato Brasi-
leiro de Handebol dos Surdos, 
em Minas Gerais, medalha de 
bronze.

2016 - Campeonato Brasi-
leiro de Handebol, no Distrito 
Federal, medalha de ouro.

2017 - Campeonato Brasi-
leiro de Handebol, em São Pau-
lo, medalha de ouro.

2018 - Campeonato Brasi-
leiro de Handebol, em Minas 
Gerais: medalha de ouro.

2019 - Surdos Olimpíadas 
do Brasil Pará de Minas/MG, 
medalha de prata.

Seleção Brasileira 
de Handebol do Surdo
2017 - Olimpíadas para 

Surdos Deaflympics na Tur-
quia, 7º lugar.

2018 - Copa do Mundo de 
Handebol do Surdo, no Brasil, 
4º lugar.

NOSSA FOLHA - Enquanto 
atleta, como você se define?

ELOI - Como observador e 
esforçado. Por ser surdo, sem-
pre fiquei atento às leituras 

dos movimentos e jogadas - 
que eram treinadas, para colo-
car em prática nos jogos.

NOSSA FOLHA - Como foi 
seu início na equipe? Teve al-
guma influência?

ELOI - Sempre ia assis-
tir aos treinos no ginásio de 
esportes. Até que comecei a 
treinar em 1999 por incentivo 
da minha família que explicou 
meu problema auditivo ao 
professor Fábio. Na ocasião, 

fui muito bem recebido.

NOSSA FOLHA - O que 
você mais ama e mais odeia 
quando está nas quadras?

ELOI - Amo a inclusão so-
cial com pessoas com deficiên-
cias nos esportes, assim como 
amo ser aceito pelos compa-
nheiros, a competividade e as 
amizades. Odeio quando uma 
jogada não sai certo e quando 
perdemos o jogo. Na verdade, 
ninguém gosta de perder, mas 
é um aprendizado para não co-
meter os mesmos erros e para 
melhorar nos próximos jogos.

NOSSA FOLHA - Quais são 
os maiores desafios pessoais 
neste esporte?

ELOI - Meus maiores desa-
fios são a minha deficiência 
auditiva, compreender o que o 
técnico quer passar só vendo 
gestos e a sua prancheta com  
cada jogada, e saber o momen-
to certo de fazer os movimen-
tos e a leitura das jogadas dos 
meus companheiros nas qua-
dras.

NOSSA FOLHA - Qual é a 
importância dos treinadores?

ELOI - Fábio é importante 
para mim desde o meu início 
no handebol. Sempre paciente 
para me ensinar, sei o quanto 
deve ter sido difícil para ele 
transmitir, da melhor maneira 
possível, as informações para 
mim. Gustavo veio para somar 
e ensina muitas coisas novas.

NOSSA FOLHA - Qual 
oportunidade o handebol lhe 
proporcionou?

ELOI - Jogar na Seleção Bra-
sileira de Handebol de Surdos 
e nas Olimpíadas para Surdos 
Deaflympics 2017 na Turquia, 
além da Copa do Mundo de 
Handebol do Surdo 2018 no 
Brasil

NOSSA FOLHA - Quais ex-
pectativas você tem em rela-
ção às competições em um 
cenário pós-pandemia?

ELOI - Sabemos do mo-
mento ruim que estamos pas-
sando. Poder voltar a treinar e 
competir é tudo que eu espero.

Eloi Sacchi já alcançou inúmeras medalhas 
e títulos no período entre 2001 e 2019

Luna Almeida sonha em ganhar um troféu como melhor atleta
O jornal Nossa Folha pros-

segue com a série de entrevis-
tas com as atletas do voleibol 
da cidade de Tietê, treinadas 
pelo técnico Gera Foltran.

Por ordem de sorteio, a tri-
gésima quarta entrevistada é 
Luna Almeida Franco Pereira, 
sorocabana nascida em 17 de 
dezembro de 2009. É filha de 
Sandra V. Pereira de Almeida 
e José Renato Franco Pereira e 
tem um irmão chamado Davi.

Estuda no colégio Absoluto 
Anglo e, no voleibol, atua na 
categoria Iniciante. Tem como 
ídolo a jogadora Hilda.

NOSSA FOLHA - Defina-se 
como atleta em uma frase?

LUNA - O medo de perder 
pode lhe tirar a vontade de ga-
nhar.

NOSSA FOLHA - Quando 
começou no voleibol? Teve 
influência de alguém?

LUNA - Eu comecei quando 
eu tinha oito anos. Na época, 
eu tive influência das jogado-
ras do time de Tietê.

NOSSA FOLHA - Uma qua-
lidade que é necessária para 
ser atleta do voleibol?

LUNA - Para mim, são duas: 
confiança e paixão.

NOSSA FOLHA - Uma lem-
brança feliz das quadras?

LUNA - Como atleta ini-
ciante, o meu primeiro saque 
que deu certo.

NOSSA FOLHA - Um mo-
mento desanimador nas qua-
dras?

LUNA - O dia que estáva-
mos com a vitória nas mãos e 
acabamos perdendo.

NOSSA FOLHA - Qual a 
importância do técnico Gera 
Foltran?

LUNA - Total, pois ele me 
ensinou a importância de acei-
tar a vitória e a derrota.

NOSSA FOLHA - Quem é o 
seu maior adversário?

LUNA - Esta pandemia que 
nos fez ficar fora das quadras.

NOSSA FOLHA - O que é 
preciso para ser uma estrela 
do voleibol?

LUNA - Além de talento, é 
preciso muita confiança.

NOSSA FOLHA - O que tem 
aprendido com a pandemia?

LUNA - A importância da 
liberdade.

NOSSA FOLHA - Para en-
cerrar, qual é o seu maior so-
nho?

LUNA - Sem dúvida, é ga-
nhar um troféu como melhor 
jogadora.Luna tem 11 anos e estuda no Anglo

Arquivo pessoal

Onde Anda Você? Édie Honório

Acervo Deraldo Rodrigues

O filho de João Pilon e 
Helena Martim e ícone da his-
tória de Cerquilho é conside-
rado um dos maiores incenti-
vadores do progresso do setor 
de açúcar e álcool. Ele já foi 
vereador e prefeito de Cerqui-
lho, além de assumir muitas 
funções em setores públicos. 

No esporte, este corintia-
no atuou na defesa e como 
meio de campo no Amador e 

Profissional e jogou nos times 
do Esporte Clube Usina Santa 
Maria, na Associação Espor-
tiva São José, no Comercial 
Futebol Clube e no América.

O menino nascido em Ira-
cemápolis, no Estado de São 
Paulo, em 20 de abril de 1939, 
e criado em Cerquilho, veio ao 
mundo para liderar. Diferente-
mente dos fundadores da Usi-
na Santa Maria, José Pilon não 
chegou a trabalhar no alambi-
que de aguardente. Na época, 
era menino e ia caminhando 
dois quilômetros até chegar a 
escola estadual, instalada no 
bairro São Francisco, na qual 
estudou até o terceiro ano. 
Para fazer a quarta série era só 
na cidade. Na época, por um 
ano foi morar com sua tia He-
lena até diplomar-se.

Após esse período, voltou 
a morar com seus pais e pas-
sou a ir à escola de charrete. 
José Pilon conta que, enquanto 
estudava, deixava a charrete 
parada no Moinho de Giácomo 
Batistella e, depois da escola, 
um primo do seu pai, chama-
do Toninho, e ele alimentam 
os burros do sítio. Naquela 
época não havia rações, então, 
misturavam milho às pontas 
de cana-de-açúcar para dar 
aos animais, que, na época, já 

nem trabalhavam mais, pois 
tinham sido substituídos por 
máquinas.

Assim que recebeu o di-
ploma do 5º ano, José Pilon 
resolveu fazer o exame de ad-
missão em Tietê para poder 
prosseguir com os estudos. 
Mas por Tietê ser um destino 
distante da Usina Santa Maria, 
ele decidiu pelo internato do 
Colégio Piracicabano. Como 
a formação da família Pilon 
sempre foi católica, seus pais 
compreenderam que esse era 
o melhor caminho para sua 
educação. Lá no Colégio Pira-
cicabano permaneceu por três 
anos. Em seguida, foi morar 
em uma república de estudan-
tes e cursou Contabilidade, 
Administração de Empresas, 
Ciências Contábeis e Econo-
mia. Nesse tempo, ficava até 
seis meses sem ver a família. 
Normalmente, só retornava a 
Cerquilho nas férias.

Como era o mais velho dos 
filhos dos fundadores da J. Pi-
lon, acabou sendo o primeiro 
a estudar. Em 1960, quando 
voltou definitivamente para 
Cerquilho, José Pilon começou 
a trabalhar. Era ele o respon-
sável por toda a contabilidade 
da usina e isso foi por anos. A 
partir de então, teve a opor-

tunidade de começar a atuar 
com os sete sócios da Usina 
Santa Maria: João (seu pai), 
Paschoal, Mário, Octavio, Amé-
rico, Domingos e Silvio. Este 
momento foi tão importante 

que seus passos só progredi-
ram e, hoje, José Pilon é o pre-
sidente do grupo.

PIADINHA DA SEMANA - 
O filho diz para a mãe:

-“Mãe, comprei um relógio!”

-“Que marca, filho?”
-“Que marca as horas!”
-“Filho, eu comprei um cin-

to!”
-“Que marca, mãe?”
-“Que marca as costas!”.

Ex-prefeito José Pilon, 
o líder de Cerquilho

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ - INÍCIO DOS ANOS 1960
Em pé: Piroca, José Pilon, Toninho, Valdemar “Dema” Grecchi, Romeu Augusto

e Jurandir. Agachados: Luiz Manoel “Gige” Souto, Dioracy Urso, Célio,
Xixico Evangelista e Valtinho Goldoni

Damana Rodrigues



Municípios divulgam 
novas vagas da semana

OPORTUNIDADES

O Balcão de Empregos da 
Prefeitura de Tietê, instalado 
na rua Presidente Kennedy, 23, 
no Centro, disponibiliza vagas 
de analista de suporte junior, 
mecânico, estagiário de Farmá-
cia, farmacêutico, estagiário 
de Comunicação, operador de 
máquinas oficial de cozinha e 
serviços gerais (PcD). Mais in-
formações podem ser obtidas 
pelo (15)3285-2887.

Ainda em Tietê, a Coo-
pbom tem vagas para a nova 
loja nos setores: açougue, es-
toque, frente de caixa, horti-
fruti, mercearia e padaria. O 
currículo pode ser encaminha-
do para o e-mail rhtiete@rede-
supermercado.com.br.

Já a Coocerqui admite far-
macêutico com curso superior 
completo e CRF ativo, além de 
disponibilidade de horário. O 
currículo deve ser cadastrado 
no site coocerqui.selecty.com.
br ou enviado para recruta-
mento@coocerqui.com.br. 

EM CERQUILHO - A Cen-

tral de Atendimento ao Tra-
balhador e à Empresa (Cate) 
tem vagas para estagiários de 
Segurança do Trabalho, Enfer-
magem, Comunicação, Psico-
logia e Música, eletricista de 
autos, açougueiro/repositor, 
operador de máquinas CNC, 
dobrador de chapas, soldador, 
auxiliar de cozinha PcD, auxi-
liar administrativo PcD, vende-
dor, cozinheiro chefe, auxiliar 
de mecânico de autos, veteri-
nário, tratorista, operador de 
retroescavadeira, auxiliar de 
produção, costureira(o), fono-
audióloga(o), torneiro mecâni-
co, fresador,  técnico de fusão, 
supervisor de operações, ven-
dedor e biomédico.

Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
(15)3384-5652.

Também em Cerquilho, o 
Delta Supermercado contrata 
balconista de açougue e auxi-
liar de conservação. O currícu-
lo pode ser encaminhado atra-
vés do link deltasuper.gupy.io.
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Esta é a Mica-
ela. Ela tem três 
meses. É muito 
carinhosa e ama 
um colinho, além 
da companhia 
dos humanos. 
Mais informações 
pelo WhatsApp 
(15) 99739-3002 
ou acesse miauju-
de.com.

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

MEMÓRIA

Vice-campeonato nos Jogos Regionais em 1981 revive glórias
Em 22 de outubro de 1960, 

na cidade de Campinas, as 
atletas tieteenses Rosinha, Ci-
nira, Adma, Tatica, Zezé, Maria 
Helena, Lurdinha, Marly, Maria 
Antonieta, Vânia e Nair, que 
formavam a equipe femini-
na de vôlei, conseguiram um 
grande feito para Tietê na re-
alização dos Jogos Abertos do 
Interior. Conquistaram o vice-
-campeonato da modalidade, 
perdendo somente para Alti-
nópolis. Na época, Biute era o 
técnico. Para conseguir essa 
classificação, Tietê passou 
por cidades que tinham fortes 
equipes de vôlei feminino.

Na edição de 30 de outu-
bro de 1960 do jornal Nossa 
Folha, um artigo denominado 
Honra ao Mérito enaltecia pes-
soas abnegadas como Salvador 
Evangelista, que foi o chefe da-
quela delegação, bem como o 
técnico Biute e às atletas que 
conseguiram esse feito. No ar-
tigo, um comentário finalizava 
a homenagem: “Apesar da in-
diferença da maioria dos tiete-
enses por esse extraordinário 
feito, ele ficará para sempre 
na história esportiva da nos-
sa terra, gravando no maravi-
lhoso troféu ganho por nossa 
representantes, pela conquista 
do vice-campeonato”.

Este feito não só ficou gra-
vado na história, mas serviu 
como exemplo para a juventu-
de que começa então a gostar 
do vôlei. É certo que, por falta 
de apoio e incentivo, o esporte 
em Tietê fracassou posterior-
mente e praticamente ficou 
na escuridão, mas o exemplo 
ficou gravado na história.

Passados 20 anos do fei-
to, em 12 de julho de 1981, 
Tietê voltava a conquistar o 

vice-campeonato nos Jogos 
Regionais e, daquela vez, com 
a maior força, pois, além do fe-
minino, o vôlei masculino tam-
bém tornava-se vice-campeão 
em Salto, enfrentando tam-
bém equipes de nível excelen-
te. A conquista chegou depois 
de alguns anos de lutas e de 
novidades no setor esportivo 
tieteense.
Eles fizeram a cidade sorrir

Em 1981, Tietê conseguiu 
o segundo lugar no vôlei mas-
culino e feminino nos Jogos 
Regionais realizados em Salto. 
No domingo, 12 de julho de 
1981, a emoção invadiu o cora-
ção de cada tieteense, de cada 
atleta. Este semanário Nossa 
Folha, através de entrevistas, 
estendeu aos atletas e a todos 
que fizeram a cidade sorrir, 
os melhores cumprimentos. 
Entrevistou-se os capitães, téc-
nicos e o empresário que ado-
tou o vôlei feminino, além de 
registrar os cumprimentos ao 
prefeito Paulo de Souza Alves 

Filho, pela presença constan-
te ao lado dos atletas, aplau-
dindo, sorrindo e chorando 
junto e também ao professor 
José Carlos Melaré, diretor do 
Detec, que incansavelmente 
tornou o esporte de Tietê uma 
realidade.

Lurdinha, a capitã e 
líder do vôlei

Maria de Lourdes Pontes, 
ou Lurdinha, filha de Manoel 
Pontes e Catarina Bufo Pon-
tes, é a capitã da equipe de 
vôlei feminino. Para Lurdinha, 
de 18 anos, “a emoção de ter 
conseguido um segundo lugar 
nos Jogos Regionais em Salto 
é tanta, que passa a ser algo 
inexplicável”. Lurdinha tinha 
esperança de vitória, mas não 
acreditava muito até que acon-
teceu o jogo contra Itapeva. 
“Vencemos e aí acreditei que 
voltaríamos para Tietê vitorio-
sas”. 

Gera Foltran: raça e 
categoria do vôlei

Alto, magro, grande jo-

gador de vôlei, José Geraldo 
Foltran, o Gera, de 23 anos, é 
o capitão do vôlei masculino e 
orgulho dos seus pais Augusto 
Foltran e Carmela Sacon Fol-
tran.

Gera Foltran diz que “sabia 
que o time não estava treinado 
o suficiente para conseguir um 
bom lugar, mas os atletas en-
contravam-se animados e com 
vontade depois do jogo contra 
Presidente Prudente. Apesar 
de termos perdido, deslancha-
mos, acreditamos e consegui-
mos um segundo lugar”.

A emoção? Gera Foltran 
revelou: “não sei, não dá para 
dizer absolutamente nada. Dá 
vontade apenas de chorar , gri-
tar, rir. É demais a sensação! 
Eu não poderia imaginar que 
conquistar um segundo lugar 
seria tão maravilhoso assim”.

Gera Foltran disse que, 
após a realização dos Jogos 
Regionais em Tietê em 1979, 
a atenção ao esporte foi redo-
brada e espera que a comuni-

dade, as empresas e a Prefeitu-
ra voltem mais ainda a atenção 
ao esporte devido a sua impor-
tância.

Juca, o técnico vitorioso
Antonio José da Silveira. 

Este é o nome do treinador 
do vôlei masculino e feminino 
mais conhecido por Juca. O 
seu trabalho e a sua perseve-
rança fizeram com que Tietê 
vivesse novamente as emo-
ções de grandes conquistas. 

Esse esportista desde 1963 
vem se dedicando como jo-
gador e técnico de vôlei e já 
teve emoções de vitória nos 
anos de 1960. Depois acabou 
tudo! Agora, dirigindo o vôlei 
de Tietê - que conquistou o Vi-
ce-campeonato na modalidade 
nos Jogos Regionais em Salto, 
Juca vê seu sonho e seu traba-
lho darem resultado.

Juca é filho de Orlando da 
Silveira e Ida Stocco da Silveira, 
já falecida. Para ele, o cresci-
mento do esporte em Tietê “se 
deve a humildade dos atletas 

e também ao Ginásio de Es-
portes, local que fez nascer na 
juventude tieteense o desejo 
pela vitória”.

Sobre a Modinha que ado-
tou o vôlei feminino, Juca fa-
lou “que é um exemplo que 
tem que ser seguido por todas 
as empresas de Tietê”.

Paulo Affini: em favor do 
esporte

Paulo Sérgio Costa Affini, 
diretor da Modinha, há pou-
co mais de um ano adotou 
a equipe de vôlei feminino e 
tem se desdobrado em favor 
do esporte de Tietê. Para ele, 
“o vôlei não promove comer-
cialmente a empresa, mas 
traz uma recompensa que é a 
satisfação de colaborar com o 
esporte”.

O diretor da Modinha de-
fende que todas as empresas 
deveriam fazer o mesmo, por-
que não exige muito dinheiro, 
só são necessários “boa von-
tade e muita disposição para 
acompanhar”.

Paulo Affini afirmou tam-
bém que “esse título veio 
despertar na cidade maior in-
tegração da comunidade em 
torno do esporte”. A partir de 
agora, “deverá haver mais co-
laboração de todos para com 
os atletas, inclusive dos pais”.

Em relação à equipe, tanto 
a feminina adotada pela Modi-
nha, quanto a masculina, Pau-
lo Affini afirmou que os atle-
tas “primaram pela disciplina 
e conquistaram a simpatia da 
população e dos árbitros”.

Destaque também para a 
presença constante ao lado 
das atletas da Neli Fabiano Fer-
raz que ajudou criando condi-
ções psicológicas para que a 
vitória fosse alcançada.  

Fotos acervo Nossa Folha

Gera Foltran, o capitão e grande jogador de vôlei 
masculino, ao lado dos pais Carmela e Augusto

Lurdinha, a capitã e líder do vôlei feminino de 1981, 
entre seus pais Manoel e Catarina Pontes

Saiba como doar o IR para 
beneficiar crianças e idosos

AÇÃO SOLIDÁRIA

O período de declaração 
do Imposto de Renda (IR) já 
começou e, por mais que essa 
ação seja considerada burocrá-
tica, pode beneficiar milhares 
de projetos e instituições. Isto 
porque, até 30 de abril, os con-
tribuintes podem destinar até 
3% do IR para projetos sociais. 

Para isso, ao preencher a 
declaração do IR, basta esco-
lher o Fundo do Idoso ou do 
Estatuto da Criança e do Ado-
lescente para doar e optar pela 
esfera de atuação: nacional, es-
tadual ou municipal. 

Não é possível definir uma 
entidade específica e sim a 
causa. É preciso escolher o mo-
delo completo da declaração, 
conferir o valor do imposto e 
confirmar a opção “Doações 
Diretamente na Declaração”. 
Em seguida, no formulário, 
é necessário clicar no botão 
“novo” e escolher o município, 
como, por exemplo, Tietê, Cer-
quilho, Jumirim ou Laranjal 
Paulista, e o fundo que deseja 

doar (Fundo do Idoso e Fundo 
da Criança e do Adolescente). 

Além disso, o contribuinte 
deverá informar o valor a ser 
doado, respeitando o limite de 
até 3%, e o próprio programa 
gerará o Documento de Arre-
cadação de Receitas Federais 
(Darf), que deve ser pago até o 
dia final de entrega da declara-
ção à vista. 

É importante esclarecer 
também que o contribuinte 
não pagará a mais se escolher 
doar, ele pagará exatamente o 
mesmo valor que já seria pago 
ao governo, com a diferença 
apenas de que deve preencher 
e pagar dois ou três Darfs ao 
invés de um só. 

Destinando o imposto dire-
tamente a fundos sociais, o ci-
dadão pode mudar a realidade 
de crianças e adolescentes em 
situação de risco social, além 
de dar uma vida mais digna 
aos idosos. A atitude se torna 
ainda mais importante em mo-
mentos como este.

Perícia e avaliação social só 
ocorrem com agendamento

INSS

Desde 15 de março, as 
agências do Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS) no 
Estado de São Paulo atendem 
apenas a segurados agenda-
dos para os serviços de perícia 
médica e avaliação social. 

Com a prorrogação da fase 
emergencial no Estado de São 
Paulo, a medida se estenderá 
até 11 de abril. As unidades 
que não oferecem nenhum 
dos dois serviços permanece-
rão fechadas.

Assim como no início da 
fase emergencial, o INSS entra-
rá em contato com os segura-
dos que possuem agendamen-
tos para serviços diferentes 
da perícia médica e avaliação 
social até 11 de abril para rea-
gendar o atendimento. 

Alguns segurados, no en-
tanto, podem estar com o ca-
dastro desatualizado, o que 
inviabiliza o contato. Caso não 
receba ligação alguma do ins-
tituto, o segurado deve ligar 
para o telefone 135 antes de ir 

à agência.
 Desde a reabertura das 

unidades, em setembro do ano 
passado, atendimento algum 
no INSS é realizado sem hora 
marcada. A medida foi adota-
da para evitar aglomerações. 
Por isso, as pessoas não de-
vem ir às agências sem antes 
agendar o atendimento pelos 
canais remotos.

 Em algumas cidades do Es-
tado de São Paulo, as agências 
estão fechadas durante esta 
semana por conta da anteci-
pação de feriados decretada 
pelas prefeituras. 

CANAIS REMOTOS - Qua-
se todos os serviços do INSS 
podem ser acessados a distân-
cia pelos canais remotos de 
atendimento, que são o Portal 
Meu INSS (aplicativo e site gov.
br/meuinss). Pela Central Te-
lefônica 135 é possível fazer 
inscrição na Previdência, escla-
recer dúvidas, solicitar bene-
fícios e agendar atendimento 
presencial.
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CIRURGIÕES - DENTISTAS

INDICADOR PROFISSIONAL

DE 3 A 9 DE ABRIL

MARTINS MANIPULAÇÃO - (15)3282-3413

A partir deste mês de abril, 
o Instituto Butantan, locali-
zado no Estado de São Paulo, 
pretende iniciar os testes com 
a vacina ButanVac, anuncia-
da na semana passada como 
novo imunizante candidato 
para o combate da covid-19. 

Segundo o governador de 
São Paulo, João Doria (PSDB), o 
pedido de liberação para o iní-
cio da fase 1 já foi solicitado à 
Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa). A previsão 
é que a distribuição da vacina 
desenvolvida pelo Butantan 
comece em julho. 

De acordo com pesquisa-
dores brasileiros, na ButanVac, 
o vírus é inativado com produ-
tos químicos e é considerada 
uma alternativa ainda mais 
segura do ponto de vista de 
efeitos colaterais. Após passar 
por testes pré-clínicos quando 
foram avaliados em animais 

efeitos positivos e toxicidade, 
a vacina deve ser testada agora 
em seres humanos depois de 
autorização da Anvisa.

“Os resultados dos testes 
pré-clínicos se mostraram 
extremamente promissores, 
o que agora nos permite evo-
luir para testes em voluntá-
rios já em abril, desde que a 
Anvisa autorize’, disse Doria. 

Para pedir a autorização 
para a aplicação em grande 

escala, uma vacina precisa 
cumprir três fases clínicas. 
Na primeira, a pesquisa ava-
lia a segurança e possíveis 
reações indesejáveis da apli-
cação da vacina. 

Nessa etapa verifica-se de 
forma preliminar a capacida-
de de gerar anticorpos contra 
o novo coronavírus. Na sequ-
ência, a segunda fase avalia a 
dosagem, a forma de vacina-
ção com componentes mais 

adequados e a capacidade 
de gerar anticorpos (contra 
o novo coronavírus) em um 
grupo maior.

Já a fase 3 é feita em gran-
des populações para avaliar 
a segurança e a eficácia da 
vacina. 

Ainda segundo o Butan-
tan, a expectativa é que a fase 
2 também comece em abril, 
com 1,8 mil voluntários. Na 
fase 3, até nove mil pessoas 

irão participar. Desenvolvida 
pelo instituto brasileiro, a Bu-
tanVac pode ser produzida 
sem a necessidade de impor-
tação do Insumo Farmacêu-
tico Ativo (IFA). O Butantan 
lidera um consórcio interna-
cional do qual ele é o princi-
pal produtor - 85% da capa-
cidade total de fornecimento 
da vacina, se tudo ocorrer 
como previsto, sairão do ór-
gão do governo paulista.

Primeira vacina brasileira inicia testes neste mês
BUTANVAC

Pandemia agrava problemas
de dor nas costas

ROTINA ALTERADA

Desde o início da pande-
mia, a dor nas costas ocupou 
uma posição de destaque na 
vida dos brasileiros. Entre as 
causas mais comuns, está a 
alteração na rotina de adul-
tos e crianças.

Segundo o ortopedista e 
especialista em coluna An-
dré Evaristo Marcondes, há 
um conjunto de fatores que 
levam à maior busca por 
diagnóstico e controle de 
dores nas costas nos con-
sultórios, como: ergonomia 
incorreta para adaptação do 
trabalho em casa, estresse, 
falta de alongamento, seden-

tarismo e excesso de tempo 
em aparelhos eletrônicos. 

A coluna lombar é a mais 
atingida por dores, mas a 
cervical tem disputado es-
paço por adultos e crianças 
passarem horas com a ca-
beça inclinada para a frente 
manuseando celulares.

“São pequenos hábitos 
possíveis de serem incorpo-
rados à rotina e refletem na 
qualidade de vida dos indiví-
duos, como: ter apoio total 
às costas e pés, ao sentar, 
elevar dispositivos eletrô-
nicos e livros à altura dos 
olhos”, orientou Marcondes.

Com os preços em alta e a tradição de não comer a proteína na Sexta-feira Santa, muitos estão optando por não ingerir o alimento

Saiba como substituir a carne na dieta diária

Na Sexta-feira Santa, a ser 
celebrada amanhã, 2 de abril, 
é uma tradição católica não 
comer carne, ainda mais com 
os preços da proteína em alta.
Mas será que ocorre alguma 
deficiência no organismo ao 
ficar sem comer carne? 

Essa é uma das dúvidas 
mais comuns de quem deci-
de parar ou diminuir o con-
sumo de carne. O que frustra 
muita gente é que não existe 
uma reposta padrão para 
essa pergunta. Alguns podem 
apresentar carência nutricio-
nal, outros, não. Isso acontece 
por uma série de fatores. Co-
meçando pela reação do orga-
nismo à retirada de nutrientes 
encontrados em abundância 
no alimento de origem animal, 
como proteínas, ferro, zinco 
e vitamina B12, que varia de 
pessoa para pessoa.

De acordo com endocri-
nologistas, a resposta depen-
de também da dieta adotada. 
Quem opta por tirar apenas 
uma ou outra carne do cardá-
pio dificilmente terá carência 
de nutrientes. Ao contrário 
das pessoas que excluem to-

dos os tipos, incluindo peixes 
e frutos do mar. Nesse caso, é 
preciso ficar atento se o cor-
po passa a emitir sinais como 
queda de cabelo, pele flácida e 
envelhecida de maneira preco-
ce, perda do tônus muscular e 
dores musculares.

Os sintomas não se resu-
mem a esses que são aparen-
tes e facilmente identificados. 
Podem ocorrer problemas si-
lenciosos como alterações en-
dócrinas, queda da imunida-
de, infertilidade, anemia por 
deficiência de ferro e, em ca-
sos mais graves, até demência. 

Vale lembrar que o risco 
de sofrer essas consequências 
é ainda maior para as pessoas 
que eliminam da dieta tam-
bém ovos, leite e derivados, 
que são fontes importantes de 
proteínas e cálcio, por exem-
plo. Isso não significa que 
quem retira os alimentos de 
origem animal das refeições 
está fadado a ficar doente. 
Não se forem incluídos no 
prato alimentos de origem ve-
getal capazes de fornecer os 
mesmos nutrientes encontra-
dos na carne.

Ainda segundo os endo-
crinologistas, fazer essa subs-
tituição pode ser um desafio, 
já que a carne é uma fonte 
importante de proteínas de 
alto valor biológico, pois con-
tém todos os aminoácidos es-
senciais que o organismo não 
tem capacidade de sintetizar. 
Além disso, é um alimento 

rico em ferro, zinco e vitamina 
B12. O problema é que conse-
guir quantidades suficientes 
desses nutrientes em alimen-
tos de origem vegetal não é 
tão simples. 

Tudo por conta da biodis-
ponibilidade, a capacidade de 
um nutriente ou composto 
bioativo entrar no organis-

mo, passar pelas vias de me-
tabolismo e chegar íntegro e 
em quantidade suficiente aos 
tecidos-alvos. Esse processo 
depende de inúmeros fatores 
ligados a essas substâncias 
em si para ser bem-sucedido. 
Porém, as condições de diges-
tão, equilíbrio da microbiota e 
absorção do trato gastrointes-
tinal também são muito im-
portantes para um bom apro-
veitamento dos nutrientes 
ingeridos por meio da comida. 

 A explicação para isso 
seria a de que a absorção do 
heme, ligado à hemoglobina 
(dos alimentos de origem ani-
mal), tem menor interferência 
dos outros nutrientes presen-
tes na refeição, por isso é fa-
cilmente mais garantida pelo 
organismo. 

Há outros micronutrientes 
cuja fonte principal é a carne. 
Um deles é o zinco, mineral 
essencial para o bom funcio-
namento dos sistemas imu-
nológico e endócrino, por ser 
importante para a síntese de 
enzimas antioxidantes e par-
ticipar da síntese de vários 
hormônios. Outro é a vitami-

na B12, que ajuda a manter as 
células sanguíneas e o sistema 
nervoso equilibrados e funcio-
nando bem, além de auxiliar 
no metabolismo de outros nu-
trientes e proteger o DNA das 
células.

Por fim, não se pode es-
quecer das proteínas. Afi-
nal, elas são essenciais para 
a manutenção estrutural do 
organismo, além de estarem 
envolvidas em inúmeras re-
ações enzimáticas e metabó-
licas. Muitos alimentos que 
são fontes de proteínas ve-
getais não contêm todos os 
aminoácidos essenciais. Por 
isso, é importante conhecer as 
composições deles para fazer 
substituições equivalentes e 
adequadas.

Para substituir carnes por 
alimentos de origem vegetal 
sem ter prejuízo de nutrien-
tes, um bom começo é capri-
char no clássico arroz e feijão, 
pois essa combinação contém 
todos os aminoácidos essen-
ciais. Também é importan-
te investir em leguminosas, 
como a soja, a lentilha, a ervi-
lha, o grão-de-bico e a fava.

Divulgação Nossa Folha

O arroz com feijão é opção para não perder 
nutrientes, além das leguminosas

SEMANA SANTA

Vinhos e chocolates são
abundantes em antioxidante

PÁSCOA SAUDÁVEL

Quando se pensa em Pás-
coa, produtos como chocola-
te e vinho logo vêm à mente. 
Mas a deliciosa combinação 
não é só prazerosa como 
também pode ser uma gran-
de aliada à saúde. 

“Os vinhos - especialmen-
te os tintos - e os chocolates 
acima de 50% cacau são ri-
cos em polifenol resveratrol, 
poderoso antioxidante que 
ajuda na renovação e rejuve-
nescimento das células hu-
manas”, disse a nutricionista 
Patrícia Binz.

Este ativo anti-inflamató-
rio e antimicrobiano é encon-

trado no cacau e nas cascas e 
sementes de uvas.           

Inúmeras pesquisas de-
senvolvidas pelo mundo 
mostram que os benefícios 
são infindáveis: desde a pre-
venção de doenças cardiovas-
culares e redução da pressão 
arterial; diminuição dos índi-
ces do mau colesterol (LDL) e 
aumento do bom colesterol 
(HDL) no sangue; redução 
do risco do aparecimento de 
doenças neurodegenerativas 
como o Alzheimer e Parkin-
son; prevenção de vários ti-
pos de cânceres; e melhora 
da memória.

Covid-19 traz riscos para 
desenvolver trombose

COAGULAÇÃO

A trombose é a formação 
de um coágulo no sangue que 
obstrui ou dificulta a circula-
ção de um vaso sanguíneo e 
pode afetar diversos locais, 
sendo mais identificado nos 
membros inferiores.

Segundo a Sociedade 
Brasileira de Angiologia 
(SBAVC), 39% dos médicos 
atenderam pacientes com 
trombose como sequela da 
infecção pelo coronavírus. 
Como principais sintomas, o 
paciente pode sentir dores, 
inchaços, sensações de quei-
mação, entre outros.

Com os avanços na medi-

cina a respeito do covid-19, 
fica cada vez mais claro que 
a doença se inicia no sistema 
respiratório e depois deslo-
ca-se para outras partes do 
corpo. “A infecção por co-
vid-19 aumenta o risco de 
trombose, causando anor-
malidades na coagulação do 
sangue que desenvolve uma 
inflamação na parede dos va-
sos sanguíneos. Isso faz com 
que haja uma formação de 
coágulos de sangue e, conse-
quentemente, a trombose”, 
disse o médico especialista 
em cirurgia vascular e endo-
vascular Robert Guimarães.



Festival de Artes Híbridas começa hoje online

FAC segue estratégias de segurança no combate à pandemia

Atividades com artistas vão até 17 de abril com o objetivo de compreender e estimular manifestações culturais na região

EVENTO CULTURAL

PLANEJAMENTO
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Começam nesta quinta, 1º 
de abril, as transmissões onli-
ne do Festival de Artes Híbri-
das. Iniciativa reunirá artistas 
das 27 cidades da Região Me-
tropolitana de Sorocaba (RMS), 
os quais estarão reunidos para 
mostrar seus trabalhos e pro-
var que não existem frontei-
ras para a produção artística. 
O conteúdo pode ser acom-
panhado no site festivaldear-
teshibridas.com.

O Festival de Artes Híbri-
das, que ocorre até o sábado, 
17 deste mês, tem como pre-
missa compreender e estimu-
lar manifestações culturais 
transdisciplinares capazes de 
fundir linguagens e áreas do 
conhecimento. “Este material 
possibilitará termos um bre-
ve panorama da produção ar-
tística da região”, celebrou o 
idealizador e responsável pela 
curadoria geral e direção artís-

tica do projeto Robson Catalu-
nha. “O festival funciona como 
uma verdadeira teia, conectan-
do não só a RMS, como o resto 
do País”, comentou.

Para promover essa reu-
nião de talentos, foram aber-
tos três editais de chama-
mentos distintos capazes de 
receber inscrições de parti-
cipantes. Um deles foi para a 
participação na Mostra de Ar-
tes Híbridas, que recebeu 30 
propostas de experimentos 
artísticos em vídeos. Entre os 
trabalhos selecionados, estão 
os artistas de Tietê, Sofia Mo-
rás e Nelson Morás Neto, nas 
Ações Formativas com o tema 
“Produções Artísticas no Inte-
rior”; o lançamento do single 
de Natalie Mess, de Sorocaba, 
e a violonista Gabriele Leite, de 
Cerquilho, que já foi indicada 
pela Forbes como um dos jo-
vens abaixo de 30 anos que se 

destacaram em 2020.
O edital responsável pela 

seleção para as Ações Formati-
vas tinha como objetivo reunir 
30 participantes com objetivo 

de compartilhar conhecimen-
tos e saberes.  Entre os parti-
cipantes, está Davi Lima, de 
Salto, que abordará a questão 
da lei de incentivo à cultura; 

Lucas Gonzaga, de Tatuí, que 
fará uma transmissão ao vivo 
sobre o panorama do teatro 
brasileiro; e Felipe Vian, de 
Votorantim, que fará uma live 
sobre dança.

Já a Incubadora de Estudos 
Performativos teve como base 
oferecer uma microrresidência 
remota para desenvolver 10 
projetos artísticos autorais. 
Nos encontros virtuais, que 
ainda não chegaram ao fim, 
os artistas são orientados por 
Douglas Emílio e Felipe Al-
duina. Os trabalhos exploram 
conceitos universais, como 
autoconhecimento, a perda de 
significado da palavra, a oni-
presença no mundo online, de-
composições musicais, entre 
outros.

Último pilar do festival é o 
Olhares da Cena Contemporâ-
nea, um braço do projeto que 
conta com encontros virtuais 

entre artistas da região e con-
vidados de outros locais do 
Brasil. Essa parte do festival 
contará com a participação de 
artistas-pesquisadores(as) das 
cinco regiões do Brasil, tais 
como Eleonora Fabião, do Rio 
de Janeiro; Denílson Baniwa, 
do Amazonas; Dodi Leal, da 
Bahia; Luh Mazza, de São Pau-
lo; Marcela Bonfim, de Rondô-
nia, entre outros. 

O Festival de Artes Híbri-
das é um projeto contemplado 
pelo Edital Proac Expresso Lei 
Aldir Blanc 40/2020, chama-
do Produção e Realização de 
Festival de Cultura e Economia 
Criativa com Apresentação 
Online, promovido pelo Go-
verno Federal, Ministério do 
Turismo, Secretaria Especial 
da Cultural, Governo do Esta-
do de São Paulo através da Se-
cretaria de Cultura e Economia 
Criativa.

Instagram Gabriele Leite

Violonista de Cerquilho, Gabriele Leite,
é uma das atrações desta iniciativa cultural

Abertas inscrições para oficinas virtuais

ECONOMIA CRIATIVA

Em Cerquilho, estão aber-
tas as inscrições para as ofi-
cinas online, que ocorrerão 
de 20 a 29 de abril, gratuita-
mente, com transmissão ao 
vivo via Zoom. As atividades 
são realizadas pelo Governo 
do Estado de São Paulo, por 
meio da Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa, Poiesis e 
Oficinas Culturais. As inscri-
ções podem ser feitas no site 
cerquilho.sp.gov.br.

A oficina Introdução à Edi-
ção de Vídeo Digital ocorrerá 
nos dias 20, 22, 27 e 29 de 
abril, das 10 às 12 horas, sob 
coordenação de Lucas Ger-
villa e destinada a estudantes, 
jovens produtores, cineastas 
iniciantes, entusiastas do ci-
nema (documentário e ficção), 
pessoas que queiram trabalhar 
como youtubers, vlogers, e ain-
da profissionais que passaram 
a exercer seus trabalhos atra-
vés de vídeo durante a pande-
mia. Não é necessário ter expe-
riência prévia. 

Também nos dias 20, 22, 

27 e 29 de abril, das 14 às 16 
horas, com coordenação de Ri-
cardo Cantaluppi, terá a ofici-
na Fundamentos em Negócios 
de Música – Direito Autoral e 
Monetização, para músicos, 

gestores públicos, agentes e 
produtores culturais, pesqui-
sadores, representantes de 
coletivos, movimentos e insti-
tuições culturais, produtores 
musicais, técnicos e operado-

res do entretenimento e de-
mais interessados pelo tema, 
sendo maiores de 18 anos.

Nas mesmas datas e horá-
rio anteriores, o coordenador 
Daniel Normal traz a oficina 
Personas Anônimas - Másca-
ras em Upcycling, destinada a 
pessoas a partir dos 16 anos 
e interessadas em processos 
artísticos. 

A oficina Amor Romântico 
e Violências de Gênero: Aná-
lise das Mídias de Massa será 
realizada nos dias 20, 22, 27 e 
29 de abril, das 18 às 20 horas, 
sob coordenação de Amanda 
Rosa, tendo como público-alvo 
artistas, produtores de conte-
údo, educadores e demais in-
teressados.

Com coordenação de Fer-
nanda Iannuzzi, a oficina En-
tre e Saias - Pequenos Recortes 
de uma Brincadeira Dançada 
para Quartos, Salas e Cozinhas 
ocorrerá nos dias 26, 28 e 30 
de abril, das 10 às 12 horas, 
para pessoas, a partir dos 16 
anos.

Projeto Guri recebe inscrições 
para remanescentes

ATÉ 4 DE ABRIL

Em formato online, estão 
abertas até este domingo, 4 de 
abril, as inscrições para vagas 
remanescentes para novos alu-
nos do Projeto Guri. 

São cursos gratuitos de 
música para crianças, adoles-
centes e jovens de seis a 18 
anos incompletos (o sistema 
carregará os polos com cur-
sos disponíveis para a idade 
informada, respeitando a faixa 
etária de ingresso em cada cur-
so). Em Tietê, há vagas abertas 
para os cursos de canto coral e 
violoncelo.

Para ingressar no Projeto 
Guri, basta ter entre seis e 18 
anos incompletos e estar regu-
larmente matriculado na esco-
la. Não é preciso ter conheci-
mento prévio de música nem 
possuir instrumentos ou rea-
lizar testes seletivos. Alunos 
têm acesso às aulas e ativida-
des por meio da plataforma de 
ensino a distância, enquanto 
aguardam o retorno presen-

cial, que será realizado de for-
ma gradativa, seguindo todos 
os protocolos de segurança. 

Para fazer a inscrição, o 
responsável deve acessar o 
site projetoguri.org.br/matri-
cula2021/ e preencher as se-
guintes informações: identida-
de do aluno (nome completo, 
data de nascimento e número 
do RG ou Certidão de Nasci-
mento); endereço; informar se 
pertence ao grupo de risco da 
covid-19 (colocar sim ou não); 
informar se o aluno possui de-
ficiência auditiva (colocar sim 
ou não); telefone para contato, 
com DDD (opcional); e-mail 
(opcional); escola em que estu-
da; identidade do responsável 
(nome completo, número do 
RG, telefone e e-mail); infor-
mar o polo de interesse; infor-
mar o curso de interesse (1ª 
e 2ª opção); e ler (a assinalar 
ciência) nos avisos de autori-
zação do uso de imagem e Lei 
Geral de Proteção de Dados.

A pandemia da covid-19 
chegou com grande força que 
toda a sociedade foi obrigada 
a reinventar e a reorganizar 
suas práticas, antes tão orga-
nizadas e automatizadas. 

Para o Ensino Superior, 
também houve um forte im-
pacto, ainda mais para os 
cursos presenciais que envol-
vem o professor, o aluno e 
todo o cenário de aprendiza-
gem, tão importante e neces-
sário àqueles que acreditam 
no ensino presencial como 
garantia de aprender e da 
qualidade que se oferece nes-
ta modalidade. 

A Faculdade Cerquilho 
(FAC), por exemplo, passou 
por grandes desafios e, ain-
da, enfrenta muitas mudan-

ças no que diz respeito às 
estratégias de ensino, à ma-
nutenção do saber e à moti-
vação dos seus alunos e pro-
fessores.  

Trabalhando incansavel-
mente e preparando para o 
tão sonhado retorno às aulas 
presenciais, a Direção da Fa-
culdade Cerquilho nomeou, 
em março de 2020, um co-
mitê para implantar o “Plano 
de Contingência a Covid-19”, 
visando garantir que medi-
das fossem tomadas e que o 
acompanhamento de todos 
os itens necessários para a 
segurança de todos estivesse 
garantido.  

Atentos às recomenda-
ções do Ministério da Saú-
de, da Vigilância Sanitária 

do município de Cerquilho 
e do Governo do Estado, as 
medidas foram implantadas, 
como por exemplo: capacita-
ção da equipe quanto às me-
didas de contingência; vídeo 
de orientações aos alunos e 
comunidade, sinalização de 
todos os espaços com aler-
tas sobre o distanciamento; 
uso obrigatório de máscara; 
uso de álcool gel; e a troca da 
máscara a cada duas horas. 

Feito, ainda, o plano de 
acesso e circulação dentro 
da FAC, assim como uso da 
biblioteca, laboratórios, ba-
nheiros e departamentos, 
todos com muito cuidado e 
controle de circulação. 

Além dessas determina-
ções, na FAC cada colabora-

dor terá um protetor facial e 
máscaras descartáveis. Para a 
entrada de alunos, professo-
res e funcionários, será feito 
o controle de temperatura 
corporal e, havendo qualquer 
sinal de temperatura altera-
da, a equipe montou uma sala 
de atendimento em situação 
de isolamento até a chegada 
do transporte para encami-
nhamento ao atendimento de 
saúde municipal. 

“Estamos confiantes que 
logo toda a comunidade es-
tará imunizada e pronta para 
a volta segura das atividades 
de ensino, para juntos trans-
formarmos o nosso País, com 
profissionais qualificados”, 
relata um comunicado da 
FAC.

Iniciativa visa a proteção dos seus alunos, 
professores e equipe técnica-administrativa

Divulgação

Divulgação
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Segundo a secretária, atualmente, com as restrições da quarentena da covid-19, muitas famílias encontram-se com dificuldades sociais e econômicas

ENTREVISTA

Para Marcia, é preciso ter dinamismo e resiliência

Nesta edição, prossegue 
a série de entrevistas com o 
novo Secretariado do prefeito 
de Tietê, Vlamir Sandei (PSDB), 
que, neste segundo governo, 
sofreu alterações com o obje-
tivo de dar um novo fôlego e 
mais dinamismo aos trabalhos 
do Poder Executivo em prol do 
município e da população.

A entrevistada desta edição 
é Marcia Orsolini Tamer Pala-
dini, secretária de Assistência 
e Desenvolvimento Social.

Formada em Psicologia 
pela Universidade Metodista 
de Piracicaba (Unimep) desde 
1984, no Ensino Médio, foi alu-
na da Escola Estadual “Plínio 
Rodrigues de Morais”. 

Marcia Paladini já exerceu 
atividades sociais em creches, 
escolas e entidades filantró-
picas, visando o acompanha-
mento psicológico das crian-
ças destes locais. 

Atuou, ainda, na Diretoria 
Geral da Secretaria da Justiça 
do Estado de São Paulo, na aná-
lise de triagem e na emissão 
de parecer e encaminhando 
de processos aos departamen-
tos competentes. Desenvolveu 
também trabalhos com depen-
dentes químicos em clínicas 

de recuperação, buscando a in-
tegração dos indivíduos junto 
à sociedade, assim como pro-
moveu ações em uma empresa 
privada, na área de licitações e 
de eventos.

A seguir, a secretária reve-
lará ao jornal Nossa Folha os 
maiores desafios da função, 
as medidas prioritárias para 
melhorar os serviços, além de 
contar quais qualidades lhe 
ajudarão a liderar e alcançar 
resultados diferenciados. 

NOSSA FOLHA - Como é 
comandar a referida Secreta-
ria e, hoje, quais são os três 
maiores desafios da pasta e 
por quê?

 MARCIA - É muito gratifi-
cante quando percebemos que 
conseguimos ajudar e suprir 
necessidades das pessoas vul-
neráveis. 

Na secretaria, nossos três 
maiores desafios são o traba-
lho e atendimento adequado 
para as pessoas em situação 
de rua; a possibilidade de re-
torno dos projetos sociais, 
pois devido à necessidade de 
isolamento e distanciamento 
social, enfrentamos dificulda-
des em retomar as oficinas; e 

o aumento na vulnerabilidade 
social e econômica da popula-
ção, por conta do isolamento e 
também pelo desemprego, que 
aumentou exponencialmente 
durante o enfrentamento da 
pandemia.

NOSSA FOLHA - Em sua 
opinião, quais são as medidas 
prioritárias para melhorar os 
resultados e quais delas po-

derão ser feitas já em 2021?
MARCIA - No momento, 

a volta dos projetos sociais, 
mais capacitação para a equi-
pe, estruturação física dos 
locais de atendimento e, para 
dar melhor andamento e reali-
zar acompanhamento da nos-
sa demanda, precisamos con-
tratar mais profissionais.

NOSSA FOLHA - Quais 

qualidades suas lhe ajudarão 
a liderar e alcançar resulta-
dos diferenciados e satisfató-
rios na Secretaria?

MARCIA - Para poder tra-
balhar com todas as deman-
das e urgências que enfren-
tamos em nosso cotidiano na 
Secretaria de Assistência e De-
senvolvimento Social, é neces-
sário dinamismo, bem como 
resiliência, a fim de poder en-
contrar a melhor solução para 
cada caso e demanda que che-
ga até mim.

NOSSA FOLHA - Conside-
rações finais:

MARCIA - Encarei meu 
início na Secretaria de Assis-
tência e Desenvolvimento So-
cial como um grande desafio. 
Hoje, vivo essa experiência 
como parte de minha vida. 
Ajudar e ver o resultado dessa 
função, presenciar a satisfação 
de quem recebe um benefício 
e, assim, poder fazer o bem 
(apesar de, às vezes, ser mal 
interpretada), me faz acreditar 
que o ser humano ainda tem 
jeito.

Estou à frente da Secreta-
ria de Assistência e Desenvol-
vimento Social desde abril de 

2020 e me sinto realizada. Ao 
longo desse tempo, vivi mo-
mentos gratificantes ao con-
seguirmos ajudar o próximo 
e suprir um pouquinho das 
necessidades das pessoas que 
se encontram vulneráveis em 
nossa sociedade. 

Atualmente, com as res-
trições impostas pela qua-
rentena, devido ao combate à 
covid-19, muitas famílias en-
contram-se com dificuldades 
sociais e econômicas e o tra-
balho da Assistência Social é 
imprescindível para amenizar 
as consequências causadas à 
população. 

Neste momento, aguar-
damos novas orientações do 
Governo Estadual, acerca das 
restrições, para que possa-
mos projetar e programar o 
retorno das aulas e oficinas. 
Também temos como meta, 
fornecer mais capacitações 
para a equipe multidisciplinar 
da Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social.

Agradeço o espaço deste 
importante veículo de impren-
sa, que tem como objetivo le-
var à população a síntese do 
desenvolvimento dos nossos 
trabalhos.

Divulgação PMT

Marcia Paladini já exerceu atividades sociais em 
creches, escolas e entidades filantrópicas

RESSURREIÇÃO DO SENHOR

Nos municípios de Tietê e 
Cerquilho, prosseguem as ce-
lebrações online da tradicional 
Semana Santa, com transmis-
sões pelo Facebook devido à 
pandemia de covid-19.

Na Paróquia Santíssima 
Trindade, em Tietê, nesta 
quinta, 1º de abril, às 19 horas, 
haverá missa da Instituição da 
Eucaristia. 

Nesta Sexta-feira Santa, 2 
de abril, às 15 horas, será reali-
zada a celebração da Paixão do 
Senhor e Reflexão sobre a Mor-
te do Senhor com o canto da 
Verônica a partir das 18 horas.

Neste Sábado de Aleluia, 3 
de abril, às 19 horas, ocorrerá 
a Vigília Pascal e, neste domin-
go de Páscoa, 4 de abril, às 9 
horas, terá missa da Ressurrei-

ção do Senhor, seguida de car-
reata com a imagem do Cristo 
Ressuscitado pela cidade.

Todas as transmissões da 
Paróquia Santíssima Trinda-
de serão transmitidas ao vivo 
pelo Facebook. 

Pela Paróquia Nossa Se-
nhora Aparecida, também em 
Tietê, hoje, 1º de abril, às 19 
horas, terá a simbólica celebra-

ção de Lava-pés; nesta sexta, 2 
de abril, às 15 horas, a Adora-
ção da Cruz; neste sábado, 3 
de abril, às 19 horas, a Vigília 
Pascal; e neste Domingo de 
Páscoa, 4 de abril, às 8 horas, 
missa da Ressurreição. 

Todas as celebrações serão 
transmitidas pela página da 
Paróquia no Facebook.

Em Cerquilho, a Paróquia 
São José transmite online, pelo 
Facebook, nesta quinta, 1º de 
abril, às 19h30, a missa da 
Ceia do Senhor. 

Nesta Sexta-feira Santa, 
2 de abril, às 9 horas, haverá 
Via Sacra e, às 15 horas, Pai-
xão do Senhor; neste sábado, 
3 de abril, às 19 horas, Vigília 
Pascal; e neste Domingo de 
Páscoa, 4 de abril, às 10 horas, 
missa solene. 

Pela Paróquia São Benedito 
e Santa Terezinha, com trans-
missão ao vivo pelo Facebook, 
hoje, 1º de abril, às 19h30, terá 
a Missa da Ceia do Senhor; 
amanhã, 2 de abril, às 15 ho-
ras, a Paixão do Senhor. Neste 
sábado, 3 de abril, às 19h30, 
ocorrerá a Vigília Pascal, e nes-
te domingo, 4 de abril, às 19 
horas, a Missa de Páscoa.

Missas de Páscoa terão transmissão ao vivo
Denival de Lima

Pela Santíssima Trindade, terá Vigília Pascal às 19 horas deste sábado

Padre Chef terá programa 
na TV Aparecida

NOVIDADE

O padre Evandro Luiz Za-
nardo Paulim, que ficou co-
nhecido nacionalmente por 
participar da edição do Mas-
terchef Brasil 2018, ganhará 
um programa na TV Apareci-
da, cuja atração será denomi-
nada Sabor de Vida, com exibi-
ção nas tardes dos domingos, 
junto com Bianca Láua.

Estreia está marcada para 
11 de abril, às 13 horas, com 
conteúdo dedicado à gastro-
nomia e cozinha afetiva.

Atualmente, o religioso 
atua na Paróquia Santa Maria 
Madalena, no Parque Ouro 
Fino, em Sorocaba.

VOCÊ SABIA? Natural de 
Tietê, padre Evandro foi um 
dos participantes da tempo-
rada de 2018 do MasterChef 
Brasil, transmitido pela Band 
e comandado por Ana Paula 
Padrão.

Com o fim do programa, 
padre Evandro disse que se or-
gulha das escolhas que fez em 
todo período em que esteve 
na competição sendo avaliado 
pelos chefs Erick Jacquin, Hen-
rique Fogaça e Paola Carosella. 
Sem deixar de lado sua função 

religiosa, padre Evandro pas-
sou a explorar o seu lado de 
cozinheiro e tornou o Padre 
Chef. Com o slogan #Chur-
rasBrasil, ganhou milhares de 
admiradores nas redes sociais 
depois que saiu do programa.

De cozinheiro anônimo 
a padre chef, Evandro disse: 
“Cozinhar é ato de amor e de 
entrega ao próximo. Gosto de 
massas e, claro, um bom chur-
rasco! Lembro-me das minhas 
avós no fogão de lenha”, disse.

Divulgação

Padre Evandro é 
natural de Tietê
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Divulgado calendário do Auxílio Emergencial deste ano
BENEFÍCIO

O Ministério da Cidadania 
divulgou o calendário comple-
to de pagamento do Auxílio 
Emergencial 2021, no mesmo 
modelo do ano passado, quan-
do houve um escalonamento 
por mês de nascimento para 
as pessoas receberem o crédi-
to na Conta Social Digital da 
Caixa e outro para os saques 
das quatro parcelas previstas. 

Os créditos na conta social 
têm início na terça, 6 de abril, 
para trabalhadores nascidos 
em janeiro que se inscreve-
ram pelos meios digitais da 
Caixa (informais, microem-
preendedores individuais e 
desempregados, entre outros) 
e integrantes do Cadastro 
Único do Governo Federal. 

O cronograma de créditos 
segue até 30 de abril, para 
nascidos em dezembro. Os 
saques dessa primeira parce-
la estarão disponíveis a partir 
de 4 de maio. Para os benefi-
ciários do Bolsa Família, nada 
muda. Eles receberão os re-
passes de acordo com o calen-
dário habitual do programa, 
que, em abril, tem início no 
dia 16.

A partir desta sexta, 2 de 

abril, os trabalhadores que se 
inscreveram pelos meios digi-
tais da Caixa e os integrantes 
do Cadastro Único do Gover-
no Federal poderão conferir 
se têm direito a receber o be-
nefício pelo site consultaauxi-
lio.cidadania.gov.br.

O benefício será pago a fa-
mílias com renda per capita 
de até meio salário mínimo e 
renda mensal total de até três 
salários mínimos. Trabalha-
dores formais continuam im-
pedidos de solicitar o recurso.

Além disso, cidadãos que 
recebam benefício previdenci-
ário, assistencial ou trabalhis-
ta ou de programa de transfe-
rência de renda federal, com 
exceção do Bolsa Família e do 
PIS/Pasep, não fazem parte 
do público que receberá as 
parcelas de R$250.

De acordo com o ministé-
rio, o benefício será pago em 
quatro parcelas mensais de 
R$250, em média, exceção às 
mulheres chefes de família 
monoparental (criam os filhos 
sozinhas), que terão direito a 
R$375, e aos indivíduos que 
moram sozinhos - família uni-
pessoal, que receberão R$150.

Aumento do número de casos preocupa autoridades
DENGUE

Mesmo em meio à pande-
mia da covid-19, a população 
não pode descuidar do comba-
te ao mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue, doen-
ça que tem aumentado nos úl-
timos meses em Tietê, Cerqui-
lho e Laranjal Paulista. 

Nesta última edição do 
Boletim Epidemiológico da Se-
cretaria Municipal de Saúde e 
Medicina Preventiva, o municí-
pio de Tietê contabilizava 165 
casos notificados, sendo 46 
deles positivos para a dengue, 
25 descartados e 94 aguardan-
do resultados de exames. 

Já Cerquilho, até quarta, 31 

de março, havia registrado 97 
casos suspeitos, 29 confirma-
dos (15 autóctones e 14 impor-
tados), 58 descartados, além 
de 10 que aguardam resulta-
dos. No município, os bairros 
com mais focos do mosquito 
são Parque das Árvores e São 
Francisco.

Em Jumirim, um único caso 
de dengue foi registrado neste 
ano, sendo o mesmo importa-
do. Também há um caso que 
aguarda o resultado do exame.

Já a cidade de Laranjal Pau-
lista contabilizava, até quarta, 
31 de março, 15 casos positi-
vos da doença, sendo 13 deles 

somente no mês passado. Para 
frear a doença, a Prefeitura ne-
buliza as ruas para combater o 
mosquito Aedes aegypti.

Cabe salientar que, segun-
do os médicos, os primeiros 
sintomas da dengue geral-
mente são pouco específicos e 
incluem febre alta e mal estar 
geral, que surgem cerca de três 
dias após a picada do mosqui-
to Aedes aegypti.

De fato, a única forma 
de combater a doença é não 
deixar água parada em reci-
pientes como pneus e vasos 
de plantas, pois estes objetos 
servem como criadouro para o 

mosquito transmissor da den-
gue.

VACINAÇÃO - Você sa-
bia que o Ministério da Saúde 
já definiu a data de início da 
Campanha de Vacinação con-
tra a Gripe (Influenza)? Ele será 
na segunda, 12 de abril, em 
sua primeira etapa, e seguirá 
até 10 de maio. 

Nesta primeira fase, deve-
rão ser vacinadas crianças de 
seis meses e menores de seis 
anos, gestantes, puérperas (até 
60 dias após o parto), popula-
ção indígena e trabalhadores 
da Saúde. 

A segunda etapa de vacina-

ção ocorrerá de 11 de maio a 
8 de junho, sendo destinada 
para idosos com 60 anos ou 
mais e a professores.

A terceira fase, que será re-
alizada de 9 de junho a 9 de 
julho, contemplará pessoas 
com comorbidades, indivídu-
os com deficiência permanen-
te, caminhoneiros, trabalhador 
de transporte coletivo e rodo-
viário, trabalhadores portu-
ários, forças de segurança e 
salvamento, Forças Armadas, 
funcionários do sistema de 
privação de liberdade, popu-
lação privada de liberdade e 
adolescentes e jovens em me-

didas socioeducativas. 
De acordo com o Ministé-

rio da Saúde, o público-alvo é 
estimado em 79,7 milhões de 
brasileiros e a meta é vacinar 
pelo menos 90% dos grupos 
prioritários.

A Campanha de Vacinação 
contra a Gripe vai coincidir 
com a imunização contra a co-
vid-19. O Ministério da Saúde 
não recomenda a aplicação das 
duas vacinas simultaneamen-
te, devido à falta de estudos 
sobre a coadministração dos 
imunizantes, e a orientação é 
priorizar a vacinação contra o 
novo coronavírus.

No Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva, Tietê contabilizava 46 exames positivos e 94 à espera do resultado

Divulgação Ministério da Cidadania



Com atualização das Se-
cretarias de Saúde de Tietê, 
Cerquilho, Jumirim e Laranjal 
Paulista, novos números de ca-
sos da covid-19 nestes muni-
cípios foram divulgados, com 
crescente aumento na quanti-
dade de mortes, sobretudo, na 
cidade de Cerquilho. 

Até hoje, 1º de abril, Tietê 
registrava 1.791 casos e tinha 
1.686 curados e 54 em recupe-
ração. A quantidade de mortes 
era de 46.

Já Cerquilho acumula-
va 3.249 casos confirmados, 
2.899 curados e 281 em recu-
peração. O número de mortes 
seguia em alta com 69 óbitos.

Em Jumirim, os casos so-
mavam 293 pessoas, tendo 
268 curados e três mortes.

Já Laranjal Paulista regis-
trava 2.804 casos, com 2.510 
pacientes curados, 263 em re-
cuperação e 31 óbitos.

VACINÔMETRO - O Go-
verno do Estado de São Paulo 
divulgou os novos números do 
Vacinômetro de Tietê, Cerqui-
lho, Jumirim e Laranjal Paulis-
ta, que seguem avançando na 
vacinação contra a covid-19.

Até esta quinta, 1º de abril, 
destas quatro cidades da mi-
crorregião, Tietê era líder de 

vacinação com 5.527 pessoas 
imunizadas. Logo atrás, apare-
cia Cerquilho com a marca de 
4.376 imunizados; já Laranjal 
Paulista alcançava 4.161 pes-

soas e Jumirim, 403. 
Conforme informado pelo 

Governo do Estado de São Pau-
lo, as doses de vacinas distri-
buídas aos munícipes são da 

CoronaVac e da Oxford, sendo 
priorizados, neste momen-
to, profissionais da linha de 
frente, bem como os idosos, 
conforme o cronograma por 

idade. Importante ressaltar, 
ainda, que os números rela-
cionados aos municípios pau-
listas podem ser verificados 
diretamente no site vacinaja.
sp.gov.br/vacinometro.

CRONOGRAMA - Em Tietê, 
a Secretaria de Saúde e Medi-
cina Preventiva recebeu novas 
doses da vacina CoronaVac 
destinadas a idosos com 68 
anos para vacinação da primei-
ra dose.

A imunização ocorrerá no 
ginásio de esportes “Acácio 
Ferraz”, onde o grupo etário 
deve levar RG, CPF e compro-
vante de endereço. A vacina-
ção será dividida em dois blo-
cos de nascimento, de janeiro 
a junho, primeiro; julho a de-
zembro, segundo. 

Na segunda, 5 de abril, 
das 8 às 12 horas, a vacinação 
ocorrerá para idosos de 68 
anos, nascidos entre janeiro 
e junho; das 13 às 16 horas, 
para idosos de 68 anos, nas-
cidos entre julho e dezembro.

Caso o idoso tenha dificul-
dade de locomoção, o acom-
panhante (de preferência um) 
deve descer para fazer o ca-
dastro e aguardar a vacinação 
no carro. Para os acamados, é 
necessário ligar para o Posto 

de Saúde do bairro para fazer 
o cadastro domiciliar. 

Já para os idosos de outras 
faixas etárias, que tomaram a 
primeira dose da vacina, pros-
segue a vacinação da segunda 
dose na terça, 6 de abril, das 
8 às 12 horas e das 13 às 16 
horas. É necessário levar com-
provante de vacinação e CPF.

Em Cerquilho, neste sá-
bado, 3 de abril, às 10 horas,  
haverá o drive-thru no Centro 
de Eventos Cidade das Rosas, 
para aplicar a segunda dose 
de idosos de 77 a 79 anos que 
tomaram a primeira dose da 
vacina Coronavac-Butantan, 
em 6 de março. Para receber 
a segunda dose é obrigatório 
apresentar um documento 
com foto e a carteira de Vaci-
nação contra a covid-19.

Nesta ação, desde 26 de 
março, a Prefeitura, através 
da Assistência Social, aderiu 
à Campanha Vacina Contra a 
Fome, uma iniciativa do Esta-
do que convida cada pessoa 
vacinada a doar um quilo de 
alimento não perecível, que 
será distribuído às famílias ca-
rentes. A doação do alimento 
não é obrigatória e pode ser 
feita diretamente no drive-thru 
de vacinação.

Divulgação

Tietê e Cerquilho decretam 
ponto facultativo

VÉSPERA DE FERIADO

As Prefeituras de Tietê e 
Cerquilho decretaram ponto 
facultativo para esta quinta, 
1º de abril, véspera do feriado 
da Sexta-feira Santa, a ser ce-
lebrado nesta sexta, dia 2.

Em Tietê, portanto, não 
haverá expediente nas repar-
tições públicas municipais, 
como Executivo e Legislativo, 
cujos serviços não sejam es-
senciais por sua natureza. 

Desse modo, funcionarão 
apenas a Unidade de Atendi-
mento a Pacientes com Sín-
drome Gripal, a Central de 
Vagas, a Farmácia Municipal, 
o Laboratório Municipal, bem 
como ocorrerá a vacinação 
contra a covid-19. Já a equipe 
do Serviço Autônomo Munici-

pal de Água e Esgoto (Samae) 
trabalhará em sistema de 
plantão.

No município de Cerquilho 
também só estarão em funcio-
namento os serviços essen-
ciais considerados inadiáveis, 
como o plantão de ambulân-
cias.

Já em Jumirim, o prefeito 
Daniel Vieira (DEM) não decre-
tou ponto facultativo, sendo 
assim, todas as repartições 
públicas municipais funcio-
nam normalmente. 

O jornal Nossa Folha fez 
contato com a Prefeitura de 
Laranjal Paulista, que não in-
formou se hoje seria ou não 
ponto facultativo no municí-
pio. 

Edil Junior Regonha sugere 
medidas de enfrentamento

Padre José Amaro testa 
positivo para a covid-19

PANDEMIANESTA SEMANA

Diante da crise financeira 
que assola o País diante da 
pandemia da covid-19 que, 
consequentemente, alcança 
os municípios, o vereador Ju-
nior Regonha (MDB) apresen-
tou, nesta semana, ofício que 
sugere ao prefeito do muni-
cípio de Tietê, Vlamir Sandei 
(PSDB), a prorrogação da co-
brança do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU), bem 
como de outros impostos e ta-
xas. 

Na oportunidade, outros 
ofícios também foram elabo-
rados por Junior Regonha, 
como o que pede a agilização 
e a ampliação do processo de 
imunização contra a covid-19, 
com a realização, até mesmo, 

de vacinação aos fins de se-
mana.

Junior Regonha sugeriu, 
ainda, a retomada da desin-
fecção de ruas e prédios pú-
blicos e a implantação e or-
ganização de uma campanha 
de arrecadação e doação de 
alimentos através do Fundo 
Social de Solidariedade (FSS) 
e da Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimen-
to Social. 

De acordo com o vereador, 
todos esses ofícios apresenta-
dos foram encaminhados ao 
Poder Executivo do município, 
uma vez que, nesta semana, 
não houve sessão ordinária 
na Câmara Municipal, prevista 
para terça, 6 de abril.

O pároco José Amaro, da 
Paróquia São Benedito e Santa 
Teresinha, em Cerquilho, tes-
tou positivo para a covid-19. O 
religioso começou a sentir sin-
tomas suspeitos, como dores 
de cabeça, dores nos olhos e 

tosse, no fim de semana e pro-
curou atendimento médico.

Na terça, 30 de março, pa-
dre José Amaro recebeu o re-
sultado do exame, indicando 
que está com a doença. No 
entanto, o pároco está com 
quadro de saúde estável, per-
manecendo em isolamento em 
sua residência. 

Por conta da doença, o re-
ligioso não poderá celebrar o 
tríduo pascal, mas outro padre 
o substituirá na Presidência da 
celebração. 

Em vídeo na página da 
paróquia no Facebook, padre 
José Amaro agradeceu a preo-
cupação dos fiéis e pediu que 
as orações sejam intensifica-
das.
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Embora com menor número de doses, a Campanha de Imunização contra a covid-19 segue ocorrendo nas cidades
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Cerquilho lidera número de mortos na microrregião
Fotos divulgação

Mercados e padarias poderão 
funcionar aos sábados

LARANJAL PAULISTA

Em Laranjal Paulista, os 
supermercados e padarias do 
município poderão funcionar 
neste sábado, 3 de abril, no pe-
ríodo das 8 às 19 horas, con-
forme determinou o prefeito 
dr. Alcides de Moura Campos 
Junior (PSD).

De acordo com o chefe do 
Poder Executivo, a liberação 
foi possível devido à diminui-
ção significativa da vinda de 
turistas e visitantes ao muni-
cípio. 

O funcionamento já estava 
determinado para esta quinta, 
1º de abril, das 8 às 18 horas. 
Já na Sexta-feira Santa, dia 2, 
como ocorre tradicionalmente, 
permanecerão fechados. Neste 
sábado, conforme divulgado, 

retomam atendimento das 8 
às 19 horas e, a partir deste 
domingo, o município seguirá 
as determinações do Plano São 
Paulo. 

A Secretaria Municipal de 
Saúde reforça que as pessoas 
devem ficar o mínimo possível 
no interior dos supermerca-
dos, não devem levar acom-
panhantes e, principalmente, 
crianças. Apenas uma pessoa 
por família deve fazer as com-
pras. A situação dos hospitais, 
tanto da Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) quanto da en-
fermaria é de ocupação má-
xima, e as novas cepas mais 
transmissíveis e potencial-
mente mortais já foram iden-
tificadas na região.

Só deve ir às compras uma pessoa da família
e a entrada de crianças está proibida

Médico busca MP para 
questionar falta de vacina

EM CERQUILHO

O médico de Cerquilho, 
doutor Wagner Scudeler, foi 
notícia na coluna da jornalis-
ta Monica Bergamo, do jornal 
Folha de São Paulo, depois que 
um vídeo que circula nas redes 
sociais mostrar a indignação 
do cidadão por falta de vacina 
para a mãe, de 71 anos.

Conforme noticiado por 
Monica Bergamo, o processo 
que o médico pretende abrir, 
por danos morais, se deve ao 
fato da idosa ter aguardado 
por horas na fila e não receber 
a vacina contra a covid-19. 

O médico informou que ha-
via levado a mãe no domingo, 

28 de março, para ser vacina-
da, mas ela não recebeu o imu-
nizante. Na segunda, dia 29, 
voltaram ao local destinado à 
vacinação, que contemplava o 
público de 69 anos, mas foram 
avisados que a idosa não po-
deria ser vacinada novamente.

Em nota à imprensa, a Pre-
feitura de Cerquilho esclare-
ceu que o número de doses e 
o grupo que deve ser vacinado 
são enviados pelo Governo Es-
tadual. “Sempre que ocorre de 
alguns não receberem a vacina 
por falta de doses no municí-
pio, os mesmos são atendidos 
quando um novo lote chega. 
Entendemos a ansiedade de 
todos sobre o imunizante, mas 
as doses são restritas para to-
das as cidades”. 

Já o médico informou, em 
outro vídeo nas redes sociais, 
que havia contratado, com re-
cursos próprios, um escritório 
de Advocacia, de São Paulo, 
que entrou com uma petição 
junto ao Ministério Público por 
desrespeito à vida, ao idoso, à 
dignidade da pessoa humana.

Em nota, relatou, ainda, 
que o município tem autono-
mia para planejar a vacinação 
contra a covid-19 e, portanto, 
uma vez demonstrado o des-
cumprimento à lei, pediu a in-
tervenção junto ao MP e pedirá 
que a Prefeitura seja proibida 
de vacinar idosos de 68 anos 
até que todas os outros de ida-
des acima de 69 estejam imu-
nizados.

Vereadores de Cerquilho 
aprovam o vale-gás

POR UNANIMIDADE

Em sessão extraordinária 
realizada na terça, 30 de mar-
ço, em formato online, por 
unanimidade, foi aprovado o 
Projeto de Lei (PL) 7/2021 que 
beneficiará mais de 900 famí-
lias inseridas no Cadastro Úni-
co de Cerquilho. 

Conforme consta no PL de 
autoria do Poder Executivo, as 
famílias em situação de maior 
vulnerabilidade social poderão 
receber um vale-gás, que cor-
responde a uma recarga de um 
botijão de gás de cozinha. 

Já na segunda, 29 de mar-
ço, o vereador Vinícios Morás 
(Republicanos) enviou o Ofício 
26/2021 ao prefeito de La-
ranjal Paulista, dr. Alcides de 
Moura Campos Junior (PSD), 
para solicitar que o município 
de Cerquilho seja incluído nas 
negociações de compra da va-
cina Sinovac diretamente com 
a China. 

A justificativa do vereador 
do Republicanos é que a Pre-
feitura de Laranjal Paulista 
tem iniciado a aquisição direta 
do imunizante junto às autori-
dades chinesas. 

“Em tempo, é importante 
ressaltar que, caso as trata-
tivas ocorram e tal aquisição 
seja efetivamente realizada 
em prol da população, resul-
tará em benefícios sociais in-
calculáveis”, comentou o edil 
cerquilhense.

Ainda segundo Vinícios 
Morás, uma vez que realizado 
com êxito todo este processo, 

ele não medirá esforços para 
que a sociedade cerquilhense 
possa contar com tais vacinas.

Já na sexta, 26 de março, 
o vereador e ex-vice-prefei-
to Germano Reis de Oliveira 
(DEM) apresentou a Indicação 
185/2021, na qual pediu para 
que o presidente da Câmara 
Municipal, Mauro Frare (PSDB), 
e demais membros da Mesa 
Diretora estudem o orçamento 
e as metas previstas da Câma-
ra de Vereadores e, que haven-
do possibilidade de sobras de 
duodécimo, estas sejam de-
volvidas, antecipadamente, ao 
Poder Executivo para auxiliar 
na aquisição de novos respira-
dores e demais equipamentos 
necessários ao atendimento 
de pacientes acometidos pela 
covid-19.

“O mínimo necessário de 
equipamentos não está sendo 
suficiente, restando pacientes 
à espera para uso de respira-
dores”, afirmou o vereador 
Germano de Oliveira.

Para casos mais graves da 
doença, ainda de acordo com 
o edil, é fundamental que haja 
equipamentos como respira-
dores, monitores cardíacos 
multiparamétricos, oxímetro 
portátil de mesa multiparamé-
trica com alarme, desfibrilador 
bifásico e kits de cepaps.

Vale lembrar que, neste 
mês de abril, a primeira sessão 
ordinária do Poder Legislativo 
ocorrerá na segunda, dia 5, às 
19 horas.

Divulgação

Estes são alguns dos idosos de Tietê e Cerquilho imunizados com a primeira dose

Os melhores vinhos
para combinar com seu

almoço de Páscoa
E a cada R$50,00 em compras, 
você ganha um cupom e concorre

a ovos de chocolate.
Só delícias. Aproveite.

Vídeo de manifesto do 
médico viralizou

Divulgação



ANIVERSARIANTES

Américo Gaiotto Jr.
comemorou aniversário 

na segunda, dia 29, 
junto da esposa Rosana 

e do filho Vinicius

Marcos Melaré, filho de 
Afonso e Ana, muda de 
idade hoje, 1º de abril, 
junto da esposa, dos 

filhos e da família

Bruno Mouro assopra 
velinhas amanhã, 2 de 

abril, junto dos pais 
Odair e Rose, da irmã 

Isabella e da namorada

Giovana Dalla Costa 
completa três anos nesta 
sexta, dia 2, e recebe o 
carinho dos pais Renato 
e Daniela e da família

Mônica Nascimento 
comemora aniversário 
nesta sexta, 2 de abril, 
e recebe o carinho dos 
familiares e dos amigos

Marilza Machado de 
Campos faz aniversário 

neste sábado, 3 de abril, 
e ganha beijos do marido 

Mario Luiz e familiares

Ana Rosa Moraes 
aniversaria nesta 

quinta, 1º de abril, na 
companhia dos filhos 

Murilo e Ana Elisa

Tatiane Panebianchi 
apaga velinhas nesta 

quinta, dia 1º, e ganha 
beijos do marido César 

e da filha Maria

Daniele De Nadai 
será festejada pelo filho 
Bruno, pelos pais e pelos 
familiares nesta sexta, 

2 de abril

Ises Lavorenti Trevisan 
faz aniversário amanhã, 

2 de abril, e celebra 
a data com o marido 

Adolfo e a filha Nicole

Regina Zambianco 
vai receber flores e 

telefonemas pela nova 
idade a ser festejada 
na sexta, 2 de abril

Familiares e amigos 
enviam os cumprimentos 
para Samira Rodrigues, 
que aniversaria neste 

sábado, 3 de abril

Carlinhos Urso festeja 
mais um ano de vida 
nesta quinta, dia 1º, 

ao lado da esposa Ana 
Maria, dos filhos e netos

Yvone Rodrigues Grando 
celebra mais um ano de 
vida hoje, dia 1º, ao lado  

do marido Nivaldo, do 
filho Adriel e da nora

Dr. Ibrahim Fleury 
Camargo Madeira Filho 
comemora aniversário 
com a esposa Taís e os 

filhos amanhã, dia 2

Os parabéns desta sexta, 
2 de abril, são para 

Lucas Mella, que festeja 
a data com a esposa 

Tatiana e os familiares

André Meneguel rasga 
folhinha neste sábado, 
3 de abril, e recebe os 
parabéns dos pais, dos 

irmãos e da família

Aline Mello assopra 
velinhas no domingo, 4 
de abril, na companhia 
dos pais, do namorado, 
do irmão e da família

Bete Almeida celebra 
nova idade nesta quinta, 
1º de abril, e recebe os 

cumprimentos do marido 
e dos filhos

Os filhos dr. Fábio 
e Flávia, os netos e 

familiares parabenizam 
Virma Gaiotto nesta 
quinta, 1º de abril

A esposa Leticia, os pais 
Sérgio e Néia e família
cumprimentam Deivid 
Camargo nesta sexta, 

2 de abril

Júlia Feher Bellucci faz 
12 anos nesta sexta, 

2 de abril, ao lado dos 
pais Simone e Wagner e 

do irmão Gustavo

Antônio Pareschi Araújo, 
filho de Graciele Pareschi 
e Raul Gonçalves Araújo, 
completa três anos neste 

sábado, 3 de abril 

Vivian Peron apaga 
velinhas neste sábado, 
3 de abril, e recebe o 

carinho do marido, dos 
filhos e de toda a família

A esposa Rosemeire, 
familiares e amigos 
parabenizam Carlos 

Henrique Delfino nesta 
quinta, 1º de abril

Andreza Viotto rasga 
folhinha nesta sexta, 2 

de abril, e recebe o
carinho do pai Frafra, dos

irmãos e do namorado

Elisangela Ferreira muda 
de idade neste sábado, 
2 de abril, ao lado do 

marido Fernando e dos 
filhos Murilo e Henrique

Marcelino Brandolise 
apaga velinhas amanhã, 
dia 2, na companhia da 
esposa Zezé e dos filhos 

Giovani e Luigi 

Bolo deste sábado, 
3 de abril, será para 

Daniel Batistuzzo, que 
brinda nova idade na 
companhia da família

Artur Bertola, filho de 
Alina Mara e Wellington 

e irmão da Alice, 
completa seis anos neste 

domingo, 4 de abril

Creonice Soares rasga 
folhinha nesta quinta, 
dia 1º, e festeja a data 
especial com o marido 

Nelson e os filhos

Adriano Salomão 
brinda nova idade com 
os pais Beth e Gilson e 
o irmão Cristiano nesta 

sexta, 2 de abril

Fred Neves aniversaria 
amanhã, 2 de abril, na 
companhia da esposa 

Valdete, das filhas Sheila 
e Rafaela e dos netos

Marina Rossi Pilon 
completa oito anos nesta 

sexta, 2 de abril, junto 
dos pais Cristiane e Socó 

e da irmã Isabella

Danieli Negrini celebra 
mais um ano de vida 

neste sábado, 3 de abril, 
ao lado do filho Caio

e do namorado

Bernadete Cancian 
recebe telefonemas e 

flores pela passagem do 
seu aniversário neste 
domingo, 4 de abril
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Bruno Ferraz Pasquotto 
troca de idade neste 

domingo, 4 de abril, e 
recebe os cumprimentos 
dos familiares e amigos

Clotilde Grando celebra 
mais um ano de vida 
neste domingo, 4 de 
abril, junto dos filhos 

Babi e Nilson e dos netos

João Ghizzi Daniel 
completa 13 anos neste 
domingo, dia 4, ao lado 

dos pais Martha e Thiago 
e dos familiares

Bolo deste domingo,  
dia 4, será para Luciana 
Patrocínio Romeiro, que 

brinda a data com o 
marido Rafael e a filha

Marta Burani recebe 
flores e telefonemas 
pela passagem do 

seu aniversário neste 
domingo, 4 de abril

O namorado João e toda 
a família enviam os 

parabéns para Tatiane 
Pilon, que muda de idade 

neste domingo, dia 4

Wilson Santos rasga 
folhinha neste domingo, 
4 de abril, na companhia 

da esposa Izilda, dos 
filhos e da família

Vital Luvizotto assopra 
velinhas neste domingo, 

4 de abril, junto da 
esposa Toninha, das 

filhas e das netas

Alda Wrobleski festeja 
aniversário na segunda, 
5 de abril, e recebe as 
felicitações dos filhos 

e dos familiares

Ana Lúcia dos Reis 
recebe beijos e abraços 
dos filhos Luiza e Pedro, 
dos pais e da família na 

segunda, 5 de abril

Antonio Edison Amorim 
vai trocar de idade na 
segunda, 5 de abril, e 

festejará com a esposa 
Nicia, os filhos e os netos

Bolo da segunda, 5 de 
abril, será para Bárbara 
Zamuner, que assopra 
velinhas na companhia 
dos pais e da família

Familiares e amigos 
parabenizam Camila 
Oliveira por mais um 

ano de vida na próxima 
segunda, 5 de abril

Cristina Uliana 
celebra aniversário na 

segunda, 5 de abril, 
junto dos filhos, da mãe, 
da netinha e da família 

Evandro Dorighello 
recebe os cumprimentos 
especiais dos familiares 

e dos amigos na 
segunda, 5 de abril

Os pais Bertinho e 
Cida e a irmã Fernanda 

parabenizam Felipe 
Amancio Giovanetti pelo 
níver na segunda, dia 5

Ivan Bergamin brinda 
mais um ano de vida na 
segunda, 5 de abril, com 
os pais Berga e Márcia 

e a irmã Fernanda

Jorge Cesar troca de 
idade na segunda, 

5 de abril, e comemora 
a data especial entre a 

esposa e os filhos

João Hernandes (Bode) 
assopra velinhas na 

segunda, 5 de abril, na 
companhia da esposa, 
dos filhos e da família

Josy Vieira rasga 
folhinha na segunda, 
5 de abril, ao lado do 

marido Ilso e das filhas 
Gabryélle e Adrielly

O filho Guilherme, os 
pais Ana e Jonacir e 

familiares parabenizam 
Joviana Amorim na 
segunda, 5 de abril

Maíra Piovezani Moretti 
brinda nova idade na 

segunda, dia 5, ao lado 
dos pais Catia e Gilmar 

e dos familiares

Ricardo Vidotto rasga 
folhinha na segunda, 

5 de abril, na companhia 
da esposa Kita e dos 

filhos Rafael e Gustavo

Sandra Marta Tezotto 
aniversaria na segunda, 
dia 5, com os pais Berto 

e Terezinha, o irmão 
Claudio e família

Os pais Josiane e Amauri 
e o irmão Guilherme 
parabenizam Yasmin 
Siqueira pelo níver na 

segunda, 5 de abril

Antonio José Viotto 
(Frafrá) recebe os 

parabéns dos filhos, da 
família e dos amigos na 

terça, 6 de abril

Arnaldo Tirolt 
troca de idade na terça, 
6 de abril, e celebra a 

data na companhia 
dos familiares

Beatriz Marcon Roma 
será festejada pelo 
namorado Antonio 

Augusto Pasquotto e 
família na terça, dia 6

Carlos Alberto Alves 
(Tinga) vai comemorar 
mais um ano de vida na 

próxima terça, 6 de abril, 
junto dos filhos

Deide Alves Lima apaga 
velinhas na terça, 

6 de abril, junto do 
marido Bob, do filho 
Valdir e dos netos

Os parabéns da terça, 
6 de abril, serão para 

Elaine Roma, que 
aniversaria junto do 
marido e das filhas

Regina Jabur 
troca de idade na terça, 

6 de abril, e recebe o 
carinho dos familiares 

e dos amigos

Maria Denise Antunes 
faz aniversário na terça, 
6 de abril, na companhia 
do marido José Roberto 

e dos filhos

A família e os amigos
enviam as felicitações

para Paulo Roberto, que 
vai trocar de idade na 

terça, 6 de abril

Patricia Barbosa 
aniversaria na terça, 

6 de abril, com o marido 
Fernando e as filhas 

Camila e Maria Fernanda

Vera de Campos Fleury 
ganha beijos do filho 

Tales Eduardo e da neta 
Rayssa na próxima terça, 

6 de abril

Tatiane Brunheroto 
Zamuner assopra 

velinhas na terça, 6 de 
abril, ao lado do marido 
Alcidio e da filha Luiza

Ana Paula Ferrari celebra 
mais um ano de vida na 
quarta, 7 de abril, junto 
do marido Cesar Dalava, 

das filhas e dos pais

Bolo da quarta, dia 7, 
será para Andreia Ferraz 
de Campos, que festeja 

a data com o marido 
Alexandre e as filhas

Hosana Dias rasga 
folhinha na quarta, 

7 de abril, e recebe o 
carinho do marido, dos 

filhos e familiares

Inês Spessotto Bertola 
muda de idade na 

quarta, 7 de abril, na 
companhia do marido 
Milton César e família 

A família e os amigos 
parabenizam Jéssica 

Rossiti pela nova idade 
a ser comemorada na 

quarta, 7 de abril
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Juliana Bonadia troca 
de idade na quarta, 7 de 
abril, na companhia do 
marido Figueiredo, da 
filha Marina e família

Os pais Natalina e Pedro, 
familiares e amigos 
enviam os parabéns 

para Juliana Brechó na 
quarta, 7 de abril

Luciana Ferraz Amaral 
assopra velinhas na 
quarta, 7 de abril, ao 

lado do marido Ju e dos 
filhos Pedro e Laura

Mariana Martins Bonilha 
celebra mais um ano na 
quarta, dia 7, junto dos 
pais Cláudia e Fausto,

da irmã e do namorado

Bolo da quarta, 7 
de abril, será para 

Mahayana Luca, que 
recebe as felicitações do 
familiares e dos amigos

Marina Calhau dos Reis 
rasga folhinha na quarta, 
7 de abril, na companhia 

da mãe Dani, da irmã 
Gabi e da família

Paulo Yusif Alves 
será festejado pela 

esposa Denise, pelo filho 
Lucca e pela família na 

quarta, 7 de abril

Rafael Biscaro celebra 
nova idade na quarta, 

7 de abril, junto da 
esposa Juliana Belaz e 

do filho Noah

William Ferraz completa 
quatro anos na quinta, 

7 de abril, na companhia 
da mãe Ana Paula e 

do irmão Lincoln

Adriana Martins 
aniversaria na quinta, 

8 de abril, e festeja 
a data com o marido 

Maurício e o filho Arthur 

Adriana Masserani apaga 
velinhas na quinta, 

8 de abril, ao lado do 
marido Lico e das filhas 

Marina e Gabriela

Aline Cury celebra 
mais um ano de vida na 
quarta, 8 de abril, junto 

do marido Victor e
dos familiares

A esposa Angélica, 
os filhos e família 

parabenizam Antonio 
Calegare pelo aniversário 

na quinta, 8 de abril

Bruno Fré Vidotto 
completa nova idade na 
quinta, dia 8, junto dos 
pais Marcos e Selma e 

dos irmãos Marcos e Caio

Carlos Eduardo (Fulia) 
faz aniversário na 

quinta, 8 de abril, ao 
lado da esposa Elaine 

e do filho Dudu

A mãe Lídia, os filhos, a 
esposa Deise e família 

parabenizam Dirlei 
Baccili pelo aniversário 

na quinta, 8 de abril

Bolo da quinta, 8 de 
abril, será para Ettore 
Paludeto, que festeja 

aniversário com a esposa 
Carol Pessato e família

Ivete Mondini rasga 
folhinha na próxima 
quinta, 8 de abril, na 
companhia da filha 
Rafaela e do genro

Janaína Foltran Piva 
festeja aniversário na 

quinta, 8 de abril, junto 
dos pais João e Maria e 

dos familiares

Karina Gaiotto vai 
trocar de idade na 

próxima quinta, 8 de 
abril, ao lado da filha 
Vitória e da família

Luís Carlos Noqueli 
(Kekê) rasga folhinha na 
quinta, dia 8, e recebe o 
carinho da esposa Meire 

Anacleto e dos filhos

Patrícia Serafim 
assopra velinhas na 

quinta, 8 de abril, com o 
marido Marcos e os filhos 

Gustavo e Isadora

Pedro José Lezier Correia 
vai ficar mais velho na 
quinta, dia 8, ao lado 
dos pais Taís e Dal, da 
namorada e familiares

Renata Frizo Aronchi 
recebe os parabéns na 
quinta, 8 de abril, na 
companhia do marido 

Adriano e família

Larissa e Rodrigo

Osaidir e Mariete

Luiz e Sandra

Maurício e Néia

Arquivo familiar

Arquivo familiar

Arquivo familiar

Arquivo familiar

BODAS

Em Cerquilho, Larissa 
Ariane Subitoni Pazotto e 
Rodrigo Francisco Pazot-
to comemoram cinco anos 
de união matrimonial nesta 
quinta, 1º de abril, ao lado da 
filha Olívia e da família. 

Os amigos Junior Pasquot-
to, Damana Rodrigues, Deni-
val de Lima e César Guitte, do 
jornal Nossa Folha, enviam 
os parabéns pelas Bodas de 
Topázio Imperial!

Desejamos que esta união 
perdure por muitos anos e 
vocês continuem descobrin-
do um no outro motivos para 
caminharem lado a lado. Mais 
e mais felicidades sempre!

Em Tietê, Osaidir Vidoto 
Vicentin e Mariete Jover Mó-
dolo Vicentin brindarão 37 
anos de amor e lealdade na 
próxima quarta, 7 de abril, 
junto dos filhos Otávio e Mai-
sa e filhos.

O jornal Nossa Folha pa-
rabeniza o casal pelas Bodas 
de Heliodoro!

Na saúde e na doença, na 
alegria e na tristeza, vocês 
seguem juntos e, nesta data, 
festejarão com a renovação 
dos votos de felicidade que 
fizeram perante Deus e que 
vêm honrando por todos es-
tes anos com muita determi-
nação e firmeza.

Na cidade de Ribeirão Pre-
to, Luiz Carrer e Sandra Vero-
neze Carrer completarão 30 
anos de casamento na terça, 
6 de abril, na companhia dos 
filhos Breno e Nara e do neti-
nho Bernardo. 

O pessoal da redação do 
jornal Nossa Folha envia os 
cumprimentos pelas Bodas 
de Pérola e é, com muita ale-
gria, que parabeniza os dois 
por mais um ano de vida em 
conjunto. 

Saibam que aos nossos 
olhos e de todos aqueles que 
os conhecem, vocês são um 
exemplo e uma inspiração de 
casal.

Em Tietê, Maurício Barro-
so e Néia Kumakawa festeja-
rão 32 anos de enlace matri-
monial na quarta, 8 de abril, 
ao lado dos filhos Maurício 
(Tatico) e Marcela e dos fami-
liares. 

Todos do jornal Nossa Fo-
lha felicitam o casal pelas Bo-
das de Rodolita e desejam que 
mais anos de felicidade pas-
sem juntos. Esperam também 
que as bênçãos divinas nunca 
deixem de estar presentes no 
dia a dia do casal e, acima de 
tudo, que o amor, a lealdade  
e a cumplicidade continuem 
sendo o alicerce desta feliz 
união matrimonial.

BODAS



Lembranças

De acordo com pesquisa 
de Benedicto Pires de Almeida 
(Zico Pires), Enoch Barreira de 
Macedo era natural do Piauí, 
mas viveu e trabalhou em 
Tietê. Solteiro, era magro, de 
estatura baixa, tinha cabelos 
lisos e pretos, de pele morena 
como os índios. Fez parte dos 
grupos de combate da Coluna 
Prestes, abandonando a famí-
lia em busca da vida como mi-
litar. Assim, tornou-se heroíco 
defensor da causa constitucio-
nalista.

Nesta trajetória, o destino 
trouxe Enoch Barreira de Ma-
cedo para Tietê, onde arran-
jou serviço na antiga Estação 
Experimental de Algodão, que 
estava em plena atividade ex-
perimental e sob a direção do 
agronômo João Agripino Maia 
Sobrinho.

Na grande campanha elei-
toral, época da fundação do 
Partido Democrático, Enoch 
Barreira de Macedo alistou-se 
nas hostes do velho PRP e vo-
tou no pleito de 30 de outubro 
de 1928, quando ocorreu a úl-
tima eleição de vereadores da 
República Velha. 

Irrompido o movimento 
constitucionalista, em 15 de 
julho de 1932, no jardim de 
Tietê, deu-se o comício do 
MMDC (acrônimo pelo qual se 
tornaram representados os no-
mes dos mártires do Movimen-
to Constitucionalista de 1932) 
para assinatura dos voluntá-
rios que quisessem integrar o 
batalhão em organização.

Na ocasião, mais de 100 
homens tieteenses, entre jo-
vens e idosos, assinaram o li-
vro de adesões e, na noite de 
19 de julho, partiram com des-
tino a São Paulo, pernoitando 
no pátio interno da Faculdade 
de Direito para, no dia seguin-
te, seguirem para Quitaúna, 

onde se acamparam à espera 
do tenente Adauto de Mello, 
que fez com que os soldados 
tieteenses formassem a 2ª 
Companhia do 6º BCR.

Enoch Barreira de Mace-
do que não assinou o livro de 
“Compromisso”, espontane-
amente, foi a São Paulo pro-
curar o quartel dos tieteenses 
para se integrar ao “batalhão 
de Tietê”, sendo que, em 27 de 
julho de 1932, acabou enviado 
à frente de combate, no deno-
minado setor sul, com sede em 
Itapetininga. Em seguida, em 
15 de agosto, se deslocou para 
Vitorino Carmilo, em uma li-
nha de trincheiras quase em 
frente a Buri. Ali, às 17 horas 
do mesmo dia, uma compa-
nhia do 6º BCR cedeu por con-
ta dos homens estarem exaus-
tos, reduzidos e com pouca 
munição.

Foi nessa hora que tomba-
ram mortos, em suas trinchei-
ras, Enoch Barreira de Macedo, 
Indalécio Costa e Luiz Fernan-
dez Diogo, ficando levemente  
ferido José Teixeira Pinto.

Passado o combate, os di-
tatoriais sepultaram os cor-
pos na trincheira que brava-
mente defenderam. Na época, 
não houve a transladação dos 
corpos. O que houve, tempo 
depois, envolveu somente In-
dalécio Costa, que, também 
foi sepultado na trincheira. 
Naquela ocasião, sua família 
trouxe seu corpo para a sua 
terra. Até houve um movimen-
to em favor de Enoch Barreira 
de Macedo neste sentido, mas 
que não durou muito.  

Em 16 de outubro de 1932, 
ainda no calor da Revolução 
Constitucionalista, segundo 
consta em material de Zico 

Pires, a imprensa tieteense, 
considerando suas virtudes cí-
vicas, escreveu a seguinte ma-
nifestação referente ao valor 
pessoal de Enoch Barreira de 
Macedo:

“Tietê, terra em que sempre 
vibrou, com entusiasmo, pelas 
causas boas, ao ouvir o brado 
dado por São Paulo, forneceu 
importante contingente de 
homens válidos, imediatamen-
te incorporados a batalhões 
de voluntários, que seguiram 
para o ‘front’, indiferentes à 
sua sorte, visando unicamente 
a grandeza e o bem-estar do 
Brasil.

Entre os valentes que so-
freram e cumpriram o seu de-
ver, merece especial referência 
Enoch Barreira de Macedo, 
morto por bala de fuzil, dentro 
da trincheira, no grande com-
bate de Vitorino Carmilo, com 
a coragem que demonstrou 
todo soldado constitucionalis-
ta. Enoch Barreira de Macedo, 
firme no seu posto, enfrentou 
o inimigo em número esmaga-
dor, protegido pela artilharia 
formidável, da qual não dis-
punham os paulistas, que luta-
ram até o final. 

De compleição minúscu-
la, Enoch Barreira de Macedo 
provou que não precisa ser 
homem grande para se tornar 
um grande homem, bastando, 
para isso, que se tenha convic-
ção de grandeza e justiça da 
causa defendida.

Combatendo por São Pau-
lo, Enoch Barreira de Macedo 
adquiriu o direito de ser consi-
derado seu filho dileto, fazen-
do jus às homenagens de Tietê 
que, de ora em diante, o consi-
derará como um de seus mais 
dignos e respeitáveis homens, 
que, voluntariamente, tendo 
escolhido o seu solo para a 
instalação do seu próprio lar”.

Heroíco defensor da causa constitucionalista, ele era natural do Piauí, mas adquiriu o direito de ser considerado filho preferido de Tietê

Saiba quem foi Enoch Barreira de Macedo

Viveu e trabalhou na antiga Estação Experimental 
de Algodão, que estava em plena atividade

Arquivo Nossa Folha
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ESPECIAL

Por Sergio Flavio Biagioni (in memoriam)

Na Tietê do passado, as 
costureiras, que eram muitas e 
contavam com auxiliares, pro-
duziam em casa e não tinham 
loja ou atelier para atendimen-
to. Os finais de ano eram os pe-
ríodos mais críticos para essa 
modalidade, pois as encomen-
das eram muitas e pouco era 
o tempo para a execução. Na 
minha família, as duas irmãs, 
Olga e Dedé, além de tia Geor-
gina e da prima Tita, varavam 
noites diante das máquinas de 
costura movidas a pedal para 
cumprir seus compromissos.

As oficinas de marceneiro, 
ferreiro/carpinteiro e mecâ-
nico de veículos também for-
mavam o cenário de serviços 

da época. Na mecânica, era 
famosa a oficina de Grigolon, 
no bairro Paraíso, além de Chi-
quito Tosta e Lilo Gardenal, 
enquanto na ferraria/carpin-
taria, João Pescarini, no Cen-
tro, Angelo Biaggioni no Largo 
da Ponte, Irmãos Dal Bone, 
na Vila Nova, e Ítalo Pimpina-
to, na rua Rafael de Campos, 
davam atendimento a uma 
clientela definida formada por 
sitiantes, fazendeiros e poder 
público.

Na marcenaria, Gige Fa-
bri, Alyrio, Angelo Pasquotto, 
Amadeu Beisiegel e Angelo 
Sottovia cuidavam da execu-
ção de móveis e utensílios de 
madeira por encomenda.

Distribuídos desordenada-
mente pela cidade, salões de 
beleza e barbearias respon-
diam pela boa aparência dos 
tieteenses. Franco, Octacílio, 
depois Zico Juqueri, Angelim 
Marcon, Marcos, Jonas Mar-
tins, Simão, Bixiguinha, Argen-
tino de Lara e Fifi se esmera-
vam no cabelo e na barba dos 
cavalheiros, enquanto Lady e 
Fininha Piloto, Odete Stievano, 
Olga Rizzo e Nenê Cazonatto 
cuidavam da beleza feminina 
em seus respectivos salões.

Lazinho Rodrigues e os ir-
mãos Pedro e Aloísio (Tutu) 
tratavam de lavar e passar 
ternos, saias, vestidos e cor-
tinas em suas lavanderias na 

rua do Commércio. Todas as 
segundas, logo de manhã, os 
tintureiros vinham apanhar as 
roupas para devolvê-las no fim 
de semana.

A memória visual da cida-
de foi registrada por Chiqui-
nho Coqueiro e Paulo Alemão 
e, pouco mais tarde, por Luiz 
de Campos Paladini.

Escritórios de Contabilida-
de, chefiados por guarda-li-
vros, completavam o conjunto 
de serviços. Aldo e Horácio 
Pasquali mantinham seu es-
critório no começo da rua do 
Commércio, no mesmo prédio 
do armazém de Bramim, onde 
exerciam, com exclusividade, a 
difícil tarefa do débito-crédito.

ESPAÇO ABERTO

Perfil entrevista 
Alexandre Foltram

Arquivo pessoal

BATE-PAPO

LÁ NO PASSADO

O TBT de hoje é...
O #tbtNossaFolha desta 

edição traz Eulália Alves de 
Moura, falecida em 12 de ja-
neiro de 1993. Com seu jeito 
discreto e extremamente de-
dicado, a mãe de oito filhos, 
trabalhou servindo café na 
Prefeitura de Tietê na gestão 
do ex-prefeito Paulo de Souza 
Alves Filho, ao lado de Benedi-
ta Rodrigues de Souza, respon-
sável pela limpeza e pela cozi-
nha do Poder Executivo.

Na época, Eulália não era 
somente a primeira servido-
ra municipal a chegar na Pre-
feitura de Tietê, por que, em 
algumas situações, normal-
mente, o prefeito Paulo Alves 
a antecedia. Mas, antes das 7 
horas, de segunda a sexta, ela 
limpava as escadas e o san-
guão do Paço Municipal, en-
quanto a sua famosa chaleira 
de café fervia no fogão.

Era só começar o expedien-
te do Poder Executivo Muni-
cipal que sua maratona com 

a bandeja começava. Se não 
fosse café, era água. Ela aten-
dia desde grandes autoridades 
públicas até os populares com 
a mesma dedicação.

Na época, Eulália dizia 
que, como Paulo Alves era 
bastante exigente em questão 
de limpeza, constantemente 
higienizava os espaços e as 
mesas, deixando tudo impe-
cável. Também contava que, 
naquela época, as bandeiras 
nacional, paulista e municipal 
tinham que estar devidamente 
hasteadas. Depois da limpe-
za e de servir as pessoas com 
seu cafezinho, Eulália sempre 
percorria todo o Paço Munici-
pal para saber se alguém tinha 
deixado de ser servido. 

Neste ritmo, na época, Eu-
lália sabia quando o prefeito 
Paulo Alves estava ocupado 
ou quando ele encontrava-se 
disponível ou, mesmo quando, 
tratava de assuntos bastante 
importantes. Muitas vezes, 

Acervo Nossa Folha

Alexandre Jorge Foltram nasceu em Tietê, em 22 de março 
de 1991. É filho de Edenilson Foltran (Tia) e Patricia Nunes Jorge 
e, em seu período escolar, frequentou o Ensino Fundamental no 
Grupo “Luiz Antunes” e o Ensino Médio na Escola do Comércio.

Formou-se em Engenharia Civil pelo Centro Universitário Fa-
cens e tem Pós-Graduação em Patologia das Construções pelo 
Instituto IDD.

Atuando no ramo da Construção Civil há 10 anos, em 2018, 
fundou a ImperPRO, que é uma loja de materiais de impermea-
bilização direcionada para projetos e aplicação. Além deste ne-
gócio, em 2019, devido à sua especialização, Alexandre criou a 
Re-Built, empresa responsável pelos serviços de recuperação es-
trutural, laudos e análises.

Eu sou? Aventureiro! Gosto de desafios!
Sinônimo de beleza? O que é, encanta!
Cantor e cantora? Queen, como banda, e Freddie Mercury, 

como cantor. No momento, não tenho nenhuma cantora prefe-
rida. 

Ator e atriz? Al Pacino e, quanto a atriz, também fiquei na 
dúvida se tenho uma predileta. 

Sonho? Para mim, é conhecer o que o mundo pode propor-
cionar!

Amor? Companheirismo!
Solidão? Oportunidade de crescimento interior.
Deus? Fé em tudo!
Religião? Respeito todas!
Filme? O Poderoso Chefão, mas prefiro documentários!
Sonho de consumo? Como consumismo.
Defeito? Um pouco individualista, às vezes.
Qualidade? Ajudo todo mundo que posso!
Lugar? Perth, na Austrália.
Lazer? Praticar esportes!
Qual o livro de cabeceira? A Semente da Vitória, de Nuno 

Cobra.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Seria educador 

físico.
Momento da vida para repetir? As minhas viagens, com cer-

teza!
Alegria? Quando consigo impactar, de forma positiva, a vida 

das pessoas!
Tristeza? O falecimento de pessoas da família e de amigos.
Decepção? Temos que crescer com todos os acontecimentos 

e aproveitar o momento para amadurecimento.
Receita contra o tédio? Capacitação. 
Tem saudades do quê? Do tempo de criança, época de não 

precisar se preocupar com nada.
Amizade é? Algo fundamental!
Um(a) amigo(a) especial? Todos que fazem parte da minha 

vida pessoal.
Palavra que riscaria do vocabulário? Ganância. 
Ídolo? Ayrton Senna. Ele é uma personalidade que eu sempre 

me espelho.
Frase? “O estudo é o aprendizado continuado! Continue sem-

pre estudando!”.
Nota 10 para: quem consegue, de certa forma, contribuir e 

compartilhar com quem precisa.
Nota zero para: determinados políticos.
Um grande homem ou uma grande mulher? Meus avós! 

Devo muito a eles.
Planos para o futuro? Estudar, me capacitar e poder propor-

cionar momentos inesquecíveis para as pessoas ao meu lado!
Recado? “O dinheiro traz ganhos momentâneos, mas o estu-

do muda seu patamar!”

era preciso alguém falar para 
a servidora descansar sua ban-
deja com café na mesa. Assim, 
ela participou da rotina do 

Paço Municipal e vivenciou, 
por inúmeras oportunidades, 
o encontro de soluções para 
os problemas da cidade.
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HOMENAGEM

Em 3 de abril de 1949, o primeiro prefeito Antonio Souto e vereadores tomavam posse em prédio situado na rua dr. Campos, no Centro

Cerquilho completa 72 anos de emancipação

A história de Cerquilho 
começou por volta de 1811, 
quando a cerca de duas lé-
guas ao sul da Freguesia da 
Santíssima Trindade de Pira-
pora (Tietê) já existia junto a 
um ribeirão tributário do Rio 
Sorocaba e de uma encruzilha-
da de duas estradas o cercado 
de pau a pique - que servia de 
pousada para tropeiros, deno-
minado “Cerquinho”.

Segundo arquivos históri-
cos, foram os primeiros colo-
nizadores da região de Cerqui-
lho os mesmos desbravadores 
de sertões que, vindos de Itu e 
Porto Feliz, plantaram às mar-
gens do Rio Tietê o povoado 
que, mais tarde, veio a herdar 
o nome do rio e, em seguida, 
adentrando à mataria e atraí-
dos pela fertilidade das terras 
adjacentes ao Rio Sorocaba, er-
gueram ranchos ou formaram 
fazendas no lado sul de Tietê.

Destas, quase todas lavra-
das pelo braço escravo, resta-
ram vestígios e seus nomes: 
“Aliança”, “Cachoeira”, “Vitó-
ria”, “Pontes”, “Tavares”, “Ita-
pema”, “Galo de Ouro”, “Adol-
phina”, “Santa Maria”, “Estiva”, 
“Corcovado”, “Luiza Benta”, 
que abrangiam, em seu con-
junto, quase a totalidade do 
território atual de Cerquilho.

PRIMEIROS MORADORES 
- Mas o arraial de Cerquilho 
ainda não nascera, pois essas 
fazendas tinham Tietê como 
núcleo urbano e comercial.

Em 1882, a empresa Soro-
cabana chegou a Cerquilho e, 
em terras situadas às margens 
das fazendas “Santa Maria”, 
de Maria Luiza de Camargo 
(Nhá Moça); “Estiva”, de An-
tonio Teixeira de Assumpção; 
e “Galo de Ouro”, de Joaquim 
Vieira de Arruda, abriu exten-
so pátio ferroviário e ergueu 
uma pequena estação ao lado 
dos ranchos, onde moravam 
os caboclos Francisco, Ricardo 
e Antonio Arruda Machado e 
os negros “forros” de nomes 
Elesbão, Custódio, João, Mano-
el, Joaquim e Inácio (alforria-
dos que haviam sido de Luís 

dos Reis, que também lhes do-
ara alqueires de terra).

Perto da estação, em seus 
sítios, moravam o português 
José Rodrigues Serrão e o 
descendente de alemão Jo-
aquim Poolmer, tendo sido 
esses, portanto, os primeiros 
moradores do povoado, pro-
priamente dito, que, plantado 
pela Sorocabana a pouco mais 
de meia légua do “pouso” de 
tropeiros, chamou-se Cerqui-
lho. Logo em seguida, vizinha 
à estação, Nhá Moça começou 
a formar a “Fazendinha”, sede 
da fazenda “Santa Maria”. 

Da estação de Cerquilho, 
construiu-se o ramal para Tie-
tê, cujo trajeto, pouco depois 
de sua inauguração ocorrida 
em 30 de dezembro de 1882, 
foi percorrido pelo imperador 
Dom Pedro II, que veio inaugu-
rar a ponte da ferrovia entre 
Cerquilho e Laranjal Paulista.

Sendo a nascente povoação 
em local de convergência dos 
que trabalhavam na constru-
ção da Sorocabana e situada 
em meio às férteis terras das 
fazendas próximas, começou a 
atrair forasteiros e imigrantes.

Ainda antes da Abolição 
da Escravatura, entre 1882 e 
1888, em Cerquilho, chegaram 
os portugueses Antonio Costa 
Magueta (que comprou as fa-
zendas “Cachoeira” e “Galo de 
Ouro”), Antonio José Dias (que 
adquiriu e ampliou a fazenda 
“Itapema”), Manoel Rodrigues 
(que formou a fazenda “Bom 
Jesus”), o italiano Corradi Se-
gundo (que comprou parte 
da fazenda “Santa Maria”) e o 
espanhol Bento Souto (que ad-
quiriu a “Estiva” e vizinhanças 
do povoado). 

Na mesma ocasião, che-
garam os espanhóis Damas 
Mariño, Manoel Souto, Paulo 
Brebal, España e Juan Gonçal-
ves, além de umas 20 famí-
lias de portugueses, entre os 
quais, João Domingues Barre-
to e Manoel Batista Assis, que 
abriram suas vendas de “secos 
e molhados” - a primeira já ti-
nha sido aberta pelo caboclo 

Joaquim Lisboa. Ao nascer da 
povoação, foi instalada a pri-
meira escola primária, regida 
por dona Olinta Freitas.

SÃO JOSÉ - Promulgada a 
libertação dos escravos, au-
mentou-se o fluxo imigratório 
da região, afluindo ao povoado 
em maior número os italianos 
(entre 1889 e 1900 em Cerqui-
lho) e não demorou o início do 
retalhamento dos latifúndios.

Incrementou-se a lavoura 
do café (com destaque para as 
famílias de Pedro Dorighello e 
Arnaldo Rodrigues), de cere-
ais (destaque para as famílias 
Gaiotto, Luvizotto, Bellucci, 
De Nadai, Cisotto e Moretti) e 
da uva (com destaque para as 
famílias Souto, Sanson, Bettini 
e Grando), surgindo sítios e fa-
zendas.

Daí, houve o crescimento 
do povoado, que ergueu sua 
primeira capela sob invocação 
de São José como padroeiro 
(onde hoje fica a Praça Pio X)  e, 
em 1909, houve a construção 
de outra (a atual), bem maior, 
em substituição à primeira.

Três anos depois, em 1912, 
foi implantada a luz elétrica, 
da empresa de dr. Alberto de 
San Juan, cuja usina fora cons-
truída no Rio Sorocaba, na fa-
zenda “Vitória” (hoje Represa). 

VILA DA FREGUESIA - Em 
14 de julho de 1914, o povo-

ado recebeu o nome de Vila 
da Freguesia de São José de 
Cerquilho, sendo nomeado 
seu vigário o padre José Cas-
tanheira, português que já se 
encontrava anos no local. 

Por Lei Estadual, promul-
gada em 18 de dezembro de 
1914, criou-se o Distrito de 
Paz, primeiro passo na vida 
política e administrativa de 
Cerquilho, podendo ser con-
siderados como seus funda-
dores: Domingos de Almeida 
Campos, advogado, que fora 
deputado da província de São 
Paulo em 1864/1865; dr. José 
Soares Hungria (várias vezes 
deputado estadual pelo Parti-
do Republicano Paulista (PRP); 
Corradi Segundo, que se natu-
ralizou brasileiro e foi sub-pre-
feito do Distrito desde a sua 
instalação em 1915 até 1930; 
Antonio Costa Magueta; Bento 
Souto (doador do terreno do 
1º Cemitério); Giovani Gaiot-
to; Francisco Antunes Cardia; 
Antonio Joaquim (1º juiz de 
Paz) e sua esposa, a professora 
Elisa Barbosa; João Audi; Lou-
renço Nitrini; Paulo Grando e 
Paulo Brebal do Valle (sogro 
do presidente Jânio Quadros).

Como primeiro titular do 
Registro Civil foi nomeado 
José Rodrigues Leite e, como 
primeiro sub-delegado de po-
lícia, Orlando Souto.

Em 4 de outubro de 1926, 
sob liderança de Fernando 
Grando, foi fundada a Asso-
ciação Esportiva São José, en-
tidade social, recreativa e es-
portiva.

No ano de 1942, o cerqui-
lhense José Dalla Torre, conhe-
cido por “Cobra”, descobriu o 
carvão mineral próximo ao Rio 
Sorocaba, no bairro Aliança, 
que foi explorado pela Cia. In-
dustrial de Mineração e Obras, 
dando emprego para mais de 
100 pessoas, cuja folha de pa-
gamento era toda consumida 
pelo comércio local, elevando 
a vida do Distrito, abandonado 
até 2 de abril de 1949. Entre os 
funcionários da Mina de Car-
vão, destacavam-se Benedito 
Morato, Arlindo Campana e 
Jerônimo Jover Telles (Nêne).

EMANCIPAÇÃO - No ano 
de 1948, encabeçada pelo 
idealista Ângelo Gaiotto, com 
todos os méritos, o “Pai da 
Emancipação”, iniciou-se a luta 
pela emancipação do distrito à 
cidade. Este ilustre munícipe 
não se esmoreceu e convidou 
amigos e adversários políticos 
a se unirem em prol da eman-
cipação, a fim de enfrentar a 
árdua batalha que se travaria 
contra políticos de Tietê que, 
no entanto, a compreenderam 
como justa.

A união, definitivamente, 
fez a força. Com reuniões di-
árias nas residências de Jacob 
Audi, João Audi, José Corradi 
e Ângelo Gaiotto e na sede da 
Mina de Carvão, sempre con-
tando com apoio da comuni-
dade cerquilhense, a primeira 
vitória foi alcançada. 

SEGUNDA VITÓRIA - Em 
24 de dezembro de 1948, o 
então governador Adhemar 
Pereira de Barros promulgou 
a Lei 233, criando o município 
de Cerquilho. Antes, em 30 de 
janeiro de 1948, uma explosão 
em um vagão estacionado em 
frente à estação férrea deixou 
quatro mortos: Luiz Urso, Car-
los Sebastiani, Nestor Falcim 
e Gabriel Vieira da Cruz, arra-
sando o então Distrito. 

TERCEIRA VITÓRIA - Em 
13 de março de 1949, houve 
a eleição para a escolha do 
primeiro prefeito e dos verea-
dores da primeira Câmara de 
Cerquilho, concorrendo ape-
nas um partido e elegendo 
Antonio “Tita” Souto, prefeito, 
e os vereadores dr. Vinicio Má-
rio Morico Gagliardi, profes-
sora Albertina Audi, Francis-
co Gaiotto, Benedito Morato, 
Emílio Biagioni, Antonio Mó-
dena, Pedro Gaiotto, Antonio 
Gonçalves, Orlando Luvizotto, 
João de Castro, João Gaiotto, 
David Módolo e João Sanson 
(este o primeiro presidente da 
Câmara). 

Em 3 de abril de 1949, data 
magna, o magistrado Antonio 
Gonçalves Gonzaga, juiz de 
Direito de Tietê, deu posse 
ao prefeito e aos vereadores 
em sessão solene realizada no 
prédio situado à rua dr. Cam-
pos, 322 - então sede social da 
Associação Esportiva São José 
(local que virou propriedade 
da família de Francisco Simão).

Em 1999, Cerquilho tor-
nou-se, oficialmente, a chama-
da “Cidade das Rosas” e, mais 
tarde, “Cidade das Rosas e dos 
Tropeiros”. Em 2000, foi ainda 
elevada à Comarca.

EXECUTIVO - Até o presen-
te momento, foram prefeitos 
de Cerquilho: Antonio Souto 
(Tita), João Sanson (duas ve-
zes), José Orestes Corradi 
(Nenzinho), João Pilon, Alcides 
de Nadai (três vezes), José Pi-
lon, William Nicolau, Otávio 
Pilon Filho (Tavinho), Paulo 
Roberto Pilon (Du), dr. Manoel 
Eduardo Borges (interino) e dr. 
Antonio Del Ben Júnior (Tó). O 
atual prefeito é Aldomir José 
Sanson (cinco vezes).

Neste 3 de abril, o municí-
pio de Cerquilho comemora 72 
anos de emancipação político-
-administrativa, com merecido 
reconhecimento por tudo que 
conquistou. Parabéns!

(Pesquisa e colaboração 
de Deraldo Rodrigues, 

in memoriam)

Acervo Deraldo Rodrigues

Com o crescimento do povoado, ergueu-se a primeira 
capela sob invocação de São José como padroeiro 

especial

Cerquilho -l 72 anos

Foi em Cerquilho que a 
tradicional família Pilon che-
gou em busca de trabalho e 
progresso. Do “ouro-verde” à 
cana-de-açúcar, os Pilon trou-
xeram desenvolvimento.

Os primeiros negócios dos 
Pilon, família italiana que che-
gou no início do século passa-
do em Cerquilho, foram com 
um alambique de aguardente 
em 1939. As atividades com 
pinga prosperavam durante 
os anos de 1940 e, aos pou-
cos, surgiram ideias de expan-
dir para produtos com maior 
valor agregado. Com a insta-
lação da Usina de Açúcar e 
Álcool Santa Maria, em 1953, 
pela família Pilon, no muni-
cípio passou a predominar a 
lavoura de cana e o “cercado” 
virou cidade progressista.

Ao ingressar no negócio de 
açúcar, a família Pilon contou 
com ajuda dos fornecedores 

de equipamentos e de amigos 
tradicionais da região, que fi-
nanciaram o material para a 
produção de açúcar com pra-
zo dilatado. Na época, a oferta 
foi essa: “comprem os equipa-
mentos e paguem quando pu-
derem”. 

No início, a produção era 
clandestina porque a usina 
não tinha autorização do Ins-
tituto do Açúcar e do Álcool 
(IAA), autarquia responsável 
pela produção e exportação 
sucroalcooleira - para a pro-
dução. Dois anos depois, a 
Usina Santa Maria adquiriu 
autorização para a venda. Pos-
teriormente, veio a produção 
de álcool em 1975, época do 
início do Proálcool. 

Os anos passaram, as cri-
ses do setor surgiram, os pro-
blemas climáticos também, 
mas ainda assim o resultado 
expressivo e o comprometi-

mento da família Pilon com 
a economia de Cerquilho per-
maneceram. Diante dos resul-
tados satisfatórios, a Usina 
Santa Maria ficou conhecida 

como destaque no segmen-
to “açúcar e álcool” e entrou 
para o ranking das maiores e 
melhores, segundo a Revista 
Exame.

Do passado aos dias atu-
ais e diante das novas tecno-
logias, a Usina Santa Maria 
progrediu, prosperou, gerou 
empregos e, hoje, é um dos 
orgulhos a ser festejados nos 
72 anos de emancipação do 
município. Também gerou po-
líticos, como João Pilon, José 
Pilon, Otávio Pilon Filho (Ta-
vinho) e Paulo Roberto Pilon 
(Du), como prefeitos, e Nel-
son Pilon como presidente da 
Câmara e José Roberto, como 
presidente da Câmara e vice-
-prefeito.

Sobre a Cerquilho dos 
próximos 72 anos, o ex-pre-
feito e um dos líderes da Usi-
na Santa Maria, José Pilon, 
disse que a Cerquilho do fu-
turo imaginada por ele é uma 
cidade que tenha líderes pre-
parados para construir um 
plano estratégico de desen-
volvimento de médio e longo 

prazos e uma sociedade cada 
vez mais unida pelo bem co-
mum da cidade.

“Apesar da aparente dis-
tância de tempo, a necessi-
dade de pensar este futuro é 
urgente. Para tirar do papel 
a cidade que se deseja para 
as próximas décadas, preci-
samos começar desde já. Por 
isso, caminhos estratégicos 
são fundamentais, principal-
mente nesse momento que 
o Brasil passa e a sociedade 
precisa de serviços públi-
cos, mas também de encon-
trar tempo e recursos para 
investir no futuro. Esse é o 
ponto fundamental! Não es-
tarei aqui quando Cerquilho 
chegar aos 100 anos, mas o 
meu maior desejo é que ela 
tenha sofrido grande trans-
formação e seja uma Cerqui-
lho mais próspera e pujante”, 
completou o líder José Pilon.

HISTÓRICO

Do “ouro-verde” à cana-de-açúcar, em Cerquilho, a Usina 
Santa Maria traz desenvolvimento e gera progresso

A Usina Santa Maria fica no bairro São Francisco

Governador Adhemar de Barros em encontro com o prefeito Tita Souto e
demais autoridades, como a vereadora Albertina Audi

Entre as personalidades da foto estão: Ângelo Gaiotto, Antonio Silvio Cunha 
Bueno, Pedrinho Gaiotto, Genésio Nitrini e Francisco Gaiotto
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