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OCORRÊNCIA

Câmeras
flagram
ação de
assaltante

Evento realizado na Câmara contou com a presença de autoridades ligadas à causa

Câmeras flagraram dois de
pelo menos três roubos semelhantes ocorridos em Tietê.
Os vídeos, que circularam nas
redes sociais, mostraram um
motociclista que levava bolsas
de mulheres. A Polícia Civil
acredita que o criminoso seja
o mesmo pela forma como ele
atua e das características relatadas pelas vítimas.
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EM TIETÊ

Procuradoria discute
violência de gênero
O presidente do Poder Legislativo, Alfredo Melaré Neto (PL), esteve presente na reunião
FIM DE ANO

VACINÔMETRO

Prefeitura prepara
programação

Tietê tem 63.273
doses aplicadas

Em Tietê, o prefeito Vlamir Sandei (PSDB) assinou o
Decreto 7.041/2021, que permitiu o início das preparações
das festividades de fim de ano
no município, prometendo ser

Até ontem, 4 de novembro,
somando todo o público-alvo
da campanha de imunização
contra a covid-19, em Tietê já
tinham sido aplicadas 63.273
doses; em Cerquilho, o núme-

uma programação inesquecível por conta da retomada do
cenário pós-covid-19. Além
disso, lançou o Concurso “Natal Vida 2021”.
Página 3
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ro era de 76.743 vacinados; em
Laranjal Paulista, 44.470; e, em
Jumirim, somavam 5.492 imunizados. Estes dados são do
Governo do Estado.
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Editorial

Agenda

O perigo do ter!

LIVE 1 Hoje, 5 de novembro, às 20 horas, pelo perfil
@damanarodrigues no Instagram, a jornalista do Nossa
Folha e criadora de conteúdo,
Damana Rodrigues, fará uma
live com o dentista Paulo Roberto Grecchi para ele falar
sobre a sua vida e a trajetória
como ortodontista e esportista, além de revelar suas experiências mais marcantes da
infância, adolescência e juventude, assim como o casamento
e a paternidade.

Neste mundo onde o “ter” é algo muito mais importante que
o “ser”, por todos os cantos existem pessoas que buscam, a
qualquer preço, determinar fortemente em seu coração a destruição de outras pessoas de modo que, sem darem conta, acabam cegos e destruindo a si mesmas.
Você conhece alguém que gosta de bancar o valente ou alguém que persegue furiosamente outra pessoa para arruinar
sua vida, sua carreira e seus planos? Reforcemos, então, que
as pessoas que perseguem, maquinam o mal de outras, agridem ou blasfemam estão, na verdade, cavando uma cova para si
mesmas, pois não enxergam o precipício em que estão prestes
a cair e o fim dessas ações nunca refletirá bênçãos para as suas
vidas, mas sim em destruição.
Nestes casos, a melhor resposta para uma provocação é não
revidar e ter em nossos corações que somos a luz para esse
mundo. Exatamente pelo fato de sermos luz neste mundo de
trevas sofreremos muitas provocações. Por isso, devemos sempre agir como Cristo nos ensinou e, dessa maneira, sermos bons
discípulos, sempre evitando entrar em provocações dos ímpios,
pois, assim fazendo, tomamos sempre a firme posição de fazer
o certo, dando o exemplo para os que estão ao nosso redor.
Verdade é que não precisa revidar ou brigar para mostrar a
sua força. Segundo ensina Cristo, sua postura deve ser mansa
para com todos, justamente para dar o bom exemplo e para que
assim Deus trabalhe nos provocadores no intuito de os levar ao
arrependimento. Mesmo porque nem todas as oportunidades
devem ser acolhidas por nós. Algumas são somente armadilhas!
Lembre-se que, na vida, cruzamos com diversas oportunidades que, possivelmente, nos trariam alegria e satisfação pessoal. Logicamente, em um mundo concorrido e em que só se
fala em ter e não ser, desperdiçar oportunidades pode significar
perdas para muitos propósitos. Porém, tendo o entendimento
que “nem tudo que reluz é ouro”, devemos sempre avaliar a
oportunidade que nos está sendo ofertada.
Muitas vezes, não sabemos o que acontecerá ao aceitarmos
determinada oferta e podemos acabar arruinados fisicamente,
materialmente, sentimentalmente e espiritualmente. Portanto,
o que nos parece ser uma grande oportunidade, na realidade,
pode ser bem diferente. Afinal, “há caminhos que ao homem
parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte”.
Determinadas oportunidades que vêm até nós podem parecer muito atraentes, mas por trás pode haver pessoas sendo
lesadas e prejudicadas para que essa oportunidade chegue até
aqui. Com toda certeza, não devemos aceitar ou compactuar
com tais oportunidades.
Por isso, lembre-se: o errado é sempre errado, independente
que todo mundo faça, como o certo é certo, independente que
ninguém faça. Deus estabeleceu leis imutáveis para nos guiar
na senda da evolução, que nos ensinam a linha direta e mais
curta. Nós é que, presos pelas ilusões do imediatismo a que nos
habituamos no mundo, caminhamos por linhas tortuosas. Ou
seja, seguir valores elevados requer coragem. Assim, será difícil
errar!

PARA ENCERRAR
“Nesta vida ninguém percorre o caminho sem tropeçar muitas vezes e ninguém também alcança grandes alturas no primeiro voo. Sendo assim, não desista e tente sempre mais uma
vez” - autor desconhecido.

BAZAR A Associação Voluntários Anônimos de Cerquilho (Avac) realiza neste
sábado, 6 de novembro, das
8h30 às 12h30, o Bazar Solidário em prol dos animais. Estarão à venda roupas e calçados
(adulto e infantil) a partir de
R$2 cada peça. O valor arrecadado será direcionado para as
castrações de cães e gatos de
famílias carentes. O endereço
é rua São José, 1.795, no bairro
Nova Cerquilho.
ALMOÇO BENEFICENTE
O Lions Club de Cerquilho
promove almoço beneficente
“Cassoulet” - Feijoada Branca.
O evento está marcado para
este domingo, 7 de novembro, das 11h30 às 14h30, em
formato drive-thru. A adesão
custa R$50 e serve duas pessoas. O Lions Club fica no bairro
Parque das Árvores.
LIVE 2 Na segunda, 8 de
novembro, às 20 horas, a biomédica Alessandra Casarini
Del Debbio será entrevistada
pela jornalista do Nossa Folha
e criadora de conteúdo, Damana Rodrigues, no perfil @damanarodrigues no Instagram.
Entre os fatos que marcaram
sua vida, a entrevistada contará sobre suas experiências profissionais, além da vida junto
da família e a maternidade.
QUALIFICAÇÃO A Prefeitura de Cerquilho, Sebrae
e Senac estão com inscrições
abertas para o curso gratuito
de docinhos clássicos para festas, a ser realizado às terças e

Bicadinhas da semana
quintas, de 9 a 30 de novembro, das 8 às 12 horas. As inscrições são limitadas e devem
ser feitas na Secretaria do Trabalho, localizada na Rua Duque de Caxias, 100, no Jardim
Esplanada. Mais informações,
ligue (15)3384-5652.
ENTREVISTA Na terça, 9
de novembro, às 16 horas, a
jornalista e diretora-geral da
TV Cidade Jardim, Adriana
Martins, fará uma entrevista
ao vivo com Osmar Trindade,
presidente do Instituto Matrix
de Alta Performance (Imap).
A transmissão será realizada
pelo perfil da emissora pelo
Youtube e Facebook, além do
canal 11 da TVAC.
LIVE 3 A maquiadora profissional Priscila Ferreira chega
para uma live com a jornalista
do Nossa Folha e criadora de
conteúdo, Damana Rodrigues,
na quarta, 10 de novembro, às
20 horas, no @damanarodrigues no Instagram. Na oportunidade, Priscila vai contar
como escolheu trabalhar no
mercado da beleza, como foi o
ínicio da sua carreira, como é o
seu dia a dia de trabalho, qual
o segredo de sucesso para
quem trabalha com beleza, entre outros assuntos que serão
abordados.
PIZZA SOLIDÁRIA Na sexta, 12 de novembro, haverá a
2ª Pizza Solidária em prol do
Educandário “Rosa Mística”.
Serão comercializados três
sabores: muçarela, calabresa e
frango. O valor é R$25 e a retirada ocorrerá no salão de festas da entidade, com entrada
pela rua Lara Campos, das 15
às 19 horas. Reservas ou mais
informações pelos telefones
(15)3282-1721 ou 99693-4682.
MIAUJUDE Por meio do AiqFome, está sendo preparado
para sexta, 26 de novembro,
no Bhai Bar & Balada, em Tietê,
o Samba da Miaujude. Evento
terá como atrações a Bateria
da Escola de Samba Tornado,
além do Samba do Gusta e do
Dj Felipe Mello.

TALENTO FAMILIAR Os fofoqueiros de plantão souberam
que para os doces de Hilda Búfallo saírem perfeitos é necessária
a colaboração do irmão Antonio José Viotto (Frafrá), “especialista” na arte de desenvolver receitas. Será mesmo? Conta para nós,
Hilda!
PAPAGAIO DA VEZ As más línguas afirmaram que o corintiano e colaborador esportivo deste semanário, Édie “Salim”
Honório, não é papagaio, mas os fofoqueiros de plantão vivem
pegando no pé dele! Não é, Édie?
LÁ VEM RECEITA As más línguas descobriram que Celso
Biscaro (Ki Esfiha), sempre incrível, já prepara surpresas saborosas para o pessoal do Nossa Folha. Desta vez, os ingredientes chegaram graças a ajuda de Ju Amaral e a doação de
Carlinhos Martin. Que trio de ouro! Só gentilezas e guloseimas!
CALENDÁRIO ETERNO As borboletas do jardim contaram
que Diva Moraes (Imobiliária) ainda está distribuindo calendário
de 2016 só para continuar recordando como foi tão maravilhoso
aquele ano. Não bastasse os 20 anos de sucesso da imobiliária,
teve ainda o momento celebridade com a belíssima atriz Bruna
Marquezine. Recordar é viver e Diva não esquece desse dia!
CAPACETE FIXO O povo não perdoa mesmo! Espalharam
pela city que Diva Rodrigues (da Caixa) está com saudades de
participar de um encontro de motociclistas, mas desde que ele
possa levar o “capacete” debaixo da camisa. Como assim? As pessoas querem saber!
INFORMADÍSSIMO Os fofoqueiros de plantão comentaram
que o são-paulino Thiago Giovanetti é o novo Nelson Rubens
de Tietê. Há quem diga que ele é mais informado que porteiro
de prédio. Por qual razão?
HISTÓRIAS INACREDITÁVEIS Espalharam pela city que
Pilé Pasquali pretende lançar um livro com os fatos mais inusitados e engraçados de Tietê. Histórias surpreendentes não vão
faltar! O que acha a esposa Maria Helena Robim?
O SORTUDO DA VEZ Segundo as borboletas do jardim, o
palmeirense Juliano Giacomazzi foi o contemplado com a imagem da Sagrada Família após colaborar com uma Ação entre
Amigos. Além de sortudo, está abençoado!
PESSOA NOTA MIL De acordo com as más línguas, o inigualável Wellington Pizzol está sendo sondado para atuar
como assessor de assuntos diversos na city. Além de ter informações “quentinhas”, o amado da Tabata Zampaulo ainda
diverte as pessoas. Tem ser melhor para conviver?
AVENTURAS O time do Agora Eu “Se” Consagro (Aesc) esteve no Aniversário da Associação Povo Feliz, no domingo, 31
de outubro, e saiu vitorioso. Segundo as más línguas, a vitória
veio porque o técnico Talão Madeira não estava no gol. Mas, no
final, ele teve que ajudar a pagar a cervejada, coitado!
“NÓIS TRUPICA, ‘E’ CAI” Os fofoqueiros de plantão souberam que, após o jogo do Aesc, César “Boninho” Guitte (Nossa
Folha), João Cacoci (Frisco) e André Roberto (Biro) estiveram
no Bar do Pablo, no Povo Feliz, e conseguiram pagar a conta
quatro vezes. Depois disso, Frisco caiu ao descer o barranco e
se sujou inteiro. Aí perguntaram para ele se foi toco mesmo!

HORÁRIOS DAS MISSAS
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE
SÁBADO: 6 de novembro
SANTA TERESINHA: às 16 e 19 horas (Equipe Nossa
Senhora).
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 19h30.
DOMINGO: 7 de novembro
SANTA TERESINHA: às 7h30, 10 e 19 horas.
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
PERPÉTUO SOCORRO: às 8 horas (1ª Ecaristia).
SÃO ROQUE: às 9 horas.
SANTO EXPEDITO: às 9h30.
PERPÉTUO SOCORRO: às 10 horas (1ª Ecaristia).
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: 10 horas e 19h30.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.
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PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA

MISSAS: Terça às 18h30. Sexta às 19 horas. Sábado às
19 horas. Domingo às 8 e às 19 horas.
NAS COMUNIDADES
SANTA RITA DE CÁSSIA: sábado às 17h30.
SÃO PEDRO: sábado às 19h30.
SÃO VICENTE DE PAULO: domingo às 17h30.
SÃO PAULO APÓSTOLO: domingo às 19 horas.
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Câmeras de segurança flagram ação de motociclista
Segundo a PM, o suspeito já foi identificado e as equipes estão apurando a participação de outros dois suspeitos nos crimes
Câmeras de segurança
flagraram dois de pelo menos três roubos semelhantes
ocorridos nos últimos dias em
Tietê. Os vídeos, que circularam pelas redes sociais, mostraram um motociclista que
roubava bolsas de mulheres.
A Polícia Civil acredita que o
criminoso seja o mesmo por
causa da forma como ele atua
e das características relatadas
pelas vítimas.
O primeiro roubo ocorreu
no fim de semana passado.
Nas imagens, é possível ver
que o motociclista trafega
pela rua e tira a bolsa de uma
mulher, que atravessava a via
com um guarda-chuva nas
mãos.
Uma ação parecida foi registrada na manhã da segunda, 1º de novembro, no bairro
Cohab. O vídeo mostrou o criminoso, que passou de moto
perto da vítima, que caminhava na calçada, e subtraiu a
bolsa dela.
O terceiro roubo foi na tarde do mesmo dia. De acordo
com a Polícia Militar, o motociclista agiu da mesma forma.
Desta vez, no bairro Caixa

d'Água. “Na Delegacia ainda
não tinham sido registradas
essas ocorrências, mas as vítimas ligaram para a PM", informou o delegado responsável
pelas investigações, Weslley
de Almeida.
De acordo com a mesma
autoridade policial, na noite
da segunda, 1º de novembro,
a PM apresentou na Delegacia
de Tietê um homem e uma
mulher, que teriam envolvimento com o caso. Apesar
disso, segundo Weslley de Almeida, não ficou comprovada
a participação dos suspeitos
nos crimes.
Informou também que o
homem apresentado no plantão policial é dono da casa
onde a moto utilizada nos
roubos foi encontrada e a
mulher, namorada do motociclista, apontado como o autor
dos crimes, ainda não foi localizado. Na casa dos suspeitos,
a PM apreendeu bolsas e pertences das vítimas.
A Polícia Civil segue investigando o caso para encontrar
o criminoso e averiguar a participação de demais suspeitos.

Divulgação PMT

Na casa do suspeito, a PM apreendeu bolsas
e pertences das vítimas do motociclista
Em nota, a Secretaria de
Segurança Pública reforçou
a importância de registrar as
ocorrências, não só para a
investigação e prisão dos criminosos, mas também para
a orientação do policiamento
nas áreas com maior incidência de casos.
FURTO EM LOJA - Uma
câmera de segurança flagrou
um furto que ocorreu na madrugada da segunda, 1º de novembro, na rua Antônio Nery,

no Centro da cidade de Tietê.
Nas imagens que circulam
pelas redes sociais, é possível
ver que o criminoso chegou
de capacete, quebrou a porta
de vidro com uma ferramenta
e invadiu o estabelecimento.
O vídeo mostra também que
o indivíduo foi direto ao caixa
da loja, furtou uma quantia de
dinheiro e fugiu.
De acordo com o dono do
estabelecimento, o ladrão deixou uma ferramenta dentro

da loja. Um Boletim de Ocorrência (B.O.) sobre o caso foi
registrado na Delegacia de
Tietê.
A quantia furtada não foi
divulgada, e o lojista disse
que o estabelecimento, inaugurado há 12 anos, nunca tinha sido roubado ou furtado
anteriormente. Até ontem, 4
de novembro, a polícia não tinha informação alguma sobre
o paradeiro do indivíduo acusado de furto.
ESTELIONATO EM TIETÊ
- Na tarde da terça, 2 de novembro, em Tietê, uma equipe
da PM compareceu à agência
da Caixa Econômica Federal,
atendendo a uma ligação ao
telefone 190.
A solicitante era uma senhora idosa que informou
aos policiais militares que,
ao utilizar o caixa eletrônico,
seu cartão ficou preso na máquina. Ao examinar o equipamento, os PMs constataram a
presença de um aparelho utilizado para clonar cartões e,
assim, evitaram que a senhora
caísse em golpe. Em seguida,
a equipe policial conduziu a
vítima e o aparelho para a De-

legacia de Tietê para registro
da ocorrência.
TRÁFICO E TENTATIVA
DE HOMICÍDIO - Na tarde da
terça, 2 de novembro, no município de Tietê, as equipes da
PM deslocaram-se até a Rodovia SP-300 para averiguar um
veículo com quatro indivíduos, após denúncia anônima.
Na tentativa de abordagem,
os indivíduos empreenderam
fuga ingressando na Rodovia
SP-127 e acabaram por arremessar um tablete de maconha pela janela. Durante
o acompanhamento, os criminosos também efetuaram
disparo contra os policiais
militares e, em seguida, abandonaram o veículo correndo
para uma área de mata.
Realizados o cerco e a busca, três infratores foram presos. Na revista ao veículo, os
policiais militares encontraram mais um tablete de maconha. A ocorrência precisou
ser apresentada na Central de
Flagrantes de Tatuí e os infratores acabaram presos por
tráfico de drogas, associação
ao tráfico e tentativa de homicídio.

NOVIDADE

SEBRAE

Prefeitura anuncia programação de fim de
ano e concurso de decoração de Natal

Zé Roberto Pilon visita Polo
Digital de Mogi das Cruzes
Divulgação PMC

Divulgação

Em Tietê, o prefeito Vlamir Sandei (PSDB) assinou o
Decreto 7.041/2021 que permitiu o início das preparações
das festividades de fim de ano
no município e prometeu ser
uma programação inesquecível por conta da retomada do
cenário pós-covid-19.
A Prefeitura de Tietê ressaltou também que prepara
um Natal de muitas luzes, enfeites e magia, que será proporcionado pela iluminação
diferenciada de pontos da cidade, por meio de um trabalho de coordenação atribuído
pelo prefeito à vice-prefeita
Ana Maria Madureira.
A ação do Poder Executivo
Municipal, além de visar deixar a cidade mais bela, tem
como objetivo impulsionar o
comércio e atrair os consumidores para Tietê.
Para as atividades natalinas, a partir do fim de novembro, a Prefeitura informou que
pretende disponibilizar, no
período da noite, uma banda
com a presença do Papai Noel,
que percorrerá, caminhando,
as ruas do quadrilátero central.
A programação natalina, a
pedido do prefeito, deverá ter

A programação natalina, a pedido do prefeito,
deverá ter início em 26 de novembro
início, em 26 de novembro,
com a inauguração da iluminação da praça central, seguida pela realização de shows
na praça dr. Elias Garcia, no
Centro, incentivando os músicos e os artistas locais.
Este Decreto Municipal
também abriu a edição deste
ano do Concurso Casa mais
Ornamentada e Estabelecimento Comercial mais Enfei-

tado do “Natal Vida 2021”,
para seleção e premiação da
residência e estabelecimento
comercial e/ou empresarial,
com área externa, de visualização pública, mais decorada para o período natalino,
localizado na área urbana de
Tietê.
Para participar do Concurso “Natal Vida 2021”, os interessados deverão se inscriver

no site da Prefeitura de Tietê,
no endereço prefeituradetiete.sp.gov.br, e clicar no campo
“Natal Vida 2021”, que estará
disponível de 29 de novembro
a 15 de dezembro. Também
será preciso enviar para o
e-mail governo@tiete.sp.gov.
br a gravação de vídeo da fachada externa da residência,
estabelecimento comercial ou
empresarial enfeitado, com
30 segundos de duração, no
sentido horizontal do aparelho celular.
A divulgação dos vencedores do concurso ocorrerá
dentro das atividades do Calendário Natalino 2021, em 22
de dezembro deste ano. Já a
premiação ocorrerá, em 23
de dezembro, às 21 horas, na
praça doutor Elias Garcia.
Este mesmo decreto estabeleceu ainda a responsabilidade da Secretaria Municipal
de Turismo e Cultura junto
à Comissão de Jurados, que
analisará, para julgamento,
os critérios: espírito natalino, criatividade e bom gosto.
Segundo a Prefeitura, serão
premiadas as três fachadas de
casas e de estabelecimentos
comerciais ou empresariais
melhor ornamentadas.

Prefeito e secretário de Cerquilho foram recebidos
pela vice-prefeita de Mogi das Cruzes
Na quarta, 27 de outubro,
o prefeito de Cerquilho, Zé Roberto Pilon (Cidadania), acompanhado do secretário do
Trabalho e Desenvolvimento
Econômico, Amilton Lourenço,
visitou o Polo Digital de Mogi
das Cruzes, em uma conexão
com o Sebrae.
Pilon e Lourenço foram
recebidos pela vice-prefeita
Priscila Yamagami e pelo secretário de Desenvolvimento,
Gabriel Bastianelli, que compartilharam o trabalho e a experiência da cidade com a criação do polo.
Vale destacar que o Polo
Digital é um espaço para empreendedores se conectarem,
aprenderem e criarem empre-

INDICADOR PROFISSIONAL
CIRURGIÕES - DENTISTAS

sas que, a partir de Mogi das
Cruzes, possam impactar de
maneira positiva o Brasil e o
mundo.
NOVEMBRO AZUL - Nos
dias 20 e 27 de novembro,
das 8 às 16 horas, na Policlínica, a Prefeitura de Cerquilho
programou campanhas para
reforçar a importância da prevenção e diagnóstico precoce
do câncer de próstata e pênis,
além de lembrar aos homens
que cuidar da saúde como um
todo é fundamental. Serão realizados testes rápidos (HIV, sífilis e hepatites B e C), consulta
de Urologia e Clínica Médica.
Não será necessário agendamento prévio para consultas
nos dois sábados.
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EM TIETÊ

Procuradoria da Mulher discute violência de gênero
Evento realizado na Câmara Municipal contou com a presença de líderes religiosos, de conselhos e demais outras autoridades ligadas à causa
Com o tema “Respeito
ao Direito de Ser Mulher”,
na quinta, 28 de outubro, na
Câmara Municipal de Tietê,
ocorreu o 1º Encontro da Procuradoria da Mulher, que teve
explanação da procuradora
professora e diretora de escola
Mirian Cardia sobre o ciclo da
violência doméstica. “Apesar
da dificuldade de rompê-lo, os
objetivos da Procuradoria da
Mulher de Tietê são conscientizar e lutar pelo fim da violência de gênero”, esclareceu a
especialista em Educação.
A também procuradora
Maria Júlia Marques, nesta
oportunidade, informou que
a Procuradoria da Mulher visa
informar o público feminina,
encorajando-o a sair de um
relacionamento abusivo e denunciar o agressor.
Já a procuradora Geruza
Flávia dos Santos ressaltou
que o combate à violência contra a mulher requer empenho
de toda a sociedade, em especial, do Poder Público, como,
por exemplo, ocorreu com a
instalação da própria Procuradoria da Mulher de Tietê.
Nesse primeiro encontro,
as procuradoras e o presidente

Fotos divulgação PMT

Mirian Cardia, Geruza Santos e Maria Julia na
companhia dos convidados da Procuradoria

O presidente do Poder Legislativo, Alfredo Melaré
Neto (PL) esteve presente no encontro

do Poder Legislativo, Alfredo
Melaré Neto (PL), reuniram-se
com líderes religiosos, de conselhos e demais outras autoridades ligadas à causa.
Durante o evento, a policial
militar Gisele de Freitas falou
sobre a realidade enfrentada
pelas mulheres no Brasil, e
lembrou que a cada duas horas uma mulher é vítima de
feminicídio, e o assassinato
acaba motivado pelo fato da
vítima ser do sexo feminino.
A policial militar informou,
ainda, sobre o preparo da Polícia Militar no atendimento
à Lei Maria da Penha, cujas
ações visam inibir a conduta
de agressores e proteger as vítimas com maior agilidade.
Para encerrar o 1ª Encontro da Procuradoria da Mulher
de Tietê, a atriz Ismênia Leão
apresentou a “Contação de
História”, com narrativas que
refletiram sobre o poder do
posicionamento de uma mulher, que compreende a importância dos seus direitos.
Importante salientar também que a Procuradoria da
Mulher de Tietê vem traçando
novas metas, o que inclui o trabalho nas escolas municipais.

COVID-19

VACINÔMETRO

Municípios divulgam
cronograma de vacinação

Cidade de Tietê já aplicou
63.273 doses, aponta site

Seguindo cronograma de
imunização, a Secretaria de
Saúde e Medicina Preventiva
de Tietê anunciou que haverá
vacinação hoje, 5 de novembro. Nesta data, será aplicada
a terceira dose para idosos acima dos 60 anos, imunossuprimidos e viajantes para o Exterior, em dois horários. Das 8 às
12 horas, serão atendidos os
nascidos entre janeiro a junho,
e das 13 às 16 horas, os nascidos entre julho a dezembro.
Ainda em Tietê, amanhã, 6
de novembro, das 8 às 12 horas, será a vez de vacinar com
a CoronaVac quem recebeu a
primeira dose até 9 de outubro
e os faltosos.
Vale lembrar que a imunização ocorre no ginásio “Acácio Ferraz”, na Nova Tietê.
Pede-se que seja feito o pré-cadastro no site https://vacinaja.
sp.gov.br/ e apresente cópia
do comprovante de endereço
e do CPF.
Em Cerquilho, hoje, 5 de
novembro, das 7h30 às 11h30
e das 13 às 15 horas, a Secretaria de Saúde imunizará adultos de 18 anos ou mais com a
primeira dose da vacina, além
de gestantes e puérperas com
a primeira e segunda doses,
assim como quem foi vacinado
até 8 de outubro ou antes com

Até ontem, 4 de novembro,
somando todo o público-alvo
da campanha de imunização
contra a covid-19, em Tietê já
tinham sido aplicadas 63.273
doses; em Cerquilho, o número era de 76.743 vacinados; em
Laranjal Paulista, 44.470; e, em
Jumirim, somavam 5.492 imunizados.
Vale constar que estes
dados foram publicados na
página do Vacinômetro do
Governo do Estado. É importante ressaltar, ainda, que estes números relacionados aos
municípios paulistas podem
ser acompanhados no site vacinaja.sp.gov.br/vacinometro.
BOLETINS - Novos números relacionados à covid-19
foram divulgados pelas Secretarias Municipais de Saúde de
Tietê, Cerquilho, Jumirim e
Laranjal Paulista. Até quarta, 3
de novembro, Tietê registrava
4.099 casos confirmados, sendo 3.981 curados e 4 em recuperação, além de 114 óbitos.
Já o município de Cerquilho acumulava até esta quarta,
3 de novembro, 6.679 casos
confirmados, 6.395 curados e
121 em recuperação. O número de mortes era de 163 óbitos.
Em Jumirim, até quinta, 4
de novembro, os casos confirmados de covid-19 somavam

a segunda dose. Para completar, serão imunizados com a
terceira dose os idosos vacinados em 6 de maio ou antes.
Neste sábado, 6 de novembro, das 8 às 12 horas, a imunização atende, ainda, quem
tomou a primeira dose em 11
de setembro ou antes, além
do público acima dos 18 anos
com a primeira dose aplicada
em 16 de outubro ou antes.
Por fim, também serão imunizados com a segunda dose os
adolescentes vacinados em 6
de setembro ou antes, assim
como trabalhadores da saúde,
que tomaram a segunda dose
em 10 de maio ou antes.
Pede-se a apresentação de
cópia de documento pessoal
com foto e CPF e do comprovante de residência. Os locais
de vacinação são os seguintes:
UBSF Centro; UBSF Di Nápoli; e
UBSF Parque Alvorada.
Já a Prefeitura de Jumirim
informou que nesta sexta, 5
de novembro, no horário das
7h30 às 11 horas e das 12 às
15 horas, na Secretaria Municipal de Saúde, haverá vacinação
para quem não se imunizou
ainda e tem de 12 a 17 anos,
assim como serão atendidos
neste mesmo dia os adolescentes que receberam a primeira
dose até 31 de agosto.

605 pessoas positivadas, tendo 597 curadas, uma pessoas
em isolamento e oito óbitos.
Laranjal Paulista registrava
até sexta, 22 de outubro, 5.501
casos confirmados, com 5.369
pacientes curados, 14 em recuperação e 118 óbitos.
DECRETO - Na sexta, 29
de outubro, o prefeito de
Tietê, Vlamir Sandei (PSDB),
no uso das atribuições, assinou o Decreto 7.051/2.021,
que dispõe sob medidas de
contenção da disseminação
da covid-19 e tem vigência
desde terça, 2 de novembro.
Segundo o documento, fica
permitida a continuidade do
retorno às atividades no município, cumprindo o “Plano
São Paulo”, do Governo do
Estado de São Paulo, a determinação de uma sentença
judicial e a recomendação do
Ministério Público da Comarca de Tietê.
Ficam permitidas a abertura do comércio e de igrejas,
assim como eventos esportivos, sociais, culturais e de
lazer, com atendimento presencial, sem restrição de horário, com ocupação de 100%
da capacidade. Mas para isso
é preciso seguir todos os protocolos de higiene e distanciamento social.

FALECIMENTO

FALECIMENTO

HENRIQUE JOSÉ PINTO
Faleceu em Tietê, em 29 de outubro, Henrique José Pinto
aos 86 anos. Falecido era casado com Maria Aparecida Reis e
deixou os filhos Albira, Leila, Genicleia, Luiz, Edilson, Delmira,
Magno, Marina, Leonardo, Mariana, Luciana e Henrique, além de
familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Memorial Jardim do Éden e,
após recomendação, foi sepultado no Cemitério Memorial Jardim do Éden.

MARGARIDA XAVIER DE SOUZA ALMEIDA
Faleceu em Tietê, em 22 de outubro, Margarida Xavier de
Souza Almeida aos 94 anos.
Falecida era viúva de Virgilio A. de Almeida e deixou os
filhos Aleni, Izaide, Custodio e Sueli, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e Velório Municipal de Pereiras e, após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de Pereiras.

AGRADECIMENTO
A família, sensibilizada, agradece aos amigos pelas manifestações de pesar recebidas e a todos que compareceram
ao funeral.

AGRADECIMENTO
A família, sensibilizada, agradece aos amigos pelas manifestações de pesar recebidas e a todos que compareceram
ao funeral.

EM CERQUILHO

FAC oferece curso de
extensão a professores
Divulgação PMC

Aulas estão sob o comando da professora
mestre Maria Conceição Dal Bó Vieira
Por meio de parceria firmada entre Prefeitura do município de Cerquilho, através da
Secretaria de Educação, a Faculdade Cerquilho (FAC) ofereceu aos professores da Rede
Municipal de Ensino um curso
de extensão intitulado “Introdução ao Estudo de História
da África e a Cultura afro-brasileira”
Ofertado aos profissionais
do Fundamental I e II, o curso durou cinco sábados e, de
forma híbrida com encontros
presenciais e virtuais, teve a
professora mestre Maria Conceição Dal Bó Vieira como palestrante junto aos docentes

e coordenadores inscritos no
projeto.
No sábado, 23 de outubro,
houve o encerramento dos estudos com a entrega dos certificados. “A riqueza do conteúdo exposto nas aulas trouxe
mais conhecimento aos docentes para eles trabalharem
as questões afro-brasileiras e,
com isso, os alunos da Rede
Municipal de Ensino terão um
ganho pedagógico, considerando que a diversidade cultural será amplamente abordada
após essa experiência”, frisou
o orientador pedagógico de
História Emerson de Campos
Maciel.

RUAS E AVENIDAS

Prefeitura de Cerquilho
realiza recapeamento
Há últimas semanas, a Prefeitura de Cerquilho promove
o recapeamento asfáltico em
ruas e avenidas, através de recursos oriundos de emendas
estaduais e federais
Segundo a administração
municipal, dentre as verbas
duas foram destinadas pela
deputada Estadual Damares
Moura (PHS) e, juntas, somam
quase R$800 mil para a infraestrutura.
Outra emenda, no valor de

R$511 mil, permitiu o recapeamento da marginal rua José
Fernando Zanardo (Marginal) e
em trecho da avenida João Pilon, e uma outra de R$272 mil
acabou destinada para o recapeamento asfáltico das ruas
Sorocaba, Expedicionários e
Abolição, na Vila Estiva.
O prefeito Zé Roberto Pilon
(Cidadania) agradeceu a deputada estadual pelas emendas
que possibilitaram a realização da manutenção das vias.

FALECIMENTOS
CLAUDEMIR BERNARDINO MARCOLINO
Faleceu em Cerquilho, em 27 de outubro, Claudemir Bernardino Marcolino aos 48 anos. Falecido deixou a filha Jéssica Tais
e demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Parque Municipal de Cerquilho e, após recomendação, sepultado no Cemitério Parque
Municipal de Cerquilho.
AVELINA GOMES DA SILVA LEITE
Faleceu em Cerquilho, em 28 de outubro, Avelina Gomes da
Silva Leite aos 90 anos. Falecida era viúva e deixou os filhos
Maria José, Ana, Natalina e José Roberto (in memoriam), além
de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal de Pereiras e, após
recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de Pereiras.
MARIA APARECIDA PALADINI VIOTTO
Faleceu em São Paulo, em 31 de outubro, Maria Aparecida
Paladini Viotto aos 93 anos. Falecida era viúva e deixou a filha
Maria Cristina, além de demais familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula de Tietê e,
após recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de Tietê.
AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas
manifestações de pesar recebidas e a todos que compareceram ao funeral.
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IMÓVEL
VENDE-SE

Creci 59.273

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

Compra, Venda e Locação
LOCAÇÃO - IMÓVEIS DISPONÍVEIS ESTAMOS À DISPOSIÇÃO PARA MELHOR
ATENDER A TODOS
l Casa no Centro - Valor da locação: R$650
mais 1/3 do valor mensal de IPTU = R$35,87
(2021) = Total: R$685,87. Acomodações: 1 dormitório, 1 banheiro social, cozinha e lavanderia. Não
tem garagem. OBS: Terreno ao fundo é separado,
não tem acesso.
l Casa no Centro - Valor da Locação: R$750 +
50 % do IPTU R$55,05 = Total: R$805,05. Excelente localização, de frente para a Praça Central.
Acomodações: Sobrado - Piso Superior disponível, com 2 dormitórios, 1 banheiro social, sala e
cozinha conjugados e lavanderia.
l Casa na Vila São Geraldo - Valor da locação: R$1.350 + IPTU 2021 (R$41,97) = Total
R$1.391,97. Acomodações: 3 dormitórios, sala,
cozinha, lavanderia, 1 banheiro social, quintal e
garagem coberta para 1 carro.
l Casa na Cohab - Aluguel: R$1.300 + IPTU
R$ 76,77 (2021) = TOTAL: R$1.376,77 - Acomodações: Frente: 1 dormitório, sala, cozinha,
1 banheiro social e área de serviço - Fundo (sobrado) - Piso Superior: 3 dormitórios e 1 banheiro
social. Piso Inferior: Sala, cozinha, 1 banheiro
social e área de serviço. 2 vagas de garagem e
churrasqueira coberta. OBS: Ideal para mesma
família que queiram morar junto, porém em casa
separada, são duas casas.
IMÓVEIS DISPONÍVEIS À VENDA
l Casa no Povo Feliz - R$195.000 mil. Acomodações: 2 dormitórios, sala, cozinha, 2 banheiros
sociais, cozinha e garagem para 2 ou 3 carros
cobertos - Forro de madeira. Fundo coberto, tem
Lavanderia e 1 banheiro social - Tem laje. OBS:
Aceita permuta com imóvel em Cerquilho.
l Casa no jardim São Francisco - R$395.000
mil. Acomodações: 3 dormitórios, sendo 2 suítes,
1 banheiro social, sala de estar, jantar e cozinha.
Edícula no fundo: lavanderia, cozinha, 1 dormitório. Garagem para 2 carros com portão eletrônico.
OBS: Aceita permuta com imóvel de menor valor.
l Lote no Jardim Santa Cruz - R$135.000 mil.
Com 250m² = 10x25. Caída para frente - Rua.
Todo murado já, com portão social.
l Chácara na Água Santa - Consulte valor.
Casa sede com 220m² com 3 suítes, 1 lavabo,
cozinha, sala de jantar e sala de TV em L com
varanda - Chalé para visitas com 48m² com 2 suítes independentes para visitas - Salão de festas
com 200m² com cozinha, churrasqueira, 1 quarto,
1 banheiro social piscina com churrasqueira e
cinema com banheiro. Área gourmet com 60m²,
com churrasqueira, área de descanso e piscina. E
também tem barracão coberto nos fundos, menos
80m².Terreno: 2.800m².

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.

CASA NO PARQUE ALVORADA EM CERQUILHO
Casa construída 130m² em terreno com 496m². Tem fundo
gramado com um pequeno jardim na frente. Casa contém dois
dormitórios, uma suíte, lavabo, banheiro social, sala e cozinha
grandes, lavanderia, garagem para quatro carros, sendo duas
vagas cobertas, portão social e portão automático para carro.
Valor R$450 mil. Telefone (11)99652-4444, falar com Helena.

SUA CASA
TRINCOU?

Serviços com garantia
e orçamento grátis
com engenheiros
Ligue:

0800-118023 ou
(14)99165-1106

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

FEMININO: Empregada Doméstica / Caixa.
MASCULINO: Marceneiro / Motorista de
Caminhão / Mecânico de Manutenção / Auxiliar de Produção / Serviços Gerais / Área Administrativa / Expedição.
FEMININO/MASCULINO: Área de RH-DP
/ Compras / Financeiro / Área Fiscal / Assistente de T.I. / Área Comercial / Expedição /
Gerente Financeiro / Fiscal.

NOVIDADE

ADOÇÃO URGENTE

Divulgação Projeto MiauJude

De porte médio, Maria Eduarda é uma cachorra extremamente amorosa, que se dá bem com outros cães e crianças. Bem
debilitada, ela foi resgatada no bairro Mandissununga com seus
filhotes, todos já doados. Hoje, recuperada, aguarda adoção.
Está castrada, vacinada e vermifugada. Mais informações pelo
(15)99739-3002 ou acesse miaujude.com.

Em Tietê, Grupo Vivendo
Feliz retoma atividades
Desde quarta, 3 de novembro, o Grupo Vivendo Feliz,
através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento
Social (SADS), retomou as atividades de lazer e convivência
voltadas à Terceira Idade.
As inscrições para as atividades seguem até quinta, 11
de novembro, e serão realizadas presencialmente na SADS,
localizada na rua dos Expedicionários, 241, no Centro.
Para se inscrever é necessário
apresentar CPF, RG, comprovante de residência e o comprovante de vacinação contra
a covid-19. As inscrições são
exclusivas para cidadãos de
Tietê com 55 anos completos
ou mais.
Segundo a secretária Marcia Tamer, a retomada garante
o bem-estar social dos idosos,
que pertencem a um dos grupos mais afetados pelos im-

pactos da pandemia. Ainda de
acordo com a secretária Marcia, esta ação só foi possível
graças ao avanço da vacinação no munícipio, que já conta com mais de 62 mil doses
aplicadas e baixa incidência de
casos.
As informações sobre as
atividades, datas e horários
disponíveis serão disponibilizadas no momento da inscrição ou através dos seguintes
telefones: (15)3282-1708 e
3282-5630.
Vale lembrar que o cronograma oficial anunciado pela
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, referente ao Grupo Vivendo Feliz, traz
estas informações:
•Segunda, terça e quinta,
das 8 às 11 horas.
•Quarta, das 13 às 16 horas.
•Sexta, das 8 às 12 horas.
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CAMPEONATO PAULISTA

Comercial joga contra o Corinthians na capital
Neste sábado, 6 de novembro, a equipe comercialina entra em campo para jogar a sua segunda partida da competição da segunda fase
A equipe Sub-17 do Comercial Futebol Clube volta a
campo neste sábado, 6 de novembro, às 11 horas, contra o
Corinthians, em partida válida
pelo Campeonato Paulista, no
estádio “Alfredo Schurig” (Fazendinha).
Nesta segunda fase, os jogos serão disputados em turno e returno dentro do grupo,
sendo que a melhor campanha
avança para as quartas de final.
O Comercial Futebol Clube vive momento positivo na
competição e conseguiu avançar para a próxima fase, es-

Divulgação Comercial

tando entre os 16 melhores da
competição.
Vale lembrar que no sábado, 30 de outubro, a equipe comercialina recebeu, em seu estádio “José Ferreira Alves”, em
Tietê, a equipe do Desportivo
Brasil e, após um jogo disputado e com grandes oportunidades, a partida terminou em 3 a
2 para a equipe visitante.
No grupo 11, além do Desportivo Brasil também está o
Corinthians e a Ponte Preta.

Copa América 2021 divulga
os jogos da primeira rodada

Amanhã a equipe Sub-17
vai tentar a reabilitação
em São Paulo

SOCIETY

MUAY THAI

Associação do Povo Feliz
festeja 18 anos com torneio

Matheus Vinícius enfrenta
Vitor Nato em luta principal

A Associação do Povo Feliz
completou 18 anos de existência no domingo, 31 de outubro. Nessa data, a Diretoria organizou um torneio de futebol
society com quatro jogos.
Na primeira disputa, a Associação enfrentou o Agora Eu
“Se” Consagro (Aesc) e foi derrotada pelo placar 5 a 4.
No segundo jogo, o time
da casa enfrentou o América e
empatou por 2 a 2 e, nas penalidades, a Associação venceu

No sábado, 13 de novembro,a partir das 17 horas,
será realizada luta de Muay
thai entre os lutadores Matheus Vinícius, que representará Tietê, e Vitor Nato, da
cidade de Santos.
Esta competição ocorrerá em Tietê e será uma luta
principal pela categoria 60k.
O local do evento é rua
Tenente Gelás, 778, no Box 5,
no Centro de Tietê, na Lotus
Muay Thai.

por 3 a 2.
Na terceira disputa novamente houve empate entre o
Santa Cruz e Associação com o
placar de 1 a 1. Na decisão por
pênaltis, a Associação venceu
por 3 a 2.
Na quarta e última partida
a Associação enfrentou o time
de Piracicaba e venceu por 3
a 1. Encerradas as partidas e
a entrega dos troféus, houve
churrasco de confraternização
entre os atletas.

Os ingressos estão sendo
vendidos no salão Officina da
Beleza/CT BlackTigers, rua
Tenente Gelás, 705; no Lotus
Muay Thai, na rua Tenente
Gelas, 788, Box 5; e na Australian Point, rua Lara Campos, 371, todas no Centro de
Tietê.
Vale destacar que os ingressos são limitados e custam R$30. Mais informações
pelos telefones (15)997451372 ou (15)99170-4679.

AGENDA

PESCARIA

Neste domingo tem futebol
no Pingo no I e no Santa Cruz

Kalu e Ximbica conquistam
o 5º lugar em Boituva

Terá início neste domingo,
7 de novembro, no campo do
Pingo no I, a partir das 8h30,
o Campeonato Interno do Paraná Futebol Clube de Tietê.
Serão cinco equipes que disputarão o título no formato
“todos contra todos”
Já no domingo, 5 de dezembro, serão conhecidos os
finalistas com pontos corridos e, em 12 de dezembro,
está prevista a final.
Também neste domingo,
7 de novembro, a partir das

8h30, no campo do Santa
Cruz, localizado no estádio
“Emílio Gardenal”, em Tietê,
haverá o Jogo da Amizade entre os Amigos de Ney Gomes
e os Amigos de Mauro Santos.
Na oportunidade, será
realizada homenagem ao esportista Mauro de Oliveira,
além das disputas em campo
e do Pagode dos Amigos para
encerrar.
No local haverá serviço de
bar completo a cargo de Bispo.

FUTEBOL

Divulgação

Ximbica e Kalu pescaram
32,250 kg no total

A Copa Boitupesca “Jair
Rogotti” ocorrue no sábado,
30 de outubro, em Boituva,
onde os pescadores Bruno Caloccine (Kalu) e Ricardo Torres
(Ximbica), da equipe Sócabeleira, representaram Tietê. Entre
40 duplas, Kalu e Ximbica conquistaram o 5º lugar, ao pescar
32,250 kg no total.
Os pescadores de Tietê
agradecem aos patrocinadores
da dupla: Aiqfome, Enzomiçangas, Agropet e Fábio Ferraz
Barbershop.

Neste domingo, 7 de novembro, no estádio “Guerino
Lezier Vidotto”, terá início a
Copa América 2021.
Com realização do América Futebol Clube e organização da JS Arbitragem e Dine
Sports, conta com o apoio da
TV Tietê + e divulgação jornal
Nossa Folha e César Guitte Esportes.
A Copa América 2021 conta com oito equipes, sendo o
América e o Máster Jovens, da
cidade de Tietê, os anfitriões,
que recebem o Grêmio Paulista e Maristela/Estica, da cidade
de Laranjal Paulista, o Amigão,
de Pereiras, além do Atlético
Tatuí, o Az de Ouro e o Santa

CIRCUITO HAPPY RUNNING

Atletas representam cidade
de Tietê em competição
Divulgação

Marco Antônio, Wagner Marcon,
Antônio Farah e Renato Silva
No domingo, 31 de outubro, os atletas Marco Antônio,
Wagner Marcon, Antônio Farah e Renato Silva representaram a cidade de Tietê no Circuito Happy Running 5 km e

Onde Anda Você?

Célio Saconi nasceu,
em 27 de setembro de
1946, em Tietê
O homenageado desta semana é leitor assíduo do jornal Nossa Folha e da coluna
“Onde Anda Você?”: Célio
Saconi. Nascido, em 27 de
setembro de 1946, em Tietê,

da união de Vera e Américo,
é casado com Irina e tem uma
filha chamada Vera Renata.
Seu xodó é a neta Iasmim.
No ano de 1959, integrou
o time do Infanto-juvenil do
América Futebol Clube como
lateral e ponta.
Célio Saconi sempre me diz
que não era craque e nem foi
artilheiro, mas o importante é
ter marcado uma geração de
atletas que jogavam com amor
e orgulho às cores da camisa.
Atuei ao seu lado e sei
que Célio Saconi prestou sua
contribuição ao esporte local,
além de ser treinado por Joãozinho Piovesani. Tudo isso já
vale por anos e anos de glórias.
Sem contar, ainda, das amizades que ele deve ter conquistado durante o período em que
jogou bola. Como se fala: “isso
não tem preço!”
Pessoa boníssima, Célio Saconi foi um atleta de uma geração saudável e, hoje, recebe
esta singela homenagem como
forma de reconhecimento pelo
que representou para o esporte tieteense.

Célio Saconi
desconhecia a existência desta foto do
América de 1959, quando ele
e amigos, como Claudio, Paulo Truco, Túlio (Fifi), Paulinho
Butina, Esso Serafim, Paulinho,
Tico, Zica, Nilton e eu, eram
treinados pelo saudoso técnico Joãozinho Piovesani.
Disse que ver a foto publicada nesta coluna vai ser um
momento de saudade, com
sentimentos de alegria e tristeza, pois alguns desses atletas
já são falecidos.
Realmente, a nostalgia daquilo que a gente viveu por
meio do futebol-arte no passado traz a tona sentimentos de
recordações, principalmente
de duelos decisivos e de inesquecíveis jogadores, além do
amor por parte da torcida.
Definitivamente, tivemos
muitas passagens marcantes nos gramados tieteenses,
fossem elas de vitórias ou de
derrotas. Ou seja, sempre teve
história para contar e do que
se orgulhar em campo!
PIADINHA DA SEMANA
- Um rapaz vê uma loira lin-

Rita, de Tatuí.
A competição, que segue
tomando todos os cuidados
contra a covid-19, será pelo
sistema “mata-mata”, ou seja,
perdeu está fora. Em caso de
empate, o vencedor será conhecido através dos pênaltis.
Confira os jogos da primeira rodada deste domingo, 7 de
novembro.
10h30 - Maristela/Estica x
Máster Jovens
12h30 - Santa Rita x Atlético
Tatuí
Já no domingo, 14 de novembro, jogam.
10h30 - Az de Ouro x Amigão
12h30 - América x Grêmio
Paulista

10 km, realizado na cidade de
Monte Mor.
Os atletas tiveram ótimo
desempenho, conquistando o
2º lugar geral dos 5 km e o 4°
lugar na categoria dos 10 km.

Édie Honório
Fotos acervo Édie Honório

INFANTO-JUVENIL DO AMÉRICA FUTEBOL CLUBE EM 1959
Em pé: Cláudio, Paulo Turco, Túlio (Fifi), Célio Saconi, Paulinho Butina e o goleiro Édie Honório
Agachados: Esso Serafim, Paulo Souza Alves Filho, Tico Amarelo, Zica e Nilton
-díssima na praia e, para puxar
conversa, faz a seguinte per-

gunta:
- “Loira, qual seu protetor?”

A loira responde:
- “Santo Expedito!”

Sexta-feira, 5 de novembro de 2021

jornalnossafolha.com.br

7

DE 6 A 12 DE
NOVEMBRO

FARMÁCIA ALTERNATIVA (15)3282-4040
BIOGRAFIA

Saiba quem foi Dom Pedro Fré (CSsR)
O Papa João Paulo II o nomeou bispo de Corumbá, Mato Grosso do Sul, e sua ordenação episcopal ocorreu em 5 de janeiro de 1986
Bispo católico brasileiro,
Dom Pedro Fré (CSsR) nasceu,
em 30 de agosto do ano de
1924, em Cerquilho, quando
a cidade ainda era distrito do
município de Tietê. Seus pais
eram Andrea Fré e Anna Luvizotto.
Em 7 de abril de 1938, aos
13 anos, entrou para o Seminário Redentorista Santo Afonso,
em Aparecida. Depois, fez seu
noviciado em Pindamonhangaba durante 1945, e a sua
profissão religiosa na Congregação do Santíssimo Redentor,
em 2 de fevereiro de 1946.
Estudou Filosofia e Teologia no Seminário Santa Teresinha em Tietê e, nesta mesma
cidade, foi ordenado presbítero pelas mãos de Dom José
Carlos de Aguirre, então bispo
de Sorocaba.
Depois de lecionar por um
breve espaço de tempo nos seminários menores de Aparecida e de Pinheiro Machado, no
Rio Grande do Sul, veio trabalhar na Paróquia de Aparecida
de 1953 a 1970, onde tornou-se pároco.
Também foi superior da
Comunidade Religiosa do
Santuário Nacional, de 1965
a 1967 e de 1979 a 1984. De
1970 a 1972 atuou como reitor da Igreja Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro e superior
da Comunidade Religiosa, em
São João da Boa Vista.

Arquivo intermet

Dom Fré (CSsR) com o Papa João Paulo II
De 1971 a 1979, exerceu
seu ministério no exercício da
pregação das Missões Populares, percorrendo diversos estados brasileiros e residindo nas
comunidades redentoristas de
São João Boa Vista, Tietê e Ara-

raquara. Em 28 de outubro de
1985, o Papa João Paulo II o nomeou bispo de Corumbá, Mato
Grosso do Sul, substituindo
a Dom Vitório Pavanello, que
fora nomeado arcebispo coadjutor da Arquidiocese de Cam-

po Grande.
Sua ordenação episcopal
ocorreu, em 5 de janeiro de
1986, na Basílica de Aparecida, por Dom Carlo Furno,
então núncio apostólico, auxiliado por Dom Geraldo Maria
de Morais Penido, arcebispo
de Aparecida, e por Dom Ladislau Paz, bispo-emérito de
Corumbá. Três anos depois,
foi transferido para a Diocese
de Barretos, onde substituiu a
Dom Antônio Maria Mucciolo,
nomeado arcebispo de Botucatu. Escolheu como lema de seu
episcopado “Curar os corações
feridos”, dedicando-se à atividades de formação e missão.
Permaneceu à frente daquela diocese por 11 anos. Em
20 de dezembro de 2000, o
Papa João Paulo II aceitou sua
renúncia por atingir a idade
limite recomendada. A partir
daí, residiu nas comunidades
redentoristas de Santa Teresinha, em Tietê, e no Convento do Santuário Nacional, em
Aparecida.
Em fevereiro de 2014, ano
do seu falecimento, Dom Fré
(CSsR) completou 68 anos de
profissão religiosa na Congregação do Santíssimo Redentor.
Faleceu na madrugada de
3 de abril, em Guaratinguetá,
no Hospital Frei Galvão, aos
89 anos de idade. O velório
ocorreu na capela São José, do
Santuário Nacional, em Apare-

cida, onde houve missa de corpo presente. A celebração foi
presidida pelo então bispo auxiliar de Aparecida, dom Darci
Nicioli (CSsR), que, em sua homilia, recordou a importância
do bispo redentorista para a
cidade de Aparecida e para o
Santuário Nacional.
O bispo auxiliar percorreu o ministério sacerdotal e
episcopal de Dom Fré (CSsR)
recordando histórias que apresentavam sua personalidade
humilde, simples e ardorosa.
Após a cerimônia, o corpo
de dom Pedro Fré foi levado
ao Cemitério Santa Rita, onde
religiosos e familiares se despediram.
No ano de 2010, dom Fré
passou por cirurgia de hérnia
e também sofria de problemas
cardíacos.
Segundo escreveu o padre José Bertanha (CSsR), na
época secretário e arquivista
provincial, “Dom Fré sempre
foi um homem de Deus, dedicado ao trabalho pastoral e ao
atendimento paciente do Povo

de Deus com grande amor e
perseverança. Embora não tivesse feito grandes estudos de
atualização teológica, no Pós-Concílio, entretanto gozava
de bom senso e sabedoria na
maneira de educar e orientar
pastoralmente os fiéis.
Sendo muito delicado no
trato com as pessoas e sempre demonstrando alegria e
otimismo em tudo que fazia,
conquistava facilmente os paroquianos e com simpatia os
arrebanhava para o trabalho
pastoral nas associações e grupos leigos, ao mesmo tempo
que providenciava sua atualização.
Tinha excelentes qualidades para exercer a liderança,
quando ocupava cargos de
destaque e coordenava os grupos de trabalho. Sempre levou
muito a sério e com responsabilidade os cargos de Pároco,
Reitor de Igreja, Superior da
Comunidade Religiosa Redentorista e como Conselheiro na
Província Redentorista de São
Paulo”.

BATE-PAPO

Perfil entrevista
José Carlos Burani
Arquivo pessoal

ESPAÇO ABERTO

Rua do Commércio, 34, retrato de uma época
Por Sérgio Flavio Biagione (in memoriam)
Quem se recorda da fábrica
da loja de material elétrico de
Roberto Fabri, pai de Heitor,
um menino que compunha
o grupo de Caruncho. Essa
casa na rua do Commércio
foi demolida e, no lugar, foi
construído um sobrado, de
propriedade de Eno Cruz, dentista casado com a farmacêutica Esther e pai de Rubens, Rui,
Vilma e Vânia.
Depois, na rua do Commércio, vinha o armazém de Angelo Zanardo e a casa de Bepe
Espanhol, cujas filhas mais novas, Tute e Nena, eram nossas
companheiras de brinquedo.
Dominando aquele trecho
da rua do Commércio, surgia,
imponente, o sobradão colonial dos Madureira, cuja demolição foi sentida por grande
parte da população da cidade.
Junto aos sobradões da
Mandella e de Tonico Possi,
somados ao solar de Victaliano Arcangeletti, constituíam
essas construções, todas na
rua do Commércio, um marco
avançado da arquitetura dos
anos 20/30.
Vizinha dos Madureira fi-

cava a casa de Jorge Temer e,
depois, a do marceneiro Amadeu Beisiegel e dona Leonilde
Rui, pais de Celso, meu amigo,
colega de bancos escolares
desde o ginásio até a universidade, e Vanderley, que para
ali se mudaram por volta de
1950. Vinha, em seguida, a
loja de calçados, presentes e
selaria de Angelo Rui. Era ali
que meu pai nos autorizavam
a comprar sapatos, uma vez
por ano, na data de aniversário
dos filhos.
Seu Biagioni ficava sabendo que algum dos filhos fazia
anos quando havia arroz doce
no jantar, que minha mãe religiosamente fazia e que era a
única forma de comemoração.
Ele verificava a sola dos sapatos do aniversariante e autorizava a aquisição de novo par.
Por volta de 1944, o velho
Angelo Rui foi substituído pelo
filho Cristiano, pai de Laerte,
Lafaiete, Célia e Cinira, que
residiam em Regente Feijó, na
Alta Sorocabana. Cristiano assumiu a administração da loja,
dando ênfase à fabricação de
botinas e artigos de selaria. Era

bom sapear na oficina, onde
trabalhavam Cabrito, Zé Gostoso, Wilson Serafim (Moio),
Júlio e outros oficiais, principalmente quando estavam
costurando gomos de couro
para fabricação de bolas de
futebol, nossa grande atração.
Assim era, aproximadamente, a paisagem dos três
primeiros quarteirões da rua
do Commércio a partir da cabeceira da Ponte Grande, onde
um largo bebedouro matava a
sede dos animais que vinham
ou que iam para o outro lado
do Rio Tietê.
Olga, minha irmã mais velha, casara e fora morar na
Barra Funda, em uma casa da
rua Indalécio Costa, vizinha
dos Demarchi e dos Pupatto.
Esse fato obrigou-me a conhecer e explorar outros cenários
da extensa rua, pois constantemente minha mãe me mandava até lá para levar coisas e,
aproveitando a oportunidade,
comprava miúdos de boi no
Pupatto. Dessa maneira, fui
alargando meu horizonte, observando novos lugares e conhecendo outras pessoas.

A quarta quadra da rua,
sempre no sentido da cabeceira da Ponte Grande para a
Estação, era dominada, em seu
lado ímpar, pelos prédios do
Ginásio Estadual e da Escola
Normal. Um prédio antigo, na
esquina da rua Enock Barreira
de Macedo, e outro moderno
compunham as instalações
dessa escola pública que atendia boa parte da demanda representada pelos adolescentes
e jovens da cidade.
Defronte ao ginásio, destacava-se, em bonito prédio,
a loja de presentes e de materiais elétricos do italiano
Ernesto de Martino, pai de Ludovico, meu colega no Grupo
Escolar “Luiz Antunes”. Foi ali
que meu pai comprou um rádio da marca Mastertone pelo
qual ouvia notícias, principalmente da guerra, e nós, meninos, ouvíamos a transmissão
dos jogos de futebol, as modinhas de Carnaval e outros
programas, especialmente os
da Rádio Nacional do Rio de
Janeiro, como A Hora do Pato,
Calouros em Desfiles e Posta
Restante.

LÁ NO PASSADO

O TBT de hoje é...
O
#tbtNossaFolha
de
hoje traz o mestre Artur
Luiz Gayotto, descendente
de duas tradicionais famílias cerquilhenses, Bellucci e
Gayotto.
Nascido, em 20 de maio
de 1944, em Cerquilho, era
filho de Alberto Francisco
Gayotto e de Dozolina Bellucci Gayotto, de famílias de imigrantes que chegaram no Brasil no ano de 1892.Artur Luiz
Gayotto casou-se com Maria
Salete Pissinato Gayotto, com
quem teve dois filhos: Alencar e Cibele Gayotto.
Fez os primeiros estudos no antigo Grupo Escolar
“Professor João Toledo”, em
Cerquilho e, aos 13 anos, em
1957, partiu para a cidade de
Aparecida para estudos no
Seminário Redentorista de
Sacerdote.

Concluiu os estudos de
Segundo Grau junto aos padres, com rica formação em
Teologia, Letras e Música.
Ainda no Seminário, dedicava-se a estudos extracurrículares, como o de “Formação
Histórica do Brasil”.
Em 8 de junho do ano de
1970, formou-se bacharel em
Letras e Licenciatura em Língua Portuguesa, Latim e Francês pela Universidade de São
Paulo (USP).
Professor
extremamente dedicado e estudioso, em
1972, licenciou-se em Pedagogia pela Faculdade de Ciências, Filosofia e Letras de
Mogi das Cruzes, em São Paulo. Pedagogo, fez ainda vários
cursos de extensão universitária nas áreas de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira,
Comunicação e Expressão.

Artur Luiz Gayotto iniciou
sua carreira profissional lecionando em várias escolas
de segundo grau em São Bernardo do Campo. Sendo aprovado em Concurso Público
no cargo de PEB III em 1976,
Artur Luiz Gayotto transferiu-se para Cerquilho para
ocupar uma vaga na escola
“Presidente Artur da Silva
Bernardes” até 7 de fevereiro
de 1977, quando se removeu
para a escola “Professor João
Toledo“, onde permaneceu
até sua morte, em 30 de dezembro de 1987.
Com sua formação e especialização,
desenvolveu
método de didática especial.
Sua formação em Teologia
impulsionou-o a preparar cidadãos de fé católica para a
Eucaristia, Crismas, Cursos
de Noivos e Concílios. Dedi-

Acervo Deraldo Rodrigues

cou anos de sua vida a ensinar grande número de jovens
músicos. Artur Luiz Gayotto
também foi mestre e maestro
da Corporação de Cerquilho.

José Carlos de Nocheli Burani Filho nasceu, em Tietê. É filho de José Carlos Burani e Iolanda Nocheli e irmão da Lucimara. Considera-se um apaixonado pela Mag e Pandora, suas
duas cachorras da raça pinscher.
Graduado em Ciências Contábeis, Matemática e Pedagogia,
também tem formação como especialista em Finanças, Auditoria e Controladoria e Gestão de Recursos Humanos. Atualmente, atua como contador e professor.
Eu sou? Filho, irmão, amigo, cidadão, profissional, polivalente. Uma pessoa proativa, carismática e flexível.
Sinônimo de beleza? Autenticidade.
Cantor e cantora? Zé Neto & Cristiano e Ivete Sangalo.
Ator e atriz? Antônio Fagundes e Christiane Torloni.
Sonho? Estabilidade financeira.
Amor? Liberdade.
Solidão? Medo.
Deus? Inexplicável! Para mim, amparo!
Religião? Católico e espiritualista.
Filme? “À Procura da Felicidade” e “Um Senhor Estagiário”.
Sonho de consumo? Uma casa na Praia.
Defeito? Camuflar e ocultar sentimentos.
Qualidade? Flexibilidade e resolução de problemas.
Lugar? Minha casa.
Lazer? Cozinhar e reunir pessoas.
Qual o livro de cabeceira? O Poder do Hábito.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Direito.
Momento da vida para repetir? Nenhum, o novo inspira e
agrega experiência.
Alegria? Compartilhar a vida com quem amo.
Tristeza? Distanciamento físico e perdas na pandemia.
Decepção? Perder o controle da situação.
Receita contra o tédio? Viajar com amigos.
Tem saudades do quê? Da minha avó Irene e suas comidinhas deliciosas.
Amizade é? Troca, reciprocidade, acolhimento e segurança.
Um(a) amigo(a) especial? Jesus. Ele nunca me desampara.
Palavra que riscaria do vocabulário? Duas! Ódio e rancor.
Ídolo? Chico Xavier, símbolo de benevolência.
Frase? “Opte por aquilo que faz seu coração vibrar, apesar
de todas as consequências” - Osho.
Nota dez para: o sucesso.
Nota zero para: a hipocrisia.
Um grande homem ou uma grande mulher? Minha mãe
Iolanda.
Planos para o futuro? Encontrar o prazer na simplicidade
da vida.
Recado? “Acredito que a educação transforma!”
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Nossa Folha . 62 anos
A Vino di Vita tem as melhores
opções em vinhos, espumantes
e acompanhamentos, e muito mais.
Tenha nosso contato do WhatsApp e
receba dicas e promoções exclusivas.
Entrega para Tietê e Cerquilho (sujeito a
taxa). Solicite nosso cardápio digital pelo

(15)99638-8641

NESTA SEXTA

Academia Anabete exibe espetáculo de dança
“Cenas de Vidas, Retratos de Uma Época” foi contemplado pelo Proac Lab 2020, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado
O programa “Amigos da
Arte” desta semana apresenta
“Cenas de Vidas, Retratos de
Uma Época”. Trata-se de um
espetáculo de dança da Academia Anabete Ballet, contemplado pelo Proac Lab 2020, por
meio da Secretaria de Cultura
e Economia Criativa do Estado
de São Paulo, que tem o objetivo de injetar recursos no setor
cultural e criativo para mitigar
o impacto da pandemia do
coronavírus e criar condições
para a retomada de todas as
atividades.
Este espetáculo de dança
contemporânea realizado pela
Academia Anabete Ballet conta com a participação do Faces

Nikita Flavia Fotografia

Ocultas Cia. de Dança e será
dedicado ao ilustre tieteense
Mozart Camargo Guarnieri,
compositor, regente, maestro
e pianista, falecido em 13 de
janeiro de 1993, aos 85 anos,
o qual teve longa carreira profissional.
“Cenas de Vidas, Retratos
de Uma Época” será transmitido, gratuitamente e na íntegra,
nesta sexta, 5 de novembro,
às 19 horas, ao vivo, através
do canal do YouTube da Academia Anabete Ballet.

DESTAQUE

Fazenda Villa Jabuticaba
A convite do empresário
João Foltran, recentemente,
o prefeito de Tietê, Vlamir
Sandei (PSDB) e o secretário
de Administração e Modernização, Paulo Fuza, estiveram
nas dependências da Fazenda
Villa Jabuticaba, que prepara-se para atender Tietê e região
como espaço para eventos.
“O local tem uma visibilidade indescritível”, afirmou o
prefeito, que percorreu a propriedade, acompanhado por
João Foltran e por Paulo Fuza.

Espetáculo será
exibido hoje, às 19 horas,
pelo YouTube

Além dos encantos da natureza, a Fazenda Villa Jabuticaba possui pizzaria com
jardim ao redor do local, uma
linda capela e gazebo, que enchem os olhos de quem tem
a oportunidade de visitá-la,
além do mistério dos ambientes criados em seus jardins.
O prefeito Vlamir Sandei
acredita que este espaço de
festas projetará Tietê e destacou o orgulho que sentiu ao
comprovar o potencial da cidade para investimentos.

DIA DO LIVRO

Professora de Tietê mostra seu olhar
sobre a pandemia da covid-19 em livro
A professora doutora Mônica Leite de Araújo Dalla
Vecchia escreveu uma das
crônicas publicadas no livro
"É de sonho e de pó...– Reflexões inspiradas na pandemia
da covid-19 no Brasil", lançado pela Academia Saltense de
Letras, na sexta, 29 de outubro, em comemoração ao Dia
Nacional do Livro.
Cada um dos 24 autores
do livro apresentou suas reflexões, percepções e esperanças diante da pandemia. O
lançamento da obra ocorreu
na Biblioteca Municipal “Professor Valderez Antonio Bergamo Silva”, em Salto.
Membro da Academia Saltense de Letras desde 2019,
onde ocupa a cadeira nº5, a
patronesse Clarice Lispector,
Mônica Leite de Araújo Dalla
Vecchia é graduada em Letras
(USP), Mestre em Ciências da
Linguagem pela Universidade
Paris V e Doutora em Linguística Geral e Aplicada pela Universidade Paris III - Sorbonne-Nouvelle. Tem experiência
na área de Linguística, com
ênfase na Aquisição da Linguagem e Semiótica, atuando
principalmente nos temas:
aquisição de língua materna e
estudo das interações discur-

Fotos divulgação

Mônica Leite de Araújo
Dalla Vecchia também
desenvolve seu trabalho
no canal Gramática sem
Trauma, do YouTube
sivas e do desenvolvimento
da aprendizagem da escrita.
Também é coautora de livros
na área da Linguística e da
Educação, dentre os quais se
destacam "Aquisição da Linguagem: uma abordagem psicolinguística" (Ed. Contexto)
e "Educação em Debate" (Ed.
Biscalchin).
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ANIVERSARIANTES

Aguinaldo Silva (Tuka)
troca de idade nesta
sexta, dia 5, ao lado da
esposa Sirlei, da filha
Flávia e toda a família

Ana Luísa Evangelista
vira o calendário nesta
sexta, 5 de novembro,
junto da mãe Cleide, do
marido e dos amigos

Camila Dordetti Ribeiro
assopra velinhas nesta
sexta, dia 5, e ganha os
parabéns da família e
dos amigos de Cerquilho

Diego Baccili muda de
idade nesta sexta, dia 5,
na companhia dos pais
Rosanira e Dirlei, do
irmão e dos familiares

Eric Tashiro comemora
aniversário nesta sexta,
5 de novembro, ao lado
da esposa Samanta, dos
filhos e dos amigos

Flávia Carniel (Nova
Regional) recebe os
parabéns do marido
Fernando, da família e
dos amigos hoje, dia 5

O marido Thiago, a
filha Yasmin e a família
parabenizam Jéssica
Subitoni da Rocha pelo
aniversário hoje, dia 5

Kátia Bortolaso recebe
flores e telefonemas
nesta sexta, dia 5, ao
lado do marido Newton e
dos filhos Ísis e Thomas

Lucio Prestes Dal Pozzo
aniversaria nesta sexta,
dia 5, na companhia dos
pais Cachinho e Pitoco,
da família e dos amigos

Magrão Mello muda de
idade nesta sexta, dia 5,
junto da esposa Tânia,
dos filhos Sara e Alex e
do neto Jorge

Marco Antonio Gaiotto
assopra velinhas hoje,
dia 5, ao lado da esposa
Fátima, do filho Mário, do
neto Miguel e da família

Paulo Martins festeja
nova idade nesta sexta,
5 de novembro, na
companhia da esposa
Janete Cristina

Vinícius Modanesi rasga
folhinha nesta sexta,
dia 5, na companhia da
esposa Ariane, do filho
João e de toda a família

Ana Vital muda de idade
amanhã, 6 de novembro,
ao lado do namorado
Augusto Meneguel, dos
pais e dos irmãos

Caio Toledo Rosso
aniversaria neste
sábado, dia 6, junto dos
pais Raquel e Etore, da
irmã Isabel e dos avós

Os filhos Fernanda e
Gustavo e os netos
Bruno e Diego felicitam
Cida Copetti neste
sábado, 6 de novembro

O marido Renato, os
filhos e familiares
parabenizam Cristiani
Citroni neste sábado,
6 de novembro

Débora Polastri
Giacomazzi festeja mais
um ano neste sábado, 6,
ao lado do marido Valmir
e da filha Ana Luisa

Marlete Leardini rasga
folhinha neste sábado,
6 de novembro, na
companhia dos filhos, do
namorado e da família

Nadia Tupinambá
será festejada pelo
marido, pelos filhos e
familiares neste sábado,
6 de novembro

Talita Zanelati troca de
idade neste sábado, 6
de novembro, e brinda a
data com os pais Primo e
Marli e o irmão Rafael

Thaís Bete vira o
calendário neste sábado,
dia 6, e recebe o carinho
do marido Érlon, do filho
Lucas e dos familiares

Andrea Ferreira brinda
nova idade neste
domingo, dia 7, junto do
marido Felipe, da filha
e de toda a família

Anna Laura Sousa
Campos assopra velinhas
neste domingo, 7 de
novembro, na companhia
dos pais e familiares

Bianca Maria Tezoto
completa oito anos neste
domingo, dia 7, com
os pais Débora e Juliano
e a irmã Beatriz

O bolo deste domingo,
7 de novembro, será
para Carla Fuzatti, que
recebe o carinho do
marido e dos filhos

Christina Jenny Geld
muda de idade neste
domingo, dia 7, junto do
marido Fernando e das
filhas Julia e Lizah

Os familiares e amigos
cumprimentam Emílio
Lopes Neto (Lula)
pelo aniversário neste
domingo, 7 de novembro

Giovanna Pietrobom
troca de idade neste
domingo, dia 7, e brinda
a data com os pais, os
irmãos e toda a família

Giulliana Pietrobom
assopra velinhas neste
domingo, 7 de novembro,
na companhia do
namorado e familiares

Paulinho Falcão fica mais
velho neste domingo,
7 de novembro, e
recebe os parabéns dos
familiares e dos amigos

Silvana Bertanha
aniversaria neste
domingo, 7 de novembro,
junto do marido Catão,
das filhas e da família

Sulleiman Schiavi
Nicolosi celebra mais
um aniversário neste
domingo, dia 7, com a
esposa Juliana e os filhos

Bárbara Poggi assopra
velinhas na segunda,
dia 8, na companhia dos
pais Cecy e dr. Poggi, do
irmão e de toda a família

Camilly Sensão Oliveira
completa 11 anos na
segunda, dia 8, ao lado
dos pais Emilene e
Lincoln e dos familiares

Cristiane Paschoal será
festejada pelo marido
Paulo Henrique, pela
mãe e pela família na
segunda, 8 de novembro
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O marido Casagrande,
a família e os amigos
parabenizam Cristina
Pasquotto na segunda,
8 de novembro

Diego Bau Canaveze
faz aniversário segunda,
dia 8, na companhia dos
pais Marcelo e Fabiana e
das irmãs Julia e Ana

Eder Pereira dos Santos
recebe os parabéns da
esposa Alissa Muzzin,
dos familiares e amigos
na segunda, dia 8

Elaine Cristina Fernandes
de Camargo vai brindar
nova idade na segunda,
dia 8, ao lado dos filhos
Flávio e Pedro e família

Os familiares e amigos
enviam os cumprimentos
para Juliana Scudeler
Salto, que aniversaria na
segunda, 8 de novembro

Joel Botega celebra
mais um ano de vida na
próxima segunda, 8 de
novembro, na companhia
da família e dos amigos

Juliana Scomparim
aniversaria na segunda,
dia 8, ao lado dos pais
Maria e Sérgio, do irmão
Serginho e familiares

Os avós Maria Helena
e Pilé e familiares
parabenizam Kaique
Pasquali pelos 14 anos
na segunda, dia 8

Bolo da segunda, dia 8,
será para Maria Clara
Rodrigues Sbompato,
que festeja com os pais
Luisa e Rodrigo

Marli Capellini receberá
os parabéns do marido
Valdir, dos filhos e da
neta Helena na segunda,
8 de novembro

Matheus Florenzano
Tauhyl aniversaria na
segunda, dia 8, ao lado
da esposa Dayane, da
filha e de toda a família

Os filhos, os netos, os
bisnetos e familiares
cumprimentam Olga
Sanson pelo aniversário
na segunda, dia 8

Reinaldo Vidotto celebra
mais um ano de vida
na segunda, dia 8, na
companhia da esposa, do
filho, da mãe e da família

Tarsila Godoy assopra
velinhas na segunda,
8 de novembro, junto
da mãe Mara, do irmão
Matheus e dos amigos

Adriana Sutillo brinda
nova idade na terça,
dia 9, ao lado do marido
Sérgio, das filhas Gabi e
Valentina e da família

Adolfo Abrantes
rasga folhinha na
terça, 9 de novembro, e
comemora a data com os
familiares e os amigos

Américo Gaiotto Jr. rasga
folhinha na terça, 9 de
novembro, na companhia
da esposa Rosana e
do filho Vinicius

Bia Vital receberá os
cumprimentos dos
pais, dos irmãos, dos
familiares e amigos na
terça, 9 de novembro

Fabiola Bonventi será
festejada pelas filhas
Júlia e Laís e pelos
familiares na próxima
terça, 9 de novembro

Fulvio Amaral
comemora mais um ano
terça, 9 de novembro,
com a esposa Alini e os
filhos Rafael e Gabriel

Gabriel Teixeira
Rodrigues faz um aninho
na terça, 9 de novembro,
junto dos pais Gabi e
Maurício e da família

Keli Fernanda Manoel
rasga folhinha na terça,
9 de novembro, junto do
marido Beto, do pai Tita
e dos familiares

Leonor Laccalendola
aniversaria na terça,
dia 9, ao lado dos filhos
Lacca e Leandro, das
noras e dos netos

Leticia Gardenal
assopra velinhas na
terça, 9 de novembro, e
recebe os cumprimentos
da família e dos amigos

Luca Laccalendola
completa 10 anos na
terça, dia 9, junto dos
pais Lacca e Ale e do
irmão João Guilherme

Lucimara Constantino
assopra velinhas na
terça, 9 de novembro,
e comemora a data com
os pais e os irmãos

Nilson Bertola receberá
as felicitações da esposa
Cleusa, dos filhos, dos
netos e da família na
terça, 9 de novembro

Os filhos, os netos e os
bisnetos parabenizam
Vicente Mateus pelos 79
anos de vida na terça,
9 de novembro

Demércio Marson
comemora aniversário,
na quarta, dia 10, ao
lado da esposa Sandra e
dos filhos Fábio e Flávia

Francielle de Lima rasga
folhinha na quarta,
dia 10, ao lado da filha
Barbara, do namorado,
dos pais e familiares

A esposa Cida e os
filhos Fernanda e Thiago
parabenizam Geraldo
Grigolon pelo aniversário
na quarta, dia 10

Idil Thereza Costa
Dalava (dona Didi) vai
completar 91 anos de
vida na próxima quarta,
10 de novembro

Larissa Pizzol apaga
velinhas na quarta,
dia 10, na companhia
dos filhos Lucas e Fábio,
do marido João Vitor

Letícia Maria Businelli
receberá os parabéns da
filha Maria Fernanda, do
namorado e familiares
na quarta, dia 10

Vitor Furian vai mudar
de idade na quarta, 10
de novembro, ao lado da
esposa Regina, da filha
Giulia e dos amigos

Adriana Tauhyl será
festejada pelo marido
Edmur, pelos filhos
Gabriela e Matheus e
família na quinta, dia 11

Ayrton Rodrigues vai
assoprar velinhas na
quinta, 11 de novembro,
na companhia dos filhos
e dos familiares

Beatriz Giacomassi
Cancian faz aniversário
na quinta, dia 11, junto
dos pais Margarida e
Isnard e do irmão João

Carlos Nazareth de
Macedo celebra mais um
ano de vida na quinta,
11 de novembro.
Seguem os parabéns!

Edna de Fátima
Righeto recebe flores
e telefonemas dos
familiares e amigos na
quinta, 11 de novembro

Jairo Pakes festeja
aniversário na quinta,
dia 11, na companhia da
esposa Ana, dos filhos,
da netinha e da família

Luci Maria Alves de
Moura recebe todo o
carinho da família e
dos amigos na próxima
quinta, 11 de novembro
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Familiares e amigos
parabenizam Mara
Moraes por mais um ano
de vida nesta quinta,
11 de novembro

Magna Guerreiro será
festejada pelo marido
José, pelo filho Marcelo e
pelo neto João Victor na
quinta, 11 de novembro

Marcelo Toschi
brinda nova idade na
quinta, 11 de novembro,
junto do Marcelo e dos
amigos. Felicidades!

Odete Forlevese de
Almeida assopra velinhas
na próxima quinta, 11 de
novembro, com a família.
Seguem os parabéns!

Patrícia Catto aniversaria
na quinta, dia 11, na
companhia do marido
Léo, dos filhos e dos
familiares

Rose Meire Brunheroto
troca de idade na quinta,
11 de novembro, junto
do marido Zezinho e dos
filhos Thais e Matheus

BODAS

Sônia e Paulo

Miqueli e Alfredo Aline e Donald

Diego e Estela

Rose e Marcelo

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Sônia Amaral Schincariol e Paulo Schincariol comemorarão
40 anos de amor, cumplicidade e lealdade hoje, 5 de novembro, na companhia dos filhos Paulo Romano e Fábio Henrique, da neta Maria Clarice e
família. O Nossa Folha parabeniza o
casal pelas Bodas de Rubi!

Em Tietê, Miqueli Bufom Melaré
e Alfredo Melaré Neto festejarão 10
anos de união nesta sexta, 5 de novembro, e receberão o carinho da filha Antonella e dos familiares.
Os amigos do jornal Nossa Folha
cumprimentam o casal pelas Bodas
de Esmeralda!

Em Tietê, Aline Botini Coan e Donald Antonietti Chagas brindarão
cinco anos de casados nesta sexta, 5
de novembro, junto das filhas Lívia e
Lara e de toda a família.
Recebam do jornal Nossa Folha
as felicitações pelas Bodas de Topázio Imperial!

Em Tietê, Diego Tadeu de Campos
Bom e Estela Maria Foresto Cancian
Bom celebrarão 12 anos de matrimônio neste sábado, 6 de novembro, ao
lado das filhas Laura e Lorena e familiares.
Seguem do jornal Nossa Folha os
cumprimentos pelas Bodas de Opala!

Em Tietê, Rose Meire Dal Coleto
Pasquoto Lopes e Marcelo Pasquoto
Lopes comemorarão 28 anos de casamento neste sábado, 6 de novembro,
na companhia dos filhos Júlia, Pedro
e André. O jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bodas de Hematita!

Cida e Tercio

Murilo e Natália

Gra e Alexandre

Stefany e Rogério Lacca e Alexandra

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Cerquilho, Maria Aparecida Rocha Dias e Tercio Levi Dias comemorarão 50 anos de amor neste sábado,
dia 6, na companhia dos filhos Tercio
Jr. e Raquel, dos netos Eduardo, Bruna, Ketelin, Flavia, Ana Laura e Sophia
e bisnetos. O Nossa Folha parabeniza
o casal pelas Bodas de Ouro!

Em Tietê, Murilo Siqueira Sales e
Natália Sandei festejarão seis anos de
união neste domingo, 7 de novembro,
e receberão o carinho dos familiares e
dos amigos.
A equipe do jornal Nossa Folha
cumprimentam o casal pelas Bodas
de Peridoto!

Em Tietê, Graziella Paes Consorte
e Alexandre Schincariol brindarão 13
anos de casados neste domingo, 7 de
novembro, junto das filhas Maria Clara e Cecília e da família.
Recebam do jornal Nossa Folha
as felicitações pela comemoração das
Bodas de Ágata!

Em Cerquilho, Stefany Cristina
Gomes e Rogério Donato Gaiotto Filho celebrarão seis anos de matrimônio neste domingo, 7 de novembro,
ao lado do filho Donato e familiares.
Seguem do jornal Nossa Folha os
cumprimentos pelas Bodas de Peridoto!

Em Cerquilho, Luiz Carlos da Silva
Laccalendola e Alexandra Aparecida de Mello comemorarão sete anos
de casamento neste domingo, 7 de
novembro, na companhia dos filhos
Luca e João Guilherme.
O Nossa Folha parabeniza o casal
pelas Bodas de Citrino!

Daniela e Victor

Leninha e Márcio Cláudia e Marcelo

Emilene e Lincoln Careca e Inês
Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Cerquilho, Emilene Aparecida
Sensão e Lincoln Oliveira comemorarão 18 anos de amor e cumplicidade
na segunda, 8 de novembro, na companhia da filha Camilly e familiares.
O jornal Nossa Folha parabeniza
o casal pelas Bodas de Quartzo Rutilado!

Em Tietê, Antonio de Freitas (Careca) e Inês Arruda de Freitas festejarão 53 anos de união na terça, 9 de
novembro, e receberão o carinho dos
filhos Antonio José, Leandro e Edson.
Os amigos do jornal Nossa Folha
cumprimentam o casal pelas Bodas
de Morganita!

Em Tietê, Victor Hugo Baccili Giovanetti (aniversariante do dia 14) e
Daniela Bagio (aniversariante do dia
9) brindarão 10 anos de casados na
terça, 9 de novembro, junto das filhas
Lorena e Aurora e da família.
Recebam do Nossa Folha os cumprimentos pelas Bodas de Esmeralda!

Em Cerquilho, Leninha Campos e
Márcio Ferreira celebrarão 30 anos de
matrimônio na terça, 9 de novembro,
ao lado do filho Kelvin e da nora Lucineide.
Seguem do jornal Nossa Folha os
cumprimentos pelas Bodas de Espodumênio!

Em Cerquilho, Cláudia Della Terra
e Marcelo Pietro Bon comemorarão
30 anos de casamento na terça, 9 de
novembro, na companhia dos filhos
Gustavo e Gabriel e familiares.
O pessoal do jornal Nossa Folha
parabeniza o casal pelas Bodas de Espodumênio!

Murilo e Nanda

Achiles e Jorgina Cassia e Lucas

André e Paula

Danielle e Fábio

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Em Tietê, Murilo Guilherme Brunheroto e Fernanda Carniel comemorarão dois anos de amor e cumplicidade na terça, 9 de novembro, na
companhia dos familiares e amigos.
O pessoal do jornal Nossa Folha
parabeniza o casal pelas Bodas de Topázio Azul!

Em Tietê, João Achiles Leziér e
Jorgina Tomazela Leziér festejarão
64 anos de união na terça, 9 de novembro, e receberão o carinho dos
filhos Maria Eunice, Achiles Evanil,
Ercilia, Silvio José e Eliana Maria.
O Nossa Folha cumprimenta o casal pelas Bodas de Rodocrosita!

Em Tietê, Cassia Thomaz e Lucas
Michel Thomaz brindarão nove anos
de casados na quarta, 10 de novembro, junto dos familiares e dos amigos.
Recebam do jornal Nossa Folha
os cumprimentos pelas Bodas de Pedra da Lua!

Em Cerquilho, André Pietrobom e
Paula Nogueira celebrarão nove anos
de matrimônio na quarta, 10 de novembro, ao lado do filho Lucca e de
toda a família.
Seguem do jornal Nossa Folha os
cumprimentos pelas Bodas de Pedra
da Lua!

Em Cerquilho, Danielle Gonçalves
Fernandes e Fábio de Oliveira comemorarão 21 anos de casamento na
quarta, 10 de novembro, na companhia da filha Laura e da família.
O pessoal do jornal Nossa Folha
parabeniza o casal pelas Bodas de Indicolita!
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