
Em Tietê, devido à pandemia da covid-19, na parte recreativa a quermesse será por drive-thru no sábado e domingo, 10 e 11 de outubro
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OPORTUNIDADES

RELIGIOSIDADE - Em Tietê, de 3 a 12 de outubro, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, localizada no bairro Paraíso, promoverá 
festa em louvor à padroeira do Brasil com o tema “Com Maria, em Família, revestir-se da palavra”. Festividades terão início neste 
sábado, 3 de outubro, com novena às 19 horas, na igreja matriz de Nossa Senhora Aparecida. Vale lembrar que, para estas celebra-
ções, haverá necessidade de retirada de senhas na secretaria da matriz. Confira a programação completa na Página 14
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Bicadinhas da semana Um mundo sem Deus é cruel!

PARA ENCERRAR

O homem está em “perigo” porque vive “como se Deus não 
existisse”, mesmo sabendo que o Divino Criador tem milhares de 
maneiras para estar presente na alma do ser humano. Por isso, 
não há dúvida, Deus precisa ser nossa grande companhia. Se não 
resolve tudo por nós é porque nos fez filhos e não escravos. Ele 
participa da nossa vida sem tomar posse dela, sem dificultar nos-
sa liberdade de escolha e decisão. Ele não nos livra das dificulda-
des, mas nos dá meios de enfrentá-las. 

Definitivamente, hoje e sempre, para muitos, falta a compre-
ensão de que Deus é amigo e só quer o nosso bem. Sua presença 
nos garante a força, a coragem e o discernimento para sabermos 
quando recuar ou avançar e, se falharem nossos meios humanos, 
suas mãos estarão sempre prontas.

Quantas vezes já não fomos carregados no colo para sair do 
atoleiro em que nos metemos? Quantas vezes já não sentimos 
Sua presença amiga diante das dificuldades? Quantas vezes Ele 
não nos tirou da beira dos abismos?

Para estes que vivem como se Deus não existisse, fica o ensi-
namento de que este Ser Divino é só Amor. Além disso, preenche 
o coração das pessoas com valores e virtudes que se refletem em 
seus comportamentos. Quem O ama são pessoas boas, humanas, 
solidárias, fraternas, disponíveis e abertas à caridade. São verda-
deiros fiéis, sempre dispostos a colaborar, a amenizar dificulda-
des e sofrimentos. São muitos, felizmente! Estes contemplam to-
das as idades e todas as camadas sociais. São pessoas que fazem 
a vontade de Deus e seguem o Evangelho da Vida. 

Saiba que no coração que tem Deus o mal não tem voz nem 
vez. Infelizmente, se o mundo não é um paraíso, se a justiça é 
apenas um sonho e a paz uma utopia é porque falta Deus na 
sociedade, falta Deus nas pessoas. O resultado é que sobram 
maldade, indiferença, exploração, mentira, ódio, disputa e guer-
ra. Sobrevivem os grandes e poderosos, cedem os pequenos e 
indefesos. 

Um mundo sem Deus, infelizmente, é um mundo triste, amar-
go, cruel, desumano, vingativo e interesseiro. Uma sociedade sem 
Deus é infeliz e fadada a desaparecer. Por tantas razões, o mundo 
precisa se humanizar, aceitar que Deus deve fazer parte da nossa 
vida, como Criador e Pai, como amigo e companheiro, como úni-
ca fonte da graça, capaz de tornar o peso da vida mais suave e 
a felicidade possível. É urgente, portanto, que coloquemos Deus 
em nosso dia a dia e colaboremos para que isso ocorra com as 
demais pessoas, especialmente crianças, adolescentes e jovens, 
que preparam o futuro.

“Não é o exterior que salva e sim a bondade do coração, o 
amor! Quando se aprende a fazer o bem, Deus perdoa genero-
samente todo pecado. O que Ele não perdoa é a hipocrisia, o fin-
gimento. Faça o bem a todos, em especial aos excluídos, aos po-
bres, aos enfermos, às crianças e aos animais” - Papa Francisco.

JORNALISMO DIGITAL A 
editora-chefe do Nossa Folha, 
a jornalista Damana Maria Ro-
drigues, tem promovido lives 
no Instagram, com objetivo de 
divulgar histórias de vida, re-
latos de superação e dicas de 
saúde. O conteúdo tem ido ao 
ar às segundas, quartas e sex-
tas, às 20 horas, no @damana-
rodrigues. Na próxima sema-
na, os entrevistados serão Celi 
Barbieri (5 de outubro) e Ri-
cardo Vidotto (9 de outubro). 
Excepcionalmente, na quarta, 
dia 7 , às 20 horas, haverá uma 
live comemorativa pelo aniver-
sário da Damana.

ESPETÁCULO ONLINE 
Devido aos inúmeros pedi-
dos, o Grupo Teatral “Gente 
De Quem” prossegue com as 
apresentações da peça “As 
Peripécias da Côrte de Lá” em 
EAD: Um Encontro com a Vi-
talidade Eterna”. Transmissão 
será pela plataforma digital 
Zoom nas seguintes datas: 3, 
17 e 24 de outubro. Convites 
custam R$10. As vendas ocor-
rem pelo (15)99781-8747.

OPORTUNIDADE A Asso-
ciação Comercial e Empresa-
rial de Tietê (Acet), o Sebrae e o 
Governo do Estado de São Pau-
lo se uniram e realizarão o cur-
so Descomplique - Primeiros 
Passos. Com vagas limitadas, a 
capacitação gratuita ocorrerá 
de 5 a 8 de outubro e traba-
lhará os seguintes temas: em-
preendedorismo, marketing, 
finanças, ideia de negócios e 
formalização. Vale ressaltar 
que as inscrições devem ser 
feitas pelo e-mail acet@acet.
com.br. Mais informações pe-
los telefones (15)3282-1291ou 
3285-2887.

VOCÊ SABIA? O Governo 
do Estado de São Paulo, por 
meio da Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa e Secreta-
ria de Desenvolvimento Regio-
nal, com gestão e produção da 
Amigos da Arte, anunciou as 
chamadas públicas do progra-
ma #juntospelacultura2020 
voltadas para as Prefeituras 
e artistas. Neste ano de 2020, 
serão oito chamadas públicas, 
com inscrições até terça, 6 de 
outubro através de sistema de 
editais. Outras informações 
pelo amigosdaarte.org.br ou 
pelo telefone (11)3882-8080.

ALMOÇO MINEIRO O 
Lions Clube de Cerquilho pro-
move no domingo, 11 de ou-
tubro, das 11 às 14h30, o Al-
moço Mineiro drive-thru com 
retirada no local. Adesão custa 
R$30 e, no cardápio, tem ar-
roz, tutu de feijão, couve, lin-
guiça, torresmo, banana mila-
nesa e bisteca suína. Endereço 
é avenida Lions Clube, 513, no 
bairro Parque das Árvores. A 
renda será revertida para duas 
instituições da cidade: Casa da 
Criança e Lar São José. Infor-
me-se pelo telefone (15)99108-
9875.

BAZAR SOLIDÁRIO A As-
sociação de Voluntários Anô-
nimos de Cerquilho (Avac) ar-
recada doações para o Bazar 
Solidário em prol dos animais, 
que ocorrerá na segunda, 12 
de outubro, das 8h30 às 16 ho-
ras, na rua São José, 1.795, na 
Nova Cerquilho. Estarão à ven-
da roupas e calçados (adulto e 
infantil). Preços variam de R$2 
a R$10. Valor arrecadado será 
direcionado para as castrações 
de animais de famílias de bai-
xa renda do município.

CANTAR Um meme alto-astral da semana foi postado por 
Daniela Daros, de Cerquilho, no Facebook: “Quando você esti-
ver triste, comece a cantar. Então, perceberá que tua voz é pior 
que teus problemas”. Tem muita verdade neste comentário! 
Concorda?

PROJETO VERÃO Já Níobe Moreto Coan, de Tietê, divulgou 
o seu projeto Verão nas redes sociais: “Fui calcular meu Índice 
de Massa Corporal (IMC) e preciso crescer três metros até de-
zembro”. Quem mais?

REFLEXÃO O “filósofo” das redes sociais Paulinho Marte-
line deixou uma reflexão aos seus seguidores: “Faz de conta 
que você é arroz e se valorize!”. Sábias palavras deste nobre 
palmeirense!

LANCHE Outro meme da semana foi divulgado por Jaque-
line Anjos, de Tietê, nas redes sociais: “Fico planejando mil 
coisas. Aí, quando eu tenho dinheiro, compro lanche”. Quem 
se identifica com ela?

PREJUÍZO Os fofoqueiros de plantão comentaram que Ta-
lão Madeira, o eterno goleiro reserva do Aesc, dá prejuízo os 
restaurantes self-service. Dia desses, ainda segundo os fofo-
queiros, Talão Madeira foi almoçar em restaurante de Saltinho 
e quase que o dono teve que fechar o comércio por conta do 
apetite de Talão!

PESCADOR Espalharam por aí que Roger Queiroz é um 
“pescador” para ninguém botar defeito. O pessoal só não sabe 
que ele conversa com o peixe e, ainda, tem medo do vertebra-
do. Como assim?

ATLETAS As borboletas do jardim contaram que o ex-ge-
rente da Cybelar, Ademir Modanesi, prossegue com as cami-
nhadas matinais junto dos amigos Assis e Fernando (Coopide-
al). Há quem diga que o trio já se prepara para o Campeonato 
Mundial de Marcha Atlética.

SAUDOSISMO Os amigos e seguidores do professor Tano 
Almeida estão matando a saudade das festas de São Benedito, 
realizadas nos anos anteriores, através da página dele no Fa-
cebook, que tem várias fotos do evento. Até falaram que Tano 
Almeida já o é “fotógrafo oficial” deste evento religioso e cul-
tural tieteense.

NÍVER Ricardo “Bial” Pupato desejou felicidades à Carolina 
Beloto (Cancian Seguros), que completou 26 anos na segunda, 
28 de setembro, e aproveitou para registrar que o bolo estava 
delicioso. Quem também fez 26 anos na quarta, 30 de setem-
bro, foi Letícia Caroline Bulla, da Cancian Seguros.

HORÁRIOS DAS MISSAS

Agende-se

EDIÇÃO

DIGITAL

Sábado: 3 de outubro
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 20 horas.

Domingo: 4 de outubro
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 10 e às 19h30.

NAS COMUNIDADES
SÃO BENEDITO: missa toda segunda às 19 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: missa toda terça às 19 horas.
BOM JESUS: não haverá missa neste mês.
SANTA CATARINA: não haverá missa neste mês.
SANTO ANTONIO: missa na segunda quarta às 20 horas e celebração 

da palavra aos sábados às 19h30.
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA: missa na terceira quarta às 20 horas 

e celebração da palavra aos sábados às 19h30.
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO: não haverá missa neste mês.
SANTA CRUZ: missa na primeira quinta às 20 horas.
SANTA EDWIGES: missa na segunda sexta às 19h30 e celebração da 

palavra aos domingos às 8h30.
SANTO EXPEDITO: missa na segunda sexta às 19h30 e celebração 

da palavra aos domingos às 9h30.
NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO: missa na quarta sex-

ta às 19h30 e celebração da palavra aos domingos às 8 horas.
IGREJA SANTA TERESINHA

Segunda, às 19 horas, Missa das Almas.
Quarta, às 19 horas, Novena em louvor à Nossa Senhora do Perpétuo 

Socorro.
Quinta, às 19 horas, Missa do Santíssimo.
Sábado, missas às 16 e 19 horas.
Domingo, missas às 7h30, 10 e 19 horas.
Retirada de senhas:
A partir de segunda: senhas para a Novena e Missa do Santíssimo.
A partir de quarta: senhas para as missas do fim de semana.
Obs.: para a missa de segunda, não é necessário retirar senhas.
A retirada de senhas será pessoalmente de segunda a sexta, das 8 às 

12 e das 13 às 16h30, e aos sábados, das 8 às 11 horas.
Serão entregues até quatro senhas por pessoa.

MATRIZ NOSSA SENHORA APARECIDA: 
Durante semana não é obrigatório senha:
Terça: às 19h30 e sexta: às 19h30 (online).
**Aos fins de semana, é obrigatória a retirada de senha na secretaria.
Sábado: às 19 horas, domingo: às 8 horas e às 19 horas (online).
Senhas disponíveis de terça a sábado.



Um motociclista morreu ao 
se acidentar no km 87 da Ro-
dovia Antônio Romano Schin-
cariol (SP-127), em Tietê, no 
domingo, 27 de setembro. O 
acidente aconteceu à noite na 
marginal sentido Piracicaba. 

De acordo com a Polícia 
Rodoviária, a vítima pilotava 
sua motocicleta quando, por 
motivos a esclarecer, perdeu 
o controle da direção e caiu. O 
motociclista foi levado para o 
Pronto Atendimento de Tietê 
pelo Corpo de Bombeiros, mas 
não resistiu aos ferimentos. 

TRÁFICO DE DROGAS 
1 - Em Tietê, após receberem 
denúncias, policiais militares 
prenderam na noite de segun-
da, 28 de setembro, um ho-
mem e uma mulher suspeitos 
de tráfico de entorpecentes no 
Jardim Cornélio Pires.

Durante a operação poli-
cial, a primeira a ser abordada 
foi a mulher, de 32 anos, que 
estaria traficando drogas na 
rua Leonel Scuoteguazza. Com 
ela, tinham 17 pinos de coca-
ína preparados e embalados 
para a venda. Segundo a PM, 

a indiciada relatou que o ho-
mem, de 19 anos, seria o chefe 
do tráfico de drogas naquele 
local. 

Ao perceber a movimen-
tação policial em frente à sua 
residência, o suspeito de 32 
anos dispensou porções de 
drogas no vaso sanitário da 
casa, o que impossibilitou a 
localização dos referidos en-
torpecentes.

Contudo, os PMs localiza-
ram com o acusado seis por-
ções de maconha e a quantia 
de R$400 em notas miúdas. 
Ao todo, com o casal foram en-
contrados 491 pinos de cocaí-
na, três tabletes de maconha e 
três celulares.

Diante dos fatos, os acu-
sados terminaram presos por 
tráfico de entorpecentes. Além 
disso, a mulher responderá 
por lesão corporal, uma vez 
que teria agredido uma garota 
de programa que havia se re-
cusado a manter relações se-
xuais com ela. A vítima estava 
na residência do rapaz preso 
e desconhecia o envolvimento 
deles com o tráfico de drogas.

TRÁFICO DE DROGAS 2 - 
Em Laranjal Paulista, porções 
de crack, cocaína e maconha 
acabaram apreendidas duran-
te uma ação contra o tráfico 
de entorpecentes na segunda, 
28 de setembro. 

De acordo com a Polícia 
Civil, policiais militares e a 
Guarda Civil Municipal (GCM) 
realizaram uma campana em 
um matagal da Vila Zalla quan-

do localizaram o suspeito com 
uma adolescente. 

Os policiais se esconderam 
e flagraram a dupla retirando 
as drogas de um buraco. Ao 
serem abordados, foram en-
contrados 600 pinos de coca-
ína, 32 porções de crack e 122 
porções de maconha. 

O suspeito confessou que a 
droga era dele e informou que 
a adolescente estava apenas o 

acompanhando. 
Ainda de acordo com a Po-

lícia Civil, o acusado terminou 
preso e a menor teve que ser 
apreendida. Ambos seguiram 
para a Delegacia e permanece-
ram à disposição da Justiça. 

TRÁFICO DE DROGAS 3 - 
Em Tietê, dois rapazes foram 
presos por tráfico de entorpe-
centes por policiais militares 
de Jumirim na noite de sába-
do, 26 de setembro. A prisão 
ocorreu em Tietê após perse-
guição policial. 

Os suspeitos estavam em 
uma estrada de terra próxi-
mos à rua Manoel Novaes, em 
Jumirim, quando, ao percebe-
rem a abordagem, fugiram dos 
policiais.

Na fuga pela Rodovia Mare-
chal Rondon (SP-300), sentido 
Tietê, a dupla dispensou pinos 
de cocaína e um pacote plás-
tico com mais entorpecentes. 
Os indiciados acabaram cap-
turados no bairro São Guilher-
me, em Tietê, e, no assoalho 
do veículo, estava escondida a 
quantia de R$61,95. 

Desse modo, os dois acu-

sados precisaram ser levados 
pela viatura até o local onde 
dispensaram os entorpecen-
tes. Na localidade indicada, os 
policiais militares de Jumirim 
encontraram 43 pinos de coca-
ína em embalagem plástica.

Diante dos fatos, a dupla 
terminou presa por tráfico de 
entorpecentes e encaminhada 
para audiência de custódia em 
Piracicaba.

QUEIMADA - Ainda na ci-
dade de Tietê, uma queimada 
atingiu uma área às margens 
da Rodovia Antônio Romano 
Schincariol (SP-127), próximo 
ao Povo Feliz, no domingo, 27 
de setembro. 

De acordo com o Corpo de 
Bombeiros, aproximadamen-
te 15 mil metros quadrados 
próximos ao km 82 acabaram 
tomados pelo fogo. 

Quatro mil litros de água 
foram necessários para com-
bater as chamas, segundo o 
Corpo de Bombeiros. Também 
houve o registro de outras 
ocorrências de fogo em mato 
nos municípios de Cerquilho e 
Laranjal Paulista.

Ainda não se sabe o que pode ter causado a queda da vítima, que trafegava pela marginal da Rodovia Antônio Romano Schincariol em Tietê

OCORRÊNCIAS

Motociclista perde a direção e morre na SP-127

cidades
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Começa a operar o transporte 
coletivo com tarifa zero

EM CERQUILHO 

Em Cerquilho, nesta se-
mana, a Prefeitura informou 
que o Serviço de Transporte 
Coletivo Urbano Gratuito em 
Cerquilho - Tarifa Zero teve 
início na quinta, 1º de outu-
bro. Vale lembrar que esta 
iniciativa tem base na Lei 
Complementar 319, de 21 de 
julho de 2020.

Conforme consta nos iti-
nerários, este transporte co-
letivo será dividido em duas 
linhas: Linha Rosas (cor rosa) 
e Linha Tropeiros (cor azul), 
as quais sairão do mesmo ho-
rário do Terminal Rodoviário, 
na avenida Francisco Gaiotto, 
no Centro.

Segundo divulgado pela 
Prefeitura, de segunda a sex-
ta, os veículos trafegarão às 5 
horas, às 6h30, às 8 horas, às 
9h30, às 11 horas, às 12h30, 
às 14 horas, às 15h30, às 17 
horas, às 18h30, às 20 horas, 
às 21h30 e às 23 horas.

Aos sábados, o Serviço de 
Transporte Coletivo Urbano 
Gratuito seguirá os seguintes 
horários: às 5 horas, às 6h30, 
às 8 horas, às 9h30, às 11 ho-

ras, às 12h30, às 14 horas, às 
15h30, às 17 horas, às 18h30, 
às 20 horas e às 21h30.

Aos domingos, o trans-
porte gratuito estará dispo-
nível às 6h30, às 8 horas, às 
9h30, às 11 horas, às 12h30, 
às 14 horas, às 15h30, às 17 
horas, às 18h30 e às 20 ho-
ras.

Vale lembrar que o ônibus 
do Tarifa Zero só irá passar 
pelos novos pontos (brancos 
e transparentes), que foram 
instalados recentemente. To-
dos os demais, que são anti-
gos, estão desativados e pou-
co a pouco serão retirados. 

A Prefeitura divulgou ain-
da que é obrigatório o uso da 
máscara nos ônibus (sem ela 
o passageiro não poderá en-
trar). Além disso, terá álcool 
70% disponível para os usuá-
rios do veículo, que passará 
por desinfecção em cada pa-
rada no Terminal Rodoviário. 
Cabe salientar que os circula-
res de tarifa zero só trafega-
rão em Cerquilho, portanto, 
não se estendendo a regra ao 
transporte intermunicipal.

Prefeitura de Tietê instala 
câmeras de segurança

AÇÃO PREVENTIVA

Com objetivo de inibir 
ações criminosas, a Prefeitura 
de Tietê informou que instalou 
câmeras de segurança na pra-
ça central dr. Elias Garcia, no 
trecho da rua Tenente Gelás. 

“Mesmo o município de 
Tietê apresentando baixos ín-
dices de criminalidade quando 
comparada com a maioria das 
cidades no País, estas câmeras 
de vigilância fazem parte de 
um Programa de Combate ao 
Crime e estão sendo instala-
das para potencializar ainda 
mais a segurança junto à po-
pulação”, revelou o secretário 
municipal de Trânsito e Segu-
rança, Nilson Bertola. 

Ainda de acordo com o se-
cretário, estas câmeras estão 
interligadas à Base da Guarda 
Civil Municipal (GCM) e contri-
buem para melhorar a rapidez 
nos serviços prestados à popu-
lação e à proteção de patrimô-
nios.

Quando estiverem total-
mente instaladas, atuarão 24 
horas, sete dias na semana, 
como objetivo de registrar 
imagens e inibir ações crimi-
nosas. “As câmeras estão em 
fase de instalação na praça dr. 
Elias Garcia e, posteriormente, 
serão implantadas também no 
Cemitério Municipal”, revelou 
Nilson Bertola.

Área verde no Centro da cidade 
vira lixão a céu aberto

CIDADÃO-REPÓRTER

O descarte irregular de lixo 
na rua Lêonidas Camargo, na 
altura da rua Palamede Orso-
lini, no Centro de Tietê, é alvo 
de queixas junto à coluna Ci-
dadão-Repórter.

O local tornou-se um lixão 
a céu aberto por conta do acú-
mulo de materiais orgânicos, 
móveis, plásticos, entre ou-
tros. Mesmo com uma placa 
proibitiva, as pessoas não res-
peitam a lei. “É um caso que 
se arrasta desde o início deste 
ano, sem que os gestores mu-
nicipais tomem qualquer pro-
vidência. Já fiz reclamação por 
e-mail, reiterando-a por vezes 
a denúncia. Também já fui 
diversas vezes até a Garagem 
Municipal para conversar com 
os responsáveis pela limpeza 
pública, sendo que nada ocor-
reu”, comentou um morador. 

Ainda segundo o denun-
ciante, ultimamente está sen-
do recorrente este tipo de ação 
criminosa que, além de poluir 
o ambiente, deixa um aspecto 
de abandono ao local. “Minhas 
suspeitas apontam que quem 
faz isso são pessoas que mo-
ram nas proximidades. É incrí-
vel o descaramento de jogar 
o lixo debaixo da placa que 
proíbe tal ação e alerta para a 
penalidade de multa”, revelou 

o munícipe.
Diante da insistência para 

que a Prefeitura de Tietê aja, o 
morador sugeriu a instalação 
de alambrado para proteção 
da área verde ou, então, a ins-
talação de lixeiras apropriadas 
para receberem o lixo des-
cartado de maneira irregular. 
“Precisamos de uma providên-
cia, sendo que qualquer medi-
da do Poder Público municipal 
será bem-vinda. Casualmente, 
flagramos pessoas jogando 
a sucata na área verde. Estão 
zombando do Poder Público e 
dos cidadãos que pagam seus 

impostos. Tem que haver um 
modo de acabar com isso!”, pe-
diu o cidadão.

A referida reclamação foi 
enviada pelo jornal Nossa Fo-
lha à Prefeitura de Tietê que, 
por meio da Assessoria de Im-
prensa, informou que já soli-
citou as devidas providências, 
porém, se manifestou dizendo 
que não havia recebido solici-
tação anterior sobre a retirada 
dos inservíveis. Entretanto, 
comunicou que a limpeza do 
referido local já tinha sido 
providenciada e o local estava 
devidamente limpo.

Divulgação Polícia Militar de Tietê

Denival de Lima

Descarte irregular fica na rua Lêonidas Camargo, 
na altura da rua Palamede Orsolini

Praça central dr. Elias 
Garcia é o primeiro local 
a receber os aparelhos

Flagrante/leitor

No Cornélio Pires, foram encontrados 491 pinos de 
cocaína, três tabletes e seis porções de maconha

Cabo Daniel e soldado Machado 
são escolhidos os PMs do Mês

RECONHECIMENTO

Na segunda, 28 de setem-
bro, no município de Itu, foi 
realizada a cerimônia mensal 
de valorização profissional, 
que existe com o objetivo de 
reconhecer os trabalhos pres-
tados pelos policiais militares 
do 50º Batalhão de Polícia Mili-
tar (PM) do Interior. 

Na ocasião, dois policiais 
militares da cidade de Tietê fo-
ram homenageados durante a 
solenidade: o cabo PM Daniel, 
por ter organizado, juntamen-
te dos integrantes do Jovens 
Brasileiros em Ação (JBA), uma 
campanha de arrecadação de 
alimentos e materiais de higie-

ne, que totalizou aproximada-
mente 1.900 kg de alimentos, 
permitindo o auxílio a 115 
famílias, além da distribuição  
diária de 200 marmitas em 
parceria com o Serviço Social 
da Indústria (Sesi), bem como 
o soldado PM Machado, que 
foi agraciado nesta cerimônia 
por ter se destacado de ma-
neira bastante positiva no de-
sempenho das suas funções 
no trabalho de patrulhamento 
ostensivo pelo município de 
Tietê.

Excepcionalmente nesta 
solenidade, foram homenage-
ados também os policiais mi-

litares que foram destaque no 
período de fevereiro a agosto 
deste ano, pois, devido à pan-
demia da covid-19, houve a 
necessidade de se adiar todas 
essas cerimônias conforme 
determinaram os protocolos 
de segurança. 

Vale ressaltar que, como 
reconhecimento e merecimen-
to, o PM do Mês do Batalhão 
recebe a medalha Jubileu de 
Prata, que se destina a pre-
miar e reverenciar o culto aos 
nobres atributos daqueles que 
tenham praticado ações meri-
tórias enaltecedoras do nome 
da Pátria Brasileira.

Casos de covid-19 avançam 
de forma rápida

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

A covid-19 continua a fa-
zer vítimas fatais em Tietê e 
Cerquilho, segundo apontam 
os Boletins Epidemiológicos. 
Apesar da maioria dos casos 
estar curada, parte dos pacien-
tes não tem resistido às com-
plicações do novo coronavírus. 

Em Tietê, já são 20 mortes, 
enquanto Cerquilho registrou 
15 óbitos até ontem, 1º de 
outubro. Jumirim segue com 
uma morte.

Até o fechamento desta 
edição, Tietê tinha registrado 
581 casos de covid-19. Deste 
número, 451 estão curados e 
107 pessoas encontram-se em 
recuperação.

Em Cerquilho, o município 
registra 664 casos confirma-
dos, com 579 curados e 70 pa-
cientes em recuperação. 

Jumirim possui 84 casos 
positivos de covid-19, sendo 
que, deste total, 72 já estão 
curados. A cidade permanece 
com um único óbito.

Já o Estado de São Paulo 
teve até ontem, 1º de outubro, 
35.391 óbitos e 979.519 ca-
sos confirmados. Deste total, 

847.418 estão recuperados e 
107.415 foram internados e já 
tiveram alta hospitalar. 

De acordo com o Gover-
no do Estado, 645 municípios 
têm pelo menos uma pessoa 
infectada, sendo 568 destas 
com um ou mais óbitos. Entre 
os que já tiveram confirmação 
para a covid-19 no Estado, há 
456.713 homens e 516.695 
mulheres. Não consta infor-
mação de sexo para os outros 
6.111 casos.

VOCÊ SABIA? O mundo 
ultrapassou na segunda, 28 de 
setembro, a marca de 1 milhão 
de mortes provocadas pelo 
novo coronavírus. Os Estados 
Unidos e o Brasil são os países 
com os maiores números de 
óbitos.

Além da marca, a veloci-
dade da pandemia também 
chamou atenção. Enquanto o 
mundo levou seis meses para 
registrar as primeiras 500 mil 
mortes, foram necessários 
somente três meses para re-
gistrar as outras 500 mil. As 
últimas 100 mil mortes foram 
registradas em 12 dias.

Fotos divulgação PM 

 Cabo PM Daniel teve destaque em 
ação social durante a pandemia

Soldado PM Machado foi reconhecido 
por seu trabalho no patrulhamento
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FALECIMENTOS

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

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

Na igreja matriz da Paróquia São José do município de Cerquilho, ele permaneceu como organista por quase 70 anos

HOMENAGEM

O adeus ao cerquilhense Eraldo José Grando

Familiares, amigos e toda 
a comunidade católica da 
cidade de Cerquilho deram 
adeus ao organista Eraldo 
José Grando, de 87 anos, que 
faleceu na sexta, 25 de setem-
bro, em Tatuí.

Casado com Yolanda Pro-

vazi Grando, deixou os filhos 
Edílio (in memoriam), Izabel 
Celina, Vera Lúcia, Lucília, 
Izael, Alessandro (Xano) e 
Emiliana Maria, além de gen-
ros, noras e netos.

Nascido em Cerquilho, 
em 14 de novembro de 1932, 

FALECIMENTOS

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

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

CLAUDEMIR DE FREITAS
Faleceu em Sorocaba, em 24 de setembro, Claudemir de 

Freitas aos 74 anos.
Falecido era casado com Maria da Penha de Freitas e dei-

xou as filhas Elaine, Eliane e Helenice, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e, após 

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

ADILSON PEREIRA SANTOS
Faleceu em Piracicaba, em 25 de setembro, Adilson Perei-

ra Santos aos 63 anos.
Falecido era casado com Maria de Fátima Santos e deixou 

os filhos Sidnei, Joseli, Josemar e Moisés, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e, após 

recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, 
sendo sepultado em jazigo da família.

ERALDO JOSÉ GRANDO
Faleceu em Tatuí, em 25 de setembro, Eraldo José Grando 

aos 87 anos.
Falecido era casado com Yolanda Provasi Grando e deixou 

os filhos Edílio (in memoriam), Isabel, Vera Lucia, Lucilia, Iza-
el, Alessandro (Xano) e Emiliana Maria, além de familiares.

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

GISELE DOS SANTOS ROMUALDO
Faleceu em Tietê, em 25 de setembro, Gisele dos Santos 

Romualdo aos 39 anos.
Falecida era casada com João de Andrade e deixou as fi-

lhas Rafaela e Giovana, além de familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sen-

do sepultado em jazigo da família.

JORGE APARECIDO DE ALMEIDA
Faleceu em Sorocaba, em 25 de setembro, Jorge Aparecido 

de Almeida aos 55 anos.
Falecido era casado com Marisa Batista de Almeida e dei-

xou as filhas Gislaine e Gisele, além de familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Jardim do Éden, em Tie-

tê, sendo sepultado em jazigo da família.

JOSÉ AMAURI PONTES
Faleceu em Tatuí, em 25 de setembro, José Amauri Pontes 

aos 83 anos.
Falecido era casado com Leia Soares Pontes e deixou as 

filhas Agda e Gilmara, além de familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sen-

do sepultado em jazigo da família.

OSVALDO FERRAZ DA SILVA
Faleceu em Tietê, em 26 de setembro, Osvaldo Ferraz da 

Silva aos 79 anos.
Falecido era casado com Augusta Maria Henrique Massa-

rani e deixou os filhos Adriana (in memoriam), Marcos, Da-
niel e Benedito, além de familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e, após 
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, 
sendo sepultado em jazigo da família.

JOÃO PAULO ALVES RIBEIRO
Faleceu em Tietê, em 27 de setembro, João Paulo Alves 

Ribeiro aos 64 anos.
Falecido era casado com Maria Teresa Brunheroto Ribeiro 

e deixou os filhos Murilo e Lucas, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e, após 

recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, 
sendo sepultado em jazigo da família.

JENI APARECIDA GUITE MILANESI
Faleceu em Tietê, em 29 de setembro, Jeni Aparecida Gui-

te Milanesi aos 77 anos.
Falecida era viúva de Ermelindo Milanesi e deixou fami-

liares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e, após 

recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, 
sendo sepultado em jazigo da família.

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES
Faleceu em Sorocaba, em 30 de setembro, Maria José de 

Oliveira Lopes aos 67 anos.
Falecida era viúva de Nelson Lopes da Silva e deixou os 

filhos Jair, Elizabete, Roseli, Adenilson, Marli, André, Fernan-
da, Andréia e Danilo, além de familiares.

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

FAUSTINO FOLTRAN
Faleceu em Tietê, em 25 de setembro, Faustino Foltran aos 

91 anos. Falecido era viúvo de Antonieta Sacconi Foltran e dei-
xou os filhos Laerte (in memoriam), Elisabete Catarina, Roberto 
Veraldo e Eliana Cristiane, além de familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomen-
dação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepul-
tado em jazigo da família.

WILSON PIM FILHO
Faleceu em Tietê, em 25 de setembro, Wilson Pim Filho aos 

65 anos. Falecido deixou familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomen-

dação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepul-
tado em jazigo da família.

EDGAR MONTANHESE QUAGLIOTTO
Faleceu em Tietê, em 27 de setembro, Edgar Montanhese 

Quagliotto aos 37 anos. Falecido era casado com Maria Carolina 
Coan Dias e deixou o filho Pedro, além de familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomen-
dação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepul-
tado em jazigo da família.

JOÃO PEREIRA SANTA ROSA
Faleceu em Tietê, em 29 de setembro, João Pereira Santa 

Rosa aos 41 anos. Falecido era casado com João Carlos Pacheco 
Filho e deixou familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomen-
dação, dirigiu-se ao Cemitério Jardim do Éden, em Tietê, sendo 
sepultado em jazigo da família.

LEONIDES ZULATTO TIVERON
Faleceu em Jumirim, em 29 de setembro, Leonides Zulatto 

Tiveron aos 91 anos. Falecida era viúva de Dionisio Tiveron e 
deixou os filhos Maria Ines, Antonio Osmar, Augustinho e Tere-
zinha, além de familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Municipal de Laranjal Paulis-
ta e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de 
Laranjal Paulista, sendo sepultado em jazigo da família.

LUIZA FERRAZ DE ARRUDA PIM
Faleceu em Tietê, em 30 de setembro, Luiza Ferraz de Arru-

da Pim aos 89 anos. Falecida era viúva de Wilson Pim e deixou 
os filhos Maria Luiza e Wilson e Valéria (ambos in memoriam), 
além de familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomen-
dação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepul-
tado em jazigo da família.

DEOLINDA FERNANDES PIRES LOURENÇO
Faleceu em Tietê, em 1º de outubro, Deolinda Fernandes Pi-

res Lourenço aos 77 anos. Falecida era casada com João Gonçal-
ves Lourenço e deixou os filhos Ermelinda de Fátima, Américo e 
Ana Lúcia, além de familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomen-
dação, dirigiu-se ao Cemitério Jardim do Éden, em Tietê, sendo 
sepultado em jazigo da família.

PEDRO BATISTELLA (Dim do bar)
Faleceu em Piracicaba, em 1º de outubro, Pedro Batistella 

aos 75 anos. Falecido era casado com Maria Eugênia de Lima Ba-
tistella e deixou os filhos Evandro Márcio e Andréia Aparecida, 
além de familiares.

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

Fotos arquivo familiar

Homenageado começou a tocar aos 18 anos 
em substituição ao seu pai Pedro Grando

Eraldo Grando foi organista por quase sete décadas 
e deixou uma valsa composta por ele

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

Aurora é mais uma vítima do abandono. De porte peque-
no, tem aproximadamente dois anos. Já está vacinada e será 
castrada. É um fêmea adorável e linda!

Mais informações pelo (15)99739-3002 ou acesse www.
miaujude.com.

sendo filho de Pedro Grando 
e Ana Pazotto Grando, Eraldo 
teve a oportunidade, na vés-
pera de Natal, de substituir 
seu pai, que também era or-
ganista. Na época, tinha ape-
nas 18 anos. 

Além disso, foi um dos 
últimos integrantes do Curso 
de Canto da Arquidiocese de 
Sorocaba, onde sempre este-
va presente, desde a primeira 
edição.

Somando toda sua atua-
ção, foram quase 70 anos de 
serviço à obra de Deus como 
organista, ao render louvores 
e composições ao Divino e 
elevar a espiritualidade dos 
fiéis através da música. Sete 
décadas que seriam come-
moradas na véspera de Natal 
deste ano de 2020, a serem 
celebradas com música sacra 

e uma valsa composta por 
ele.

Desde jovem, sempre vi-
veu da agricultura e cresceu 
cultivando o caráter e a inte-
gridade como princípios de 
vida. Amava a família, em es-
pecial, os netos. 

A comunidade católica de 
Cerquilho perde um exemplo 
de humildade e serviço de 
evangelização através de me-
lodias que revelam o amor de 
Deus aos homens. Para a fa-
mília, fica uma dor imensurá-
vel, mas também lembranças 
especiais deste homem de tão 
nobre espírito e sensibilidade 
aguçada pela música sacra.

Seu corpo foi sepultado no 
Cemitério Novo de Cerquilho 
em jazigo da família, mas sua 
alma será para todo o sempre 
uma partitura celestial.
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Compra, Venda e LoCação

 IMÓVEIS DISPONÍVEIS À VENDA – LOTES, CA-
SAS E APARTAMENTOS: 
l Lote sem benfeitorias no bairro Vila Zanão, ao 
lado da distribuidora de água = R$ 170.000,00. 
Aceita permuta com casa em Tietê ou Cerquilho, 
com Área do terreno: 10x41 = 410m². 
l Barracão no bairro Jardim Bonanza = R$ 
240.000,00. Acomodações: Serralheria com barra-
cão, tendo 1 escritório e 2 banheiros. Venda com 
tudo o que tem dentro. Construção: 80m² de alvena-
ria e 80m² de barracão.
Casa no Emílio Gardenal = R$ 400.000,00. Aco-
modações: Sobrado - Piso Inferior: garagem para 2 
carros coberto, 2 salas, 1 dormitório, cozinha com 
copa, 1 banheiro social. Piso Superior: 2 dormitórios, 
sendo 1 suíte. Quintal com área de Churrasqueira e 
1 quarto de despejo.
l Sítio com 4,5 alqueires, fica localizado a apro-
ximadamente 10 km do Centro de Rafard, possui 
ribeirão na divisa. Ótima renda, com ciclo de abate 
em média de 45 dias, sistema integrado. A proprie-
dade é cercada e registrada junto ao MA (Ministério 
da Agricultura), conforme exigência dos órgãos com-
petentes. 3 galpões de frango automatizados com 3 
aquecedores semi automáticos, capacidade para 80 
mil frangos; a metragem dos galpões: 205 mt x 10,5 
mt / 210 mt x 10,5 mt / 130 mt x 14 mt 5 silos;1 poço 
artesiano com capacidade para 8 mil litros de água 
por hora; 1 caixa d’água (reservatório) para 37 mil 
litros de água;1 trator Massey Ferguson 65x, ano 73; 
1 gerador Bambozzi 50 KVA, 1 máquina de incine-
rar frango; 1 batedor de cama de frango;1 carreta c/ 
capacidade p/ 3 toneladas;1 lâmina hidraúlica;1 ara-
do;1 grade;1 terraplanagem pronta (130x114mt); 1 
tanque com peixe; 1 canil; 1 casa p/ caseiro; Alicerce 
pronto para mais uma casa; Área com pedregulho; 
Pasto Bom. OBS: Aceita permuta com chácaras ou 
casas em Capivari. Consulte valor e maiores infor-
mações!!! 

CHÁCARAS, SÍTIOS E FAZENDAS
À VENDA EM TIETÊ E REGIÃO
Acesse nosso site e confira!

www.imobiliariasimon.com.br
LOCAÇÃO DE CASAS,  APARTAMENTOS E 

SALAS COMERCIAIS EM TIETÊ
l Casa disponível no Piso Superior Altos do Tie-
tê: R$880,00. Acomodações: 2 dormitórios, sala, co-
zinha, 1 banheiro social, área de serviço e garagem 
para 1 carro coberto. 
l Casa no Centro próximo a Igreja do Seminário: 
2 imóveis disponíveis: Frente e fundo: acomoda-
ções: 2 dormitórios, sala, cozinha, 1 banheiro social, 
lavanderia, 1 banheiro social e garagem no fundo 
para 1 carro coberto. Valor da locação: Consulte. 
l Sobrado: Imóvel no Piso Superior no Centro 
= R$1.802,71, Total. Acomodações: 3 dormitórios, 
sala de estar, sala de jantar, sala de TV, 2 banheiros 
sociais, cozinha, lavanderia coberta. Na parte Infe-
rior: Lavanderia, garagem para 1 carro coberto e 2 
descobertos e 1 banheiro social. Valor da locação: 
R$1.700,00 aluguel + R$ 102,71 IPTU .
l Casa no Emílio Gardenal: Casa na frente com 3 
dormitórios, sala, 1 banheiro social, copa, cozinha 
e lavanderia conjugado, garagem para 4 carros co-
berto. Corredor no fundo com edícula: 1 dormitório, 
cozinha, lavanderia e 1 banheiro social. Valor da 
locação: Aluguel R$1.000,00 + R$ 40,00, mensal 
de IPTU. *Obs.: Imóvel também disponível para 
venda, no valor de R$ 270.000,00. 
l Casa com excelente localização, no Centro de 
Cerquilho - Residencial ou Comercial: Acomo-
dações: 2 dormitórios, sala, cozinha ampla, 1 ba-
nheiro social. Quintal com lavanderia e 1 banheiro. 
Não possui garagem. Lote 6x28 = 168m². *Obs.: 
Valor da locação a negociar, imóvel precisa de 
reforma. Aluguel: R$1.000,00 + IPTU R$ 48,00 
= R$1.048,00 total. Disponível para venda: R$ 
320.000,00. 

ENTRE EM CONTATO CONOSCO
E AGENDE UMA VISITA.

Creci 59.273
Rua Enock Barreira de Macedo, 355

Telefones: (15)3282-4343
Celular: (15)99711-3690

www.moreliimoveis.com.br

VENDEM-SE
CASAS

l 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 Ser-
ra l Jardim Bonanza l Altos do Tietê l 
Vila Santo André l Terras de Santa Maria.

APARTAMENTOS
l Edifícios: Estilo l Lara Campos l Bela 
Vista l Curuçá l Aurélio Persone l das 
Nações.

LOTES
l Vila Justina l Jardim Baccili l Seis Ir-
mãos l Jardim Bonanza l Condomínio 
Cidade Jardim l Condomínio Nova Tietê 
l RESIDENCIAL TERRA NOVA.

SÍTIOS
l Jumirim l Baronesa l Cruz das Almas 
l Ribeirão Fundo l Costa Rica l Rosário 
l Mandissununga l Bom Retiro.

CHÁCARAS
l Rodovia Marechal Rondon l Vila No-
va 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 Jd. 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.

A N U N C I E
(15)3282-5133
(15)3285-1227

Site: www.imobiliariasimon.com.br
E-mail: imobiliaria@imobiliariasimon.com.br

imoveis@imobiliariasimon.com.br
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SUA CASA
TRINCOU?

Serviços com garantia
e orçamento grátis
com engenheiros

Ligue:

0800-118023 ou 
(15)99157-3519

Contrata pessoas
com necessidades

especiais
Interessados devem enviar

currículo para o e-mail
frangoeste@frangoeste.com.br

ou Caixa Postal 53

Municípios oferecem novas vagas de emprego

OPORTUNIDADES

O Balcão de Empregos da 
Prefeitura de Tietê disponi-
biliza vagas para motorista, 
auxiliar de eletricista, padeiro, 
área de controle de qualidade 
acabamento externo, área de 
controle de qualidade interno, 
açougueiro industrial, serviços 
gerais, operador de roçadeira 
costal, tratorista, bombeiro, 
auxiliar de expedição/carre-
gamento, eletricista industrial, 
eletromecânico, mecânico de 
manutenção, operador de má-
quinas industriais, assistente 
jurídico financeiro e cozinhei-
ro.

Outras informações po-
dem ser obtidas na rua Presi-
dente Kennedy, 23, Centro, ou 
através do (15)3285-2887.

A Coocerqui de Tietê se-
leciona currículos de pessoas 
com idade entre 18 e 20 anos 
para as vagas do Programa Jo-
vem Aprendiz para função no 
açougue, assim como também 
admite faxineira com mais de 
25 anos e disponibilidade de 
horário. Já a loja matriz, em 
Cerquilho, contrata estagiário 
na área de Prevenção de Per-
das. Cadastro é através do site 
coocerqui.selecty.com.br.

Na Borgstena também há 
vagas de costureira, maiores 
de 18 anos, com experiência. 
O currículo deve ser enviado 
para recrutamento.dual@bor-
gstena.com.

EM CERQUILHO - A Cen-
tral de Atendimento ao Tra-
balhador e à Empresa (Cate) 
tem vagas para operador de 
empilhadeira, balconista e au-
xiliar de padaria, atendente de 
oficina mecânica, auxiliar de 
cozinha/cozinheira, assisten-
te de serviços gerais, auxiliar 
de expedição/carregamento, 
eletricista industrial, eletro-
mecânico, mecânico de manu-
tenção, operador de máquinas 
industriais, assistente de con-
trole de qualidade, gerente de 
posto de combustível, estágio 
em Farmácia, encarregado de 
limpeza, auxiliar de limpeza, 
torneiro mecânico, montador 
e instalador de esquadrias de 
alumínio, auxiliar administra-
tivo, representante comercial, 
auxiliar de produção, costu-
reira, costureira/elastiqueira, 
correspondente bancário, pa-
deiro, confeiteiro e estágio em 
Administração. Mais informa-
ções pelo telefone (15)3384-

5652.
O Supermercado Mini Pre-

ço tem vagas disponíveis para 
operador de caixa e balconista 
de padaria, cujos currículos 
devem ser enviados para o 
e-mail rh.minipreco@outlook.
com.

Também em Cerquilho, a 
Diver Toys contrata auxiliar de 
produção que resida em Cer-
quilho e com disponibilidade 
de horário. O currículo pode 
ser encaminhado via WhatsA-
pp pelo (15)99768-0304.

A Albitex admite costureira 
que resida no município e te-
nha experiência em overloque 
e galoneira para costurar ma-
lha. Currículo pode ser levado 
até a portaria da empresa, que 
fica na avenida dr. Vinício Ga-
gliardi, 1.311, da Nossa Senho-
ra de Lourdes, ou, então, pelo 
e-mail recrutamento@raulalbi-
no.com.br. 

Há vaga para auxiliar de co-
zinha para Cerquilho. Interes-
sados devem enviar currículo 
pelo e-mail recrutamento@es-
sencialnutricao.com.br. 

A Elantas do Brasil ofere-
ce oportunidade para Jovem 
Aprendiz que resida em Cer-

quilho. E-mail para cadastrar 
o currículo é reception.elantas.
brasil@altana.com, assunto 
Vaga para Jovem Aprendiz.

A Casa de Bolos de Cerqui-
lho admite auxiliar de produ-
ção/atendente com experiên-
cia em confeitaria. O currículo 
pode ser entregue na loja ins-
talada na avenida Brasil, 50.

A Quase Tudo Variedades 
de Cerquilho aceita currículos 
para as vagas de operador de 
caixa, repositor e auxiliar de 
escritório. E-mail é quasetudo.
variedades@hotmail.com. No 
assunto do e-mail deve cons-
tar o cargo pretendido.

A Muvin oferece vaga de 
costureira com conhecimento 
em máquinas galoneiras plana 
e cilíndrica, travete e caseadei-
ra para residentes de Tietê e 
Cerquilho. Inscrições devem 
ser feitas pelo muvin.com.br/
carreiras. Mais informações 
pelo telefone (15)3500-0534.

A Benassi contrata reposi-
tores para as lojas da Coocer-
qui de Tietê, para as duas uni-
dades de Cerquilho e Boituva. 
Os currículos devem ser en-
viados para trabalheconosco@
benassicampinas.com.br.

Sebrae promove a Semana 
da Transformação Digital

NEGÓCIOS ONLINE

Para auxiliar micro e pe-
quenas empresas a respeito da 
cultura da inovação, principal-
mente do mercado digital, o 
Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas (Sebrae), de 
Sorocaba, realiza a Semana da 
Transformação Digital, de 19 
a 23 de outubro, das 19 às 21 
horas,. 

Durante estes dias, serão 
oferecidos eventos gratuitos, 
em formato online, a partir das 
19 horas, que abordarão temas 
como estratégias e ferramen-
tas que ajudam a aumentar o 
volume de vendas e a utiliza-
ção das redes sociais para se 
comunicar e atrair clientes.  

Na segunda, 19 de outu-
bro, o encontro abordará o 
tema “Como configurar o Goo-
gle Meu Negócio e Como anun-
ciar no Google Ads”.

Na terça, 20 de outubro, 

os participantes aprenderão 
sobre o tema “Como criar sua 
conta empresarial no Facebook 
e Como criar sua conta empre-
sarial no Instagram”.

Na quarta, 21 de outubro, 
será a vez do tema “Como 
anunciar no Facebook e Insta-
gram e Como configurar um 
Marketplace no Facebook”.

Na quinta, 22 de outubro, 
o tema do encontro aborda-
rá “Como criar sua conta no 
WhatsApp Business e Como 
colocar sua empresa no Waze”.

Por fim, na sexta, 23 de ou-
tubro, os participantes apren-
derão sobre o tema “Como 
tirar fotos dos seus produtos 
e Como fazer vídeos para as 
redes sociais”.

As inscrições para a Sema-
na da Transformação Digital 
podem ser feitas através do 
link https://bit.ly/3iIJBNB.

Fim de semana deve ter 
fortes ondas de calor

TEMPERATURAS

A Defesa Civil do Estado 
emitiu alerta para fortes on-
das de calor que podem elevar 
ainda mais as temperaturas 
nos próximos dias no interior 
paulista, incluindo Tietê, Cer-
quilho e Jumirim. 

De acordo com o Instituto 
Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (Inpe), hoje, 2 de outu-
bro, haverá predomínio de sol, 
com temperatura mínima de 
22ºC e máxima de 39ºC, mas 
com sensação térmica maior. 

Neste sábado, 3 de outu-
bro, o tempo continua ensola-
rado, com temperatura míni-
ma de 20ºC e máxima de 32ºC. 

Neste domingo, 4 de outu-
bro, ocorrerá predomínio de 
sol, com temperatura mínima 

de 19ºC e máxima de 33ºC. 
Portanto, a Defesa Civil 

orienta para que a população 
siga algumas recomendações 
como: hidratar-se; prefirir am-
bientes arejados, evitar aglo-
merações; não fazer exercícios 
físicos em horários com maior 
incidência de radiação ultra-
violeta do sol; prestar atenção 
nas temperaturas dos idosos, 
crianças, doentes crônicos e 
das grávidas, que tendem a se 
desidratar com facilidade.

Vale lembrar que o Verão, 
estação caracterizada por 
apresentar dias mais longos 
do que as noites, clima quente 
e chuvas constantes, começa 
apenas em 21 de dezembro 
deste ano.

Divulgação Sebrae

Audiências Públicas serão 
realizadas virtualmente

EM CERQUILHO

Devido à pandemia da co-
vid-19 e às orientações para 
se evitar aglomerações, as Au-
diências Públicas de Saúde e 
sobre o Relatório de Execução 
Orçamentária, ambas do 2º 
quadrimestre de 2020, serão 
realizadas virtualmente pela 
Prefeitura de Cerquilho.

A Prestação de Contas da 
Saúde, referente ao segundo 
quadrimestre do ano - de maio 
a agosto, pode ser acessada 
pelo site cerquilho.sp.gov.br/
noticia/2970/secretaria-de-
-saude-faz-audiencia-publica-
-virtual. Até sexta, 9 de outu-
bro, as dúvidas poderão ser 

encaminhas ao e-mail admsau-
de@cerquilho.sp.gov.br.

Já a Audiência Pública so-
bre o Relatório de Execução 
Orçamentária terá como ob-
jetivo demonstrar e avaliar o 
cumprimento das metas fis-
cais do segundo quadrimestre 
do orçamento fiscal e da segu-
ridade social do exercício fi-
nanceiro de 2020. Neste caso,  
o conteúdo está no site cerqui-
lho.sp.gov.br/noticia/2971/
prefeitura-de-cerquilho-reali-
za-2-audiencia-publica. As dú-
vidas referentes ao relatório 
devem ser encaminhadas ao 
contabil@cerquilho.sp.gov.br.



Os atletas do handebol, co-
mandados pelos treinadores 
Fábio Vidotto Beloto e Gustavo 
Prado, de Tietê, também estão 
no jornal Nossa Folha.

O terceiro entrevistado 
da série é Vitor Robusti Alves 
Lima. Nascido em 2 de feverei-
ro de 2006, em Piracicaba, é fi-
lho de Fernando Donato Alves 
Lima e de Maria Luisa Robusti 
Alves Lima e tem um irmão 
chamado Lucas.

Aluno do Colégio Gradual, 
Robusti é ponta da categoria 

Infantil. Seus títulos conquis-
tados foram:

2018 - Campeão da Liga 
de Handebol do Estado de São 
Paulo (Lhesp) pela Série Ouro/
Mirim masculino.

2019 - Campeão da Liga 
de Handebol do Estado de São 
Paulo (Lhesp) pela Série Ouro/
Infantil masculino.

NOSSA FOLHA - Enquanto 
atleta, como você se define 
no handebol?

VITOR - Eu me defino 
como um atleta dedicado aos 
treinos e que joga com muita 
raça em todos os jogos.

NOSSA FOLHA - Como ini-
ciou na equipe? Teve alguma 
influência?

VITOR - Comecei treinan-
do na escola e, desde então, 
descobri minha paixão pelo 
esporte. Sim, fui influenciado 
por um professor.

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

VITOR - O que mais amo 
é quando consigo fazer uma 
defesa eficiente que barre os 
adversários. O que mais odeio 
são adversários que levam a 
partida para o lado pessoal e 
não praticam o fair play.

NOSSA FOLHA - Quais são 

os maiores desafios pessoais 
neste esporte?

VITOR - Como um ponta, 
os maiores desafios para mim 
é manter os meus arremessos 
bons e constantes.

NOSSA FOLHA - Qual é a 
importância do treinador Fá-
bio Vidotto Beloto e Gustavo 
Prado?

VITOR - Eles são a alma e 
o pilar do nosso time. Como 
treinadores possibilitam nos-
so avanço no esporte. Estão 
sempre batalhando para con-
seguir novas oportunidades 
para todos nós jogadores.

NOSSA FOLHA - Qual a 
oportunidade o handebol lhe 
proporcionou?

VITOR - Posso afirmar que 
o handebol me proporcionou 
novos amigos, momentos  
marcantes dentro e fora de 
quadra, viagens incríveis, além 
de uma melhora na minha 
condição física e mental.

NOSSA FOLHA - Quais ex-
pectativas você tem em rela-
ção às competições pós-pan-
demia da covid-19?

VITOR - Considerando esta 
realidade, eu imagino que no 
começo haverá certa estranhe-
za e vários protocolos, mas 
logo pegaremos o rítmo e vol-
taremos ao normal.

Chega ao fim o torneio 
virtual do Festival Online Be-
neficente Bem Amigos 2020, 
em prol das crianças carentes, 
iniciado na terça, 22 de setem-
bro.

Realização esportiva conta 
com 32 equipes dos municí-
pios de Cerquilho, Tietê, Porto 
Feliz, Boituva, Iperó, Cesário 
Lange, Laranjal Paulista e Ju-
mirim.

Os confrontos constam na 
página do Bem Amigos Fute-
bol Clube no Instagram.

Segundo o idealizador do 
torneio, Felipe Cesar de Pau-
la, todo o valor das inscri-
ções e doações será revertido 
em brinquedos, entregues às 
crianças da região de Itaoca.

Interessados em contribuir 
com o Festival Online Benefi-
cente Bem Amigos podem en-
trar em contato pelo telefone 
(15)99106-2928. 

Evento Solidário tem o 

apoio de AiqFome, Megamax, 
Emílio Celulares, Rei do Açai, 
Restaurante Guarapó e Solu-
tudo, além da divulgação da 
esportista Nayara Garcia, do 
César Guitte Esportes e do jor-
nal Nossa Folha.

Confira os resultados da 
terceira e quarta rodadas:

Na sexta, 25 de setembro, 
às 18 horas, a terceira roda-
da terminou com os referidos 
confrontos:
Portofelicense 64% x 36% San-

gue Jovem
Sebastiane 59% x 41% Estica +1

Deretoria 34% x 66% Toda 
Quinta

Los Hermanos 45% x 55% 
Zambianco

Fechando os confrontos 
entre as equipes, no sábado, 
26 de setembro, os resultados 
foram os seguintes:

Consulado Palmeiras 58% x 
42% Colômbia

Biatex 43% x 57% Agora Eu 

“Se” Consagro (Aesc)
Lance 32% x 68% Gargalo

Cana Brava 26% x 74%
Laranja Mecânica

Já no domingo, 27 de se-
tembro, as oitavas de final ter-
minaram assim:

Garcia 54% x 46% Tonight 
Grêmio Paulista 44% x 56% 

Kolombia 
Chapecó 47% x 53% América
30 de Fevereiro 50% x 50% Os 
Pangas (diferença por 1 voto)

Porto Felicense 45% x 55% 
Sebastiane

Toda Quinta 56% x 44% Zam-
bianco Consulado do Palmei-

ras 47% x 53% AESC
Gargalo 52% x 48% Laranja 

Mecânica
A disputa das quartas de fi-

nal teve início na quarta, 30 de 
setembro, às 19 horas, e termi-
nará às 18 horas desta sexta, 2 
de outubro. 

Na quarta, 30 de setembro, 
ocorreu mais uma competição 

e as equipes vencedoras fo-
ram:

Kolombia 56% x 44% Garcia
América 41% x 59% Os Pangas

Já na quinta, 1º de outubro, 
houve a segunda rodada das 
quartas de final entre Sebastia-
ne e Toda Quinta e Aesc contra 
Gargalo. Vale reforçar que até 
o fechamento desta ediçao não 
tinham os resultados dessas 
duas últimas disputas acima.

As primeiras equipes a dis-
putarem as semifinais são Os 
Pangas e Kolombia. Estas já fa-
rão a primeira semifinal.

Neste domingo, 4 de outu-
bro, às 10 horas, no Ninho da 
Coruja, em Cerquilho, ocorre-
rão as semifinais e a final.

Segundo definido, a semi-
final será por meio da dispu-
ta de travessão e a final por 
shootout. Transmissão ao vivo 
ocorrerá pelo canal do Bem 
Amigos Futebol Clube no Fa-
cebook e YouTube.

O jornal Nossa Folha pros-
segue com a série de entrevis-
tas com as atletas do voleibol 
de Tietê. Por ordem de sorteio, 
a décima primeira entrevista-
da é a Carolina Oliveira Mora-
es, aluna do Colégio Gradual.

Nascida em 22 de julho de 
2005, em Avaré, é filha única 
de Elaine e Paulo Moraes.

Levantadora da categoria 
Infantil e fã da jogadora Fofão, 
Carolina acumula os seguintes 
títulos conquistados: 

2017 - Terceiro lugar no Es-
tadual (Sub-13).

2018 - Terceiro lugar no Es-
tadual e campeã da Série Prata 
(Sub-14).

2019 - Vice-campeã da 
Copa Regional (Sub-15).

NOSSA FOLHA - Defina-se 

como atleta em uma frase?
CAROLINA - Sou insegura 

quando não comunicam comi-
go em quadra, ou mesmo fora 
dela.

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

 CAROLINA - Comecei 
exatamente em  19 de janeiro 
de 2016. Na verdade, não tive 
uma influência.

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

 CAROLINA - Ser uma pes-
soa que tem espírito coperati-
vo.

NOSSA FOLHA - Uma lem-

brança feliz nas quadras?
 CAROLINA - A minha lem-

brança feliz vem de quando 
eu entrei em quadra, em uma 
ocasião que uma atacante não 
estava tão bem. 

Na competição deste dia, 
eu comecei a levantar para ela 
e, quando vimos, tínhamos vi-
rado o jogo. Assim,  essa ata-
cante passou a acertar os lan-
ces, o que nos fez vencer o set. 
Ficamos muito feliz! 

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

CAROLINA - Quando não 
me dizem se o levantamento 
foi bom, ruim, se chegou ou 
não, se tem que ser mais alto 
ou mais baixo. Isso é desani-

mador!

NOSSA FOLHA - Qual é 
a importância do professor 
Gera Foltran?

CAROLINA - Gera não ensi-
na somente vôlei, ensina como 
conviver com as pessoas, tan-
to em ambiente de trabalho 
quanto em sociedade; também 
ensina lidarmos com nós mes-
mas e nos dedicarmos ao que 
amamos; nos orienta a sempre 
darmos o nosso melhor em 
tudo. Gera é importante, pois é 
como um segundo pai, que dá 
ensinamentos e se preocupa 
muito se estivermos machuca-
das ou com algum problema.

NOSSA FOLHA - O seu 
maior adversário hoje é?

CAROLINA - Eu mesma.

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

CAROLINA - Dedicação!

NOSSA FOLHA - O que 
tem aprendido com a pande-
mia da covid-19?

CAROLINA - A viver em 
uma comunidade, entendendo 
que cada ação reflete em mim 
e nos outros. Por isso, antes de 
fazer qualquer coisa  devemos 
pensar se não iremos prejudi-
car o outro

NOSSA FOLHA - Para en-
cerrar, qual seu maior sonho?

CAROLINA - Achar um em-
prego que me faça muito feliz.

As semifinais e a final ocorrerão neste 4 de outubro, a partir das 10 horas, no campo do Ninho da Coruja, em Cerquilho
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Neste domingo tem a final do Festival Bem Amigos

Para Carolina, a pandemia lhe ensinou a pensar em si e no outro

Bruno Uliana Poggi e Indusparquet Shakira 
ficam em terceiro na Hípica Santo Amaro

HIPISMO

No sábado e domingo, 26 
e 27 de setembro, o cavaleiro 
Bruno Uliana Poggi e a égua 
Indusparquet Shakira partici-
param da prova do Concurso 
Completo de Equitação (CCE), 
na Hípica Santo Amaro, em 
São Paulo, e conquistaram a 
terceira colocação na catego-
ria Sênior 1*, com um adestra-
mento muito bom, percurso 
de salto e cross sem faltas. 

A Hípica Vidotto e o trei-
nador e professor Ricardo Vi-
dotto parabenizam  o cavalei-
ro Bruno Uliana Poggi e toda 
a equipe pela conquista tão 
significativa nesta competição 
no último fim de semana.

Karatê shotokan retorna atividades em Tietê

NOVIDADE

Em Tietê, nesta quinta, 
1º de outubro, o karatê sho-
tokan retornou suas aulas 
respeitando o distanciamen-
to social e utilizando todos 
os protocolos de segurança, 
como o uso de máscaras e de 
álcool gel.

Vale lembrar que nas au-
las de karatê shotokan são 
ministradas pelo professor 
Alziro Cesarino, que possui 
32 anos de experiência reve-
lando campeões dentro e fora 
dos tatames.

Podem participar pessoas 
de quatro a 90 anos.

Ressaltando que as aulas 
ocorrem às terças e quintas, 
das 19 às 19 horas e das 
20h10 às 21h10. Aos sába-
dos, o horário é das 14 às 
15h30 no Centro de Treina-
mento Artes Marciais “Am-
brosim Foresto”.

Endereço é avenida Au-
gusto Assis Cruz, 561/559, 
no Jardim Bonanza, em Tietê. 
Mais informações pelo telefo-
ne (15)98830-1275.

Vitor Robusti descobriu a paixão pelo esporte 
na escola, influenciado por um professor

HANDEBOL

Arquivo Bem Amigos

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

A levantadora Carolina
nasceu em Avaré

e tem 15 anos

Vitor Robusti tem 
14 anos e é aluno do 

Colégio Gradual

Marco Lagazzi

Divulgação



A Associação Esportiva São 
José foi fundada em 4 de ou-
tubro de 1926 por um grupo 
de esportistas de Cerquilho 
formado por Pedro Angelini, 
Fernando Grando, Recieri Re-
ginato, Vitório Bonventi, An-
tonio Souto, José Mantovani, 
José Bonadia Neto, José Bon-
venti, Emílio Biagioni, Alfre-
do Ribeiro Massarico, Pedro 
Batistella, Antonio Candiotto, 
Natale Luvizotto, Domingos 
Morera, Pedro Luvizotto, As-
tolpho de Camargo, Augusto 
Capitani, João Oliveira Rosa, 
Luiz Marcon, José Orestes Cor-
radi, Domingos Luiz Grando, 
Abel Rosa da Silva, Alexandre 
Sanson, José Modanezi, entre 
outros beneméritos.

Seu primeiro presidente 
foi Astolpho de Camargo, que 
dirigiu o clube durante 1926 
e 1927. O primeiro campo do 
Leão, nome criado por Deral-
do Rodrigues, ficava em um 
terreno de propriedade da 
família Grando e a primeira 

sede, instalada anexa ao bote-
quim de João Paes, na rua dr. 
Campos, na época, via João 
Pessoa.

Em 1928, Augusto Capita-
ni assumiu como presidente, 
tendo João Paes e Vitorio Bon-
venti como vice-presidentes.

Em 1929, foi eleita a pri-
meira Diretoria. Na época, 
composta pelos seguintes no-
mes: Isidoro Carchioli (presi-
dente honorário); Pedro Ange-
lini (presidente); João Batista 
Paes (vice-presidente); Vitório 
Pin (primeiro secretário); Do-
mingos Morera (segundo-se-
cretário); Fernando Grando e 
Afonso Pazotto (tesoureiros) e 
Alfredo Ribeiro Massarico (di-
retor esportivo); Basílio Noga-
rotto e Pedro Pazotto (procu-
radores), além dos membros 
do Conselho de Sindicância, 
João Grando, Manoel Barreto, 
Recieri Reginato, Liberato Bo-
nadia e João Magueta Filho, e 
do zelador Luiz Grando.

O Leão foi fundado com 

a denominação de São José 
Futebol Clube. Em 1930, po-
rém,  ocorreu uma fusão com 
o Esporte Clube Cerquilho 

Atlético e passou a ser cha-
mado de São José Atlético 
Cerquilhense. No mesmo ano, 
no entanto, voltou a ser Asso-

ciação Esportiva São José. A 
fé pelo progresso e o amor ao 
Leão Cerquilhense  ultrapas-
saram os horizontes e foram 
transmitidos através destes 
beneméritos aos seus filhos e 
netos. 

Entre tantos nomes, a As-
sociação Esportiva São José 
ganhou destaque através de 
esportistas, como João Pilon, 
Agnelo Audi, David Módolo, 
dr. Vinicio Gagliardi, Benedito 
Vital Luvizotto, João Sanson, 
Olírio Búffalo, José Maria Lu-
vizotto, José de Doriguello 
Gaiotto, Pedro Scagion, Raul 
Albino, Nivardo Luvizotto, 
José Grecchi, Jarbas Pismel, 
José Pilon, Otávio de Escate-
na Mazer, Antonio Del Ben, 
Paschoal Pilon, Luiz Carlos 
Dorighello, Octávio Pilon, Luiz 
Antonio Souto, Ercoles Albino, 
Álvaro Denardi, Luiz Moretti,  
Luiz Carlos Urso, Gregório de 
Nadai, Derci Bertanha, Luiz 
Antonio Nunes (Nenzo), Del-
mo Ribeiro Massarico, Orlan-

do de Mello, Antonio Gaiotto 
(Tonão), Deraldo Rodrigues, 
Sérgio Ercolim Cinto, Batista 
Moretti, Silvio Scudeler, Cel-
so Bertola (Cuim), João Clau-
dio Batistela, Antonio Natalio 
Rodrigues, José Grando, José 
Elias Dal Bó Paes, Aldo San-
son, Paulo de Almeida Lima, 
Gustinho e Antonio Severino, 
Jacob Audi, Francisco Gaiotto, 
José Módolo (Zelão), Norberto 
Audi, Luiz Celestino Bertanha, 
Armando Falcone, Geraldo 
Lorenzetti, Orlando Bellucci, 
Lourenço Gaiotto, João Ca-
margo Madeira, Adib Ganem, 
José Geraldo de Camargo (Pi-
colé), João Sebastiani, Afonso 
Luvizotto, Orsine Bertanha, 
Gattaz Ganem, Alfredo Audi, 
Pedro Gaiotto, Aristides Sou-
to, Armando Gaiotto, Arlindo 
Campana, José Scagion, Otávio 
Campos Aranha, Pedro Gaiot-
to Neto, João Grecchi, Liberato 
Urso, entre muitos outros.

(Texto de Deraldo Rodri-
gues)

América se despede de Osvaldo Ferraz da Silva
Fotos acervo Alberto Giovanetti Filho
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Uma vida inteira dedicada 
à Usina Santa Maria, à família 
e aos amigos. Foi assim que 
viveu o grande amigo e corin-
tiano Hermínio Pilon. Nasci-
do em 30 de março de 1944, 
esse homem teve a missão de 
passar pela terra para levar 
alegria e bondade a todos.

Até a geração de 1990, é 
difícil encontrar alguém que 
não tenha ouvido falar do 
corintiano fanático Hermínio

Pilon, principalmente, os es-
portistas dos anos 70 e 80, 
que têm muito o que contar 
sobre Hermínio.

Com um sorriso, às vezes 
tímido, mas sempre conta-
giante, Hermínio era corintia-
no de corpo, alma e coração. 
Quem se lembra do carro que 
ele tinha todo personalizado 
com a marca da sua grande 
paixão: Esporte Clube Corin-
thians? Imagino que ele foi o 
maior símbolo do Timão de 
Cerquilho. Tanto é que, na 
foto do seu túmulo, ele está 
todo caracterizado de corin-
tiano. Até neste espaço, Her-
mínio ainda transmite alegria.

Este corintiano gostava de 
ver todo mundo feliz e sem-
pre tinha uma conversa agra-
dável. Faz muita falta a com-
panhia de Hermínio Pilon, não 
apenas para a esposa Lígia, 
filhos e netos, mas também 
para todos aqueles que tive-
ram o privilégio de viver ao 
seu lado.

Dos arquivos do saudoso 
escritor e poeta Deraldo Ro-
drigues, grande colaborador 
da história de Cerquilho, con-
segui uma imagem dos anos 
70, quando o Esporte Clube 
Usina Santa Maria, equipe que 
representava a família Pilon 

nas disputas esportivas, bri-
lhava nos estádios de Cerqui-
lho e região com essa onzena: 
Dinho, Ércoles Albino, José 
Luiz Grando (Eka), Palmiro 
Gaiotto Filho (Mirinho), Cas-
tilho, Cipó, Hermínio Pilon, 
Paulo Pilon, Ferrari, Darci e 
Luiz Antonio Daros.

Neste time, com certeza, 
não poderia faltar a presen-
ça do homenageado de hoje 
que faleceu em 25 de agosto 
de 1999. Passados 21 anos da 
sua morte, ainda faz muito 
bem lembrar de Hermínio!

HISTÓRIA - Fruto do em-
penho e da determinação em-
preendedora da família Pilon, 
de origem italiana, que che-
gou ao subdistrito de Cerqui-
lho no final dos 1930, a Usina 
Santa Maria cresceu com a ci-
dade e é, hoje, o núcleo de um 
grupo agroindustrial e empre-
sarial com ramificações no 
País e na América Latina.

A história desta família co-
meçou a ser escrita em 1939, 
quando os Pilon decidiram 
deixar o município de Ira-
cemápolis para produzirem 
pinga em um alambique na 
até então Vila de São José de 
Cerquilho.

Em 1953, com o aumen-
to das necessidades gerais 

do município e da região, foi 
fundada a Usina Santa Maria, 
símbolo do desenvolvimento 
no Estado de São Paulo.

A participação da família 
Pilon na vida econômica de 
Cerquilho contribuiu para a 

consolidação de uma cidade 
que, hoje, é exemplo em qua-
lidade de vida e desenvolvi-
mento regional.

PIADINHA DA SEMANA – 
O português liga para a com-
panhia aérea e pergunta:

– “Quanto tempo leva 
uma viagem do Brasil para 
Portugal?”

– “Só um minuto”, diz a 
atendente.

O português agradece e 
desliga.

Onde Anda Você?
Fotos acervo Deraldo Rordrigues

Saudoso corintiano 
Hermínio Pilon 

ESPORTE CLUBE USINA SANTA MARIA - DÉCADA DE 70
Em pé: Dinho, Ércoles Albino, José Luiz Grando (Eka),

Palmiro Gaiotto Filho (Mirinho), Castilho e Cipó
Agachados: Hermínio Pilon, Paulo Pilon, Ferrari, Darci e Luiz Antonio Daros

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ
Em pé: Valdemar Falcone, Albertino Audi,

(não identificada) e Afonso Luvizotto 
Agachados: Angelino Oliveira Rosa, Alfredo Audi,
Luiz Marcon, José Orestes Corradi, José Bonventi,

Alfredo Massarico e  Azulão.
Deitado: Recieri Reginato

Édie Honório

HOMENAGEM

A bandeira do América Fu-
tebol Clube ficou a meia-haste 
no sábado, 26 de setembro, 
por conta do luto pelo faleci-
mento de Osvaldo Ferraz da 
Silva aos 79 anos. 

Na história do Vermelhinho 
da Barra Funda e na memória 
dos esportistas e torcedores 
da década de 1960 certamente 
tem o nome de um grande go-
leiro boituvense que defendeu 
a meta da tradicional equipe 

tieteense.
Seu nome era Osvaldo Fer-

raz da Silva, boituvense nasci-
do em 18 de junho de 1941. No 
meio esportivo ficou conheci-
do como Osvaldo da Telesp, 
nome relacionado à empresa 
de Telecomunicações de São 
Paulo (Telesp), onde trabalhou. 

Este jogador fez de Tietê 
sua morada e aqui se estabele-
ceu junto da sua família. O pai 
do Marcos, Daniel e Rogério, 
como um bom guarda-metas, 
chegou a atuar no Amador 
defendendo a Associação Atlé-
tica Boituvense, chegando em 
Tietê em meados da década 
de 1960 a convite do amigo 
Ademir Milanelo, que o apre-
sentou aos diretores do clube 
americano, quando estes esta-
vam à procura de um goleiro. 

Nesta ocasião, Osvaldo in-
tegrou-se à equipe do América 
para disputar o Campeonato 
Amador Regional tendo dei-
xou sua grande contribuição 
junto à equipe americana de 
Tietê. Como goleiro tinha boa 
estatura, era falante em cam-
po. Seu grito exclusivo e ca-
racterístico chamava atenção 
dos seus defensores. Ele dizia: 
“Não deixa passar!”

Na época, integravam o 
América: Carlinhos Bergami-
ni, Lelinho, Hélio Bufo, Dema 
Bufo, Conhaque, Flávio, Néco, 
Maciel, Zé Scudeler, Golhardo, 
Edno, Edson, Borghi, Zica, en-
tre outros.

A contribuição de Osvaldo 
junto ao América não resu-
me-se apenas sua passagem 
como atleta. A paixão pelo clu-
be se estendeu e criou raízes, 
tanto que chegou a estar no 
comando da Diretoria, exer-
cendo os cargos de presidente, 
vice e diretor esportivo.

Certa vez, Osvaldo me con-
tou o seguinte: “No ano de 
1980, o América ficou sem a 
praça de esporte. O espaço do 
antigo estádio Caio Cracco de 
Souza Campos, desapropria-
do pela Prefeitura, deu lugar 
ao Centro Esportivo Municipal 
e ao Ginásio de Esportes. Na 
época, necessitávamos de uma 
nova casa. Por essa razão, com 
apoio do então prefeito Paulo 
de Souza Alves Filho e do vi-
ce-prefeito Guerino de Lizier 
Vidotto, tivemos a doação de 
um novo terreno. Mas o local 
exigia muito trabalho de pre-
paração e nivelamento para se 
tornar um campo de futebol.

Considerando estas difi-
culdades, tivemos a colabo-
ração de muitas pessoas que 
desprenderam dos seus dias 
de descanso para realizar o 
sonho do novo estádio ameri-

cano. Pessoas como: Guerino 
Vidotto, André Bufo, Francisco 
Candido e filhos, Dema Fores-
to, Alcides Bazzelotto, João 
Brandolize, Simão Campos, 
Jose Franzine (Pipa), Tietezi-

nho e muitos outros esportis-
tas. Requereu muito trabalho a 
realização do estádio de fute-
bol do América”.

(Texto de Alberto Giova-
netti Filho)

AMÉRICA FUTEBOL CLUBE EM 1968
Em pé: Carlinhos Bergamini, Hélio Buffo, Osvaldo, Dema, Edson Lizier, Zé Scudeler

e Galhardo. Agachados: Biju, Zica, Cheroso, Édno, Cláudio, Borghi e Tedeschi

Osvaldo Ferraz da Silva 
foi goleiro do América

MEMÓRIA

Associação Esportiva São José completa 94 anos de fundação
Arquivo Nossa Folha
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Iniciativa mundial chama atenção, principalmente, para os casos de câncer de mama, o tumor mais frequente entre as mulheres

SAÚDE DA MULHER

Outubro Rosa alerta para exames preventivos

O Movimento Outubro 
Rosa surgiu na década de 
1990 nos Estados Unidos e 
chegou ao Brasil nos anos 
2000. Inicialmente voltado 
a conscientizar para o diag-
nóstico precoce e tratamento 
do câncer de mama, recen-
temente também alerta para 
o câncer de colo de útero, 
criando oportunidades para 
se falar da saúde da mulher 
como um todo.

Em razão da campanha 
de conscientização, o jornal 
Nossa Folha conversou com 
a ginecologista e obstetra 
Débora Nallin Salvador, do 
Centro Médico São José, de 
Cerquilho. 

De acordo com a médica, 
é importante saber que os 
cuidados preventivos com 
relação a esses tipos de cân-
cer vão além dos exames 
preventivos, que são muito 
importantes e incentivados.  
“Cuidar preventivamente da 
saúde quer dizer que é preci-
so ter bons hábitos de vida, 
alimentação adequada, prati-
car atividades físicas, ter uma 
vida saudável”, disse.

O câncer de mama, o mais 
frequente entre as mulheres, 
sendo a maior incidência em 
mulheres acima de 50 anos. 
Também afeta mulheres mais 
jovens, mas a incidência é 
baixa. A taxa de cura é alta, 
principalmente quando feitos 
os exames periódicos para o 

diagnóstico precoce, por isso 
que eles são muito incentiva-
dos em campanhas de cons-
cientização, como o Outubro 
Rosa.

O câncer do colo do úte-
ro é o terceiro mais frequen-
te em mulheres. O exame 
de papanicolau é a principal 
ferramenta para o diagnós-
tico precoce de alterações e 
lesões precursoras de câncer 
no colo do útero. 

Deve ser feito anualmen-
te, assim que a mulher inicia 
a vida sexual, devendo ser 
feito até mais de 60 anos, 
mesmo que não encontre al-
terações, pois elas podem 
surgir a qualquer momento, 
reforçando a importância dos 
exames anuais.

As mulheres ainda têm 
medos e dúvidas sobre as 
doenças que podem acome-
tê-las?

Hoje em dia há muita in-
formação disponível facil-
mente com uma pesquisa 
na internet, então as pesso-
as normalmente conhecem 
as doenças e seus sintomas, 
mas isso não elimina a neces-
sidade de ir ao médico regu-
larmente e fazer os exames 
para acompanhamento pre-
ventivo.

Quais exames preventi-
vos a mulher deve fazer?

Mamografia, ultrassom, 

papanicolau, hemogramas e 
o autoexame da mama são 
os exames fundamentais a 
qualquer mulher. Caso algum 
deles apresente alterações, 
solicitamos exames mais es-
pecíficos e detalhados a fim 
de entender o que pode estar 
acontecendo.

Há mulheres que têm 
medo de fazer os exames e 
diagnosticar alguma doen-

ça?
É normal ter a inseguran-

ça, afinal, ninguém quer des-
cobrir que está com uma do-
ença, no entanto, a prevenção 
e os exames periódicos são 
importantíssimos, pois, com 
eles, há a possibilidade de 
termos diagnósticos preco-
ces, o que geralmente facilita 
o tratamento e aumenta mui-
to as chances de cura. 

Por isso, não tenha medo, 

cuide da saúde e faça seus 
exames regularmente.

Mulheres com casos de 
câncer de mama ou colo do 
útero na família precisam 
estar mais atentas?

A atenção precisa ser 
maior nos casos de câncer de 
mama e de ovário, sendo ain-
da mais indispensável proce-
der com os exames periódi-
cos preventivos. 

Com relação ao câncer de 
colo de útero não há fator 
genético relacionado, mas a 
incidência ainda é elevada 
devido à infecção pelo vírus 
HPV, visto que a vacinação 
obrigatória contra esse vírus 
ainda é recente no Brasil.

Mais alguma informação 
a acrescentar?

Neste mês de outubro, 
celebre a vida, não pense no 
câncer como uma sentença. 
Se você ou alguma pessoa 
próxima for diagnosticada, 
tenha a consciência de que 
existem tratamentos com 
efeitos colaterais reduzidos 
e com altas chances de cura. 

O medo existe, mas não 
deixe que ele tome conta, 
continue a sua vida com 
saúde, indo ao médico regu-
larmente e seguindo o trata-
mento corretamente. 

Fale com seu ginecologis-
ta, tire suas dúvidas, revele 
seus medos e cuide-se com 

muito carinho durante toda a 
sua vida!

CÂNCER DE MAMA - No 
Brasil, segundo o Instituto 
Nacional de Câncer (Inca), 
o câncer de mama também 
é o tipo de câncer que mais 
acomete as mulheres no País 
(excluídos os tumores de pele 
não melanoma). 

Para 2019, foram estima-
dos 59.700 casos novos, o 
que representa uma taxa de 
incidência de 51,29 casos por 
100 mil mulheres. A única re-
gião do País em que o câncer 
de mama não é o mais co-
mum entre as mulheres é a 
Norte, onde o de colo de úte-
ro ocupa a primeira posição.

Com uma taxa de 13,68 
óbitos/100 mil mulheres em 
2015, a mortalidade por cân-
cer de mama (ajustada pela 
população mundial) apresen-
ta uma curva ascendente e 
representa a primeira causa 
de morte por câncer nas mu-
lheres brasileiras. 

O Sul e o Sudeste são as 
regiões que apresentam as 
maiores taxas de mortalida-
de, com 15,26 e 14,56 óbi-
tos/100 mil mulheres em 
2015, respectivamente.

A incidência da doença 
aumenta em mulheres a par-
tir dos 40 anos. Abaixo dessa 
faixa etária, a ocorrência da 
doença é menor. Já a partir 
dos 60 anos o risco é 10 ve-
zes maior.

Arquivo Nossa Folha

Ginecologista e obstetra Débora Nallin Salvador
atende no Centro Médico São José
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Intestino é considerado 
o “segundo cérebro”

CÉLULAS NERVOSAS

Você já reparou que em 
alguma situação de estresse 
ou tensão pode acontecer das 
pessoas sentirem alterações 
intestinais (frio na barriga, 
vontade de ir ao banheiro ou 
constipação)? É que o intes-
tino possui neurônios que se 
comunicam diretamente com 
o Sistema Nervoso Central - o 
que rendeu ao intestino o ape-
lido de segundo cérebro. 

De acordo com a nutricio-
nista Renata Guirau, o trato 
gastrointestinal tem um siste-
ma chamado Sistema Nervo-
so Entérico (SNE), que possui 
milhões de neurônios que 
trabalham na transmissão de 
informações dentro do orga-
nismo, inclusive, com o cére-
bro. Esse contato é feito pelo 
nervo vago, uma estrutura que 
percorre todo o tórax e liga o 
intestino à cabeça. 

“Outro ponto a ser levado 
em consideração é que a flora 
intestinal é responsável por 
ajudar na absorção de nutrien-
tes que se relacionam com 
funções cerebrais, como a me-

mória, a concentração e, ainda, 
na produção adequada de neu-
rotransmissores”, comentou a 
nutricionista. 

Além disso, as células ner-
vosas intestinais também ope-
ram de forma independente. 
Isso significa que o intestino 
possui os próprios “mensagei-
ros químicos” que conduzem 
o processo de digestão e ex-
creção. 

“Um intestino saudável 
ainda tem influência na imu-
nidade e na produção de cerca 
de 90% da nossa serotonina - 
que atua regulando o humor, a 
sensibilidade, as funções cog-
nitivas, entre outras tarefas”, 
comentou Renata. 

Se você quer investir em 
uma dieta equilibrada e que 
beneficie, em especial, o intes-
tino, a nutricionista orientou 
que a alimentação seja com-
posta, principalmente, por 
produtos frescos e não proces-
sados.

Além disso, faça exercícios 
físicos e beba água em quanti-
dade adequada ao organismo.

Efeitos do estresse são 
cumulativos e maléficos

VIVER MELHOR

O estresse é um mecanis-
mo fisiológico. Graças a ele, o 
corpo se prepara para agir de 
forma física e emocional em 
situações adversas, deixando-
-o em estado de alerta e sendo 
o responsável por respostas 
rápidas e precisas. Apesar dis-
so, quando o estresse se torna 
crônico, as consequências pas-
sam a ser negativas, já que o 
quadro favorece não apenas 
o adoecimento psicológico, 
como é fator desencadeante 
de doenças graves, como as 
cardiovasculares. 

Segundo um levantamento 
do International Stress Mana-
gement Association, o Brasil é 
o segundo país mais estressa-
do do mundo, perdendo ape-
nas para o Japão. Especialista 
em fisiologia em meditação, 
Débora Garcia explicou que 
os efeitos do estresse são, no 
geral, cumulativos e podem 
aparecer meses após o episó-
dio. “O fato de os efeitos não 
serem imediatos faz com que 
a pessoa só perceba que a si-
tuação de estresse prolongado 

está adoecendo corpo e mente 
quando os sintomas surgem”, 
alertou. 

No estado de estresse, o 
organismo aumenta a libera-
ção de cortisol e adrenalina 
na corrente sanguínea, o que 
provoca queda de imunidade e 
aumento de arritmia cardíaca 
e pressão arterial a longo pra-
zo. “De início, alterações sutis 
de concentração, como pensa-
mentos distantes e conturba-
dos, assim como sentimentos 
de impotências podem ser no-
tadas. Problemas relacionado 
ao sono e também mudanças 
negativas na alimentação, que 
tende a ser mais gordurosas 
ou com apelo para doces de-
vido o acionamento dos hor-
mônios do prazer, são outros 
fatores que podem denunciar 
altas cargas de estresse diá-
rio”, apontou Débora Garcia. 

Além de se organizar, é pre-
ciso ser realista com capacida-
des e limitações. “Autocrítica 
em excesso pode condicionar 
a pessoa a quadros deprimi-
dos e ansiosos”, afirmou.

Estudo indica que covid-19 
pode causar miocardite

SAÚDE DO CORAÇÃO

A covid-19 pode causar 
infarto, miocardite, trombose 
e acidente vascular cerebral. 
A letalidade do coronavírus 
no Brasil está em torno de 5%, 
mas o diretor da Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica, 
Cardiologista e Clínico Geral, 
Abrão Cury, destacou que o 
novo coronavírus leva ao óbi-
to não apenas por pneumonia, 
como muitos pensam. Segun-
do Cury, a covid-19 pode levar 
ao infarto, miocardite, trombo-
se e ao derrame.

“A enfermidade causada 
pelo coronavírus atinge todo o 
corpo e pode causar inflama-
ção no coração mesmo após a 
recuperação. É isso o que cons-
tatam dois estudos: um deles, 
baseado em necrópsias por 
pneumonia em decorrência 
da covid-19, que mostrou que 
60% dos corpos apresentavam 
o vírus também nos músculos 
do coração e outro estudo fei-
to com pacientes 70 dias após 
recuperados, mostrou que 78% 
estavam com o órgão inflama-
do”, disse Cury. 

O novo coronavírus pode 
atingir o tecido do coração e 
provocar inflamações que per-
duram por até semanas após a 
recuperação, indica estudo pu-
blicado na revista Jama Car-
diology. Entretanto, os autores 
destacam a necessidade de 
mais investigações para ava-
liar se a covid-19 pode causar 
danos duradouros ao coração.

Mesmo sem os sintomas 
cardíacos, isso mostra que o 
novo coronavírus, apesar de 
atingir predominantemente 
o pulmão, também atinge o 
coração e pode causar arrit-
mia cardíaca, infarto ou até 
miocardite - que é a agressão 
do vírus diretamente ao mio-
cárdio, o que deixa o coração 
mais fraco. “As pessoas já com 
problemas cardíacos, os cha-
mados grupos de risco, são 
população de maior risco para 
isso. O novo coronavirus pode 
exacerbar o aparecimento de 
infarto ou a instabilidade do 
quadro cardíaco mesmo após 
a recuperação da doença”, es-
clareceu Abrão Cury.



fique sabendo
Vino di Vita - o melhor sabor para sua vida.

Além dos nomes, partidos e coligações de cada um destes políticos, conheça o patrimônio divulgado ao Tribunal Superior Eleitoral

CORRIDA ELEITORAL

Saiba quem são os candidatos a prefeito

Está dada a largada às Elei-
ções Municipais de 2020 em 
todo o País, cujos dias de vota-
ção ocorrerão nos domingos, 
15 e 29 de novembro, sendo 
que esta última data é para as 
cidades com segundo turno. 

Em Tietê, Cerquilho e Jumi-
rim, os candidatos a prefeito,  
vice-prefeito e vereadores já 
registraram suas candidaturas 
na Justiça Eleitoral e aguarda-
vam, pelo menos até o fecha-
mento desta edição, a deferi-
ção das mesmas. 

Por Tietê, concorrem à Pre-
feitura seis candidatos: Basílio 
Saconi Neto, do Movimento 
Democrático Brasileiro (MDB), 
através de chapa pura, ou seja, 
sem coligação; José Geraldo 
Fabri (Dau), do Republicanos, 
pela coligação “Todos juntos 
por uma Tietê melhor”; José 
Carlos Melaré, do Partido De-
mocrático Trabalhista (PDT), 
junto da coligação “Tietê, mo-

tivo da nossa luta”; Paulo de 
Souza Alves Filho (Paulinho), 
do Partido Verde, com chapa 
pura; Edivaldo Oliveira de Je-
sus (Pepeu Calixto), do Pode-
mos, também através de chapa 
pura; e Vlamir de Jesus Sandei, 
candidato à reeleição pelo Par-
tido da Social Democracia Bra-
sileira (PSDB), com a coligação 
“Queremos mais para Tietê”.

Por Cerquilho, serão cinco 
candidatos a prefeito: Aldomir 
José Sanson (Aldo), candida-
to à reeleição pelo Partido da 
Social Democracia Brasileira 
(PSDB), com a coligação “Pra 
frente Cerquilho”; Agnaldo 
José Vitor Atti (Bilu), do Soli-
dariedade, com chapa pura; 
Diego Giuliano Sebastiani (Die-
go Sebastiani), do Podemos, 
através da coligação “Cerqui-
lho é do povo”; Manoel Santos 
Cruz Filho (Professor Manoel), 
do Partido dos Trabalhadores 
(PT), com chapa pura; e Valdir 

Rocha de Oliveira (Valdir do 
Estacionamento), do Partido 
Democrático (PDT).

Por Jumirim, serão três 
postulantes ao cargo de pre-
feito: Daniel Vieira, do partido 
Democratas (DEM), por meio 
da coligação “Mudança de 
verdade”; Rosangela Gama do 
Nascimento (Rosa Nascimen-
to), do Partido Trabalhista Bra-
sileiro (PTB), com a coligação 
“Avança Jumirim”; e, por fim, 
Benedito Tadeu Fávero (Tadeu 
Fávero), do Partido da Social 
Democracia Brasileira (PSDB), 
com chapa pura.

DECLARAÇÃO DE BENS 
- Uma das regras das eleições 
municipais é que os candida-
tos a prefeito devem apresen-
tar uma declaração de bens à 
Justiça Eleitoral, relatando o 
patrimônio, que inclui valores 
em contas bancárias e valor de 
imóveis.

Em Tietê, o candidato 

Basílio Saconi Neto infor-
mou R$744.484,99 em bens; 
José Geraldo Fabri (Dau), 
R$1.077.272,47; José Carlos 
Melaré, R$249.803,54; Paulo 
de Souza Alves Filho (Pauli-
nho), R$625.569,72; Edivaldo 
Oliveira de Jesus (Pepeu Ca-
lixto), R$182 mil; e Vlamir de 
Jesus Sandei, R$1.266.076,46.

Em Cerquilho, Aldomir José 
Sanson (Aldo) declarou à Jus-
tiça Eleitoral que possui bens 
no total de R$1.302.683,51; 
Agnaldo José Vitor Atti (Bilu), 
R$130 mil; Diego Giuliano 
Sebastiani (Diego Sebastia-
ni), R$365 mil; Manoel Santos 
Cruz Filho (Professor Manoel), 
R$369 mil; e Valdir Rocha de 

Oliveira (Valdir do Estaciona-
mento), não declarou bem al-
gum à Justiça Eleitoral.

Em Jumirim, o candidato 
Daniel Vieira divulgou à Jus-
tiça Eleitoral um total de bens 
de R$74.943,53; Rosangela 
Gama do Nascimento (Rosa 
Nascimento), R$285 mil; e Ta-
deu Fávero, R$266.371,09.
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TIETÊ CERQUILHO

JUMIRIM

Maioria dos deficientes tem 
dificuldade de locomoção

ELEIÇÕES 2020

O jornal Nossa Folha di-
vulga panorama geral das 
pessoas com deficiência que 
estão aptas ao voto nas Elei-
ções Municipais 2020 nos 
municípios de Tietê, Cerqui-
lho e Jumirim. Dados são do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE).

Em Tietê, dos 30.332 elei-
tores, 91 deles possui alguma 
deficiência, sendo 31 pessoas 
com deficiência para locomo-
ção, 30 com dificuldade para 
exercício do voto, 23 eleito-
res possuem outras defici-
ências não especificadas, 14 
têm dificuldade visual e qua-
tro, auditiva.

Por sua vez, Cerquilho 
conta com 36.106 eleitores, 
241 são pessoas com defi-
ciência e, destas, 125 têm 
dificuldades de locomoção; 
47, para exercício do voto; 
38 não tiveram a deficiência 
especificada; 31 possuem de-
ficiência visual e 10, auditiva.

Em Jumirim, são 2.386 
eleitores, uma vez que dois 
deles são pessoas com de-
ficiência, sendo uma com 
dificuldade de locomoção e 
outra para exercício do voto.

No Estado de São, unidade 
da Federação com 33.565.294 
eleitores, as pessoas com de-

ficiência aptas a votar somam 
414.990.

A maioria, 249.535 elei-
tores, não teve o tipo de de-
ficiência relatado, seguidos 
pelos que têm dificuldade de 
locomoção, que são 129.577 
pessoas. 

A deficiência visual faz 
parte dos 28.844 eleitores; 
20.703 possuem dificulda-
de para exercício do voto; e 
15.484 têm deficiência audi-
tiva.

No Brasil, estão aptos a 
votar 147.918.483 eleitores, 
sendo que 1.158.405 deles 
são pessoas com deficiência.

Não tiveram a deficiência 
especificada 553.817 eleito-
res. Em seguida, os que têm 
dificuldade para locomoção, 
417.239. Já as pessoas com 
deficiência visual são em 
154.617 eleitores e as com 
dificuldade auditiva, 84.489.

PL do deputado Guiga Peixoto 
endurece punição 

AUXÍLIO EMERGENCIAL

O PL 3803/2020, de auto-
ria do deputado federal Guiga 
Peixoto (PSL-SP), endurece a 
punição para os “espertinhos” 
que se cadastraram para rece-
ber o auxílio emergencial sem 
se enquadrar nos requisitos. 
Este projeto prevê aumento de 
50% da pena para os casos de 
recebimento ilícito do auxílio 
e ainda estabelece que o cul-
pado devolva 10 vezes o valor 
recebido aos cofres públicos, 
lembrando que usar o bene-
fício irregularmente é consi-
derado crime de estelionato e 
falsidade ideológica.

Segundo Guiga, em um 
momento tão delicado como 
o atual, é um crime não só de 
estelionato, como de corrup-
ção. “É inconcebível que, em 
uma época na qual milhares 
perdem a vida e milhões per-
dem seus empregos, pessoas 
tenham a coragem de se apro-
veitar da instabilidade causa-
da pela pandemia da covid-19, 
para receber indevidamente o 
auxílio que não tem direito”.

Ainda segundo o parla-
mentar, com uma punição 
mais severa, a tendência é que 
os casos de fraude diminu-
am, ao mesmo tempo em que 
pode assegurar o benefício 
para mais pessoas que pre-

cisam realmente dessa ajuda 
para sobreviverem. “O auxílio 
emergencial foi criado para 
assegurar uma renda mínima 
aos brasileiros que perderam o 
emprego ou que foram obriga-
dos a migrar para a informali-
dade e o PL 3803/2020 merece 
urgência e aprovação bastante 
célere para coibir estelionatá-
rios”, ressaltou Guiga.

O parlamentar revelou que 
por meio deste PL haverá au-
mento em 50% da pena e o cri-
me passará a ser considerado 
peculato e corrupção passiva e 
ativa também, além de prever 
a restituição ao erário público 
de 10 vezes os valores recebi-
dos indevidamente. 

Guiga também destacou 
o PL 1485/20 que aumenta 
as penas para vários tipos de 
crimes contra a administração 
pública praticados durante o 
estado de calamidade públi-
ca em razão da pandemia da 
covid-19, aprovado no início 
de setembro, na Câmara dos 
Deputados. Entre os crimes, 
estão os ligados a desvios de 
recursos públicos, como os cri-
mes de corrupção, licitatórios 
e peculato. O texto teve 421 
votos a favor, 64 contra e uma 
abstenção e aguarda aprecia-
ção por parte do Senado. 

Confira o que os candidatos 
podem ou não fazer

REGRAS

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) tem divulgado as 
regras para as eleições 2020 
no Brasil. Desse modo, a partir 
desta edição, o jornal Nossa 
Folha, apresentará estas deter-
minações estabelecidas para 
este pleito eleitoral.

COLIGAÇÕES - Os candi-
datos a prefeito podem for-
mar coligações com outros 
partidos. Já as coligações para 
os candidatos a vereador estão 
proibidas para as eleições pro-
porcionais.

COTA - Cada partido tem 
que reservar a cota mínima 
de 30% para mulheres filiadas 
concorrerem na eleição.

IDADE - Para se eleger pre-
feito ou vice-prefeito, a idade 
mínima é de 21 anos e, para 
vereador, 18 anos.

GASTOS - As despesas de 
campanha devem respeitar 
um limite, que varia confor-
me o cargo disputado, a ci-
dade e o turno da eleição. O 
candidato que descumprir o 
teto estará sujeito à multa e 
poderá responder por abuso 
do poder econômico.

AUTOFINANCIAMENTO 
- O candidato poderá usar 
recursos próprios para se 
autofinanciar em até 10% do 
limite de gasto para o cargo.

DOAÇÕES - Somente pes-
soas físicas podem fazer do-
ações para campanhas eleito-
rais, que são limitadas a 10% 
da renda bruta do doador no 
ano de 2019.

ARRECADAÇÃO - Os 
candidatos poderão fazer ar-
recadação de recursos pela 
internet. O doador será iden-
tificado pelo nome e CPF. 
Para cada doação, haverá um 
recibo eleitoral.

DATA DE INÍCIO - A pro-
paganda eleitoral, inclusive 
na internet, está permitida 
desde 27 de setembro. É per-
mitido fazer campanha na 
internet por meio de blogs, 
redes sociais e sites.

CAMINHADA E CARREA-
TA - De 27 de setembro a 14 
de novembro, pode haver dis-
tribuição de material gráfico, 
caminhada, carreata ou mes-
mo passeata, acompanhadas 
ou não por carro de som ou 
minitrio.

PROPAGANDA - As pro-
pagandas eleitorais gratuitas 
em emissoras de rádio e te-
levisão referente ao primeiro 
turno será veiculada de 9 de 
outubro a 12 de novembro. 
É proibido qualquer tipo de 
propaganda eleitoral paga no 
rádio e na televisão.

Divulgação TSE

SELEÇÃO ROSA
Diversos vinhos e espumantes 

com preços especiais para você. 
Procure em nossa adega. 

Aproveite e comemore a vida.



gente sociedade

ANIVERSARIANTES

Ana Maria Flora Melaré 
recebeu as felicitações 
do marido Afonso, dos 

filhos e familiares nesta 
quinta, 1º de outubro

Ana Carolina Fabri vai 
rasgar a folhinha hoje, 
2 de outubro, junto do 
marido Duda, dos filhos 
Marina e Felipe e família

Milene Maria Giovanetti 
aniversaria nesta sexta, 
2 de outubro, junto do 
marido Fernando, do 
filho Nícolas e família

Carol Fornazari celebra 
mais um ano de vida 
neste sábado, dia 3, 

na companhia da filha 
Khadija e dos familiares

Gustavo Volpatto 
Canavezi, filho de 

Juninho e Flaviana, 
completa três anos neste 

sábado, 3 de outubro

Paulo Reginato faz 74 
anos neste sábado, 3 de 
outubro, na companhia 
da esposa Vilma, dos 

filhos e das netas

Ide Fernandes Grando 
assoprou velinhas 

ontem, 1º de outubro, 
junto do marido Ico, do 

filho Vitor e família

Ana Luiza Viudes da Silva 
completa seis anos hoje, 
dia 2, na companhia dos 

pais Nayara e Danilo 
e dos familiares

Murilo Moretti troca de 
idade nesta sexta, dia 

2, e recebe o carinho da 
namorada Ana Elisa, da 

filha e dos familiares

Celso Jabur será 
festejado pela esposa 

Bete, pelas filhas, pelos 
genros e pelos amigos
amanhã, 3 de outubro

José Márcio Mathias 
rasga folhinha amanhã, 

3 de outubro, na 
companhia da esposa 
Carolina e dos filhos

Pietro Barreira Fakri 
aniversaria amanhã, 3, 
junto dos pais Mônica 
e Fellipe e dos irmãos 
Donatella e Lorenzo

Vânia Maria Scudeler 
Pilon brindou nova idade 
ontem, 1º de outubro, ao 
lado do marido Du Pilon 

e de toda a família

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

Zacarias Pedro Simão 
festeja aniversário nesta 

sexta, dia 2, com a 
esposa Clarice e os filhos 

Anderson e Leandro

Luis Eduardo Florian 
(Dudu) muda de idade 

neste sábado, 3 de 
outubro, na companhia 
da família e dos amigos

Laura Cláudio recebe 
beijos e abraços da filha 

Yara e dos netos Ana 
Laura, Yan e Bruno neste 

sábado, 3 de outubro

Sérgio Andrade Marques 
muda de idade amanhã, 
dia 3, ao lado da esposa 

Lurdinha e dos filhos 
Caio, Beatriz e Giovana

Lígia Pilon comemorou 
aniversário ontem, 1º de 
outubro, na companhia 
dos filhos, dos netos e 

dos familiares

Elsa Serafim Pizzol 
brinda mais um ano de 
vida hoje, dia 2, com o 
marido Valeriano e os 

filhos Júlia e Pedro

Ricardo Sacconi Pupato 
aniversaria nesta sexta, 
2 de outubro, e ganha 
os parabéns da família 
e dos muitos amigos

Daniela Rocha brinda 
aniversário neste 

sábado, 3 de outubro, 
ao lado dos familiares

e dos amigos

O marido César Polano 
e os filhos Lucas e 

Pedro parabenizam Kely 
Ribeiro pelo aniversário 
amanhã, 3 de outubro

Rosângela Botêga 
apaga velinhas amanhã, 
3 de outubro, ao lado do 
marido Branco, do filho 
Lucas e dos familiares

Os pais Stefânia e 
Ricardo e o irmão Gabriel 
parabenizaram Veridiana 

Amorim Requena pelo 
aniversário ontem, dia 1º 

Giovana Módolo Calça 
completa 24 anos nesta 

sexta, dia 2, ao lado
dos pais Patrícia e Fábio 

e da irmã Gabriela

Zeca Grando brinda nova 
idade hoje, 2 de outubro, 
na companhia da esposa 
Clélia, dos filhos, do neto 

e dos familiares

Os familiares e a 
equipe da Vino di Vita 

parabenizam Elis Marina 
pelo níver neste sábado, 

3 de outubro

Lucas Peruca completa 
oito anos neste sábado, 
dia 3, ao lado dos pais 
Érika e Marcos, da irmã 

Rafaela e familiares

Tarcísio Melaré recebe 
os parabéns dos pais 
Tarcísio e Nice e da 

madrinha Carmem Rose 
amanhã, 3 de outubro

Viviane Rapete Canatelli 
virou o calendário 

ontem, 1º de outubro, e 
festejou com o marido, 
os filhos e familiares

Henrique Bíscaro Goldoni 
assopra velinhas hoje, 

dia 2, na companhia dos 
pais Estela e Moacyr e 

dos familiares

André Pietrobom troca 
de idade amanhã, dia 3, 
junto da esposa Paula 

Nogueira, do filho Lucca 
e de toda a família

Emanoelly Lopes rasga 
folhinha neste sábado, 

3 de outubro, e receberá 
os parabéns do amigo 

Tano Almeida

Magali Terezinha Gaiotto 
Alves receberá flores 
e telefonemas pela 

passagem do aniversário 
amanhã, 3 de outubro

Tatiane Moras festeja 
mais um ano de vida 
neste sábado, 3 de 

outubro, na companhia 
dos familiares e amigos

10 Sexta-feira, 2 de outubro de 2020 Nossa Folha . 61 anos



ANIVERSARIANTES

Alice Mansani Viegas, 
filha do casal Priscila e 

Rodrigo, completa quatro 
anos neste domingo, 
dia 4, junto da família

O marido Neto, o filho 
Pedro e os familiares 

parabenizam Bruna Natel 
Perez por mais um ano 
neste domingo, dia 4

Celi Fidelis Barbieri 
troca de idade neste 

domingo, 4 de outubro, 
e receberá os parabéns 
dos familiares e amigos

Celia Polonio festeja 
aniversário neste 

domingo, 4 de outubro, 
junto do namorado 
Renato Bordenale

César Lourenço rasga 
folhinha neste domingo, 
4 de outubro, e brinda a 
data com a mãe Iza, os 

irmãos e a família

Claudia Modena assopra 
velinhas neste domingo, 

4 de outubro, na 
companhia do marido 
Leandro e familiares

Dalton Dorighello 
celebra nova idade neste 
domingo, dia 4, ao lado 
da esposa Mariana, da 
filha Olívia e da família

Familiares e amigos 
cumprimentam 

Edmara Godoy pela 
comemoração neste 

domingo, 4 de outubro

Emerson Gaiotto apaga 
velinhas neste domingo, 
dia 4, ao lado dos pais 
Isaura e Claudio, das 
irmãs e das sobrinhas

Fernando Peltrin 
aniversaria neste 

domingo, 4 de outubro, 
junto da esposa Adrieli

e de toda a família 

Bolo deste domingo, 
dia 4, será para Hermano 
Manoel Neto, que recebe 
o carinho dos pais, das 
irmãs e dos familiares

Isabelle de Oliveira 
rasga folhinha neste 

domingo, 4 de outubro, 
na companhia dos pais 

Osinaldo e Glayse

Jade Fernandes muda 
de idade neste domingo, 

dia 4, com os pais 
Anabete e Baltazar, os 
irmãos e o namorado

A mãe Vânia, o irmão 
Gustavo e os amigos 
parabenizam Lucas 

Augusto Alsaro Vicentim 
neste domingo, dia 4

Melissa Franco brinda 
aniversário no domingo, 

4 de outubro, com o 
marido Marco Aurélio e 
as filhas Cecília e Alice

Rosália de Nadai 
Bertanha completa 95 
anos no domingo, 4 de 
outubro, na companhia 
dos filhos e dos netos

Talão Madeira celebra 
nova idade no domingo, 

4 de outubro, com os 
filhos Helena e Tales, a 

família e os amigos

Thiago Cancian Grigolon 
assopra velinhas neste 
domingo, dia 4, junto 

dos pais Geraldo e Cida 
e da irmã Fernanda

Andrea de Nadai brinda 
mais um ano de vida na 
segunda, 5 de outubro, 

junto do marido Edson e 
da filha Heloísa

A esposa Rosa e os 
filhos Robson e Jackeline 

parabenizam Durval 
Della Torre nesta 

segunda, 5 de outubro

Eduardo Goldoni Belotto 
festeja aniversário 

amanhã, 5 de outubro, 
na companhia da esposa 
Juliana Teles e da filha

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

irmãos e dos amigos

Gustavo Fonseca muda 
o calendário na segunda, 

5 de outubro, com os 
pais Vande e Sandra, os 

irmãos e os amigos

Laura Amaral completa 
nove anos na segunda, 

dia 5, junto 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 nesta 
segunda, 5 de outubro

Mirela Biscalchim 
Pasquali, filha de 

Critiane e Fábio, vai 
completar seis anos na 
segunda, 5 de outubro

Nathaly Antunes ganha 
os parabéns dos pais, 
dos familiares e dos 

amigos nesta segunda, 
5 de outubro

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

Brinde da segunda, dia 5, 
será para Patrícia Soares 

de Camargo Esótico, 
esposa de Lirol e 
mãe de Lirinho

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

O marido Cláudio, os pais 
e toda a família felicitam 
Sílvia Búffalo por mais 
um ano de vida nesta 
segunda, 5 de outubro

Stella Mazzer rasga 
folhinha nesta segunda, 

5 de outubro, e 
será festejada pelos 
familiares e amigos

Ana Lúcia Corradi Mazzer 
troca de idade na terça, 
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 
terça, 6 de outubro

Andreia Pasquoto Lopes 
assopra velinhas na 

terça, dia 6, ao lado do 
marido Serginho e dos 
filhos Luana e Mateo

Alef Brenner celebra 
mais um ano na terça, 

6 de outubro, na 
companhia da namorada 

Lauriane e familiares

A esposa Claudia e os 
filhos Marcos e Luís 

Henrique parabenizam 
Carlos Alberto Correia 
Alves na terça, dia 6

Eliane Oliveira celebra 
mais um ano de vida 

na terça, 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 
terça, 6 de outubro

Flávia Cuan Sanches 
completa 10 anos na 

terça, dia 6, ao lado dos 
pais Regiane e Fernando 

e do irmão Felipi

Gerson Butignoli Junior 
aniversaria na terça, 

dia 6, na companhia dos 
pais Gerson e Adriana 

e do irmão Gabriel

Giovanna Neto troca 
de idade na terça, 6 de 
outubro, na companhia 
dos pais Daniel e Paula

e dos familiares
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José Geraldo Fabri (Dau) 
rasga folhinha na terça, 
dia 6, junto da esposa 

Valéria, do filho Artur e 
de toda a família

Marcos Rodrigues será 
festejado pelos pais 

Erineu e Lucilene, pelos 
irmãos e familiares na 

terça, 6 de outubro

Murilo Vasquez apaga 
velinhas na terça, 6 de 
outubro, ao lado dos 

pais Lincoln e Wânia, do 
irmão Danilo e família

Nilce Dela Torre muda 
o calendário na terça, 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 
terça, 6 de outubro

Padre Chicão celebra 
mais um ano de vida na 
terça, dia 6, e receberá 
os cumprimentos dos 
fiéis da Igreja Católica

Rayssa Colodeto Fleury 
completa 15 anos na 
terça, 6 de outubro, 

junto do pai Tales e dos 
avós Tales e Vera

Rafaela Antunes recebe o 
carinho do marido Noriel 
Zamuner, do filho Pedro 

Henrique e dos familiares 
na terça, 6 de outubro

Roberta Tavares apaga 
velinhas na terça, 

dia 6, ao lado do marido 
Sidnei e das filhas 

Fernanda e Giovanna

Rosani Camargo (Nani) 
muda de idade na terça, 
dia 6, na companhia do 
filho Rodrigo, da nora 
Tamara e da família

Sérgio Toledo aniversaria 
na terça, 6, ao lado 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 terça, 6 de outubro

O marido Rodolfo e a 
família parabenizam 
Tatiane Gaiotto pela 
nova idade na terça, 

6 de outubro

Thais Foresto, da Clínica 
Gaia, muda de idade 

na terça, 6 de outubro, 
junto do marido Bruno 

Cid e dos familiares

Adalberto Tozi rasga 
folhinha na quarta, 7 

de outubro, ao lado da 
esposa Lucia e dos filhos 

Arione e Ana Teresa

Adriana Leite brinda 
mais um ano nesta 

quarta, 7 de outubro, 
na companhia da família 
e dos amigos do trabalho

Ailton Ferraz fica mais 
velho na quarta, 7 de 
outubro, e recebe o 

carinho dos filhos, da 
família e dos amigos

Alessandro Stendardi 
aniversaria na quarta, 

7 de outubro, junto dos 
pais Marlei e Massimo e 

da namorada Julia

A esposa Mayra, a filha 
Antonella e familiares

parabenizam Caio Martin 
que festeja nova idade 
na quarta, 7 de outubro

Damana Rodrigues, do 
jornal NOSSA FOLHA, 
aniversaria na quarta, 
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 quarta, 7 de outubro

Edson Azevedo 
vai assoprar velinhas na 

quarta, 7 de outubro, 
na companhia dos 

familiares e amigos

Os pais Neusa e Luiz 
Américo, a irmã Nicolle 
e o namorado Samuel 

felicitam Eduarda 
Brancher na quarta, 7

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

Hildemar Martin vira o 
calendário na quarta, 
7 de outubro, junto da 

esposa Mabel, dos filhos 
e dos familiares

Jardel da Silva brinda 
mais um ano nesta 

quarta, 7 de outubro, 
ao lado da esposa Mara, 
dos filhos e da família

Bolo da quarta, dia 7, 
será para Martinho 

Cancian, que receberá 
os parabéns da esposa 
Cida e dos familiares

Os amigos felicitam 
Marcelo Valim pela nova 
idade a ser comemorada 

na próxima quarta, 
7 de outubro

Murilo Homem de Mello 
fica mais velho na 

quarta, 7 de outubro, na 
companhia da namorada, 

dos pais e da família

Renato Bordenale Filho 
celebra mais um ano de 

vida na quarta, dia 7, 
junto da filha Ana Flávia

 e da namorada Célia

Therezinha Dal Pozzo 
assopra velinhas na 

quarta, 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 
quarta, 7 de outubro

Aglaunice Grando 
receberá o carinho dos 
familiares e dos amigos 

na próxima quinta, 
8 de outubro

A irmã Zelinda e toda a 
família cumprimentam 
Angelina Gasparim pelo 
aniversário na quinta, 

8 de outubro

A diretora deste jornal, 
Flaviana Pasquotto, 

aniversaria na quarta, 
dia 8, ao lado do marido 
Djalma e dos familiares

Brinde da quinta, dia 8, 
será para Josi Reginato 

que festejará com os 
pais Vilma e Paulo, os 
irmãos e as sobrinhas

Lucinda Brunheroto Bet 
ganha beijos do marido 
João Pedro e dos filhos 
Ana Laura e João Paulo 
na quinta, 8 de outubro

Luciana Leardini 
celebra aniversário 
junto do marido, da 

filha e dos familiares na 
quinta, 8 de outubro

Naldo Rodrigues rasga 
folhinha na quinta, 8 

de outubro, ao lado da 
esposa Rafaela e das 

filhas Raissa e Heloísa

Odair Coan receberá 
os cumprimentos da 

esposa, dos filhos, dos 
netos e das noras na 
quinta, 8 de outubro

Rafael Assis assopra 
velinhas na quinta, 

8 de outubro, na 
companhia da esposa 

Aline e da família 

Bolo da quinta, dia 8, 
será para Tu Zambianco, 

que recebe o carinho 
da esposa Léia, da filha 
Luiza e dos familiares
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UM ANINHO BODAS

Emanuelly 
Ribeiro 

Maria e
Lazaro

Felipe e
Raquel

Mario e 
Fernanda

Márcio e 
Lucelia

Fernando 
e Neusa

Teresa e 
Agostinho

Sidnei 
e Isabel

Carlos 
e Susie

Silvana e 
Francisco

Valdir 
e Marli

Ivana e
Nivaldo

Flávia 
e Félix

Gisele e 
Fernando

Alan e
Carla

Luiz Alfredo 
e Raquel

Mônica e 
Renato

Emanuelly da Silva Ribeiro, filha de Bruno 
Ribeiro e Evellyn da Silva Pinto, completou um 
ano com festa realizada no domingo, 27 de se-
tembro, em Tietê. Tema Moranguinho teve de-
coração da Arco-Íris, bolo e doces da Neia, som 
e luz da Regra3 e fotos de Felipe Paludetto. 
Emanuelly vestiu Dief Gomes Ateliê.

Em Cerquilho, Maria Correia dos Reis e 
Lazaro Rodrigues dos Reis completaram 67 
anos de amor e lealdade no sábado, 26 de 
setembro, junto dos filhos Yvone, Francisca, 
Aristeu, Rony, Angela, Vanda e Aurélio e famí-
lia. O jornal Nossa Folha felicita o casal pelas 
Bodas de Jaspe!

Em Sorocaba, Felipe Polastre Biscáro e Ra-
quel Servilha de Assis Biscáro brindaram seis 
anos de união matrimonial no domingo, 27 de 
setembro, ao lado da filha Sophia e dos fami-
liares.

Os amigos do jornal Nossa Folha enviam 
os parabéns pelas Bodas de Peridoto!

Em Tietê, Mario Gaiotto Braga e Fernanda 
Bom festejaram 12 anos de casados no do-
mingo, 27 de setembro, na companhia do fi-
lho Matheus e da família.

Recebam do pessoal do jornal Nossa Fo-
lha os cumprimentos especiais pelas Bodas de 
Opala!

Em Cerquilho, Márcio Alexandre Ricione e 
Lucelia Aparecida Ricione celebraram 24 anos 
de união na segunda, 28 de setembro, e re-
ceberam os parabéns do filho Juliano e dos 
familiares. Os amigos do Nossa Folha para-
benizam o casal pelas Bodas de Madrepérola!

Em Tietê, Fernando Sanches Perez e Neusa 
Maria Lopes Sanches completaram 47 anos de 
amor e lealdade na terça, 29 de setembro, jun-
to dos filhos Patrícia, Juliana, Fernando e Feli-
pe e da família. O jornal Nossa Folha felicita o 
casal pelas Bodas de Diamante Negro!

Em Tietê, Teresa Bibo Mariucio e Agostinho 
Mariucio brindaram 64 anos de união na terça, 
29 de setembro, ao lado dos filhos Isabel e Car-
los Augusto, do genro Sidnei, da nora Ivana e 
dos netos Leandro, Juliana, Mariah, João Gui-
lherme e Laura. Viva às Bodas de Rodocrosita!

Em Tietê, Sidnei e Isabel Ferreira festeja-
ram 36 anos de casados na terça, 29 de setem-
bro, na companhia dos filhos Leandro e Julia-
na e da família. Recebam do pessoal do jornal 
Nossa Folha os cumprimentos especiais pelas 
Bodas de Calcedônia!

Em Cerquilho, Carlos José Pacheco e Su-
sie Camargo Machado celebrarão 10 anos de 
união nesta sexta, 2 de outubro, e receberão 
os parabéns do filho Francisco (Cisco) e fami-
liares. Os amigos do Nossa Folha parabeni-
zam o casal pelas Bodas de Esmeralda!

Em Tietê, Silvana Furlan Bezerra Garcia e 
Francisco Augusto Bezerra Garcia completa-
rão 39 anos de amor e lealdade neste sábado, 
3 de outubro, junto dos filhos Lucas e Carla 
e da família. O jornal Nossa Folha felicita o 
casal pelas Bodas de Sodalita!

Em Tietê, Valdir Vitório Saccon e Marli Apa-
recida Capellini Saccon brindarão 36 anos de 
união na segunda, 5 de outubro, ao lado dos 
filhos Polliana, Marianna e Gabriel, da neta He-
lena Maria, do genro Vinícius e da nora Stefanie. 
Seguem os parabéns pelas Bodas de Calcedônia!

Em Cerquilho, Ivana Denise Módolo Silvei-
ra e Nivaldo Braz Silveira festejarão 31 anos 
de casados na terça, 6 de outubro, na com-
panhia do filho Giovanni, da nora Flavia e da 
família. Recebam do pessoal do jornal Nossa 
Folha os cumprimentos especiais pelas Bodas 
de Hiddenita!

Em Tietê, Flávia Alberta Gaiot-
to Melaré e Félix de Andrade Mela-
ré celebrarão 14 anos de união na 
quarta, 7 de outubro, e receberão os 
parabéns dos filhos Enrico e Giulia-
no e familiares. Os amigos do Nossa 
Folha parabenizam o casal pelas Bo-
das de Quartzo Rosa!

Na cidade de Tietê, Gisele Vieira 
da Cruz e Fernando Cruz completa-
rão 14 anos de amor e lealdade na 
quarta, 7 de outubro, junto dos fa-
miliares.

A redação do jornal Nossa Fo-
lha felicita o casal pelas Bodas de 
Quartzo Rosa!

Em Piracicaba, Alan Campos e 
Carla Jabur festejarão três anos de 
casados na próxima quarta, 7 de ou-
tubro, na companhia do filho Davi e 
da família.

Recebam do pessoal do jornal 
Nossa Folha os cumprimentos es-
peciais pelas Bodas de Green Gold!

Em Tietê, Luiz Alfredo Malavasi 
Sebastiani e Raquel Mantuaneli Be-
laz Sebastiani brindarão 14 anos de 
união na quarta, 7 de outubro, ao 
lado dos filhos Pedro Henrique, Luiz 
Otávio e Maria Luíza. Seguem os pa-
rabéns do jornal Nossa Folha pelas 
Bodas de Quartzo Rosa!

Em Tietê, Mônica Ribeiro Rosa 
Amadio e Renato Amadio Brando-
lize irão comemorar nove anos de 
matrimônio na quinta, 8 de outubro, 
com o filho Leonardo e familiares. 

O pessoal do jornal Nossa Folha 
envia as felicitações pelas Bodas Pe-
dra da Lua!

Felipe Paludetto Fotografia Arquivo familiar Arquivo familiar Arquivo familiar

Arquivo familiar Arquivo familiar Arquivo familiar Arquivo familiar

Arquivo familiar Arquivo familiar Arquivo familiar Arquivo familiar

Arquivo familiar Arquivo familiar Arquivo familiarArquivo familiar Arquivo familiar



14 Sexta-feira, 2 de outubro de 2020 Nossa Folha . 61 anos

Na parte recreativa, devido à pandemia da covid-19, a quermesse será por drive-thru no sábado e domingo, 10 e 11 de outubro

NOSSA SRA. APARECIDA

Festa da Padroeira começa com novena neste sábado

Santa Teresinha será festejada 
de 14 a 18 de outubro

EM TIETÊ

Com tema central “Com 
Santa Teresinha, na esperança 
de melhores dias!”, a Santa das 
Rosas será festejada pela co-
munidade católica de Tietê na 
igreja Santa Teresinha (Semi-
nário) de 14 a 18 de outubro.

Estas celebrações religio-
sas terão como enfoque a soli-
dariedade pelos mais afetados 
pela pandemia da covid-19, os 
quais serão lembrados no trí-
duo através de depoimentos.

Na quarta, 14 de outubro, 
às 19h30, o subtema da missa 
será “Com Santa Teresinha, 
preparamos melhores dias na 
saúde!” e haverá celebração do 
padre Valdir Machia Serafim. 
Como gesto concreto, ocorre-
rá a arrecadação de material 
de higiene e de limpeza, com 
homenagem aos profissionais 
da Saúde. O depoimento ficará 
a cargo de um profissional da 
área.

Na quinta, 15 de outubro, 
às 19h30, a missa ocorrerá 
com o subtema “Com Santa 
Teresinha, preparamos os me-
lhores dias no trabalho!”, sen-
do presidida pelo padre Pedro 
Paulo Dal Bó (C.Ss.R.), com ho-
menagem aos desempregados. 
Nesta data, pede-se a doação 
de gêneros alimentícios. Já a 
mensagem final será um de-
poimento de um desemprega-
do na pandemia.

Na sexta, 16 de outubro, às 
19h30, quem realizará a missa 
será o padre Santo Candido, 
da Paróquia Santíssima Trin-
dade, com o subtema “Com 
Santa Teresinha, preparamos 
melhores dias na família!”. 

Nesta noite, as famílias serão 
homenageados e, como gesto 
concreto, haverá arrecadação 
de gêneros alimentícios. A 
mensagem final ficará a cargo 
de uma família.

No sábado, 17 de outubro, 
com o subtema “Com Santa 
Teresinha, percorremos com 
êxito os caminhos da vida”, 
terá carreta pelas ruas da cida-
de, com saída do Seminário às 
16 horas.

No domingo, 18 de ou-
tubro, Dia Festivo de Santa 
Teresinha, a missa ocorrerá 
às 18 horas, sob Presidência 
do padre Alberto Pasquotto 
(C.Ss.R.), com homenagem aos 
devotos da santa e mensagem 
final de agradecimento a ser 
dada pelos festeiros.

Todas estas celebrações se-
rão transmitidas ao vivo pela 
página do Facebook @semina-
riotiete.

Pandemia muda formato das festividades
SÃO BENEDITO

Em tempos de pandemia 
da covid-19, com medidas sa-
nitárias e distanciamento so-
cial, a 152ª Festa em louvor a 
São Benedito, tradicional even-
to religioso e cultural de Tietê, 
também teve que se adaptar 
neste ano de 2020. 

As novenas foram realiza-
das com limitação ao acesso 
às celebrações, conforme re-
gras das autoridades de Saúde. 
Já a missa do domingo, 27 de 
setembro, ocorreu de forma 
campal, ou seja, no lado exte-

rior da igreja do santo, respei-
tando o distanciamento social 
preconizado pelo Ministério 
da Saúde. 

No domingo, 27 de setem-
bro, após a missa festiva, hou-
ve carreata com andor de São 
Benedito e da Relíquia pelas 
ruas da cidade em substitui-
ção às centenas de fiéis que 
acompanhavam a procissão 
em anos anteriores.

Na parte recreativa, a en-
trada de ônibus de turismo 
foi proibida no município, ca-

bendo apenas o acesso às vans 
das Irmandades de São Bene-
dito. Já a tradicional festa com 
leilão deu lugar ao sistema 
drive-thru para retirada dos 
combos.

Neste ano, o esperado Ba-
tuque de Umbigada também 
sofreu alteração. Ao invés da 
apresentação junto ao públi-
co no barracão da igreja San-
ta Cruz, o evento cultural, tão 
ligado à festa do santo negro, 
foi transmitido ao vivo pelo 
perfil do Facebook da Casa de 

Batuqueiro Produções no sá-
bado, 26 de setembro. Evento 
contou com o Grupo de Batu-
que Mestre Herculano, com in-
tegrantes de Piracicaba, Tietê, 
Capivari e Rio Claro.

De acordo com a comuni-
dade negra, a dança que asse-
melha o movimento do corpo 
com o axé e a capoeira tem 
como principal função festejar 
a fertilidade. Essas celebrações 
reafirmam laços sociais e raí-
zes que resgatam lembranças 
e emoções.

Em Tietê, de 3 a 12 de ou-
tubro, a Paróquia Nossa Se-
nhora Aparecida promoverá 
festa em louvor à padroeira 
do Brasil com o tema “Com 
Maria, em Família, revestir-se 
da palavra”.

Festividades terão início 
neste sábado, 3 de outubro, 
com novena às 19 horas, na 
igreja matriz de Nossa Senho-
ra Aparecida. A novena ocor-
rerá neste horário no primei-
ro, segundo e oitavo dia. Já 
no terceiro e no sétimo dias 
de novena, o horário será às 
19h30 e, no nono, às 10 horas. 

Vale lembrar que, para es-
tas celebrações, haverá neces-
sidade de retirada de senhas 
na secretaria da matriz. No 
entanto, para o primeiro dia 
de novena, as senhas já estão 
esgotadas. 

O segundo lote de retira-
da de senhas para o quarto, o 
quinto e o sexto dia de nove-
na foi disponibilizado ontem, 
1º de outubro. O terceiro lote, 
para as celebrações do séti-
mo, oitavo e nono dia, será 
distribuído na segunda, 5 de 
outubro. Cada pessoa pode 

retirar duas senhas para cada 
dia de novena, respeitando a 
data do lote.

Para a missa da segunda, 
12 de outubro, dia de Nossa 

Senhora Aparecida, consi-
derando as celebrações das 
7h30, 9h30 e 11h30, have-
rá distribuição de senhas na 
quarta, 7 de outubro, quando 

cada pessoa pode retirar duas 
senhas somente para um ho-
rário estabelecido pelo crono-
grama da igreja.

Na segunda, 12 de outu-
bro, as missas serão realiza-
das às 7h30, 9h30 e 11h30, 
com reza do terço online às 
15 horas. Ainda nesta data, às 
15h30, ocorrerá carreata com 
andor de Nossa Senhora Apa-
recida. 

Na parte recreativa, a quer-
messe será por drive-thru. No 
sábado, 10 de outubro, a re-
tirada das comidas ocorrerá 
das 18h30 às 21h30. Já no do-
mingo, 11 de outubro, o horá-
rio será o das 11 às 14 horas. 
Para ambas as datas, o combo 
com um frango, quatro espe-
tos de churrasco e uma salada 
de batatas custará R$60.

EM CERQUILHO - A igreja 
matriz São José também vai 
comemorar, junto aos fiéis, o 
Dia da Padroeira do Brasil na 
segunda, 12 de outubro.

As missas ocorrerão às 7, 
9, 12 e 18 horas, na igreja ma-
triz, no Centro, com retirada 
antecipada de senhas na se-
cretaria paroquial.

Durante as missas, haverá depoimentos 
de pessoas afetadas pela pandemia da covid-19

Senhas para as celebrações devem ser retiradas 
antecipadamente na secretaria paroquial

Arquivo Nossa Folha

Fique por dentro do cronograma da 
Campanha Cerquilho Limpa deste mês

COLETA DE INSERVÍVEIS

Prossegue neste mês de 
outubro a Campanha Cerqui-
lho Limpa, com a retirada de 
móveis de madeira (armários, 
guarda-roupas, sofás, colchão, 
entre outros) e roçagem de 
gramas e limpeza de jardins  
que devem estar devidamente 
ensacados. 

De 5 a 9 de outubro, o ser-
viço de coleta percorre os bair-
ros Dinapoli I, II e III (Portal Di-
napoli); São Francisco I, II e III; 
Fiesp; Nova Cerquilho e Jardim 
Aliança até a rua São José.

De 13 a 16 de outubro, ha-
verá coleta nos bairros Jardim 
Aliança; Cidade Jardim; Águas 
Claras; CDHU; Residencial Se-
bastiani; Vila Pedroso; Domin-
gos Grecchi; Taquaral; Distrito 
Industrial e Capoava.

De 19 a 23 de outubro, a 

campanha será realizada nos 
Residenciais Bellucci, Cattai, 
Módena, Corrocher, Real Par-
que e Flamboyant; Recanto do 
Sol; Recanto das Rosas; Jardim 
Itália; Portal do Pilares; Jardim 
Esplanada e Centro (da linha 
do trem sentido Nova Cerqui-
lho).

De 26 a 30 de outubro, o 
serviço estará disponível aos 
moradores dos Residenciais 
São Luiz, Paradiso, Dorighello, 
Green Valley, Parque das Ár-
vores, Parque Alvorada, Vale 
do Sol, Galo de Ouro, Recanto 
da Colina, Colina I e II, Vitória; 
Vila São José; Nossa Senhora 
de Lourdes; Cecap e Centro (da 
linha do trem sentido Galo de 
Ouro).

Já o recolhimento de re-
síduos de podas e cortes de 

árvores de área particular só 
será feito se a Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente tiver 
autorizado a realização do ser-
viço. Vale lembrar que podas e 
cortes de árvores em calçadas 
são responsabilidade da Pre-
feitura, se precisar deste ser-
viço, solicite ao departamento 
pelo (15)3384-3470.

Os entulhos de construção 
também não são retirados e 
o proprietário deve contratar 
empresa específica para des-
cartar referido material corre-
tamente.

Por fim, pessoas que este-
jam com problema de limpeza 
de lotes em suas ruas podem 
denunciar ao Setor de Fiscali-
zação da Prefeitura através do 
telefone (15)99680-5417 por 
WhatsApp.

Campanha da Coocerqui incentiva troca 
de óleo usado por vale-compra

VOCÊ SABIA?

O óleo é um dos itens mais 
consumidos na refeição do 
brasileiro.  Além de utilizado 
em frituras, compõe legumino-
sas, carnes e frutas e é ingre-
diente para fabricação de pães 
e massas.

Apesar de largamente con-
sumido, a reciclagem de óleo 
de cozinha, uma solução sus-
tentável, ainda é pouco fre-
quente no Brasil. Esta matéria 
traz uma estimativa de que 
apenas 1% do óleo de cozinha 
é reciclado no País. Cada famí-
lia brasileira descarta, em mé-
dia, 1 litro de óleo mensalmen-
te, no entanto, 99% o despejam 
na pia da cozinha.

Se essas estatísticas apon-
tam uma negligência do cida-
dão com o descarte do óleo, 
sinalizam também uma opor-
tunidade de negócio. Esse re-
síduo, ao invés de ser descar-
tado erroneamente, entupindo 

tubulações ou contaminando 
rios, pode virar dinheiro.

Essa resposta vem de en-
contro a uma iniciativa muito 
bacana que talvez você desco-
nheça. As unidades Coocerqui 
promovem uma campanha 
que permite trocar o óleo usa-
do por vale-compra. A cada um 
litro, você recebe R$1 em vale-
-compra. Para participar dessa 
campanha de conservação do 
meio ambiente e apoiar esse 
projeto de reciclagem do óleo 
de cozinha, você pode levar o 
óleo usado até a Coocerqui.  

Vale ressaltar que a recicla-
gem de óleo de cozinha é uma 
prática fundamental dentro da 
política de gestão de resídu-
os adotada no Brasil. Desde a 
criação, a Lei 12.305, também 
chamada Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS), in-
centiva a reciclagem e o rea-
proveitamento dos resíduos 

descartados, reintroduzindo-
-os no ciclo produtivo.

A troca de oléo pode ser 
feita no balcão de atendimen-
to das unidades da Coocerqui 
Cerquilho, Tietê e Boituva.  
Mais informações pelos tele-
fones: (15)3384-8600 (Matriz 
Cerquilho, (15)3385-1120 
(Nova Cerquilho), (15)3282-
9100 (Tietê) e (15)3363-9410 
(Boituva).

VOCÊ SABIA?  Quando 
não é tratado corretamente, 
o óleo de cozinha pode ser 
extremamente prejudicial ao 
meio ambiente. O resíduo tem 
um efeito semelhante ao do 
petróleo quando despejado 
nos ecossistemas aquáticos, 
pois forma uma camada im-
permeabilizante na superfície 
da água, matando as algas que 
oxigenam o meio. Sendo as-
sim, toda a fauna e flora ficam 
ameaçadas.

Nos solos, o despejo incor-
reto do óleo também é muito 
prejudicial, já impermeabiliza 
a terra e evita a renovação dos 
lençóis freáticos. Quando des-
pejado diretamente nas redes 
de esgoto, o óleo de cozinha 
se aloja nas paredes das tubu-
lações entupindo-as. Em um 
efeito cascata, isso aumenta os 
custos com a manutenção das 
estações de tratamento.

Descartado no ambiente, o 
óleo acaba sendo decompos-
to por bactérias presentes no 
solo ou na água, em um pro-
cesso muito lento. O resultado 
é a emissão do gás metano, 
um dos principais causadores 
do efeito estufa.

Esta iniciativa estabeleceu a seguinte regra: a cada 
um litro entregue, você recebe R$1 em vale-compra 

Arquivo Nossa Folha

Divulgação

ALÔ MICROEMPRESÁRIOS

Profissionais autônomos, 
profissionais liberais, freelan-
cers e pequenos empresários, 
que ainda não possuem local 
para receber os clientes, agora 
podem usufruir de um espaço 
gratuito no Centro de Cerqui-
lho.

Trata-se do coworking, que 
oferece internet gratuita, me-
sas e cadeiras, além de priva-
cidade. Para utilizá-lo, é pre-
ciso apenas agendar horário e 
escolher uma das quatro salas 
disponibilizadas.

Coworking é um espaço 
para trocar experiências com 

outros profissionais de áre-
as de atuação e de empresas 
diferentes, fazendo com que 
seja criada uma rede de ne-
tworking. 

Entre as vantagens do 
coworking municipal, estão a 
redução de gastos, o compar-
tilhamento de experiências, 
menos burocracia, interação 
com mais pessoas, expansão 
da rede de networking e ótimo 
custo-benefício, além de am-
biente leve e descontraído.

O coworking fica na Secre-
taria Municipal de Trabalho e 
Desenvolvimento, onde o usu-

ário também encontrará o Ban-
co do Povo Paulista, o Espaço 
Interativo (internet gratuita), 
a Junta Militar, o Sebrae Aqui, 
o Procon, o Centro de Atendi-
mento ao Trabalhador e à Em-
presa (Cate), a Universidade 
Virtual do Estado de São Paulo 
(Univesp), o Centro de Integra-
ção Empresa Escola (Ciee) e o 
Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (Senai).

Endereço é avenida Corradi 
Segundo, 380, Jardim Esplana-
da, com entrada pela lateral na 
rua Duque de Caxias, e funcio-
na das 9 às 17 horas.

Fotos Adriano Bocão e Tano Almeida

Divulgação Igreja Santa Teresinha

Neste ano, a missa foi campal para respeitar o distanciamento social preconizado pelo Ministério da Saúde 
e a procissão deu lugar à carreata pelas ruas do Centro e bairros em homenagem ao santo negro

Espaço gratuito para uso de internet
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FLOR DO CARIBE

Ester revela a Cassiano que pedirá o divórcio

Horóscopo Período de 2 a 4/10/2020

LIBRA
23/9 a 22/10

CÂNCER
21/6 a 21/7

ÁRIES
21/3 a 20/4

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

VIRGEM
23/8 a 22/9

GÊMEOS
21/5 a 20/6

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

LEÃO
22/7 a 22/8

TOURO
21/4 a 20/5

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/1

PEIXES
20/2 a 20/3

AQUÁRIO
21/1 a 19/2

SEGUNDA, 5 - Mitsuko anuncia que 
Tina irá para o Japão. Tina arma um 
plano de fuga com Anderson e Moqueca 
alerta o amigo. Ellen se alarma com a 
decisão de Anderson de fugir com Tina. 
Anderson foge de casa e encontra com 
Tina, mas a namorada decide desistir 
do plano de fuga. Telma conforta Tina, 
e Anderson sofre. Tina descobre que 
Lica passou a noite no galpão.

TERÇA, 6 - Lica explica para Tina os úl-
timos acontecimentos de sua vida. Com 
a ajuda de Juca, Clara descobre que Ma-
lu estava espionando seu celular. Clara 
se desespera contra Malu e implora que 
Luís a ajude. Marta convida Clara para 
morar em sua casa com Luís. Edgar e 
Malu chegam para resgatar Clara, e Lica 
foge de casa. Lica confessa a Tina que 
beijou Deco durante uma balada. Ellen 
chega ao galpão e revela sua tristeza 
às amigas. 

QUARTA, 7 - Jota anuncia a Ellen que 
seu robô foi selecionado para o festival 
de tecnologia. Ellen teme que Malu não 
permita sua viagem para o festival. Malu 
afirma que o colégio não arcará com 
a viagem de Ellen e Jota e Juca ficam 
indignados. Jota decide promover um 
arrecadamento virtual para custear a 
viagem de Ellen. Júlia e Bianca desco-
brem que Samantha beijou Fio. Ellen 
hesita em fazer a viagem. Keyla anun-
cia às amigas que teme pela sua saúde.

QUINTA, 8 - Dóris convoca Keyla de 
volta às aulas. Deco teme ficar com To-
nico sozinho e Tato o provoca. Keyla 
não consegue ficar na escola e volta 
para cuidar de Tonico. Keyla conta às 
amigas seus sonhos com Tato e Deco. 
Tato e Deco discutem pela educação 
de Tonico, e Keyla afirma que ela é a 
responsável pelo menino. As amigas 
parabenizam a atitude de Keyla. Benê 
anuncia que seu pai voltou para casa.

SEXTA, 9 - Keyla insiste para que Be-
nê desabafe sobre seu pai. Cícero pede 
o divórcio a Josefina e conta que tem 
outra família, ignorando a paternidade 
de Benê. Tina, Keyla, Ellen e Lica discu-
tem entre si, e Benê se desespera. Keyla 
descobre que Lica beijou Deco. Roney e 
Josefina se preocupam com a briga das 
amigas. As meninas decidem desfazer 
sua amizade.

SEGUNDA, 5 - Alberto fica incomodado 
diante da relação cada vez mais próxi-
ma entre Cassiano e as crianças. Cassia-
no avisa que já providenciou o exame 
de DNA para comprovar que Samuca 
é seu filho. Dionísio expulsa Candinho 
de sua casa. Ester leva Samuca para ver 
Chico e Olívia e encontra Cassiano.

TERÇA, 6 - Ester conta para Samuca que 
Cassiano é seu pai e ele reage de forma 
negativa. Yvete se aproxima de Duque 
para conseguir informações sobre ele. 
Carol incentiva Natália a se relacionar 
com Juliano. Taís e Hélio se beijam. Ve-
ridiana esconde de Candinho a identi-
dade de seu pai. Ester revela a Cassiano 
que pedirá o divórcio. Alberto pergunta 
por Ester a Dionísio.

QUARTA, 7 - Veridiana mente para 
Candinho e diz a ele que seu pai mor-
reu. Alberto finge não ouvir Ester, que 
pede para conversar sobre divórcio. 
Hélio pede a Yvete para descobrir a 
verdade sobre Duque. Samuca diz a 
Ester que não quer se encontrar com 
Cassiano. Guiomar chega em Vila dos 
Ventos. Samuca despreza Cassiano, di-
zendo que ele o abandonou.
 
QUINTA, 8 -  Guiomar aparece com 
Nicole na casa de Dionísio, exigindo di-
nheiro e hospedagem. Ester pede a Cas-
siano para não abandoná-la. Dionísio 
diz a Alberto que sua mãe está de volta 
e os dois discutem. Candinho convence 
Samuca a aceitar Cassiano como pai. 
Samuca chama Cassiano de pai. 

SEXTA, 9 - Ciro, Amadeu e Rodrigo se 
oferecem para ajudar Cassiano a denun-
ciar Dom Rafael. Duque tenta convencer 
Cassiano a esquecer o que aconteceu no 
Caribe. Hélio orienta Yvete a não contar 
para Alberto que Duque mostrou inte-
resse em comprar a mina. Guiomar se 
sente magoada com Alberto.

SÁBADO, 10 - Alberto pede para Guio-
mar ir embora de sua casa. Samuel acei-
ta o convite de Guiomar, prevendo uma 
oportunidade de descobrir os segredos 
de Dionísio. Lino se interessa por Carol. 
Taís conta para Hélio sobre a intenção 
de Cassiano de denunciar Dom Rafael 
e Alberto. Ciro pede Mila em namoro. 
Alberto surpreende Samuel na suíte de 
Dionísio.

SEGUNDA, 5 - Florisval e Rosângela se 
casam. Gilda promove festa de despe-
dida para Eliza no Flor do Lácio e avisa 
à filha que Dayse e Carlinhos dormi-
rão com ela na casa de Hugo. Arthur 
vê Carolina preocupada com Gabriel e 
oferece ajuda à ex. Maurice tenta atrapa-
lhar os planos de Stelinha. Rosângela se 
sente culpada por mentir para os filhos. 
Carolina revela a Arthur que Gabriel é 
soropositivo. Rosângela esquece a pane-
la no fogo e causa um incêndio. 

TERÇA, 6 - Jonatas vai até a casa de 
Eliza para fazer uma surpresa. Dino pla-
neja sequestrar Eliza e invade o quarto 
da menina. Jonatas leva uma facada ao 
defender Eliza de Dino. Jonatas é levado 
para o hospital desacordado. Rosânge-
la culpa Eliza pelo esfaqueamento de 
Jonatas. Dino descobre que Peçanha 
também foi preso. Fabinho perdoa Cas-
sandra. O médico afirma que a situação 
de Jonatas é grave.

QUARTA, 7 - Eliza decide doar seu fí-
gado para Jonatas. Lili conta para Ja-
maica e Max sobre o esfaqueamento de 
Jonatas. Arthur vê Eliza se declarar para 
Jonatas. Jonatas acorda da cirurgia, e 
Rosângela revela que Eliza salvou sua 
vida. Stelinha e Maurice embarcam para 
Paris. Gilda enfrenta Dino na cadeia. 

QUINTA, 8 - Rafael e Carolina são con-
denados a cumprirem serviço comuni-
tário. Hugo pede Gilda em casamento. 
Rafael e Leila chegam ao aeroporto. 
Eliza aguarda Arthur no aeroporto. Ar-
thur pede para conversar com Jonatas 
antes da viagem. Eliza se preocupa com 
o atraso de Arthur. Jonatas surpreen-
de Eliza no aeroporto e viaja para Paris 
com a amada. 

SEXTA, 9 - Arthur revela a Carolina 
que desistiu da viagem. Lili e Germano 
descobrem o sexo do bebê. Carolina e 
Arthur decidem reatar e conversam so-
bre seu futuro. Eliza e Jonatas passeiam 
por Paris. Lili e Germano curtem o filho 
recém-nascido. Fedora intercepta Caro-
lina na rua e se oferece para ser capa 
da revista. Eliza e Jonatas conhecem a 
cantora Gabrielle Aplin e celebram o 
amor em Paris. 

SÁBADO, 10 -  Haverá a reprise do úl-
timo capítulo.

Sexta-feira, 2 de outubro de 2020 15jornalnossafolha.com.br

SEGUNDA, 5 - Manuela cumprimenta 
Paola e relembra quando conheceu 
Isabela. Sandro acompanha Laura em 
um evento da On-Enterprise. Isabela 
não percebe que Paola é Regina. Joa-
quim disfarça André para que ele vol-
te a tocar na C1R. Vicente descobre 
que o baixista é seu filho disfarçado.

TERÇA, 6 - Arthur decide que Andres, 
que na verdade é André, é o novo bai-
xista da C1R. Priscila vê rapidamente 
Geraldo na Top Records e pensa ter 
visto errado. Paola diz que sua nova 
banda vai aparecer no Programa Raul 
Gil. Lurdinha sai com Navarro para 
conseguir alguma nova prova para 
incriminá-lo. Isabela tenta cantar no 
ensaio da C1R, mas desafina.

QUARTA, 7 - Isabela conta que se 
sente pressionada. Sabrina procura o 
homem misterioso que sumiu. Geral-
do quer que Navarro e Vargas roubem 
Regina, que finge ser Paola. A banda 
C1R também está se preparando para 
tocar no Programa Raul Gil. Dóris in-
vade a conta do Matheus em uma rede 
social e faz declarações apaixonadas 
para Sabrina sem que ele saiba. 

QUINTA, 8 - Otávio pede perdão para 
Frederico. Flávia diz para Matheus que 
está feliz por ele e Sabrina. Tomas é 
demitido. Manuela vai cantar na C1R 
a pedido de Isabela. Téo aceita tentar 
passar pelo tratamento para voltar a 
enxergar. Frederico volta a ser o esti-
lista da On-Enterprise. Paola, que na 
verdade é Regina, descobre que foi 
roubada na Top Records. Mateus tira 
satisfação com Dóris pelo ocorrido.  
Mauricio, pai das gêmeas, reaparece 
para Rebeca.

SEXTA, 9 - Mauricio pede desculpa 
por tudo antes mesmo de contar o 
motivo que o levou a sumir. Diz que 
estava desempregado e pegou vários 
empréstimos para tentar dar conforto 
para Rebeca, que estava grávida, mas 
que as coisas saíram de seu contro-
le e então ele precisou fugir. Rebeca 
informa que ele demorou muito tem-
po, que sua vida seguiu e que agora 
ela está comprometida. Otávio chega 
com os papeis para que ele e Rebeca 
comprem um terreno, mas ela diz que 
prefere adiar essa aquisição.

SEGUNDA, 5 - Zeca conta para Nazaré 
como perdeu seu caminhão. Ruy não 
resiste a Ritinha. Abel repreende Zeca 
por pensar em se vingar de Ruy. Caio 
provoca Bibi na frente de Rubinho. Zeca 
sai de casa e reage ao ver Jeiza. Eugênio 
repreende Ruy por seu comportamento 
na empresa. Zeca agride Ruy.

TERÇA, 6 - Ruy afirma que devolverá 
Ritinha para Zeca. Joyce não dá atenção 
quando Silvana a alerta para se man-
ter afastada de Irene. Ritinha afirma a 
Marilda que Ruy não irá se casar. Joyce 
reclama da nova carreira de Eugênio. 
Jeiza se esforça para fazer as pazes com 
Vitor. Irene deixa cair um objeto no es-
critório de Eugênio, intencionalmente. 
Ritinha conta para Ruy que está grávida.

QUARTA, 7 - Ruy se desespera com a 
notícia e tenta convencer Ritinha a in-
terromper a gravidez. Ritinha garante 
a Marilda que Ruy fará tudo o que ela 
quiser. Ruy discute com Cibele. Dantas 
questiona Ruy sobre as passagens com-
pradas por ele de Belém para o Rio de 
Janeiro. Irene ameaça Silvana para não 
se afastar de Eugênio. Ivana se observa 
em frente ao espelho.

QUINTA, 8 - Zeca consegue emprego e 
Jeiza comemora. Jeiza expulsa Vitor de 
casa. Nazaré conta para Zeca que Edi-
nalva apareceu. Edinalva fala para Abel 
e Nazaré que Ritinha se casou. Ivana 
conversa com Zu sobre sua sexualida-
de. Shirley pede para Dantas esquecer 
a suposta traição de Ruy. 

SEXTA, 9 - Jeiza incentiva Zeca a pe-
dir indenização para Ritinha. Cláudio 
confidencia a Ivana seus problemas fa-
miliares. Zu garante a Ruy que ele e Ri-
tinha estão gostando um do outro e se 
preocupa com Cibele. Dantas descobre 
para quem Ruy comprou a passagem 
de avião de Belém para o Rio de Janeiro. 
Dantas questiona Ruy sobre Ritinha.

SÁBADO, 10 - Dantas dá um ultimato 
em Ruy. Silvana quase bate no ônibus 
que Zeca dirige e os dois discutem. 
Amaro se preocupa ao saber que Cibele 
foi para sua casa de praia. Silvana pede 
para Nonato não contar para Eurico o 
que aconteceu com ela. Simone marca 
uma sessão de terapia para Ivana. Cibe-
le encontra Ritinha.

Apesar do estresse, você terá foco 
e saberá aproveitar os bons resul-
tados no trabalho. Não descuide da 
sua saúde. Valorizar afinidades fará 
bem ao romance. Gente bem-sucedi-
da deverá atrair seu interesse. 

Espere sorte se trabalha em casa ou 
com parente. Fase positiva para re-
solver situações que parecem emper-
radas. Ótimo momento para fortale-
cer a união. Na paquera, seu charme 
vai dar as cartas. Sexo estará quente! 

Você saberá se entrosar no seu em-
prego e mudar tudo o que precisa. 
Talvez sofra decepção com um ami-
go. No amor, será melhor conversar 
do que discutir. Pessoa de fora tem 
tudo para despertar sua atenção. 

Seu poder de comunicação ajudará 
você a apresentar ideias e a con-
vencer pessoas. Só não pode deixar 
de lado a disciplina. É possível que 
surja tensão em casa. Melhor dis-
pensar os palpites dos parentes. 

Poderá faturar com bico feito em 
casa. Mesmo assim, é importan-
te controlar seus gastos! Cuidado 
para não cobrar demais a pessoa 
amada. Não deixe que história com 
ex interfira no seu atual romance. 

Sua criatividade será seu trunfo no 
serviço. Mas fique longe de colega 
fofoqueiro! Em família, as coisas vão 
se acertar com diálogo. Na saúde, a 
promessa é de sucesso em tratamen-
to. A dois, o romantismo rola solto.

Com força de vontade, terá sucesso 
ao apresentar suas ideias no empre-
go. Promessa de sorte em processo 
seletivo. Ciúme talvez seja problema 
na sua união. Saudade de ex deverá 
rondar seu coração. Cuidado!

É provável que apareça renda extra. 
Apesar disso, o momento pede eco-
nomia. Atenção aos falsos amigos! 
Sua união pode enfrentar conflito. Se 
estiver só, alguém da turma deverá 
abalar suas estruturas. 

Aprender será positivo, mas evite se 
abrir demais no trabalho. Tente segu-
rar mais sua grana. Nas horas livres, 
que tal retomar contato com gente 
querida? Vale a pena conversar mais 
com seu par e evitar segredinhos.

Não recuse desafios profissionais, 
mas nem pense em confrontar a che-
fia. Se planeja mudança no visual, 
a dica é refletir bem primeiro. Seu 
romance pede mais compreensão e 
parceria. Evite a sinceridade excessi-
va na paquera. 

Para progredir na profissão, a dica é 
se inspirar nas pessoas que admira. 
Astral estará favorável para cortar 
maus hábitos. Sua ousadia vai mar-
car os momentos a dois. Pessoa ami-
ga poderá mexer com seus desejos 
mais íntimos.

Fazer curso ou reciclar conhecimen-
tos vai fazer bem à sua carreira pro-
fissional. Espere um convívio gostoso 
com os amigos. Procure compartilhar 
sonhos e afinidades com seu bem. É 
possível que se envolva com pessoa 
comprometida. 



Por Benedito Pires de Almeida (in memoriam)

O tieteense Antônio José 
Rodrigues Filho nasceu em 
30 de outubro de 1913, na 
casa da esquina da praça dr. 
Elias Garcia esquina com a 
rua Lara Campos, posterior-
mente demolida para dar 
lugar ao prédio da União de 
Bancos. 

Filho de Antônio José Ro-
drigues e de Cândida Alves 
de Toledo, foi batizado em 
6 de janeiro de 1914 pelo 
padre Humberto dos Santos, 
tendo como padrinhos Elias 
de Moura e Alcídia Alves de 
Moura.

Segundo consta na Cro-
nologia Tieteense, este ilus-
tre tieteense ocupou o cargo 
de presidente da Companhia 
de Armazéns Gerais do Es-
tado de São Paulo (Ceagesp), 
formando-se em Agronomia 
pela Escola Superior de Agri-
cultura “Luiz de Queiroz”, da 
Universidade de São Paulo 
em 1935, tendo sido o pri-
meiro aluno de sua turma, o 
que valeu o prêmio “Epitácio 
Pessoa”.

Durante sua vida de uni-
versitário, foi orador oficial 
do Centro Acadêmico “Luiz 
de Queiroz” e presidente da 
Associação “Luiz de Quei-
roz”. Também foi redator da 
Revista O Solo.

Como engenheiro agrô-
nomo exerceu as funções de 

professor assistente da Es-
cola Superior de Agricultu-
ra “Luiz de Queiroz”. Serviu 
no Instituto Agronômico do 
Estado, na secção de cana, 
como assistente técnico.

A Estação Experimental 
de Limeira honrou-se de tê-lo 
como chefe em seu quadro 
de agrônomos. Exerceu ainda 
o cargo de diretor-gerente da 
Companhia Agrícola Fazenda 
São Martinho.

Rodrigues Filho teve duas 
belíssimas fazendas no mu-
nicípio de Guariba e Jabuti-
cabal, onde aplicou sua alta 
capacidade e conhecimentos 
de agrônomo técnico. 

Na vida pública, foi por 
duas vezes eleito prefeito 
de Guariba. Também desem-
penhou o cargo de chefe de 
gabinete do secretário da 
Agricultura, dr. Renato Costa 
Lima. 

Foi ainda diretor brasilei-
ro do Escritório Técnico de 
Agricultura Brasil-Estados 
Unidos e ocupou o cargo de 
primeiro presidente da Asso-
ciação dos Fornecedores de 
Cana de Guariba (Socicana), 
fundada em 15 de feverei-
ro de 1951; da Cooperativa 
Agroindustrial (Coplana), 
fundada em 28 de março de 
1963, em Guariba; e da Or-
ganização de Associações de 
Produtores de Cana do Brasil 
(Orplana), fundada em 29 de 
junho de 1976.

Ocupou também a vaga 
de diretor-secretário da So-
ciedade Rural Brasileira (SRB) 
e, devido aos seus vastos co-
nhecimentos dos problemas 
da agropecuária e do homem 
do campo, foi nomeado pelo 
então governador secretário 
de Negócios de Agricultura 
do Estado de São Paulo. Foi 
ainda participante do ciclo de 
palestras da Associação dos 
Ex-alunos da Escola Supeior 
de Guerra em 1967.

Eleito vice-governador do 
Estado de São Paulo, de ma-
neira indireta, junto do gover-
nador Laudo Natel (falecido 
em 18 de maio deste ano de 
2020), acabou empossado em 
15 de março de 1971 perante 
à Assembleia Legislativo do 
Estado de São Paulo. Perma-
neceu nesta função pública 

Nascido em 30 de outubro de 1913, foi vice-governador do Estado e presidente da Ceagesp, além de ocupar outros cargos públicos de destaque

Saiba quem foi o tieteense Antônio Rodrigues Filho
ESPECIAL

Rodrigues Filho foi vice-governador 
da administração de Laudo Natel

Arquivo internet

Arquivo NF

Perfil entrevista
Juliana Brechó

Arquivo pessoal

BATE-PAPO

VOCÊ SABIA?

O que significa TBT?

TBT é a sigla usada nas 
redes sociais para relembrar 
situações do passado, geral-
mente com a publicação de 
uma foto. Agora que você já 
sabe o que significa pode co-
meçar a postar. Não esque-
ce de marcar o jornal Nossa 
Folha com a #tbtNossaFolha. 
Assim, você pode aparecer 
por aqui e os leitores conhe-
cerem mais sobre sua história 
e aquela foto.

O #tbtNossaFolha de hoje 

é este em que aparecem os 
saudosos Agostinho Gardenal 
(sentado), Horácio Ribeiro (Tri-
pé), Denisar Alves e Reinaldo 
Pizzol.

Destes nomes, o último a 
falecer foi o comunicador e 
radialista Denisar Alves, que 
morreu em 19 de julho deste 
ano, aos 92 anos, em decor-
rência de uma pneumonia 
após ser internado em Arara-
quara.

Seu corpo foi velado, com 

número restrito de pessoas, 
no Velório Municipal e o se-
pultamento ocorreu no Cemi-
tério São Bento, também em 
Araraquara. 

Denisar Alves iniciou sua 
trajetória profissional em 
1947, na Rádio Tietê, no mu-
nicípio de Tietê, quando seu 
pai era gerente. O radialista 
atuou em todos os setores da 
emissora, desde repórter até 
vendedor de propaganda. 

Em 1949, foi aprovado em 
um concurso da Rádio Pana-
mericana de São Paulo e pas-
sou a cobrir grandes eventos 
esportivos nacionais e inter-
nacionais, entre eles, a Copa 
do Mundo de 1950, marcada 
pelo Maracanazzo, quando o 
Uruguai derrotou o Brasil na 
final realizada no Estádio do 
Maracanã. 

Em Araraquara, Denisar 
Alves chegou em 1953 para 
trabalhar na Rádio A Voz 
da Araraquarense. Lá reve-
lou grandes nomes como 
José Carlos Cicarelli, Geral-
do Polezi e Adílson Tellaro-
li. Também se destacou no 

cenário político, sendo eleito 
vereador e atuando até 1958. 
Trabalhou ainda em diversas 
campanhas políticas como a 
do prefeito Rômulo Lupo e 
do governador Adhemar de 
Barros. 

Teve a chance de entrar 
para o cenário político es-
tadual, porém, afirmou que 
essa não era sua vocação e 
voltou para o Jornalismo. 
Trabalhou, ainda, na Rádio 
Morada do Sol e na Rádio Cul-
tura, além de escrever para o 
jornal O Imparcial. 

Na década de 1960 che-
gou a morar na capital pau-
lista para trabalhar na Folha 
de São Paulo, porém, após 
um curto período, retornou a 
Araraquara.

Além de radialista, Deni-
sar Alves foi professor, vere-
ador e secretário da Câmara 
dos Vereadores de Araraqua-
ra, assim como, em um pe-
ríodo da sua vida, trabalhou 
no jornal Nossa Folha e na 
Prefeitura de Tietê no gover-
no de Paulo de Souza Alves 
Filho.

Juliana Aparecida Brechó nasceu em 7 de abril de 1988, em 
Piracicaba. Filha de Pedro Brechó e Natalina Corrêa Leite Bre-
chó, tem Graduação em Direito pela Universidade Metodista 
de Piracicaba (Unimep) e mestrado em Direito Ambiental pela 
mesma universidade.

Trabalha no escritório de advocacia JB Advocacia em Cer-
quilho, além de ser professora mestra do curso de graduação 
em Direito na Faculdade Cerquilho (FAC).

Eu sou? Uma mulher que ama a família, os animais e que 
busca diariamente ser uma pessoa cada vez melhor.

Sinônimo de beleza? Honestidade.
Cantor e cantora? Cazuza e Elis Regina
Ator e atriz? Robert Downey Jr e Sandra Oh.
Sonho? Publicar o meu primeiro livro de Direito Ambiental.
Amor? A engrenagem da vida.
Solidão? Em alguns momentos da vida, é necessária e cons-

trutiva.
Deus? Ágape.
Religião? Católica Apostólica Romana.
Filme? Tenho um carinho especial pelos filmes que retra-

tam a história de Roma, dentre eles, o Gladiador.
Sonho de consumo? Viajar pelo mundo.
Defeito? Muitos, dentre eles, a impaciência.
Qualidade? Empatia.
Lugar? A minha querida Cerquilho, a Cidade das Rosas e 

dos Tropeiros.
Lazer? Viajar pelo País e conhecer novas culturas. 
Qual o livro de cabeceira? A lei da vida: Bíblia Sagrada
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Medicina 

Veterinária.
Momento da vida para repetir? O dia em que fui aprovada 

no Exame de Ordem dos Advogados.
Alegria? Estar ao lado de pessoas especiais.
Tristeza? A ingratidão.
Decepção? O descaso de algumas pessoas acerca da co-

vid-19.
Receita contra o tédio? Interagir com os animais, eis a me-

lhor receita contra qualquer tipo de tédio.
Tem saudades do quê? De abraços apertados e despreo-

cupados com a transmissão do vírus que ainda amedronta o 
mundo. E ainda sinto saudades de estar dentro de uma sala 
de aula presencial ao lado dos meus alunos e alunas, nossos 
futuros operadores do Direito.

Amizade é? Sinônimo de lealdade.
Um(a) amigo(a) especial? Jesus Cristo.
Palavra que riscaria do vocabulário? Medo.
Ídolo? Defendo o entendimento de que a idolatria é algo 

desnecessário ao ser humano. Portanto, não possuo ídolos. 
Frase? “A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão 

o meu guia”. (trecho da oração de São Bento)
Nota 10 para: os amantes dos animais e para todos aqueles 

que lutam diariamente por um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado.

Nota zero para: o homem que promove a poluição dos nos-
sos rios e mares, que provoca queimadas, enfim, que de algu-
ma maneira tentar destruir o nosso meio ambiente.

Um grande homem ou uma grande mulher? Os meus pais 
Pedro e Natalina.

Planos para o futuro? Iniciar o Doutorado em Direito Am-
biental.

Recado? Em tempos de incertezas, nunca deixe de sonhar 
e acreditar em você. A vida é surpreendente, ou seja, quando 
você pensar em desistir, lembre-se: não vou desistir, pois que-
ro ser surpreendido pelas promessas de Deus que ainda irão 
se concretizar na minha vida.
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A cidade de Tietê vista em 1900

No último ano do século 
19, o jornal O Estado de São 
Paulo deu início à publicação 
de informações sobre os muni-
cípios do nosso Estado, como 
contribuição para a história do 
desenvolvimento no alvorecer 
desse novo período.

Na época, o corresponden-
te daquele jornal de grande 
circulação em Tietê enviou 
seu depoimento, que foi es-
tampado em 4 de janeiro de 
1900. Era uma pálida foto-
grafia escrita que mostrava 
como era a cidade de Tietê 
ao iniciar-se o século 20, mais 
tarde cognominado o “Século 
da Luz”.

Eis que escreveu o jornalis-
ta  naquele ano tão remoto:

“Tietê - Do nosso corres-
pondente: acedendo ao deli-
cado convite do redator desta 
seção, envio algumas notas 
desta próspera localidade.

Criada a Freguesia por al-
vará de 3 de agosto de 1811, 
instalou-se a paróquia em ou-
tubro de 1812. Elevada à vila 
por lei de 3 de março de 1842, 

instalou-se o município em ja-
neiro de 1843, tendo mais de 
400 casas, uma pequena ma-
triz de madeira e toscas cons-
trução.

Elevada à cidade por lei de 
19 de junho de 1867, conta 
hoje com mais de 900 casas, 
muitas com moderna constru-
ção e bela arquitetura, diversos 
sobrados, a matriz velha me-

lhorada, a nova um majestoso 
tempo ainda não acabado, a 
igreja regular de São Benedito, 
as capelas de São Bom Jesus e 
Santa Cruz. No subúrbio tem a 
de São Roque e, no município, 
a de São João e São Sebastião 
da Pedra Grande. 

Há também o esplêndido 
edifício do Grupo Escolar, a 
cadeia, o Paço Municipal, o 

Fórum, o Teatro de simples 
perspectiva eterna, mas bem 
acabado interiormente, um 
belo passeio público de bos-
que e jardim com elegante co-
reto, chalé e bancos, mais um 
largo recentemente arboriza-
do (como o da matriz velha), 
um hospital de caridade, mer-
cado provisório, matadouro, 
cemitério, um excelente clube 
da amizade, magnífica ponte 
sobre o caudaloso Rio Tietê  e 
outra sobre o Ribeirão Curuçá, 
que, com o rio, formam um N 
(o ângulo em brando promon-
tório em que está assentada a 
cidade) com quatro ruas lon-
gitudinais de N a S, nove tans-
versais e seis nas saídas, em 
geral largas.

Também tem a cidade 23 
mil habitantes, dois distritos 
de paz, seis estações de via 
férrea Sorocaba, ativo comér-
cio de consumo, oito carros 
de praça, além disso, produz 
uma média de 300 mil arrobas 
de café, açúcar, aguardente, 
vinho, algodão, cal e gêneros 
alimentícios”.

ESPAÇO ABERTO

Osvaldo Mariano

até 15 de março de 1975.
Nesse período de gover-

no, Natel e Rodrigues Filho 
deram ênfase ao desenvol-
vimento do interior, com o 
Plano Rodoviário de Interio-
rização do Desenvolvimento 
(Proinde), unificaram a ma-
lha ferroviária paulista em 
torno da Ferrovia Paulista 
S/A (Fepasa), prosseguiram 
com a construção da pista 
ascendente da Rodovia dos 
Imigrantes, criaram a Com-
panhia de Saneamento Bá-
sico do Estado de São Pau-
lo  (Sabesp) e a Companhia 
Ambiental do Estado de São 
Paulo (Cetesb), inauguraram 
as primeiras estações do Me-
trô e elaboraram plano para 
desenvolvimento do Vale do 
Ribeira.

O tieteense Rodrigues Fi-
lho morreu de infarto, aos 86 
anos, em 29 de fevereiro de 
2000, em São Paulo.

Sua família seguiu seus 
passos de protagronista a 
começar pelo filho dr. Ro-
berto Rodrigues, considera-
do um dos maiores nomes 
do agronegócio brasileiro, 
construindo sua carreira nas 
áreas acadêmica, empresa-
rial e política, principalmente 
como ministro da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento 
e secretário de Agricultura e 
do Abastecimento do Estado 
de São Paulo.

Tem ainda o neto Paulo de 
Araújo Rodrigues, agrônomo 
paulista, que tem uma uma li-
gação forte com a agronomia 
e a produção rural.

Na época, já havia um belo passeio público de 
bosque e jardim na cidade, segundo o jornal


