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COVID-19

‘Dia V’ mobiliza para
aplicação da 2ª dose
O Governo do Estado anunciou na quarta, 29 de setembro, o “Dia V” de vacinação
contra covid-19. A iniciativa,
em parceria com os 645 municípios, ocorrerá amanhã, 2 de

Visita oficial do vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) contou com a presença das principais
lideranças políticas da microrregião e da Assembleia do Estado de São Paulo

CONQUISTA

Vice-governador libera
recursos para Tietê
Na sexta, 24 de setembro,
ao receber o vice-governador
Rodrigo Garcia (PSDB), o município de Tietê foi agraciado
com a instalação de unidade
do Poupatempo, além da liberação de R$700 mil para inves-

timentos em infraestrutura e
a adesão aos Programas “Ronda Rural 24 horas” e “Melhor
Caminho”, assim como houve o anúncio da liberação da
licitação para pavimentação
da estrada vicinal “Frederi-

co Zambianco”, com investimento de aproximadamente
R$23 milhões. Também foram
anunciadas a licitação para a
construção de 28 residências
adaptadas pela CDHU, junto
ao Condomínio do Idoso, por

meio do Programa Vida Longa,
além das 100 casas populares,
as quais o projeto se encontra
em fase de aprovação em relação às áreas apresentadas pela
Prefeitura de Tietê.
Página 3

outubro, e tem como objetivo
a aplicação da segunda dose
da vacina e a atualização dos
registros de vacinação na plataforma VaciVida.
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Editorial

Agenda

Tenha respeito!

CATEQUESE Em Tietê, por
meio de nota oficial nas redes
sociais, as Paróquias Santíssima Trindade e Nossa Senhora
Aparecida informaram que a
catequese retornará às atividades presenciais a partir de
hoje, 1º de outubro, seguindo
todos os protocolos sanitários
necessários.

Em tempos de inúmeros relatos de racismo, violência, assédio, homofobia e machismo, é preciso mobilizar nossa sociedade para o fortalecimento de uma cultura que não apenas tolere,
mas respeite os direitos de todos. Ainda que vivamos em um
Brasil de muitas raças, credos e ideologias, a ideia é sensibilizar
a sociedade em geral sobre a importância do respeito para o
bem comum, já que, atualmente, temos tanta intolerância.
Pelo que se vê nas ruas (sujeira por toda parte, meio ambiente à beira de uma catástrofe, violência, ganância e corrupção),
a cidadania, o bom senso e a tolerância, por muitas vezes, parecem valores tão esquecidos e, em muitos casos, até mesmo
descartados, mas continuam sendo importantes nas relações
interpessoais e muito valorizados nos ambientes profissionais.
Na verdade, o que se observa é que, somente aquele que
muito experimentou o amor e o respeito, poderá efetivamente
vivê-los. Se por meio da boa educação conhecemos os educadores, pela demonstração do respeito conhecemos a índole e a
integridade do homem, ainda que ele esteja em constante formação.
Precisamos entender que, quando a palavra é respeito, o diálogo será melhor que o grito. Mesmo porque ninguém constrói
algo, destruindo. É fato que cada um tem uma opinião, um jeito, um pensamento e um modo de ser e agir, mas precisamos
aprender a respeitar a todos.
Quer um conselho para hoje e sempre? Não julgue nem faça
ao outro o que você não quer que seja feito para você! Infelizmente e ultimamente, há uma confusão reinante em quem se
pratica o desrespeito em nome de uma liberdade totalmente
mal concebida. Sem querer discutir se antigamente era melhor
que hoje ou se hoje é melhor que antigamente, o importante é
colocar este assunto em pauta frequentemente.
Mesmo porque respeito é moral e desrespeito é imoral. Respeito é um valor social muito nobre, constituído de sentimentos
éticos e espirituais, que constrói relações sadias e positivas com
elevado grau de dignidade. Este pode estar sendo considerado
até como um valor arcaico, porém, é de extrema importância
ao desenvolvimento de uma sociedade igualitária e baseada na
justiça real.
Definitivamente, o respeito é um valor nobre que envolve
uma consciência de que o outro, por mais diferente ou inferior/
superior a você, é um sujeito que ocupa um espaço individual
e no coletivo com seus talentos e defeitos próprios, tornando-o
único.
Vale resssaltar que, no seu dia a dia, é sempre fundamental
lembrar de respeitar as opções do outro, em qualquer aspecto, pois esta atitude é uma das maiores virtudes que um ser
humano pode ter. As pessoas são diferentes, agem de forma
diferente e pensam diferente. Portanto, nunca julgue, apenas
compreenda! Certo?
Então, entre os pedidos para este novo mês, vamos começar
por aí: pelo respeito. Vamos buscar construir um Brasil com
mais tolerância, com mais empatia e respeito às diferenças, longe do ódio e da desunião. Vamos escolher a paz!

PARA ENCERRAR
“O amor é a única religião que o mundo anda mais precisando. Temos visto tanta gente que levanta as mãos para ‘louvar’,
mas não estende as mãos para ajudar. Tanta gente que aponta o
dedo para julgar, mas não abre os braços para acolher”.

ECOPONTO Recentemente, a Prefeitura de Cerquilho
inaugurou o Ecoponto Municipal, um local público para
descarte gratuito de certa
quantidade de resíduos da
construção civil, jardinagem,
madeiras e outros materiais
recicláveis. O endereço é avenida Brasil, 790, próximo à Garagem Municipal, que funciona
de segunda à sexta, das 8 às 12
horas e das 15 às 19 horas e,
aos sábados, das 8 às 12 horas, exceto feriados.
LIVE 1 Hoje, 1º de outubro,
às 20 horas, pelo perfil @damanarodrigues no Instagram,
a jornalista do Nossa Folha e
criadora de conteúdo, Damana
Rodrigues, fará uma live com
a psicóloga clínica, terapeuta,
consteladora familiar e especialista em desenvolvimento
pessoal, Vera Querino. Neste
bate-papo, ela vai ensinar as
pessoas o verdadeiro significado da palavra amor-próprio,
assim como viver relacionamentos sem medo.
LIMPEZA De 4 a 8 de outubro, a Campanha Cerquilho
Limpa, que tem como objetivo
de recolher em datas agendadas móveis de madeira, roçagem de gramas e limpeza de
jardins, ocorre nas seguintes
localidades do Setor 1: Dinapoli I, II e III, São Francisco I,
II e III, Fiesp, Nova Cerquilho
e Jardim Aliança até a rua São
José. Mais informações pelo
telefone (15)3284-1603 na Garagem Municipal.
LIVE 2 Na próxima segunda, 4 de outubro, excepcionalmente, às 21 horas, Edison
Piai, da agência 121, e Jonathan Lopes, o Sr. Bigode, serão

Bicadinhas da semana
entrevistados pela jornalista
do Nossa Folha e criadora de
conteúdo, Damana Rodrigues,
no perfil @damanarodrigues
no Instagram. Ao vivo, nesta
roda de conversa, eles falarão
sobre o perfil do empreendedor virtual, de forma criativa,
autêntica e corajosa, e qual o
papel da tecnologia no mundo
dos negócios.
OPORTUNIDADE A Prefeitura de Jumirim realizará
a prova do Processo Seletivo
para contratação de estagiários para Enfermagem, Técnico em Administração, Pedagogia, Gestão Pública, Educação
Física, Administração e Direito, além de alunos dos Ensinos
Médio e Técnico, na terça, 5 de
outubro, às 14 horas, na Emeb
“Governador Mário Covas Júnior”. As inscrições se encerraram ontem, 30 de setembro.
LIVE 3 Um quarteto de
mulheres, formado por Maura
Carrara, Elisabeth Dias Busirani e Cássia Franzão Salvallagio, chega para uma live com
a jornalista do Nossa Folha e
criadora de conteúdo, Damana
Rodrigues, na quarta, 6 de outubro, às 20 horas, no @damanarodrigues no Instagram. Na
oportunidade, falarão sobre o
Projeto “Meninas que voam!”,
que é uma iniciativa do Sicredi e do Comitê Mulher, e tem
como finalidade educativa
promover a equidade de gênero e o empoderamento feminino, desenvolvendo capacidade
de liderança e gestão.
MATRÍCULAS Através da
Secretaria de Educação de Jumirim, a Prefeitura comunicou que as matrículas para os
novos alunos para a creche e
para a Emeb “Governador Mário Covas Jr.” para o ano letivo
de 2022 encontram-se abertas. Para o berçário, o período
válido segue até sexta, 8 de
outubro, às 16 horas. Para os
alunos do Ensino Infantil, as
matrículas começarão em 13
de outubro e seguirão até dia
29 do mesmo mês. Mais informações pelo (15)3199-9812.

VERDÃO INTERNACIONAL Confirmada a decisão da Copa
Libertadores, a Conmebol intensifica os esforços para ter a maior
carga de ingressos disponível para Flamengo x Palmeiras, em
27 de novembro, no estádio Centenário, em Montevidéu (URU).
Será que os palmeirenses Beto Rodrigues, Thiago Regatá, Djalma
Cestarioli, Luis Fernando Antunes, Gabi Fragnani, Pedro Robusti,
Gê Tock, Diva Rodrigues, Ubaldo Bergamin Filho, César Ercolim,
Sérgio Gaiotto, Crau Jacomin, Newton Simonetti, Nilton Fré, Dirlei
Baccili, Paulo Matraca, Sutilo (bar), Zeca Cardoso estão felizes? E
a torcida do contra, como recebeu a informação?
DÁ-LHE, TRICOLOR O São Paulo tem a missão de recuperar
o prejuízo no Campeonato Brasileiro longe do Morumbi após os
tropeços em casa nas últimas rodadas. Na 13ª colocação do torneio, o Tricolor tem como principal objetivo se classificar para a
Copa Libertadores, mas, para isso, precisa tirar uma diferença de
seis pontos do Corinthians, atual sexto colocado e último integrante do G6. O que pensam a respeito Talão Madeira, Zacarias,
Anderson e Leandro Simão, Marcos Siqueira, Tiago de Castro,
Denys Rodrigues, Ricardo “Bial” Pupato, Dau Fabri, Thiago Giovanetti Vicentin (Palerma) e Paulinho (Vitrine)?
FUTEBOL As más línguas disseram que Paulinho Marteline
cansou de treinar para ser o melhor ciclista da atualidade para
praticar no futebol suas habilidades esportivas. Isso porque,
devido ao incentivo do filho Enzo, Paulinho Marteline trocou as
estradas pelos gramados. Mas só resta saber se ele tem bom futebol mesmo. O que os amigos acham?
ALEGRE As borboletas do jardim contaram que Rosa Pezzatto, um dos símbolos dos antigos carnavais de Tietê, esbanja
alegria e simpatia por onde passa. Os amigos deste semanário
confirmam que, com Rosa, não tem tristeza! Os dias podem estar
nublados, mas a esperança é sempre companheira de Rosa.
VISITA ILUSTRE As más línguas confirmaram que o corintiano Ademir Modanesi, finalmente, fez uma visita aos amigos
deste semanário para tomar um cafezinho e colocar o papo em
dia. Todos adoraram a companhia!
ESQUENTA Os fofoqueiros de plantão disseram que o grupo
de futebol de César “Boninho” Guitte no Agora eu “se” consagro
(Aesc) não é uma “panela”, mas sim uma frigideira pronta para
fritar os adversários. É isso mesmo, Boninho? O que acha o líder
do Aesc, Talão Madeira?
AGORA VAI As más línguas descobriram que o time tieteense do Agora eu “se” consagro (Aesc) pretende formar um grupo
de pagode, chamado Agora Vai, com Rogerinho, Turquinho, Rodrigo, Gilson Machado (o Gilsão Paeh), Fábio Siqueira (Capolino),
Lauro Paladini, Silvio Foltram (Gire), Juninho Montanham, César
Guitte (Nossa Folha) e Talão Madeira. Será que vai dar certo?
CUÍCA Espalharam por aí que Silvio Foltram (Gire) tem feito
testes para ser um dos componentes da Unidos do Cofrinho. Para
mostrar talento, Gire até consegue imitar o som de uma cuíca.
Pelo jeito, ele é sério candidato a integrar a escola de samba do
Paeh. O que os amigos do Agora eu “se” consagro (Aesc) acham?
LINDÃO Os fofoqueiros de plantão souberam que Édie “Salim” Honório começou a semana realizado depois de gritarem
para ele: “Édie, lindo!” em plena segunda. Há quem diga que o
corintiano quase infartou tamanha era a felicidade.

HORÁRIOS DAS MISSAS
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE
SÁBADO: 2 de outubro
SANTA TERESINHA: às 16 horas (abertura carreata) e
às 18 horas (encerramento carreata).
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 19 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
DOMINGO: 3 de outubro
SANTA TERESINHA: às 7h30, 10 e 19 horas (Festa).
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
PERPÉTUO SOCORRO: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
SANTO EXPEDITO: às 9h30.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 10 horas e
19h30.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.
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PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA
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NAS COMUNIDADES
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OCORRÊNCIAS

Polícia Civil identifica e prende autores de roubo
Em dois casos, o delegado Weslley Almeida e investigadores trouxeram novos fatos e realizaram a identificação e a prisão de acusados
De acordo com a Polícia
Civil de Tietê, através do delegado Weslley Almeida, após
investigação, foi identificado
e encontra-se foragido o indivíduo que invadiu a residência
de uma idosa, em 17 de agosto
deste ano.
Na época, ela foi surpreendida no interior da sua casa
por um rapaz, que portava
uma faca. Na ocasião, o indivíduo ordenou que a vítima
deitasse no chão, amarrando
seus braços e pernas, além de
amordaçá-la.
Segundo a moradora, foram levados um notebook, um
aparelho celular, um cartão
bancário e R$30 em dinheiro.
Ainda de acordo com a
Polícia Civil de Tietê, um dos

acusados de roubo a uma propriedade no bairro Zico Pires,
em Tietê, neste ano, foi identificado, localizado e preso após
a prisão preventiva ser decretada pelo Poder Judiciário ontem, 30 de setembro.
A Polícia Civil de Tietê informou que, nesta semana,
também identificou e prendeu
mais dois dos três acusados
do roubo a uma chácara na
rua Domingos Bertola, no bairro Sangri-la, em Tietê.
CAPTURADOS - Em Cerquilho, no domingo, 26 de
setembro, por meio da equipe
de patrulhamento, a Polícia
Militar (PM) identificou e prendeu na rua Mario Pilon, altura
do número 656, um indivíduo.
No momento da abordagem,

ele estava em atitude suspeita
e, após consulta junto ao sistema da PM, constatou que o
individuo era procurado pela
Justiça. Em seguida, acabou
encaminhado à Delegacia de
Polícia de Tatuí e la permaneceu à disposição da Justiça.
Também em Cerquilho, na
segunda, 27 de setembro, a
PM seguiu para atendimento
de desinteligência familiar e,
no local, ao consultar junto
ao sistema a identidade de
um dos moradores da referida residência, localizou um
procurado pela Justiça. Diante
dos fatos, os polciais militares
encaminharam o indivíduo ao
plantão policial, onde o mesmo permaneceu à disposição
da Justiça.

TRÂNSITO

Instaladas barreiras de
contenção no São Pedro
Nesta semana, o secretário municipal de Segurança e
Trânsito da Prefeitura de Tietê, Nilson Bertola, anunciou
nas redes sociais, por meio
de nota oficial, que vielas,
existentes no bairro São Pedro, receberam a instalação
de barreiras de contenção,
confeccionadas pelo Departamento de Trânsito e Defesa
Civil do município.
Vale ressaltar que a Prefeitura de Tietê, em julho deste

Vice-governador anuncia obras e investimentos
Divulgação PMT

Governo liberou recursos para investimentos em
infraestrutura, habitação, agricultura e pavimentação
liberação da licitação para pavimentação da estrada vicinal
“Frederico Zambianco”, com
investimento de aproximadamente R$23 milhões. Também
foi anunciada por Rodrigo Garcia a licitação para a construção em Tietê de 28 residências
adaptadas pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), junto

ao Condomínio do Idoso, por
meio do Programa Vida Longa.
Também pela CDHU, houve o
anúncio da construção de 100
casas populares, que se encontra em fase de aprovação das
áreas apresentadas pela Prefeitura de Tietê.
Durante o evento, foram
entregues simbolicamente à
Santa Casa cestas verdes, com-

postas por verduras, legumes
e frutas, provenientes de produtores rurais. Vale lembrar
que o Programa “Cesta Verde”
beneficiará a entidade hospitalar com 648 unidades, fornecidas por 12 produtores do
programa.
Em momento de emoção, o
prefeito Vlamir Sandei (PSDB)
destacou a parceria com o Governo do Estado de São Paulo
e agradeceu o vice-governador
e demais autoridades por disponibilizarem a quantidade de
recursos financeiros e obras
em licitação, que elevará o padrão da cidade. Sandei, ainda,
destacou publicamente os vereadores, votaram e aprovaram o Projeto de Lei (PL) que
autoriza a Prefeitura utilizar
recursos do orçamento municipal para aquisição de terreno
para a construção das 100 unidades habitacionais.
Segundo anunciado na
mesma cerimônia, a inauguração da unidade do Poupatempo de Tietê ocorrerá até 31 de
dezembro de ano.

INVESTIMENTOS

Prefeito apresenta demandas no Palácio dos Bandeirantes
O Governo do Estado de
São Paulo apresentou na
quarta, 15 de setembro, o
Programa Pró São Paulo, que
prevê uma estimativa recorde
de R$47,5 bilhões em investimentos até 2022. O pacote
deverá atender oito mil obras
e geração de 200 mil empregos.
Para o próximo ano, o
orçamento do Estado prevê
investimentos da ordem de
R$25 bilhões, além de mais
R$22,5 bilhões que estão
sendo ou serão aplicados em
2021.
Neste lançamento, marcaram presença o prefeito de
Tietê, Vlamir Sandei (PSDB),
acompanhado pelos secretários Everton Ricardo de

Divulgação PMT

No lançamento, marcaram presença o prefeito Vlamir
Sandei e os secretários Everton Miguel e Luiz Carniel
Almeida Miguel (Finanças) e
Luiz Gonzaga Carniel (Servi-

ços).
Na oportunidade, o Gover-

no do Estado publicou na licitação para mais R$1 bilhão
em obras do programa Novas
Estradas Vicinais. Os valores
serão usados para recuperar
456 quilômetros em 54 vias.
O Palácio dos Bandeirantes, ainda, confirmou investimentos de R$400 milhões
para recuperar cinco mil quilômetros de estradas de terra
em todas as regiões do Estado, no qual o município de
Tietê aguarda o asfaltamento
de estrada vicinal que liga
propriedades rurais, a empresa Zambianco à Rodovia Cornélio Pires (SP-127), destacou
o prefeito Vlamir Sandei, que,
no lançamento, apresentou
demandas e projetos.

OAB TIETÊ

Tietê participa do lançamento
do “Cidade Acessível”
Divulgação PMT

Prefeito Vlamir Sandei e presidente da Câmara,
Alfredo Melaré, estiveram juntos
O prefeito Vlamir Sandei
(PSDB) esteve, em 21 de setembro, no Palácio do Governo
do Estado, em São Paulo, para
participar do lançamento do
Programa “Cidade Acessível”,
que visa intensificar a política
estadual de acessibilidade e
inclusão nos municípios, com
investimentos nas áreas de esporte, lazer, infraestrutura e
educação, em parceria com as
Prefeituras candidatas.
De acordo com o prefeito,
este programa será desenvolvido por meio de parceria entre as Secretarias de Direitos
da Pessoa com Deficiência e
de Desenvolvimento Regional
e os recursos aplicados em
novos projetos de academias
adaptadas e na aquisição de
equipamentos, como cadeiras
anfíbias para acesso de pessoas com deficiência ao mar,
cadeiras de trilha adaptadas
e kits de tecnologia assistiva
para alunos com deficiência
visual da rede regular de ensino. O programa também
prevê a realização de convênios entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional e os
municípios para serviços de
acessibilidade e adequação de
calçadas.

Já, em 22 de setembro, o
prefeito, o presidente da Câmara Municipal, Alfredo Melaré Neto (PL), e o vereador
Mario Junior (PV), estiveram
na Assembleia Legislativa do
Estado, em visita a deputados,
com a finalidade de captar
mais recursos para a Tietê por
meio de emenda legislativa.
Em reunião, com o deputado estadual André do Prado (PL), prefeito e vereadores
apresentaram demandas para
a pavimentação asfáltica, para
contemplar mais ruas da cidade e para a implantação de
poço artesiano no bairro Povo
Feliz. Já com o deputado Reinaldo Alguz (PV), eles buscaram emenda parlamentar para
beneficiar a comunidade terapêutica Recanto “Rogério de
Souza”.
Na ocasião, Sandei destacou a importância histórica
daquele momento para o município, evidenciando a união
entre os Poderes Executivo e
Legislativo, afinados para somar forças e trazer benefícios
para a população. “Esta união
é fundamental para proporcionar melhorias ao município e
sua população”, completou o
prefeito.

SAÚDE

Cerimônia e homenagem marcam despedida de Paulo Alves
Nesta semana, com a presença da mãe do saudoso advogado Eduardo Luís Brizotti,
Maria Luiza Tonholi Brizotti,
da sua irmã, ex-juíza e atual
advogada Maria Cristina Brizotti Zamuner e da sua filha
Bárbara Brizotti Zamuner, o
presidente da OAB-Tietê, Paulo de Souza Alves Filho, entronizou, oficialmente, na sala de
reuniões do Conselho de ex-presidentes na Casa do Advogado, a foto do homenageado,
marcando a sua designação
como presidente de honra do
conselho de ex-presidentes
da OAB-Tietê, título conferido
pela atual Diretoria da entidade.
Usando da palavra, a irmã
do homenageado, Maria Cristina Brizotti Zamuner, enfatizou
“os conselhos de irmão mais

das por servidores municipais da própria Secretaria de
Segurança e Trânsito, assim
como da Secretaria Municipal
de Serviços. A ideia central da
Prefeitura é inibir a circulação irregular nas vielas, principalmente das motos.
Segundo Nilson Bertola,
todas as vielas existentes na
cidade receberão as barreiras, que proporcionam maior
segurança aos munícipes que
as utilizam.

PALÁCIO DO GOVERNO

VISITA OFICIAL

Tietê recebeu importantes lideranças do Governo do
Estado e da Assembleia Legislativa na sexta, 24 de setembro, ao receber a visita oficial
do vice-governador Rodrigo
Garcia (PSDB) para assinatura
de atos oficiais. O primeiro
investimento autorizado foi
à instalação de unidade do
Poupatempo em Tietê; direcionado à Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Regional,
o segundo tratou da liberação
de R$700 mil para investimentos em infraestrutura; seguido
pela autorização da Secretaria de Estado da Agricultura
e Abastecimento, para inserir
Tietê no Programa “Rota Rural”, que ofertará às propriedades rurais o reconhecimento
do mapeamento Google. Assim como a adesão aos Programas “Ronda Rural 24 horas”
e “Melhor Caminho”, para as
estradas rurais, trabalhando a
recuperação e drenagem.
Na oportunidade, o Governo do Estado de São Paulo oficializou também o anúncio da

ano, começou atuar nas vielas do bairro Jardim da Serra, as quais apresentavam
problemas com tráfego irregular e, portanto, colocavam
em risco a vida de pedestres,
principalmente crianças e
idosos que residem nas proximidades.
Em comunicado à imprensa, o secretário Nilson Bertola
informou, ainda, que as barreiras de concreto instaladas
nos locais são confecciona-

Divulgação OAB-Tietê

Homenagem a Eduardo Brizotti contou com a
presença da sua mãe, da irmã e da sobrinha
velho, seu amor pela OAB e a
idolatria pelo Palmeiras. Pessoa de posições definidas e
transparentes, meu irmão deve

estar muito feliz com esta homenagem, pois se sentia muito
bem dentro desta sede”.
Na ocasião, Paulo Alves

lembrou que, em 2006 foi procurado por Eduardo Brizotti e
mais cerca de 20 advogados
para que aceitasse ser candidato a presidente da entidade.
“E assim ocorreu. Foi uma eleição muito disputada! Às vésperas de completar 15 anos
seguidos à frente da OAB-Tietê, vivi uma especial emoção
ao entronizar o quadro na sala
de reuniões do Conselho de
Ex-Presidentes da OAB Tietê,
pois Eduardo Brizotti, além de
liderar a comitiva que me levou a candidatar-me em 2006,
se manteve comigo em todas
as eleições seguidas. E foram
cinco nestes quinze anos. Nesta oportunidade, agradeço à
advocacia tieteense” concluiu
Paulo Alves, cujo mandato se
encerra em 31 de dezembro
deste ano.

Obras da Policlínica
Municipal prosseguem
As obras do Centro de Especialidades Médicas do Município (Policlínica Municipal), no
bairro Altos do Tietê, seguem
em ritmo acelerado. Os recursos financeiros para essa conquista foram destinados via
emenda do deputado Federal
Vitor Lippi (PSDB).
A Prefeitura já se antecipou
nos preparativos para aquisição do mobiliário, equipamentos e aparelhos de exames,
afim de que após a conclusão
da obra, seja equipado todo
o prédio e o mesmo colocado
em funcionamento.
O prefeito Vlamir Sandei
(PSDB) diz estar atuando nas
tratativas para resguardar que
o Centro de Especialidades
Médicas conte com os profis-

sionais que atendam as áreas
da Urologia, Pediatria, Geriatria, Cardiologia, Neurologia,
Ortopedia, Ginecologia, Infectologia, Otorrinolaringologia,
Audiometria e Vascular.
Além das salas médicas, o
prédio contará com espaço reservado para ultrassonografia,
almoxarifado, sala de lavagem
de materiais e expurgo, administração, banheiros para
funcionários, banheiro público, copa e cozinha, recepção e
sala de espera.
Segundo o secretário de
Saúde e Medicina Preventiva
Pedro de Paludeto Pasin, a Prefeitura já venceu os processos
de compra de grande parte
dos equipamentos mobiliários, eletrônicos e médicos.
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ACESSIBILIDADE

Prossegue a instalação de rampas e corrimãos
Segundo o Poder Executivo, com os cenários alterados, as políticas de acessibilidade e mobilidade urbana passam a ter seu valor reconhecido
Em Tietê, em 2020, a Praça
dr. Elias Garcia recebeu, em
todo seu quadrilátero, investimentos em acessibilidade com
a construção de rampas e corrimãos. A avenida Fernando
Costa (Beira-Rio) e diferentes
acessos em diversas localidades da cidade, principalmente
próximos aos prédios públicos, que contam com fluxo significativo de pessoas, também
receberam obras no rebaixamento das sarjetas e construção de rampas.
Atualmente, segundo a
Prefeitura, estas obras de acessibilidade ocorrem em mais
102 pontos, estrategicamente
selecionados na região central,
que aglomera fluxo comercial.
De acordo com o Poder
Executivo, com os cenários alterados, as políticas de acessibilidade e mobilidade urbana,
em Tietê, passam a ter seu
valor reconhecido em respeito
aos cadeirantes e pessoas com
dificuldade de locomoção.
Segundo a Prefeitura, outro aspecto de relevância em
Tietê é a política municipal de
inclusão digital, que já promo-

Divulgação PMT

Segundo a Prefeitura, obras de acessibilidade
ocorrem em mais 102 pontos selecionados
veu internet gratuita na praça
dr. Elias Garcia (Centro), na
praça da igreja São Francisco
(Cohab) e na praça Santina
Belotto Franzini (Povo Feliz),
além da interligação dos prédios públicos junto ao Programa Cidade Digital. Há também
o investimento de inclusão
digital pela Educação, que contemplou os alunos do Ensino
Fundamental com um tablet,
e, que atualmente, investe na

melhoria da internet, para que
todos os estudantes, em sala
de aula, possam contar com
acesso rápido, transformando
as salas de aulas em laboratórios de iInformática.
EDUCAÇÃO - Na quarta,
29 de setembro, a diretora da
Emeb “Gervásio de Jesus Sutilo Florian” (Creche Cantinho),
Kênia Cristina Razera Sotovia,
reuniu-se com o engenheiro da
Secretaria de Obras e Planeja-

mento, Milton Pelusi, e o construtor Emanuel Duarte Canguçu Brito, da empresa Aguiar da
Veiga, vencedora do Processo
Licitatório para revitalização
do prédio escolar, localizado
na rua Madre Aparecida Consorti, 20, na Nova Tietê.
Segundo anunciado, este
trabalho envolverá ajustes em
áreas de reboco, saneamento
de pequenas trincas e rachaduras, melhorias no barracão
da escola e na quadra, com a
instalação de grama sintética,
além da pintura geral dos espaços escolares.
A secretária municipal de
Educação, professora Nilza
Bernardo Coutinho, destacou
que os prédios escolares estão
recebendo e irão ser beneficiados com as reformas e revitalizações solicitadas pelo prefeito
Vlamir Sandei (PSDB), visando a
modernização da estrutura física das escolas municipais.
Os detalhes do encontro e
do início da reforma e revitalização foram acompanhado
pela reportagem da TV Prefeitura de Tietê, no canal do YouTube.

ESTRADAS RURAIS

OPORTUNIDADE

Taquaral e Ribeirão Fundo
recebem melhorias

Cerquilho abre cadastro para
castração e microchipagem

Divulgação PMT

Até 15 de outubro, a Prefeitura de Cerquilho, através
da Secretaria de Meio Ambiente, tem cadastro aberto para a
campanha de castração e microchipagem gratuitas.
Este cadastro será realizado de segunda a sexta, das 8
às 17 horas, na rua da Fazendinha, 39, Centro. É obrigatório apresentar o RG e CPF (de
todos); conta de água e energia
do último mês; comprovante de pagamento de aluguel;

comprovante de renda de todos da casa (como holerite atualizado, carteira de trabalho e/
ou outro documento); cartão
de controle do Cadastro Único
com número do NIS; e cartão
ou comprovante de beneficiário de programas sociais como
o Bolsa Família.
Vale reforçar que as vagas
são limitadas e prioritárias
para população de baixa renda. Em caso de dúvidas, o telefone é o (15)3384-3470.

Prefeitura anuncia novo local
para o controle de vetores
Em Tietê, o trabalho do
controle de vetores da Prefeitura está em novo local. Segundo informou Alessandra
Zaratin Regonha, interlocutora municipal de arboviroses,
o espaço atual, localizado na
avenida Carlos Camargo, 868,
no bairro Altos do Tietê, proporcionará plenas condições
de desenvolvimento de trabalho, visualizando avanços nas
ações municipais compreendidas pelo controle de vetores.
De acordo com o secretário municipal de Saúde e Medicina Preventiva, Pedro de
Paludeto Pasin, o novo espaço é amplo, moderno, acessível e bem localizado, além de
ser de propriedade da Prefeitura, o que facilitará o desenvolvimento de mais ações no
controle integrado de pragas
e vetores na cidade.
Já o prefeito Vlamir San-

dei (PSDB) destacou que a
nova estrutura física para a
equipe do controle de vetores,
ofertará maiores condições
de desenvolvimento de ações
de campo e educativas, para o
controle de arboviroses, que
podem acometer a população. “Precisamos, desde este
início da Primavera, desenvolver ações que assegurem
o controle da proliferação
do mosquito Aedes aegypti,
conhecido por mosquito da
dengue, por exemplo, além
da zika, chikungunya e febre
amarela, que ouvimos nos
noticiários”, considerou Vlamir Sandei.
Vale lembrar que o controle integrado de pragas e
vetores é um sistema que
incorpora ações preventivas
e corretivas, destinadas a impedir que gerem problemas à
comunidade.

FALECIMENTOS
MARIA DE LOURDES CASTANHO
Faleceu em Cerquilho, em 23 de setembro, Maria de Lourdes
Castanho aos 82 anos. Falecida era casada com Macedo Castanho e deixou os filhos Reginaldo, Josuel, José, Edson, Eduardo,
Benedito, Maria Roque, Osmar, Zuleika, Regiani, Renato e Renata (in memoriam), além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal Antigo de Cerquilho e, após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal
Antigo de Cerquilho.
ANA GERALDINI RIBEIRO
Faleceu em Tietê, em 24 de setembro, Ana Geraldini Ribeiro
aos 89 anos. Falecida era viúva e deixou os filhos Olívio, Laércio,
Edson, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal de Cambé e, após
recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de Cambé.
ODETE FERREIRA LOPES
Faleceu em Conchas, em 24 de setembro, Odete Ferreira Lopes aos 89 anos. Falecida era viúva e deixou demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Tietê e,
após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de Conchas.

Nas vias foi utilizado produto ecológico proveniente
da usinagem de resíduos da construção civil
Em Tietê, a Secretaria Municipal de Serviços informou que
as estradas rurais dos bairros
Taquaral e Ribeirão Fundo receberam manutenção, conforme previsto no cronograma
apresentado ao prefeito Vlamir Sandei (PSDB).
Segundo o secretário da
pasta, Luis Gonzaga Carniel,
“nas referidas vias foi utilizado produto ecológico proveniente da usinagem de resíduos da construção civil, testado
em outras estradas rurais do
município, com excelentes resultados. Tal iniciativa permite
uma melhor compactação do
solo da malha viária de terra,

MUDANÇA

resultando na maior eficiência
da execução do serviço”, destacou o secretário Carniel.
Conforme anunciado, os
serviços foram executados
analisando a vasão de água,
possíveis erosões e a limpeza dos escoamentos. Segundo Carniel, a cada semana, a
equipe responsável pela manutenção da malha viária das
estradas rurais atende demandas, seguindo a necessidade
prioritária de manutenção,
visando assim a melhoria do
escoamento da produção rural
e buscando ofertar à comunidade do campo, melhores condições de trafegabilidade.

IRACI CACHALI MAMORA
Faleceu em Tietê, em 24 de setembro, Iraci Cachali Mamora
aos 73 anos. Falecida era casada com Darci Mamora e deixou os
filhos Cleonice, Roberto, Cláudio, Ricardo, Daniela e Paulo (in
memoriam), além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Tietê e,
após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de Tietê.
MARIA AUGUSTA BRESSANI
Faleceu em Tietê, em 24 de setembro, Maria Augusta Bressani aos 84 anos. Falecida era viúva e deixou os filhos Ana Rosa,
Célia Regina, Sandra, Luiz, Gilson, Gilmar e Rosimar, além de
demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal de Ribeirão Claro e, após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de
Ribeirão Claro.
MARIA CONCEIÇÃO DO PRADO ALMEIDA
Faleceu em Cerquilho, em 26 de setembro, Maria Conceição
do Prado Almeida aos 82 anos. Falecida era viúva e deixou os
filhos Vilma, Glerci e Gilmar (in memoriam), além de demais
familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Tietê e,
após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de Tietê.

FALECIMENTO
LUCI PANISE DEMARTINI
Faleceu em Tietê, em 22 de setembro, Luci Panise Demartini aos 79 anos. Falecida era solteira e deixou demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Tietê e, após
recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de Tietê.

JOSÉ LAUREANTO
Faleceu em Cerquilho, em 27 de setembro, José Laureanto
aos 81 anos. Falecido era casado com Iracema dos Santos Lopes
e deixou os filhos Abel, Rute, Elizeu, Zacarias, Silas e Ana, além
de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Tietê e,
após recomendação, sepultado no Cemitério Parque Municipal
de Cerquilho.

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas
manifestações de pesar recebidas e a todos que compareceram aos funerais.

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas
manifestações de pesar recebidas e a todos que compareceram aos funerais.

Sexta-feira, 1º de outubro de 2021

jornalnossafolha.com.br

5

Creci 59.273

www.imobiliariasimon.com.br
imoveis@imobiliariasimon.com.br
Rua dr. Palinuro, 481 - sala 2
Centro - Tietê/SP
Telefones: (15) 3282-3744
3285-1960 . 99658-0967

Compra, Venda e Locação
LOCAÇÃO - IMÓVEIS DISPONÍVEIS ESTAMOS À DISPOSIÇÃO PARA MELHOR
ATENDER A TODOS
l Casa Terras de Santa Maria - R$900 mais
IPTU. Acomodações: 2 dormitórios, sala, cozinha, 1 banheiro social, área de lavanderia, garagem descoberta e no fundo mais um cômodo com banheiro e lavanderia toda coberta.
l Aluguel: R$900 + IPTU R$49,48 (2021)
= Total: R$ 949,48. Casa da Frente, CENTRO: R$900, incluso IPTU. Acomodações: 2
dormitórios, sala, cozinha, 1 banheiro social,
lavanderia, 1 banheiro social e garagem no
fundo para 1 carro coberto.
l Casa no Paraíso - R$850, incluso IPTU
- Acomodações: 3 dormitórios, 1 banheiro
social, sala, cozinha e lavanderia e garagem
para 2 carros cobertos.
l Apartamento no Edifício Aurélio Persone - Centro. Acomodações: 2 dormitórios,
sendo 1 suíte, sala 2 ambientes, 1 banheiro
social, cozinha, lavanderia, banheiro de serviço e 2 vagas na garagem. Valor da locação:
R$1.400, Aluguel + Condomínio R$535 +
IPTU (2021) R$59,81 = Total R$1.994,81 - Valores podendo ter alterações.
IMÓVEIS DISPONÍVEIS À VENDA
l Casa, Ponto Comercial e Barracão- Barra Funda - R$380 mil - 1 Ponto Comercial 2
salas grandes e 1 banheiro. Casa com entrada separada 1 banheiro grande, cozinha,
lavanderia e porão com mais 2 quartos. Salão comercial tem acesso a casa. 1 barracão
com 1 banheiro (está alugado). OBS: Aceita
permuta com sítio em Jumirim, com ou sem
benfeitoras.
l Casa no Centro - R$530 mil. Acomodações: 3 dormitórios, sala, cozinha, 1 banheiro,
garagem coberta para 1 carro e 1 descoberto. Na parte inferior tem lavanderia, mais um
quarto, quintal grande com espaço coberto.
l Sítio no Bairro São João - R$6 milhões.
Sítio com 14,5 alqueires - São João. Tanque
grande, área de lazer, quiosque, poço artesiano, e 1 nacente forte. Contrato de Arrendamento pra cultivo de cana-de-açucar até 2025.
l Casa no Condomínio Beija Flor - Jardim
Bonanza - R$330 mil. Acomodações: Sobrado - Piso Superior: 3 dormitórios, sendo 1
suíte e 1 banheiro social. Piso Inferior - Sala
e cozinha conjugados e 1 lavabo. Garagem
para 2 carros e lavanderia.

FRENTE AO MAR
Apto. familiar em
Santos - Canal 1
(avenida da praia)
Acomodação para
5 pessoas.
Para fins de semana,
temporada e feriados.
(15)99701-5234 ou
(15)3282-6747
com Olga

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.

SUA CASA
TRINCOU?

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Serviços com garantia
e orçamento grátis
com engenheiros
Ligue:

Conheça os direitos do MEI
Divulgação

0800-118023 ou
(14)99165-1106

OPORTUNIDADES

Municípios divulgam vagas

ADOÇÃO URGENTE

Divulgação Projeto MiauJude

Esta é a Anita, uma cachorra extremamente carinhosa e
amorosa, que ama brincar, especialmente com água. De porte
médio, ela tem um ano, está castrada e vacinada. Por ser um
animal dominante, precisa ser filha única ou adotada com
um dos seus irmãos. Mais informações pelo (15)99739-3002
ou acesse miaujude.com.

Em Tietê, o Balcão de Empregos da Prefeitura oferece
vagas para estágio para estudantes de curso superior
em Direito, que residam em
Tietê, além de vagas para auxiliar de Enfermagem, técnico
de Enfermagem e para enfermeiros com coren ativo e experiência em home care.
Também há vaga de gerente de produção, analista de
PCD, coordenador administrativo financeiro, repositor
de merchandising, montador
de esquadrias de alumínio,
mecânico de empilhadeiras,
técnico comercial, costureira,
assistente de frota/logística,
agente de faturamento (PCD),
caseiro, recepcionista/vendedora, vigilante patrimonial,
motorista de caminhão, motorista de carreta (CNH E), auxiliar de produção, serralheiro/marceneiro, serralheiro e
oficial de cozinha.
Os interessados devem
entregar o currículo na rua
Presidente Kennedy, 23, no
Centro. O telefone para informações é o (15)3285-2887.
EM CERQUILHO - A Central de Atendimento ao Trabalhador e à Empresa (Cate)
tem vagas estágio para os
cursos de Administração,
Gestão Empresarial, Direito,
Enfermagem, Recursos Humanos (ensino técnico ou superior), Biologia, Engenharia
Ambiental, Farmácia e Logística. Todos eles pedem que o

candidato esteja cursando a
partir do 2º semestre.
Também há vagas para
açougueiro/repositor,
operador de máquinas CNC, dobrador de chapas, soldador,
cozinheiro chef, operador
retroescavadeira,
torneiro
mecânico e fresador, auxiliar de instalação, assistente
contábil, assistente de Departamentos Pessoal e Fiscal,
operador e programador de
torno CNC, torneiro mecânico, expedidor, mecânico e
eletricista de manutenção,
1/2 oficial montador hidráulico, marceneiro, ajudante de
açougueiro ou açougueiro, líder e sub-líder de perecíveis
(padaria e frios), auxiliar administrativo, técnico em elétrica industrial, eletrônica,
eletromecânica, lavador de
equipamentos pesados, almoxarife, auxiliar de linha de
produção, costureira, preparador de centro de usinagem
CNC, vendedor externo, ajudante de instalador de esquadrias de alumínio, porteiro,
analista de conteúdo, auxiliar
administrativo,
engenheiro
de produção, assistente/analista de PCP, analista do controle de qualidade, assistente
administrativo, marceneiro e
vidraceiro.
Os interessados devem
enviar currículo para o e-mail
cate@cerquilho.sp.gov.br ou
obter mais informações pelotelefone (15)3384-5652.

Hoje em dia, as pessoas estão cada vez
mais investindo em
seu próprio negócio e
muitas têm trocado o
trabalho com carteira
assinada pelo empreendedorismo.
O fato é que, antes
de migrar para um negócio totalmente novo,
primeiro é preciso conhecer seus direitos e
deveres, e esse é o erro
que a maioria das pessoas comete. Por isso,
atenção! Ser um microempreendedor individual (MEI), sem buscar
conhecimento, pode trazer prejuízos futuros.
Quero tranquilizá-lo(a) em relação alguns benefícios previdenciários, pois recebo, diariamente, nas minhas redes sociais
perguntas relacionadas aos direitos do MEI e, hoje, responderei
algumas delas. Vamos lá!
1- O microempreendedor individual (MEI) tem direito aos
benefícios previdenciários?
A resposta é SIM. O MEI tem direito de receber vários benefícios previdenciários, pois, o Documento de Arrecadação
do Simples Nacional (DAS), além de garantir que sua empresa
esteja regularizada junto ao governo, parte dessa contribuição
segue para custear o Sistema da Previdência, ou seja, o INSS.
2- Quais são os benefícios que o MEI tem direito?
Tem direito à aposentadoria por idade, benefícios por incapacidade temporária ou permanente e salário-maternidade. Os
dependentes têm direito à pensão por morte e auxílio-reclusão,
desde que preenchidos os requisitos exigidos em cada espécie
de benefício.
Aposentadoria por idade: Tem direito quem, cumulativamente, preencher o requisito idade mais tempo de contribuição,
sendo 65 anos de idade para homem e 62 anos, mulher; mais 20
anos de tempo de contribuição para homem e 15 anos, mulher.
Contudo, o MEI que contribuía para o INSS antes de 13/11/2019
(PEC 103/19) aplica-se a regra antiga: sendo 65 anos de idade
para homem e 60 anos, mulher; mais 15 anos de tempo de contribuição para ambos.
Benefícios por incapacidade: É necessário ter 12 contribuições, bem como o laudo médico que ateste que o MEI encontra-se incapaz para o trabalho. Considerando acidente de qualquer
natureza, é isento de carência.
Em caso de dúvidas, consulte sempre um advogado(a) da
sua confiança e especialista na área.
GERUZA FLÁVIA DOS SANTOS é advogada especialista em
Direito Previdenciário e do Trabalho (OAB/SP 266.012)
Instagram @advgeruzaflavia e YouTube: Geruza Flávia
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FUTEBOL

Comercial enfrenta o Taquaritinga fora de casa
Partida ocorre neste sábado, 2 de outubro, contra os donos da casa, em partida válida pelo Campeonato Paulista
No sábado, 25 de setembro,
o Comercial Futebol Clube, por
meio do projeto “Cidadãos do
Futebol”, entrou em campo
contra a equipe do Santacruzense pela primeira rodada do
segundo turno do Campeonato Paulista, em Tietê.
Na primeira partida pela
categoria Sub-15, a equipe
lutou muito, mas acabou perdendo pelo placar de 1 a 0.
No segundo jogo pela categoria Sub-17, mais uma vez
muito equilibrado, a equipe
Santacruzense conseguiu o
empate em 1 a 1. Com esse
placar, o time do Comercial se
manteve em 2º lugar do grupo.
Vale lembrar que o próxi-

Divulgação

mo jogo do Comercial ocorre
neste sábado, 2 de outubro,
em Taquaritinga, contra os donos da casa, em partida válida
pelo Campeonato Paulista.
Já pela categoria Sub-15,
o Comercial busca melhorar
seu desempenho e conseguir
um resultado positivo fora de
casa.
Por outro lado, a equipe
Sub-17 do Comercial, atualmente na zona de classificação
em segundo lugar, busca mais
uma vitória para ficar perto da
classificação para a segunda
fase.
Lembrando que todas as
partidas seguem sem público
devido à pandemia.

EM TIETÊ

Em dezembro ocorre a 7ª
Corrida “Itamar Albertini”

Equipe Sub-17 é vice líder do grupo

Anunciada como a melhor
corrida do interior paulista, a
Equipe de Corredores de Rua
de Tietê (Ecort) anunciou que,
em dezembro, ocorrerá a 7ª
Corrida “Itamar Albertini”, em
Tietê, com realização da Ecort,
e apoio da Secretaria de Esportes Juventude e Lazer (Sejul).
Vale constar que a Ecort
realizou no domingo, 26 de
setembro, o 63º Treinão “Henrique Albino”, e contou com a

participação de atletas de Tietê e municípios vizinhos.
Nesta data, o percurso determinado foi de 6,4 quilômetros e, de 12,8 quilômetros,
para quem decidiu realizar
duas voltas. A saída ocorreu
da praça dr. Elias Garcia, em
frente ao Bradesco, no Centro,
priorizando todas as medidas
sanitárias de segurança.
O 64º Treinão já está marcado para 31 de outubro.

NOVO COMANDO

AÇÃO ENTRE AMIGOS

Cláudio Donizeti é o novo
secretário de Esportes

Anselmo Cancian ganha
camiseta oficial autografada

Divulgação PMT

Em Tietê, a Secretaria de
Esportes, Juventude e Lazer
(Sejul) está sob o comando do
Cláudio Donizeti Bueno.
Nascido em Piracicaba, em

27 de julho de 1975, é policial
militar rodoviário do Estado
de São Paulo há aproximadamente 18 anos, além de vereador eleito pelo PSDB com
552 votos, estando licenciado
da Câmara Municipal de Tietê,
pela Legislatura 2021/2024.
Formado bacharel em Direito pela Uniban/Anhanguera
desde o ano de 2013, já atuou
como especialista em Trânsito, além de possuir formação
como instrutor de Trânsito, diretor de ensino, diretor-geral,
oratória e liderança, Programação Neurolinguística (PNL),
assim como consultor de negócios e Justiça Restaurativa.
Cláudio Donizeti cursou o
Ensino Médio na Escola Estadual “Plínio Rodrigues de Mo-

rais”, e o Ensino Fundamental
na Escola “Luiz Antunes”.
Já presidiu o Conselho Municipal Antidrogas (Comad)
e atuou como palestrante na
prevenção ao uso de entorpecentes, em diversas áreas,
inclusive nos setores do desporto.
Na área esportiva, Cláudio
Donizeti possui histórico no
futebol no Clube Atlético de
Pereiras, Associação dos Moradores do bairro Garcia (Clube Garcia) e nos campeonatos
da Fuveio. Amante do esporte
em geral, sempre conciliou a
prática esportiva com sua vida
profissional, até como policial
rodoviário, representando sua
categoria em campeonatos internos.

Divulgação

O palmeirense Anselmo Cancian recebeu o prêmio
das mãos de Ricardo Pupato e Nayara Garcia

Onde Anda Você?

Ângelo Pizzol (Ju)
nasceu, em 26 de
dezembro de 1960,
no município de Tietê
Quando eu era criança,
meu avô Francisco Miranda

e o meu pai Júlio Honório,
sentados em um banco de
madeira na área da fazenda
nas horas vagas, costumavam
contar histórias da mula sem
cabeça, da porca dos sete leitões, do saci e outras. Inocentes, as crianças acreditavam
e temiam todas essas lendas
rurais. Ao contrário da gente,
anos mais tarde, a infância ficou mais divertida.
Veja as crianças que aparecem nesta foto, considerada uma relíquia. Por volta da
década de 1970, estes meninos, que hoje se tornaram
homens, reuniam-se para
brincar de bola em um campinho preparado por eles na
avenida Fernando Costa (Beira-Rio).
Sem camisa, sem chuteira e com tudo improvisado,
estes meninos da rua do Comércio eram felizes e, talvez,
nem soubessem. Entre eles,
uma fatalidade marcou cer-

to momento na vida dessas
crianças. Quis o destino que
o nosso lendário Rio Tietê tirasse a vida de Toninho Faulim, causando imensa dor a
todos.
Mas acredito que toda
essa turma tenha muitas histórias alegres para contar. O
que diz o popular Ricardo
Pupato, que aparece na foto?
Muitas saudades?
Pegando carona, dedico
esta homenagem a todos que
estão na foto e, em especial, a
Ângelo Manoel Pizzol Junior,
também conhecido como Ju.
Filho de Ângelo Manoel Pizzol e Rosalina Ghiraldi Pizzol, o homenageado nasceu
em 26 de dezembro de 1960,
em Tietê.
Está casado com Maria
Luzia Mariano Pizzol e, com
ela, tem duas filhas: Larissa e
Laura. Formado em Administração de Empresas, é bancário aposentado e, atualmente,

exerce a profissão de comerciante.
Jogou no Juvenil do Comercial e América. Simpático
e amigo de todos, Ju é uma
pessoa admirável e merece
ser sempre lembrado.
PIADINHA DA SEMANA O filho grita para o pai: “Roubaram seu cartão de crédito.
Vamos avisar a polícia”.
O pai despreocupado fala:
“Não precisa, meu filho. Fique
tranquilo. O ladrão gasta menos que sua mãe!”
CRIANÇAS DA
RUA DO COMÉRCIO
NA DÉCADA DE 70
Em pé: Tuiu, Ângelo Pizzol
(Ju), Ocimar Florian,
Wilson Lezier, Valeriano
Pizzol e Ricardo Pupato
Agachados: Zaga Faulin,
Toninho Faulim, Otávio
Vision e Plínio Melaré
Deitado: Tito Florian
Atrás, no poste: Sapo

Por meio de uma Ação
entre Amigos para arrecadar
fundos para ajudar financeiramente uma família que perdeu seu mantenedor, Ricardo
Pupato e Nayara Garcia anunciaram, nesta semana, que o
ganhador foi o palmeirense
Anselmo Cancian, da cidade
de Tietê.
O prêmio entregue ao contemplado foi uma camiseta
oficial do time do Palmeiras
autografada pelo elenco palmeirense.
Os organizadores desta
Ação entre Amigos, em Tietê,
agradecem a todos que colaboraram com a iniciativa solidária e ao jornal Nossa Folha
pela divulgação do resultado
do ganhador.

Édie Honório
Fotos Acervo Édie Honório
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ESTADO DE ALERTA

Cerquilho participa de debate sobre a crise hídrica
Na oportunidade, o município esteve representado pelo superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cerquilho (Saaec), Márcio Gaiotto
Na segunda, 27 de setembro, lideranças de dez municípios, como Cerquilho, Alumínio, Ibiúna, Laranjal Paulista,
Mairinque, Piedade, Salto, São
Roque, Sorocaba e Votorantim, se reuniram para debater
sobre a crise hídrica.
Na oportunidade, Cerquilho esteve representada pelo
superintende do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cerquilho (Saaec), Márcio Gaiotto.
Segundo divulgado, os
municípios participantes do
encontro captam água da Represa Itupararanga, a qual é
formada pelos Rios Sorocabuçu, Sorocamirim e Una. Estes
três se juntam e passam a formar um único rio, chamado de
Rio Sorocaba.
Durante a reunião, foi
confeccionada uma declaração de estado de alerta, que
teve como objetivo reforçar a
necessidade de economia de

Divulgação PMC

CONQUISTAS

Pilon assina convênios que
somam R$1,2 milhão

Além de Cerquilho, integraram o encontro representantes de Alumínio, Ibiúna,
Laranjal Paulista, Mairinque, Piedade, Salto, São Roque, Sorocaba e Votorantim
água, além de definir ações
conjuntas para minimizar os
efeitos da estiagem no abastecimento. Segundo anunciado,
o grupo vai se reunir a cada
15 dias para adotar novas medidas. Atualmente, o volume

útil da represa de Itupararanga está em 23,76% da capacidade total e, caso não chova,
a quantidade disponível seria
suficiente para abastecer as
cidades da região da cabeceira
do Rio Sorocaba por mais 100

dias apenas, podendo atingir
o volume morto. Vale lembrar
que o baixo volume prejudica
a qualidade da água que é captada e poderá causar o racionamento e rodízio do abastecimento.

Em Cerquilho, o prefeito Zé
Roberto Pilon (Cidadania) esteve, em 17 de setembro, com
o superintende-executivo da
Caixa Econômica, Eliseu Moda,
além do gerente geral de Rede
da Agência Cerquilho, Rodrigo
Marques, e do coordenador da
Gigov, Carlos Henrique Pompeu, para assinatura de quatro
novos convênios de infraestrutura com o Governo Federal,
indicados pelos deputados
federais Vitor Lippi (PSDB),
Vanderlei Macris (PSDB), Guilherme Mussi (PP) e Alexandre
Leite (DEM).
Segundo informado pelo
prefeito, juntas, as emendas
federais totalizam mais de

R$1,2 milhão. Deste valor,
R$477.500,00 servirá para
a construção de Quadra Poliesportiva e Quadra de Areia
no bairro Di Nápoli; outros
R$287.306 atenderão o recapeamento das ruas Goiás, Alcides Luvizotto, João Batista
Daros e Elias Jorge Haddad
Neto; R$238.856,00 servirão
para o recapeamento das ruas
Benedito Rosa da Silva e Domingos Luvizotto; e, por fim,
R$238.856,00 atenderão o recapeamento da Praça da Bíblia,
e das rua Lorindo Scudeler,
Vicente Cisotto e Embocadura.
Em nome da população de
Cerquilho, o prefeito Zé Roberto agradece os deputados.

VISITA OFICIAL

PROJETO CULTURANDO

Prefeito recebe juiz titular de Cerquilho

Divulgados os finalistas do
Concurso Nacional de Poemas

O prefeito de Cerquilho,
Zé Roberto Pilon (Cidadania)
recebeu a visita do juiz titular
da Comarca de Cerquilho, Guilherme de Paula Nascente Nunes, para tratar sobre assuntos
de interesse da comunidade.
Também participaram da reunião os servidores do Fórum,
Tiago Aparecido de Araújo e
Tânia Varpucankis, o procurador do município Anderson
Rodrigues, o assessor jurídico
Fernando Camargo e o coordenador jurídico Fernando Luís
da Silva.
Dentre as temáticas discutidas, em 15 de setembro,
uma de grande importância
foi a implantação de um Centro Judiciário de Solução de
Conflitos e Cidadania (Cejusc),
que funciona como unidade
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Guilherme de Paula Nascente Nunes tratou sobre
assuntos de interesse da comunidade
do Poder Judiciário, responsável pela realização ou gestão
de audiências de conciliação

e mediação, sem prejuízo de
outros métodos consensuais,
bem como pelo atendimento e

orientação dos cidadãos.
A mediação e a conciliação
são métodos alternativos de
solução de conflitos. O objetivo é prestar auxílio a qualquer
indivíduo na tentativa de solução de um problema, sem a
necessidade de uma decisão
judicial.
O conciliador ou mediador
ajuda os envolvidos na demanda a encontrarem uma solução
juntos, dentro da lei.
O acordo é homologado
por um juiz, por isso, tem
força de decisão judicial e podem ser solucionadas no Cejusc questões relacionadas à
pensão alimentícia, guarda de
filhos e divórcio, acidentes de
trânsito, dívidas com instituições bancárias, direito do consumidor, entre outras.

O Projeto Culturando, sob
o comando do diretor e produtor Pablo Civitella, divulgou na
quarta, 29 de setembro, os finalistas do Concurso Nacional
de Poemas do Festival Culturando de Literatura.
Dentre os mais de 550 textos inscritos de todos os Estados do Brasil, a comissão julgadora do evento selecionou
13 poemas, que serão premiados nas categorias Nacional e
Regional com o Prêmio “Manoel Novaes”.
Dentre os finalistas do
Concurso Nacional de Poemas,
estão poetas dos Estados de
Minas Gerais, Rio Grande do
Sul, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraíba e

São Paulo.
Da região, segundo Pablo
Civitella, foram selecionados
os escritores Natalia Moreno
(Porto Feliz), Púrpura (Cerquilho) e Tiago (Tietê), além
de Arnaldo Veredas, morador
de Ribeirão Preto, nascido em
Cerquilho.
A divulgação dos vencedores e entrega das premiações
ocorrerão no sábado, 23 de outubro, às 19 horas, como parte
da programação do “Vila das
Artes” na cidade de Jumirim.
Vale ressaltar que a relação
completa dos finalistas Festival Culturando de Literatura,
e mais informações, estão disponíveis no site projetoculturando.com.br.

EM CERQUILHO

AUTORIDADES

Vereador Vinicios Morás apresenta indicações

Prefeito e vereadores de
Jumirim visitam a FAC

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Cerquilho,
na segunda, 27 de setembro,
o vereador Vinicios Morás (Republicanos) apresentou indicações junto à Casa de Leis e,
entre elas, o destaque se deu a
quatro assuntos.
A primeira indicação requereu ao Poder Executivo
Municipal Cerquilhense a realização, ainda neste ano de
2021, do Fórum Municipal de
Educação, em parceria com a
Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
De acordo com Vinicios
Morás, tal indicação se faz
necessária, considerando que
ela é possível de ser realiza-

da mesmo com as restrições
sanitárias, ainda impostas
pela pandemia da covid-19, a
exemplo das Conferências Municipais de Saúde e Assistência
Social. “A realização do fórum
é instrumento primordial para
desenvolvimento do Plano
Municipal de Educação, além
de ser previsto em legislação
desde 2015, porém, nunca realizado, ainda que tenha que
acontecer a cada dois anos”,
ressaltou o vereador.
Na mesma sessão, Vinicios
Morás pediu que o Poder Executivo Municipal estabeleça
parceria com a Receita Federal
para incorporações de produto apreendidos. De acordo

com o edil do Republicanos,
tal indicação se faz necessária
já que o órgão federal permite,
por meio de solicitações diretas das Prefeituras, receber
equipamentos e componentes
de Informática, apreendidos
em operações por todo o País.
O mesmo vereador também solicitou ao Poder Executivo Municipal o planejamento
e execução da jornada de trabalho dos professores de PEB
I, em todos os níveis de ensino (creche e Ensinos Infantil
e Fundamental I), para a hora
aula de 50 minutos, proporcionando mais qualidade de
ensino e valorização do profissional do Magistério.

Na mesma sessão ordinária, em conjunto com o presidente do Poder Legislativo,
Mauro Frare (PSDB), Vinicios
Morás indicou a implantação
de um sistema de lembrete e
confirmação de consultas e
exames na Rede Municipal de
Saúde, capaz de enviar automaticamente lembretes por
SMS, e-mail ou telefone para
pacientes, um dia antes da
data marcada para a consulta e/ou realização de exames,
com o objetivo de reduzir o
índice de esquecimento destes
agendamentos, assim como
implicaria na economia dos
gastos públicos e diminuição
das filas de espera.

Divulgação FAC

Daniel Vieira, Felipe Motta e Túlio Beneton ficaram
impressionados com a organização da FAC
Na quinta, 23 de setembro,
a Faculdade Cerquilho (FAC)
recebeu a visita do prefeito do
munícipio de Jumirim, Daniel
Vieira (DEM), e do presidente
da Câmara, Felipe Motta e Silva (PV), além do vereador Túlio
Beneton (DEM).
Prefeito e vereadores conheceram as instalações da
faculdade acompanhados pela
diretora Ana Claudia Monéia e
pelas professoras Juliana Brechó e Maria Conceição Dal Bó
Vieira.
Os convidados ficaram
impressionados com a organização e estrutura que a faculdade oferece aos alunos. Na
ocasião, foi discutida a possibilidade de parceria entre a

Prefeitura de Jumirim e a FAC,
o que beneficiaria muito os
funcionários, dependentes e
até munícipes de Jumirim.
“Compartilhando desejos e
ideais de desenvolvimento humano e da sociedade, a Faculdade Cerquilho estará sempre
à disposição para projetos e
ações em prol da nossa sociedade”, afirmou a diretora da
FAC.
Vale ressaltar que a instituição proporciona formação
presencial pelos cursos de Direito, Psicologia, Enfermagem,
Engenharia Civil e Odontologia, e destaca-se na qualidade
de ensino comprovada pelos
resultados das avaliações dos
cursos pelo MEC.

8 Sexta-feira, 1º de outubro de 2021

Nossa Folha . 62 anos
TODOS OS DIAS COMBINAM
MUITO COM VINHO
A Vino di Vita tem as melhores opções em vinhos,
espumantes e acompanhamentos, além de
muitas promoções. E podemos levar até você.
Entrega para Tietê e Cerquilho (sujeito a taxa).
Solicite nosso cardápio digital pelo

(15) 99638-8641.

COVID-19

‘Dia V’ mobiliza para aplicação de segunda dose
Objetivo é a aplicação da segunda dose da vacina e a atualização dos registros de vacinação na plataforma VaciVida
O governador João Doria
(PSDB) anunciou na quarta,
29 de setembro, o “Dia V” de
vacinação contra covid-19. A
iniciativa, em parceria com os
645 municípios, ocorrerá amanhã, 2 de outubro, e tem como
objetivo a aplicação da segunda dose da vacina e a atualização dos registros de vacinação
na plataforma VaciVida.
Mais de cinco mil pontos
de vacinação no Estado estarão abertos, das 7 às 19 horas,
para a aplicação exclusivamente destas doses neste sábado.
Portanto, consulte a programação e horários de funcionamento dos postos.
As Prefeituras também poderão aplicar a terceira dose
nos idosos, de acordo com o
calendário vigente, e que já tomaram duas doses em fevereiro ou março. Um segundo “Dia
V” de imunização ocorrerá em
16 de outubro.
De 1º a 29 de outubro, em
todo o Estado de São Paulo,
também será realizada a Campanha de Multivacinação para
crianças e adolescentes, menores de 15 anos.
De acordo com o cronograma de imunização, a Secretaria
de Saúde e Medicina Preventiva de Tietê anunciou que haverá vacinação hoje, 1º de outubro, das 8 às 12 horas, com a
segunda dose da AstraZeneca
para aqueles que receberam a
primeira até 9 de julho, além
dos agendados ou faltosos.
Neste mesmo dia, em Tietê,
das 13 às 16 horas, ocorrerá a
antecipação da segunda dose
da Pfizer para aqueles que fo-
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Até ontem, 30 de setembro, Tietê já
tinha aplicado 56.450 doses
ram vacinados com a primeira
dose até 31 de julho, além dos
agendados ou faltosos.
Amanhã, 2 de outubro, das
8 às 12 horas, haverá aplicação da segunda dose da Pfizer
para todos aqueles que receberam a primeira até 31 de julho.
Na segunda, 4 de outubro,
ocorrerá a repescagem da primeira dose para quem tem
18 anos ou mais e que ainda
não tomou a primeira dose, incluindo gestantes e puérperas.
Neste dia, das 8 às 12 horas,
serão atendidos os nascidos
de janeiro a junho e, das 13 às
16 horas, os nascidos de julho
a dezembro.
A imunização ocorre no ginásio “Acácio Ferraz”, na Nova
Tietê. Pede-se que seja feito o
pré-cadastro no site https://
vacinaja.sp.gov.br/ e apresen-

te cópia do comprovante de
endereço e do CPF.
Em Cerquilho, hoje, 1º de
outubro, das 7h30 às 11h30 e
das 13 às 15 horas, a Secretaria de Saúde imunizará idosos
com 60 anos ou mais com a
terceira dose, além de gestantes e puérperas até 45 dias
pós-parto.
Pede-se a apresentação de
cópia de documento pessoal
com foto e CPF e do comprovante de residência.
Os novos locais de vacinação são os seguintes: UBSF
Centro; UBSF Di Nápoli; e UBSF
Parque Alvorada.
Já a Prefeitura de Jumirim,
até o fechamento desta edição,
não havia divulgado o cronograma de vacinação.
VACINÔMETRO - Tietê,
Cerquilho, Laranjal Paulista e

Jumirim seguem na imunização contra a covid-19. Até ontem, 30 de setembro, somando todo o público-alvo, em
Tietê já tinham sido aplicadas
56.450 doses; em Cerquilho,
o número era de 67.587 vacinados; em Laranjal Paulista,
40.661; e, em Jumirim, somavam 4.834 imunizados.
Vale constar que estes
dados foram publicados na
página do Vacinômetro do
Governo do Estado. É importante ressaltar, ainda, que estes números relacionados aos
municípios paulistas podem
ser acompanhados no site vacinaja.sp.gov.br/vacinometro.
BOLETINS - Novos números relacionados à covid-19
foram divulgados pelas Secretarias de Saúde de Tietê,
Cerquilho, Jumirim e Laranjal
Paulista. Até ontem, 30 de setembro, Tietê registrava 4.086
casos confirmados, sendo
3.962 curados e 10 em recuperação, além de 114 óbitos.
Já Cerquilho acumulava
até esta quarta, 29 de setembro, 6.597 casos confirmados,
6.286 curados e 148 em recuperação. O número de mortes
era de 161 óbitos.
Em Jumirim, até ontem, 30
de setembro, os casos confirmados de covid-19 somavam
602 pessoas positivadas, tendo 594 curadas, sete pessoas
em isolamento e oito óbitos.
Já a cidade de Laranjal Paulista registrava até quarta, 29
de setembro, 5.481 casos confirmados, com 5.286 pacientes
curados, 80 em recuperação e
115 óbitos.

HOMENAGEM

A influência e o legado do
doutor Freddie Fu
Fotos divulgação

A Ortopedia e a Medicina
Esportiva Mundial perderam
na sexta, 24 de setembro,
um dos seus maiores membros, se não o maior, doutor
Freddie Fu. Imigrante de
Hong Kong, estabeleceu-se
em Pittsburgh, nos Estados
Unidos, e lá brilhou como
professor e cientista, desenvolvendo técnicas de reparo
na área de joelho, ombro e
tendão de Aquiles de atletas
e não-atletas. Sempre aprendeu, ensinou e promoveu
algo para melhorar a vida
dos pacientes, dos colegas, dos seus pupilos e da comunidade. Publicou centenas de livros e artigos, tendo mais de 60.000
citações pelos maiores pesquisadores ortopédicos, com destaque sobre o ligamento cruzado anterior do joelho, o que fez da
Universidade de Pittsburgh líder mundial em pesquisa sobre o
mesmo por mais de 40 anos.
Sempre recebeu bem os brasileiros, assim como já esteve
em diversos cursos e congressos no Brasil. A última vez, em
2019, foi homenageado no Congresso Brasileiro de Ortopedia e
Traumatologia realizado em Fortaleza.
Ortopedista em Tietê, doutor Fabio Peres de Lima teve oportunidade de acompanhá-lo em Pittsburgh, em 1998, e o relata
como uma figura enérgica e brilhante.
“Doutor Freddie Fu faleceu novo, aos 70 anos, vítima de
complicações de melanoma. Deixa uma influência monumental
e um legado profundo”, destacou doutor Fábio Peres de Lima.

FAC promove espaço de apoio psicológico e diversão junto à Casa da Criança

A Faculdade Cerquilho
(FAC) promoveu no sábado,
25 de setembro, um megapiquenique para atender a Casa
da Criança e do Adolescente.
O evento ocorreu em comemoração ao encerramento do
primeiro módulo do projeto

da PsicoFac, no qual a professora Sandra Arca dirige uma
roda de apoio psicológico às
cuidadoras da Casa da Criança e do Adolescente.
Nos encontros anteriores,
a professora Sandra Arca, juntamente dos alunos do curso
de Psicologia, criaram espaços
para compartilhamento de vivências e desafios vividos no
contexto do trabalho, promovendo, assim, a valorização
do profissional e o cuidado
com a saúde mental. Simultaneamente, a professora Anna
Carolina Monéia, com alunos
dos cursos de Enfermagem e
Psicologia, acompanhavam as
crianças atendidas pela entidade.
No primeiro encontro
com as cuidadoras, realiza-

do em 4 de setembro, houve
uma sessão de yoga a fim de
promover um relaxamento e
um despertar para a necessidade do autocuidado. Desde
então, diversos temas foram
trazidos à roda com a professora e psicóloga Sandra Arca,
como família, trabalho, lazer
e saúde mental. Nas palavras
de uma das cuidadoras, “essa
oportunidade de aprendizado
será levada para a vida, no seu
uso diariamente”.
Para o encerramento desse
primeiro módulo, foi atendido o pedido das crianças em
realizar um piquenique, com
comidas gostosas e diversão!
Alunos, docentes e equipe
técnica, bem como vários comércios que fizeram doações,
se reuniram na iniciativa de

proporcionar uma manhã bastante divertida. Com salgados,
frutas e doces, o piquenique
atingiu as expectativas das
crianças, assim como arrecadou muitos alimentos, entregues à entidade.
O entretenimento das
crianças ficou por conta das
brincadeiras com alunos da
FAC e equipe, assim como
tiveram piscina de bolinhas,
truques do cão Thor e pinturinhas no rosto.
Para a professora Anna Carolina, “foi um imenso prazer
poder proporcionar essa manhã tão deliciosa e criar vínculos com as crianças. Mesmo
que cedo, é muito importante
para a criança entender o espaço da faculdade e da Educação como algo prazeroso. Por-

Fotos divulgação

tanto, para nós, da FAC, fica
somente o sentimento de gratidão à Casa da Criança e fo
Adolescente, aos alunos, pro-

fessores e todos que fizeram
parte desse momento, por
doações ou presencialmente”,
ressaltou a professora.
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Nilton Cesar Denardi fez
aniversário na terça 21
de setembro, junto da
esposa Glaucia, do filho
Rafael e familiares

Luis Cresciulo trocou de
idade na quarta, 28 de
setembro, ao lado da
esposa Livia, da filha
Helena e família

Os pais Guilherme e
Keila e o irmão Gabriel
felicitam Sara Santarém
pelo aniversário na
quarta, 28 de setembro

Gyovanna Andrade
completou 16 anos na
quarta, 28 de setembro,
na companhia dos
familiares e amigos

Ana Maria Flora Melaré
recebe as felicitações do
marido Afonso, dos filhos
e familiares nesta sexta,
1º de outubro

Ide Fernandes Grando
assopra velinhas nesta
sexta, 1º de outubro,
junto do marido Ico, do
filho Vitor e da família

Lígia Pilon comemora
aniversário hoje, 1º de
outubro, na companhia
dos filhos, dos netos e
dos familiares

Vânia Maria Scudeler
Pilon brinda nova idade
hoje, 1º de outubro, ao
lado do marido Du Pilon
e de toda a família

Os pais Stefânia e
Ricardo e o irmão Gabriel
parabenizaram Veridiana
Amorim Requena pelo
aniversário hoje, dia 1º

Viviane Rapete Canatelli
vira o calendário nesta
sexta, 1º de outubro, e
festeja com o marido,
os filhos e os familiares

Ana Carolina Fabri rasga
folhinha neste sábado,
2 de outubro, junto do
marido Duda, dos filhos
Marina e Felipe e família

Ana Luiza Viudes da
Silva completa sete
anos amanhã, dia 2,
na companhia dos pais
Nayara e Danilo

Elsa Serafim Pizzol
brinda mais um ano de
vida neste sábado, dia 2,
com o marido Valeriano
e os filhos Júlia e Pedro

Franco Aurélio Raviccini
aniversaria amanhã,
2 de outubro, e recebe
os cumprimentos da
família e dos amigos

Giovana Módolo Calça
completa 15 anos neste
sábado, dia 2, ao lado
dos pais Patrícia e Fábio
e da irmã Gabriela

Henrique Bíscaro Goldoni
assopra velinhas neste
sábado, dia 2, junto dos
pais Estela e Moacyr e
dos familiares

Milene Maria Giovanetti
aniversaria amanhã,
2 de outubro, com o
marido Fernando, o filho
Nícolas e a família

Murilo Moretti troca de
idade amanhã, dia 2,
e recebe o carinho da
namorada Ana Elisa, da
filha e dos familiares

Priscilla Viegas-Wendt
muda de idade neste
sábado, 2 de outubro,
ao lado do marido Cory
Wendt e do filho Joseph

Ricardo Sacconi Pupato
aniversaria amanhã, 2
de outubro, e ganha os
parabéns dos familiares
e dos muitos amigos

Zacarias Pedro Simão
festeja aniversário neste
sábado, dia 2, com a
esposa Clarice e os filhos
Anderson e Leandro

Zeca Grando brinda nova
idade neste sábado,
dia 2, na companhia da
esposa Clélia, dos filhos,
do neto e da família

Ana Rita da Silva celebra
aniversário no domingo,
3 de outubro, e recebe os
parabéns dos familiares
e dos amigos

André Pietrobom troca
de idade neste domingo,
dia 3, junto da esposa
Paula Nogueira, do filho
Lucca e de toda a família

Celso Jabur será
festejado pela esposa
Bete, pelas filhas, pelos
genros e pelos amigos
neste domingo, dia 3

Luis Eduardo Florian
(Dudu) muda de idade
neste domingo, 3 de
outubro, na companhia
da família e dos amigos

Os familiares e a
equipe da Vino di
Vita parabenizam Elis
Marina pelo níver neste
domingo, 3 de outubro

Emanoelly Lopes rasga
folhinha neste domingo,
3 de outubro, e receberá
os parabéns do amigo
Tano Almeida

Gustavo Volpatto
Canavezi, filho de
Juninho e Flaviana,
completa quatro anos
neste domingo, 3

O marido César Polano e
os filhos Lucas e Pedro
parabenizam Kely Ribeiro
pelo aniversário neste
domingo, 3 de outubro

Laura Cláudio recebe
beijos e abraços da filha
Yara e dos netos Ana
Laura, Yan e Bruno neste
domingo, 3 de outubro

Leonor Rondinelli
celebra aniversário neste
domingo, 3 de outubro,
ao lado do marido José
Pilon e dos familiares

Lucas Peruca completa
nove anos no domingo,
dia 3, ao lado dos pais
Érika e Marcos, da irmã
Rafaela e da família

Magali Terezinha Gaiotto
Alves receberá flores
e telefonemas pela
passagem do aniversário
amanhã, 3 de outubro

Paulo Reginato faz
75 anos neste domingo,
dia 3, na companhia da
esposa Vilma, dos filhos,
das netas e familiares

Pietro Barreira Fakri
aniversaria no domingo,
3, junto dos pais Mônica
e Fellipe e dos irmãos
Donatella e Lorenzo
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Raquel Mariano
Bazelotto troca de idade
neste domingo, dia 3,
e recebe o carinho da
família e dos amigos

Rosângela Botêga
apaga velinhas neste
domingo, 3 de outubro,
ao lado do filho Lucas e
dos familiares

Sérgio Andrade Marques
muda de idade neste
domingo, dia 3, junto
dos filhos Caio, Beatriz
e Giovana e familiares

Alice Mansani Viegas,
filha do casal Priscila e
Rodrigo, completa cinco
anos na segunda, dia 4,
junto de toda a família

O marido Neto, o filho
Pedro e os familiares
parabenizam Bruna Natel
Perez por mais um ano
nesta segunda, dia 4

Celi Fidelis Barbieri
troca de idade na
segunda, 4 de outubro,
e recebe os parabéns dos
familiares e amigos

César Lourenço rasga
folhinha na segunda, 4
de outubro, e brinda a
data com a mãe Iza, os
irmãos e a família

Claudia Módena assopra
velinhas na segunda,
4 de outubro, na
companhia do marido
Leandro e familiares

Dalton Dorighello celebra
nova idade na segunda,
dia 4, ao lado da esposa
Mariana, da filha Olívia
e de toda a família

Familiares e amigos
cumprimentam
Edmara Godoy pela
comemoração na
segunda, 4 de outubro

Emerson Gaiotto rasga
folhinha na segunda, dia
4, junto dos pais Isaura
e Claudio, das irmãs e
das sobrinhas

Fernando Peltrin
aniversaria na próxima
segunda, 4 de outubro,
na companhia da esposa
Adrieli e da família

Isabelle de Oliveira
assopra velinhas na
segunda, 4 de outubro,
na companhia dos pais
Osinaldo e Glayse

Os pais Anabete e
Baltazar, os irmãos e o
namorado parabenizam
Jade Fernandes na
segunda, 4 de outubro

A mãe Vânia, o irmão
Gustavo e os amigos
parabenizam Lucas
Augusto Alsaro Vicentim
na segunda, dia 4

Talão Madeira celebra
nova idade na segunda,
4 de outubro, com os
filhos Helena e Tales, a
família e os amigos

Thiago Cancian Grigolon
assopra velinhas na
segunda, dia 4, junto dos
pais Geraldo e Cida e
da irmã Fernanda

Andrea de Nadai brinda
mais um ano de vida na
terça, 5 de outubro, ao
lado do marido Edson e
da filha Heloísa

A esposa Rosa e os
filhos Robson e Jackeline
parabenizam Durval
Della Torre na terça,
5 de outubro

Eduardo Goldoni Belotto
festeja aniversário na
terça, 5 de outubro, na
companhia da esposa
Juliana Teles e da filha

Fábio Soldera apaga
velinhas na terça, 5 de
outubro, ao lado dos
pais Beto e Cristina, dos
irmãos e dos amigos

Laura Amaral completa
10 anos na terça, dia 5,
na companhia dos pais
Luciana e Ju, do irmão
Pedro e dos familiares

A esposa Érika, a filha e
os familiares felicitam
Luís Henrique Pontes
pelo aniversário na
terça, 5 de outubro

Mirela Biscalchim
Pasquali, filha de
Cristiane e Fábio, vai
completar sete anos na
terça, 5 de outubro

Nilton Luiz Gaiotto
apaga velinhas na terça,
5 de outubro, ao lado da
esposa, dos filhos, dos
netos e da família

Brinde da terça, dia 5,
será para Patrícia Soares
de Camargo Esótico,
esposa de Lirol e
mãe de Lirinho

Roberta Crossati celebra
nova idade na terça,
dia 5, na companhia do
marido Claudio, da mãe
Edna e dos familiares

O marido Cláudio, o filho
e toda a família felicitam
Sílvia Búffalo por mais
um ano de vida na terça,
5 de outubro

Stella Mazzer rasga
folhinha na terça,
5 de outubro, e
será festejada pelos
familiares e pelos amigos

Ana Lúcia Corradi Mazzer
troca de idade na quarta,
dia 6, junto dos filhos
Isabella, Ana Paula e
André e da família

Ana Rosa Simões vai
receber o carinho do
marido, dos filhos, das
netas e das noras na
quarta, 6 de outubro

Andreia Pasquoto Lopes
assopra velinhas na
quarta, dia 6, ao lado do
marido Serginho e dos
filhos Luana e Mateo

Eliane Oliveira celebra
mais um ano de vida na
quarta, 6 de outubro,
junto do marido Rodrigo
Calegare e familiares

Emilene Thomaz recebe
os parabéns do marido
Zeka, do filho Caetano
e de toda a família na
quarta, 6 de outubro

Flávia Cuan Sanches
completa 11 anos na
quarta, dia 6, ao lado dos
pais Regiane e Fernando
e do irmão Felipi

Gerson Butignoli Junior
aniversaria na quarta,
dia 6, na companhia dos
pais Gerson e Adriana e
do irmão Gabriel

Giovanna Neto troca de
idade na quarta, 6 de
outubro, e comemora
com os pais Daniel e
Paula e os familiares

José Geraldo Fabri (Dau)
rasga folhinha na quarta,
dia 6, junto da esposa
Valéria, do filho Artur e
de toda a família

Marcos Rodrigues será
festejado pela mãe
Lucilene, pelos irmãos e
familiares na quarta,
6 de outubro

Murilo Vasquez apaga
velinhas na quarta, 6
de outubro, ao lado dos
pais Lincoln e Wânia, do
irmão Danilo e família

Nilce Dela Torre muda o
calendário na quarta, 6
de outubro, e recebe os
parabéns do namorado
George e dos familiares

O marido Toninho, a
filha Giovana e a família
cumprimentam Nylda
Ramalho na próxima
quarta, 6 de outubro
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Rafaela Antunes recebe
o carinho do marido
Noriel Zamuner, do filho
Pedro Henrique e da
família na quarta, dia 6

Rayssa Colodeto Fleury
completa 16 anos na
quarta, 6 de outubro,
junto do pai Tales, da
avó Vera e familiares

Roberta Tavares apaga
velinhas na quarta, dia 6,
ao lado do marido Sidnei
e das filhas Fernanda e
Giovanna

Rosani Camargo (Nani)
aniversaria na quarta,
dia 6, na companhia do
filho Rodrigo, da nora
Tamara e da família

Sérgio Toledo aniversaria
na quarta, dia 6, junto
da esposa Carlota, da
filha Raquel, dos netos
Isabel e Caio e do genro

Simoni Braga ganha
beijos e abraços dos
filhos Maria Luísa e
Álvaro e familiares na
quarta, 6 de outubro

O marido Rodolfo e toda
a família parabenizam
Tatiane Gaiotto pela
nova idade na quarta,
6 de outubro

Thais Foresto, da Clínica
Gaia, muda de idade na
quarta, 6 de outubro,
junto do marido Bruno
Cid e dos familiares

Adalberto Tozi rasga
folhinha na quinta, 7
de outubro, ao lado da
esposa Lucia e dos filhos
Arione e Ana Teresa

Adriana Leite brinda
mais um ano na quinta,
7 de outubro, na
companhia da família e
dos amigos de trabalho

Alessandro Stendardi
aniversaria na quinta,
7 de outubro, junto da
mãe Marlei, da namorada
Julia e dos amigos

A esposa Mayra, a filha
Antonella e familiares
parabenizam Caio Martin
que festeja nova idade
na quinta, 7 de outubro

Damana Rodrigues, do
jornal NOSSA FOLHA,
aniversaria na quinta,
7 de outubro, e recebe
o carinho da família

Enio Saccon recebe os
cumprimentos da esposa
Jussara, da filha Yasmin,
dos familiares e amigos
na quinta, 7 de outubro

Os pais Neusa e Luiz
Américo, a irmã Nicolle
e o namorado Samuel
felicitam Eduarda
Brancher na quinta, dia 7

Esther Takakuwa será
festejada pelo marido,
pelos filhos e por toda
a família na próxima
quinta, 7 de outubro

Hildemar Martin vira o
calendário na quinta,
7 de outubro, junto da
esposa Mabel, dos filhos
e dos familiares

Jardel da Silva brinda
mais um ano de vida na
quinta, 7 de outubro, ao
lado da esposa Mara, dos
filhos e da família

Bolo da quinta, dia 7,
será para Martinho
Cancian, que receberá os
parabéns da esposa Cida
e dos familiares

A família e os amigos
felicitam Marcelo Valim
pela nova idade a ser
comemorada na próxima
quinta, 7 de outubro

Murilo Homem de Mello
fica mais velho na
quinta, 7 de outubro, na
companhia da esposa,
dos pais e da família

Renato Bordenale Filho
celebra mais um ano de
vida na quinta, dia 7,
junto da filha Ana Flávia
e da namorada Célia

Therezinha Dal Pozzo
assopra velinhas na
quinta, 7 de outubro,
ao lado do marido, dos
filhos e dos netos

Wellington Bertola será
festejado pela esposa
Alina e pelos filhos
Alice e Artur na quinta,
7 de outubro

BODAS

Ana Maria
e Sérgio

Elza e
Valeriano

Susie e Carlos
José

Valdir e
Marli

Ivana e
Nivaldo

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Ana Maria Ciampolini
Pereira Leite e Sergio Luiz Pereira
Leite celebraram 50 anos de união
na segunda, 27 de setembro, ao lado
das filhas Marie e Naninha e família.
Os amigos do Nossa Folha parabenizam o casal pelas Bodas de Ouro!

Em Tietê, Elsa Maria Serafim Pizol e Valeriano Antônio Pizol completarão 33 anos de casados hoje, 1º
de outubro, junto dos filhos Pedro e
Júlia e familiares.
O jornal Nossa Folha felicita o casal pelas Bodas de Quartzo Fumê!

Em Cerquilho, Susie Camargo Machado e Carlos José Pacheco festejarão 11 anos de união neste sábado, 2
de outubro, e receberão os parabéns
do filho Francisco (Cisco) e família.
Recebam do Nossa Folha os cumprimentos pelas Bodas de Almandina!

Em Tietê, Valdir Saccon e Marli Capellini brindarão 37 anos de amor e
cumplicidade na terça, 5 de outubro,
ao lado dos filhos Polliana, Marianna
e Gabriel, da neta Helena Maria, do
genro Vinícius e da nora Stefanie. Parabéns pelas Bodas de Heliodoro!

Em Cerquilho, Ivana Denise Módolo Silveira e Nivaldo Braz Silveira
comemorarão 32 anos de enlace na
quarta, 6 de outubro, na companhia
do filho Giovanni, da nora Flavia e
família. Seguem do Nossa Folha as
felicitações pelas Bodas de Rodolita!

Flávia e Félix

Gisele e Fernando

Luiz Alfredo e Raquel Alan e Carla

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Flávia Alberta Gaiotto Melaré e
Félix de Andrade Melaré celebrarão 15 anos de
união na quinta, 7 de outubro, e receberão os
parabéns dos filhos Enrico e Giuliano e familiares. Os amigos do Nossa Folha parabenizam o
casal pelas Bodas de Água Marinha!

Em Tietê, Gisele Vieira da Cruz e Fernando
Cruz completarão 15 anos de casados na próxima quinta, 7 de outubro, junto dos familiares e
dos amigos.
O jornal Nossa Folha felicita o casal pelas
Bodas de Água Marinha!

Em Tietê, Luiz Alfredo Malavasi Sebastiani e
Raquel Mantuaneli Belaz Sebastiani festejarão
15 anos de união na quinta, 7 de outubro, ao
lado dos filhos Pedro Henrique, Luiz Otávio e
Maria Luíza. Recebam do Nossa Folha os cumprimentos pelas Bodas de Água Marinha!

Em Piracicaba, Alan Campos e Carla Jabur
brindarão quatro anos de amor e cumplicidade
na quinta, 7 de outubro, na companhia do filho
Davi e da família.
Seguem do Nossa Folha as felicitações pelas
Bodas de Cristal de Rocha!
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FÉ E TRADIÇÃO

Comunidade católica celebra São Benedito em Tietê
Diferentemente neste ano, devido a pandemia da covid-19, algumas adaptações foram realizadas para que a programação pudesse ser mantida.
Fotos Adriano Bocão e Tano Almeida

Missa ocorreu no pátio do Largo São Benedito
em virtude da pandemia
Em Tietê, a Paróquia Santíssima Trindade, por meio da
Comissão da Capela de São Benedito e dos festeiros, realizou
o encerramento das festivida-

des em louvor a São Benedito.
No município, há 153 anos
é costume e tradição celebrar
São Benedito sempre no último domingo do mês de setem-

Distanciamento social e protocolos de higiene e
segurança foram adotados
bro. Nesta data, as tradições
que norteiam a memória deste
santo pertencem ao calendário
religioso e cultural da cidade.
No encerramento da pro-

gramação em homenagem a
São Benedito, além das bênçãos, houve levantamento do
mastro, missa solene campal,
assim como carreata com o an-

Há 153 anos Tietê celebra a tradição
de festejar São Benedito
dor do santo e a relíquia pelas
ruas da cidade.
Na parte recreativa, pelo
formato drive-thru, houve a
venda de combos. Diferente-

mente neste ano, devido a pandemia da covid-19, algumas
adaptações foram realizadas
para que a programação pudesse ser mantida.

PROGRAMAÇÃO

SBT VTV

Santa Teresinha é
celebrada em Tietê

Sara Santarém está na 2ª temporada
da série Floresta Week

Arquivo pessoal

Com o tema “Santa Teresinha: jovem de fé, esperança e
caridade”, a cidade de Tietê celebra a padroeira das missões
junto aos noviços e à comunidade religiosa do Seminário
Redentorista. A festa iniciou-se na quarta, 29 de setembro,
e se estende até este domingo,
3 de outubro.
A programação conta com
as celebrações diárias do tríduo, sempre às 19h30.
Nesta sexta, 1º de outubro, às 19h30, com o tema “É
Tempo de Viver e Renovar a
Esperança” haverá a terceira
noite do tríduo com a participação das Pastoral Familiar,
do ECC, ENS e famílias.
Neste sábado, 2 de outubro, a partir das 16 horas, os
devotos de Santa Teresinha
sairão em carreata pelas ruas
e avenidas da cidade.
Neste domingo, 3 de outubro, dia festivo em louvor a
Santa Teresinha, haverá missa às 7h30, às 10 horas e às
18 horas, com o tema “Santa
Teresinha: Jovem de Fé, Esperança e Caridade” e o celebrante será o padre Rimar
Diniz e a Paróquia Santíssima
Trindade, a convidada.
Na parte recreativa, neste
mesmo dia, ocorrerão as vendas dos combos de almoço,

das 10h30 às 14 horas, além
de venda de deliciosas sobremesas.
Já o bazar de Santa Teresinha está marcado para ocorrer no sábado, 23 de outubro.
Vale lembrar que a abertura, o encerramento e a carreata
também contarão com a transmissão da Rádio Comunitária
Cidade FM.
Para o padre Rosivaldo
Mota, missionário redentorista, as festividades da padroeira é uma oportunidade ímpar
para evangelização e conversão de corações por meio do
testemunho da santa Doutora
da Igreja. “Vivemos tempos de
grandes desafios mundo afora e poder festejar a padroeira das missões é um sinal de
novo vigor para Aquele que
primeiro nos amou e nos convida a servir aos mais pobres e
abandonados”, explica.
Entre os devotos, a expectativa vem acompanhada de
alegria em poder se reunir
novamente para celebrar. “Estamos animados e ansiosos,
pois, apesar do tempo de pandemia, já houve uma flexibilização e mais pessoas poderão
participar das celebrações em
nossa igreja”, vibra Maria José
Lara, coordenadora de Pastoral da comunidade.

“Ligação Direta em Virgínia
Woolf” é a segunda temporada
da série Floresta Week, Área
Restrita, e promete revelar
muitos mistérios, mostrar as
reais histórias dos personagens e divertir você e sua família.
A série passará no SBT VTV
todo sábado a partir de amanhã, 2 de outubro, às 13h15, e
também estará disponível no
Youtube no canal da Floresta
Week.
Este programa conta com
a direção de André Corrêa e
texto de Fernanda Schiavo, e
tem atuação da atriz tieteense Sara Santarém, uma garota
muito talentosa que vai brilhar
nas telinhas do SBT VTV, mostrando todo o seu profissionalismo ao interpretar a personagem Valentina.
Na Floresta Week, Valentina é uma personagem muito
autêntica que conquista o público com tanta generosidade,
sem falar que traz muitos en-

Foto acervo pessoal

Na Floresta Week, a tieteense Sara Santarém
é a Valentina
sinamentos.
Vale destacar que, quem
não assistiu a primeira temporada, ela está toda disponível
no canal da Floresta Week no
Youtube.

BIOGRAFIA - Sara Santarém começou a atuar, em
2015, com apenas cinco anos
no filme “Trem Fantasma”, de
Guilherme Motta e Claudete
Pontes, gravado em Tietê e exi-

bido várias vezes na TV Cultura.
Depois, atuou nos curtas
metragens “Cana”, de Giovani
Belotto, em 2017, em “João e
Nina”, de Rachel Aranha, em
2018, e, no “Fome”, de Felipe
Fré, em 2019.
Pela atuação no curta
“Fome”, conquistou o Prêmio
“Criança Revelação” no Festival de Cinema “VI Curta Salto”,
ainda em 2019.
Sara Santarém também
já fez figuração nas novelas
“Cúmplices de Um Resgate” e
“As Aventuras de Poliana”, do
SBT, além de curso de atores
voltado para cinema e televisão desde 2017, na DMCTV, em São Paulo. Também
atuou no filme publicitário da
Associação Comercial e Empresarial de Tietê (Acet), em
Tietê, em 2020, pertencente
à campanha que incentivou a
compra no comércio local e já
chegou a ser reportagem do
Nossa Folha.

EM TIETÊ

Festividades de Nossa Sra. Aparecida começam dia 3
Em Tietê, de 3 a 12 de outubro, a Paróquia Nossa Senhora
Aparecida realiza a programação em homenagem a padroeira do Brasil.
Neste domingo, 3 de outubro, às 8 e às 19 horas, ocorrerá missa com início da novena
com o pároco padre Valdir Machia Serafim.
Na segunda, 4 de outubro,
às 15 horas, haverá reza do
terço com a participação do
setor Paraíso e, às 19h30, novena, sob o comando do padre
Santo Candido.
Na terça, 5 de outubro,
também às 15 horas, será realizada reza do terço pelo Brasil
com a participação do setor
Bonanza II e, às 19h30, novena

com o padre Pedro Paulo Dal
Bó (CSsR).
Na quarta, 6 de outubro, às
15 horas, haverá a reza do terço pela Igreja do mundo com
a participação do setor Paraíso
e, às 19h30, novena com o padre Claudinei Barbosa.
Na quinta, 7 de outubro,
às 15 horas, ocorrerá a reza
do terço pelas crianças com a
participação do setor Vila Fiori
e, às 19h30, novena com o diácono Lucas Nunes.
Na sexta, 8 de outubro, às
15 horas, será realizada a reza
do terço pelos governantes
com a participação dos setores
Bonanza I e II e, às 19 horas,
novena com o diácono Claudinei Sousa.

No sábado, 9 de outubro,
às 19 horas, haverá missa e
novena com o pároco padre
Valdir Machia Serafim.
Na parte recreativa, no sábado, 9 de outubro, às 19 horas, ocorrerá a Noite do Pastel
e sobremesa.
No domingo, 10 de outubro, às 8 horas, terá missa e, às
19 horas, missa e novena com
o pároco padre Valdir Machia
Serafim.
Na segunda, 11 de outubro,
às 15 horas, ocorrerá a reza do
terço pelas famílias com a participação do setor Paraíso e, às
19h30, novena com o diácono
Bruno Bressani Navarro.
Na terça, 12 de outubro,
Dia da Padroeira, a missa so-

INDICADOR PROFISSIONAL
CIRURGIÕES - DENTISTAS

lene será realizada, às 8 horas,
no novo salão de festas, sob o
comando do padre Rosivaldo
Motta (CSsR). Às 12 horas, haverá reza do terço presencial
e online com o pároco padre
Valdir Machia Serafim e os diáconos Claudinei Sousa e Bruno
Navarro.
Às 17 horas, terá missa solene no novo salão de festas
com participação dos festeiros
e da comissão, sob comando
do pároco padre Valdir Machia Serafim. Em seguida, às
19h30, a procissão carreata
percorrerá os bairros e as principais ruas da cidade.
Já o tradicional bazar será
realizado, em 20 de outubro,
às 9h30, no novo salão.

Sexta-feira, 1º de outubro de 2021

jornalnossafolha.com.br

13

DE 2 A 8 DE OUTUBRO

DROGAL (15)3282-7979
BIOGRAFIA

Conheça quem foi Elisa Alves do Nascimento
Nascida em 14 de janeiro de 1909, esta famosa tieteense e corintiana era filha de Benedito Alves Correa e de Justina Correa Alves
Elisa Alves do Nascimento foi considerada torcedora
símbolo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Amiga de
Antonio Pereira, um dos fundadores do clube, celebrizou-se pela dedicação e fidelidade
a esta veterana sociedade esportiva no período entre 1954
e 1977.
Intitulada a “grande voz
da torcida corintiana” era, na
simplicidade e no entusiasmo,
uma grande divulgadora do
nome da sua terra natal. Teve,
inclusive, merecidas as mais
diversas homenagens, inclusive poemas do escritor e jornalista Lourenço Diaféria.
Nascida em 14 de janeiro
de 1909, em Tietê, era filha de
Benedito Alves Correa e de Justina Correa Alves. Viveu nesta
cidade até os 10 anos, quando
foi para São Paulo trabalhar
como doméstica na residência
do juiz de Direito de Tietê, na
época, dr. Eugênio Rocha. Na
capital paulista, permaneceu
por cinco anos, quando retornou a Tietê , cidade que sempre visitou nos anos de sua
ausência por ocasião da Festa
do Divino Espírito Santo.
Em Tietê, trabalhou como
doméstica na residência do
médico dr. Nerval Ferreira
Braga. Tempos depois, novamente de volta a São Paulo,
Elisa casou-se com Benedito
Euclides do Nascimento, com
quem teve dois filhos: Dirce e
Benedito Euclides.
Sempre trabalhando como

Arquivo internet

Elisa Alves do Nascimento faleceu na Capital,
em 1º de agosto de 1987, aos 78 anos
doméstica e cozinheira, em
1945 ficou viúva e permaneceu por sete anos na casa do
patrão, dr. Arlindo Camargo
Pacheco. Mais tarde, empregou-se na propriedade da família Barbosa Ferraz, onde

permaneceu até aposentar-se,
com mais de 30 anos de serviço e já doente.
Consta em sua biografia,
que desde pequena, em Tietê,
Elisa gostava de futebol e frequentava um campinho próxi-

mo à Santa Casa. Na Capital,
graças a seu talento para culinária, não teve dificuldade de
conseguir trabalho e tornou-se
uma cozinheira muito requisitada e afeiçoou-se ao clube
paulistano, pelo qual torceu a
vida inteira.
Amava tanto o Corinthians
que, já casada, ia ao campo às
escondidas do marido. Depois
de viúva, Elisa dedicou-se de
corpo e alma ao clube alvinegro do Parque São Jorge, na
época, acompanhando-o por
todo o Estado de São Paulo.
Tornou-se assim torcedora
símbolo, tanto que assistia às
partidas de uma cadeira enumerada, mas jamais deixou de
frequentar as gerais, quando
conversava com os demais torcedores.
Sua última passagem por
Tietê ocorreu quando o Corinthians jogou com o Comercial
Futebol Clube. Depois disso,
morando no bairro Jardim Brasil, em São Paulo, permaneceu
15 anos sem visitar Tietê. Por
razões de saúde, em 1978, se
afastou dos estádios e do futebol, passando a viver com a
filha Dirce e netos.
Esta mulher tieteense, de
grande notoriedade para o Corinthians, faleceu na Capital,
em 1º de agosto de 1987, aos
78 anos, poucas horas antes
de seu time entrar em campo
para enfrentar o Santo André,
no Morumbi, pelo Campeonato Paulista.
Vale lembrar que, em 1977,

a Liga Tieteense de Futebol
promoveu no campo da Associação Esportiva São José, em
Cerquilho, a final do Torneio
“Elisa Alves do Nascimento”
entre a Associação Mocidade
Atlética (AMA) e o Esporte Clube Jumirim, sendo considerada uma das mais empolgantes
decisões de Campeonato Amador.
Naquela referida data, segundo Ademir Modanesi informou, a arbitragem ficou a cargo de José Renato de Oliveira
Fidalgo, árbitro da Federação
Paulista de Futebol, auxiliado
pelos assistentes Roberto Jacob e Argemiro Passos, da Liga
Piracicabana de Futebol.

Pelo AMA, jogaram Bigão,
Nenê, João Aguiar, Zaguinha,
Odair, Piçarra, Carlinhos, Edson, Xixico, Carlão, Didi, Arnaldo, Afonsinho, Aldo e Marcelo.
Pela equipe jumiriense, que
sagrou-se campeã, estiveram
em campo: Écio, Nanico, Gandula, Moises, Canhoto, Beto,
Alberto, Lúcio, Roberto, Nascimento, Kalú, Tô Flávio, Faísca,
Miguel e Cocito.
Na época, estavam à frente
da Liga Tieteense de Futebol:
Basílio Saconi Neto (presidente), Aparício Pasquoto, Durval
Manzini Paes, Antonio Tomazela, Luiz Antonio Souto, Luiz
Marciano de Camargo e Ademir Modanesi.

BATE-PAPO

Perfil entrevista
Maria Júlia Dias
Arquivo pessoal
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Simplesmente, padre Artur Silveira!
Por Deraldo Rodrigues (in memoriam)
Inesquecível padre Artur
Silveira foi pároco da igreja
matriz São José, em Cerquilho, no período de 1952 a
1961. Faleceu, aos 81 anos,
em 10 de agosto de 1961. Esteve gravado no DNA deste
ser a determinação de um religioso e cidadão de tamanha
importância na formação religiosa e, também, educacional
de muitos cerquilhenses.
Segundo conta Eloi Tedeschi, padre Artur abraçou a
luta pela criação e instalação
do ginásio, preparando no salão da igreja os alunos para o
primeiro exame de admissão
ao ginásio.
Isabel Pakes lembrava
também que padre Arthur se
preocupava com os jovens.
Foi iniciativa dele o parquinho
que, durante algum tempo,
funcionou ao lado da igreja.
Na época, único divertimento
para crianças e pré-adolescentes.
De acordo com Niuza Gonçalves, esse parquinho foi doado por dona Eloá do Valle
Quadros (lembro-me de haver

Acervo Deraldo Rodrigues

uma placa em que constava
isso).
Verdadeiramente, padre
Arthur marcou época! Foi polêmico e, por tantas razões, é
lembrado por essa frase dita

ao político Jânio Quadros ao
descer do trem e pisar em solo
cerquilhense: “Seja bem-vindo
ao chiqueirinho iluminado...”.
Liderava a oposição, que
contava com três cerquilhen-

ses: Gregório de Nadai, Arnaldo Rodrigues e Luiz Carlos
Dorighello.
O sepultamento de padre
Arthur ainda é um dos mais
marcante da história fúnebre de Cerquilho. Lembro-me
muito bem do som de luto na
voz do professor Moacir Modenezi e do seguimento pela
cidade por um número de
pessoas jamais visto. Para se
ter ideia, estava eu e minha
turma de primário da escola
“Professor João Toledo” - com
nossa querida professora Vicentina Salvador Reginato entrando no Cemitério velho e
o caixão com o corpo do santo
padre estava deixando a igreja matriz São José.
Fato quase recente: “Padre
Arthur está fazendo milagre!”
Esta frase ouvi de muita gente, entre elas, dos cerquilhenses Ariovaldo Vado Luvizotto
e Moacir Tomé. Já tinha confirmado esse fato, no nascimento dos meus filhos, cujo
médico teria dito que minha
esposa nunca seria mãe.
Saudades, padre Artur!

LÁ NO PASSADO

O TBT de hoje é...
Acervo Nossa Folha

O #tbtNossaFolha desta
edição traz uma foto de Delfino da Silva Pontes, nascido
em 31 de agosto de 1919.
Para quem não conheceu,
o pai de Delfino da Silva Pontes, Esaú Pontes, era dono
de todas as terras onde hoje
está localizada a Usina Pilon,
no bairro São Francisco, em
Cerquilho. Naquela época, ele
vendeu todo aquele patrimônio e veio viver em Tietê.
Com o passar do tempo,
Delfino, filho de Esaú, casou-se com Jenny Honório e, com
ela, teve três filhos: Esaú, Edson e Junior.
Delfino ingressou na Polícia Civil e trabalhou como
escrivão em Tietê e, posteriormente, em Sorocaba. Morreu

em um acidente na Rodovia
Castello Branco.
Quem se lembra do Ginásio Futebol Clube, que surgiu
por volta de 1935, tendo como
atletas Primo Luvizotto, Osvaldo de Toledo (Vavá Arruda),
Ruy Silveira Mello, Silas Toledo Cruz, Denir de Campos,
Orsini Toledo, José Martins
Bonilha (Zezico Bonilha), João
Joia (Biute), Eugênio Pires (Eugeninho Pires), Salvador Evangelista, Benedito Urso (Ditinho
Urso), Joaquim da Silva Pontes,
Nerval de Toledo, Delfino da
Silva Pontes, Orlando Giovaneti, Setubal, Geraldo e outros?
Esse esquadrão tinha uniforme com camiseta azul,
com o monogramo “G” ao
centro, e calção branco.

Maria Júlia Marques Dias nasceu, em 3 de abril de 1998, em
Tietê, sendo filha de Elaine Aparecida Rodrigues Marques e irmã
de João Paulo Marques Dias.
Bacharel em Direito formada pela Faculdade de Direito de Itu
e sendo técnica em Informática pela ETEC Tietê, atua como advogada em escritório próprio na cidade de Tietê.
Eu sou? Alguém que está sempre em busca de aprendizado e
em constante evolução.
Sinônimo de beleza? Amor-próprio.
Cantor e cantora? Vários! Mas entre os favoritos estão Ed
Sheeran e Maria Gadú.
Ator e atriz? Robert Downey Junior. Já atriz, não tenho preferência.
Sonho? Viajar para a Grécia.
Amor? Família.
Solidão? É aproveitar sua própria companhia.
Deus? Amor e acolhimento.
Religião? Espírita.
Filme? Qualquer filme de heróis.
Sonho de consumo? Viajar e conhecer o mundo inteiro.
Defeito? Impaciência e procrastinação.
Qualidade? Inteligência, sinceridade e perfeccionismo.
Lugar? Casa da avó.
Lazer? Sair com os amigos, assistir filme e ler.
Qual o livro de cabeceira? “Não nascemos prontos”, de Mário
Sérgio Cortella.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Perita criminal
ou policial militar.
Momento da vida para repetir? Minha viagem para Fortaleza
em 2020.
Alegria? Os momentos com a minha família e amigos.
Tristeza? Pandemia e a crise econômica.
Decepção? Serve como aprendizado.
Receita contra o tédio? Dois filhotes de cachorro.
Tem saudades do quê? Da infância.
Amizade é? Uma forma de amar.
Um(a) amigo(a) especial? Renata de Paula, considero amizade de outras vidas.
Palavra que riscaria do vocabulário? Arrogância.
Ídolo? Alguns colegas de profissão, que tenho como fortes
exemplos.
Frase? “Somos instantes”.
Nota 10 para: os profissionais da saúde na vacinação e cuidados para a covid-19.
Nota zero para: o Nego do Borel.
Um grande homem ou uma grande mulher? Minha mãe.
Planos para o futuro? Iniciar uma pós-graduação.
Recado? “Você não pode controlar todos os eventos que ocorreram com você, mas pode decidir por não ser diminuída por
eles” - Maya Angelou.

ASSINE E ANUNCIE

(15)3282-5133

14 Sexta-feira, 1º de outubro de 2021

Nossa Folha . 62 anos

