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Nossa Folha
COVID-19

TCE-SP divulga relatório de gastos

VOCÊ SABIA - O Governo do Estado de São Paulo decidiu não conceder ponto facultativo no Carnaval. A decisão segue recomendação 
do Centro de Contingência do novo coronavírus. Portanto, o feriado está suspenso nas repartições e serviços públicos, que vão ter 
expediente regular na segunda e na terça, 15 e 16  de fevereiro. Tietê, Cerquilho e Laranjal Paulista adotarão tal medida.     Página 15
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Bicadinhas da semana 
Omissão e tortura!

PARA ENCERRAR

A notícia de que um menino de 11 anos foi encontrado acor-
rentado e nu, dentro de um tambor de lata, no corredor do últi-
mo andar de uma casa na periferia de Campinas, onde ele vivia 
com o pai, a madrasta e a meia-irmã, gerou comoção e revolta. 
Segundo noticiado, ao ser resgatado, descobriu-se que o menino 
comia casca de banana e fubá cru, quando não suas próprias fe-
zes, porque tinha dias que não recebia alimento algum. 

A criança, que precisou ser internada por conta de um quadro 
de desnutrição grave, deverá ser levada para um abrigo. O pai de 
31 anos, a madrasta de 39, e a filha dela, de 22 anos, foram pre-
sos em flagrante por tortura. À polícia, o responsável pelo menor 
chegou a afirmar que o filho era muito agitado, agressivo e fugia 
de casa, justificando a atitude como forma de educar. À impren-
sa, os vizinhos disseram que os maus-tratos ao menino já ocor-
riam há anos e, apesar das denúncias, o sofrimento não parou. 

Por ter conhecimento da vulnerabilidade da família, ao menos 
na teoria, e para avaliar algum tipo de falha nessa rede de apoio, 
a Prefeitura de Campinas e o Ministério Público vão apurar, além 
do cárcere privado, as falhas de entidades públicas responsáveis 
por avaliar as condições físicas e psicológicas do garoto. O obje-
tivo é o de também ver até que ponto órgãos ligados à Prefeitura, 
como o Centro de Atenção Psicossocial (Caps), o Centro de Refe-
rência da Assistência Social (Creas) e o próprio Conselho Tutelar, 
sabiam da situação e quais foram as condutas adotadas.

Diante de uma história desta, entendemos que nem sempre a 
família será o suporte, o abrigo e a proteção para uma criança ter 
esperança, sonhos e alegria de viver. Também dá para questionar 
que, hoje, quantos meninos e meninas têm sua infância e vida 
marcadas por situações extremamente violentas e traumatizan-
tes e ninguém sabe? Faz pensar, ainda, que denunciar histórias 
como esta é mais que uma tarefa importantíssima no combate 
aos maus-tratos, porém, sem medidas de ação dos órgãos e servi-
ços de apoio bem preparados e estruturados, pouco vai adiantar.

Dentro desse universo sombrio e adoecido, é revoltante cons-
tatar que, enquanto a criança não for respeitada e tratada como 
um ser humano, seja qual for a raça, classe, religião e cultura, in-
felizmente, ela será apenas um dos infindáveis números no qua-
dro intolerável da violência. Infelizmente, esta é uma verdade ab-
soluta! Ou seja, é lógico que as crianças só terão a oportunidade 
de mudar, reconstruir e salvar o que, para nós hoje já não é mais 
possível, quando, realmente, tiverem seus direitos assegurados.

Portanto, espera-se que esta sociedade humana, que se diz 
capaz de tanto progresso intelectual, tome ciência e faça cumprir 
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberda-
de e à convivência familiar e comunitária de meninos e meninas. 
Do contrário, continuará a enxugar gelo na sua vã tentativa por 
uma sociedade mais digna. Para isso, é preciso lutarmos por uma 
infância digna, para que, no amanhã, estas crianças sejam cida-
dãos de bem e possam contribuir para construir uma sociedade  
melhor ou, simplesmente, tornem-se adultos que possam sonhar 
e descobrir as coisas simples da vida, respeitando, acima de tudo, 
os seus semelhantes. Concorda?

“Maravilhoso é poder olhar todos os dias para o céu e des-
cobrir que, em meio ao caos da sociedade e diante dos proble-
mas da vida, existe um Deus que nos permite sorrir” - autor 
desconhecido.

PURA VERDADE Um meme postado por Érica Pakes Conti 
no Facebook vem diretamente da página Sincero Oficial e afir-
ma o seguinte: “A vida adulta é um eterno gastei dinheiro por-
que estava triste. Agora, estou triste porque gastei o dinheiro”. 
Quem mais se identifica com este post, levanta as mãos?

RECADO DADO Já Luciana Maria Arcangeleti fez um post 
de um recado bem-humorado da página Dona Hermínia Inde-
licada em suas redes sociais: “Tem gente que dá vontade de 
olhar no fundo dos olhos e dizer “me poupe, se poupe, nos 
poupe”. Eita, o clima ferveu pelo jeito!

NOSTALGIA DA PANDEMIA Da página Hierophant no Fa-
cebook veio um meme que resume perfeitamente este momen-
to de pandemia. A frase diz assim: “Saudades quando a pessoa 
espirrava e todos diziam ‘saúde’, já que, agora, quando a pes-
soa espirra todo mundo corre para longe”. 

TUDO ORGANIZADO Um outro meme da página Hiero-
phant que agitou o público da internet foi: “a partir de hoje, 
para me fazer passar raiva tem que fazer agendamento. Quero 
organização”. Possivelmente, terão aqueles que exigirão fila 
indiana e classificação por idade!

PERIGOS DA INTERNET Flávia Zamuner também postou 
um meme bem atual que afirma o seguinte: “É assustador per-
ceber que uma geração que nos vigiava ostensivamente e nos 
alertava dos perigos da internet se rendeu completamente às 
correntes fantasiosas e esquizofrênicas do WhatsApp”. 

MULHER BRIGUENTA A página Coruja Profª no Facebook 
deu dicas sobre o universo feminino: “Entenda, uma mulher 
briga por três razões. Primeiro, porque ela está com raiva. 
Depois, porque ela está com TPM e, por último, porque sim”. 
Quem concorda?

FILME DO PELÉ A palmeirense Bruna Cruz publicou um 
meme dedicado a todos os santistas que acompanham as suas 
redes sociais. Neste post constava a seguinte afirmação: “Sobre 
a final da Copa Libertadores, era melhor ter ido assistir ao 
filme do Pelé”. Seria uma indireta? O que dizem os santistas a 
respeito deste meme?

É FATO Nesta semana, Adriana Falcão também postou um 
meme bem divertido, que dizia assim: “O povo está mais per-
dido do que a intérprete de Libras na live do cantor Alceu Va-
lença tentando traduzir ‘beijo travoso de umbu cajá”. 

ESQUECIMENTO Para aqueles que dizem ter uma boa me-
mória, vai lá um meme: “Tenho ótima memória! Mas, quando 
saio de casa, me pergunto: será que tranquei a porta?”. Quem 
mais se identifica?

AMANTES DO CAFÉ Para aqueles que são apaixonados por 
café, tem este meme da página Café Reflexivo: “Café é a única 
bebida que você sente a alma voltar para o corpo e dá até es-
perança de viver. Vai ver se um suco de laranja pela manhã vai 
te dar isso. Não dá!”.

QUE LANCE As borboletas do jardim contaram que Neto 
Xodó está sendo sondado para ser o técnico do São Paulo devi-
do às glórias do passado junto ao Biatex pela Copa Tietê. Será 
que Neto Xodó fecha contrato com o Tricolor?

HORÁRIOS DAS MISSAS

Editorial

EDIÇÃO DIGITAL

SEXTA: 5 de fevereiro
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.

SÁBADO: 6 de fevereiro
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 20 horas.

DOMINGO: 7 de fevereiro
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: celebração da palavra aos sábados às 19h30.
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA: 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. 

Agende-se
VOCÊ SABIA? Doe seu 

cupom fiscal para a Santa 
Casa de Misericórdia de Tietê  
e salve vidas. Para isso, primei-
ro, baixe o aplicativo da Nota 
Fiscal Paulista no Google Play 
ou na Apple Story  e faça seu 
cadastro. Depois, clique na op-
ção doação e posicione sua câ-
mera para leitura do QR Code 
ou insira as informações ma-
nualmente. Em seguida, sele-
cione a entidade Santa Casa de 
Tietê e clique em doar. Pronto! 
Sua doação foi realizada. Se 
preferir, coloque seus cupons 
fiscais em uma das urnas es-
palhadas pelos estabelecimen-
tos de Tietê, Cerquilho e Jumi-
rim. Se ainda ficaram dúvidas, 
ligue para o (15)3285-9444.

POSSE Em Cerquilho, hoje, 
5 de fevereiro, às 19h30, a Pa-
róquia São José empossará os 
padres Thiago Queiroz Alves e 
Fábio Ferreira Silva como páro-
co e vigário paroquial, respec-
tivamente. Missa solene, com 
transmissão ao vivo pela pá-
gina da Paróquia no Facebook, 
terá acesso limitado e ocorrerá 
na igreja matriz do padroeiro 
em razão das restrições sani-
tárias por conta da pandemia 
da covid-19.

LIVE 1 Hoje, 5 de fevereiro, 
às 20 horas, pelo @damanaro-
drigues no Instagram, a jorna-
lista, editora-chefe do Nossa 
Folha e criadora de conteúdo, 
Damana Rodrigues, entrevis-
tará a médica pediatra Cintia 
Angeli. Ao vivo, a convidada  
contará sobre sua trajetória de 
vida, especialmente sobre sua 
infância e adolescência; sua 
convivência com os pais e com 
o irmão; sobre o enfrentamen-
to do câncer que vitimou sua 
mãe; como conheceu o marido 
e seu posicionamento sobre o 
casamento e a maternidade; 
sobre sua paixão pela corrida 
de rua; assim como falará so-
bre os desafios de ser médica.

LIVE 2 Na próxima segun-
da, 8 de fevereiro, às 20 horas, 
será a vez de Deborah Orr, 
proprietária da DRO Ervas & 
Flores, de Cerquilho, entrar ao 

vivo para um bate-papo com 
a jornalista, editora-chefe do 
Nossa Folha e criadora de con-
teúdo, Damana Rodrigues, no 
@damanarodrigues no Insta-
gram. Nesta live, será aborda-
da a trajetória da entrevistada, 
além dos negócios no mercado 
de flores comestíveis usadas 
como temperos orgânicos, as-
sim como a arte de embelezar 
os pratos para fins culinários.

LIVE 3 Já o presidente da 
Câmara Municipal de Jumirim, 
Felipe Motta e Silva, considera-
do o presidente eleito mais jo-
vem da história do município, 
chega para uma live com a jor-
nalista, editora-chefe do Nossa 
Folha e criadora de conteúdo, 
Damana Rodrigues, na quarta, 
10 de fevereiro, a partir das 20 
horas, no @damanarodrigues 
no Instagram. Neste bate-pa-
po, saberemos sobre sua vida 
pessoal e também sobre como 
se deu o seu ingresso no meio 
político e como pretende ser 
a  sua gestão frente ao Legisla-
tivo, além de ficar por dentro 
sobre quais são seus objetivos 
na carreira pública.

OPORTUNIDADE O Sindi-
cato Rural de Tietê promove-
rá novos cursos gratuitos em 
parceria com o Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Rural 
(Senar). No sábado e domin-
go, 20 e 21 de fevereiro, das 
8 às 17 horas, em local a ser 
definido, haverá o curso Ma-
racujá - Instalação da Lavou-
ra, com o instrutor Alcindo 
Terra Junior. As inscrições 
deverão ser feitas pelo What-
sApp (15)99749-9780 ou pelo 
telefone (15)3285-1244.

ATENÇÃO O Projeto Guri 
estará com matrículas abertas 
online para novos alunos até 
26 de fevereiro. Independen-
temente do retorno presencial, 
todos terão acesso às aulas e 
atividades pela plataforma de 
ensino a distância. Para fazer 
a inscrição, o responsável pelo 
aluno deve acessar o link pro-
jetoguri.org.br/matricula2021 
e preencher todas as informa-
ções solicitadas.



Programa abre consulta para 
solução tecnológica

IDEIAGOV

O Governo do Estado de 
São Paulo, por meio do progra-
ma IdeiaGov, da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
(SDE) e do Centro Paula Souza 
(CPS), realiza consulta pública 
para incentivar a participação 
da sociedade em uma eventual 
contratação de solução tecno-
lógica. Tal tecnologia deverá 
ser capaz de identificar o ce-
nário atual e as tendências do 
mercado de trabalho. 

O objetivo é que a solução 
possa ajudar o governo na de-
finição de melhores cursos e 
capacitações a serem oferta-
dos localmente, por meio de 
um radar de oportunidades e 
tendências de empregos, em 
curto e médio prazo, e em 
nível regional ou municipal. 
Podem participar pessoas físi-
cas e jurídicas. Os candidatos 
devem preencher o formulário 
de respostas até 5 de março 

pelo site ideiagov.sp.gov.br.
O IdeiaGov é o hub de ino-

vação que conecta pessoas e 
organizações com a missão 
de resolver desafios públicos 
para gerar impacto positivo. 
Liderado pelas Secretarias de 
Desenvolvimento Econômico 
e de Governo do Estado de 
São Paulo e pela Procuradoria-
-Geral do Estado, o IdeiaGov 
é operado pelo Impact Hub e 
conta com diversos parceiros.

Os organizadores esperam 
que os investimentos públicos 
em oferta de Ensino Profissio-
nal sejam feitos com maior 
precisão e alinhados ao po-
tencial de empregabilidade e 
de geração de renda por meio 
do empreendedorismo. É espe-
rado, ainda, que o setor priva-
do tenha mais facilidade para 
contratação de profissionais 
capacitados para o desenvolvi-
mento dos seus negócios.

50º BPMI presta homenagem 
ao tenente PM Caldini

NOVO COMANDO

Na quarta, 3 de fevereiro, 
na sede do 50º Batalhão de Po-
lícia Militar do Interior (BPMI), 
foi realizada homenagem de 
despedida ao tenente coronel 
PM Caldini, que assumirá o 
comando do 22º Batalhão da 
Polícia Militar do Interior, no 
município de Itapetininga. 

“Agradecemos por ter 
cumprido a missão em atu-
ar na função de comandante 
deste batalhão com extrema 
dedicação e profissionalismo. 

Durante oito meses, fez a di-
ferença, sendo perceptível o 
quanto sua postura motiva e 
incentiva a todos que estão ao 
seu redor. Neste período, reco-
nheceu seus subordinados de 
várias maneiras, tornando-se 
inspiração para a tropa, mos-
trando que sempre é possível 
evoluir, além de enaltecer a 
Polícia Militar do Estado de 
São Paulo”, declararam os ser-
vidores que atuaram junto ao 
tenente coronel PM Caldini.

Cemitério Municipal passa 
por desinsetização

SERVIÇO

O Cemitério Municipal de 
Tietê recebeu na segunda, 1º 
de fevereiro, desinsetização, 
principalmente para controle 
de baratas e escorpiões.

A ação da Secretaria Muni-
cipal de Serviços visou coibir a 
proliferação dos insetos, inclu-
sive a do escorpião, conside-
rando que o Verão é propício 
à proliferação e invasão destes 
bichos peçonhentos.

De acordo com o secretário 
Luís Gonzaga Carniel, a po-
pulação dos bairros vizinhos 
ao Cemitério Municipal sofria 
com o aparecimento de inse-
tos peçonhentos, alegando ser 

oriunda dos jazigos. “Houve 
completa limpeza da área to-
tal do Cemitério, concluída 
com a desinsetização noturna. 
Objetivo é dar fim à problemá-
tica tão cobrada pela popula-
ção tieteense e também pelo 
prefeito Vlamir Sandei (PSDB), 
que pediu efetiva ação”, disse 
Carniel. 

Ainda conforme observado 
pelo secretário, na manhã se-
guinte à desinsetização, foram 
constatados os efeitos da ação 
de controle, com a visualiza-
ção de insetos sobre as sepul-
turas, como nas ruas de acesso 
ao recinto.

Emplacamento e sinalização

EM TIETÊ

Em Tietê, a Secretaria Mu-
nicipal de Segurança e Trânsi-
to, através do secretário Nilson 
Bertola, prossegue com a ma-
nutenção e melhoria da sinali-
zação horizontal e vertical em 
diversas regiões da cidade.

De acordo com a pasta, os 
trabalhos ocorrem no asfalto e 
em postes, com a substituição 
de placas de sinalização e de 
nomes de ruas deterioradas, e 
com o emplacamento de áreas 

que inexistiam tal medida.
Ainda segundo revelou o 

secretário Nilson Bertola, aten-
dendo a solicitação do prefeito 
Vlamir Sandei (PSDB), a ação 
visa proporcionar melhor se-
gurança no trânsito de Tietê, 
além de assegurar a organi-
zação do município quanto 
ao endereçamento das ruas e 
avenidas, assim como adequar 
a sinalização dos espaços pú-
blicos.

Unidades do Detran voltam 
a ter atendimento presencial

REGIÃO DE SOROCABA

Na região de Sorocaba, 
onde estão os municípios de 
Tietê e Cerquilho, as unidades 
do Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran) e do Poupa-
tempo retomaram os atendi-
mentos presenciais na segun-
da, 1º de fevereiro.

Até então, estas unidades 
estavam fechadas devido à 
pandemia da covid-19 e à re-
classificação das regiões para 
a Fase Vermelha do Plano São 
Paulo. Com o retorno destas 
localidades para a Fase Laran-
ja, os órgãos podem voltar a 
funcionar. A reabertura tam-
bém inclui as Circunscrições  
Regionais de Trânsito (Cire-
trans) dos municípios que fa-
zem parte da região.

No Poupatempo das cida-
des de Sorocaba, Itapetininga 
e Tatuí, o atendimento presen-
cial ocorre somente com agen-
damento, além de manter a de-

terminação de trabalhar com 
capacidade reduzida, seguin-
do os protocolos sanitários.

No Detran, por exemplo, o 
atendimento ocorrerá de se-
gunda a sexta e será interrom-
pido aos sábados, cumprindo 
o decreto estadual que deter-
minou a suspensão de ativida-
des não essenciais em todo o 
Estado aos fins de semana.

Já os exames e aulas prá-
ticas e teóricas voltam a ser 
agendados, obedecendo, evi-
dentemente, os protocolos sa-
nitários, assim como retornam  
o atendimento às autoescolas, 
aos despachantes e aos servi-
ços de estampadoras de pla-
cas.

Outras opções de serviços 
online podem ser acessadas 
nos sites detran.sp.gov.br ou 
Poupatempo.sp.gov.br, além 
do aplicativo Poupatempo Di-
gital.

Elektro disponibiliza
WhatsApp para 2ª via

ATENDIMENTO DIGITAL

A Elektro passou a oferecer 
nova opção de atendimento 
digital aos seus clientes. A no-
vidade é que, além dos demais 
canais de relacionamento, os 
clientes podem solicitar a se-
gunda via da conta de energia 
por meio do WhatsApp.

A utilização da ferramenta 
é simples e tem a finalidade 
de reduzir o atendimento pre-
sencial nas lojas, minimizando 
o risco de contágio pelo novo 
coronavírus. O serviço via 
WhatsApp pretende viabilizar 
um atendimento digital ainda 
mais prático para os clientes, 
inclusive, idosos, faixa etá-

ria que mais procura as lojas 
convencionais e parcela da 
população mais vulnerável às 
complicações provocadas pela 
covid-19.

Acionando diretamente 
por meio do WhatsApp pelo 
(19)2122-1696, o cliente pode-
rá contar com fácil direciona-
mento a mais de 50 serviços 
que podem ser resolvidos sem 
a necessidade de deslocamen-
to. Para obter a segunda via da 
conta de energia em PDF ou 
código de barras, basta digitar 
o CPF e a data de nascimento. 
Segundo a Elektro, a conta será 
disponibilizada rapidamente. 

OCORRÊNCIAS

Em Cerquilho, o Grupo de 
Operações com Cães (GOC), 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM), acompanhado do cão 
de faro Thor, localizou  gran-
de quantidade de entorpecen-
tes, munições e microtubos 
de plásticos enterrados na 
área verde localizada no Jar-
dim Aliança.

Após as buscas em 21 de 
janeiro, no local, foram en-
contradas enterradas muni-
ções calibres 32 e 38, além de 
entorpecentes, como maco-
nha, cocaína e crack, todos já 
embalados para venda, assim 
como centenas de  unidades 
de microtubos de plásticos 
vazios, usados para fracionar 
e armazenar as drogas. Esta 
ocorrência foi apresentada na 
Delegacia de Polícia de Cer-
quilho.

Ainda em Cerquilho, o 
GOC, da GCM, identificou e 
capturou nos dias 19 e 20 

de janeiro, durante patrulha-
mento, dois procurados pela 
Justiça, sendo um de 31 anos 
e outro de 25. Em ambas as 
situações, eles já tinham man-
dado de prisão em desfavor. 
Segundo o GOC, os acusados 
foram conduzidos ao Pron-
to Socorro da Santa Casa lo-
cal para exames de corpo de 
delito e, posteriormente, se-
guiram para a Delegacia de 
Polícia, onde permaneceram 
presos à disposição da Justi-
ça.

CAPTURA - Também em 
Cerquilho, na quarta, 3 de 
fevereiro, por volta das 13 
horas, no Parque da Árvo-
res, policiais militares foram 
acionados em razão de um 
descumprimento de medida 
protetiva. No local, a Polícia 
Militar (PM) encontrou  um 
homem de 31 anos que havia 
deixado uma clínica de recu-
peração e queria ver sua filha. 

Ocorre que, devido ao re-
gistro de ocorrências passa-
das, a Justiça concedeu me-
dida protetiva para a mãe da 
criança e, por essa razão, o 
ex-companheiro não poderia 
se aproximar ou seria preso. 
Diante da ação, o acusado res-
ponderá na Justiça pelo crime 
de descumprimento de medi-

da protetiva, que possui pena 
de detenção de três meses a 
dois anos. 

FURTO - Em Tietê, na se-
gunda, 1º de fevereiro, por 
volta das 11 horas, um mo-
torista deixou uma Eco Sport 
estacionada em frente a um 
bar da avenida José Vidotto, 
no bairro Paraíso. 

Como o veículo permane-
ceu aberto e, ao retornar, o 
motorista, de 73 anos, notou 
que tinham sido subtraídos do 
interior do carro a sua carteira, 
com o RG, CPF, CNH e Licen-
ciamento, e R$600, além de ter 
verificado dano material no 
painel do ar-condicionado. 

Esta ocorrência foi regis-
trada pela vítima na Delegacia 
de Polícia de Tietê.

ÍNDICES DA CRIMINALI-
DADE - No ano passado, na 
área do 50º Batalhão de Polí-
cia Militar do Interior (BPMI), 
tendo como referência 2019, 
foram registradas reduções 
dos índices criminais, de acor-
do com dados divulgados pela 
PM.

De acordo com o referido 
levantamento, houve redução 
de 6% nos casos de homicí-
dios, 37% nas ocorrências de 
roubos, menos 28% de roubos 
de veículos, além da diminui-

ção de 33% dos furtos e me-
nos 42% furtos de veículos. 

Os resultados operacio-
nais do 50º BPMI em 2020 fo-
ram: 724 pessoas presas, 735 
procurados capturados, 107 
armas apreendidas, 122 veí-
culos localizados e 349,9 kg 
de drogas apreendidas.

Vale destacar que a área do 
50º BPM/I abrange os municí-
pios de Itu, São Roque, Ara-
çariguama, Mairinque, Salto, 
Porto Feliz, Tietê e Jumirim. 

“O trabalho realizado pela 
Polícia Militar, Polícia Civil, 
todos os órgãos responsáveis 
pela Segurança Pública, Poder 
Executivo, Poder Judiciário, 
Poder Legislativo, Ministério 
Público, instituições públicas 
e privadas e a sociedade, foi 
fundamental para a redução 
dos índices criminais”, co-
mentou o sargento PM Rodri-
go Gonçalves, que comanda o 
Pelotão de Tietê. 

Foram encontrados munições calibres 32 e 38 e entorpecentes, como maconha, cocaína e crack, já embalados para venda em Cerquilho

GOC apreende drogas e munições no Jd. Aliança
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Divulgação GCM Cerquilho

Para localizar todo este material que estava 
enterrado, a GCM teve apoio do cão Thor

Divulgação PM



Em contato com o Departa-
mento de Jornalismo do Nossa 
Folha, por meio da coluna Ci-
dadão-Repórter desta semana, 
munícipes cobraram medidas 
sanitárias nos banheiros públi-
cos do Terminal Rodoviário de 
Tietê, do Largo São Benedito, 
do Cemitério e da avenida Fer-
nando Costa (Beira-Rio).

Segundo consta, nestes lo-
cais, há torneiras quebradas 
ou, então, acabaram furtadas, 
vasos sanitários entupidos e 
reservados sem portas. Além 
disso, outro detalhe que cha-
mou atenção dos reclamantes 
é a falta de sabonete e/ou ál-
cool gel nas pias. “Estamos em 
plena pandemia do novo coro-
navírus e, nestes banheiros pú-
blicos, apesar de limpos, não 
se encontra sabonete líquido 
ou álcool em gel”, comentou 
um cidadão. 

Sobre a situação, a Secre-
taria Municipal de Serviços 
informou que possui conheci-
mentos dos problemas levan-

tados nos banheiros públicos 
do Terminal Rodoviário, como 
também no banheiro do Largo 
São Benedito, da avenida Bei-
ra-Rio e Cemitério Municipal. 
“Já temos tomado providên-
cias no sentido de regularizar 
o uso destes locais, iniciando 

os trabalhos pela parte hidráu-
lica. Tanto que já foi encami-
nhado ao departamento res-
ponsável a autorização para a 
compra dos materiais. Portan-
to, dentro dos próximos dias, 
estaremos recebendo o pedido 
para finalizarmos a melhoria 

hidráulica”, revelou o secretá-
rio Luís Gonzaga Carniel. 

Além disso, ainda segundo 
o responsável pela pasta de 
Serviços, posteriormente, será 
dado prosseguimento à co-
locação dos acessórios como 
porta, novos dispensers para 

álcool gel e sabonete líquido, 
bem como porta papel, o que 
deixarão os respectivos locais 
devidamente aptos ao uso da 
população.

“Como informado, esta-
mos providenciando os mate-
riais e serviços para sanar os 

problemas elencados na maior 
brevidade possível. Em termos 
de data, não podemos dizer 
com precisão a data final para 
a solução, contudo, esclarece-
mos que todas as providências 
estão sendo tomadas quantos 
a estes locais e, dentro dos 
próximos dias, estarão solu-
cionados”, afirmou Carniel. 

Ainda de acordo com o 
secretário municipal, a pas-
ta está atenta aos problemas 
conforme reclamados, não 
somente está providenciando 
a compra dos materiais, como 
também busca uma forma de 
coibir que os mesmos não se-
jam furtados novamente ou 
mesmo vandalizados, prejudi-
cando assim toda a população 
usuária destes locais. “Desta 
forma. pedimos a colaboração 
dos munícipes que nos aju-
dem a fiscalizar que não haja 
vandalismos aos bens públi-
cos, pois os maiores prejudi-
cados somos nos mesmos”, 
concluiu Carniel.
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FALECIMENTOS

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

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

Em meio à pandemia da covid-19, em Tietê, estes locais não possuem sabonete nem álcool gel disponíveis para os usuários

Munícipes cobram melhorias em banheiros públicos
CIDADÃO-REPÓRTER

Fotos Denival de Lima

SEBASTIANA SARTORI
Faleceu em Tietê, em 30 de janeiro, Sebastiana Sartori aos 

75 anos.
Falecida deixou os filhos Amarildo, Amauri, Ademir, Wal-

derez, Alex e Alexandre, além de familiares. 
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e, após 

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

JOANA SONEGO FIDELIS
Faleceu em Cerquilho, em 31 de janeiro, Joana Sonego Fi-

delis aos 85 anos.
Falecida era casada com Braz Fidelis e deixou os filhos 

Cleide, Celi, Vanderlei, Cleusa, Terezinha, Claudete (in me-
moriam), Evandro, José Roberto e Erica Cristina, além de fa-
miliares. 

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

SEBASTIANA BERNARDES DE LIMA
Faleceu em Sorocaba, em 1º de fevereiro, Sebastiana Ber-

nardes de Lima aos 93 anos.
Falecida era viúva de Manoel Lima e deixou as filhas Dirce, 

Luzia, Ilma e Creonice, além de familiares. 
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e, após 

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

MATIAS RODRIGUES DE MATOS
Faleceu em Capão Bonito, em 1º de fevereiro, Matias Ro-

drigues de Matos aos 37 anos.
Falecido era casado com Josiane Aparecida Timoteo de 

Matos e deixou o filho Gustavo, além de familiares. 
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sen-

do sepultado em jazigo da família.

MERCEDES BERNARDO DOS SANTOS
Faleceu em Sorocaba, em 1º de fevereiro, Mercedes Ber-

nardo dos Santos aos 63 anos.
Falecida era viúva de Nuno Geraldo dos Santos e deixou os 

filhos Vanusa, Ricardo e Adriana, além de familiares. 
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Itaporan-

ga, sendo sepultado em jazigo da família.

JOSÉ DIRCEU FERRARI
Faleceu em Botucatu, em 2 de fevereiro, José Dirceu Fer-

rari aos 71 anos.
Falecido era casado com Malvina Vieira Ferrari e deixou os 

filhos Silvia, Wander e Giovana, 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.

JOSÉ DA ROCHA LIRA
Faleceu em Botucatu, em 3 de fevereiro, José da Rocha 

Lira aos 72 anos. Falecido era viúvo e deixou o filho Evandro, 
além de familiares. 

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

No Terminal Rodoviário, torneiras acabaram 
furtadas e não há sabonete e/ou álcool gel

No Largo São Benedito, portas estão deterioradas, 
além de não ter sabonete e/ou álcool gel

Aurora é uma cachorra 
de porte médio extrema-
mente carinhosa com se-
res humanos. Está vacina-
da e será castrada. Magra 
e prenha, foi encontrada 
abandonada na zona ru-
ral. Após o resgate, seus 
filhotes foram adotados. 
Agora, só falta ela. Para 
quem for adotar a Aurora, 
é importante que não te-
nha outros animais.

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

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

Finalizada a construção 
de muro de contenção

EM CERQUILHO

A Prefeitura de Cerquilho, 
através do Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos (Fehidro), 
finalizou a construção de um 
muro de contenção de gabião 
na estrada Octávio Pilon, no 
início da avenida João Pilon.

Ao todo, segundo o Execu-
tivo, o investimento da obra foi 
de R$251.499,59. Deste total, 
R$219.094,22 vieram de re-
cursos do Fehidro e os outros 
R$32.405,37 saíram do caixa 
da Prefeitura de Cerquilho. 

“A construção do muro de 
contenção de gabião corrigiu 
uma erosão em estágio avança-
do, estabilizou a tubulação de 
abastecimento de água potável 
existente no local e fez o cor-

reto destino das águas pluviais 
da via”, segundou informou o 
secretário municipal de Obras, 
Antônio Luvizotto Neto.

TRÂNSITO - Em Cerquilho, 
desde 1º de fevereiro, vale a 
mudança de direção na rua 
José Bonifácio, no Forte Ville. 

Vale destacar que, que en-
tre as ruas Bom Jesus e Espíri-
to Santo permanece o sentido 
duplo. No entanto, da Bom 
Jesus até a Sergipe, a José Bo-
nifácio passa a ser mão única, 
sentido Centro/bairro. 

Desse modo, quem vier do 
Galo de Ouro, sentido Centro, 
ficará proibido de acessar a 
José Bonifácio, podendo utili-
zar a rua Paulo Grando.

Valor total da obra é de R$251.499,59 e parte 
dos custos vem do Fehidro

Saama e Garagem Municipal 
transplantam pitangueira

ARBORIZAÇÃO

Em Cerquilho, a Secreta-
ria Municipal de Agricultura, 
Abastecimento e Meio Am-
biente (Saama) e a Garagem 
Municipal atuaram juntas na 
realização do transplante de 
uma pitangueira, em 27 de ja-
neiro deste ano. 

A árvore estava plantada 
nos fundos da Unidade de 
Saúde do Centro e, devido à 
reforma no local, teria que ser 
suprimida para construção 
do muro. Considerando a im-
portância e os benefícios das 
árvores adultas para arbori-
zação urbana, a Saama optou 
pelo transplante da espécie ao 
invés de cortá-la. 

A pitangueira foi trans-

plantada proxima às quadras 
da avenida Flamboyant ao lado 
das jabuticabeiras, também 
transplantadas pela Saama em 
novembro do ano passado.

Segundo a pasta, nesta área 
urbana, as árvores desempe-
nham papel muito importante 
na melhoria da qualidade de 
vida da população e do meio 
ambiente e trazem diversos 
benefícios, como: sombra, 
proteção contra ventos, dimi-
nuição da poluição sonora, 
atuação como filtro natural, 
absorção de gás carbônico e 
liberação de oxigênio, preser-
vação da fauna, além de atuar 
no bem-estar das pessoas e 
embelezar a cidade.

A árvore ficava na Unidade de Saúde do Centro e, 
devido à reforma no local, teve que ser retirada

Divulgação PMC

Campanha prossegue pelas ruas do Centro e bairros

CERQUILHO LIMPA

A Campanha Cerquilho 
Limpa, que faz a retirada de 
móveis velhos, como armários, 
guarda-roupas, sofás, além de 
colchão, assim como recolhe 
podas de roçagem de gramas 
e limpeza de jardins devida-
mente ensacadas, tem conti-
nuidade neste mês. 

Nesta sexta, 5 de fevereiro, 
haverá coleta nos bairros Di 
Napoli I, II e III, São Francisco 
I, II e III, Fiesp, Nova Cerquilho 
e Jardim Aliança até a rua São 
José. 

De segunda a sexta, 8 a 12 

de fevereiro, o serviço estará 
disponível para os moradores 
do Jardim Aliança, Cidade Jar-
dim, Águas Claras, Residencial 
Sebastiani, Vila Pedroso, Do-
mingos Grechi, Taquaral, Dis-
trito Industrial e Capuava.

No período de 15 a 19 de 
fevereiro, a Campanha Cer-
quilho Limpa fará a retirada 
de inservíveis no Città Belluc-
ci, Residencial Cattai, Resi-
dencial Módena, Residencial 
Corrocher, Recanto do Sol, 
Recanto das Rosas, Jardim 
Itália, Residencial Real Parque, 

Flamboyant, Portal dos Pilares, 
Jardim Esplanada e Centro em 
ação válida da linha do trem, 
sentido Nova Cerquilho.

Para completar o mês, de 
22 a 26 de fevereiro, a Campa-
nha Cerquilho Limpa percor-
rerá as ruas do São Luiz, Vila 
São José, Residencial Paradiso, 
Green Ville, Parque das Árvo-
res, Parque Alvorada, Vale do 
Sol, Galo de Ouro, Recanto 
da Colina, Colina I e II, Nossa 
Senhora de Lourdes, Cecap e 
Centro, em percurso válido da 
linha do trem, sentido Galo de 

Ouro. 
Vale lembrar que as podas 

e cortes de árvores em calça-
das, desde que em quantidade 
pequena, são responsabilidade 
da Prefeitura de Cerquilho, por 
meio da Garagem Municipal, 
que tem no comando Alex Ce-
zar Neves dos Santos. 

Porém, para este recolhi-
mento ser autorizado, é ne-
cessário que ele seja solicitado 
pelo telefone (15)3384-3470, 
no horário das 6h30 às 11 ho-
ras ou das 12h30 às 17 horas, 
de segunda a sexta.

Divulgação PMC
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FEMININO: Empregada Doméstica / Auxiliar 
de Limpeza / Auxiliar de Produção.

MASCULINO: Operador de Máquina / Marce-
neiro / Motorista de Caminhão / Faxineiro / Ele-
tricista de Manutenção / Auxiliar de Produção / 
Ajudante de Motorista / Mecânico de Manuten-
ção Motores a Diesel / Operador de Roçadeira / 
Serviços Gerais / Balconista / Área Administrati-
va.

FEMININO/MASCULINO: Área de RH-DP / 
Compras / Estágio / Aprendiz / Área Fiscal / Orça-
mentista / Área Comercial / Expedição / Gerente 
Financeiro / Área Laboratorial.

Municípios oferecem novas 
vagas de emprego

OPORTUNIDADES

Em Tietê, o Balcão de Em-
pregos da Prefeitura oferece 
vagas de cartazista, ferramen-
teiro, assistente administra-
tivo comercial, estagiário de 
Administração, torneiro mecâ-
nico, fiscal, inspetor de quali-
dade de controle visual, mode-
lista e encarregado de limpeza.

Mais informações podem 
ser obtidas na rua Presidente 
Kennedy, 23, Centro, ou atra-
vés do (15)3285-2887.

Ainda em Tietê, a Cancian 
Refeições Coletivas admite 
cozinheiro(a), açougueiro(a) e 
técnica em Nutrição. Os can-
didatos podem encaminhar o 
currículo para o e-mail recur-
soshumanos@cancianrefeico-
es.com.br.

O Rio Max Atacado contra-
ta Menor Aprendiz e operador 
de loja. Os interessados devem 
enviar currículo para o e-mail 
riomax.tiete@gmail.com. 

A Refrix oferece emprego 
para eletricista de manutenção 
e serviços gerais (limpeza). O 
currículo deve ser encaminha-
do para o endereço eletrônico 
recrutamento@refrix.com.br.

A Borgstena seleciona cur-
rículos para a vaga de auxiliar 
de produção, que resida em 
Tietê ou Cerquilho, seja maior 
de 18 anos e tenha disponibi-
lidade de horários. Os currí-
culos só serão aceitos através 
do e-mail recrutamento.dual@
borgstena.com.

Em Tietê, o Memorial Jar-
dim do Éden contrata agente 
funerário com pagamento de 
piso salarial. Os requisitos 
exigidos para a vaga são: ter 
experiência na área, noções de 
Informática, habilitação cate-
goria A/B, boa comunicação e 
sensibilidade no atendimento. 
É necessário residir em Tietê 
ou Cerquilho. Os interessados 
devem enviar o currículo para 
vagas.jem@outlook.com.

O Memorial Jardim do 
Éden também contrata auxi-
liar administrativo que tenha 
noções de Informática, boa 
comunicação no atendimento 
telefônico e pessoal e resida 
em Cerquilho. Expediente para 
esta função será de segunda a 
sexta, das 8 às 17 horas, e, aos 
sábados, das 8 às 12 horas.

EM CERQUILHO - A Cen-
tral de Atendimento ao Tra-
balhador e à Empresa (Cate) 
tem vagas para estagiários dos 
cursos de Contabilidade, Segu-
rança do Trabalho, Adminis-

tração, Arquitetura, Enferma-
gem, Farmácia, Engenharia da 
Computação e Comunicação 
(Jornalismo, Relações Públi-
cas, Designer ou Publicidade), 
eletricista de manutenção, me-
cânico de manutenção em má-
quina de costura, costureira 
industrial, auxiliar em metro-
logista, auxiliar de mecânico 
de refrigeração, eletricista de 
autos, balconista/auxiliar de 
padaria, açougueiro/repositor, 
costureira(o), tecelão, auxiliar 
de revisão, estoquista, auxi-
liar de corte, ajudante geral, 
auxiliar de açougue, operador 
de máquinas CNC, dobrador 
de chapas, soldador, auxiliar 
de cozinha PCD, auxiliar ad-
ministrativo PCD, vendedor, 
motorista, operador de call 
center, açougueiro, modelista, 
cozinheiro chefe e técnico de 
Nutrição. Para obter mais in-
formações, o telefone é o se-
guinte (15)3384-5652.

O salão de beleza Lavande-
ria Hair Express admite secre-
tária até 25 anos, residente em 
Cerquilho e com disponibilida-
de de horário. Interessadas de-
vem falar com Jonathan pelo 
(15)9986-8274 ou tratar, dire-
tamente, na avenida Corradi 
Segundo, 611, Centro.

Em Cerquilho, a Pet Walk 
contrata monitor maiores de 
25 anos. Os pré-requisitos são: 
gostar de animais, ser respon-
sável, comunicativo e dinâmi-
co, além de ter disponibilida-
de de horários, inclusive aos 
fins de semana. Os currículos 
devem ser enviados somente 
pelo (15)99153-4537. 

A Fibertex tem vagas para 
estágio comercial para quem 
cursa Comércio Exterior; es-
tágio administrativo para os 
estudantes de Administração 
de Empresas; estágio financei-
ro para aqueles que cursam 
Ciências Contábeis; e estágio 
segurança do trabalho para 
quem cursa Técnico ou Enge-
nharia de Segurança do Tra-
balho. Os interessados devem 
encaminhar currículo para 
psicojulianepaes@yahoo.com.
br e, no assunto, o estágio de 
interesse.

Já a empresa Selene admite 
auxiliar de produção, costu-
reira e tecelão, cujo currículo 
deve ser entregue, pessoal-
mente, na rua do Velho Ramal, 
490, na Vila Estiva, ou encami-
nhado para o e-mail selecao@
selene.com.br.

SUA CASA TRINCOU?
Serviços com garantia e orçamento

grátis com engenheiros.

0800-118023 ou (14)99165-1106

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

www.moreliimoveis.com.br

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

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

Creci 59.273

Antes de abordar sobre 
as mudanças ocorridas na 
aposentadoria dos profes-
sores em 2021, destaco que 
a atividade do Magistério 
consiste nas funções exer-
cidas por professores e es-
pecialistas em Educação no 
desempenho de atividades 
educativas, quando exerci-
das em estabelecimento de 
Educação Básica em seus di-
versos níveis e modalidades, 
incluídas, além do exercício 
da Docência, as de direção 
de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pe-
dagógico.

Assim, podemos observar que o benefício desta aposenta-
doria diferenciada não é concedido somente aos professores 
que exerceram atividade em sala de aula, mas também aos car-
gos de diretor, coordenador e outros.

Para melhor compreensão, nos próximos parágrafos apre-
sentarei as regras do antes e após a Reforma Previdenciária.

Importante salientar que o assunto tratado neste artigo é 
sobre a Aposentadoria Especial dos professores do Magistério, 
Ensinos Infantil, Fundamental e/ou Médio, que pretendem plei-
tear o benefício junto ao Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), pelo regime geral da Previdência Social. 

Antes da Emenda Constitucional 103/2019, para se aposen-
tar os professores tinham que completar 30 anos de tempo de 
contribuição, se homem; e 25 anos, se mulher. Contudo, se o se-
gurado preencheu esses requisitos até 13/11/2019, nos termos 
do artigo 3º da EC 103/2019, tem direito adquirido.

Após a Reforma Previdenciária, temos a regra permanente e 
as regras de transição.

Regra permanente:
A regra permanente está prevista no artigo 19 da EC 103/19 

e, de acordo com a nova recomendação, o segurado professor 
deverá preencher os seguintes requisitos:

• 25 anos de tempo de contribuição (homem e mulher);
• 60 anos de idade, se homem; e 57 anos, se mulher.
Regras de transição:
a) Na regra dos pontos (artigo 15, EC 103/2019), os requi-

sitos são: 30 anos de tempo de contribuição como professor, 
se homem; e 25 anos, se mulher. Pontuação: 91 pontos, se ho-
mem; e 81 pontos, se mulher, sendo acrescido 1 ponto a cada 
ano, a partir de 1º de janeiro de 2020, até atingir o limite de 100 
pontos, se homem, e de 92 pontos, se mulher.

b) Na regra de transição da idade mínima progressiva (ar-
tigo 16 da EC 103/2019), os requisitos são: 30 anos de tempo 
de contribuição como professor, se homem, e de 25 anos, se 
mulher. Idade de 56 anos, se homem, e de 51 anos, se mulher, 
sendo acrescidos 6 meses a cada ano, a partir de 1º de janeiro 
de 2020, até atingir 60 anos, se homem, e 57 anos, se mulher.

c) Na regra de transição do pedágio 100% (artigo 20 da EC 
103/2019), os requisitos são: 55 anos de idade, se homem, e 
52 anos, se mulher. Possuir 30 anos de tempo de contribuição 
como professor, se homem, e 25 anos, se mulher. E período adi-
cional de contribuição (pedágio 100%) correspondente ao tem-
po que, na data de entrada em vigor da EC, 13/11/2019, faltaria 
para completar o tempo mínimo de contribuição exigido.

Antes de solicitar a sua aposentadoria, faça o seu Planeja-
mento Previdenciário!

Em caso de dúvidas, consulte um advogado (a) especialista 
em Direito Previdenciário da sua confiança.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

GERUZA FLÁVIA DOS SANTOS
Advogada especialista em Direito Previdenciário

OAB/SP 266.012

Divulgação

Aposentadoria dos 
professores em 2021

CONDOMÍNIO CHÁCARAS ÁGUA SANTA
CNPJ/NF 50.798.842/0001-09

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na forma da legislação vigente, o síndico do CONDOMÍNIO 
CHÁCARAS ÁGUA SANTA, no uso das atribuições que lhe confere, 
convoca os senhores condôminos, para a ASSEMBLEIA GERAL OR-
DINÁRIA, a ser realizada nas dependências do condomínio, na Chá-
cara Juti, no domingo, 7 de MARÇO de 2021, às 8h30, em primeira 
convocação, com no mínimo 2/3 dos condôminos presentes, e, às 9 
horas, em segunda convocação, com qualquer número de condômi-
nos presentes, para analisarem e deliberarem, após a instalação da 
Mesa Diretora, sobre as seguintes ordens do dia:

1º - Prestação de contas referente ao exercício de 2020.

2º - Previsão Orçamentária para o exercício de 2021, incluindo a 
reforma da caixa de água, que abastece o condomínio;

Conforme determina a legislação aplicada a matéria que rege os 
condomínios constituídos, bem como a Convenção do Condomínio 
Chácaras Água Santa, o condômino poderá fazer-se representar por 
procurador nomeado para tais fins, mediante instrumento de man-
dato com firma reconhecida do mandante/outorgante, correspon-
dendo um voto para cada lote. 

Não poderão votar e nem ser votados, os condôminos que não es-
tejam em dia com o pagamento das quotas condominiais referentes 
ao lote que é proprietário, locatário ou responsável financeiro.

Respeitada a legislação que instituiu o Plano São Paulo de com-
bate a covid-19, caso na data da realização da assembleia, o local 
encontrar-se em fase vermelha a assembleia não ocorrerá e será de-
vidamente reagendada.

Tietê, 3 de fevereiro de 2021
Ibrahim Carlos Fleury de Toledo
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Aos 60 anos, Hélio Junior
é graduado faixa preta

Ecort prepara o 56º treinão 
para 28 de fevereiro

JIU-JITSU CORRIDA DE RUA

O atleta cerquilhense Hélio 
Marciano da Silva Junior, da 
equipe de Jiu-jitsu Fernandes/
Felipe Vidal, foi graduado fai-
xa preta aos 60 anos pelo pro-
fessor Geraldo Melo, em 19 de 
dezembro do ano passado. 

Vale registrar que Silva Ju-

nior é um exemplo de dedica-
ção, respeito e perseverança, e  
provou que não se tem idade 
para alcançar os objetivos. 
Toda equipe e familiares para-
benizam Silva pela sua extre-
ma dedicação ao esporte e por 
representar Cerquilho. 

O 55º Treinão dos Corre-
dores de Rua de Tietê (Ecort), 
com participação de vários 
atletas de Tietê, Cerquilho e 
Boituva, ocorreu no domingo, 
31 de janeiro.

O próximo encontro está 
marcado para domingo, 28 de 

fevereiro, a partir das 8 horas.
Percurso será de 6,4 km e 

12,8 km para quem desejar re-
alizar duas voltas e terá saída 
da praça dr. Elias Garcia, em 
frente ao banco Bradesco, no 
Centro, priorizando todas as 
medidas sanitárias.

A central/meia direita da categoria Adulto defende que é preciso acreditar que o jogo só acaba quando o juiz dá o apito final

Natália se define como uma atleta que vai para cima

Nesta semana, o jornal 
Nossa Folha prossegue com 
a série de entrevistas com as 
atletas do voleibol de Tietê, 
treinadas por Gera Foltran. Por 
ordem de sorteio, a vigésima 
sétima entrevistada é a Agatha 
Cristina Consorte Mello 

Nascida em 12 de outubro 
de 2003 da união de Ana Caro-
lina Consorte e Paulo Rogério 
de Arruda Mello, a atleta tem 
cinco irmãos: Isadora,  Maria 
Vitória, Gustavo, Otávio e Ke-
ven. Estuda na escola “Plínio 
Rodrigues de Morais” e traba-
lha como babá. 

Como meio de rede da ca-
tegoria Infantil do voleibol, 
conquistou o título do Jubileu 
de Prata 25 anos pela categoria 
Sub-14 Pré-mirim feminino; de 
vice-campeã pela Série Ouro 
no Jubileu de Prata 25 anos 
pela categoria Sub-15 Mirim 
feminino; de 3º lugar pela Sé-

rie Ouro da 26ª Copa Regional 
de Voleibol; e de vice-campeã 
pela categoria Sub-17 pela Sé-
rie Prata. 

Seus ídolos do voleibol são 
Hélia Souza (Fofão) e Sabrina 
Mancio Floriano.

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

AGATHA - Superar limites, 
suportar a pressão psicológica 
e se recuperar de lesões. 

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

AGATHA - Comecei em 
2014 por influência de uma 
prima minha e também de 
uma amiga.

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

AGATHA - É preciso ter de-

terminação.

NOSSA FOLHA - Uma lem-
brança feliz nas quadras?

AGATHA - Meu primeiro 
jogo como titular, aqui mesmo 
em Tietê.

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

AGATHA - Quando machu-
quei meu joelho e, por isso, 
tive que me afastar.

NOSSA FOLHA - Qual a im-
portância do professor Gera 
Foltran?

AGATHA - A importância 
de nos apoiar nos treinos ou 
jogos e de nos ensinar a ser-
mos melhores como jogado-
ras. Isso revela a imagem de 
um pai que cuida de nós em 
todos os momentos, sempre 
dando o seu melhor. 

NOSSA FOLHA - Quem é o 
seu maior adversário?

AGATHA - O meu maior 
adversário é o medo.

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

AGATHA - Acredito que 
seja preciso foco e muita de-
terminação.

NOSSA FOLHA - O que tem 
aprendido com a pandemia?

AGATHA - A zelar pela 
nossa vida e a do próximo.

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

AGATHA - É alcançar os 
meus objetivos e ser alguém 
na vida. Ou seja, fazer a minha 
Pedagogia e Psicologia e, ain-
da, conseguir treinar vôlei no 
tempo livre.

Natália Alves Cruz é a vigé-
sima segunda entrevistada do 
jornal Nossa Folha na série es-
pecial dedicada aos atletas do 
handebol, comandados pelos 
treinadores Fábio Vidotto Be-
loto e Gustavo Prado. 

Conhecida pelo apelido de 
Tatá, a atleta nascida em 17 
de novembro de 1999, em Re-
denção/PA, é filha de Izamar 
Alves Cruz e Adilene Lídia Oli-
veira e tem dois irmãos: Wilian 
e Izamar Junior.

Cursa Direito no Centro 
Universitário Nossa Senhora 
do Patrocínio (Ceunsp) em Itu. 

Em quadra, atua como cen-
tral/meia direita pela categoria 
Adulto e, entre os títulos con-
quistados, estão o de campeã 
dos Jogos Regionais, de vice-
-campeã dos Jogos Abertos, de 
campeã dos Jogos Escolares, 
de campeã da Liga de Hande-
bol do Estado de São Paulo 
(Lhesp) pela categoria Juvenil e 
de campeã da Copa dos Cam-
peões do Estado de São Paulo. 

NOSSA FOLHA - Enquanto 
atleta, como você se define?

NATÁLIA - Sou uma pes-
soa muito competitiva! Então, 
por isso, me defino como uma 
atleta que tem raça. Não costu-
mo desistir  independente das 
situações. Na verdade, sempre 
bato de frente, não importa 
quem seja o adversário. Quan-
do estou em quadra, entrego 
200% de mim e vou para cima. 

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

NATÁLIA - Meu início foi 
aos oito anos por influência 
das minhas vizinhas, que já 
faziam parte da equipe vetera-
na. Por 12 meses, treinei pela 
escola e, no ano seguinte, já in-
gressei no time da cidade. 

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

NATÁLIA - Eu amo a união 
da equipe. Ao nos apoiarmos 
em qualquer situação do jogo, 
aprendemos a não desistir in-
dependente do placar da par-
tida. 

O que eu mais detesto é 

quando, por algumas falhas 
técnicas, desanimamos e a co-
meçamos a desistir. Neste mo-
mento, é preciso acreditar que 
o jogo só acaba quando o juiz 
dá o apito final. 

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

NATÁLIA - Na verdade, o 
maior desafio pessoal dentro 
deste esporte, considerando 

que nós que nós somos de 
time de cidade do interior, é 
que não podermos fazer do 
handebol a nossa profissão, 
pois, infelizmente, trata-se de 
um esporte não valorizado no 
País. Então, quando completa-
mos a maioridade, temos que 
conseguir conciliar os treinos, 
trabalho e faculdade. Porém, 
muitos acabam não conse-
guindo e, consequentemente, 
têm que parar de praticar um 
esporte que tanto amam. 

NOSSA FOLHA - Qual é a 
importância dos treinadores 
Fábio e Gustavo?

NATÁLIA - Sem dúvida, 
eles são as peças mais impor-
tantes da equipe. Por serem 
duas pessoas apaixonadas 
pelo esporte, são eles que 
abrem nos olhos, falam a ver-
dade,  quando precisamos ou-
vir, e nos aconselham e corri-
gem, quando necessário. Fábio 
e Gustavo fazem da quadra 
uma segunda casa para nós, 
um lugar de acolhimento, ale-
gria e de constante aprendiza-
do. 

NOSSA FOLHA - Qual 
oportunidade o handebol lhe 
proporcionou?

NATÁLIA - Tive a oportu-
nidade de conhecer diversas 
pessoas e lugares diferentes 
através do handebol, fora toda 
a experiência que adquiri em 
todos esses anos ao fazer par-
te da equipe, que contribuiu 
para todo meu desenvolvi-
mento, não só como atleta, 
mas também como pessoa. 

NOSSA FOLHA - Quais ex-
pectativas tem em relação às 
competições em um cenário 
pós-pandemia da covid-19?

NATÁLIA - Minhas expec-
tativas são altas e não vejo a 
hora dos treinos voltarem e 
das competições começarem. 
Creio eu que todos estão an-
siosos neste sentido. Também 
entendo que, quando essa 
pandemia passar, encontrare-
mos adversários mais prepa-
rados, principalmente emocio-
nalmente, pois todos teremos 
superado um momento tão di-
fícil e desafiador para o mun-
do todo.

Agatha tem 17 anos e estuda na 
escola “Plínio Rodrigues de Morais”

Natália Alves Cruz já acumula quatro títulos 
de campeã em seu currículo

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Para Agatha, um momento difícil foi quando lesionou o joelho
VOLEIBOL

HANDEBOL

Arquivo EcortDivulgação PMC

Bela Vista jogou na quadra do 
Palácio dos Bandeirantes

VOCÊ SABIA?

Na década de 1940, no 
bairro Bela Vista, em Tietê, um 
campinho, que ficava nas pro-
ximidades da máquina de be-
neficiar algodão, pertencente a 
Jacinto Maganete, na altura do 
nº463, era um ponto de encon-
tro para entre os futebolistas 
Luizinho Ghizzi, José Dal Po-
zzo (Pitoco), Ibhraim Beloto 
(Lique), Wilson Serafim (Moio), 
Plínio Beloto (Tico), João Coe-
lho, Benedito de Moura (Bran-
dão), Moacir Cuco, Heitor Bela-
to, Berto Franzini, Gile, Ticão, 
entre outros.  

Mais tarde, por volta da 
década de 1950, surgiu outro 
campinho. Agora, ao lado do 
Setefício São Luiz, depois Fa-
bril Santa Terezinha, de pro-
priedade de Roberto Nadaline 
e outros, onde hoje fica o de-
pósito da IndusParquet. 

Segundo escreveu Acácio 
Ferraz Filho, com o surgimen-
to de um novo espaço criaram 
o Esporte Clube Bela Vista, 
com as cores azul e branco, 

tendo Carlos Ghizzi e Bernar-
do Rossini como presidentes 
por muitos anos. Naquele mo-
desto campo, foram revelados 
inúmeros craques, que mais 
tarde atuaram no Comercial e 
América. 

O Bela Vista foi campeão 
municipal, em 1960; campeão 
varzeano, em 1967; campeão 
varzeano, em 1968;  campeão 
do Torneio Início, em 1969; e 
campeão varzeano “Dr. Ruy 
Silveira Mello”, em 1975.

No ano de 1972, em São 
Paulo, na quadra do Palácio 
dos Bandeirantes, em jogo 
pelo futebol de salão, o Bela 
Vista enfrentou a representa-
ção do Gabinete do Governo 
do Estado. Na época, os tie-
teenses venceram por 6 a 5, 
tendo em campo os atletas 
Miltinho, Laerte, Mário, Borghi 
e Edson. Para Tietê, eles trou-
xeram o troféu denominado 
“Palácio Bandeirantes”. Os 
gols para o time do Bela Vista 
foram de Borghi (5) e Laerte.
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Onde Anda Você? Édie Honório

Fotos acervo Édie Honório

Passaram-se muitos anos 
da época de ouro que tínha-
mos Silvinho Roarelli como 
atleta. O tempo passou, mas 
algo é certo! Desde então, não 
sobram histórias de inesque-
cíveis momentos vividos em 
campo nos áureos tempos do 
esporte tieteense, quando seu 
talento era tão grande que to-
dos os técnicos o queriam em 
seu time. 

Desde criança, todos ob-
servaram aquele menininho 
loirinho, nascido na Barra 
Funda, correr nos campos 
dando show de bola. Era con-
siderado um craque e teria 
grande futuro. Mas, para in-
felicidade do nosso futebol, 
não teve qualquer olheiro por

aqui, como acontece hoje.
Mesmo assim, surgiu uma 

oportunidade de ir para o Ju-
nior do Palmeiras, só que, infe-
lizmente, Silvinho Roarelli não 
se enquadrava mais na catego-
ria e foi dispensado. Certamen-
te, o Verdão perdeu um atleta 
que seria um ídolo do futebol 
paulista e, possivelmente, até 
da Seleção Brasileira. 

Tanto é que, por aqui, 
ele permaneceu e continuou 
dando espetáculo em nossos 
gramados. Até que um dia, o 
Derac, de Itapetininga, time 
profissional da época, cha-
mou-o para integrar sua equi-
pe. Por lá ficou e, logo depois, 
retornou para Tietê. 

Além do Comercial, jogou 
em inúmeras equipes da ci-
dade e não parou cedo. Aliás, 
até hoje, no auge dos seus 57 
anos, que serão completados 
na segunda, 8 de fevereiro, 
Silvinho Roarelli encanta com 
seu habilidoso futebol. Este ve-
terano do Comercial, filho de 
dona Maria Carolina e Otávio 
Roarelli, fez história. 

Jogador disciplinado, certa 
vez, fez “chover” no Pacaem-
bu. Em uma preliminar do Co-
mercial contra um adversário 
(que não me recordo o nome), 
Silvinho foi ovacionado pela 
torcida alvinegra do Corin-
thians, que lá estava. Por conta 
do seu talento e também pela 
camisa alvinegra do Comer-
cial, os torcedores imaginaram 
que ele seria um aspirante do 
Corinthians e, enlouquecida-
mente, começaram a gritar: 

“Ohhh... Contrata esse! Contra-
ta esse!”. 

Por isso, a gente jamais  
pode julgar, afinal, cada um 
tem um destino. No entanto, 
a única afirmação que pode-
mos fazer é a de que o futebol 
foi ingrato por não ter dado a 
chance de ouro ao menino e 
craque Silvinho Roarelli. Pas-
sado tanto tempo, fiquemos 

sem lamentações e confiantes 
que o talento era nosso e, nas 
linhas dos bons de bola do 
passado, ele sempre estará.

Não somente neste 8 de fe-
vereiro, dia do seu aniversário, 
mas durante todos as outras 
datas e enquanto for preciso, 
nós, esportistas tieteenses, di-
remos que temos imenso or-
gulho de Silvinho Roarelli, seja 

dentro ou fora dos gramados. 
Através do jornal Nossa 

Folha, receba nossa admiração 
e todos os elogios pela pessoa 
que você sempre foi e perma-
nece sendo. Seguem os votos 
de parabéns!

PIADINHA DA SEMANA - 
O bêbado queria tomar uma e 
não tinha dinheiro. Entrou na 
igreja e roubou o primeiro ob-

jeto que viu: uma corda. 
No outro dia, o cachaceiro 

voltou para ver se encontrava 
outro objeto de maior valor e 
acabou dormindo na porta da 
igreja.

O padre chegou e disse: 
“Acorda, acorda!”

Desesperado, o bêbado 
gritou: “Vendi para tomar 
uma!”

Até hoje, Silvinho 
Roarelli encanta com 
seu habilidoso futebol

COMERCIAL FUTEBOL CLUBE EM 1987
Em pé: Marcelo Arcuri, Eduardo (Bibo), Ralf, João Luiz, Bosquinho, China, José Damiazo (Tutu) e Cléusio.

Agachados: Antonio Puchinele (Tonho Massagista), Pedro Demartine, Silvio Roarelli, Gregório,
Perrela, Amaral e Amauri. Mascote: André Zanardo Siqueira
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CIRURGIÕES - DENTISTAS

INDICADOR PROFISSIONAL

DE 6 A 12
FEVEREIRO

MARTINS (CENTRO) (15)3282-1164

GRUPOS PRIORITÁRIOS

Ainda não se sabe se a população terá que ser vacinada anualmente, mas estudos comprovaram a eficácia destes imunizantes

Entenda a ordem de vacinação contra a covid-19

O Plano Nacional de Ope-
racionalização da Vacina con-
tra a Covid-19, elaborado pelo 
Ministério da Saúde, estabele-
ce uma ordem de vacinação 
para os grupos prioritários. A 
seleção das populações com 
prioridade na imunização foi 
baseada em princípios da Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS) e feita em acordo com 
entidades como o Conselho 
Nacional de Secretários de 
Saúde (Conass) e o Conselho 
Nacional de Secretarias Muni-
cipais de Saúde (Conasems). 

O Ministério da Saúde op-
tou por priorizar a vacinação 
de determinados grupos para 
garantir o funcionamento dos 
serviços de saúde, a proteção 
dos cidadãos com maior risco 
para coronavírus, além da pre-
servação do funcionamento 
dos serviços essenciais. Para 
isso, foi definida uma lista de 
grupos prioritários, que so-
mam mais de 77,2 milhões de 
brasileiros. Confira: 

Pessoas com 60 anos ou 
mais institucionalizadas; pes-
soas com deficiência institu-
cionalizadas; povos indígenas 

vivendo em terras indígenas; 
trabalhadores de Saúde; pes-
soas de 80 anos ou mais; pes-
soas de 75 a 79 anos; povos e 
comunidades tradicionais ri-
beirinhas; povos e comunida-
des tradicionais quilombolas; 
pessoas de 70 a 74 anos; pes-
soas de 65 a 69 anos; pessoas 
de 60 a 64 anos; comorbida-
des; pessoas com deficiência 
permanente grave; pessoas 
em situação de rua; população 
privada de liberdade; funcio-
nários do sistema de privação 
de liberdade; trabalhadores 
da Educação do Ensino Bási-
co (creche, pré-escolas, Ensino 
Fundamental, Ensino Médio, 
Profissionalizantes e EJA); tra-
balhadores da Educação do 
Ensino Superior; forças de se-
gurança e salvamento; Forças 
Armadas; trabalhadores de 
transporte coletivo rodoviário 
de passageiros; trabalhadores 
de transporte metroviário e 
ferroviário; trabalhadores de 
transporte aéreo; trabalhado-
res de transporte aquaviário; 
caminhoneiros; trabalhadores 
portuários e trabalhadores in-
dustriais. 

O Ministério da Saúde reco-
menda que os gestores de saú-
de sigam essa ordem estipu-
lada pelo Plano de Vacinação, 
de acordo com as orientações 
do Programa Nacional de Imu-
nizações (PNI). Com a lógica 
tripartite do Sistema Único 
de Saúde (SUS), Estados e mu-
nicípios têm autonomia para 

montar seu próprio esquema 
de vacinação e dar vazão à fila 
de acordo com as característi-
cas de sua população, deman-
das específicas de cada região 
e doses disponibilizadas. 

A pasta trabalha para que, 
de maneira escalonada, a vaci-
nação contra a covid-19 seja 
ofertada para toda a popula-

ção brasileira de forma ágil, 
segura e simultânea. Desde 
o dia 18 de janeiro, início da 
imunização no Brasil, mais de 
sete milhões de doses já foram 
enviadas aos Estados, segundo 
divulgado pelo Ministério da 
Saúde. 

O Governo Federal firmou 
três acordos de encomenda 
tecnológica, que, conforme di-
vulgado pelo próprio governo, 
garantem mais de 354 milhões 
de doses ao longo de 2021: 

F iocruz/AstraZeneca: 
102,4 milhões de doses previs-
tas até julho e em torno de 110 
milhões no segundo semestre, 
oriundas de produção nacio-
nal;

Instituto Butantan/Sino-
vac: previstas 46 milhões de 
doses no primeiro semestre de 
2021 e 54 milhões no segundo 
semestre;

Covax Facility: previstas 
42,5 milhões de doses (10 la-
boratórios estão negociando o 
cronograma de entrega com o 
consórcio).

FORNECIMENTO DA CO-
RONAVAC - O governador de 
São Paulo, João Doria (PSDB), 

afirmou nas redes sociais que 
Estados e municípios têm prio-
ridade para adquirir o lote de 
54 milhões de doses da Coro-
naVac, vacina do laboratório 
Sinovac em parceria com Ins-
tituto Butantan. 

“Caso o Ministério da Saú-
de não confirme a compra das 
54 milhões de doses adicionais 
da vacina do Butantan, deter-
minei ao Instituto que forneça 
estas vacinas prioritariamente 
aos Estados e municípios do 
Brasil. O País tem pressa em 
salvar vidas. E nós em vacinar-
mos os brasileiros”, escreveu.

O comunicado foi uma res-
posta à nota divulgada pelo 
Ministério da Saúde, afirman-
do que tem exclusividade con-
tratual na compra de doses da 
CoronaVac importadas e pro-
duzidas pelo Butantan e prazo 
até 30 de maio para manifes-
tar interesse no lote adicional.

Sobre a possibilidade de 
venda de doses da CoronaVac 
a outros países, o Butantan 
afirmou que tem capacidade 
de produção de 40 milhões 
de doses extras para o mer-
cado latino-americano.

Divulgação Nossa Folha

A lista do grupo prioritário soma 
mais de 77,2 milhões de brasileiros

Johnson anuncia eficácia
da sua vacina contra o vírus

COVID-19

Na última semana, a em-
presa Johnson anunciou que 
sua vacina contra a covid-19 
teve 66% de eficácia em preve-
nir casos moderados e graves. 
Considerados apenas os casos 
graves, o nível de proteção foi 
de 85%. Segundo os testes, ne-
nhuma pessoa vacinada mor-
reu de covid-19. A eficácia glo-
bal da vacina não foi divulgada 
nem os resultados publicados 
em revista científica.

A vacina da Johnson é uma 
das que foram testadas no Bra-
sil. Por isso, a empresa pode 
entrar com o pedido de uso 

emergencial à Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (An-
visa), que determinou que só 
pode haver liberação para uso 
emergencial de vacinas que já 
estejam em teste no Brasil.

A Johnson ainda não en-
trou com o pedido de uso 
emergencial ou pedido de re-
gistro sanitário junto à Anvisa. 

Ainda segundo a Johnson, 
o imunizante funcionou con-
tra a variante da África do Sul, 
mais contagiosa. A vacina, que 
usa a tecnologia de vetor viral, 
é a única em etapa avançada de 
testes com apenas uma dose.

Pessoas com comorbida-
des - que incluem entre ou-
tros, diabéticos, hipertensos 
e pacientes com problemas 
cardiovasculares - devem ser 
contemplados com a imuni-
zação apenas na fase três, que 
deve ocorrer próximo ao mês 
de junho caso as estimativas 
se confirmem. Para o cardiolo-
gista Roberto Yano, apesar do 
prazo não ser o mais adequa-
do, a imunização poderá ser a 

diferença entre a vida e a mor-
te de pacientes com doenças 
cardíacas.  

“O sistema de vacinação 
em nosso país é exemplo a ser 
seguido por outras nações. É 
claro que o ideal seria que a 
vacina fosse disponibilizada 
de forma integral e imediata 
a todos os brasileiros. Mas li-
damos com uma situação de-
licada no momento, que é da 
indisponibilidade das doses 

para todos”, analisou. 
Ainda segundo o médi-

co, a maioria dos cardiopatas 
tem mais de 60 anos e, desse 
modo, boa parte deles será va-
cinada antes do prazo estipu-
lado, visto que pessoas entre 
60 e 74 anos fazem parte da 
segunda fase e pessoas acima 
de 75 anos se encaixam na pri-
meira fase da vacinação. 

O cardiologista Roberto 
Yano explicou que pessoas 

com problemas cardiovascu-
lares ou do coração têm maior 
probabilidade de evoluir para 
as formas graves da doença, 
no pior dos cenários à Síndro-
me da Insuficiência Respirató-
ria Aguda. 

“Imagine o paciente que já 
tem doença cardíaca ativa e 
agora tem o seu pulmão aco-
metido pela doença. Não há 
dúvidas que essa combinação 
de coração e pulmão ruins vai 

contribuir para a má evolução 
da doença”, alertou.  

O cardiologista disse, ain-
da, que já existem casos de 
pacientes, que ao contraírem 
o novo coronavírus, desen-
volveram miocardite, uma in-
flamação da musculatura do 
coração. Além da vacinação e 
do cuidado com o isolamento, 
esses pacientes podem adotar 
algum cuidado preventivo ou 
que possa diminuir a gravida-

de da covid-19? 
Para o cardiologista, o mais 

importante é que esses pacien-
tes evitem ao máximo contrair 
essa doença. “Os cardiopatas 
devem manter o acompanha-
mento com o médico cardio-
logista, além de manter o uso 
de todas as medicações pres-
critas de uso contínuo. Os cui-
dados preventivos devem ser 
redobrados”, orientou Roberto 
Yano.

Médico explica importância da imunização em cardiopatas
NOVO CORONAVÍRUS

Variante do novo coronavírus
será predominante no País

DENTRO DE UM MÊS

Para o infectologista Mar-
cus Lacerda, da Fiocruz, no Es-
tado do Amazonas, a variante 
do novo coronavírus detecta-
da primeiramente em Manaus 
será predominante no Brasil 
em cerca de um mês. Em en-
trevista à imprensa, o cientista 
comentou que é “questão de 
tempo” até que isso aconteça. 
“Provavelmente essa nova va-
riante já está em outras regiões 
do País, e é questão de tempo 
ela se tornar dominante. Em 
cerca de um mês já deve pre-
valecer sobre outras no moni-
toramento”, disse.

Pesquisas já indicam que 
a nova cepa está presente em 
91% das amostras de vírus se-
quenciadas no Amazonas, o 
que, segundo Lacerda, é um 
indício de que a variante tem 
maior poder de transmissão.

A cepa brasileira tem ori-
gem ligada a Manaus, cidade 
que vive um colapso do sis-
tema de saúde por causa da 
explosão no número de casos. 
Ela foi identificada pela pri-
meira vez no dia 9 de janeiro, 
em viajantes que chegaram ao 
Japão depois de passarem por 
Manaus.

Fevereiro tem campanhas 
de conscientização

ROXO E LARANJA

O mês de fevereiro também 
reúne duas importantes cam-
panhas de conscientização de 
saúde. 

Uma delas é o Fevereiro 
Roxo, voltado ao combate ao 
lúpus, fibromialgia e Mal de Al-
zheimer, além do Fevereiro La-
ranja direcionado ao combate 
à leucemia. Diante da relevân-
cia dos temas, o mês também 
pode ser chamado de Fevereiro 
Roxo e Laranja.

A leucemia é um tipo de 
câncer com início na medula 
óssea que pode acometer des-
de crianças até idosos. Apenas 

em 2018, a estimativa foi de 
10.800 novos casos, segundo 
o Instituto Nacional do Câncer 
(Inca). O objetivo da campanha 
Fevereiro Laranja é alertar so-
bre a doença.

A fibromialgia, o lúpus e o 
Mal de Alzheimer são doenças 
distintas, mas que possuem 
uma característica em comum: 
não têm cura. 

Por isso, a campanha Feve-
reiro Roxo conscientiza sobre 
a importância do diagnóstico 
precoce e da qualidade de vida 
dos pacientes portadores des-
tas enfermidades.
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Ambos nomes integram a nova composição do Secretariado do prefeito Vlamir Sandei (PSDB) nestes próximos quatro anos

ENTREVISTAS

O que pensam os secretários Everton e Álvaro

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

Contador desde 2010 e 
pós-graduado em Controla-
doria e Finanças pelo INPG Pi-
racicaba, Everton Ricardo de 
Almeida Miguel é o secretário 
municipal de Finanças da Pre-
feitura.

No passado, cursou o En-
sino Médio Profissionalizante 
na Escola de Comércio “Pro-
fessor Franklin Augusto de 
Moura Campos” e fez Técnico 
de Contabilidade, formando 
em 1999. 

Everton Miguel possui 
mais de 15 anos de experiên-
cia em empresas de pequeno, 

médio e grande porte, como 
analista e consultor contábil  
e, por todo este período, re-
alizou trabalhos contábeis, 
financeiros, tributários e re-
dução de custos, com foco na 
eficiência da gestão contábil.

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

EVERTON - É uma res-
ponsabilidade muito grande, 
considerando a dificuldade fi-
nanceira que o município atra-
vessou nos últimos anos. Mas, 
com muito trabalho e hones-
tidade, tudo está sendo supe-
rado. Dentre os maiores desa-
fios, classifico: a arrecadação 
municipal, empresas gerando 
valor adicionado, economia 
municipal, comércio aquecido, 
o que influencia diretamente 
em receitas financeiras ao erá-

rio. Consequentemente, tudo 
isso retorna aos munícipes 
através de melhorias, Saúde, 
Educação, Segurança, Infraes-
trutura e outros.

NOSSA FOLHA - Em sua 
opinião, quais são as medidas 
prioritárias para melhorar os 
resultados e quais delas po-
derão ser feitas já em 2021?

EVERTON - As medidas 
são a atualização de leis, o au-
mento do Distrito Industrial e 
as políticas de incentivos fis-
cais. Podendo ser realizada, a 
curto e a médio prazos, a atua-
lização de leis.

NOSSA FOLHA - Quais 
qualidades lhe ajudarão a li-
derar e alcançar resultados 
diferenciados e satisfatórios 
na Secretaria?

EVERTON - Entendo que, 
nos dias atuais, onde nos de-
paramos com instabilidade 
financeira e política do País, 
além de incertezas econô-
micas, pandemia, empresas 
multinacionais fechando, mi-
croempresas com dificuldades 
financeiras, é preciso ter mui-
ta responsabilidade atrelada 
ao conhecimento técnico para 
conduzir diretrizes e tomadas 
de decisões.

NOSSA FOLHA - Conside-
rações finais:

EVERTON - Agradeço o 
jornal Nossa Folha pela opor-
tunidade de apresentarmos as 
medidas que serão necessárias 
para o desenvolvimento futu-
ro, certamente sólido e estável, 
da Tietê que tanto amamos!

Divulgação PMT

Formado em Engenharia 
Civil pela Escola de Engenharia 
de Piracicaba (EEP) desde 2016 
e pós-graduando em Infraes-
trutura de Saneamento Básico 
do Centro de Pós-Graduação 
da Fundação Municipal de 
Ensino de Piracicaba, Álvaro 
Floriam Gebraiel Bellaz é o se-
cretário municipal de Obras e 
Planejamento, da Prefeitura de 
Tietê neste segundo governo 
do prefeito Vlamir Sandei. Co-
nheça mais sobre ele.

NOSSA FOLHA - Como 
é comandar a Secretaria de 
Obras e Planejamento e, hoje, 
quais são os três maiores de-
safios da pasta e por quê?

ÁLVARO - A Secretaria 
de Obras e Planejamento tem 
como principal objetivo orde-
nar, disciplinar e planejar a 
ocupação do perímetro urba-
no do município, tarefa esta 
que, apesar de trazer consigo 

grandes responsabilidades, 
também é gratificante, tendo 
em vista a minha formação 
acadêmica como engenheiro 
civil, a qual me dediquei quase 
que exclusivamente à área de 
planejamento urbano.

Como três maiores desa-
fios, posso citar os seguintes 
assuntos:

1º) Viabilização dos emis-
sários e estações de tratamen-
to de esgoto, trabalho este 
realizado junto ao Serviço Au-
tônomo Municipal de Água e 
Esgoto (Samae) e à Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa);

2º) Elaboração do novo 
Plano Diretor Municipal junto 
da atualização da legislação vi-
gente, medida extremamente 
necessária para, juntamente 
do novo sistema de tratamen-
to de esgoto, atrair mais inves-
timentos residenciais e indus-
triais ao município;

3º) Melhoria nas infraes-

truturas urbanas, sendo elas 
equipamentos comunitários 
como: escolas, creches e pos-
tos de Saúde, bem como equi-
pamentos urbanos, pontes, 
parques, pista de caminhada e 
áreas de lazer.

NOSSA FOLHA - Em sua 
opinião, quais são as medidas 
prioritárias para melhorar os 
resultados e quais delas po-
derão ser feitas já em 2021?

ÁLVARO - Para 2021, esta-
mos focados em obras essen-
ciais para o município, obras 
que melhorem a qualidade de 
vida do cidadão. Também res-
salto que todos os itens elen-
cados acima têm previsão de 
início ainda este ano.

NOSSA FOLHA - Quais 
qualidades ajudarão a liderar 
e alcançar os resultados dife-
renciados e satisfatórios na 
Secretaria?

ÁLVARO - Além do cons-
tante comprometimento com 
o desenvolvimento do municí-
pio, é sempre tratar os assun-
tos de forma ética e impessoal. 
Possuo o conhecimento técni-
co e a paixão pela área em que 
atuo. Isso é fundamental!

NOSSA FOLHA - Conside-
rações finais.

ÁLVARO - Apesar dos 
grandes desafios a serem en-
frentados, tenho plena cons-
ciência de que estamos no 
caminho certo ao trabalhar de 
forma técnica e criteriosa para 
o desenvolvimento urbano, 
econômico e sustentável do 
município.

Everton Ricardo de Almeida Miguel responde 
pela Secretaria Municipal de Finanças

Álvaro Floriam Gebraiel Bellaz comanda
a Secretaria de Obras e Planejamento

Pedro Persone é exonerado da Secretaria de Cultura 
para voltar ao Conservatório e Jetro Souza assume

ALTERAÇÕES

Bacharel em Música Instru-
mento pela Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp) 
desde 1991, Pedro Persone, 
mestre em Artes Musicais, em 
1996, pela Unicamp e doctor 
of musical arts, em 2006, pela 
Boston University College of 
Fine Arts., no início deste ano, 
no novo governo do prefeito 
Vlamir Sandei (PSDB), em Tie-
tê, assumiu como secretário 
municipal de Cultura e Turis-
mo. 

Pós-doutorado pela Univer-
sidade Estadual Paulista “Júlio 
de Mesquita Filho” - Instituto 
de Artes, desde 2010, além de 
Pós-doutorado pela Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras 
de Ribeirão Preto (USP) desde 
2016, foi exonerado, em 25 
de janeiro, por meio da Porta-
ria 17.108/2021 publicada no 
Diário Oficial do município.

“Ao fim de 2020, recebi o 
honroso convite para integrar 
o secretariado do prefeito 
Vlamir Sandei, assumindo a 
pasta de Turismo e Cultura, o 
que, de pronto, aceitei. Entre-
tanto, com a mudança na ges-
tão do Conservatório Dramá-
tico e Musical “Dr. Carlos de 
Campos”, de Tatuí, a nova OS 
me convidou para continuar 
no cargo de assessor pedagó-
gico, função que vinha exer-
cendo desde o ano de 2018. 
Avaliando onde eu seria mais 
útil, concluí que continuando 
no Conservatório poderia co-

laborar, ainda que voluntaria-
mente, com o novo secretário 
municipal, uma vez que o 
projeto proposto ao prefeito 
será de extrema valia para o 
município de Tietê. Continuo 
com meu coração em Tietê e 
espero que a Cultura e o Tu-
rismo floresçam de maneira 
cada vez mais inclusiva, mos-
trando todo o potencial que a 
cidade tem. Em minha rápida 
passagem pela Secretaria Mu-
nicipal de Turismo e Cultura, 
gostaria de agradecer mui-
to aos demais secretários, à 
equipe da minha pasta, da 
Biblioteca Municipal, da Fait e 
do Parque Ecológico e, princi-
palmente, ao prefeito Vlamir 

Sandei”, destacou Pedro Per-
sone.

Em substituição, em 26 de 
janeiro, através da Portaria 
17.110/2021, assumiu o car-
go o músico Jetro França de 
Souza, que desde então pas-
sou a responder pela Secre-
taria Municipal de Turismo e 
Cultura.

Formado em Processa-
mento de Dados, Jetro França 
de Souza cursou o Ensino Mé-
dio na escola estadual “Plínio 
Rodrigues de Morais”.

Amante do voleibol, o atu-
al secretário integrou a equi-
pe de vôlei, do treinador Juca 
da Silveira, e levou o nome 
de Tietê a dois vice-campeo-

natos regionais e aos Jogos 
Abertos.

Além disso, artistica e 
profissionalmente, é funda-
dor da Escola de Música “Ca-
margo Guarnieri”, localizada 
no município de Tietê, e da 
empresa de eventos musicais 
Black Tie Música para Even-
tos, pela qual já produziu 
repertório para mais de dois 
mil casamentos e festas em 
Tietê e região, inclusive em 
São Paulo e Rio de Janeiro.

 Desde muito jovem, Jetro 
França de Souza voltou-se 
à música, participando dos 
concorridos festivais realiza-
dos, na época, pela direção 
da Escola “Plínio”. Desde lá, 
cultiva a Música Popular Bra-
sileira (MPB) entre a família, 
os amigos e o público, junto 
do seu inseparável violão.

De acordo com a Prefei-
tura de Tietê, a Jetro Franca 
de Souza competirá planejar, 
coordenar, apoiar, desenvol-
ver e avaliar toda a política 
de incentivo ao Turismo do 
município, assim como admi-
nistrar o roteiro turístico da 
cidade, que é rica em recur-
sos naturais, além de propor 
e realizar convênios e inter-
câmbios de Turismo. 

Também caberá a Jetro 
Franca de Souza adminis-
trar, propor e apoiar todas 
as ações culturais que valori-
zem as tradições, as artes e o 
folclore local.

Divulgação PMT e Denival de Lima

 Pedro Persone ficou
à frente da secretaria 

por 25 dias

Jetro Souza foi 
designado para o cargo 

em 26 de janeiro

Serviços e Semades unem-se 
para deixar Tietê limpa

AÇÕES PRIORITÁRIAS

Com o objetivo de deixar 
Tietê mais limpa, os secretá-
rios municipais Luís Gonzaga 
Carniel (Serviços) e Rodrigo 
de Andrade Módolo (Semades) 
assumiram, na última semana, 
a importante responsabilidade 
de priorizar as ações, em toda 
a cidade, que colaborem com 
as necessidades da população. 

De acordo com o secretário 
Carniel, as ações de limpeza e 
manutenção caminham para 
a conclusão nas áreas central, 
além do Jardim Bonanza, Povo 
Feliz e Cohab.

Já o secretário Rodrigo Mo-
dolo destacou que a pasta de 
Meio Ambiente, Agricultura e 
Desenvolvimento Sustentável 
tem papel fundamental na rea-
lização da poda dos arbustos e 
está atuando em consonância 
com a Secretaria de Serviços, 

que já colocou em funciona-
mento a máquina trituradora 
de galhos. 

“Com a aquisição da má-
quina trituradora, o número 
de homens e caminhões usa-
dos na operação cata-galhos 
diminuirá consideravelmente, 
além disso, proporcionará re-
dução no acondicionamento 
do material, que, futuramente, 
poderá servir como composta-
gem para adubação das áreas 
públicas”, acrescentou Rodri-
go Módolo.

O secretário ressaltou, ain-
da, que o entrosamento entre 
a Semades e a Secretaria de 
Serviços torna as operações 
planejadas, mais eficientes, 
contando, inclusive, com fer-
ramentas tecnológicas do Sis-
tema de Informações Geográ-
ficas (SIG).

Divulgação PMT

Operação pretende contemplar todos os bairros



No documento, destacam-se o custo de tratamento por paciente e os pontos positivos e negativos adotados por cada município

COVID-19

TCE-SP divulga relatório de gastos das Prefeituras
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Município CERQUILHO

Período 05/2020

Período 09/2020

Período 06/2020

Período 10/2020

Período 07/2020

Período 11/2020

Período 08/2020

Período 12/2020

Município TIETÊ

Período 05/2020

Período 09/2020

Período 06/2020

Período 10/2020

Período 07/2020

Período 11/2020

Período 08/2020

Período 12/2020

O Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCE-SP) 
divulgou um levantamento 
com os valores que cada Pre-
feitura recebeu para o enfren-
tamento da covid-19. Os nú-
meros do Painel de Gestão de 
Enfrentamento são de maio a 
dezembro e, neste documen-
to, mostrou que, em 2020, 
os 644 municípios paulistas 
jurisdicionados (exceto a Ca-

pital) e o Governo do Estado 
destinaram, juntos, R$10,17 
bilhões no enfrentamento à 
covid-19.

De acordo com o TCE-SP, 
entre março e dezembro do 
ano passado, o Governo Esta-
dual investiu R$5,27 bilhões, 
enquanto as Prefeituras aplica-
ram R$4,90 bilhões em gastos 
com a pandemia. Os valores 
são advindos de repasses dos 

Governos Estadual e Federal.
As informações, atuali-

zadas em 21 de janeiro pela 
Corte de contas paulista e com 
base em dados apurados junto 
às administrações municipais 
e ao Estado até 31 de dezem-
bro de 2020, estão disponíveis 
para consulta e download na 
forma de planilhas, por meio 
do Painel de Gestão de Enfren-
tamento. 

A ferramenta, que permite 
ao usuário acompanhar online 
a utilização dos recursos no 
combate à pandemia, pode ser 
acessada pelo link www.tce.sp.
gov.br/covid19.

TRANSFERÊNCIAS X AR-
RECADAÇÃO - Em um cenário 
em que mais de 95% das cida-
des do Estado de São Paulo se 
encontram em situação emer-
gencial ou em estado de cala-

midade pública decretada, e 
com o registro de um déficit de 
arrecadação de mais de R$3,6 
bilhões em relação ao previsto 
para 2020, os gestores munici-
pais têm se utilizado de recur-
sos transferidos pela União e 
pelo Tesouro do Estado para o 
combate à covid-19.

Ainda de acordo com infor-
mações do TCE-SP, até o fim 
de 2020, o Governo Federal 

destinou R$4,3 bilhões em re-
cursos para as Prefeituras pau-
listas usarem em ações contra 
o novo coronavírus. 

Também segundo infor-
mou o TCE-SP, este valor é 
cerca de oito vezes maior que 
o montante dedicado pelo Es-
tado, que enviou aproxima-
damente R$542 milhões aos 
municípios por meio de trans-
ferências.

Considerando os dados do 
Painel de Gestão de Enfrenta-
mento da covid-19 do TCE-SP 
referente ao período de maio 
a dezembro de 2020, Tietê, 
que tem uma população de 
42.076, divulgou os seguintes 
dados:

Em maio, a cidade tinha co-
letado 36 exames e registrava 
13 casos e nenhum óbito. Nes-
te referido mês, eram 69,23% 
os recuperados. Apesar disso, 
o relatório também mencio-
nou que a cidade ainda não 
tinha criado um Plano de Con-
tingência Orçamentária, no 

entanto, fez a divulgação de 
todos os atos, receitas e des-
pesas no Portal da Transpa-
rência e distribuiu a merenda 
escolar para alunos carentes 
durante o período de suspen-
são das aulas presenciais.

Em junho, Tietê registrou 
70 casos de covid-19 e tinha 
três óbitos com 442 exames 
coletados. Neste período, o 
município estava com 4,29% 
de letalidade e 62,86% de pes-
soas recuperadas. Por outro 
lado, neste mês já possuía o 
Plano de Contingência Orça-
mentária, porém, não distri-

buiu a merenda escolar para 
alunos carentes.

Em julho, a cidade já al-
cançava a marca de 229 ca-
sos de covid-19, sete óbitos e 
1.111 exames coletados. Nes-
te mês, a taxa de letalidade 
foi de 3,06% com o registro 
de 31,44% recuperados, sendo 
que não tinha Plano de Con-
tingência Orçamentária, mas 
fazia a distribuição da meren-
da escolar para alunos caren-
tes.

Em agosto, Tietê estava 
com 469 casos e 13 óbitos e 
tinha 2.535 exames coletados. 

Neste período, a letalidade era 
de 2,77% e a porcentagem de 
pessoas recuperadas era de 
69,94%. Além disso, a cidade 
permanecia sem o Plano de 
Contingência Orçamentária, 
porém, fazia a distribuição da 
merenda escolar para alunos 
carentes.

Em setembro, o município 
tinha coletado 2.719 exames 
e registrava 590 casos e 20 
óbitos. Neste referido mês, 
eram 76,78% os recuperados 
e 3,39% a taxa de letalidade, 
assim como houve a criação 
de um Plano de Contingência 

Orçamentária e a distribuição 
da merenda escolar para alu-
nos carentes.

Em outubro, Tietê regis-
trou 692 casos de covid-19 e 
tinha 25 óbitos com 3.591 exa-
mes coletados. Neste período, 
o município estava com 3,61% 
de letalidade e 91,76% de pes-
soas recuperadas e, ainda, 
possuía o Plano de Contingên-
cia Orçamentária e fazia a dis-
tribuição da merenda escolar.

Em novembro, a cidade já 
alcançava a marca de 767 ca-
sos de covid-19, 26 óbitos e 
4.371 exames coletados. Nes-

te mês, a taxa de letalidade 
foi de 3,39% com o registro de 
94% recuperados, tendo Plano 
de Contingência Orçamentária 
e distribuição da merenda es-
colar. 

Po fim, em dezembro, Tie-
tê estava com 955 casos e 28 
óbitos e tinha 5.283 exames 
coletados. Neste período, a 
letalidade era de 2,93% e a 
porcentagem de pessoas recu-
peradas era de 93,51%. Além 
disso, a cidade tinha o Plano 
de Contingência Orçamentária 
e fazia a distribuição da me-
renda escolar.

O município de Cerqui-
lho, com 48.949 habitantes, 
também teve seus dados di-
vulgados no Painel de Gestão 
de Enfrentamento da covid-19 
do TCE-SP.

De acordo com o informa-
tivo, em maio, a cidade tinha 
coletado 47 exames e registra-
va 21 casos e três óbitos. Nes-
te referido mês, eram 66,67% 
os recuperados e 14,29% de 
letalidade. Apesar disso, o re-
latório mencionou que a cida-
de ainda não tinha elaborado 
um Plano de Contingência Or-
çamentária nem distribuía a 

merenda escolar para alunos 
carentes durante o período 
de suspensão das aulas pre-
senciais. No entanto, fazia a 
divulgação de todos os atos, 
receitas e despesas no Portal 
da Transparência.

Em junho, Cerquilho regis-
trou 78 casos de covid-19 e ti-
nha sete óbitos com 239 exa-
mes coletados. Neste período, 
o município estava com 8,97% 
de letalidade e 75,64% de pes-
soas recuperadas. Neste mês, 
o município já possuía o Pla-
no de Contingência Orçamen-
tária e distribuiu a merenda 

escolar para alunos carentes.
Em julho, a cidade já al-

cançava a marca de 220 ca-
sos de covid-19, 10 óbitos e 
1.538 exames coletados. Nes-
te mês, a taxa de letalidade 
foi de 4,55% com o registro 
de 79,09% recuperados, sendo 
que não tinha Plano de Con-
tingência Orçamentária, mas 
fazia a distribuição da meren-
da escolar. 

Em agosto, Cerquilho esta-
va com 464 casos e 13 óbitos e 
tinha 1.851 exames coletados. 
Neste período, a letalidade era 
de 2,8% e a porcentagem de 

pessoas recuperadas era de 
87,28%. Além disso, a cidade 
permanecia sem o Plano de 
Contingência Orçamentária, 
porém distribuiu a merenda 
escolar para alunos carentes.

Em setembro, o município 
tinha coletado 2.215 exames e 
registrava 688 casos e 15 óbi-
tos. Neste referido mês, eram 
87,5% os recuperados e 2,18% 
a taxa de letalidade, assim 
como estava sem um Plano de 
Contingência Orçamentária, 
no entanto, realizava a distri-
buição da merenda escolar.

Em outubro, Cerquilho 

registrou 798 casos de co-
vid-19 e tinha 17 óbitos com 
2.783 exames coletados. Nes-
te período, o município esta-
va com 2,13% de letalidade e 
97,62% de pessoas recupera-
das e, ainda, sem um Plano de 
Contingência Orçamentária e 
mantendo a distribuição da 
merenda escolar.

Em novembro, a cidade já 
alcançava a marca de 989 ca-
sos de covid-19, 21 óbitos e 
3.848 exames coletados. Nes-
te mês, a taxa de letalidade 
foi de 2,12% com o registro de 
91,51% recuperados, perma-

necendo sem o Plano de Con-
tingência Orçamentária, mas 
sendo feita a distribuição da 
merenda escolar. 

Por fim, no mês de dezem-
bro, o município de Cerquilho 
estava com 1.510 casos de 
covid-19 e 27 óbitos e tinha 
5.093 exames coletados. Nes-
te período, a letalidade era 
de 1,79% e a porcentagem de 
pessoas recuperadas mar-
cava 90,73%. Por outro lado, 
Cerquilho ainda estava sem o 
Plano de Contingência Orça-
mentária, porém distribuiu a 
merenda escolar.
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Considerando os dados do 
Painel de Gestão de Enfrenta-
mento da covid-19 do TCE-SP 
referente ao período de maio 
a dezembro de 2020, Laranjal 
Paulista, que tem 28.516 habi-
tantes, divulgou os seguintes 
dados:

Em maio, a cidade tinha co-
letado 691 exames e registra-
va 28 casos e dois óbitos. Nes-
te referido mês, eram 53,57% 
os recuperados e 7,14% a taxa 
de letalidade. Apesar disso, a 
cidade já tinha criado um Pla-
no de Contingência Orçamen-

tária e um Plano Municipal de 
Enfrentamento, assim como 
fazia a divulgação de todos 
os atos, receitas e despesas 
no Portal da Transparência e 
distribuía a merenda escolar 
para alunos carentes durante 
o período de suspensão das 
aulas presenciais.

Em junho, Laranjal Pau-
lista registrou 91 casos de 
covid-19 e tinha dois óbitos 
com 1.232 exames coletados. 
Neste período, o município 
estava com 2,2% de letalida-
de e 65,93% de pessoas recu-

peradas. Por outro lado, não 
distribuiu a merenda escolar 
para alunos carentes, embora, 
tenha elaborado um Plano de 
Contingência Orçamentária 
e um Plano Municipal de En-
frentamento.

Em julho, a cidade já al-
cançava a marca de 270 casos 
de covid-19, cinco óbitos e 
2.618 exames coletados. Nes-
te mês, a taxa de letalidade 
foi de 1,85% com o registro 
de 83,33% recuperados, sendo 
que não fazia a distribuição 
da merenda escolar para os 

alunos carentes. 
Em agosto, Laranjal Pau-

lista estava com 530 casos 
e cinco óbitos e tinha 4.012 
exames coletados. Neste perí-
odo, a letalidade era de 0,94% 
e a porcentagem de pessoas 
recuperadas era de 77,55%. 
Além disso, a cidade perma-
necia sem a distribuição da 
merenda escolar para alunos 
carentes.

Em setembro, o município 
tinha coletado 5.981 exames 
e registrava 929 casos e seis 
óbitos. Neste referido mês, 

eram 82,45% os recuperados 
e 0,65% a taxa de letalidade, 
assim como não distribuiu a 
merenda escolar.

Em outubro, Laranjal Pau-
lista registrou 1.103 casos de 
covid-19 e tinha seis óbitos 
com 7.444 exames coletados. 
Neste período, o município es-
tava com 0,54% de letalidade 
e 85,77% de pessoas recupera-
das e, ainda, seguia sem dis-
tribuição da merenda escolar.

Em novembro, a cidade já 
alcançava a marca de 1.198 
casos de covid-19, sete óbi-

tos e 7.969 exames coletados. 
Neste mês, a taxa de letalida-
de foi de 0,58% com o registro 
de 90,82% recuperados, sem 
distribuir a merenda escolar. 

Em dezembro, Laranjal 
Paulista estava com 1.431 ca-
sos e 10 óbitos e tinha 9.359 
exames coletados. Neste perí-
odo, a letalidade era de 0,7% 
e a porcentagem de pessoas 
recuperadas era de 89,94%, 
assim como, a cidade seguia 
sem fazer a distribuição da 
merenda escolar para os alu-
nos carentes.

Município JUMIRIM

Período 05/2020

Período 09/2020

Período 06/2020

Período 10/2020

Período 07/2020

Período 11/2020

Período 08/2020

Período 12/2020

Município LARANJAL PAULISTA

Período 05/2020

Período 09/2020

Período 06/2020

Período 10/2020

Período 07/2020

Período 11/2020

Período 08/2020

Período 12/2020

O município de Jumirim, 
que tem uma população de 
3.367 pessoas, também cons-
ta no Painel de Gestão de En-
frentamento da covid-19 do 
TCE-SP.

Segundo o informativo, em 
maio, a cidade não registrava 
nenhum caso e tinha coletado 
66 exames. Apesar disso, o re-
latório mencionou que Jumi-
rim ainda não tinha elaborado 
um Plano Municipal de En-
frentamento, mas distribuía a 
merenda escolar para alunos 
carentes em razão da suspen-

são das aulas presenciais. No 
entanto, fazia corretamente a 
divulgação de todos os atos, 
receitas e despesas no Portal 
da Transparência.

Em junho, Jumirim regis-
trou três casos de covid-19 
e 96 exames coletados, sem 
óbito, tendo 33,33% recupera-
dos. Neste período, o municí-
pio permanecia sem um Plano 
Municipal de Enfrentamento, 
mas promovia a distribuição 
da merenda escolar.

Em julho, a cidade já al-
cançava a marca de 27 casos 

de covid-19, 324 exames co-
letados, porém não registrava 
óbitos. Neste mês, a taxa de 
recuperados continuava em 
33,33%, sendo que continuava 
sem o Plano Municipal de En-
frentamento, mas distribuía a 
merenda escolar para os alu-
nos carentes. 

Em agosto, Jumirim estava 
com 51 casos e 630 exames 
coletados, sem óbitos. Neste 
período, a porcentagem de 
pessoas recuperadas era de 
86,27%. Apesar disso, a cida-
de permanecia sem o Plano 

Municipal de Enfrentamento, 
porém mantinha a distribui-
ção da merenda escolar.

Em setembro, o município 
tinha coletado 780 exames 
e registrava 84 casos e o seu 
primeiro óbito. Neste referido 
mês, eram 85,71% os recupe-
rados e 1,19% a taxa de letali-
dade, assim como estava sem 
o Plano Municipal de Enfren-
tamento, no entanto, distri-
buía a merenda escolar para 
os alunos carentes.

Em outubro, Jumirim re-
gistrou 88 casos de covid-19 

e tinha um óbito com 815 
exames coletados. Neste perí-
odo, o município estava com 
1,14% de letalidade e 98,86% 
de pessoas recuperadas e, 
ainda, não tinha o Plano Mu-
nicipal de Enfrentamento, po-
rém manteve a distribuição da 
merenda escolar.

Em novembro, a cidade já 
alcançava a marca de 90 ca-
sos de covid-19, um óbito e 
884 exames coletados. Neste 
mês, a taxa de letalidade foi 
de 1,11% com o registro de 
96,67% recuperados, agora já 

tendo um Plano Municipal de 
Enfrentamento, e dando con-
tinuidade à distribuição da 
merenda escolar para os alu-
nos carentes. 

Em dezembro, Jumirim 
estava com 173 casos e um 
óbito e tinha 1.199 exames 
coletados. Neste período, a 
letalidade era de 0,58% e a 
porcentagem de pessoas recu-
peradas era de 92,49%. Tam-
bém tinha elaborado o Plano 
Municipal de Enfrentamento e 
fazia a distribuição da meren-
da escolar.
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Por meio de medida judicial, 5,1 mil escolas ficam autorizadas a iniciar o ano letivo a partir da segunda, 8 de fevereiro

Justiça autoriza retorno às aulas na Rede Estadual
EDUCAÇÃO

Conselho de Educação recomenda aulas remotas

DEVIDO À PANDEMIA

Em reunião na última se-
mana, o Conselho Municipal 
de Educação de Tietê, através 
do seu presidente Jorge Ce-
sar, decidiu pelo não retorno 
presencial das aulas na Rede 
Municipal local devido à pan-
demia da covid-19. “Como 
todas as questões que envol-
vem a doença continuam as 
mesmas, o distanciamento 
social ainda se faz necessá-
rio e, principalmente, não há 
previsão de imunização por 
meio da vacinação para os 
profissionais da Educação e, 
por esse motivo, não há res-
guardo da saúde de todos os 
envolvidos”, comentou o pre-
sidente do Conselho Munici-
pal de Educação.

Além disso, ele também 
apontou a realização de uma 
pesquisa da Secretaria Muni-
cipal de Educação junto aos 
pais e/ou responsáveis pelos 

alunos, cujo resultado apre-
sentado apontou que a maio-
ria (64%) estava preocupada 
com a saúde dos estudantes e, 
consequentemente, das pes-
soas com os quais os mesmos 
mantêm contato.

“Após estudos e novas 
discussões, conclui-se que os 
municípios que possuem o 
Sistema de Ensino e Conse-
lhos Municipais de Educação 
têm autonomia para a decisão 
de retorno quando estabeleci-
do pelo Governo Estadual ou 
o não retorno presencial no 
presente momento, como de-
termina o Decreto Estadual”, 
revelou Jorge Cesar.

Ainda segundo o presi-
dente do Conselho Municipal 
de Educação de Tietê, o cole-
giado local respeita a decisão 
de outros Conselhos e Secre-
tarias de Educação, contudo, 
entende que a decisão do re-

torno, mesmo após ouvido os 
responsáveis, deverá ser uma 
posição exclusiva do chefe 
do Poder Executivo, levando 
em consideração a proteção à 
saúde e à vida da população, 
haja vista que um dos princí-
pios do Direito Administrati-
vo é que o interesse público 
ou coletivo se sobrepõe ao in-
teresse particular/individual.

“Desse modo, o Conselho 
Municipal de Educação reco-
menda à Secretaria de Edu-
cação de Tietê o não retorno 
presencial das atividades 
escolares do Sistema Munici-
pal de Educação, mantendo 
a mesma forma remota até o 
dia 16 de abril de 2021 e, após 
essa data, de forma híbrida 
(parte remota e parte presen-
cial), se houver condições sa-
nitárias para isso”, informou 
Jorge Cesar.

Contudo, o Conselho Mu-

nicipal de Educação solici-
tou à Secretaria Municipal de 
Educação ações para evitar o 
abandono e evasão escolar; 
garantia do acesso aos meca-
nismos de ensino e de apren-
dizagem de todos os alunos, 
inclusive aos que não dispõem 
de ferramentas tecnológicas; 
acompanhamento dos alunos 
público-alvo da Educação Es-
pecial, nas escolas, professo-
res e profissionais; elaboração 
de um plano de ação, visando 
a recuperação das aprendiza-
gens dos alunos do corrente 
ano letivo; os registros esco-
lares, principalmente para 
a garantia da carga horária 
prevista em lei para os anos 
finais da Educação Infantil e 
do Ensino Fundamental re-
gular; e os protocolos para o 
retorno presencial, quando as 
autoridades sanitárias assim 
decidirem.

O Governo do Estado re-
verteu a decisão judicial que 
suspendia o retorno das aulas 
presenciais para esta segun-
da, 8 de fevereiro. A decisão 
foi proferida na sexta, 29 de 
janeiro, pelo presidente do 
Tribunal de Justiça de São Pau-
lo (TJ-SP), Geraldo Francisco 
Pinheiro Franco. Com isso, as 
5,1 mil escolas da rede estadu-
al ficam autorizadas a iniciar o 
ano letivo a partir do dia 8.

ETEC - Nesta semana, após 
reuniões e planejamentos das 
equipes de docentes, coorde-
nadores e gestão, a Etec “Dr. 
Nelson Alves Vianna, de Tie-
tê, anunciou nas redes sociais 
que a referida unidade escolar 
retoma as aulas na segunda, 8 
de fevereiro, de forma remota, 
ou seja, online, via plataforma 
Microsoft Teams.

Ao acessar o site etectiete.
com.br/noticia/teams, o aluno 
saberá como baixar o progra-
ma para ingressar no ensino 
remoto. Já os novos alunos re-
ceberão suas contas de e-mails 
institucionais (@etec) até hoje, 
5 de fevereiro, por meio do 
sistema interno da Etec, jun-
to aos endereços eletrônicos 
de cada um. Em seguida, eles 
devem seguir todas as instru-
ções do e-mail recebido para 

acessar as informações e co-
nhecer os benefícios do Pacote 
Office da Microsoft, além das 
instruções de como acessar 
ou trocar a senha temporária 
pela definitiva, além de demais 
orientações.

Os horários serão assim: às 
7h30 será a vez da aula inaugu-
ral dos primeiros semestres de 
ETIMs, DS e ADM; às 13 horas 
para o 1º NovoTEC Química e, 
às 19 horas, para os primeiros 
módulos dos Técnicos Notur-
nos em ADM, RH e Química.

Em Tietê, até o fechamento 
desta edição, a Secretaria Mu-
nicipal de Educação não havia 
respondido os questionamen-
tos enviados  por este semaná-
rio sobre o retorno das aulas 
presenciais.

 COMUNICADO - Em Cer-
quilho, o início do ano letivo 
na Rede Municipal de Ensino 
será em formato remoto, se-
gundo divulgado pela Secre-
taria de Educação e Cultura. O 
começo das aulas, de acordo 
com o cronograma, ocorreu 
nesta sexta, 5 de fevereiro. 

Conforme ocorrido du-
rante o ano letivo de 2020, os 
alunos das escolas municipais 
deverão acessar a Plataforma 
Iônica. Já os pais dos alunos 
recém-chegados na Rede Mu-

nicipal de Ensino e nas escolas 
deverão buscar os novos aces-
sos, juntamente à direção da 
unidade escolar escolhida. 

Já as aulas na modalidade 
híbrida, ou seja, parte presen-
cial e parte remota, estão pre-
vistas para o próximo mês de 
março, com regulamentos e 

normas específicas a serem di-
vulgadas em breve e que deve-
rão ser seguidos por todos os 
envolvidos.

Em Cerquilho, a Secretaria 
Municipal de Educação orien-
tou pais e responsáveis que, 
por enquanto, não há solici-
tações de compra de material 

escolar, principalmente, de 
mochilas, sacolas e lancheiras 
para o ano letivo de 2021.

“Pedimos atenção para que 
não ocorram compras sem as 
devidas orientações sanitá-
rias, afinal, como se sabe, as 
rotinas vivenciadas antes da 
pandemia deverão ser ajusta-

das para garantir segurança de 
saúde dos alunos, professores 
e comunidades. Em tempo, di-
vulgaremos as orientações às 
famílias, quanto às adaptações 
e normas do ensino presencial 
híbrido”, comunicou a Secreta-
ria Municipal de Educação.

CRECHES - Por sua vez, a 
Prefeitura de Cerquilho, atra-
vés da Secretaria de Educação 
e Cultura, informou que a ins-
crição para as creches munici-
pais ocorrerá até as 17 horas 
desta segunda, 7 de fevereiro.

Os interessados em realizar 
o cadastro, deverão acessar o 
formulário eletrônico, através 
do link encurtador.com.br/
bgmBY. Durante o cadastro, 
os pais ou responsáveis deve-
rão preencher todos os dados 
pessoais obrigatórios e ane-
xar Certidão de Nascimento e 
comprovante de endereço.

Após as inscrições, os pais 
ou responsáveis serão convo-
cados por telefone para reti-
rada da vaga, de acordo com 
a ordem de inscrição do for-
mulário eletrônico. Em caso de 
dúvida, entre em contato com 
a Secretaria de Educação pelo 
telefone (15)3384-8333. Cabe 
lembrar que, para preencher o 
formulário eletrônico, é preci-
so ter uma conta Google.

Em Tietê, a Escola Estadual “Plínio Rodrigues de Morais” deve seguir a 
determinação a partir da segunda, 8 de fevereiro

Denival de Lima

Junior Regonha cobra informações sobre escrituras

CASO COHAB

Na primeira sessão ordi-
nária do ano, realizada na ter-
ça, 2 de fevereiro, na Câmara 
Municipal de Tietê, o vereador 
Junior Regonha (MDB) apre-
sentou requerimento no qual 
solicita informações da Com-
panhia de Habitação Popular 
de Campinas (Cohab) quanto 
à liberação das escrituras pú-
blicas dos mutuários proprie-
tários de imóveis do bairro 
Cohab, em Tietê.

Segundo o vereador, o 
pedido se justifica e é per-
tinente pelo fato de que, no 
fim do ano passado, a Cohab 
Campinas manifestou-se pu-
blicamente aos mutuários e 
adquirentes de imóveis que 
iniciaria a convocação de to-
dos para a emissão e liberação 
da escritura pública definitiva 
de suas propriedades, porém, 

até o presente momento, isto 
não ocorreu.  

“São diversas famílias que 
adquiriram o seu imóvel e qui-
taram o financiamento, mas 
ainda não receberam as es-
crituras públicas, o que lhe é 
garantido pela lei e vem sendo 
reconhecido reiteradamente 
pelo Poder Judiciário. Todos 
devem recordar que o mutuá-
rio da Cohab, após quitar o seu 
financiamento, passou a ter 
negada a sua escritura pública, 
pois a companhia de habitação 
alega que há um saldo residual 
destes financiamentos e exigia 
o pagamento destes valores 
como condição para emissão 
das escrituras. Muitos que 
ajuizaram ações vêm obtendo 
vitória no Poder Judiciário e o 
juiz tem obrigado a Cohab a 
emitir as escrituras, pois reco-

nhece que este eventual saldo 
devedor não deve ser atribuído 
ao mutuário, mas sim ao segu-
ro que foi contratado e já pago 
pelo próprio mutuário quando 
ele contraiu o financiamento 
e que tinha como finalidade 
exatamente cobrir eventuais 
valores residuais decorrentes 
de correções e desvaloriza-
ções monetárias”, comentou 
Regonha. 

Além disso, a Subseção de 
Tietê da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB) iniciou e 
impulsionou, administrativa-
mente, os questionamentos 
junto à Cohab Campinas pe-
dindo a liberação destas escri-
turas sem a exigência de tais 
residuais como é de direito do 
mutuário e já vinha sendo re-
conhecido pelo Judiciário. Até 
que, no final de 2020, a Cohab 

Campinas reconheceu este di-
reito e manifestou que convo-
caria os mutuários e expedirá 
as escrituras. 

“Pedi, ainda, informações 
ao Cartório de Registro de 
Imóveis da cidade quanto à 
baixa da hipoteca e individua-
lização de todas as matrículas, 
pois, também, são providên-
cias de direito dos mutuários. 
É inaceitável a permanência 
desta situação, uma vez que 
nega o direito legítimo do mu-
tuário, além de lhe impor toda 
a insegurança jurídica que de-
corre do fato de não ter a sua 
escritura pública e a matrícula 
individualizada de seu imó-
vel. O problema é de interesse 
público, pois envolve mais de 
500 famílias que se veem pre-
judicadas em seus direitos”, 
concluiu o vereador.

Legislativo abre o ano com 
21 requerimentos e 4 PLs

MANDATO 2021/2024

A primeira sessão ordinária 
de 2021 da Câmara Municipal 
de Tietê ocorreu na terça, 2 de 
fevereiro, com transmissão ao 
vivo pela TV Câmara Tietê, ca-
nal 17 da TVAC, pelo Facebook 
e pelo site camaratiete.sp.gov.
br. Na ocasião, foram apresen-
tados 21 requerimentos e qua-
tro Projetos de Lei (PLs). 

Na abertura do ano cama-
rário, teve requerimento que 
solicitou detalhes sobre o Pla-
no Municipal de Imunização; 
pedido de informações sobre 
a ponte pênsil; aquisição de 
material didático e pedagógico 
para a Secretaria de Educação; 
realização de descontos no 
pagamento do IPTU em 2021 
para os cidadãos que sofreram 

com a perda de renda na pan-
demia; limpeza e dedetização 
da rede de esgoto do Terras 
de Santa Maria e problemas 
enfrentados pela Delegacia de 
Polícia, que estão impedindo a 
emissão de RG, entre outros. 

Um dos destaques dos 
PLs apresentado foi o de nº 
4/2021, que propôs alterações 
no Programa Emergencial de 
Qualificação Profissional e 
Combate ao Desemprego.

Na sessão, o vereador Cláu-
dio Donizete (PSDB) fez uso 
da palavra e pediu a união dos 
Poderes Legislativo e Executi-
vo por Tietê, além de sugerir 
nomes para o comando da Se-
cretaria Municipal de Saúde e 
Medicina Preventiva.

Prova do Concurso Público 
será neste domingo

ANALISTA DE COMUNICAÇÃO

A Câmara Municipal de 
Tietê, sob o comando do pre-
sidente Alfredo Melaré Neto 
(PL), realiza neste domingo, 7 
de fevereiro, a partir das 9 ho-
ras, a prova do Concurso Pú-
blico 01/2020 para a vaga de 
analista legislativo de Comuni-
cação Institucional. 

A abertura dos portões na 
escola estadual “Plínio Rodri-
gues Morais”, ocorrerá às 9 ho-
ras, com fechamento às 9h15. 
Segundo os organizadores, os 
candidatos que se atrasarem 
não poderão entrar e serão 
desclassificados. 

Neste dia, o postulante ao 
cargo deve estar munido do 
documento original com foto, 
comprovante do protocolo de 

inscrição, caneta esferográfica 
azul ou preta, lápis e borracha.

Além disso, o candidato 
que não usar máscara de pro-
teção individual não poderá 
adentrar ao prédio onde ocor-
re o Concurso Público e, conse-
quentemente, acabará desclas-
sificado do certame.

Segundo normas estabe-
lecidas, é recomendável que 
o candidato leve seu próprio 
álcool gel, não sendo naquela 
ocasião permitido consumir 
bebidas e alimentos na fila de 
identificação para evitar a re-
moção da máscara. 

Mais informações sobre 
o deferimento das inscrições 
podem ser obtidas no site rbo-
concursos.com.br.



Vino di Vita - 15 anos com
  o melhor sabor para sua vida.

Mesmo com restrições, número de casos continua a 
aumentar em Tietê e região

Prefeituras informam sobre vacinação contra o novo coronavírus

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

IMUNIZAÇÃO

O último Boletim Epide-
miológico, divulgado por Tie-
tê, Cerquilho, Jumirim e La-
ranjal Paulista, aponta que o 
número de casos por covid-19 
continua a crescer nestes mu-
nicípios.

Vale lembrar, ainda, que os 
exames colhidos pelas Prefei-
turas podem ser de diferentes 
tipos: teste rápido, swab rápi-
do, sorologia (para verificar se 
a pessoa já teve contato com 
o vírus) e SWAB (do cotonete) 
enviado para o Instituto Adol-
fo Lutz (SUS) ou algum outro 
laboratório credenciado.

Considerando isso, até a 
manhã desta sexta, 5 de feve-
reiro, o município de Tietê re-
gistrava 1.374 casos da doença 
e tinha 1.268 curados e 74 em 
recuperação. A quantidade de 
mortes permanece em 29. 

Já Cerquilho tem 2.242 ca-
sos confirmados, 2.025 cura-
dos e 180 pessoas em recu-
peração. O número de mortes 
aumentou e agora é 37 óbitos.

Na vizinha Jumirim, os ca-
sos de covid-19 saltaram para 
199, com o aumento de mais 
uma morte. Agora, o municí-
pio soma dois falecimentos 
em razão da covid-19.

Já Laranjal Paulista registra 
1.763 casos, com 1.540 pesso-
as curadas, 211 em recupera-
ção e 12 óbitos.

Também até esta sexta, 5 
de fevereiro, o Estado de São 
Paulo tinha 53.704 óbitos e 
1.807.009 casos confirmados. 
Deste total, 1.565.915 encon-
tram-se recuperados e 181.708 
já tiveram alta médica.

De acordo com o governo, 
no Estado de São Paulo, 67,8% 

dos leitos seguem ocupados. O 
número de pacientes interna-
dos é de 12.938, sendo 6.993 
em enfermaria e 5.945 em 
Unidades de Terapia Intensiva 
(UTIs).

MAIS DOIS LEITOS - Na 
quarta, 3 de fevereiro, lide-
ranças políticas da região se 
movimentaram nos bastidores 
para que a Diretoria Regional 
de Saúde (DRS-6) obtivesse 
mais leitos para tratamento de 
covid-19.

No total, segundo publicou 
o prefeito de Laranjal Paulista, 
Alcides de Moura Campos Jú-
nior (PSD), para a região, serão 
112 leitos de Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI) e 90 leitos 
de Enfermaria.

Laranjal Paulista, por 
exemplo, terá o aumento de 
dois novos leitos, conforme 

anunciado. Hoje, a Santa Casa  
daquele município conta com 
10 leitos UTI/Covid e, agora, 
somará 12.

VACINÔMETRO - Muni-
cípios da região prosseguem 
na imunização dos moradores 
contra a covid-19. 

Segundo dados atualizados 
do Governo do Estado de São 
Paulo, o município de Tietê já 
vacinou 815 pessoas, seguido 
por Laranjal Paulista, com 494 
munícipes; Cerquilho, 421; e 
Jumirim, 45 cidadãos. 

Os municípios vacinaram 
profissionais da linha de fren-
te no combate ao novo coro-
navírus e demais pessoas que 
trabalham na área da Saúde, 
com doses da CoronaVac e 
Oxford. Os números podem 
ser acessados no site vacinaja.
sp.gov.br/vacinometro.

Em Tietê, conforme o Cro-
nograma e Protocolo do Plano 
Estadual de Imunização, a par-
tir desta segunda, 8 de feverei-
ro, até sexta, dia 12, deverão 
ser vacinados cidadãos acima 
de 90 anos, seguidos pela fai-
xa etária entre 85 e 89 anos, a 
partir de 15 de fevereiro.

Vale lembrar que, respei-
tando as regras, os idosos e 
doentes residentes em asilos e 
clínicas, juntamente dos agen-
tes funerários, já foram imuni-
zados com a primeira dose. 

Sempre que há o recebi-
mento de novas doses e o rei-
nício da vacinação há a comu-
nicação por meio do site tiete.
sp.gov.br. 

Conforme prevê o Plano 
Estadual de Imunização e o 

Ministério da Saúde, todos que 
fazem parte do público-alvo 
devem seguir o cronograma de 
vacinação. “Na oportunidade, 
cada cidadão vacinado respon-
de um questionário eletrônico, 
que é monitorado pelas auto-
ridades estadual e federal, res-
ponsáveis pelo correto uso da 
vacina, seguindo um protocolo 
e datas pré-estabelecidas”, ex-
plicou o secretário interino de 
Saúde e Medicina Preventiva, 
Pedro de Paludeto Pasin.

O registro eletrônico dos 
vacinados deverá estar de 
acordo com as doses encami-
nhadas para o município. 

Até segunda, 1º de feverei-
ro, Tietê tinha recebido 440 do-
ses da CoronaVac e 310 doses 
da Oxford, segundo registro 

no sistema eletrônico do Plano 
de Imunização, conforme es-
tabelece o Protocolo Estadual, 
que determina os grupos prio-
ritários para imunização. Na 
mesma data, foram vacinados 
nutricionistas, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais, bió-
logos, biomédicos, farmacêu-
ticos, odontólogos, fonoaudi-
ólogos, psicólogos, assistentes 
sociais, profissionais da Edu-
cação Física, médicos-veteriná-
rios e os respectivos técnicos e 
auxiliares.

De acordo com a Prefei-
tura, amanhã, 6 de fevereiro, 
será a vez dos acamados que 
já foram cadastrados nas Uni-
dades Básicas de Saúde (UBSs). 
Aqueles não se cadastraram, 
deverão fazê-lo.

Segundo a Secretaria da 
Saúde de Tietê, os profissio-
nais que atuam na linha de 
frente de combate à covid-19 
e já receberam a primeira dose 
da vacina, pelo protocolo es-
tão assegurados para o recebi-
mento da segunda dose. 

Lembrando que continu-
arão sendo vacinados os pro-
fissionais da Saúde (pública e 
privada), representados pelos 
conselhos de classe, assim 
como os profissionais que atu-
am como apoio. 

Em Tietê, a estatística indi-
cou o total de 1.113 trabalha-
dores da Saúde. Deste total, 
750 já foram imunizados e 
outros 363 deverão receber a 
primeira dose da vacina com a 
chegada da nova remessa. “No 

cronograma do Plano São Pau-
lo de Imunização, a vacinação 
da primeira dose aplicada aos 
trabalhadores da Saúde deverá 
ocorrer até hoje, 5 de feverei-
ro. Portanto, o cronograma 
respeita a previsão, sem atra-
so”, esclareceu Pasin.

Ainda conforme determi-
nam as recomendações, a par-
tir da segunda, 8 de fevereiro, 
até sexta, dia 12, deverão ser 
vacinados cidadãos acima de 
90 anos, seguidos pela faixa 
etária entre 85 e 89 anos, a 
partir de 15 de fevereiro.

EM CERQUILHO - Com 
determinações dos Governos 
Federal e Estadual quanto aos 
grupos prioritários da vacina-
ção, a Secretaria de Saúde de 
Cerquilho, através da Vigilân-

cia Epidemiológica, abriu o ca-
dastro para vacinação contra o 
novo coronavírus para idosos 
com 90 anos ou mais.

Portanto, quem tem um 
idoso com esta idade ou mais 
na família, deve ir até a uma  
Unidade Básica de Saúde (UBS) 
de referência e fazer o cadas-
tro para que possa haver a va-
cinação contra a covid-19.

Para isso, é preciso apre-
sentar os seguintes documen-
tos do idoso de 90 anos ou 
mais: cartão SUS, documento 
de identidade com foto e com-
provante de residência.

Passada esta etapa do ca-
dastramento, o próximo pas-
so é a equipe de Saúde entrar 
em contato para transmitir as 
orientações sobre a vacinação.

Autorizado funcionamento 
de atividades comerciais

FLEXIBILIZAÇÃO

O governador João Doria  
(PSDB) anunciou na quarta, 3 
de fevereiro, a suspensão de 
restrições temporárias do Pla-
no São Paulo após a melhora 
de indicadores de controle da 
pandemia em todo o Estado. 
Neste sábado e neste domingo, 
6 e 7 de fevereiro, as Prefeitu-
ras de regiões na Fase Laranja 
poderão liberar atendimento 
presencial de comércios e ser-
viços não essenciais, das 6 às 
20 horas, durante o fim de se-
mana e também em dias úteis.

Na Fase Laranja, acade-
mias, salões de beleza, res-
taurantes, cinemas, teatros, 
shoppings, concessionárias, 
escritórios podem funcionar 
por até oito horas diárias, com 
atendimento presencial limita-
do a 40% da capacidade, com 
início às 6 e encerramento às 
20 horas. Os parques também 
estão liberados nesta fase. 

A venda de bebidas alco-
ólicas em lojas de conveniên-
cia só pode ocorrer entre 6 e 
20 horas, sendo que o consu-
mo local em bares permanece 
proibido. Somente a partir da 
Fase Verde, é que essa comer-
cialização poderá voltar a ser 
feita sem restrições. 

A reclassificação do Plano 
SP está prevista hoje, 5 de fe-
vereiro, com vigência a partir 
da segunda, dia 8. De acordo 
com a classificação atual, 82% 
da população do Estado está 
na Fase Laranja, e 18% na Ver-
melha.

Todos os protocolos sa-

nitários e de segurança para 
os setores econômicos estão 
disponíveis no site saopaulo.
sp.gov.br/planosp. Vale lem-
brar que as Prefeituras que se 
recusarem a seguir as normas 
estabelecidas pelo Governo do 
Estado ficam sujeitas a san-
ções judiciais.

Vale lembrar que os muni-
cípios de Tietê, Cerquilho e Ju-
mirim, que pertencem à Dire-
toria Regional de Saúde (DRS) 
de Sorocaba, seguem as regras 
da Fase Laranja.

Já Laranjal Paulista perma-
nece com maior restrição e o 
comércio, considerado não 
essencial, continua funcionan-
do apenas pelo sistema de de-
livery ou online. Lá o assunto 
é tema de ação judicial, já que 
o Ministério Público do Estado 
proibiu a Prefeitura de flexibi-
lizar as atividades comerciais.

FISCALIZAÇÃO - Em Cer-
quilho, de 11 a 29 de janeiro, 
a Prefeitura, através da Secre-
taria Municipal de Saúde e Pro-
moção Social e da Vigilância 
Sanitária, fiscalizou 86 estabe-
lecimentos, o que resultou em 
11 autos de infração por falta 
de uso de máscara.

Na oportunidade, a Vigi-
lância Sanitária reforçou a im-
portância de todos seguirem 
os protocolos do Ministério 
da Saúde e lembrou que ativi-
dades religiosas de qualquer 
natureza, academia, salões de 
beleza e barbearias são classi-
ficadas como atividades essen-
ciais. 
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Seleção especial de vinhos

Por 31 dias, o tieteense permaneceu hospitalizado em São Paulo e, por conta das complicações, teve trombose e infecção hospitalar

ENTREVISTA

Valeriano venceu a covid-19 e conta esta experiência
Fotos Arquivo pessoal

De 2 a 3 garrafas - 10% de desconto 
Acima de 4 garrafas - 18% de desconto 

Para aproveitar muito. 
Corre que o estoque é limitado.

Valeriano Antonio Pizol 
nasceu em Tietê, em 3 de ju-
nho de 1955. É filho de Rosa-
lina Ghiraldi Pizol e Angelo 
Manoel Pizol. 

Casado com Elsa Maria Se-
rafim Pizol, tem dois filhos: 
Julia Maria Serafim Pizol, de 
24 anos, e Pedro Henrique Se-
rafim Pizol, de 28 anos. 

De profissão projetista, 
trabalha como empresário e 
diretor técnico da Piervale Pro-

cessos Industriais.
Hoje, ele contará sua expe-

riência de quase-morte e como  
venceu a covid-19.

NOSSA FOLHA - Quando 
testou positivo para a co-
vid-19? Como foi todo o pro-
cesso desde a confirmação 
até a cura da doença? Você 
imaginou que passaria por 
tudo o que passou?

VALERIANO - Na primeira 
semana de julho de 2020. Foi 
um processo lento e angus-
tiante, o qual levou 45 dias até 
a minha cura. Nunca imaginei 
que passaria por isso. 

NOSSA FOLHA - Qual foi 
a data da internação e conse-
gue lembrar em que momen-
to percebeu que seu quadro 
era bastante preocupante?

VALERIANO - Fui interna-
do em 7 de julho, em Piraci-
caba, e, depois, em 9 de julho, 
transferido para o hospital 
Oswaldo Cruz, em São Paulo. 
Percebi que meu quadro era 
preocupante quando a médica 
disse que iria me entubar. 

NOSSA FOLHA - Você teve 
sensações e percepções neste 
tempo que esteve hospitali-

zado? Chegou a ficar na UTI? 
Correu risco de morte?

VALERIANO - Por eu ter 
sido entubado, perdi a noção 
do tempo. Sim, corri risco de 
morte, pois tive trombose e in-
fecção hospitalar. 

NOSSA FOLHA - Por quan-
to tempo precisou ficar hos-
pitalizado e quais ensina-
mentos esta experiência lhe 
trouxe?

VALERIANO - Fiquei hos-
pitalizado por 31 dias. Destes, 
24 permaneci entubado. A ex-
periência me fez ter mais gra-
tidão pela vida, por Deus e pe-
los meus familiares e amigos, 
que oraram por mim. 

NOSSA FOLHA - Desde a 
saída do hospital, como tem 
sido sua evolução clínica? Fi-
cou com alguma sequela?

VALERIANO - Depois da 
alta médica, sofri muito com 
dores pelo corpo, tive confu-
são mental, senti muita fra-
queza e dificuldade para me 
locomover. A fisioterapia me 
ajudou muito. Com a graça de 
Deus, não fiquei com sequelas. 

NOSSA FOLHA - Superar 
uma doença como a covid-19, 

que já provocou milhões de 
mortes no mundo, é motivo 
para comemorar. Quando 
tudo isso passar, o que tem 
vontade de fazer?

VALERIANO - Celebrar a 
vida ao lado da minha família 
e meus amigos que torceram 
muito por mim. 

NOSSA FOLHA - A dor da 
perda dos familiares e ami-
gos dos que não resistiram é 
imensa, mas a mesma intensi-
dade tem a felicidade dos que 
se recuperaram. Alguns com 
memórias de sintomas leves, 
outros com lembranças mais 
dolorosas, mas todos certos 
de que venceram uma bata-
lha. Para encerrar, qual é a 
sua mensagem de resiliência, 
fé e esperança?

VALERIANO - Vencer a 
covid-19 me fez uma pessoa 
mais forte e entender que nun-
ca devemos nos entregar, mas, 
sim, persistir com fé e espe-
rança, entendendo que Deus 
não solta nossas mãos. 

Por isso, através do Nossa 
Folha, agradeço aos médicos, 
enfermeiros e todos que ora-
ram por mim, especialmente 
a minha esposa e os meus fi-
lhos, que foram meu alicerce.

Valeriano Pizol
se recuperou após 

45 dias da confirmação 
do teste positivo

Municípios cancelam ponto facultativo do Carnaval

SERVIÇOS MUNICIPAIS

O Governo do Estado de 
São Paulo informou na sexta, 
29 de janeiro, que decidiu não 
conceder o ponto facultativo 
nos dias de Carnaval. 

A decisão segue recomen-
dação do Centro de Contin-
gência do Novo Coronavírus. 
Portanto, o feriado está sus-
penso nas repartições e servi-
ços públicos, que vão ter expe-
diente regular na segunda e na 
terça, 15 e 16  de fevereiro. 

O objetivo é impedir aglo-

merações comuns em festejos 
de Carnaval, bem como evitar 
a circulação de pessoas e pro-
teger vidas em um momen-
to em que casos e óbitos por 
covid-19 avançam em todo o 
Estado.

De acordo com o governa-
dor João Doria  (PSDB), as Pre-
feituras têm a prerrogativa de 
conceder ou não ponto facul-
tativo nos dias de Carnaval aos 
serviços municipais. 

A Prefeitura de Tietê optou 

por seguir as recomendações 
do Governo do Estado e tam-
bém cancelou o ponto faculta-
tivo de Carnaval na segunda e 
na terça, 15 e 16 de fevereiro, 
e, portanto, segue com expe-
diente normal na próxima se-
mana.

Por sua vez, a Prefeitura de 
Cerquilho informou que as re-
partições municipais também 
terão expediente normal, sem 
qualquer alteração ou ponto 
facultativo na semana de Car-

naval.
Apesar da recomendação, 

Jumirim manterá o ponto fa-
cultativo nos dias 15 e 16 de 
fevereiro, conforme prevê o 
Decreto Municipal 1.744/2021. 

Também seguindo a orien-
tação do Governo do Estado, a 
Prefeitura de Laranjal Paulista 
decretou que suspendeu o fe-
riado de Carnaval, na segunda 
e na terça, 15 e 16 de fevereiro, 
assim como determinou expe-
diente normal na quarta, 17.
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Gustavo Ribeiro Rosa 
assopra velinhas nesta 
sexta, 5 de fevereiro, 

e recebe o carinho dos 
pais Elisangela e Eder

A mãe Sueli, o irmão 
João e toda a família 
cumprimentam Maria 
Martins nesta sexta, 

5 de fevereiro

O marido Stefano, os 
pais Cida e Palmiro e 

toda a família felicitam
Taíse Bortoletto nesta 
sexta, 5 de fevereiro

A esposa Flaviana, os 
familiares e amigos
parabenizam Djalma 

Cestarioli nesta sexta, 
5 de fevereiro

Maria Lucia Piasentin 
Salvador vai rasgar 

folhinha nesta sexta, 
5 de fevereiro, com o 
marido Célio e o filho

Sueli Miguel (Bela) vai 
receber os parabéns dos 

filhos Paulo e Juliana, 
dos familiares e dos 
amigos hoje, dia 5

Antônio Teston de 
Almeida Pazotto, filho 

Marcio e Mariana, 
completa três anos nesta 

sexta, 5 de fevereiro

Maria Inês Alexandre 
comemora aniversário 
hoje, 5 de fevereiro. 

Receba os parabéns dos 
amigos deste jornal!

Sônia Maria Stefani 
assopra velinhas nesta 
sexta, 5 de fevereiro, 
e brinda a data com a 
família e os amigos

Amarildo Grando muda 
de idade hoje, dia 5, 

ao lado da esposa Milla 
Vicentim e das filhas 

Mariana e Isadora

Luca Moretti dos Santos 
faz cinco anos hoje, 

dia 5, ao lado dos pais 
Débora e Felipe e dos 

irmãos Matteo e Martina

Renato de Arruda 
Regonha aniversaria 

hoje, dia 5, ao lado da 
esposa Harumi, dos pais 
Geraldo e Luzia e da irmã

Adilson Amorim recebe 
os parabéns da esposa 
Juliane, dos filhos e dos 
familiares nesta sexta, 

5 de fevereiro

Katia Carniel Rui troca 
de idade nesta sexta, 
5 de fevereiro, junto 

do marido Marco e dos 
filhos Ana Carolina e Caio

Professor e mestre Joani 
Corrêa Prestes celebra 
novo ano de vida hoje, 
5 de fevereiro, e recebe 

o carinho dos amigos

Admir Crescêncio de 
Oliveira aniversaria hoje, 
5 de fevereiro, junto da 
esposa Vilma, do filho 
Eduardo e da família

Murilo Sandei muda 
de idade hoje, 5 de 

fevereiro, junto dos pais 
Vlamir e Ana Maria, da 

irmã e do cunhado

Arianne Moniz festeja 
nova idade amanhã, 

dia 6, ao lado dos pais 
Adalberto e Cida, das 
irmãs e dos familiares

Adriana Alves Silva 
comemora mais um 
aniversário neste 

sábado, 6 de fevereiro, 
na companhia da família

Os familiares e amigos
vão cumprimentar 
Emerson Abud pelo 
aniversário neste 

sábado, 6 de fevereiro

A família e os amigos
parabenizam Patrícia 

Silvestrin por mais 
um ano de vida neste 
sábado, 6 de fevereiro

César Dal Pozzo Ercolim 
recebe os parabéns da 
esposa Daiane, do filho 

Mateus e da família 
amanhã, 6 de fevereiro

Maria Eunice Daniel 
faz aniversário neste 

sábado, 6 de fevereiro, 
junto do esposo Valdir, 
dos filhos e dos netos

Bruna Marson Sandei 
assopra velinhas neste 
sábado, 6 de fevereiro, 

com os familiares. 
Receba as felicitações!

Mariana Brun Mondin 
celebra mais um ano 

amanhã, 6 de fevereiro, 
com os pais Neusa e 
Orlando e a família

Bruna Figueiredo 
Evangelista aniversaria 
amanhã, 6 de fevereiro, 
junto dos pais Braulio 

e Carla e da família

Malu Giacon (Godo) 
rasga folhinha neste 

sábado, 6 de fevereiro, 
e recebe o carinho dos

familiares e amigos

Luís Rafael de Souza 
Campos aniversaria 

amanhã, 6 de fevereiro, 
ao lado da esposa Luzia 
e do filho Luís Gustavo 

Karine Meireles vai 
assoprar velinhas neste 
sábado, 6 de fevereiro, 
na companhia do noivo 

Pedro e da família

Silvana Gaiotto Tezotto 
muda de idade neste 

sábado, 6 de fevereiro, 
junto do marido, do 
filho e dos familiares

Ronilse Massarico 
assopra velinhas neste 
sábado, 6 de fevereiro, 
na companhia dos pais, 
dos filhos e da família

Giovana Uliana festeja 
aniversário neste 

domingo, 7 de fevereiro, 
e recebe o carinho dos 

filhos e da família

Enrico Barbosa Modenez 
completa três anos neste 

domingo, dia 7, com 
os pais Isabella e Caio 
Henrique e a avó Josi

A esposa Giselle e os 
filhos Gustavo e Helena

parabenizam Cleber 
Stefani pelo aniversário 

neste domingo, dia 7

Antonella Pilon 
aniversaria amanhã, dia 
6, ao lado dos pais Diego 
e Sabrina e dos irmãos 
João Pedro e Francisco

Fernanda Vaz Tesser
comemorou nova idade 
ontem, 4 de fevereiro, 

na companhia do marido 
Marcelo e do filho Davi



ANIVERSARIANTES

Sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021 17jornalnossafolha.com.br

O brinde deste domingo, 
7 de fevereiro, será 

para Marina Uliana, que 
comemora a data com a 
filha Isabella e a família

Maria Eliza Búfalo recebe 
flores e telefonemas 

pela passagem do seu 
aniversário na segunda, 

8 de fevereiro

Felipe Polastri Biscaro 
vira o calendário na 

terça, 9 de fevereiro, na 
companhia da esposa 

Raquel e da filha Sophia

Waine Souza assopra 
velinhas na segunda, 
8 de fevereiro, junto 

de toda a família.
Receba as felicitações!

Os pais Lucelia e Marcio, 
os familiares e amigos
parabenizam Juliano 
Ricione na próxima 
terça, 9 de fevereiro

Os pais Paulo e Raquel
e os avós Pedro, Maria,

Mário e Rosa parabenizam 
Sabrina de Moura Momi 
na terça, 9 de fevereiro

Fernanda Batistella 
brinda nova idade na 

segunda, 8 de fevereiro, 
com o marido Evandro e 
os filhos Bruno e Diego

Cleusa Basso Bertola 
celebra mais um ano de 

vida na terça, dia 9, 
com o marido Nilson, os 

filhos e os netos

Luiz Henrique muda 
de idade na terça, 9 

de fevereiro, junto da 
esposa Sueli, das filhas 

e dos familiares

Bolo desta segunda, 
8 de fevereiro, será para 
Brazinha Torres, que vai 
receber todo o carinho 
da família e dos amigos

A mãe Luana e as 
irmãs Rhayssa e Maria 
felicitam Camile Vitória 
Campos Caldeira pelos  
15 anos na terça, dia 9

Luzia de Arruda Regonha 
vai aniversariar na terça, 

9 de fevereiro, com o 
marido Geraldo e os 

filhos Renato e Marília

Mariana Denardi Antunes 
celebra aniversário neste 

domingo, dia 7, com o 
marido José Francisco, 
os pais e os familiares

Marcelo Canaveze 
aniversaria  domingo, 
dia 7, junto da esposa 
Fabiana e dos filhos 

Julia, Ana Laura e Diego

Luciana Tomazela Tonon 
troca de idade neste 

domingo, 7 de fevereiro, 
ao lado do marido, da 
filha e dos familiares

Miguel Peev de Jesus, 
filho da dra. Daniele e 

Leonardo, completa seis 
anos neste domingo, 

7 de fevereiro

A esposa Camila e os 
filhos Luiz Henrique e 

Rafael felicitam Adriano 
Luvizotto nesta segunda, 

8 de fevereiro

Avimar de Oliveira 
aniversaria na segunda, 
dia 8, junto da esposa 
Marlete, das filhas, dos 

netos e do genro

Natália Coan muda de 
idade na segunda, 

8 de fevereiro, e brinda 
a data com o marido 
Murilo e familiares

João Pedro Vire Vicentin 
completa 14 anos na 

terça, 9 de fevereiro, ao 
lado do pai Thiago, da 
mãe Mariana e família

Os filhos André e 
Carolina, a família e os 
amigos parabenizam 

José Manoel Souto neste 
domingo, 7 de fevereiro

Lourdes Araci Pizzol 
Grigolon rasga folhinha 
na segunda, dia 8, ao 
lado do marido Luiz 

Sebastião e da família

Edvaldo Ramalho 
(Kavalo) assopra 

velinhas na terça, 9 de 
fevereiro, e festeja com 
a esposa Lili e família

Patrícia da Silveira 
celebra novo ano na 
terça, 9 de fevereiro, 

com o filho Enzo, os pais, 
o irmão e toda a família

Ieda Maria Bufon Gaiotto 
celebra nova idade neste 
domingo, 7 de fevereiro, 
na companhia do marido 
Giovani e dos familiares

Alessandra Tirolt Fré 
festeja nova idade na 

segunda, 8 de fevereiro, 
ao lado do marido Nilton, 
da filha Nina e familiares

Silvinho Roareli festeja 
aniversário na segunda, 

8 de fevereiro, na 
companhia da esposa 

Marisa e dos familiares

Eder Rosa apaga 
velinhas na quarta, dia 
10, e brinda junto da 
esposa Elisangela e 

do filho Gustavo

Vitória Lago Mazzer 
vai rasgar folhinha na 
terça, 9 de fevereiro, 

ao lado dos pais Kiko e 
Margarete e familiares

Wado Sandei comemora 
aniversário na terça, 
9 de fevereiro, com a 
esposa Ana Maria e os 
filhos Junior e Pedro

Tomás Gomes de Moraes 
Ruy troca de idade na 
terça, dia 9, junto da 
namorada Fabiana, 

dos pais e dos irmãos

Bolo da quarta, 10 de 
fevereiro, será para 

Edvaldo Brunheroto, que 
festeja com a esposa 

Rosilaine e o filho Enrico

A mãe Fabíola, a 
irmã Laís e a família 
parabenizam Júlia 
Bonventi Nunes na 

quarta, 10 de fevereiro

José Vicente Pissinato 
aniversaria na quarta, 
10 de fevereiro, junto 
das filhas Rafaela e 
Giovana e familiares

Helena Pereira Sutilo 
festeja três anos na 

quarta, dia 10, com os 
pais Paulo e Noelma, a 
irmã Celeste e família

Os pais Amaury e 
Josiane e a irmã Yasmin 

parabenizam Pablo 
Guilherme na quarta, 

10 de fevereiro

Kleber Brizotti assopra 
velinhas na quarta, 
10 de fevereiro, na 

companhia do marido 
Fábio e dos familiares

Max Nicolosi Foltran 
festeja aniversário na 
quarta, dia 10, ao lado 
da esposa Carina e dos

filhos Bruno e Victor

Graziela Bruning 
completa nova idade na 
quarta, 10 de fevereiro, 

ao lado do marido 
Marcus e do filho Rafael

Maria Cândida Lourenço 
completa 98 anos na 
quarta, dia 10, com o 

filho Dalmo, a nora Iza, 
os netos e os bisnetos

Flávia Subitoni 
comemora mais um ano 

de vida na quarta, 
dia 10, com os pais Luiz 
Américo e Maria Helena

Laura Sebastiani faz 21 
anos na quarta, dia 10, 
na companhia dos pais 
Tato e Cristiane e do 

namorado Gabriel
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Theo Camargo Marcon 
completa nove anos na 

quarta, dia 10, junto dos 
pais Juliana e Willian e 

dos familiares

Denis Cancian Butignoli 
completa mais um ano 

de vida na quinta, dia 11, 
junto da esposa Thamiris 

Floriam e da família

Liliam Pizol apaga 
velinhas na quinta, 

11 de fevereiro, junto 
do marido Lauro e

da filha Maria Laura

Renato Pasquotto 
aniversaria na quinta, 

11, ao lado dos pais Bira 
e Sandra, da irmã Bianca 

e da namorada Marina

Simara Leitão celebra 
novo ano na quarta, 

dia 10, na companhia
do marido Fernando e

dos filhos Pedro e Rafaela

Célia Massarani assopra 
velinhas na quinta, 
11 de fevereiro, na 

companhia do marido 
André Parducci

João Bete festeja 
aniversário na quinta, 

11 de fevereiro, ao lado 
da esposa Sueli, das 

filhas e dos familiares

Renato Duda assopra 
velinhas na quinta, 

dia 11, e comemora a 
data com a família, a 

namorada Carina Zanetti

Alexandra Mello troca de 
idade na quarta, dia 11, 
e recebe os parabéns do 
marido Lacca e dos filhos 

João Guilherme e Luca

Francine Liberati celebra 
mais um ano de vida na 
quinta, 11 de fevereiro, 
na companhia do marido 
Odair Santos e da família

Renata Toledo brinda 
mais um ano de vida na 
quinta, 11 de fevereiro, 
na companhia do filho

e dos familiares

Alan Pakes recebe os 
parabéns dos pais Jairo 
e Ana, da namorada, dos 

irmãos e da família na 
quarta, 11 de fevereiro

Fernando de Souza 
Silva troca de idade na 
quinta, 11 de fevereiro, 
e a esposa Adriana no 

próximo sábado, dia 13

Bolo da quinta, 11 de 
fevereiro, será para 

Margarida Lazarin, que 
recebe o carinho da
família e dos amigos

Vera Lúcia Marcuz 
Toledo aniversaria na 
quarta, dia 10, ao lado 
do marido Ricardo, dos 

filhos e dos netos

Enrico de Souza 
Pietrobon, filho de 
Juliane e Adélcio, 

completa seis anos na 
quinta, 11 de fevereiro

Maria Clara completa 
oito anos na quinta, 11 

de fevereiro, com os pais 
Jênyce e Eduardo e a 

irmã Maria Vitória

Thomas Antunes 
completa quatro anos na 
quinta, dia 11, junto dos 
pais Guto e Viviane e dos 

irmãos Larissa e Tom

Valéria Matos recebe os 
cumprimentos especiais 
da família e dos amigos 

na próxima quarta, 
10 de fevereiro

Dimas Correia Silvestrim 
comemora aniversário na 
quinta, 11 de fevereiro, 

com os pais Edson e 
Adriana e a irmã Marina

O marido Maurício, a 
filha Júlia e familiares

felicitam Lucilene 
Montanhim Foresto na 
quinta, 11 de fevereiro

O marido Luizinho, 
o filho Anderson, o 

neto Gustavo e família 
felicitam Sueli Bellucce 

na quinta, dia 11

Cremilda Zanette Carniel
assopra velinhas na 

quinta, dia 11, ao lado do 
marido Fernando e dos 

filhos Ana e Fernandinho

Fabiano Oliveira (Juce)
rasga folhinha na quinta, 
11 de fevereiro, e recebe 
os parabéns da esposa 

Márcia e da família

Juliana Brechó lança o livro “Crueldade Contra os Animais”
ENTREVISTA

Juliana Aparecida Brechó 
nasceu em 7 de abril de 1988, 
em Piracicaba, da união de Pe-
dro Brechó e Natalina Corrêa 
Leite Brechó. 

Concluiu o Ensino Funda-
mental na escola “Professor 
João Toledo”, em Cerquilho, e, 
em seguida, fez o Ensino Mé-
dio no colégio Ativo/Objetivo, 
em Tietê.

Formou-se em Direito pela 
Universidade Metodista de Pi-
racicaba (Unimep) no ano de 
2010 e, pela mesma institui-
ção de Ensino Superior, con-
cluiu o Mestrado em 2019. 

Entre as experiências pro-
fissionais estão o estágio por 
dois anos e meio no Juizado 
Especial Cível, no Fórum de 
Cerquilho e, a partir de 2012, 
atuação como advogada na 
área de Direito Civil, Penal e 
Ambiental e palestrante. 

Atualmente, além de ad-
vogada no escritório JB Advo-
cacia, é membro do Conselho 
Municipal de Defesa ao Meio 
Ambiente (Comdema), do mu-
nicípio de Cerquilho, assim 
como professora de Direito 
da Faculdade Cerquilho (FAC), 
função ocupada desde março 
de 2020.

Diante do lançamento da 
obra “Crueldade Contra os 
Animais” neste sábado, 6 de 
fevereiro, na Macamy Papela-
ria, na rua Cunha Bueno, 555, 
o jornal Nossa Folha convi-
dou a advogada, palestrante e 
docente para falar sobre o seu 
lado escritora e desta novida-
de literária.

NOSSA FOLHA - Por que 
optou pelo Direito como pro-
fissão e como surgiu a opor-
tunidade de ser docente na 
FAC?

JULIANA - Ótima pergun-
ta, inclusive, este é o primeiro 
questionamento que faço aos 
alunos ingressantes no curso 
de Direito da Faculdade Cer-
quilho.

E lhe respondo que, no úl-
timo ano do Ensino Médio,  co-
mecei a me imaginar em uma 
profissão em que eu tivesse a 
oportunidade de resolver con-
flitos e, de alguma maneira, 
ajudar a sociedade por meio 
do meu trabalho. Então, com 
apenas 16 anos, comecei a me 
imaginar no mundo do Direi-
to com um único propósito, o 
de ser uma profissional capaz 
de solucionar conflitos.

Já em relação à Docência 
na FAC, foi o presente que 
ganhei no ano de 2020. Essa 
oportunidade se deu assim 
que houve a inauguração das 
instalações dessa respeitá-
vel instituição de ensino em 
Cerquilho. Na ocasião, fui 
convidada pela diretora-ad-
junta acadêmica, professora 
Ana Cláudia Moneia para in-
gressar o Corpo Docente do 
curso de Direito e aceitei este 
convite com muito carinho e 
responsabilidade, pois, além 
de advogar, tenho a missão de 
compartilhar conhecimento 
para formar futuros profissio-
nais do Direito.

NOSSA FOLHA - A partir 
de qual momento ficou claro 
para você que a escrita era 
outro propósito de vida?

JULIANA - Desde criança 
sempre fui apaixonada por li-
vros, pelas bibliotecas e pelas 
poesias. Para todas as apre-
sentações da escola “Profes-
sor João Toledo”, eu escrevia 
poesias para declamar diante 
dos amigos e professores da 

referida escola.
Porém, somente no Mes-

trado, descobri este meu 
amor que é ser pesquisadora 
no âmbito dos Direitos dos 
Animais. A aprovação no Mes-
trado exige a elaboração de 
uma dissertação, a qual é de-
fendida diante de uma banca 
examinadora. E essa disser-
tação resultou na obra que 
estarei lançando oficialmente 
neste sábado, 6 de fevereiro, 
na Macamy Papelaria, em Cer-
quilho.

NOSSA FOLHA - “Cruel-
dade Contra os Animais” é 
a sua primeira obra? Qual a 
linguagem, o público e os te-
mas abordados neste livro?

JULIANA - Sim, é a minha 
primeira obra e foi publicada 
pela Editora Juruá.

Mesmo sendo considera-
da jurídica, ou seja, indicada 
para profissionais do Direito, 
sua linguagem é simples, o 
que permite uma democrati-
zação do Direito Animal. Cos-
tumo afirmar que precisamos 
democratizar a linguagem ju-
rídica e esta obra também tem 
este objetivo.

Nele, o primeiro capítulo 
trata sobre o conceito de meio 
ambiente e sua classificação. 
Além disso, ressalta a impor-
tância do Direito Ambiental 
em relação aos animais e tam-
bém sobre a tutela (proteção) 
penal ambiental.

Importante ressaltar, ain-
da, que “Crueldade Contra 
os Animais” apresenta refe-
rências de obras estrangeiras, 
permitindo um estudo mais 
aprofundado sobre sobre os 
direitos dos animais em ou-
tros países. No último capítu-
lo da obra, trato sobre a utili-

zação de animais em práticas 
como rodeio e vaquejada e 
quais são as decisões do Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
acerca dessas práticas, reve-
lando se promove crueldade 
aos animais ou não.

Enfim, apesar de ser uma 
obra jurídica, é um trabalho 
que apresenta um tema de in-
teresse não só para os profis-
sionais do Direito, como tam-
bém para toda a sociedade. 

NOSSA FOLHA - Qual é o 
seu objetivo ao lançar “Cruel-
dade Contra os Animais”?

JULIANA - “Crueldade 
Contra os Animais” é resulta-
do de muito estudo e pesqui-
sa. Portanto, é uma obra fruto 
de muitos finais de semana 
e feriados “sacrificados” em 
prol da pesquisa sobre os 
Direitos dos Animais. Desse 
modo, o escopo principal do 
lançamento deste livro é apre-
sentar à sociedade um novo 
ramo do Direito, o qual tam-
bém merece holofotes.

NOSSA FOLHA - Quem 
quiser ter um exemplar do 
livro faz como?

JULIANA - Neste sábado, 
6 de fevereiro, no período das 
10 às 12 horas, estarei na Ma-
camy Papelaria, na rua Cunha 
Bueno, 555, em Cerquilho, 
com alguns exemplares para 
a venda. 

E para quem não puder 
estar no lançamento oficial, 
a obra também poderá ser 
adquirida pelo site da Editora 
Juruá, na Amazon e em todas 
as demais livrarias do País. 
Lembrando, ainda, que, aos 
adeptos dos e-books, a obra 
também encontra-se à venda 
na versão e-book.

Juliana Brechó é advogada, palestrante, 
docente e, agora, escritora

Fotos divulgação
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Lucimara e Seaca

Adriana e Paraná

Benedito e 
Paulina

Alcídio e 
Tatiane

Celina e
Gatão

Glauber 
e Maria

Marcelo e 
Fabiana

Cristina e 
Pedro

Bruno e 
Solange

Juliane e 
Fernando

Renato e Daniela

Marli e Zé Orestes

Tatiane e Rodolfo

Neli e Octávio

BODAS

Em Tietê, Lucimara Tezoto Seaca e Antonio Seaca (Gráfica Es-
trela) festejarão 32 anos de matrimônio neste sábado, 6 de feve-
reiro, ao lado do filho Guilherme e dos familiares. 

Da redação do jornal Nossa Folha, seguem as felicitações pe-
las Bodas de Rodolita!

Em Tietê, Adriana Domingues Guieiro e Luiz Carlos Marcelino 
Guieiro (Paraná) festejarão 23 anos de matrimônio neste domin-
go, 7 de fevereiro, ao lado do filho Luiz Otávio e familiares. 

Da redação do jornal Nossa Folha, seguem as felicitações pe-
las Bodas de Andaluzita!

Em Tietê, Benedito Antonio da Silveira e Pau-
lina da Silva Silveira festejarão 57 anos de ma-
trimônio na segunda, 8 de fevereiro, ao lado das 
filhas Valéria e Regina Célia e do genro Jonas.

Da redação do jornal Nossa Folha, seguem 
as felicitações pelas Bodas de Brasilianita!

Em Tietê, Alcídio Cláudio Zamuner e Tatiane 
Cato Brunherotto Zamuner brindarão 18 anos 
de casados na segunda, 8 de fevereiro, na com-
panhia da filha Luiza e da família.

O jornal Nossa Folha parabeniza o casal pe-
las Bodas de Quartzo Rutilado!

Em Tietê, Celina Bergamim e Odival Ruy (Ga-
tão) celebrarão 36 anos de união na terça, 9 de 
fevereiro, junto dos filhos Bruna e Matheus e 
dos familiares.

Recebam do jornal Nossa Folha os cumpri-
mentos pelas Bodas de Calcedônia!

Em Tietê, Glauber Demarchi e Maria Socorro 
Alves Simplício comemorarão dois anos de ca-
samento na terça, 9 de fevereiro, e receberão os 
parabéns da família e dos amigos. 

Seguem do jornal Nossa Folha os parabéns 
pelas Bodas de Topázio Azul!

No município de Tietê, Marcelo Canavese e 
Fabiana Bau Canavese festejarão 25 anos de ma-
trimônio na próxima quarta, 10 de fevereiro, ao 
lado dos filhos Júlia, Ana Laura e Diego e dos 
familiares.

Da redação do jornal Nossa Folha, seguem 
as felicitações pelas Bodas de Prata!

Em Tietê, Cristina Gardenal Robusti e Pedro 
Robusti brindarão 38 anos de casados na quin-
ta, 11 de fevereiro, na companhia da filha Bruna 
e de toda a família. 

Os amigos da redação do jornal Nossa Fo-
lha parabenizam o casal pelas Bodas de Olho 
de Tigre!

Na cidade de Cerquilho, Bruno Saboya e So-
lange Slobodak celebrarão nove anos de união 
na próxima quinta, 11 de fevereiro, junto dos 
familiares. 

Recebam de todos do jornal Nossa Folha os 
cumprimentos especiais pelas Bodas de Pedra 
da Lua!

No município de Tietê, Juliane Giacomazzi 
e Fernando Quartaroli comemorarão nove anos 
de casamento na quinta, 11 de fevereiro, e re-
ceberão os parabéns do filho Arthur e de toda 
a família.

Seguem da redação do jornal Nossa Folha 
os parabéns pelas Bodas de Pedra da Lua!

Em Tietê, Renato Dalla Costa e Daniela Grecchi brindarão qua-
tro anos de casados neste sábado, 6 de fevereiro, na companhia 
da filha Giovana e da família. 

O jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bodas de Cris-
tal de Rocha!

Em Cerquilho, Marli Rodrigues de Camargo e José Orestes de 
Camargo (Palito) brindarão 40 anos de casados neste domingo, 
7 de fevereiro, na companhia dos filhos Anderson e Andreza e 
da família. 

O jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bodas de Rubi!

Em Cerquilho, Tatiane Gaiotto e Rodolfo Rodrigues da Silva 
celebrarão seis anos de união neste domingo, 7 de fevereiro, jun-
to dos pais e familiares. 

Recebam do jornal Nossa Folha os cumprimentos pelas Bo-
das de Peridoto!

Em Tietê, Neli Aparecida Caseto Benetti e Octávio Benetti Jú-
nior celebrarão 36 anos de união na segunda, 8 de fevereiro, jun-
to dos filhos Marina e Luiz Octávio e dos netos Anna Júlia, Juca, 
Toni, Enrico e Enzo. Recebam do jornal Nossa Folha os cumpri-
mentos pelas Bodas de Calcedônia!
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Esaú de Camargo Pontes 
nasceu na cidade de Tietê, em 
29 de abril de 1926, da união 
de Esaú da Silva Pontes e La-
vínia de Arruda Camargo Pon-
tes. Tinha como irmãos Caro-
lina da Silva Pontes, Joaquim 
da Silva Pontes, Delfino da Sil-
va Pontes, Francisca da Silva 
Pontes, Lúcia da Silva Pontes e 
Lavínia da Silva Pontes.

Pessoa muito popular, 
foi casado com Palmina Boni 
Pontes e, desta união matri-
monial, teve dois filhos: Kátia 
Camargo Pontes e Mauro Ca-
margo Pontes.

Entre o casarão da Fazen-
da Boa Vista (atual Usina Pilon 
em Cerquilho), de propriedade 
do seu pai, e a casa na cidade 
de Tietê, Esaú viveu a infân-
cia como filho mais novo de 
sete irmãos. Tendo perdido a 
mãe muito cedo, foi educado 
e orientado pelo pai e também 
pelas tias. 

Iniciou os estudos no Gru-
po Escolar “Luiz Antunes” e, 
posteriormente, graduou-se 
professor pela Escola Normal 
“Plínio Rodrigues de Morais”. 

A primeira unidade de ensino 
em que exerceu o Magistério 
foi em Votuporanga, cida-
de do interior paulista. Anos 
mais tarde, Esaú assumiu um 

cargo no Ginásio Estadual “Ce-
sário Carlos de Almeida”, em 
Laranjal Paulista, como pro-
fessor de Artes. 

Honrando a tradição de fa-

miliares educadores, aposen-
tou-se como diretor da Escola 
Estadual “Plínio Rodrigues de 
Morais”, nesta cidade.

Além de reconhecido edu-
cador, Esaú também foi secre-
tário municipal de Educação 
durante o mandato do prefei-
to Clóvis Pasquali. Notando 
que a cidade tinha um brasão 
sem nunca ter uma bandei-
ra, lançou o concurso para 
criação da Bandeira de Tietê, 
tendo como vencedora a pro-
fessora Maria do Rosário Diz. 
Portanto, a bandeira, que em-
blema a anhuma azul e bran-
ca, é uma lembrança de dois 
grandes tieteenses.

Conhecido por todos, Esaú 
faleceu em Tietê, em 24 de 
abril de 1989, sendo sepulta-
do com honrarias da Câmara 
de Tietê e da população com 
quem conviveu e amou.

Localizada na rua Ésio dos 
Reis, 50, no bairro São Pedro, a 
Escola Municipal de Educação 
Básica - que atende alunos dos 
Berçários 1 e 2 e Maternal 1, 
leva o nome Esaú de Camargo 
Pontes. 

Além de diretor da Escola Estadual “Plínio Rodrigues de Morais”, este tieteense também tornou-se secretário municipal de Educação

Saiba quem foi Esaú de Camargo Pontes

Faleceu em 24 de abril de 1989 em Tietê

Arquivo Nossa Folha

Perfil entrevista 
Ana Cristina

Arquivo pessoal

BATE-PAPO

LÁ NO PASSADO

O TBT de hoje é...

O #tbtNossaFolha desta 
edição traz o estimado religio-
so Monsenhor Silvestre Mura-
ri. Nascido em 23 de setembro 
de 1897, foi pároco da igreja 
matriz de São José no municí-
pio de Cerquilho. 

Segundo relatos, ele iniciou 
seu apostolado no ano de 1962 
ficando no município por dois 
até, em 1964, ser substituído 
pelo padre Julio Holtz. Du-
rante o seu curto paroquiado, 
Monsenhor Silvestre Murari in-
troduziu, com mais ênfase, as 
procissões, sendo a de maior 
destaque a de São Cristóvão, 
santo este que carregou Je-
sus Cristo nas contas durante 
a travessia de um grande rio. 
Daí, pela analogia, tornou-se 
o Santo protetor de todos os 
condutores.

Carismático e muito ad-
mirado, Monsenhor Silvestre 
Murari organizava a procissão 
em devoção a São Cristóvão da 
seguinte forma: A frente iam 
as crianças em suas bicicletas 
seguidas dos pedestres. Logo 
atrás, o pároco e seus paro-
quianos seguiam a cavalo, sen-
do que os carros, caminhões 
e tratores vinham atrás. O en-
cerramento da procissão era 
do veículo da polícia, que dava 
cobertura ao evento. 

Segunda história narrada 
por Maria Tereza Dorighello 
Denardi, encerrada a profissão 

de São Cristóvão,  Monsenhor 
Silvestre Murari, sempre pres-
tativo e atencioso, permanecia 
por mais de duas horas em 
frente à igreja matriz, benzen-
do um a um a todos os compo-
nentes da procissão.

Falecido em 23 de fevereiro 
de 1978, em sua aposentado-
ria, foi residente do Lar São Vi-
cente de Paulo, asilo de Tatuí, 
cidade em que também atuou 
como pároco da igreja Nossa 
Senhora da Conceição.

Outro fato curioso envol-
vendo Monsenhor Silvestre 
Murari é que foi ele o respon-
sável por criar a Romaria dos 
Cavaleiros de São Jorge, em 
São Roque, no ano de 1979, 
onde tornou-se vigário.

Vale destacar que, em Cer-
quilho, a rua da creche “Jo-
sephina De Nadai” leva seu 
nome, assim como, em Tatuí, 
há uma estrada vicinal e uma 
avenida em sua homenagem. 
Em São Roque também tem 
uma rua denominada Monse-
nhor Silvestre Murari, com iní-
cio na Praça da Matriz, esquina 
com a avenida João Pessoa e a 
rua Sete de Setembro.

Prestes a completar 43 
anos do seu falecimento, 
quem o conheceu ainda lem-
bra da sua imagem de homem 
de Deus que se dedicava a 
tudo e a todos, sem esquecer 
dos desfavorecidos.
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ESPECIAL

Ana Cristina Bonadio Arra-
val nasceu em 2 de março de 
1970, em Pirajuí/SP, da união 
de Laércio Bonadio e Nercides 
Montefusco de Oliveira Bona-
dio. Está casada com Marcelo 
Pilon Arraval e tem dois filhos: 
Ana Beatriz e Arthur Henrique.

De profissão cirurgiã-den-
tista especialista em Ortodon-
tia e Ortopedia Funcional dos 
Maxilares pela FOP-Unicamp, 
atende em Cerquilho.

Eu sou? Muito feliz e grata 
em ser quem sou! Adoro con-
tribuir nesta incrível evolução 
da humanidade.

Sinônimo de beleza: é as-
sociar amor próprio e autoconfiança e criar o proprio elixir de 
uma beleza que vem de dentro para fora e irradia o que chamo 
de beleza universal! Mas também aprecio ícones como Jacqueline 
Kennedy Onassis, Costanza Pascolato e Audrey Hepburn.

Cantor e cantora? Aprecio Phil Collins em You’ll be in my 
heart e Katy Perry, principalmente, em Firework.

Ator e atriz? Quem me cativa sempre são Rodrigo Santoro e 
Al Pacino. Também adoro a versatilidade de Fernanda Montene-
gro e Cate Blanchett.

Sonho? Viver a felicidade de encaminhar meus filhos para 
suas próprias escolhas, sendo “Eles Mesmos”, sem desvios im-
postos pelos padrões externos!

Amor? Concordo com Luís de Camões em seu soneto: “Amor 
é fogo que arde sem se ver”! Para mim, é o sentimento capaz de 
perpetuar o elo sagrado entre gerações e transmutar barreiras 
intransponíveis da humanidade!

Solidão? É acreditar que ninguém é uma verdadeira ilha à 
esperando de um náufrago. Na verdade, solidão passa a existir 
quando você apaga a sua própria luz. Por isso, não importa o 
momento exato em que você se encontra agora. Faça um esforço, 
abra as janelas do seu coração e deixe a luz que Deus acendeu 
em você brilhar.

Deus? É absolutamente toda a Existência Universal em perfei-
ta harmonia e equilíbrio com Tudo e Todos. Deus é Vida e Vida 
em abundância em Amor, Harmonia, União, Sabedoria, Discerni-
mento, Compaixão, Alegria, Perdão, Compaixão, Esperança... 

Religião? É o elo sagrado de conexão com Deus através da 
nossa verdadeira fé. Direciono meus filhos aos preciosos valores 
de Jesus, exatamente com todos os ensinamentos da catequese.

Filme? “O Rei do Show”, particularmente, é um que traduz a 
essência das diversidades embasadas na proposta que “ninguém 
nunca fez a diferença sendo igual ao resto”. 

Sonho de consumo? Neste novo normal seria o Photon Lens 
AR Smartglasses! Uma tecnologia que faria toda diferença nesta  
atualíssima condição “stay home in family”.

Defeito? Tenho muitos e estou bem longe da perfeição. Por 
isso, assumo a coragem de ser imperfeita e tentar evoluir em 
cada despertar para que a lista diminua um dia!

Qualidade? Saber manifestar a resiliência emocional, uma vir-
tude lapidada em cada despertar da minha jornada.

Lugar? A casa dos meus pais! Um lugar de paz!
Lazer? Fazer as atividades com meus filhos pela alegria de 

viver a felicidade de saborear a infância outra vez!
Qual o livro de cabeceira? Tem sido Inteligência Emocional, 

de Daniel Goleman. Completo a reprogramação pessoal com o 
livro A Boa Sorte, de Alex Rovira!

Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Escolheria Ar-
quitetura, uma grande paixão com raízes impregnadas em meu 
eterno jeito de sempre planejar e construir sorrisos!

Momento da vida para repetir? A liberdade de viver sem 
máscaras experimentando a felicidade e a alegria de viajar pelo 
mundo sem temer o invisível aos nossos olhos!

Alegria? Ana Beatriz e Arthur Henrique. Dedico a minha ale-
gria de viver ao amor incondicional que sinto pelos meus filhos!

 Tristeza? Eu sinto em perceber que pouco se faz para trans-
formarmos um País tão maravilhoso como o Brasil em um gran-
de celeiro do mundo.

Decepção? Sempre será expressa pela necessidade de uma 
coordenação mais efetiva do Sistema Educacional do Brasil, ten-
do como premissa básica a Educação para Todos!

Receita contra o tédio? Como uma boa italiana, é por a “mão 
na massa” seja no sentido figurado ou gastronômico.

Tem saudades do quê? Das cartas escritas a mão, da papela-
ria impecável e da maravilhosa caligrafia, hoje, substituídas pelos 
correios eletrônicos!

Amizade é? Um presente para ser guardado no coração.
Um(a) amigo(a) especial? Considerar apenas um ou uma den-

tre todas as pessoas especiais que fazem parte da minha história, 
seria indelicado. Deixo a minha gratidão por toda contribuição.

Palavra que riscaria do vocabulário? Preconceito! 
Ídolo? Particularmente, tenho como ídolo Lionel Messi.
Frase? “Ajude-me a crescer, mas deixe-me ser eu mesmo” - 

Maria Montessori.
Nota dez para: as pesquisas brasileiras que fazem da Ciência 

Brasileira motivo de orgulho, mesmo sem os devidos suportes 
e apoios financeiros necessários. Orgulho de instituições, como 
o Butantan, que faz parte da histórica contribuição das vacinas.

Nota zero para: as Fake News sobre as vacinas! 
Um grande homem ou uma grande mulher? Maria Montes-

sori é uma grande mulher que aprecio pela sua Metodologia de 
Ensino, fundamentada em pesquisas e habilidades de um apren-
dizado diferenciado para as crianças, de maneira tão incrível.

Planos para o futuro? Neste momento das nossas vidas, o  
viver ao lado dos nosso familiares com muita saúde, alegria e 
infinitas conquistas, me parece o plano mais sensato a se querer 
viver!

Recado? “Dê ao mundo o melhor de você. Mas isso pode não  
ser o bastante. Dê o melhor de você assim mesmo. Veja você que, 
no final das contas, é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre 
você e os outros” - Madre Teresa de Calcutá.

Por Sergio Flavio Biagioni (in memoriam)

Fatos religiosos de uma Tietê do passado

Tietê sempre foi uma cida-
de muito religiosa. Seguindo o 
modelo de implementação dos 
povoamentos e das comunida-
des resultante do movimento 
bandeirista na bacia hidrográ-
fica do Médio Tietê, foi a igreja 
uma das primeiras e mais im-
portantes construções havidas 
na freguesia que mal acabara 
de se instalar, ligada, umbili-
calmente, a de Araritaguaba.

Na praça quadrangular que 
se seguia à rua do Porto Geral, 
ligação do patrimônio com 
as águas do lendário Rio Tie-
tê, surgiu imponente a igreja 
matriz da chamada Santíssi-
ma Trindade, bem ao meio do 
casario que se abria como que 
para recebê-la.

No período abarcado por 
este trabalho que tentou res-
gatar parte da história da nos-
sa amada cidade de Tietê, as 
celebrações, as cerimônias e 
as festividades de cunho reli-
gioso católico predominavam 

sobre os demais eventos, visto 
a flagrante supremacia da po-
pulação católica em relação às 
demais seitas religiosas. 

No período aqui tratado, a 
Igreja Presbiteriana, fundada 
em 23 de agosto do ano de 
1896 com o nome de Igreja 
Evangélica Presbiteriana de 
Tietê, constituía-se na primei-
ra, senão na única, seita não-
-católica existente e em fun-
cionamento no município. Na 
época, eram poucas as famí-
lias presbiterianas que compu-
nham e frequentavam a igreja 
da rua Lara Campos nos cultos 
realizados aos domingos pela 
manhã.

Os protestantes, como 
eram chamados, por serem em 
número reduzido, facilitavam 
o seu reconhecimento. Dificil-
mente, pelo que se sabe, ocor-
riam casamentos entre protes-
tantes e católicos. Havia um 
preconceito grande da igreja 
de Roma para os seguidores 

de Lutero e Calvino. 
Na verdade, somente mais 

tarde, foram surgindo outras 
seitas religiosas e, hoje, elas 
compõem número bastante 
elevado de cultos evangélicos 
pentecostais distribuídos pela 
cidade, preferencialmente nos 
bairros populares.

Vale observar ainda que 
essa supremacia da Igreja Ca-
tólica tem fundamentos histó-
rico-culturais que remontam 
há muitos séculos de sobera-
nia do chamado Cristianismo 
Ocidental na Europa e na Amé-
rica, principalmente pela ação 
evangelizadora e educacional 
jesuíta.

As manifestações religio-
sas católicas de Tietê, por 
exemplo, com predomínio das 
atividades profanas sobre as 
litúrgicas, contavam sempre 
com participação maciça da 
população, que afluía em ele-
vadíssimo número aos locais 
dos eventos, vinda de todos 

os rincões do município e suas 
datas constituíam um calendá-
rio particular de celebrações, 
que ocupavam lugar especial 
na agenda das famílias tiete-
enses.

Sem dúvida, o mais impor-
tante evento religioso popu-
lar da cidade é e sempre foi 
a tradicional Festa do Divino 
Espírito Santo, cujo ponto cul-
minante é o célebre e emocio-
nante Encontro das Canoas, 
que ocorre nas águas do Rio 
Tietê, nas proximidades da 
Ponte Grande. Neste dia, ba-
telões que sobem o rio encon-
tram-se com os que descem, 
produzindo o momento mági-
co do “Encontro”, saudado por 
uma bateria de fogos e tiros de 
trabuco. Os Irmãos do Divino, 
devidamente paramentados, 
marcam a remada com batidas 
dos pés descalços no assoalho 
da embarcação, produzindo 
um lindo e emocionante espe-
táculo.

ESPAÇO ABERTO
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