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ACET INFORMA

Natal Mágico sorteará R$30 mil em prêmios
Em Tietê, o horário estendido do comércio até 17 de dezembro será de segunda a sexta, das 10 às 20 horas e, aos sábados, das 8 às 18 horas
César Guitte
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EM CERQUILHO

ATENDIMENTO - Devido às compras de fim de ano, a partir de hoje, 4 de dezembro, o comércio terá o horário estendido, segundo
divulgado pela Associação Comercial e Empresarial de Tietê (Acet), que tem como presidente Tiago de Castro. Vale ressaltar que
esta determinação recomendada aos estabelecimentos comerciais segue o Decreto Municipal, assinado pelo prefeito Vlamir Sandei
(PSDB) nesta semana, considerando a Fase Amarela do Plano São Paulo.
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Editorial

Agende-se

Equilíbrio é a palavra!

MATRÍCULAS Em Tietê,
serão encerradas nesta sexta,
4 de dezembro, as matrículas
para o Ensino Infantil para as
crianças que ingressarão no
ano letivo de 2021. Mais informações podem ser obtidas
pelo telefone (15)3285-3899.

O fim de ano já chegou e, num clima atípico, trazemos muitas reflexões, principalmente considerando os desafios desta
pandemia da covid-19! A primeira identifica a importância de um
gesto solidário. Portanto, ensina que é hora de “limpar” os armários com olhar crítico e pegar aquelas roupas que não usamos
há tanto tempo e para as que tiramos do cabide poucas vezes,
e doarmos. Também é hora de mandar embora aqueles sapatos
que insistimos em mantê-los guardados.
Esvazie daquilo que apenas ocupa espaço! Da mesma forma, promova esta “limpeza” na sua vida espiritual. Livre-se de
tudo o que lhe faz mal e verá como será melhor. Não seja como
um guarda-roupa, onde se guardam objetos que não lhe servem
mais. Experimente esvaziar e fazer a limpeza naquilo que não
lhe serve mais. Jogue fora ideias negativas, crenças limitantes,
maneiras de viver ou experiências que não lhe acrescentam nada
ou só lhe roubam energia e tentam lhe arrastar para o fundo do
poço junto às tristezas, mágoas e sofrimentos.
Comece agora e experimente aquele sentimento agradável de
liberdade. Liberdade de não ter de guardar o que não lhe serve,
liberdade de experimentar o desapego e liberdade de saber que
mudou, mudou para melhor e que só se usa as coisas que verdadeiramente lhe servem e fazem bem. Você pode ser verdadeiramente livre de mágoas e sentimentos negativos que aprisionam.
Circunstâncias passadas não têm de ditar a atual perspectiva
porque Deus oferece uma nova maneira de se superar os fatos
negativos da vida. Na verdade, é o que Ele quer! Afinal, quem
nunca viu a tristeza invadir o coração e querer tomar o lugar da
felicidade e dos sorrisos?
Infelizmente, sempre tem algo para tirar o sono ou quer invadir a vida de forma negativa. Daí temos duas escolhas: ou aprendemos a encarar as situações impostas pela vida e saímos ilesos
delas ou nos deixamos nos abater, caindo drasticamente nas armadilhas. Nem sempre é fácil, às vezes, nem forças nos restam,
mas aí o nosso Eu grita lá do fundo e mostra-nos que ainda nos
sobrou coragem para seguir, que, por algum motivo ou por alguém, devemos levantar e continuar!
O cansaço do corpo, muitas vezes, é um aviso de que a bagagem está pesada demais e chegou a hora de esvaziar. Por isso,
tenha paciência para as dificuldades, tolerância para as diferenças, benevolência para os equívocos, misericórdia para os erros,
perdão para as ofensas, equilíbrios para os desejos, sensatez
para as escolhas, sensibilidade para os olhos, delicadezas para as
palavras, coragem para as provas, fé para as conquistas e amor
para todas as ocasiões.
Na verdade, o desejo geral é de que 2020 acabe. De fato, o
ano pandêmico tem sido pesado! Até agora, milhares de pessoas
adoeceram, outras milhares morreram por covid-19. O problema
é que os casos do novo coronavírus têm aumentado. Os leitos
estão sendo ocupados e tudo piorou, de novo. O quê e como celebrar? Além disso, saibamos que, diante de um período atípico, é
necessário encontrar um equilíbrio entre as necessidades pessoais de sair e a responsabilidade coletiva ao se aglomerar.

PARA ENCERRAR
“Que cada passo que você der, seja firme. Que cada sonho
que tiver, realize. E que cada minuto que passar, aproveite o
máximo, para que mais à frente você possa olhar para trás e
dizer: ‘valeu!’ Aconteça o que acontecer, tenha força, fé e coragem” - autor desconhecido.

JORNALISMO
DIGITAL
A editora-chefe do Nossa Folha, jornalista Damana Maria
Rodrigues, promove lives no
Instagram. Conteúdo tem ido
ao ar às segundas, quartas e
sextas, ao vivo às 20 horas, e
também, em demais oportunidades às terças e quintas, no
perfil @damanarodrigues. Na
próxima semana, os entrevistados serão Márcia Cristina
Bazo Bergamim (dia 7), Tânia
Regina Bazo (dia 8), Luana Thibes (dia 9) e Eduardo Fleury
(dia 11), respectivamente.
FAC Amanhã, 5 de dezembro, às 10 horas, a Faculdade
Cerquilho (FAC) realizará Rodada de Conversa Online com
a presença de Aloísio Olímpio,
da Sociedade Brasileira de Enfermagem Forense. Apesar do
tema ser específico da área,
todos estão convidados a participar. O acesso é gratuito e
aberto ao público por meio do
Google Meet no http://meet.
google.com/dzb-zfrm-jxd.
BAZAR SOLIDÁRIO Nesta
sexta e sábado, 4 e 5 de dezembro, das 8 às 18 horas,
ocorrerá o 2º Bazar Solidário
em prol do Recanto “Rogério
de Souza” no salão do Asas,
na rua Tenente Gelás, 585, no
Centro de Tietê.
CONVITE Em Cerquilho, a
Angel Patch, em parceria com
o Lar São José, realiza a 2ª Feira de Artesanato nesta sexta e
neste sábado, 4 e 5 de dezembro. No primeiro dia, o atendimento ocorrerá das 16 às 19
horas e, no segundo, das 10 às
17 horas, no espaço de Convivência da entidade, na rua São
José, 883, no bairro Nova Cerquilho.
CONCURSO A Prefeitura

Bicadinhas da semana
de Cerquilho informou que as
provas do Processo Seletivo
01/2020, para cargos temporários da Educação Municipal,
foram agendadas para este domingo, 6 de dezembro. Todas
as informações sobre local de
prova, documentos necessários e orientações sanitárias
estão no site metrocapital.com.
br/informacoes/29/. Confira e
não perca a oportunidade.
CONVITE O Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Tietê, através do presidente José
Carlos Pizol, promove Assembleia Geral Ordinária na próxima terça, 8 de dezembro, às
18 horas, em primeira convocação, na sede da entidade,
localizada na praça José Augusto Corrêa, 45, Centro, em
Tietê, para deliberar sobre
atas, relatórios de atividades,
balanço financeiro, parecer
do Conselho Fiscal e previsão
orçamentária de 2021.
PIZZA SOLIDÁRIA Em Tietê, a comunidade Santo Expedito organiza a Pizza Solidária
com a venda dos sabores calabresa e mista. O combo custa
R$50 e ganha um refrigerante
de dois litros. A entrega será
feita na próxima sexta, 11 de
dezembro, na rua Cônego Emílio Grando, 1.200, no Terra
Nova, no horário das 19 às 21
horas. Outras informações pelos telefones: (15)99814-7727
ou 99706-9912.
ETECS O Centro Paula Souza divulgou o calendário dos
processos seletivos das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs)
para o primeiro semestre de
2021. Assim como ocorreu na
última edição do Vestibulinho,
o ingresso se dará novamente
pela análise do histórico escolar, sem a realização de prova
presencial ou online. A mudança do critério se fez necessária
para atender ao distanciamento social. As inscrições para
este processo seletivo se encerram às 15 horas de 14 de
dezembro pelo site vestibulinhoetec.com.br, com taxa de
R$19.

REVOLTA Na página Psiconlinebrasil, do Facebook, veio um
momento revolta, com o seguinte post: “Eu acho injusto ter que
pagar a minha própria psicóloga, se são os outros que me deixam
louco. Vou começar a cobrar de cada um que me tira do sério”.
Imagina se a moda pega?
ANTIGO CRUSH Um meme bem divertido, ganhou as redes
sociais através de uma postagem da página Diferentona: “Daí
você fala ‘vou ficar de boa a partir de agora’. Nesse momento,
abre um portal diretamente de Nárnia e vem um antigo crush
dizendo ‘oi, sumida’”. Fato!
PAVÊ Nesta semana, César “Boninho” Guitte (Nossa Folha)
enviou o seguinte meme aos amigos do grupo de WhatsApp:
“Gente, tô apavorado! Fiz um escondidinho para comer e, agora,
não tô achando. Vou fazer um pavê para ver se acho”. Será esta
a receita que ele fará no Natal deste ano na Irlanda? Melhor perguntar para o Google ou para César se também terá guirlanda?
Alternativa correta: para o Google.
NOSSO MASTERCHEF As borboletas do jardim contaram
que os amigos estão indicando nomes para participar da próxima
edição do reality show culinário MasterChef. Segundo comentaram, inicialmente, os nomes indicados foram Adriano Santana
(Ótica Vallerini), Regina Zambianco, Rosa Pezzato e César “Boninho” Guitte. Quem serão os demais integrantes?
SEXTOU NO SONO A página Café Reflexivo, no Facebook,
deixou uma sugestão para este fim de semana: “Hoje é sexta-feira, vamos fazer algo? Não posso! Já tenho compromisso. Vou
dormir!”. Quem se identifica? Ainda na mesma página Café Reflexivo, tem este meme: “se minha missão aqui na Terra for não
entender nada, então, estou fazendo tudo certo”. Alguém mais?
SEM ARROZ Ju Marques aproveitou a disparada do preço do
arroz para deixar um recado nas redes sociais: “Você aí que reclama de uvas passas no arroz, este ano vai ser pior. Vão ser só
uvas passas sem arroz”. Também deixou uma mensagem positiva: “Devemos tratar todo mundo bem porque a gente não sabe
quem vai ganhar na Mega da Virada”. Quem concorda?
ASSUSTADOR Já a página Coruja Profª, no Facebook, gerou
um meme “ameaçador”. Foi este aqui: “Não me irrite, que eu sou
capaz de dar o seu número para todas as crianças e dizer que é o
celular do Papai Noel”. Que medo!
CONSELHOS MATRIMONIAIS O meme da página Diferentona, que está no perfil da Sandra Cruz, fez sucesso e registrou
o seguinte comentário: “Conselho para os maridos! Sempre leve
uma foto da esposa na carteira, pois, caso esteja tendo um dia
ruim, olhe para a imagem e diga: ‘se posso com essa loucura,
posso com tudo!”
REVELAÇÕES A Alice Dias e Silva também trouxe um meme
real: “Ficar velho é péssimo! Você esquece a chave de casa, o aparelho celular, a carteira, a máscara, mas se toca uma música dos
anos 1980, você lembra a letra inteirinha, os cantores e até a coreografia”. Alguém é assim?
VAMOS COMER? Diretamente do perfil Mensagens Engraçadas, a leitora Rosangela Almeida postou este meme: “Acho chique gente que, quando está triste vai meditar ou ler um livro.
Neste caso, eu almoço três vezes!” E você, o que faz?
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SÁBADO: 5 de dezembro
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 20 horas.
DOMINGO: 6 de dezembro
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 10 e às 19h30.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.
NAS COMUNIDADES
SÃO BENEDITO: missa toda segunda às 19 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: missa toda terça às 19 horas.
BOM JESUS: missa toda quarta às 19 horas. Porém, a Capela está em reforma.
SANTA CATARINA: não haverá missa este 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: missa na quarta quarta do mês às 20 horas.
SANTA CRUZ: missa na primeira quinta às 20 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: missa toda primeira sexta às 19 horas.
SANTO EXPEDITO: missa na segunda sexta às 20 horas e celebração da
palavra aos domingos às 9h30.
SANTA EDWIGES: missa na terceira sexta às 19h30 e celebração da
palavra aos domingos às 8h30.
NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO: missa na quarta sexta
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
Missas no sábado, às 19 horas; domingo às 8 e 19 horas; terça, às 18h30;
sexta às 19 horas e Bênção do Santíssimo toda 1ª sexta do mês.
NAS COMUNIDADES
SANTA RITA DE CÁSSIA: missa sábado às 17h30.
SÃO PEDRO: missa sábado às 19 horas.
SÃO VICENTE DE PAULO: missa domingo às 17h30.
SÃO PAULO APÓSTOLO: missa domingo às 19 horas.
Não será mais necessário retirar senhas para participar das missas,
porém, atingindo a capacidade permitida a entrada será interrompida.
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Estado de São Paulo volta para a Fase Amarela
A decisão foi tomada por conta do aumento de casos da doença e a taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs)
O Estado de São Paulo, incluindo Tietê, Cerquilho, Jumirim, Laranjal Paulista e região,
voltou para a Fase Amarela do
plano de flexibilização econômica, conforme anunciado
na segunda, 30 de novembro,
pelo governador João Doria
(PSDB), um dia após o segundo
turno das eleições municipais.
Esta decisão foi tomada
por conta do aumento de casos de covid-19 e da taxa de
ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).
Na Fase Amarela do Programa São Paulo, há mais restrições que a Verde, pois limita
um pouco mais os horários de
funcionamento do comércio e
serviços. Na Amarela, estão as
seguintes determinações:
-Eventos com público em
pé passam a ser proibidos;
-Ocupação máxima de shopping centers, galerias, comércio e serviços passa de 60%
para 40% da capacidade e o

horário de funcionamento fica
reduzido de 12 para 10 horas
por dia;
-Ocupação máxima de restaurantes ou bares para consumo local passa de 60% para
40% e o horário de funcionamento será restrito a 10 horas
por dia e até as 22 horas.
-Ocupação máxima de salões e barbearias passa de 60%
para 40% da capacidade e o horário de funcionamento passa
a ser reduzido de 12 para 10
horas por dia;
-Eventos, convenções e atividades terão sua capacidade
máxima limitada de 60% para
40%, sendo que o controle de
acesso é obrigatório, assim
como hora e assentos marcados.
-Academias de esporte de
todas as modalidades e centros de ginástica terão capacidade reduzida de 60% para
30% e as aulas em grupo estão
suspensas.

Governo do Estado

Apesar das restrições, Prefeituras têm
autonomia para decidir reabertura
Ainda segundo o Plano
São Paulo, cinemas, teatros e

museus podem permanecer
abertos na Fase Amarela, en-

tretanto, as Prefeituras têm
autonomia para decidir o que
e quando deve reabrir.
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Dados fornecidos pelas
Secretarias Municipais de Saúde de Tietê, Cerquilho, Jumirim e Laranjal Paulista apontam aumento considerável no
número de infectados pela covid-19 nos últimos dias.
Até a manhã de hoje, 4 de
dezembro, Tietê registrava
790 casos da doença, com 739
curados e 24 em recuperação.
A quantidade de mortes permanecia em 26.
Já Cerquilho alcançava a
marca de 1.009 casos, 895
pacientes curados e 93 em recuperação. O total de mortes
subiu para 21 vítimas.
Em Jumirim, o número de
casos de covid-19 subiu para
97, com apenas uma morte
registrada. Aqueles que estão
curados somam 92 pessoas.
Em Laranjal Paulista, a ci-

dade tem 1.231 casos, com
1.129 pessoas curadas, 95 em
recuperação e sete óbitos.
Também até esta sexta, 4
de dezembro, o Estado de São
Paulo registrou 42.637 óbitos
e 1.267.912 casos confirmados. Deste total, 1.126.003 estão recuperados da covid-19 e
136.556 já receberam alta hospitalar.
Cabe lembrar que os 645
municípios do Estado de São
Paulo têm pelo menos uma
pessoa infectada, sendo 598
com um ou mais óbitos. Entre
as vítimas fatais, estão 24.531
homens e 18.106 mulheres.
Segundo levantamento, os óbitos continuam concentrados
em pacientes com 60 anos ou
mais, totalizando 76,6%.
O novo coronavírus que
causa a covid-19 é transmitido
principalmente por meio de
gotículas geradas quando alguém infectado tosse, espirra
ou exala.

OCORRÊNCIAS

EMBATE

Motorista e ajudante de Tietê
sofrem sequestro-relâmpago

Coligação recorre à Justiça Eleitoral contra o prefeito
Vlamir Sandei e a vice Ana Madureira

Na madrugada da terça, 1º
de dezembro, um motorista,
de 33 anos, e o ajudante, de 41
anos, foram vítimas de um sequestro-relâmpago na Rodovia
Anhanguera, km 23, em Osasco. Motorista e ajudante são
funcionários de um frigorífico
de Tietê e foram rendidos por
três criminosos, sendo dois deles armados, os quais levaram
o caminhão carregado com 291
caixas de frango, carga avaliada
em mais de R$50 mil.
Os bandidos encapuzaram
as vítimas e rodaram com elas
por aproximadamente duas
horas no porta-malas de um
outro veículo. Depois, retornaram à Rodovia Anhanguera,
mandaram sem descer e orde-

Corre na Justiça Eleitoral
do município de Tietê a Ação
de Investigação que aponta
supostas irregularidades cometidas pelo prefeito reeleito
Vlamir Sandei (PSDB) e pela
vice-prefeita Ana Maria Madureira (PSDB), bem como pela
coligação “Queremos mais
para Tietê”, que engloba as siglas políticas do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), do
Partido Social Liberal (PSL) e
do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), durante
a campanha eleitoral deste
ano.
Esta Ação de Investigação
foi requerida pela coligação
“Todos juntos por uma Tietê melhor”, composta pelos

naram que não olhassem para
trás. Os criminosos fugiram
em seguida.
Além da carga, foram subtraídos R$50, celular, mochila,
galão térmico e documentos.
A ocorrência acabou registrada na Delegacia de Polícia de
Tietê.
Em Cerquilho, a Polícia Militar, sob o comando do capitão William Tonini Machado,
prendeu ontem, 3 de dezembro, na avenida Ãngelo Módolo, três criminosos, acusados
de furtar uma moto e um carro, além de assaltar uma pizzaria na Vila São José.
Os veículos foram devolvidos aos seus proprietários e os
acusados terminaram presos.

partidos Republicanos, Cidadania, Democratas (DEM) e
Partido Republicano da Ordem Social (Pros). A chapa é
encabeçada pelos então candidatos Dau Fabri (Republicanos) e João Carlos Pires Uliana
(DEM), os quais ficaram em
terceiro lugar na disputa eleitoral, com 4.035 votos.
A coligação requerente
informou à Justiça Eleitoral
possíveis irregularidades dos
candidatos vencedores Vlamir
Sandei e Ana Maria Madureira
e da coligação da qual fazem
parte. Entre os supostos crimes eleitorais apontados pela
opositora, estão, entre outras
transgressões eleitorais, abusos de poder político e de au-

toridade.
De acordo o prefeito e a
vice reeleitos, até a esta sexta,
4 de dezembro, não tinham
recebido qualquer citação a
respeito desta Ação de Investigação e, portanto, não poderiam falar sobre o assunto
detalhadamente.
“Estamos bem tranquilos
em todos os sentidos, porque
sempre agimos com absoluta
prudência e legalidade, respeitando, assim, a legislação”,
disseram Vlamir Sandei e Ana
Madureira.
Sobre quais serão os próximos procedimentos que
tomarão no decurso deste
processo, os políticos informaram que, primeiramente,

terão que receber a citação
para tomar conhecimento da
suposta acusação e, depois,
demonstrar nos autos que
agiram dentro da legalidade.
“É preciso reforçar! Sempre agimos com absoluta lisura e vamos continuar dessa
forma. Entendemos que um
processo dessa natureza é
comum para pessoas que não
aceitam a derrota e querem
ganhar no ‘tapetão’. Na eleição de 2016, o candidato derrotado entrou com cinco processos para tentar ganhar o
cargo na Justiça, mas perdeu
em todos, prevalecendo o julgamento do povo nas urnas”,
finalizaram Vlamir Sandei e
Ana Madureira.

RANKING DOS POLÍTICOS

REVITALIZAÇÃO

EM CERQUILHO

Deputado Guiga Peixoto
recebe prêmio pelo 2º ano

Avenida Beira-Rio ganhará
praça de alimentação

Prefeitura compra duas
novas ambulâncias

Arquivo internet

Guiga é o 6º melhor de São Paulo
Pelo segundo ano consecutivo, o deputado federal tatuiano Guiga Peixoto (PSL) receberá o prêmio do site Ranking
dos Políticos ao alcançar 8,47
pontos, sendo eleito o 15º deputado federal entre os 513, o
18º no ranking geral entre os
593 e o 6º melhor de São Paulo
entre 73. “Quero compartilhar
esse segundo prêmio com toda
a população do bem, aquelas
pessoas que acreditam que é
possível ter um Brasil sem corrupção, um Brasil sério e justo,
com compromisso real com as
próximas gerações”, declarou
Guiga Peixoto ao divulgar o
prêmio.
Vale destacar aqui que o
“Ranking dos Políticos” é uma
plataforma digital que compara o desempenho dos parlamentares brasileiros e , nesta
semana, foi divulgada a classificação dos deputados e senadores que tiveram o melhor
desempenho no exercício do
mandato ao longo deste 2020.
Os critérios de escolha
deste ranking digital foram:
presença nas sessões, econo-

mia da cota parlamentar, ficha
limpa e voto nas principais decisões do Congresso Nacional.
Na ocasião do prêmio, os
políticos com maior pontuação vão receber dos organizadores do Ranking uma placa,
como forma de reconhecimento por terem ficado acima da
média nos quesitos usados na
classificação.
Objetivo do site é ajudar a
população a fiscalizar os políticos do Congresso Nacional, a
partir da análise objetiva dos
mandatos dos parlamentares.
Todos os dados utilizados
para as avaliações do Ranking
são obtidos diretamente dos
sites do Senado e da Câmara
Federal. Cada ponto ganho ou
tirado está documentado, com
a origem da informação e a
fonte, de modo que qualquer
pessoa possa conferir.
Deputados de São Paulo,
como Adriana Ventura (Novo),
Vinicius Poit (Novo), Alexis
Fonteyne (Novo), além de Kim
Kataguiri (DEM) e Luiz Philippe
(PSL), também aparecem neste
ranking.

Denival de Lima

Secretaria disse que obras não foram paralisadas
Em Tietê, a avenida Fernando Costa (Beira-Rio), no Centro, terá praça de alimentação,
conforme divulgado pela Secretaria Municipal de Obras e
Planejamento. “Além da praça
de alimentação, a academia ao
ar livre também será revitalizada”, informou a Assessoria
de Imprensa da Prefeitura.
A ordem de serviço foi emitida, segundo o Poder Executivo, em 21 de setembro deste
ano, sendo, então, iniciada a
reforma das calçadas da referida avenida. As melhorias na
Beira-Rio têm previsão de término em 8 de maio de 2021,
de acordo com o cronograma
da Secretaria Municipal de
Obras e Planejamento.
Sobre o asfalto, que está
danificado e precisa ser recapeado, foi informado que este
serviço não está contemplado neste contrato e termo de
convênio. Quanto questionada
que, passada a campanha eleitoral, não se vê mais funcionários em ação na avenida, a Secretaria Municipal de Obras e
Planejamento argumentou que

as melhorias não foram paralisadas. “Foi feita a remoção de
vegetação necessária e, agora,
está agendada a sondagem do
solo. Portanto, após conclusão
dos estudos, ocorrerá a execução dos módulos da praça de
alimentação (quiosques).
Ainda de acordo com a secretaria, todas as melhorias na
referida via ficarão no valor de
R$1.079.858,84, cujo montante veio através do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses
Difusos (FID) do Governo do
Estado de São Paulo.
COMUNICADO - O Serviço
Autônomo Municipal de Água
e Esgoto (Samae) divulgou na
terça, 1º de dezembro, o seguinte comunicado: “devido à
implantação do novo sistema
de tratamento de esgoto na
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Central, ocorrerão
procedimentos internos do
Samae, o que ocasionará mau
cheiro, atinguindo o Centro,
Caixa d’Água, Marcuz, Condomínios Nova Tietê e Cidade
Jardim, Cecap, Barra Funda e
Vila Santo André.

Divulgação PMC

Cada veículo tem o valor de R$166.635,00
A Prefeitura de Cerquilho
comprou duas novas ambulâncias de remoção simples,
modelo Master L1H1 Renault
2020/2020, para a frota municipal da Saúde, sendo que cada
uma custou R$166.635,00.
Os referidos veículos foram pagos através de duas
emendas estaduais de R$100
mil cada e mais contrapartida da Prefeitura, no valor de
R$66.635,00. Com isso, a frota
da Saúde soma 22 novos veículos desde 2017.
CIDADE LIMPA - Prossegue
a Campanha Cerquilho Limpa,
que retira móveis, como armários, guarda-roupas, sofás,
além de colchão, assim como
de podas de roçagem de gramas e limpeza de jardins, ensacados.
Hoje, 4 de dezembro, a
campanha ocorre no Di Napoli
I, II e II; São Francisco I, II e III;
Fiesp; Nova Cerquilho e Jardim
Aliança até a rua São José.
Na próxima semana, de 7
a 11 de dezembro, o serviço
percorrerá as ruas dos bairros
Jardim Aliança, Cidade Jardim,

Águas Claras, CDHU, Residencial Sebastiani, Vila Pedroso,
Domingos Grechi, Taquaral,
Distrito Industrial e Capoava.
De 14 a 18 de dezembro,
haverá Campanha Cerquilho
Limpa nos Residenciais Bellucci, Cattai, Módena, Corrocher,
Recanto do Sol, Recanto das
Rosas, Jardim Itália, Real Parque e Flamboyant, além de
Portal dos Pilares, Jardim Esplanada e Centro (da linha do
trem sentido Nova Cerquilho).
De 21 a 23 de dezembro, a
campanha ocorrerá novamente nos Residenciais São Luiz,
Paradiso, Green Valley, Parque
das Árvores, Parque Alvorada,
Vale do Sol, Clina I e II e Galo
de Ouro; Vila São José; Recanto da Colina; Vila Nossa Senhora de Lourdes; Cecap e Centro
(da linha do trem sentido Galo
de Ouro).
Vale destacar que as podas
e cortes de árvores em calçadas são responsabilidade da
Prefeitura de Cerquilho, no
entanto, o recolhimento deve
ser solicitado pelo telefone
(15)3384-3470.
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NOVIDADE

Exposição online celebra o tieteense Cornélio Pires
Em razão da pandemia, o material sobre os 90 anos da música caipira no Brasil será disponibilizado ao público por meio das redes sociais
De maneira digital, o Instituto Cultural “Cornélio Pires”,
sob o comando de Pedro Massa e Fabio Tomazela, promove
a Exposição Cornélio Pires - 90
anos de música caipira no Brasil.
Em razão da pandemia da
covid-19, um show inédito e a
palestra estarão disponíveis ao
público a partir de hoje, 4 de
dezembro, no YouTube pelo
canal Cornélio Pires Caipira e
na página do Instituto Cornélio Pires, no Facebook.
Vinte e quatro totens que
compõem a exposição foram
doados para o Instituto Cultural “Cornélio Pires” e serão disponibilizados em arquivo PDF.
“A pesquisa ocorreu em
torno de muitos acervos pelo
Brasil, pois o propósito da
exposição é contar a vida e a

Fábio Tomazela e Pedro Massa estão
à frente do Instituto “Cornélio Pires”
produção artística de Cornélio
Pires de maneira cronológica.
O cotidiano produtivo e agita-

do do artista, que era inquieto,
rendeu trabalho para a equipe
de pesquisa, que, com maes-

Fotos divulgação Instituto CP

tria, registrou cada momento
marcante da sua vida, desde
o nascimento em 1884 até a
sua morte em 1958. O acervo
de imagens e fotografias do
Museu ‘Cornélio Pires’ foi digitalizado e criado um banco de
imagens digitais. O processo
de pesquisa e digitalização das
imagens seguiu o cronograma
do plano de ação e durou nove
meses”, comentaram os idealizadores Pedro Massa e Fabio
Tomazela.
A exposição, bem como as
apresentações e palestras, já
estão na agenda cotidiana do
instituto que tão logo retome
as atividades culturais está
disposto a multiplicar e levar
esse projeto aos espaços culturais e pedagógicos do Estado
e do País, uma vez que a exposição e o tema são atemporais.

CAPACITAÇÃO

Sindicato Rural divulga
cursos de dezembro
Neste mês de dezembro, o
Sindicato Rural de Tietê, sob
Presidência de Tony Persona,
realiza novos cursos gratuitos,
em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(Senar).
De 11 a 14 de dezembro,
no horário das 8 às 17 horas,
no sítio Filão de Ouro, ocorrerá o curso de Meliponicultura
(Criação de Abelhas sem Ferrão), com a instrutora Adriana
Poetzcher Abdelnur. Propriedade fica na rua José Longo,
no bairro Mandissununga, em
Tietê.
Já o curso de Jardineiro Implantação de Jardim será
realizado nos dias 11, 12, 17 e
18 de dezembro, também das
8 às 17 horas, na chácara São
Pedro, na rua Domingos Bertola, 310, no Shangrilá, em Tietê.
A instrutora deste treinamento será Ana Paula Zimbardi.

Nos dias 15 e 16 de dezembro, no mesmo horário das 8
às 17 horas, no sítio Filão de
Ouro, em Tietê, haverá o curso de Apicultura - Produtos
Agroindustriais como Forma
de Agregação de Valor, com a
instrutora Adriana Poetzcher
Abdelnur.
Vale ressaltar que todos os
cursos divulgados aqui terão
café da manhã, almoço e lanche da tarde, além de material
didático completo e certificado de conclusão.
O Sindicato Rural de Tietê
reforça que as vagas são limitadas e as inscrições para todos os cursos devem ser feitas
na sede da entidade, que fica
instalada na rua São Benedito,
169, no Centro.
Mais informações devem
ser obtidas pelos telefones
(15)3285-1244 ou (15)997499780 (WhatsApp).

FALECIMENTOS
CARMO PAULO ZANETE
Faleceu em Osasco, em 28 de novembro, Carmo Paulo
Zanette aos 75 anos. Falecido era casado com Maria Helena
Falchi Zanete e deixou os filhos Henri, Fabiola e Heloisa, além
de familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Boituva,
sendo sepultado em jazigo da família.

FALECIMENTOS
RITA NEUSA BAIÃO ROBERTO
Faleceu em Cerquilho, em 27 de novembro, Rita Neusa Baião
Roberto aos 69 anos. Falecida era casada com Noel do Rosário
Roberto e deixou os filhos Moises, Marcio, Alexandre e Paulo,
além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Novo de Cerquilho e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo
sepultado em jazigo da família.

Rogério, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Novo de Cerquilho e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo
sepultado em jazigo da família.

ANA CÂNDIDA DOS SANTOS CAMARGO
Faleceu em Tietê, em 2 de dezembro, Ana Cândida dos Santos Camargo aos 82 anos. Falecida era viúva de Benedito Rodrigues de Camargo e deixou os filhos João, Ivani e Silvio, além de
VANDERLEI JOSÉ HERNANDES
familiares.
Faleceu em Cesário Lange, em 27 de novembro, Vanderlei
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e, após reJosé Hernandes aos 53 anos. Falecido era casado com Gislene comendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo
Messias Hernandez e deixou os filhos Rodrigo, Regiane, Rafaela, sepultado em jazigo da família.
Renato e Ricardo, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e, após
LUCIA DA SILVA CAMPOS
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho,
Faleceu em Tietê, em 2 de dezembro, Lucia da Silva Campos
sendo sepultado em jazigo da família.
aos 94 anos. Falecida deixou familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e, após reJOAQUIM MORAIS DE MIRANDA
comendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo
Faleceu em Cerquilho, em 28 de novembro, Joaquim Morais sepultado em jazigo da família.
de Miranda aos quatro anos. O pequeno deixou familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e, após
AGRADECIMENTOS
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho,
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas
sendo sepultado em jazigo da família.
manifestações de pesar recebidas e a todos que compareceram aos funerais.
KAIKE BATISTA SANTOS
Faleceu em Tietê, em 28 de novembro, Kaike Batista Santos
aos 13 anos. O jovem deixou os pais Wagner Trindade Santos e
Patricia Batista dos Santos, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal de Umbaúba, em
Sergipe, e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Umbaúba, sendo sepultado em jazigo da família.
EDIGAR BARBOSA DA COSTA
Faleceu em Osasco, em 29 de novembro, Edigar Barbosa da
Costa aos 88 anos. Falecido era viúvo de Alice Rodrigues da Costa e deixou os filhos Edigar, Sueli e Susi, além de familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
ILSON DONIZETE DE SOUZA
Faleceu em Cerquilho, em 29 de novembro, Ilson Donizete
de Souza aos 55 anos. Falecido deixou os filhos Adriana e Gabriel, além de familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo
sepultado em jazigo da família.
VERA LUCIA MARTINS
Faleceu em Piracicaba, em 30 de novembro, Vera Lucia Martins aos 75 anos. Falecida era casada com Paulo Piasa Martins e
deixou os filhos Marta Cristina, José Silas, Paulo Júnior e Paulo

MARIA DIGNA DO AMOR DIVINO SANTOS
Faleceu em São Paulo, em 29 de novembro, Maria Digna
do Amor Divino Santos aos 69 anos. Falecida era viúva e deixou os filhos José Domingos, Rogério, Genivaldo, Genivalda,
José Claudio, Jidineide e Josefa, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Novo de Cerquilho e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho,
sendo sepultado em jazigo da família.
ANSSÃO RIBEIRO
Faleceu em Cerquilho, em 2 de dezembro, Anssão Ribeiro
aos 86 anos. Falecido era viúvo de Faustina Anaguile Scudeller Ribeiro e deixou os filhos José Luis, Maria Clarice, Joana,
Pedro, Sandro e Maria Aparecida, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Cerquilho e,
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
VERA LÚCIA CARNIEL CONSORTE (Verinha)
Faleceu em Tietê, em 3 de dezembro, Vera Lúcia Carniel
Consorte aos 60 anos. Falecida era casada com Moacir Consorte e deixou familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo
sepultado em jazigo da família.
AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas
manifestações de pesar recebidas e a todos que compareceram aos funerais.
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Rua Enock Barreira de Macedo, 355
Telefones: (15)3282-4343
Celular: (15)99711-3690

Creci 59.273

www.moreliimoveis.com.br
VENDEM-SE

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

ALUGAM-SE

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

FEMININO: Empregada Doméstica / Auxiliar de Limpeza.
MASCULINO: Operador de Máquina / Marceneiro / Motorista de Caminhão / Faxineiro
/ Eletricista de Manutenção / Auxiliar de Produção / Ajudante de Motorista / Mecânico de
Manutenção Motores a Diesel / Operador de
Roçadeira / Serviços Gerais / Balconista / Área
Administrativa.
FEMININO/MASCULINO: Área de RH-DP /
Compras / Estágio / Aprendiz / Área Fiscal /
Orçamentista / Área Comercial / Expedição /
Gerente Financeiro.

IMÓVEL
VENDE-SE

Apartamento no Centro de Campinas com um dormitório,
sala, cozinha americana, banheiro e área de serviço. Contato
pelo telefone (15)99106-7337.

OPORTUNIDADES

Municípios divulgam as vagas de emprego desta semana
Em Tietê, o Balcão de Empregos da Prefeitura disponibiliza vagas de mecânico,
auxiliar de mecânico, marceneiro, auxiliar de padaria, vendedor(a), técnico em Química,
estagiário de Nutrição, área
comercial e de expedição, fresador manual, programador
CNC, torneiro mecânico, comprador, auxiliar de vendas,
gerente comercial e analista
financeiro.
Mais informações podem
ser obtidas na rua Presidente
Kennedy, 23, Centro, ou através do (15)3285-2887.
Ainda em Tietê, a Doptex
seleciona profissionais para
as vagas de ajudante de produção, revisor e mecânico de
manutenção. Os currículos
devem ser cadastrados até 13

de dezembro pelo site doptex.
com.br/portal/trabalhe-conosco.
Em Tietê, também há vagas para costureiras de máscaras em 3d em grande quantidade. Interessadas devem
tratar pelo seguinte telefone
(15)99741-4911.
A empresa Kennelan admite motorista de caminhão. Os
currículos devem ser enviados para o e-mail recepcao@
kennelan.com.br.
O Supermercado Pizzol
contrata auxiliar de administração que tenha conhecimento em rotinas administrativas
e RH. Os interessados podem
encaminhar currículo para o
e-mail pizzol@pizzol.com.br.
A Hering Sim Você admite assistente administrativa

Divulgação

e vendedora para as lojas de
Tietê e Cerquilho. Os currículos podem ser entregues nos
seguintes endereços: rua Rafael de Campos, 197, em Tietê, ou na rua Doutor Campos,
277, em Cerquilho.
EM CERQUILHO - A Central de Atendimento ao Trabalhador e à Empresa (Cate)
oferece vagas de auxiliar de
metrologista, auxiliar de me-

cânico de refrigeração, eletricista de autos, costureira,
ajudante geral, designer, doméstica, auxiliar de montagem de estruturas metálicas,
estagiário de Nutrição, montador de esquadrias de alumínio, motorista categoria
C, balconista, auxiliar de padaria, açougueiro, repositor,
assistente de controle de qualidade, estagiário de Adminis-

tração, auxiliar de produção,
tecelão, serviços gerais, auxiliar de limpeza, montador de
móveis e estagiário de Direito.
Para esclarecer dúvidas sobre estas vagas, o telefone é o
(15)3384-5652.
Também no munícipio deCerquilho, contratam-se costureiras para máquinas reta
e overloque. O contato é o
(15)98167-3427.
A Muvin está com vaga
aberta para auxiliar de produção para candidatos que residam em Cerquilho, Tietê ou
Boituva. O currículo pode ser
cadastrado pelo site muvin.
com.br/carreiras.
A Benassi aceita currículos
de residentes em Cerquilho,
Tietê, Boituva para as lojas
Coocerqui destes respectivos

ADOÇÃO
Depois de mais de
seis meses de adoção,
Amora foi devolvida com
a justificativa de que era
muito agitada. De porte médio, ela é extremamente carinhosa e ainda
se dá bem com outros
cães. Será castrada e encontra-se em dia com todas as vacinas.
Mais
informações
pelo (15)99739-3002 ou
acesse miaujude.com.

municípios. O e-mail é trabalheconosco@benassicampinas.com.br.
A Congelados Indústria de
Pães contrata confeiteiro ou
ajudante de padeiro com experiência em Cerquilho. Tratar pelo WhatsApp (11)940706732.
Também em Cerquilho, a
Quase Tudo Variedades admite repositor e operador de
caixa. Os interessados devem
encaminhar currículo para
quasetudo.variedades@hotmail.com.
A BoaBio Gastronomia
Saudável tem vaga temporária
para auxiliar de atendimento
de loja, com possibilidade de
efetivação. O currículo deve
ser enviado pelo WhatsApp
(15)99615-0462.

Divulgação Projeto MiauJude
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ENTREVISTA

Luisa Stefani está entre as melhores do mundo
Nascida em São Paulo, mas com raízes em Tietê, tenista contou sua vitoriosa trajetória e como tornou-se a melhor atleta do País
Entre o corre corre das
competições esportivas, da
vida nos Estados Unidos e do
descanso em Tietê, a tenista
brasileira Luisa Stefani conseguiu um tempo na sua agenda
para conceder entrevista ao
jornal Nossa Folha.
Nascida em São Paulo, mas
com raízes em Tietê, ela já é
destaque no tênis feminino
brasileiro, com o resultado
histórico de chegar às quartas de final no US Open, no
torneio de duplas. Hoje, Luisa
Stefani é a melhor brasileira no
ranking mundial, ocupando o
33º lugar.
Na entrevista a este semanário, Luisa contou como iniciou sua vitoriosa trajetória no
tênis, como foi mudar-se para
os Estados Unidos, qual sua relação com Tietê e o que espera
das competições neste cenário
de pandemia.
NOSSA FOLHA - Como iniciou sua trajetória no tênis?
Teve o incentivo de alguém
ou determinada inspiração?
LUISA STEFANI - Eu jogava
vários esportes quando pequena e tênis foi só mais um deles.
Não teve uma razão específica
para iniciar. Lembro-me que
meus pais inscreveram meu
irmão e eu para que começássemos a jogar tênis. Foi paixão
à primeira vista!
Começou uma vez na semana e foi aumentando. Ninguém na família jogava. Foi

Instagram Luisa Stefani

uma questão de gosto até que
quis jogar esse esporte profissionalmente.
NOSSA FOLHA - Atualmente, você mora nos Estados Unidos. Há quanto tempo
está na América do Norte?
Quais foram as suas maiores
dificuldades vivendo em outro país?
LUISA STEFANI - Minha família se mudou para os Estados Unidos em agosto de 2011,
ou seja, há quase 10 anos. As
maiores dificuldades do começo foram se adaptar à cultura,
pois eu não falava muito bem
inglês, então, aprender o idioma estando lá, obviamente, é
mais fácil.
Mas, no começo, foi difícil
estar na escola sem falar a língua e fazer novas amizades. Já
com o tênis essa parte foi mais
fácil, porque o esporte junta
pessoas de todos os lados. Foi
uma das maneiras que me ajudou a adaptar à cultura, à língua e ao novo ambiente.
Outra dificuldade também
é estar longe do Brasil, longe
dos demais familiares, mas do
resto foi uma ótima mudança.
NOSSA FOLHA - Você já é
considerada uma tenista brasileira de destaque. Não só no
País, mas no mundo. Conte-nos como foi a experiência
de ter chegado às quartas de
final de duplas femininas do
US Open, resultado histórico

Esportista está em ascensão meteórica
no tênis e luta para ser a número 1
para o tênis brasileiro.
LUISA STEFANI - No geral,
essa temporada foi excelente
para mim tanto na questão de
resultado quanto aprendizagem e, chegar às quartas de
final do US Open, foi realmente muito especial, ainda mais
depois da quarentena, devido à pandemia, pois voltei ao
circuito com bom embalo, já
chegando com grandes resultados. Isso tudo foi muito especial e motivador para o ano
que vem!
Os jogos foram duros e a
nossa derrota muito dolorida.
Então, serviram mais para eu
aprender com essas experiências que tive nos grandes estádios e para aproveitar para
levar isso no ano que vem, e

levar também o tênis feminino
para frente.
NOSSA FOLHA - Quem é
sua parceira nos torneios de
dupla? Quais são os maiores
desafios para se ter um bom
entrosamento?
LUISA STEFANI - Minha
parceira é a Hayley Carter, uma
estadunidense. Desde a primeira vez que jogamos juntas,
no ano passado, na Coreia, a
gente teve um relacionamento,
uma química na quadra e fora
muito boa. Os nossos jogos se
complementam, então, esse
entrosamento facilitou muito
a nossa parceria e a escolha de
continuar jogando juntas.
Sem dúvida, o maior desafio é crescer juntas, estar

convivendo sempre e ter uma
comunicação efetiva com bastante respeito e com motivação para a gente melhorar e
conversar para ver o que precisa melhorar e o que fazer para
ser um time de sucesso.
O mais importante na dupla é a comunicação, além da
confiança, do respeito e desse entrosamento tanto dentro
quanto fora das quadras.
NOSSA FOLHA - Sempre
que sua agenda permite, você
vem para Tietê. Qual a sua relação com o município? Tem
parentes aqui? Gosta da nossa cidade?
LUISA STEFANI - A família
do meu pai é de Tietê. A minha
avó mora no município, tenho
família em Tietê e, sempre que
estou no Brasil, eu passo um
tempo aí. Não tanto quanto eu
gostaria porque eu venho poucas vezes para cá, mas é um lugar muito tranquilo, afastado
do caos de São Paulo, cidade
onde nasci.
Eu amo ir a Tietê e respirar ar fresco do interior, curtir
minha avó, comer as refeições
caseiras dela e visitar meus demais familiares que não vejo
sempre. Tietê é meu lugar para
descansar e sair um pouco da
loucura na vida do tour, que é
viajar sempre, e da loucura de
São Paulo.
NOSSA FOLHA - Em tempos de pandemia, acredita

que haverá mudanças nos
torneios de tênis? Quais são
seus planos esportivos para
o futuro?
LUISA STEFANI - Em tempos de pandemia, não só haverá mudanças nos torneios de
tênis, como já vem mudando
desde a volta do circuito em
julho. Os meus planos são
continuar se adaptando às novas mudanças, porque tudo
depende da restrição de cada
país, de cada governo de onde
a gente vai poder jogar. Então,
ainda se tem muitas incertezas no ar. Acredito que a gente
conseguir jogar tênis já é um
bom passo, mas o principal é
continuar a se adaptar e manter os planos conforme as medidas forem saindo.
Difícil é planejar na nossa
vida de tenista algo muito longo. Temos apenas uma ideia
do que a gente vai fazer. A realidade é que se tem que ficar
adaptando semana a semana,
dia após dia, às condições que
são apresentadas, aos torneios, ao calendário e às novas
restrições. Essas são as maiores questões.
NOSSA FOLHA - Este semanário agradece pela entrevista e deixa este espaço para
sua palavra final:
LUISA STEFANI - Muito
obrigada jornal Nossa Folha
pelo convite e um beijo para a
cidade de Tietê, que eu tenho
tanto carinho!

HANDEBOL

Iza Oliveira planeja um 2021 repleto de conquistas nas quadras
Izadora Souza de Oliveira é
a décima terceira entrevistada
do jornal Nossa Folha na série
especial dedicada aos atletas
do handebol, comandados pelos treinadores Fábio Vidotto
Beloto e Gustavo Prado.
Iza, que é o seu apelido,
nasceu em 26 de julho de
2006, em Tietê. Filha de Celia
Cristina de Souza e Kleber Nicolosi e irmã de Nathália Souza de Oliveira, estuda na Emeb
“Professora Benedita Cândida
de Campos Rosa” e, no handebol, é pivô da categoria Infantil. Já possui o título de
campeã Mirim e vice-campeã
Infantil de 2018, além de vice-campeã Infantil de 2019.
NOSSA FOLHA - Enquanto
atleta, como você se define?
IZA - Esforçada e dedicada.
Procuro sempre e em cada dia
melhorar meu desempenho,
tentando dar o máximo de

Arquivo pessoal

mim para a equipe nos jogos e
nos treinos.
NOSSA FOLHA - Como foi
seu início na equipe? Teve alguma influência?
IZADORA - Comecei em
2015 e tive a influência da
minha irmã, que já treinava
desde 2009. Nesta época, eu
acompanhava os campeonatos
e a via trazer medalhas, troféus, prêmios e, daí, comecei
a me interessar pelo handebol,
até que ela me levou no ginásio, eu fiz uma experiência e
nunca mais parei.
NOSSA FOLHA - O que
você mais ama e mais odeia
quando está nas quadras?
IZA - Eu amo praticamente
tudo. Quando estou jogando
ou treinando, esqueço de todo
o resto e tento me concentrar
ao máximo. O que eu mais
odeio é errar, principalmente

Iza é filha de Celia Souza e Kleber Nicolosi
em algo que eu saiba. Não gosto de falhar na defesa, muito
menos no ataque, e não aceito
que alguém “entregue” o jogo.
NOSSA FOLHA - Quais são
os maiores desafios pessoais

neste esporte?
IZA - São ter concentração
e saber separar a vida pessoal
da realidade das quadras. Entendo que, quando você joga,
tem que oferecer o seu máximo e esquecer dos problemas

de fora. Devemos nos entregar
por completo para o jogo, pois
só assim alcançaremos o resultado almejado.
NOSSA FOLHA - Qual é a
importância dos treinadores
Fábio Vidotto Beloto e Gustavo Prado?
IZA - Sem eles não seríamos capazes de progredir.
Fábio e Gustavo são as pessoas que mais nos incentivam a
continuar. Quando pensamos
em desistir, eles nos ajudam
e fazem-nos entender o quão
importante somos para a equipe. Mas saibam que, quando
erramos, eles apontam nossos
erros e ensinam como podemos evoluir. Estão conosco em
todo momento!
NOSSA FOLHA - Qual
oportunidade o handebol lhe
proporcionou?
IZA - Muitas! O handebol

trabalha o meu melhor lado, é
o que me faz verdadeiramente feliz. Ele me ensina todos
os dias a importância de não
desistir nas primeiras vezes, o
trabalho em equipe e me ensina que não se pode ganhar
nada sozinha. Acredito que
com muito foco e determinação, alcançarei infinitas conquistas no futuro.
NOSSA FOLHA - Quais expectativas você tem em relação às competições em um
cenário pós-pandemia?
IZA - Eu imagino um novo
ano incrível! Está sendo muito
difícil ficar sem treinar, sem
os jogos, longe dos amigos, de
coisas que podem ser banais
para algumas pessoas, mas
que para mim têm um valor
absurdo. Planejo um 2021 repleto de conquistas e realizações, além de foco para alcançar meus objetivos.

VOLEIBOL

Helen Toledo sonha em ser jogadora profissional
O jornal Nossa Folha prossegue com a série de entrevistas com as atletas do voleibol
de Tietê. Por ordem de sorteio,
a décima nona entrevistada é a
Helen de Almeida Toledo.
Nascida em 11 de julho de
2004, em São Paulo, a filha de
Valquiria Toledo e Flavio Neto
de Almeida estuda na escola
Anglo Cerquilho.
Joga como meio de rede na
categoria Infantil e tem Tandara Caixeta como ídolo.

e sim quantos momentos tiraram seu fôlego”.

NOSSA FOLHA - Defina-se
como atleta em uma frase?
HELEN - “A vida não é
quantas vezes você respirou

NOSSA FOLHA - Uma lembrança feliz nas quadras?
HELEN - Todas as vezes
que estamos focadas, dando o

Arquivo pessoal

máximo nos treinos, com objetivo de ajustar os erros.

NOSSA FOLHA - Quando
começou no voleibol? Teve
influência de alguém?
HELEN - Comecei em 2020,
sem influência de ninguém.

NOSSA FOLHA - Um momento desanimador nas quadras?
HELEN - Meus dias ruins.
Neles, cometo erros seguidos.

NOSSA FOLHA - Uma qualidade que é necessária para
ser atleta do voleibol?
HELEN - Duas, na verdade!
Determinação e foco.

NOSSA FOLHA - Qual a importância do professor Gera
Foltran?
HELEN - Gera sempre tenta nos ajudar e mostra como
podemos melhorar e sempre
acreditar em nós.
Helen Toledo tem Tandara Caixeta como ídolo

NOSSA FOLHA - Quem é o
seu maior adversário?

HELEN - Minha ansiedade.
NOSSA FOLHA - O que é
preciso para ser uma estrela
do voleibol?
HELEN - Ter força de vontade e muito esforço.
NOSSA FOLHA - O que tem
aprendido com a pandemia?
HELEN - Que as verdadeiras amizades se mantêm apesar da distância e do tempo.
NOSSA FOLHA - Para encerrar, qual é o seu maior sonho?
HELEN - Jogar voleibol profissionalmente.
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FUTEBOL SOCIETY

3ª Copa Galo Doido termina neste domingo
As equipes Boa Sorte x Atlético The Black’s e Amigos do Cocão x Chapecó jogarão no campo do estádio “Emílio Gardenal”, em Tietê

Real Passada se despede nas quartas de final

Sob o comando do Clube
Atlético Independente, no domingo, 29 de novembro, ocorreram as quartas de final válidas pela 3ª Copa Galo Doido
de Futebol Society no estádio
“Emílio Gardenal”, no campo
do Santa Cruz, em Tietê.
Vale destacar que esta competição esportiva registrou 13
equipes inscritas no sistema
mata-mata, ou seja, perdeu sai
fora, sendo que os confrontos
das quartas de final tiveram os
seguintes resultados:
No campo 1
Canta Sapo 1 x 5 Boa Sorte
Amigos do Cocão 3 x 2 Real
Passada

Campo 2
Atlético The Black’s 4 x 1
Estica +1
Colômbia 3 x 5 Chapecó
Neste domingo, 6 de dezembro, primeiro ocorrerão
as semifinais e, em seguida, a
final da 3ª Copa Galo Doido de
Futebol Society. Confira os jogos das semifinais:
9h30 - Boa Sorte x Atlético
The Black’s
10h30 - Amigos do Cocão x
Chapecó
A Copa Galo Doido de Futebol Society tem realização do
Clube Atlético Independente e
cobertura do jornal Nossa Folha e do César Guitte Esportes.

Fotos divulgação

Amigos do Cocão avança para as semifinais

EM TIETÊ

SOLIDARIEDADE

2º PedalaCão no Dema Foresto será
em prol do projeto MiauJude

Kolombia Club faz entrega de uniformes
no Terras de Santa Maria em Tietê

Evento solidário em prol
do projeto MiauJude, o 2º PedalaCão será realizado neste
domingo, 6 de dezembro, às 8
horas, no Pesqueiro Dema Foresto, em Tietê. Serão 27 quilômetros de pedalada, em níveis leve e médio, com carros e
motocicletas de apoio, além da
distribuição de água e frutas.
Em Tietê, as inscrições podem ser feitas no Center Pet
Silveira, na Nutri Pet e na Agro-

Integrantes do Kolombia
Cub estiveram no bairro Santa
Maria, em Tietê, no domingo,
29 de novembro, para a entrega de um jogo de uniforme
completo que, como equipe
campeã, ganharam no Torneio
Virtual do Festival Online Beneficente Bem Amigos 2020.
Na disputa realizada no
Ninho da Coruja, em Cerquilho, o Kolombia Cub venceu o
União Sebastiane por 2 a 1 e

pecuária Cancian e Silva; em
Laranjal Paulista, no Agroshop;
em Capivari, na Agro Itália; e,
em Tatuí, na AgroDino. No dia
do evento, também haverá inscrição. Para isso, basta doar
dois quilos de ração.
No local, será servido café
da manhã a partir das 6h30,
com saída para a pedalada às
8 horas. Local também terá estacionamento fechado.
Para quem for almoçar

no pesqueiro, as reservas de
mesa terminaram ontem, 3
de dezembro. Informe-se pelo
seguinte número de WhatsApp (15)99809-6388. Cabe
lembrar que no dia será necessário o uso de máscara e
capacete para a pedalada solidária.
O Pesqueiro Dema Foresto
está localizado na Rodovia Dr.
João José Rodrigues (SP-113),
no km 1, em Tietê.

levou o título para a casa.
Os atletas do time Kolombia Club tiveram a feliz iniciativa de doar este prêmio para
um projeto social chamado
Cléber & Amigos, do Terras de
Santa Maria.
O Bem Amigos Futebol
Clube, mais uma vez, agradece aos parceiros que tornaram
esta iniciativa possível. São
eles: Aiqfome, Megamax, Restaurante Guarapó, Rei do Açaí

Onde Anda Você?

Cerquilho, São Domingos Alimentos, Emilio Prime e Amyna
Sports que também fez a doação de uma bandeira.
Vale ressaltar que, além
do uniforme entregue ao projeto Cléber & Amigos, bolas
oficiais ofertadas pela Arena
Ninho da Coruja e doces da
Distribuidora São Domingos
também foram entregues na
visita ao bairro Terras de Santa Maria.

Édie Honório
Fotos acervo Édie Honório

Nair Jacinto faleceu
aos 81 anos
Há dois anos a velha
guarda do esporte tieteense não perdia apenas uma
torcedora símbolo que fez
parte de uma geração alvinegra feliz nos gramados
do Comercial Futebol Clube,
perdia também uma estimada amiga. Falecia em São
Bernardo do Campo, em 25
de novembro de 2018, Nair
Jacinto aos 81 anos. Seu
corpo foi sepultado no Cemitério Municipal de Tietê.

Nair Jacinto (a eterna Nairzinha) era irmã dos saudosos
Osvaldo Jacinto, o popular Paradinha da Rádio Nova Regional, falecido em 11 de abril de
2008, aos 66 anos; e de Antonio José Jacinto, o Dé, falecido,
em 19 de agosto de 2018, aos
72 anos.
Vale lembrar que o palmeirense Paradinha, junto da
esposa Rosa Luíza Casares Jacinto (a Deusa, como ela gostava de falar), teve três filhos:
Adriano, Edna e Cristina. Por
18 anos, Paradinha destacou-se em Tietê e região por interpretar um personagem caipira
nos programas Hora do Rancho e Bom Dia Brasil, na época
com os locutores Amigo Darci
e Foguinho.
Já o corintiano Dé era casado com Olinda e teve três filhos: Marcelo, Fábio e Mateus.
Conheci Nairzinha desde
minha infância! Fui vizinho da
família do seu Antonio Jacinto pipoqueiro (Ferrinho) e da
dona Maria, pais de Nairzinha,
Dé e Paradinha, na rua São Benedito, no Centro. Nessa época, Nairzinha e Iolanda Machia
(Landa, minha cunhada) eram
rainhas do Comercial Futebol
Clube.
Quantas saudades desse
tempo que sempre procurávamos ajudar um ao outro! As-

COMERCIAL FUTEBOL CLUBE - CAMPEÃO AMADOR REGIONAL
Em pé: Ernesto Pessato, Ângelo Biagioni, Iolanda Machia, Ângelo Uliana, Trípoli Gardenal, Édie Honório, não identificado,
Bico, Mirinho, Laércio Belotto, Ninão, Otávio Dal Coleto, João Marcon e Nair Jacinto (Nairzinha)
Agachados: Bedeco, Xuxa, Mazolinha, Pitoco, Cadi, Alemão e Reinaldo
sim como eu, muitos amigos
sentiram a morte da querida
Nairzinha, pessoa solidária e
amorosa que, ao lado de diretores e atletas do Comercial,
levou avante o nome e as cores

do alvinegro, fundado em 2 de
junho de 1920, e merece estar
na galeria da saudade do nosso esporte tieteense.
Neste momento de muitas
saudades, é preciso força e

coragem para superar os dias
cinzentos, não se esquecendo
de que as recordações jamais
morrerão.
PIADINHA DA SEMANA O marido fala para a esposa:

- “Amor, vamos passar um
fim de semana maravilhoso
sem brigas, sem confusão e
sem cobranças? Topa?”
- “Claro, amor!”
- “Então, até segunda!”
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(15)3282-4046
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(15)3282-2067

VIDA SEXUAL

Dezembro Vermelho reforça luta contra a Aids
O uso do preservativo na penetração ou no sexo oral é fundamental na prevenção das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs)
Apesar de ser referência
no tratamento da Aids no
mundo, o avanço recente de
brasileiros com HIV preocupam as autoridades de saúde.
Por isso, neste mês, é realizada a campanha Dezembro
Vermelho.
De acordo com o médico
infectologista Wladimir Queiroz, do Hospital Emílio Ribas,
a iniciativa de alerta serve
para homens e mulheres, principalmente para os jovens do
sexo masculino com idade entre 15 e 24 anos que contraíram o HIV em relações sexuais
com outros homens, pois esse
é o perfil das pessoas com resultado positivo para o vírus
da Aids no Brasil nos últimos
anos.
Ainda segundo o médico, que também é professor
da Faculdade de Medicina de
Santos, a contaminação por
drogas injetáveis, transfusão
de sangue e transmissão verticais (de mãe para filho) foi
reduzida significativamente e
hoje as pessoas contraem o vírus no Brasil basicamente por
meio do ato sexual, principal-

mente nas relações homossexuais entre homens.
“Não se fala mais em contaminação do HIV por drogas
injetáveis no Brasil. Antigamente, as drogas injetáveis
tinham relação direta com a
transmissão. Hoje, é possível
que essa relação se dê mais
de forma indireta. Pode ser
que sobre o efeito da droga a
pessoa esteja mais propensa a
fazer sexo sem a devida proteção”, afirmou o médico.
Assim é com a transmissão por transfusão de sangue.
Diferentemente do passado,
atualmente existe segurança
e controle total nos homocentros, o que não havia antes
quando a transfusão era feita
por uma empresa privada que
dava lanches e até pagava ao
doador. Hoje, o médico que
prescreve a transfusão age
com muito mais critério do
que há 30 anos.
Outra forma de transmissão é a transmissão vertical.
Ainda se tem um contingente de crianças que hoje estão
na faixa dos 30 anos que adquiriu o vírus através da mãe

Divulgação Nossa Folha

Tire essa dúvida! Faça o teste rápido
no Posto de Saúde mais perto da sua casa

portadora de HIV. Os índices
diminuíram em consequência
de um conhecimento mais
profundo, das campanhas
nacionais que geram mais
consciência em ginecologistas e obstetras para o uso de
drogas seguras e atuação no
pré-natal.
O médico defendeu a

promoção de campanhas de
conscientização mais regulares e não apenas em datas
específicas como o 1º de dezembro (Dia Internacional de
Luta contra a Aids). As pessoas não fazem sexo apenas
nessas épocas. Há um aumento da transmissão em todas
as faixas etárias, mas o que

mais chama atenção é o sexo
sem proteção entre homens
na faixa etária de menos de 25
anos, devido à falta de orientação, da banalização da Aids,
do achar que é só tomar o remédio e tudo bem.
As campanhas, segundo o
médico, devem estar focadas
para a mudança de hábito. No
passado, houve muita campanha sobre o uso de drogas,
mas só funcionou até quando
a droga injetável foi substituída por outras drogas cujo uso
dispensa a seringa.
“A minha geração perdeu
amigos de escola e ídolos
como o Fred Mercury, Cazuza,
a atriz Sandra Bréa, o conhecimento de alguém que partiu
porque contraiu o vírus HIV
estava mais presente e havia
um estigma físico muito forte”, comentou Wladimir Queiroz.
Segundo a experiência
profissional do médico, essas
questões não são mais predominantes. “No Emílio Ribas, a
maioria dos que são atendidos pelo Pronto Socorro procuram pela Profilaxia Pós-Ex-

posição ao HIV (PEP), quando
a pessoa percebe que pode
ter contraído o vírus, após
uma relação sem proteção. A
procura quase que estourou.
O PEP consiste na utilização
de medicação antirretroviral
durante 28 dias que se inicia
até 72 horas depois da exposição ao risco”.
Essa população que se expõe ao risco, de acordo com
o médico, deveria ser alvo
principal das campanhas nos
hospitais sobre o que fazer
depois do resultado do teste,
seja ele positivo ou negativo.
O Brasil que é signatário
da convenção 90, 90, 90 (90%
dos casos de HIV diagnosticados, 90% das pessoas com HIV
em tratamento antirretroviral,
90% destas pessoas com carga viral indetectável), deveria,
segundo o médico, fazer mais
esforços para se aproximar
das metas estabelecidas pela
UnAids (Programa Conjunto
das Nações Unidas sobre HIV
e Aids).
O uso da camisinha nas relações sexuais ainda continua
sendo o método mais seguro.

HIV/AIDS

FIQUE SABENDO

A cada 15 minutos, uma pessoa é infectada

Cidades realizam testes
rápidos para HIV

Conscientizar a população
mundial sobre o HIV/Aids e
reforçar a luta contra a doença
é o objetivo do Dezembro Vermelho. Portanto, o jornal Nossa Folha reuniu informações
importantes sobre o tema.
Confira:
O que é o HIV/Aids?
A Aids é uma doença infecciosa, transmitida por um
vírus chamado HIV. Para ter
a doença, é preciso estar contaminado com o vírus HIV. A
cada 15 minutos uma pessoa
se infecta com o vírus no Brasil
e sete pessoas morrem por dia
em São Paulo.
De acordo com o médico
infectologista Ralcyon Teixeira, do Instituto Emílio Ribas, o
vírus está presente principalmente no sangue e em algumas secreções do corpo, como
o esperma, a secreção vaginal,
o líquido que banha o bebê durante gestação e o líquido que
banha o cérebro.
“Se a pessoa tiver contato
com uma dessas secreções ou
com o sangue contaminado e
perfurando, porque na pele íntegra não passa HIV, ela pode
se contaminar. Por outro lado,
não há vírus na saliva, na urina, nas fezes e na lágrima,”
explicou.
As taxas de detecção do

HIV na população como um
todo cresceram 4,2 vezes na
última década, passando de
4,2 para 17,6 casos por 100 mil
habitantes no período. “Um
dos motivos de ter aumentado
o número de pessoas infectadas com o vírus do HIV/Aids
é o hábito de não usar camisinha”, comentou o infectologista Ralcyon Teixeira.
A Secretaria Estadual de
Saúde mantém uma série de
ações educativas com o intuito de reduzir tais índices. No
entanto, a população mais
jovem tem deixado de usar o
preservativo em suas relações
sexuais.
Assim pega
– Sexo vaginal sem camisinha;
– Sexo anal sem camisinha;
– Sexo oral sem camisinha;
– Uso de seringa por mais
de uma pessoa;
– Transfusão de sangue
contaminado;
– Da mãe infectada para
seu filho durante a gravidez,
no parto e na amamentação;
– Instrumentos que furam
ou cortam não esterilizados.
Assim não pega
– Sexo desde que se use
corretamente a camisinha;
– Masturbação a dois;
– Beijo no rosto ou na boca;

– Suor e lágrima;
– Picada de inseto;
– Aperto de mão ou abraço;
– Sabonete/toalha/lençóis;
– Talheres/copos;
– Assento de ônibus;
– Piscina;
– Banheiro;
– Doação de sangue
– Pelo ar.
SINAIS PELA BOCA - Os
principais problemas bucais
em pessoas que vivem com
HIV/Aids aparecem em decorrência da diminuição da imunidade do paciente. São quase
sempre de natureza infecciosa
(fungos, vírus e bactérias) ou
neoplasias malignas, de forma
similar ao que acontece no resto do corpo.
“Existe uma grande quantidade de doenças oportunistas
que podem aparecer na boca,
mas elas somente se instalam se o paciente tiver a sua
imunidade diminuída”, explicou a dentista Karem Ortega,
membro da Câmara Técnica
de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais do Conselho Regional
de Odontologia de São Paulo
(Crosp).
Uma das manifestações
oportunistas orais mais comuns é a candidíase, popularmente conhecida como

“sapinho”. Ela ocorre em
decorrência da proliferação
exagerada do fungo Candida
albicans. Presente de forma
natural no organismo de pessoas saudáveis, o fungo cresce
de forma descontrolada quando há queda de imunidade, levando ao aparecimento de lesões esbranquiçadas na língua
e no interior da boca.
Outra manifestação oportunista habitual nos portadores de HIV é a leucoplasia
pilosa, que se caracteriza pelo
surgimento de placas brancas
na borda lateral da língua e
que não podem ser eliminadas
com a escova de dentes.
As doenças de gengivas
também podem acometer pessoas que vivem com HIV, podendo apresentar-se de forma
mais severa e sendo o tratamento mais difícil.
Todas essas manifestações
podem ser diagnosticadas e
tratadas pelo cirurgião-dentista. “Consultas periódicas, além
de ajudarem a manter a saúde bucal, evitando e tratando
precocemente cárie e doenças
da gengiva, também podem
ser responsáveis por identificar uma diminuição súbita da
imunidade ainda não perceptível pelo médico”, destacou
Karem Ortega.

Divulgação Nossa Folha

Na terça, 1º de dezembro,
foi celebrado o Dia Internacional de Luta Contra a HIV/Aids
e, desse modo, realizada a
Campanha Fique Sabendo, que
tem como principal objetivo
a realização de testes rápidos
para a detecção e o tratamento
precoce de HIV, sífilis e hepatites.
Em Tietê, de acordo com a
chefe de departamento de Vigilância em Saúde do município,
Marina Veloso Meneguette,
neste ano, existia um planejamento para intensificar as
atividades da Campanha Fique
Sabendo.
No entanto, com a prevenção à covid-19 para evitar aglomerações, as ações da “Fique
Sabendo” permanecerão em
todas as Unidades Básicas de
Saúde de segunda a sexta, 7 às
16 horas, com exceção do Pos-

INDICADOR PROFISSIONAL
FONOAUDIÓLOGA

CIRURGIÕES - DENTISTAS

to de Saúde Central.
Em Cerquilho, no dia 1º de
dezembro, foi realizada a intensificação de testagem em
todas as Unidades Básicas de
Saúde com testes rápidos para
HIV e sífilis.
Ainda segundo a Secretaria
Municipal de Sáude e Promoção Social, neste sábado, 5 de
dezembro, não haverá testagem rápida na Unidade Básica
de Saúde do Centro.
“O preconceito e o medo
dessas doenças acabam por
afastar as pessoas do debate,
dos cuidados de prevenção e
do próprio exame. No entanto,
o diagnóstico precoce é essencial para o paciente alcançar
boa qualidade de vida e não
transmitir a doença para outra pessoa. O exame é muito
simples e acontece através da
punção digital, a famosa ‘picada no dedo’, o resultado sai em
15 minutos. Previna-se! Sempre use preservativo nas relações sexuais, mesmo no sexo
oral, é fundamental!”, orientou
a Vigilância Epidemiológica de
Cerquilho.
A Prefeitura de Jumirim,
uma vez contatada por este semanário, não informou se haverá a realização da Campanha
Fique Sabendo no município.

10 Sexta-feira, 4 de dezembro de 2020

Nossa Folha . 61 anos
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ENTREVISTA

Prefeito Aldo pretende fazer mudanças no governo
Portanto, além das ações e dos projetos do seu plano de governo, as novidades que chegarão serão em relação ao Secretariado Municipal
Na edição de hoje, o jornal
Nossa Folha traz uma entrevista exclusiva com o prefeito
reeleito de Cerquilho, Aldo
Sanson (PSDB), que destacará
assuntos como: a execução
das propostas do plano de governo, os principais problemas
a serem enfrentados a partir
de agora, o entendimento e o
apoio junto ao Poder Legislativo, alterações no Secretariado,
ampliação das relações com os
Governos Estadual e Federal,
e as próximas medidas tomadas no sentido de resguardar
a população e o município em
relação à segunda onda da covid-19.
Vale lembrar que Aldo
Sanson chega ao seu quinto
mandato como prefeito de
Cerquilho ao conseguir ser
reeleito com ampla vantagem: 19.430 votos (85,29%).
Seu vice-prefeito será Zé Roberto Pilon (Cidadania).
NOSSA FOLHA - O que
mostra o saldo desta eleição?
Do ponto de vista de executar as propostas do plano de
governo, esta questão te traz
alívio ou preocupação?
ALDO SANSON - Quando colocamos o nosso nome
para disputar uma reeleição,
estamos pondo o nosso mandato à prova para a população analisar e, considerando
o resultado expressivo que
tivemos, ficou claro que a
população aprova e confia
em nosso trabalho frente à
Prefeitura do município de

Cerquilho. Isso nos orgulha
muito e aumenta também a
nossa responsabilidade para
as ações dos próximos quatro anos.
Com relação ao plano de
governo, sempre cumprimos
o proposto e, melhor, conseguimos fazer ainda mais,
como, por exemplo, o Parque
dos Lagos, a construção da
nova Central de Alimentos,
o enorme número de ruas e
avenidas recapeadas, ampliação de creches - que não estavam previstas, mas já são
realidade.
Enfim, o plano de governo para nós funciona como
um norte, mas sempre buscamos mais. Com relação às
propostas apresentadas nas
eleições municipais deste
ano de 2020, temos muita
tranquilidade que ele será
cumprido em sua maioria, já
nos anos iniciais do próximo
mandato. Muitas conquistas
já estão encaminhadas, outras em estudo ou próximas
da execução.
NOSSA FOLHA - A partir
de agora, quais são os principais problemas a serem
enfrentados, quais os compromissos e o seu devido
comprometimento neste sentido?
ALDO SANSON - Um desafio tem sido as vagas nas
creches. No entanto, a lista
de espera foi zerada há alguns anos, porém, já temos
uma nova creche em cons-

Arquivo pessoal

cidade.
NOSSA FOLHA - No seu
novo governo, haverá alterações no seu Secretariado? Se
sim, pode antecipar qualquer
decisão ou fazer alguma colocação a respeito disso?
ALDO SANSON - O que
posso adiantar neste momento é que a equipe como
um todo deve ter pequenas
mudanças pontuais considerando os planos para os próximos quatro anos.

Aldo Sanson chega ao seu quinto mandato
como prefeito de Cerquilho
trução para que novas filas
não se formem. A Prefeitura
de Cerquilho possui várias e
grandes obras de saneamento em execução e outras mais
com verbas já conquistadas
para serem iniciadas, como,
por exemplo, a reforma da
Cooperativa de Reciclagem; a
construção da Estufa de Secagem de Lodo; a Rede da Bacia
do Cachoeira, uma obra no
bairro São Francisco para resolver o local ali que tem sofrido com enchentes e, claro,
a busca por novas empresas
para o nosso novo Distrito Industrial, o que vai gerar renda e emprego.

NOSSA FOLHA - Na atual
conjuntura, é hora de união,
portanto, como buscará o entendimento e o apoio junto
ao Poder Legislativo, considerando os novos nomes eleitos
no pleito municipal de 15 de
novembro?
ALDO SANSON - Felizmente, sempre tivemos um
excelente diálogo com o Poder Legislativo e isso não irá
mudar. Entendo que o trabalho em conjunto dos Poderes
só traz frutos para Cerquilho.
Seguiremos mantendo o diálogo com todos os vereadores, com o objetivo de sempre buscar o melhor para a

NOSSA FOLHA - Como
pretende ampliar as relações
com os Governos Estadual
e Federal de modo que as
emendas cheguem a números maiores?
ALDO SANSON - Esses
quatro anos foram incríveis
em razão das tantas emendas conquistadas junto aos
Governos Federal e Estadual,
junto ao Fundo Estadual de
Recursos Hídricos (Fehidro) e
por meio do Fundo Estadual
de Defesa dos Interesses Difusos (FID). Foram mais de
R$30 milhões investidos em
Cerquilho em absolutamente
todos os setores da administração municipal.
Nossa cidade nunca teve
essa realidade. Desse modo,
seguiremos trabalhando para
manter e, quem sabe, ampliar
essa excelente parceria com
os governos e as fundações.
NOSSA FOLHA - Com a
possibilidade de haver uma

segunda onda da covid-19 no
Brasil, explique quais devem
ser as próximas medidas tomadas no sentido de resguardar a população e o município?
ALDO SANSON - Temos
observado que esse novo aumento nos casos tem se dado
no público mais jovem, de 20
a 50 anos, que geralmente
não sente os efeitos agravados da doença, mas acabam
levando para pessoas idosas
e mais vulneráveis, que podem sofrer muito com a doença.
Portanto, seguimos acompanhando a situação epidemiológica do município, junto
do Comitê de Enfrentamento.
Sabemos que a solução definitiva só virá com a chegada
e distribuição da vacina, por
isso, pedimos, mais uma vez,
que a população cerquilhense use máscara e álcool gel,
evite aglomerar e, assim, nos
ajude a frear a contaminação.
NOSSA FOLHA - Considerações finais:
ALDO SANSON - A mensagem final é de agradecimento, com certeza! Agradeço à equipe do jornal Nossa
Folha por esse importante
espaço de diálogo e a todos
que confiaram novamente em
nosso trabalho, nos transmitiram mensagens de apoio,
reconhecimento e incentivo.
Vamos em frente para mais
quatro anos incríveis por Cerquilho!
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LEI ALDIR BLANC

Forcut acusa Secretaria de agir com descaso
Coletivo de Tietê alega que houve certo direcionamento da verba, sem atender, de fato, os artistas que mais precisavam do auxílio emergencial
Divulgação Forcut

O Fórum da Cultura de
Tietê (Forcut) tornou pública a
indignação com a aplicação da
Lei Aldir Blanc pela Secretaria
Municipal de Cultura local.
Vale lembrar que a Lei Aldir Blanc destina dinheiro do
Fundo Nacional de Cultura e
tem por objetivo contemplar
profissionais da Cultura, sendo que cada município deve
fazer a gestão do recurso enviado pelo Governo Federal.
Para Tietê, são R$313.605,49.
Entretanto, segundo o Forcut, a pasta da Cultura do município negligenciou os apelos
da classe artística, uma vez
que a maior parte dela acabou
não contemplada pelo auxílio
emergencial.
NOSSA FOLHA - Quando
o Forcut soube que haveria
o auxílio emergencial para
os artistas locais, como foi a
reação da classe artística de
Tietê?
FORCUT - As movimentações no cenário artístico nacional para a aprovação do então Projeto de Lei
1.075/2020 foram enormes!
Até ser sancionada a Lei de
Emergência Cultural Aldir
Blanc (14.017/2020), foram
centenas de manifestações,
lives, reuniões virtuais, abaixo
-assinados, webconferências,
tuitaços e muitos debates.
Dessa etapa, finalizada em
junho, veio outro grande desafio: a liberação e execução dos
recursos financeiros previstos
na lei. Mas, desde então, algo
era muito claro: o caráter deveria ser emergencial, pois precisava chegar às pontas com
a máxima agilidade possível,
e descentralizado. Foi nesse
contexto que o Fórum de Cultura Metropolitano de Sorocaba (Forcults) foi criado com
alguns representantes de cada
cidade da região para auxiliar
em tudo, inclusive na propagação de todas as informações
possíveis. Representando Tietê, em um primeiro momento,
estavam as artistas Ismênia
Leão e Sofia Morás.
Antes mesmo da lei ser regulamentada, as informações
já estavam ganhando corpo e
precisavam ser distribuídas.
Isto é, a classe precisava ser
mobilizada para que soubesse
que a ajuda estava por vir. O
maior repasse ao Setor Artístico e Cultural da história do
País! Uma verba do Fundo Nacional de Cultura (acumulado
durante 10 anos) que vinha ao
encontro de profissionais da
Cultura nesse momento.
Foi, então, que as representantes de Tietê no Forcults decidiram reunir vários artistas,
representantes de coletivos,

Artistas e produtores culturais realizaram manifesto em 25 de novembro
para gravar um vídeo e fazer
circular por conta própria.
Paralelamente, as mesmas
representantes e outros artistas passavam a tentar contato
com o secretário municipal de
Cultura, Márcio Saccon, para
uma reunião que pudesse ser
esclarecedora. Enquanto isso,
não houve qualquer informação oficial da Secretaria de Turismo e Cultura.
NOSSA FOLHA - Mas a realidade foi outra, então? O que
ocorreu, de fato, para que a
Lei Aldir Blanc não atendesse
os produtores de arte e cultura do município que realmente precisam desta ajuda?
FORCUT - As falhas já começaram nos pontapés iniciais
do gestor. Para a aplicação da
Lei Aldir Blanc acontecer de
forma eficiente, havia etapas
iniciais a serem seguidas, sendo elas, o mapeamento dos
artistas, coletivos e espaços
culturais da cidade - através
de um cadastramento municipal; a criação de um comitê de
apoio com participação da sociedade civil; o envio do Plano
de Ação ao Ministério do Turismo - que diria como, inicialmente, se daria a distribuição
dos recursos.
Portanto, já começou errado no cadastro! O formulário
com pouquíssimas áreas de
resposta sequer dividia artistas, coletivos e espaços. E pior!
Não perguntava o principal:
prejuízos durante a pandemia
da covid-19. Ou seja, um cadastro totalmente ineficiente!
Nossa pressa pela reunião
aumentou, pois precisávamos
alertar os responsáveis pela
execução da lei, já que nossa
única intenção sempre foi e
continua sendo ajudar no que
for necessário.
Quando a reunião entre secretário de Turismo e Cultura

e alguns artistas finalmente
ocorreu, em 25 de agosto, ficou ainda mais claro que o
gestor precisava de apoio.
Sendo a lei absolutamente
nova, é extremamente natural
que surjam muitas dificuldades e isso não foi diferente em nenhum município do
País (alguns mais preparados,
outros bem menos). Porém, a
resistência ao nosso auxílio
foi visível! Também falou-se
da necessidade da criação urgente do comitê de apoio e a
resposta negativa foi incisiva.
Além disso, tratamos sobre
a necessidade de dar ampla
publicidade ao cadastramento,
aos benefícios da lei e à própria Lei Aldir Blanc para que
todos soubessem que tinham
direitos diante dela. Até hoje,
após o último edital encerrado, isso não foi feito.
E ainda: a proposta do gestor era fazer o caminho totalmente oposto pedindo alguns
projetos para artistas específicos para que ele pudesse ter
um norte na distribuição de
recursos! Mas não! O “norte”,
por lei, era o cadastro eficiente
de todo setor artístico municipal.
No primeiro encontro, ficou claro, inclusive, que ele
já havia contatado um coletivo específico para falar sobre
isso. E repetindo: enquanto o
restante da cidade não sabia
nada do assunto através dos
meios oficiais!
Mesmo assim, nos dispusemos a enviar modelos de
cadastro para auxiliá-lo nesse
sentido e foi feito! Enviamos o
cadastro mais completo possível, cedido gentilmente por
Davi Lima, integrante do Forcults.
NOSSA FOLHA - Em algum
momento, os artistas de Tietê
foram chamados pelo atual

secretário municipal de Cultura, Marcio Saccon, para discutir a implantação local da
Lei Aldir Blanc?
FORCUT - Não! Pelo contrário, os artistas é que passaram,
com mais insistência, a pedir
novos encontros que pudessem desfazer todas as dúvidas
que surgiram no primeiro.
Fizemos vários contatos
por e-mail e as respostas eram
sempre bastante evasivas. A
partir daí, resolvemos pedir reforços a Davi Lima e Humberto
Vital, grandes orientadores do
Forcults, para que pudessem
vir até a cidade e, pessoalmente, auxiliarem nossos gestores.
Eles nos atenderam, vieram
voluntariamente e solidários.
O encontro foi facilitado
pelo secretário municipal de
Negócios Jurídicos, Valter
Consorte, e pelo prefeito Vlamir Sandei (PSDB), que prontamente aceitaram o pedido de
reunião, que ocorreu no Paço
Municipal, em 14 de setembro,
com a presença de Sofia Morás
(como parte da classe artística), Luis Sandei (representando o Sated-SP), do prefeito e
dos secretários de Turismo e
Cultura, Negócios Jurídicos e
Administração e Modernização. Assim como na reunião
anterior, também estiveram
presentes as artistas Anabete
de Paula e Ismênia Leão, em
todo apoio e indagações acerca da lei.
O diálogo foi difícil no
início! A postura era de uma
defensiva desnecessária, mas,
com muita serenidade, os
orientadores puderam mostrar que vieram para ajudar.
Especialmente quando impediram que, diante dos presentes,
um Decreto de Regulamentação Municipal totalmente
descabido e com falhas graves
(dentro do contexto da lei)
fosse assinado pelo chefe do

Executivo. Nesse mesmo dia,
pela necessidade de nos mantermos ainda mais vigilantes e
ativos, nasceu o Fórum Municipal da Cultura de Tietê.
Novamente, de maneira
voluntária, os orientadores levaram o decreto, corrigiram e,
no outro dia, já deram a devolutiva ao gestor da Cultura. Era
algo que tinha tudo para caminhar bem a partir daí, mas não
foi o que ocorreu.
Um novo cadastro surgiu
e continuou superficial. Nesse
dia, o comitê de apoio e fiscalização ainda não tinha sido
formado, a ampla publicidade
ainda não havia ocorrido e basicamente tudo seguia como
nos planos iniciais do nosso
secretário de Turismo e Cultura. As únicas correções acatadas foram aquelas que impediriam que os gestores fossem
prejudicados, especialmente
em ano eleitoral.
NOSSA FOLHA - O Forcut
divulgou que houve um certo
direcionamento desta verba,
de mais de R$300 mil, para
eventos e pessoas ligadas à
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, inclusive
com ações turísticas que, por
ora, devido à pandemia, estão
suspensas. Pode nos contar
como foi esse direcionamento e para quais setores?
FORCUT - Em resumo, o
recurso que deveria ser usado
justamente para o que serve:
“emergência cultural”, em um
contexto de calamidade pública, foi usado para eventos da
cidade. Com um pensamento
extremamente patrimonialista, fizeram justamente o que
era para ser evitado: centralizaram os recursos e focaram
muito mais em Turismo que
em Cultura.
Nossa posição não nos permite expor nomes de coletivos, mas podemos dizer o que
é facilmente percebido nos
editais de chamamento 4, 5 e
7/2020 e seus contemplados.
A começar pelo fato de apenas
dois espaços culturais da cidade serem contemplados para
receber o auxílio devido às regras extremamente excludentes do edital 4/2020. Depois,
percebemos, no edital 5/2020,
que as maiores quantias financeiras eram destinadas a
coletivos específicos demais
para não serem consideradas
“direcionadas”. Os últimos
termos de referência do edital
são absurdos se comparados
aos primeiros!
Cansados de tentar, por
vias internas, mudar a situação, fizemos uma carta aberta
assinada por praticamente todos os integrantes do Forcut.

Expusemos tudo para que
pudessem consertar as falhas
e preencher as lacunas nos
próximos chamamentos. Infelizmente, os maiores eventos
e coletivos da frente artística
e cultural da cidade não foram
contemplados.
Resultado: o descaso foi
ainda mais explícito na criação
do último edital, 7/2020, que
simplesmente dividiu grosseiramente a verba com destinos
duvidosos, injetando a maior
parte dos recursos em eventos
de médio e grande porte que
deveriam ser criados agora, ou
seja, nada do que já acontece
no município e precisa de ajuda foi contemplado.
Sobre este último edital,
ainda não temos os resultados
publicados.
NOSSA FOLHA - Houve
uma manifestação, em 25 de
novembro, em frente à Secretaria Municipal de Cultura.
Teve algum diálogo com a
secretaria depois desta manifestação? Quais são os próximos passos do Forcut para
fazer valer este direto?
FORCUT - A manifestação
de 25 de novembro, intitulada
“Instalação Manifesto - Artistas em Luto, Artistas em Luta”,
foi artística, pacífica e também
um ato final, pois nosso tempo infelizmente está se esgotando. O recurso está perdido
e os profissionais da Cultura
não contemplados já estão
excluídos. Não há mais tempo
hábil para nada ser mudado
desta vez.
Esta foi apenas uma forma
de expressarmos nossa indignação, pois não foi por falta
de ação da nossa parte. Muito
pelo contrário! E também um
modo de dizer que a luta está
só começando e que nos próximos anos estaremos ainda
mais unidos, atentos e fortes.
NOSSA FOLHA - Considerações:
FORCUT - O Forcut é um
coletivo recém-nascido. Algo
nunca antes visto em nossa
cidade. Trata-se da união de
toda classe artística em benefício da Arte e Cultura local.
Para finalizar, gostaríamos
de agradecer ao empenho de
pessoas do nosso coletivo,
especialmente aos envolvidos
em nosso ato pacífico: Alan
Vitor, André Kristen, Bruno Sarom, Carla Furlan, Cris Gurica,
Djev Prado, Fernanda Bufo, Helena Andrade, Humberto Vital,
Ismênia Leão, Joice Monteiro,
Lívia Maria, Luana Arcangeleti, Luiz Xavier, Marina Castelli,
Suzane Leite, Tati Belinossi e
os que estão, incansavelmente,
à frente dessa luta.

REPASSE DE VERBAS

Márcio Saccon afirma que os apontamentos são infundados
Arquivo Facebook

Márcio responde pela
Cultura de Tietê
Atendendo à solicitação
do jornal Nossa Folha, o secretário municipal de Turismo de Cultura de Tietê, Benedito Márcio Saccon, rebateu
as denúncias de negligência
por parte da pasta, conforme
alega o Fórum da Cultura de
Tietê (Forcut).
NOSSA FOLHA - Após o
Governo Federal aprovar a
Lei Aldir Blanc e a posterior
liberação de verba, como a
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura procedeu
para implantá-la no município?
MÁRCIO SACCON - O

processo de implantação da
aplicação da Lei Emergencial
de Auxílio à Cultura, Artesanato e Economia Criativa,
14.017/2020,
denominada
Aldir Blanc, foi publicada em
29 de junho de 2020, quando
ela começou a ser interpretada pela sociedade, porém,
os secretários e diretores de
Cultura da região de Sorocaba
já se reuniam, virtualmente,
desde 27 de maio de 2020,
para interpretação desta nova
modalidade de transferência
de recursos. Também foi necessário aguardar a regulamentação da lei, que veio com
a emissão do Decreto Federal
10.464/2020, em 17 de agosto de 2020, para que tivéssemos as diretrizes principais a
serem tomadas.
NOSSA FOLHA - O secretário convocou os artistas e
produtores locais para discutir o edital ou a liberação do
auxílio emergencial? Se sim,
quando e como foi?
MÁRCIO SACCON - Nossa
secretaria sempre esteve de
portas abertas e, mesmo em
pandemia, eles foram atendidos por, pelo menos, três
oportunidades
presenciais,
sendo acolhidas para análises
as sugestões dos artistas e artesãos.
Durante os processos,
foram ouvidas sugestões,
críticas e, durante este perío-

do, corrigidos erros e falhas
que, sanados, permitiram o
andamento a bom termo do
processo, sendo catalogados
mais de 300 e-mails, além das
conversas via WhatsApp e de
uma conferência virtual, com
a presença de dois vereadores
e dos secretários envolvidos.
Encerrada nesta data a fase de
seleção, com a destinação de
100% dos R$313.605,49, lembro que mais de 1.150 municípios simplesmente não se
cadastraram e outros tantos
estão com sérias dificuldades
para a destinação.
NOSSA FOLHA - O Forcut
alega que houve direcionamento desta verba, inclusive, R$30 mil para um produtor de vinho do município.
Quais critérios a Secretaria
Municipal de Turismo e Cultura utilizou para liberar este
valor e para este setor?
MÁRCIO SACCON - Está
equivocado o discurso dos
que assim afirmam, além do
que “produtor algum de vinho” do munícipio foi atendido ou sequer apresentaram
qualquer proposta e, se o tivessem feito, seria totalmente
legal e, se analisado e cumprissem o edital, poderiam
ser contemplados.
Esquece-se a “entidade”,
que como já dissemos antes,
a lei preconiza o atendimento aos indivíduos, coletivos,

empresas, entre outros, ligados à Cultura, Artesanato e
Economia Criativa, de forma
simples, como auxílio emergencial e que está bem estabelecido no artigo 8º, incisos
24 e 25.
Nenhuma das propostas
foi direcionada, como legalmente não poderiam ter sido,
pois nos conservarmos no
atendimento tanto da Lei de
Licitações 8.666/93, como na
13.019/14, que impedem este
procedimento. Ocorre que
estas mesmas também não
permitem que sejam usadas
restrições ao número de participantes, ou seja, não se poderiam constar nos editais que
os participantes fossem, por
exemplo, “de Tietê”, motivo
pelo qual teve-se que produzir temas, onde todos os que
se qualificassem pudessem
concorrer.
A Forcut sempre esteve
acompanhando o processo,
apresentando diversas observações a respeito dos editais,
sendo uma delas incluídas no
terceiro edital.
NOSSA FOLHA - Quais outros setores foram contemplados pela pasta de Cultura
do município e por quê?
MÁRCIO SACCON - Sem
aprofundarmos muito nas
reais qualificações, os editais
conseguiram atingir de forma
direta ou indireta 750 pessoas

das mais diversas atividades.
Sabemos não ser satisfatório,
porém, a diversidade é sensível também: Danças/Teatro,
R$50.800; Bandas, R$7.950;
Coletivos Mistos, R$59.000;
Artesanato, R$11.000; Afros,
R$86.000; Culturais e outros,
R$68.855,49; e Filarmônica,
R$30.000.
NOSSA FOLHA - Em Tietê,
muitos produtores de arte
e cultura não tiveram acesso a esta ajuda emergencial,
de acordo com o Forcut. Em
sua opinião, por qual motivo
houve essa dificuldade?
MÁRCIO SACCON - O Forcut tem sempre “citado” isso,
porém, desde o início, temos
solicitado aos mesmos que
nos conduzissem os “muitos”, pois, agora, ao final dos
editais temos apenas 140 cadastros de pessoas e espaços
ligados à Cultura, sendo que
muitos estão inscritos mais
de uma vez, motivo pelo qual
serão necessárias revisão e
nova certificação do cadastro.
NOSSA FOLHA - Como a
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura procederá
para atender quem, de fato,
precisa deste auxílio?
MÁRCIO SACCON - A Secretaria de Turismo e Cultura
de Tietê, através dos dispostos nas leis e decretos, fez
parte de um sistema repassa-

dor dos recursos da Lei Aldir
Blanc. Já estando tempestivamente encerrados os prazos,
tanto nos municípios, como
nos Estados e Distrito Federal, para tanto. Infelizmente, a
lei foi bastante burocrática e
com muitas ações para serem
levadas a termo, o que causou
e ainda causa dificuldades de
entendimento para sua aplicação, principalmente para
quem não é habituado com a
burocracia pública.
Ao tempo certo, enviamos para divulgação mais de
1.500 e-mails de todo o nosso
cadastro, comunicando e solicitando auxílio na divulgação
dos cadastros aos benefícios,
no Estado e no município.
O resultado desses geraram quatro cadastros no Estado para também tentarem o
auxílio semelhante.
NOSSA FOLHA - Gostaria
de acrescentar mais alguma
informação que julgue necessária?
MÁRCIO SACCON - Gostaria de agradecer a oportunidade pelo espaço disponibilizado, lembrando que, na
publicação desta edição, já
deveremos ter o pagamento
de R$141.750,00 do primeiro
lote dos beneficiados com a
Lei Aldir Blanc e, até o dia 15,
o restante de R$171.855,49 já
deverá estar disponibilizado
aos proponentes.
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Antonella Foltran, filha
de Letícia Oliveira e
João Foltran, completou
um aninho de vida na
quarta, 2 de dezembro

Os pais Leia e César e
os irmãos parabenizam
Marcelo Reginato pelo
aniversário na quarta,
2 de dezembro

Ana Paula Ravicini muda
de idade nesta sexta, 4
de dezembro, ao lado do
marido André Sá, da filha
Marina e dos familiares

Angela Plácido assopra
velinhas nesta sexta, 4
de dezembro, junto do
filho Kim, do pai Tide e
de toda a família

Eliana Zanardo Azevedo
vai brindar mais um
aniversário hoje, dia 4,
na companhia do marido
Tavinho e familiares

Bolo de hoje, dia 4,
será para Fabiano
Benetton Giacomazi,
que festeja a data com a
esposa Sibele e a família

Os pais Cristiane e
Sérgio e os familiares
parabenizam Isadora
Vidotto nesta sexta,
4 de dezembro

Maria Antonia (Toninha)
aniversaria nesta sexta,
4 de dezembro, junto dos
netos Gabriel e Miguel
e dos familiares

Mariana Vicentin Grando
completa 14 anos nesta
sexta, dia 4, ao lado dos
pais Milla e Amarildo e
da irmã Isadora

Mary Foltran celebra
mais um ano de vida
hoje, 4 de dezembro,
com o marido Paulo, a
filha Sophia e família

Marcos Cirione receberá
as felicitações da esposa
Thati, do filho Gustavo
e dos familiares nesta
sexta, 4 de dezembro

Marisabel Tonon (Mabel)
troca de idade hoje,
dia 4, na companhia do
esposo Hildemar, dos
filhos e da família

Milton Módolo rasga
folhinha nesta sexta,
dia 4, ao lado da esposa
Sula, dos filhos Victor e
Renato e da família

Vinicius Foltran brinda
aniversário nesta sexta,
dia 4, com os pais
Marcelo e Cida, a irmã e
a namorada Marília

A esposa Célia Panize,
os filhos Alex e Junior e
familiares parabenizam
Ari Honório pelo níver
neste sábado, dia 5

Camila Modanez muda
de idade neste sábado,
dia 5, na companhia dos
pais Sérgio e Cláudia e
do irmão Lucas

Cida Marcon Pelegrini
receberá o carinho das
filhas, dos netos, da
família e dos amigos
neste sábado, dia 5

Ivana Denise Módolo
Silveira vai aniversariar
amanhã, dia 5, ao lado
do marido Nivaldo, do
filho Giovanni e da nora

Leandro Laccalendola
comemora nova idade
amanhã, dia 5, com a
esposa Luciana, a filha
Giulia e a mãe Leonor

Manuela Rodrigues
Soares, filha de Mariana
e Aguinaldo e irmã da
Catarina, completa dois
anos amanhã, dia 5

Os pais Tony e Eliana, os
familiares e os amigos
cumprimentam Rubens
Persona no sábado,
5 de dezembro

Beto Stievano recebe
os cumprimentos da
filha, da família e dos
amigos neste domingo,
6 de dezembro

Daniela Angeli brinda
aniversário neste
domingo, 6 de dezembro,
com a filha Laura, a mãe,
o irmão e os amigos

Flávio Meneguel rasga
folhinha neste domingo,
dia 6, ao lado da esposa
Sheila, da filha Isabelli
e dos familiares

Mariete Módolo será
festejada pelo marido,
pelos filhos e familiares
neste domingo,
6 de dezembro

Pietro Oliveira faz quatro
anos neste domingo,
dia 6, na companhia dos
pais Gislene e Diego, dos
avós e da família

Salete Frare Mazzer
recebe os parabéns das
filhas, da família e dos
amigos neste domingo,
6 de dezembro

O marido Diva, os filhos
Cleber e Cíntia, a família
e os amigos felicitam
Tere Ribeiro neste
domingo, 6 de dezembro

Thiago Cato assopra
velinhas neste domingo,
6 de dezembro, junto
dos pais, dos familiares
e dos amigos

Vanda Dordetti
aniversaria no domingo,
6, com os filhos Sabrina,
Lucas e Camila e os
netos Samuel e Vitor

Vilma Maria Sacon
assopra velinhas neste
domingo, 6 de dezembro,
e ganha o carinho da
família e dos amigos

Elen De Nadai Nunes
festeja aniversário
na segunda, dia 7, na
companhia do marido
Neto e do filho Miguel

Graciano Tomazela
receberá os parabéns
da esposa Juliana e dos
filhos Julia e Gabriel na
segunda, 7 de dezembro

Larissa Ghanem de
Nadai rasga folhinha na
segunda, 7 de dezembro,
ao lado dos pais, do
irmão e da família

Letícia Oliveira apaga
velinhas na segunda,
7 de dezembro, junto
do marido João Foltran
e da filha Antonella

A esposa Walkiria e
os filhos Leticia e Luis
Henrique parabenizam
Luís Vicente Cury na
segunda, 7 de dezembro

Rafael Pizol Catto
Engenheiro Civil

CREA 5062078119

Rua Prof. Francisco de Assis
Madeira, 545, Centro - Tietê/SP

Telefones: (15)3282-2099
99162-1974
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Marcinho Campos
completa nova idade na
segunda, 7 de dezembro,
junto da esposa Cristina
e da filha Isabela Vitória

Márcio Grigolon apaga
velinhas na segunda, 7
de dezembro, e recebe
o carinho da namorada
Rose e dos familiares

O marido Angelo e a filha
Vitoria parabenizam
Margarete Soares do
Lago por mais um ano de
vida na segunda, dia 7

Bolo da segunda, 7 de
dezembro, será para
Maurício Marcon, que
comemora a nova idade
com toda a família

Os pais Elen e Neto e os
familiares parabenizam
Miguel de Nadai Nunes
pelo aniversário na
segunda, 7 de dezembro

Milene Rodrigues recebe
todo o carinho do marido
Wagner, da filha Ana
Luisa e da família na
segunda, 7 de dezembro

Murilo Lézier completa
aniversário na próxima
segunda, 7 de dezembro,
e festeja a data especial
com os familiares

Sueli de Cristo Leite
muda de idade na
segunda, dia 7, ao lado
do marido Luiz Henrique,
das filhas e dos genros

Vitor Carminati Manoel
faz aniversário na
segunda, dia 7, junto dos
pais Anderson e Daline,
dos avós e familiares

Os irmãos Marcos e
Neto e toda a família
parabenizam Ariovaldo
Arruda de Toledo na
terça, 8 de dezembro

Carlos Gabriel festeja
nove anos na terça, 8 de
dezembro, e faz a festa
com os pais Rodrigo e
Solange e familiares

Cícera Araújo Ramos
rasga folhinha na terça,
8 de dezembro, ao lado
do pai Raimundo, das
filhas e dos netos

Estela Cancian Bom
apaga velinhas na terça,
8 de dezembro, junto do
marido Diego e das filhas
Laura e Lorena

Mara Casimiro troca
de idade na terça,
8 de dezembro, e vai
comemorar a data com
os filhos e familiares

Maria Inês Bellucci
ganha flores e o carinho
do marido, dos filhos,
dos netos e da família na
terça, 8 de dezembro

Marisa Grando Vioto
faz aniversário na
próxima terça, dia 8, na
companhia do marido
Agostinho e dos filhos

Brinde da terça, 8 de
dezembro, será para
Patricia Guimarães
Monteiro, que brinda
com o marido Rogério

Silvia Helena Sacom
será festejada pelos
familiares na terça,
8 de dezembro.
Receba os parabéns!

Antonio de Jesus Manoel
(Fião) rasga folhinha na
quarta, dia 9, ao lado da
esposa Sônia, do filho
Anderson e da neta

A esposa Cristina, as
filhas Gabriela e Isabela
e o neto Gabriel felicitam
Célio Dalava na quarta,
9 de dezembro

Erica Marcon Morganti
assopra velinhas na
quarta, 9 de dezembro,
junto do marido André
Morganti e familiares

Família e amigos
cumprimentam Geraldo
Foltran pela nova idade
na próxima quarta,
9 de dezembro

Jair Francisco Gomes
aniversaria na quarta,
dia 9, com a esposa Agda
e os filhos Luís Gustavo,
Luís Felipe e Maria Luiza

Katia Mota rasga
folhinha na quarta, 9
de dezembro, junto do
marido Alison e dos
filhos Lethicia e Andrey

As filhas e os familiares
enviam os parabéns para
Laís Fabiana França pela
nova idade na quarta,
9 de dezembro

Maria Helena Monteiro
Ribeiro recebe o carinho
do marido Edson e dos
filhos Guilherme e Junior
na próxima quarta, dia 9

Marina Marcon Roma de
Camargo, filha da dra.
Raquel e Fábio, completa
cinco anos na quarta,
9 de dezembro

Mirella Pandolfi
aniversaria na quarta,
9 de dezembro, ao lado
do namorado Paulo
Henrique e familiares

Neto Xodó brinda nova
idade com a esposa
Angela, as filhas Bruna
e Kivea e a netinha na
quarta, 9 de dezembro

Osmar Provasi celebra
mais um ano de vida na
quarta, 9 de dezembro,
na companhia da esposa
Vera Bellucci e família

Rafaela Pissinatti muda
de idade na quarta,
9 de dezembro, junto
do namorado Bruno,
da mãe e dos irmãos

Os pais Luana e Rodrigo
e a família parabenizam
Raphaela Soares
Vicentim pelos 10 anos
na quarta, dia 9

Vera Lucia Ramos troca
de idade na quarta, 9 de
dezembro, ao lado do
marido Guelo, do filho
Pedro e da família

Ana Cláudia Jacomim
aniversaria na quinta,
dia 10, na companhia do
marido Alessandro, do
filho Pedro e da família

Carlos Salandim será
festejado na quinta,
10 de dezembro, e
vai comemorar a data
especial com familiares

Cida Dias assopra
velinhas na quinta, 10
de dezembro, junto do
marido Tercio, dos filhos,
dos netos e da família

Enzo Alves Rodrigues
completa 10 anos na
quinta, dia 10, com os
pais Juliane e Paulo
César e a irmã Luiza

Familiares e amigos de
Tietê enviam parabéns
para Ivan Souza,
aniversariante especial
da quinta, dia 10

Jessica Grando receberá
os parabéns do marido
Rafael, do filho Pedro
e família na próxima
quinta, 10 de dezembro

João Fernando Coan
completa nova idade
na quinta, dia 10, na
companhia da esposa
Renata e familiares

Junior Vieira troca de
idade na quinta, 10 de
dezembro, e festeja a
data especial com o filho
Anthony e a família

Magali Bertanha ganha
beijos e abraços das
filhas Flávia, Isabella
e Carol, do neto e da
família na quinta, dia 10
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Neusa Casari faz
aniversário na quinta,
10 de dezembro, junto
dos filhos Juliana e
Zauri, do genro e netas

Renata Souza assopra
velinhas na quinta, 10 de
dezembro, com o marido
Adriano, as filhas Laura e
Mariah e toda a família

Sandro Scudeller
celebra mais um ano
de vida na quinta, 10
de dezembro, ao lado
dos familiares

Bolo da quinta, 10 de
dezembro, será para
Thales Azael Silva, que
festeja com a esposa
Cristiane e os filhos

Vera Coelho Melaré
recebe os parabéns na
quinta, 10, junto do
marido Zé Carlos, dos
filhos e da família

Zé Valério rasga
folhinha na quinta, 10
de dezembro, junto da
namorada Catia, dos
filhos e dos netos

UM ANINHO

DOIS ANOS

AÇÃO NATALINA

Isis Anacleto Cunha

Joaquim Mouro

#QuarentenaSolidária lança
Projeto Natal Feliz

Arquivo familiar

Isis Anacleto Cunha, filha de André Cunha e Andrea Fré
Anacleto e neta de Plínio Anacleto, Cristina Fré Anacleto,
Amando Cunha e Ana Camargo Cunha, completou seu primeiro aniversário no sábado, 28 de novembro, na companhia dos
familiares, em Tietê.
Comemoração teve menu do Buffet Athayde e bolos da
Amor & Sabor, da Patricia da Cunha, e da Mommy, da Daniela
Amaral, além de doces personalizados confeitados por Maria
Inês Claudio de Oliveira. Tema escolhido foi Fada e teve decoração assinada pela Anju Festas.

Marie Paladini

Joaquim Torrezan Mouro, filho de Melina Beloto Torrezan
Mouro e Diego Cancian Mouro, comemorou dois aninhos no
sábado, 28 de novembro, nas dependências do Pingo no I, em
Tietê. O tema escolhido para a festa foi Fazendinha com decoração da Claudete Mouro.
O bolo levou assinatura da tia Cida Cancian, os doces da
vovó Marlene Cancian e as guloseimas personalizadas da Paula
Juju, além da recreação do Bisteca Brinquedos. Para registrar
este momento, esteve presente Marie Paladini, responsável
pela cobertura fotográfica.

Em Tietê, o Projeto #QuarentenaSolidária,
idealizado
por Ana Paula Cardia e Helder
Andreoni, nasceu com o intuito de arrecadar e distribuir
mantimentos às famílias em
situação de vulnerabilidade
social por meio da distribuição
de cestas básicas, considerando a pandemia instaurada pela
covid-19.
Desde o início de abril deste ano, segundo Ana Paula Cardia e Helder Andreoni, foram
distribuídas 13 toneladas de
mantimentos apenas em Tietê,
sempre de forma que atendesse às necessidades específicas
de cada núcleo familiar beneficiado.
Desta vez, em parceria com
o Projeto Natal Feliz, nascido
no município de Jumirim, por
meio de Giovanna Prior, Túlio
Benetom, Luísa e Laura Gardenal, eles buscarão, juntos,
espalhar esperança e alegria
às crianças, famílias carentes
e moradores de rua durante
as festividades natalinas, por
meio de arrecadação e distribuição de brinquedos, guloseimas, bebidas não alcóolicas,
mantimentos básicos e refeições prontas, abrangendo uma

área e um número de pessoas
ainda maiores. “É a maneira
que encontramos de amenizar
os impactos experimentados
pela crise vivenciada, garantindo ao máximo de pessoas
possível um Natal digno”, destacou Helder Andreoni.
COMO FUNCIONA - Por
meio dos projetos #QuarentenaSolidária e Natal Feliz, ao
longo deste mês de dezembro, Ana Paula Cardia, Helder
Andreoni, Giovanna Prior, Túlio Benetom e Luísa e Laura
Gardenal, serão arrecadados
alimentos não perecíveis; bebidas não alcoólicas; doces e
guloseimas; brinquedos e cobertores. Doações em dinheiro
também serão aceitas e apresentadas posteriormente em
uma prestação de contas.
Para contribuir com esta
iniciativa, basta entrar em
contato por meio das redes
sociais: no Facebook, Quarentena Solidária Tietê; no Instagram, @quarentenasolidaria3
ou ainda enviar mensagem
de WhatsApp para (15)996693877. Os voluntários desta
campanha aproveitam a oportunidade para agradecer a todos que têm contribuído!
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Roberta e Quinha

Raquel e Fábio

Isabela e Junior

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Roberta Campos Cancian e Marcelo Cancian (Quinha) festejam 21 anos de casados e, ainda, brindam o aniversário de Quinha na companhia da filha Helena e família nesta
sexta, 4 de dezembro. Recebam do jornal Nossa Folha os cumprimentos pelas Bodas de Indicolita!

Em Tietê, Raquel Marcon Roma e Fábio Gurgel de Camargo
completam 10 anos de matrimônio nesta sexta, 4 de dezembro, junto dos filhos Bruno e Marina e familiares.
A equipe do jornal Nossa Folha felicita o casal pelas Bodas
de Esmeralda!

Em Tietê, Isabela Bellaz Uliana e Luís Antonio Montanham
Junior celebrarão cinco anos de união neste sábado, 5 de dezembro, e receberão o carinho do filho Enrico e da família.
Os amigos do jornal Nossa Folha parabenizam o casal pelas
Bodas de Topázio Imperial!

Rogério e Mariana

Mayra e Tiago

Rodrigo e Sabrina

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Rogério Colodeti e Mariana Bertola Colodeti festejarão 11 anos de casados neste sábado, 5 de dezembro, na
companhia do filho Rafael e da família.
Recebam do jornal Nossa Folha os cumprimentos pelas Bodas de Almandina!

Em Tietê, Mayra Mariano Godinho Colodeto e Tiago Coan
Colodeto completarão seis anos de matrimônio neste domingo, 6 de dezembro, junto dos familiares.
A equipe do jornal Nossa Folha felicita o casal pelas Bodas
de Peridoto!

Em Tietê, Rodrigo Robim e Sabrina Marcom Robim celebrarão 12 anos de união neste domingo, 6 de dezembro, e receberão o carinho dos filhos Alice e Enrico e da família. Os amigos
do jornal Nossa Folha parabenizam o casal pelas Bodas de
Opala!

Cida e Gê

Filó e Nelson

Sula e Milton

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Cida Cancian e Geraldo Grigolon (Gê) festejarão
29 anos de casados na segunda, 7 de dezembro, na companhia
dos filhos Fernanda e Thiago e da família.
Recebam do jornal Nossa Folha os cumprimentos pelas Bodas de Prasiolita!

Em Cerquilho, Maria Filomena Della Terra Stefani (Filó) e
Nelson Stefani completarão 51 anos de matrimônio na segunda, 7 de dezembro, junto do filho Fábio e da família.
A equipe do jornal Nossa Folha felicita o casal pelas Bodas
de Crisoberilo!

Em Cerquilho, Sueli Della Terra Módolo (Sula) e Milton Módolo celebrarão 36 anos de união na segunda, 7 de dezembro,
e receberão o carinho dos filhos Victor e Renato e da família.
Os amigos do jornal Nossa Folha parabenizam o casal pelas
Bodas de Calcedônia!

Thais e Renato

Eliana e Tony

João Paulo e Silvia

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Thais Vidotto e Renato Simões festejarão o primeiro aniversário de casados na segunda, 7 de dezembro, na
companhia da família.
Recebam do jornal Nossa Folha os cumprimentos pelas Bodas de Ametista!

Em Tietê, Eliana Ferreira Persona e Tony Persona completarão 47 anos de matrimônio nesta terça, 8 de dezembro, junto
dos filhos Flávia, Camila, Aurélio e Rubens e dos netos Luísa,
Isadora e Nicholas. A equipe do jornal Nossa Folha felicita o
casal pelas Bodas de Diamante Negro!

Em Cerquilho, João Paulo Bellucci e Silvia Fornazari celebrarão 13 anos de união na terça, 8 de dezembro, e receberão
o carinho da filha Bianca e dos familiares.
Os amigos do jornal Nossa Folha parabenizam o casal pelas Bodas de Ágata!

Patricia e Gilmar

Verônica e Marcelo

Elisangela e Neto

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Cerquilho, Patricia Búfalo e Gilmar Silva festejarão oito
anos de casados na terça, 8 de dezembro, na companhia do
filho Lucas e da família.
Recebam do jornal Nossa Folha os cumprimentos pelas Bodas de Rubelita!

Em Cerquilho, Verônica Pratti Nicolau e William Marcelo
Nicolau completarão 15 anos de matrimônio na quarta, 9 de
dezembro, junto dos filhos Rodrigo, Fernanda e Rafael e família. A equipe do jornal Nossa Folha felicita o casal pelas Bodas
de Água Marinha!

Em Tietê, Elisangela Batistela Serafim e Neto Serafim celebrarão três anos de união na quarta, 9 de dezembro, e receberão todo o carinho da família e dos amigos.
Os amigos do jornal Nossa Folha parabenizam o casal pelas Bodas de Green Gold!
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Comércio poderá ficar aberto por até 10 horas
Em Tietê, a Acet promove a campanha Natal Mágico e sorteará R$30 mil em prêmios entre os consumidores que prestigiarem o comércio local
Devido às compras de fim
de ano, o comércio terá a partir desta sexta, 4 de dezembro,
o horário estendido, segundo
divulgado pela Associação Comercial e Empresarial de Tietê
(Acet), que tem como presidente Tiago de Castro.
Vale ressaltar que esta determinação recomendada aos
estabelecimentos comerciais
segue o Decreto Municipal,
assinado pelo prefeito Vlamir
Sandei (PSDB) nesta semana,
considerando a Fase Amarela
do Plano São Paulo.
Portanto, a partir de hoje
até 17 de dezembro, em Tietê,
o comércio funcionará das 10
às 20 horas, sendo que, aos
sábados, o horário sugerido é
das 8 às 18 horas. De 18 a 23
de dezembro, o horário muda
e o comércio funcionará das
12 às 22 horas, e, em 24 de
dezembro, das 8 às 18 horas.
Em Cerquilho, a Associação Comercial e Industrial de
Cerquilho (Acic), sob a Presidência de Emilio Guariglia,
também forneceu o cronograma sugestivo para o horário
estendido e, a partir de hoje,
4 de dezembro até o dia 17 do
mesmo mês, o comércio atenderá de segunda a sexta, das
8 às 20 horas, e aos sábados,
das 8 às 18 horas.
Já no período de 18 a 24
de dezembro, de segunda a
sexta, será das 9 às 22 horas,
e aos sábados, das 8 às 18
horas. Em 31 de dezembro,
o atendimento permanecerá
das 8 às 18 horas.
“Cabe lembrar que continuamos em pandemia e,
portanto, os cuidados devem
ser redobrados, como uso de
máscara, higienização das
mãos e, se possível, dos calçados. Trata-se de sugestão
de horários, o que não impede que o comércio prorrogue
ou postergue seu horário. O
controle de acesso aos esta-

César Guitte

SOLIDARIEDADE

Natal Solidário arrecada
brinquedos para instituições
Divulgação

Em Tietê, o horário estendido até 17 de dezembro será de segunda a sexta,
das 10 às 20 horas e, aos sábados, das 8 às 18 horas
belecimentos comerciais é importantíssimo”, lembraram os
presidentes Tiago de Castro e
Emilio Guariglia.
CAMPANHAS DE NATAL
- Em Tietê, a Acet promove a
campanha Natal Mágico, que
dará R$30 mil em prêmios.
Para participar, basta baixar gratuitamente o aplicativo
da Acet no seu celular e comprar nas lojas participantes.
Mais informações pelo telefone (15)3282-1291.
Em Cerquilho, a Acic também divulgou a campanha
Natal Premiado 2020, com
sorteio de uma moto Factor
125, além de vale-compras de
R$50, R$100, R$200 e R$250.
O sorteio ocorrerá em 30 de
dezembro. Baixe o aplicativo
da Acic e concorra aos prêmios!
PAPAI NOEL DOS CORREIOS - Neste ano, por conta
da pandemia, a Campanha Papai Noel dos Correios ocorre
virtualmente, ou seja, desde

o recebimento das cartinhas
até a adoção dos pedidos das
crianças, que será 100% online, por meio do Blog do Papai
Noel dos Correios, que pode
ser acessado pelo blog.correios.com.br/papainoeldoscorreios.
Podem participar da campanha crianças de até 10 anos
de idade em situação de vulnerabilidade social. As cartinhas devem ser manuscritas
e, depois, fotografadas ou digitalizadas para envio ao blog
da campanha. É importante
enviar uma imagem nítida
para que a mensagem possa
ser lida pelo Papai Noel.
Segundo os Correios, as
cartas que atenderem aos critérios estabelecidos pela ação
serão disponibilizadas para
adoção no blog da campanha.
A iniciativa também contempla cartinhas enviadas por
alunos da Rede Pública (até o
5º ano do Ensino Fundamental) e por crianças acolhidas

em creches, abrigos e núcleos
socioeducativos.
Para atender aos protocolos sanitários de prevenção
à covid-19 e evitar aglomerações, este ano a adoção de
cartas será feita somente pela
internet. Padrinhos e madrinhas devem acessar o blog e
clicar em Adotar Agora; com
base na localidade informada,
serão disponibilizadas as cartinhas e as sugestões de locais
para entrega dos presentes.
Os padrinhos receberão no
e-mail cadastrado a confirmação da adoção. Para visualizar
as cartinhas adotadas, basta
acessar a página de adoção
online pelo blog e clicar na seção Minhas Cartas.
Será feita presencialmente,
sempre com atenção especial
aos protocolos de segurança,
como o uso de máscaras, evitando aglomerações. É possível consultar os pontos de entrega - unidades dos Correios
- no blog da campanha.

Pensando no significado do
Natal e no importante papel
social da instituição, a Faculdade Cerquilho (FAC) preparou uma decoração de Natal de
“encantar os olhos” daqueles
que passam ou passeiam pela
avenida Prefeito Antônio Souto e disponibilizou um cenário
como ponto de fotos para as
crianças e suas famílias.
Além da decoração natalina que atrai muitos olhares,
a Faculdade Cerquilho iniciou
uma campanha de arrecadação de brinquedos novos para
serem distribuídos às instituições de assistência às crianças
do município.
Aproveitando a essência deste momento em que o
amor, o respeito, a fé a solidariedade são os alicerces para
a humanidade, a FAC deseja a

toda sociedade um Natal muito especial e destaca que a distância imposta pela pandemia
seja passageira e capaz de unir
a essência da família, do amor
e da solidariedade.
SAIBA MAIS - A FAC é
uma instituição de Ensino
Superior mantida pelo Grupo Faveni e, em Cerquilho,
oferece os cursos de Direito,
Enfermagem,
Odontologia,
Engenharia Civil e Psicologia.
De acordo com a professora e mestre Ana Cláudia
Leite Monéia, diretora-adjunta acadêmica, a instituição
oferece ensino de graduação
e de pós-graduação lato sensu e fica localizada na avenida Prefeito Antônio Souto,
191, no Jardim Itália. Telefone para mais informações é o
(15)3284-1775.
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É NATAL

Decoração Natalina de Cerquilho encanta população
Com uma proposta espiritualizada, a praça Presidente Kennedy ganhou um presépio iluminado e 12 anjos para anunciar o Menino Jesus
Fotos divulgação

TRAJETO

Caravana Coca-Cola não
divulga data nem roteiro
Divulgação

Com decoração assinada
pelo estilista Dief Gomes, o
“Natal Mágico” da Prefeitura
de Cerquilho trouxe luz, encanto e reflexão para a praça
Presidente Kennedy, em frente
à igreja matriz São José.
“Em meio a tantas tristezas
e muitas incertezas nos dias
atuais, a ideia primordial foi
trazer um Natal reflexivo, diferente e que resgatasse toda e
verdadeira essência desta data
que celebra o nascimento de
Jesus! São 12 anjos com quatro metros de altura, com um
design contemporâneo confeccionados pela Cerquiaço e revestidos por luzes pela minha
equipe, formada por Edipo

Bueno, Dani Rosario e Inês Pinho”, destacou o estilista.
Ainda segundo Dief Gomes, estes anjos permanecem
dispostos pelos jardins da
praça e trazem em suas mãos
trombetas que anunciam as
boas novas para o Ano-Novo,
como: Esperança, Empatia, Fé,
Gratidão, Paz, Coragem, Amor,
Resiliência, Altruísmo, Alegria,
Confiança e Bondade.
“O presépio, instalado ao
centro da praça, foi totalmente
restaurado e criativamente revestido por tecidos pela artista
Flavia Paiva. Os personagens
estão envolvidos por uma coroa/redoma de luz que remete
a toda a majestade e divindade

de Cristo, fazendo assim que
possamos entender que esta
data existe para celebrar o Menino Jesus que traz a paz e a
salvação para a humanidade”,
enalteceu o estilista.
Já fonte da praça Presidente Kennedy foi toda iluminada
em raios coloridos, valorizando o movimento da água e o
corredor interativo. Por fim,
tem a árvore de Natal, imponente e símbolo importante
das festividades que marcam
o fim de ano.
“Esperamos que todos gostem desta decoração e que possam viver dias melhores, com
mais força e amor em 2021!
Agradeço o prefeito Aldo San-

son, aos servidores Andreia
Vicentin, Mateus Alves, Bianca
Morelli e Sandra Grando, direção da escola Yolanda e equipe da Garagem Municipal pelo
apoio e incentivo!”, completou
Dief Gomes.
Vale lembrar que outros
pontos da cidade, como o Teatro Municipal, o Paço Municipal e o Parque dos Largos também foram decorados para a
chegada do Natal.
Importante registrar sempre a necessidade da população, que passará pelo local, em
adotar e respeitar as medidas
de segurança, fazendo uso de
máscara, álcool gel e distanciamento social.

Em 2020, todo o planeta
precisou se reorganizar para
seguir a vida. A pandemia
do novo coronavírus afastou
famílias e amigos. Dessa forma, foi necessário apostar na
criatividade - e contar com
a ajuda da tecnologia - para
estar perto de quem se ama.
Com a chegada das festas de
fim de ano, o cuidado permanece: “mais juntos do que
nunca, porém, a distância” é
o lema para as celebrações.
Para acender a magia e
trazer um pouco de alegria
e esperança, a Sorocaba Refrescos decidiu manter sua
tradicional Caravana de Natal
Coca-Cola na região. Com o
formato adaptado, a iniciativa vai atender as normas vigentes de segurança e proteção à saúde.
Neste ano, o trajeto dos
cinco caminhões irá privilegiar grandes avenidas com
fluxo contínuo de veículos
para evitar aglomerações.
Também não serão realizadas as paradas do comboio
e atividades culturais promovidas ao longo do percurso,
assim como não haverá a participação de personagens.
O percurso não será divul-

gado e, em caso de tumulto
ou excesso de pessoas, a caravana poderá ser cancelada,
da mesma forma se houver
regressão nas faixas de classificação determinadas pelo
Governo do Estado de São
Paulo.
Para a realização da caravana em Sorocaba e região,
a empresa tomou todas as
medidas cabíveis, incluindo
protocolos complexos para
a operação em cada uma das
cidades. No total, a carreata
passará por 24 municípios.
Todas as cidades se comprometeram oficialmente a
auxiliar no trânsito e na segurança dos munícipes para garantir que tudo ocorra dentro
do previsto.
Até 23 de dezembro, as
cidades de Apiaí, Araçoiaba
da Serra, Boituva, Capão Bonito, Capela do Alto, Cerquilho, Cesário Lange, Ibiúna,
Iperó, Itaberá, Itapetininga,
Itapeva, Itu, Laranjal Paulista, Mairinque, Piedade, Porto
Feliz, Salto, São Roque, Sorocaba, Tatuí, Tietê e Votorantim receberão os caminhões
iluminados da Coca-Cola sem
divulgação das datas de cada
local.
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Saiba quem foi doutor Nelson Alves Vianna
Este tieteense tornou-se professor, advogado, consultor jurídico e delegado de Polícia
Nelson Alves Vianna nasceu, em 11 de março de 1913,
em Tietê, da união de Renato
de Freitas Vianna e Rafaela Alves Vianna. Fez o curso preliminar no Grupo Escolar “Luiz
Antunes”, tendo em seguida a
sua família se transferido para
São Paulo.
Na capital, formou-se professor normalista pelo Instituto de Educação “Caetano de
Campos” em 1933. Também
fez o Curso de Humanidades no Liceu Arquidiocesano,
bacharelando-se em 1934 e,
posteriormente, em Direito na
Faculdade do Largo São Francisco, diplomando-se em 1945.
Frequentou cursos de aperfeiçoamento por dois anos e
fez estágio nas Oficinas da Sorocabana e Rio Claro e, de formação profissional, nas Estradas Sorocabana e Companhia
Paulista de Estradas de Ferro.
Segundo a Cronologia Tieteense, os cursos de aperfeiçoamento foram: técnico do Senai,
Relações Públicas na Indústria,
Organização Racional do Trabalho, Direito Tributário e Direito Financeiro.
Atuou ainda como diretor
de cursos de Preparo e Aperfeiçoamento do Pessoal da
Estrada de Ferro Sorocabana e
do Serviço de Ensino e Seleção
Profissional dessa ferrovia.
Lecionou no Ginásio Ipiranga,
no Liceu Rio Branco, no Colégio Estadual Nossa Senhora da
Penha e na Escola Britânica de
São Paulo e exerceu funções
de assistente técnico da Divisão de Seleções e de chefe do
Serviço de Cadastro e Controle. Também foi professor de

Arquivo NF

Faleceu em 24 de dezembro de 1979
Economia Política e de Direito
Usual para engenheiros em
Mauá e superintendente de
Educação Tecnológica de São
Paulo.
Como um dos fundadores,
integrou Comissões de Seleção de Professores e Instrutores do Senai, foi inspetor do
Ensino Industrial e organizou
as escolas do Senai na Capital
e no interior do Estado, assim como em Campo Grande.
Constam ainda atividades didáticas e técnicas como professor de Matemática por meio
de concurso.
Esteve na Itália por um ano
em missão especial para exer-

cer as funções de responsável
técnico pela Comissão Brasileira de Seleção de Imigrantes
para a Indústria. O seu trabalho era o de selecionar e enviar
ao Brasil uma média de 500
imigrantes por semana.
No campo jurídico, enquanto advogado inscrito na
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), foi solicitador acadêmico no Fórum de São Paulo
e, posteriormente, trabalhou
como delegado de Polícia e
consultor jurídico da Presidência da Comissão Interestadual
da Bacia do Paraná-Uruguai,
quando coordenou encontro
com governadores de sete

Estados, assim como atuou
como advogado do Departamento de Águas e Esgotos da
Capital e redator dos estatutos
da Centrais Elétricas do Urubupungá S/A - Celusa.
Como fundador dos cursos de Tecnologia de Tietê, foi
homenageado como patrono
em 1981 no governo do então
prefeito Paulo de Souza Alves
Filho.
Veio a falecer em 24 de dezembro de 1979, em São Paulo. Entretanto, é lembrado até
hoje como um cidadão exemplar e excelente profissional.
A escola que levou o seu
nome em Tietê foi instalada
no governo de Oswaldo Rodrigues de Moraes. Entre 1975 e
1980, chamou-se Centro Interescolar Municipal de Tietê e
seu primeiro diretor foi Manoel Patrício do Nascimento.
Na época, havia alguns cursos
como técnico em mecânica,
desenhista mecânico, crono-metrista e supletivo de mecânica geral e torneiro mecânico.
Somente no ano de 1981,
os cursos acabaram extinguidos e, posteriormente, a escola
passou a funcionar com classes do Ensino Fundamental,
divididas entre os períodos
matutino, vespertino e noturno.
Em fevereiro de 2011, a referida unidade de ensino tornou-se Escola Técnica Estadual
(Etec) “Nelson Alves Vianna” .
Com ensino técnico gratuito
e vinculado ao Centro de Educação Tecnológica “Paula Souza”, a Etec-Tietê é referência
no ensino profissionalizante
do município.

ESPAÇO ABERTO

Rua do Commércio, retrato de uma época
Por Sergio Flavio Biagioni (in memoriam)
O voleibol foi um esporte
coletivo que Tietê viu se destacar nas quadras do Clube de
Natação Tieteense (Regatas) e
nos torneios internos do Ginásio Estadual, alcançando significativas conquistas nos Jogos Abertos do Interior e nos
Jogos Colegiais realizados no
Estádio do Pacaembu.
Atletas da modalidade
colocaram o nome de Tietê
em relevo no vôlei estadual.
Assim foram as figuras de

Ernani Bordenale, Radamés,
Amauri, Waldemar Pilotto, Bolacha (Roque Scuoteguazza),
Zé Carlão, Lizieux, Caio, Bizu
e outros. Porém, é de justiça
que se destaque aquela equipe
fantástica que conquistou o
título máximo dos Jogos Colegiais de 1953, no Ginásio do
Pacaembu, composta por Adinho e Corvinho, Leonardo e Zé
Augusto, Nestorzinho e Toni
Bento, Tato e Orsini de Paula,
Paulão e Ivo Camargo.

Em 1940, por iniciativa de
um seleto grupo de esportistas
amantes do esporte da raquete, como Zé Curau, Lauro Martins, Joaquim Macedo e outros,
liderados por Manuel Alves,
coletor estadual, fundou-se a
Sociedade Tênis Club de Tietê,
que construiu sua quadra em
área contígua à Santa Casa,
com entrada pela antiga Rua
do Seminário. Essa associação
teve suas atividades encerradas em meados dos anos 60.

Eu iniciei-me no futebol nas
peladas que, do Beco do Assef,
passaram para os campinhos
improvisados com traves de
bambu e bola de capotão conseguida pelo preenchimento
de álbuns de figurinhas das famosas Balas Americanas. Antes da avenida Beira-Rio, íamos
para espaços planos, cobertos
de guanxuma, que a gente arrancava com as mãos ou com
alguma ferramenta emprestada dos vizinhos.

LÁ NO PASSADO

O TBT de hoje é...
O #tbtNossaFolha de hoje
é este em que aparecem o casal Olga Ajar Gaiotto e José de
Doriguelo Gaiotto (Lelo Barbeiro), de Cerquilho, ambos já
falecidos. Casados desde 11
de dezembro do ano de 1955,
viveram juntos por 62 anos e
tiveram quatro filhos: Washington (Tom), Nádia, Lourenço e
Rogério.
Filho mais velho de quatro irmãos (José, Claudio Antonio, Ivone e Maria Ignez),
Lelo passou toda a infância
nas imediações da rua dr.
Campos, próximo ao antigo Cemitério de Cerquilho,
embora a família morasse
no bairro Nossa Senhora de
Lourdes. Seu pai Lourenço
Gaiotto trabalhou na Estrada de Rodagem (atual DER),
no trecho entre Cerquilho
e São Roque, enquanto sua
mãe Maria Antônia Doriguelo
Gaiotto cuidava dos filhos e
dos afazeres domésticos. Estudou por pouco tempo no
Grupo Escolar “João Toledo”,
na época do diretor Lourival
Alves Barbosa, e suas disciplinas favoritas eram Matemática, Geografia e Ciências.
Iniciou-se na profissão de
auxiliar de barbeiro em 1947,
sendo que oito anos depois,
em 1955, em um domingo,

Lelo recebeu do patrão Jacinto Rodrigues uma proposta
que mudaria sua vida aos 17
anos. Na época, por seis contos de reis emprestados do
seu pai, Lelo comprou aquela que seria a sua barbearia.
Seus primeiros incentivadores foram Antonio Souto (Tita
Souto), o primeiro prefeito
de Cerquilho e o empresário
João Pilon.
A barbearia esteve instalada em três prédios: inicialmente na rua Soares Hungria,
próximo onde hoje fica a Sorveteria Higlu; o segundo na
rua João Audi, no prédio da
loja Patrícia Modas e, por fim,
depois de 17 anos, em 1975,
começou a atender no famoso casarão que fica na esquina das ruas Soares Hungria
com a João Audi, que hoje
está sob os cuidados do filho
Lourenço.
Na explosão que destruiu
Cerquilho em 30 de janeiro
de 1948, Lelo foi atingido
por estilhaços na cabeça.
Nascido na Santa Casa de
Misericórdia de Tietê, em 24
de março de 1933, Lelo faleceu, aos 86 anos, em 21 de
fevereiro deste ano, deixando
muitas histórias, acervo fotográfico e amizades em mais
de 70 anos de profissão.

Arquivo Rogério Gaiotto

BATE-PAPO

Perfil entrevista
Raquel Pereira
Arquivo pessoal

Raquel Barros Gomes Pereira, filha de José Maria Gomes e
Marta Barros Gomes, nasceu em Pilar do Sul em 1974. Formada em Pedagogia pela Associação de Ensino de Itapetininga e
possuidora de aperfeiçoamento do Inglês feito na Inglaterra,
Canadá e Estados Unidos, atua como gestora de Polo EaD da
Faculdade Unicesumar em Tietê e Cerquilho. Também é gestora da Escola de Inglês e Espanhol PBF e da Escola Fórmula
Individual Informática e Cursos Livres Profissionalizantes.
Além de todas estas funções, detém o diploma em Gestão
de Pequenas e Médias Empresas e em Gestão Comercial, assim
como Pós-Graduação em Educação de Jovens e Adultos e Ludopedagogia. Está casada com Airton Alves Pereira há dois anos.
Eu sou? Uma mulher positiva que procura olhar o lado bom
de cada pessoa e de cada situação. Sou pacificadora e um pouco tímida. Busco viver em paz com todos!
Sinônimo de beleza? Toda a natureza, os animais, os vegetais, o ser humano. Tudo é criação de Deus!
Cantor e cantora? Amo ouvir músicas positivas de conteúdo que lembre do amor e do cuidado de Deus por nossas
vidas e também de gratidão. Mas, neste momento, nenhum em
especial.
Ator e atriz? Também não tenho eleitos o melhor ator e a
melhor atriz.
Sonho? Ver a Aurora Boreal.
Amor? O único verdadeiro e eterno: o de Deus por mim,
por você e pela humanidade.
Solidão? Adoro passar um tempo comigo mesma.
Deus? Único, Perfeito, Todo Amor, Onipresente, Onisciente
e Onipotente. Meu tudo!
Religião? Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Aquele que
verdadeiramente nos conecta a Deus.
Filme? Quarto de Guerra.
Sonho de consumo? Um semestre sabático viajando pelo
mundo.
Defeito? Tímida.
Qualidade? Resiliência.
Lugar? Minha casa, meu cantinho de paz, meu lar.
Lazer? Cultivo flores.
Qual o livro de cabeceira? Bíblia.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Designer de
Interiores.
Momento da vida para repetir? Intercâmbio no Canadá.
Alegria? Poder ter paz interior para viver a vida.
Tristeza? Perda do meu pai e do meu irmão.
Decepção? Traição.
Receita contra o tédio? Não conheço o tédio. Minha vida
profissional é intensa e estou fazendo uma nova graduação.
Tem saudades do quê? Do meu pai e do meu irmão (falecidos).
Amizade é? Importar-se e ser verdadeiro doa a quem doer.
Um(a) amigo(a) especial? Jesus, amigo de todas as horas.
Palavra que riscaria do vocabulário? Negatividade.
Ídolo? Jesus.
Frase? Nós criamos a nossa realidade!
Nota 10 para: pessoas que trabalham para transformar a
Nação através da educação: nossos heróis professores.
Nota zero para: pessimismo, mentira e a corrupção existente no mundo.
Um grande homem ou uma grande mulher? Minha mãe.
Planos para o futuro? Viagem ao Canadá.
Recado? O importante da vida é viver a sua própria vida,
fazer seu melhor e buscar o conhecimento. Você cria a sua
realidade, você é responsável pela direção da sua própria vida!

Retificação
Sobre o #tbtNossaFolha da edição de 27 de novembro de
2020, onde apareceram Luís Cazetto, Zuleica Cazetto, Mafalda, Olívia e Nelson Cazetto, além das crianças Sueli, Reinaldo,
Amauri e Marli e da menina Neli, na Basílica Matriz de Nossa
Senhora da Conceição, em Aparecida, vale registrar que o ano
correto é 1956, segundo informado pela família.
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