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FAC promove concurso de redação
Denival de Lima

MATRÍCULAS ABERTAS - Para o ano letivo de 2021, as Secretarias de Educação de Tietê, Cerquilho e Jumirim divulgaram o período 
de matrículas para ingressantes na Educação Infantil. Em Tietê, o período terá início no próximo sábado, 14 de novembro, e seguirá 
até 4 de dezembro. Em Cerquilho, as matrículas para a primeira etapa da Educação Infantil - Pré-Escola (Pré 1) para o ano letivo de 
2021 já estão abertas, assim como Jumirim.                                                                                                                                   Página 4
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Bicadinhas da semana Razões para perdoar!

PARA ENCERRAR

Muitos ensinamentos de fé orientam que o perdão é uma das 
maiores virtudes, através das quais alcançaremos a paz e a feli-
cidade interior. Por isso, se alguém te feriu ou te ofendeu, não 
revide, não responda nem atraia para si as energias negativas 
que o outro emana. Se possível, ore por este ser! As pessoas não 
são más, apenas estão confusas e doentes. Desse modo, não se 
prenda no cárcere da mágoa e entenda que o perdão é a chave da 
libertação. Infelizmente, nosso conceito de perdão pode limitar 
ou dificultar nossa capacidade de perdoar. 

Dizem que perdoar é ato de gente fraca e medrosa. Na ver-
dade, possuímos crenças negativas de que perdoar é aceitar, de 
forma passiva, tudo o que nos fizeram. Muitas vezes, acredita-
mos que perdoar é aceitar desrespeito aos nossos direitos. Será 
mesmo que a pessoa que perdoa demonstra fraqueza? Temos a 
certeza que não! Aliás, esta certeza é de Cristo, que nos recomen-
da viver o perdão incondicional. E não consta que o Mestre tenha 
demonstrado fraqueza de caráter em Sua vida. Alguns até pensa-
ram que Ele era fraco, já que, quando perseguido e açoitado, não 
esboçou qualquer gesto de reação e ainda foi capaz de pedir ao 
Pai que perdoasse seus ofensores. 

Todo este exemplo mostra que existem muitas razões para 
exercitarmos o perdão. A primeira encontra-se na constatação 
de que todos nós ainda somos imperfeitos. Não há ninguém no 
mundo que tenha atingido a perfeição. Por isso, o erro faz parte 
das nossas vidas! Então, se alguém nos ofende, provavelmente, 
faz por ignorância de quem ainda não aprendeu a lição do respei-
to ao próximo. Assim, haveremos de aceitar que o problema não 
está no outro, pois era previsível que, por mais especial que esta 
pessoa fosse, um dia acabaria agindo de forma diferente daquela 
que esperávamos. Na verdade, o erro está em nós que não aceita-
mos as pessoas como são. 

Outro motivo para esquecermos as ofensas está na constata-
ção de que o perdão traz grande alívio para quem perdoa, o que 
nem sempre ocorre para quem é perdoado. Porque, muitas ve-
zes, quem é perdoado não consegue se livrar da sua consciência 
pesada, porque também precisa aprender a se perdoar e a reco-
meçar novamente. Desse modo, o autoperdão é importante por-
que propicia clara visão da responsabilidade, levando o indivíduo 
a cuidadosas reflexões, antes de tomar atitudes precipitadas ou 
contraditórias e, para que reconhecendo os erros, encontre forças 
para reformular as atitudes e começar uma nova vida. Por outro 
lado, ao deixar de perdoar alguém, carregaremos os sentimentos 
de mágoa e ressentimentos e este lixo tóxico produzirá doenças 
em nosso organismo. Desse modo, a dica é: pratique a terapia da 
prece e da distância daquilo que te prejudicou. Isso fará com que 
você encontre em si sentimentos de paz e serenidade.

“Seja a mudança que você quer ver no mundo!” - Mahatma 
Gandhi.

ELEIÇÕES 2020 A Rádio 
Nova Regional FM prossegue 
com a série de entrevistas com 
os candidatos a prefeito de 
Tietê. Sempre às 13 horas, o 
primeiro a falar sobre os seus 
projetos e sua candidatura 
foi Basílio Saconi Neto (MDB) 
na quarta, 4 de novembro, se-
guido de Dau Fabri (Republi-
canos) e Paulo Alves (PV). Na 
segunda e terça, 9 e 10 de no-
vembro, será a vez dos candi-
datos Pepeu Calixto (Podemos) 
e Vlamir Sandei (PSDB).

BAZAR SOLIDÁRIO A As-
sociação de Voluntários Anô-
nimos de Cerquilho (Avac) ar-
recada doações para o Bazar 
Solidário em prol dos animais, 
que ocorrerá neste sábado, 7 
de novembro, das 8h30 às 16 
horas, na rua São José, 1.795, 
na Nova Cerquilho. Estarão à 
venda roupas e calçados (adul-
to e infantil). Preços variam de 
R$2 a R$10. Valor arrecadado 
será direcionado para as cas-
trações de animais de famílias 
de baixa renda do município.

JORNALISMO DIGITAL A 
editora-chefe do Nossa Folha, 
a jornalista Damana Maria Ro-
drigues, tem promovido lives 
no Instagram, com objetivo 
de divulgar histórias de vida 
e dicas de saúde, cultura e 
moda. Conteúdo tem ido ao ar 
às segundas, quartas e sextas, 
sempre ao vivo às 20 horas, no 
perfil @damanarodrigues. Na 
próxima semana, os entrevis-
tados serão Daniel Fernandes, 
Raquel Pereira e Marcelo Tes-
ser, respectivamente.

OPORTUNIDADE A As-
sociação Comercial e Em-
presarial de Tietê (Acet) vai 

realizar o Retail Conference 
Digital, evento totalmente on-
line, com o objetivo de reunir 
empresários e profissionais 
do varejo para falar sobre as 
principais estratégias para o 
crescimento e adaptação des-
se setor na retomada. Evento 
será na quarta, 11 de novem-
bro, com inscrições gratuitas. 
Faça a inscrição através do link 
https://retailconference.com.
br/. Dúvidas podem ser escla-
recidas pelo (15)3282-1291.

ATENÇÃO Na quinta, 12 
de novembro, em virtude da 
reunião na Delegacia Militar, 
não terá expediente na Junta 
Militar. Em mesmo comuni-
cado, o Poder Executivo tie-
teense anunciou que, a partir 
deste mês, o atendimento da 
Junta Militar dará prioridade 
aos agendamentos do Jura-
mento da Bandeira, das 8 às 
9 horas, na rua Presidente 
Kennedy, 23, no Centro. O te-
lefone para mais informações 
é o (15)3282-5306 e o e-mail 
juntamilitar@tiete.sp.gov.br.

TREINAMENTO O Sebrae  
prossegue com o Movimento 
Sebrae Delas - Mulher de Ne-
gócios. Trata-se de um progra-
ma para empreendedoras em 
formato online, que ocorrerá 
na quinta, 12 de novembro, 
e seguirá até dia 25, sempre 
às 19 horas. Na abertura, ha-
verá a live Descubra-se. Nos 
demais dias, os temas serão 
Empreendedorismo, Ideia de 
Negócio e Gestão, Marketing, 
Finanças e Formalização. As 
inscrições gratuitas são limita-
das e devem ser feitas com an-
tecedência por meio de cadas-
tro. Outras informações pelo 
WhatsApp +55 800 570 0800.

RAINHA DOS MEMES Nesta semana, a querida Diva Her-
nandes (Lili), a Rainha dos Memes, postou a seguinte frase nas 
redes sociais: “Fingindo demência para não gastar minha saú-
de mental”. Quem mais está assim?

COBRANÇA Outro meme diretamente das redes sociais da 
leitora Rosana Daros é: “Vou ficar cobrando nada de ninguém 
não. Eu não sou agiota!”. Está certa!

CHICLETE Já Adriano Santana (Ótica Vallerini) publicou um 
meme bem reflexivo, diretamente da página Agostinho Since-
ro: “Cadê aqueles que engoliram chiclete quando eram crian-
ças e estão vivos até hoje?”. Quem mais fez isso?

AMIZADE A leitora Regina Maria Pontes, mãe do youtuber 
tieteense Teafe, também publicou seu meme com uma coloca-
ção bem diferente: “Acabei de receber a solicitação de amizade 
de um psiquiatra. Quem me denunciou?”. 

BARRIGA SARADA Ainda segundo Regina Maria Pontes, 
ela queria perder barriga com a mesma facilidade que perde 
a paciência. Se fosse possível, em tempos de pandemia, muita 
gente já estaria magérrima, né, Regina?

ADOÇADO Os fofoqueiros de plantão descobriram que os 
amigos do Aesc permanecem preocupados depois dos últimos 
dias chuvosos. Eles querem saber se Talão Madeira, o eterno 
goleiro reserva, não derreteu, já que ele é feito de “açúcar”. O 
motivo do estranhamento é porque o são-paulino não foi visto 
mais. Quem sabe o paradeiro de Talão Madeira?

PERDIDO POR AÍ As borboletas do jardim contaram que 
Newtão Knippel, morador de Tietê há oito anos, vai precisar de 
GPS para se locomover pela city para não ficar perdido. No sá-
bado, 31 de outubro, Newtão precisou de “auxílio” para entrar 
e sair da Cohab. Por precaução, os amigos até pensaram em 
colocar um crachá de identificação em Newtão, com o telefone 
da esposa Sandra, caso ele fique perdido e alguém o encontre 
pelas ruas de Tietê.

QUARTETO FANTÁSTICO As más línguas comentaram 
que César “Boninho” Guitte (Nossa Folha), Talão Madeira, New-
tão Knippel e João Vicente (Pita) formam o Quarteto Fantástico 
de Tietê. Em todos os eventos esportivos e “bebemorativos”, lá 
estão eles com muita alegria e disposição.

ESQUECIDO Espalharam pela city que Turquinho Suaid 
deve ganhar o título de “O homem mais esquecido de Tietê e 
região” em razão das falhas de memória e por deixar o apare-
lho celular em lugares em que, depois, ele precisa contar com 
a ajuda dos amigos para localizar. Daí, são só bicadas!

HORÁRIOS DAS MISSAS

Agende-se

EDIÇÃO

DIGITAL

Sábado: 7 de novembro
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 20 horas.

Domingo: 8 de novembro
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 neste mês.
SANTO ANTONIO: missa na segunda quarta às 20 horas e celebração da 

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

celebração da palavra aos sábados às 19h30.
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO: 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 pala-

vra 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 So-

corro.
Quinta, às 19 horas, Missa do Santíssimo.
Sábado, missas às 16 e 19 horas.
Domingo, missas às 7h30, 10 e 19 horas.
Retirada de senhas:
A partir de segunda: senhas para a Novena e Missa do Santíssimo.
A partir de quarta: senhas para as missas do fim de semana.
Obs.: para a missa de segunda, não é necessário retirar senhas.
A retirada de senhas será pessoalmente de segunda a sexta, das 8 às 12 e 

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

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

Rafael Pizol Catto
Engenheiro Civil
CREA 5062078119

Rua Prof. Francisco de Assis
Madeira, 545, Centro - Tietê/SP
Telefones: (15)3282-2099

99162-1974

* Compromisso ético-moral
* Engajamento em projetos sociais
* Destinação de R$3 milhões
  para Tietê
* A favor da redução dos salários           
  dos vereadores
* Contra a imoralidade do
  afastamento de cargos públicos
* Auxiliar na administração nos
  projetos e buscar verbas

Avança Tietê
com Paulinho
e Dr. Pedro

Uma nova forma
de fazer política!



Transitar pelas ruas do 
Centro e dos bairros Tietê 
não tem sido tarefa fácil  de-
vido à falta de manutenção 
no asfalto, problema que 
já não é de hoje vivenciado 
pelos munícipes, principal-
mente para os que moram ou 
precisam transitar pela rua 
Teresa Marson Sbompato, na 
Vila São Geraldo.

A via apresenta buracos e 
desníveis e os gastos na ofi-
cina mecânica não param de 
aumentar, o que levou à recla-
mação nesta coluna Cidadão-
-Repórter deste semanário. 
“O local está quase intransi-
tável e a operação tapa-bura-
cos já não é mais suficiente. 
Portanto, pedimos que seja 
feito o recapeamento da rua 
Teresa Marson Sbompato”, 
solicitaram os moradores.

A reivindicação veio de-

pois que trechos de ruas, 
como a Bela Vista e a do Co-
mércio, passaram por reca-
peamento recentemente. “É 
prejuízo para os motoristas 

devidos aos danos que os bu-
racos e desníveis provocam 
no veículo. Além disso, o São 
Geraldo abriga considerável 
número de pessoas da tercei-

ra idade que se locomovem a 
pé aos supermercados próxi-
mos e demais comércios que 
podem ser acessados através 
da rua Teresa Marson Sbom-
pato”, disseram os morado-
res.

Portanto, eles querem 
saber da Prefeitura se a rua 
passará por recapeamento, 
quando será e o que depende 
para que o pedido seja aten-
dido.

Em resposta à reivindica-
ção, a engenharia civil da Se-
cretaria Municipal de Obras e 
Planejamento, Letícia Garbe-
loti de Mello, informou que a 
questão será discutida entre 
a própria secretaria, Gabinete 
do Prefeito e Secretaria Muni-
cipal de Finanças. “Caso haja 
a viabilidade financeira, o 
projeto será elaborado e exe-
cutado”, afirmou a servidora. 

Em Tietê, motoristas volta-
ram a ter os veículos furtados 
na rua João Marques, próximo 
à Santa Casa, no Centro. A via 
é um dos locais mais visados 
por criminosos, uma vez que 
não há câmeras de segurança 
e devido à espera por atendi-
mento médico, já que a região 
concentra, além do hospital, 
a maior parte das clínicas de 
saúde do município. 

Os mais recentes furtos 
ocorreram no mês de outu-
bro, levando prejuízo aos 
proprietários dos veículos e 
trazendo a sensação de inse-
gurança para a população. 

O primeiro deles ocorreu 
na quarta, 28 de outubro, por 
volta das 6h40, quando a ví-
tima, de 23 anos, foi levar o 
namorado até a Santa Casa. 
Ela deixou o carro, um Gol 1.0 
vermelho, estacionado na rua 
João Marques e, ao retornar, 
por volta das 19h50, não mais 
o encontrou no local.

A vítima registrou o fur-
to na Delegacia de Polícia de 
Tietê e informou também que 
o Certificado de Registro de 
Licenciamento de Veículos 
(CRLV) e os recibos de seguro 
obrigatório foram subtraídos.

O outro furto aconteceu 
na sexta, 30 de outubro, por 
volta das 17h40, quando a ví-
tima, de 67 anos, deixou um 
Fiat Strada branco estaciona-
do na João Marques para se-
guir em atendimento médico.

Ao retornar, depois de 
uma hora e meia, o veículo 
havia sido levado por algum 
criminoso. Não havia câmeras 
de monitoramento próximo 
ao local em que o carro esta-
va. Diante do ocorrido, restou 
ao dono do veículo prestar 
queixa na Delegacia de Polícia 
de Tietê, que dará sequência à 
investigação.

OPERAÇÃO PIRACEMA 
- Em Cerquilho, o proprietá-
rio de uma peixaria terminou 
multado depois que a Polícia 
Militar Ambiental apreendeu 
pescado sem nota fiscal du-
rante a Operação Piracema, 
que ocorreu ontem, 5 de no-
vembro. 

Ainda de acordo com a 
Polícia Militar Ambiental, a 
equipe fiscalizava o estabe-
lecimento comercial para ve-
rificar se os estoques tinham 
nota fiscal quando encontrou 
quase oito quilos de cascudo, 
sem origem, todos prontos 

para a venda.
O dono do comércio foi 

multado em R$860 e os pro-
dutos apreendidos após laudo 
da Vigilância Sanitária, sendo  
levados para o aterro sanitá-
rio do município.

ROUBO - Uma moradora 
de Tietê foi vítima de roubo 
na rua Enock Barreira de Ma-
cedo, no Centro, na noite de 
9 de outubro, mas a comuni-
cação do crime só foi feita 20 
dias depois.

De acordo com a cidadã, 

ela estava fazendo uma en-
trega com a motocicleta na 
referida rua quando um moço 
apareceu, encostou um objeto 
por debaixo da roupa e anun-
ciou o assalto ao exigir o celu-
lar da moça, o qual estava no 
suporte da motocicleta.

Desse modo, acabou pe-
gando o aparelho e saiu cor-
rendo, tomando rumo ignora-
do. A vítima registrou o roubo 
em Boletim de Ocorrência Ele-
trônico no sistema da Secreta-
ria Estadual de Segurança.

Dois carros foram levados por criminosos que se aproveitaram do tempo de espera dos pacientes na Santa Casa e em clínicas médicas

OCORRÊNCIAS

Rua João Marques volta a ter furtos de veículos

cidades
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Tietê registra a 25ª morte decorrente da covid-19
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

O último Boletim Epide-
miológico da Secretaria de 
Saúde e Medicina Preventiva 
de Tietê revelou mais uma 
morte em decorrência da co-
vid-19, chegando à 25ª vítima 
no município. 

Até o fechamento desta 
edição, Tietê registrava 701 
casos da doença, com 661 
curados e 15 em recuperação. 

Já no município de Cer-
quilho, até o fechamento des-
ta edição, eram 817 casos de 

covid-19, com 774 pacientes 
curados e 26 em recuperação. 
Total de mortes era 17, se-
gundo a Secretaria Municipal 
de Saúde e Promoção Social.

Em Jumirim, a Secretaria 
Municipal de Saúde informou 
que o número de casos de co-
vid-19 é de 88, com apenas 
uma morte registrada. Aque-
les que estão curados somam 
87 pessoas.

Até ontem, 5 de novembro, 
o Estado de São Paulo teve 

39.717 óbitos e 1.125.936 ca-
sos confirmados. Deste total, 
1.023.885 estão recuperados 
e 123.401 já tiveram alta hos-
pitalar. 

Hoje, os 645 municípios 
têm pelo menos uma pessoa 
infectada, sendo 591 com 
um ou mais óbitos. Entre as 
vítimas fatais, estão 22.886 
homens e 16.851 mulheres. 
Os óbitos continuam con-
centrados em pacientes com 
60 anos ou mais, totalizando 

76,5% das mortes.
O vírus que causa a co-

vid-19 é transmitido princi-
palmente por meio de gotí-
culas geradas quando uma 
pessoa infectada tosse, es-
pirra ou exala. Essas gotícu-
las são muito pesadas para 
permanecerem no ar e são 
rapidamente depositadas em 
pisos ou superfícies.

EM CERQUILHO - Devido 
à baixa demanda por atendi-
mentos no horário estendido, 

a estabilização dos casos do 
novo coronavírus no municí-
pio e a redução do número 
de internações desde terça, 
3 de novembro, a Unidade 
Básica de Saúde da Família 
(UBSF) Vila São José irá aten-
der de segunda a sexta, das 7 
às 17 horas, exclusivamente 
pacientes com sintomas res-
piratórios.

A Ala Covid da Santa Casa 
segue sendo utilizada exclu-
sivamente para casos que 

necessitem de internação e o 
Pronto Socorro da Santa Casa 
segue atendendo normal-
mente, 24 horas por dia.

A Secretaria Municipal 
de Saúde e Promoção Social 
segue acompanhando diaria-
mente a situação epidemio-
lógica de Cerquilho e pode 
alterar a qualquer momento 
a oferta dos atendimentos 
dependendo da evolução dos 
casos do novo coronavírus no 
município.

Campanha atende ruas 
do Centro e bairros

CERQUILHO LIMPA

Neste mês de novembro, 
tem prosseguimento a Campa-
nha Cerquilho Limpa, que visa 
a retirada de móveis, como ar-
mários, guarda-roupas, sofás, 
além de colchão, assim como 
de podas de roçagem de gra-
mas e limpeza de jardins, de-
vidamente ensacados. 

Hoje, 6 de novembro, a 
equipe de limpeza percorrerá 
as ruas dos 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 9 a 13 de novembro, 
haverá coleta no Jardim Alian-
ça, Cidade Jardim, Águas Cla-
ras, CDHU, Residencial Sebas-
tiani, Vila Pedroso, Domingos 
Grechi, Taquaral, Distrito In-
dustrial e Capoava.

De 16 a 20 de novembro, 
a campanha será realizada nos 

Residenciais Bellucci, Catai, 
Modena e Corrocher; Recantos 
do Sol e das Rosas; Jardim Itá-
lia; Residenciais Real Parque e 
Flamboyant; Portal dos Pilares, 
Jardim Esplanada e Centro (da 
linha do trem sentido Nova 
Cerquilho).

De 23 a 27 de novembro, 
terá retirada de inservíveis no 
Residencial São Luiz; Vila São 
José; Residenciais Green Ville, 
Parque das Árvores, Parque 
Alvorada, Vale do Sol, Galo de 
Ouro; Recanto da Colina; Resi-
dencial da Colina I e II; Nossa 
Senhora de Lourdes; Cecap e 
Centro (da linha do trem sen-
tido Galo de Ouro).

Já podas e cortes de árvo-
res em calçadas são responsa-
bilidade da Prefeitura. O reco-
lhimento deve ser solicitado 
pelo (15)3384-3470.

Moradores cobram recapeamento
CIDADÃO-REPÓRTER

Denival de Lima

A rua Teresa Marson Sbompato é um importante 
acesso ao Centro e ao Jardim Baccili

Já em Cerquilho, uma peixaria estava com 
produto sem nota fiscal de origem

Divulgação Polícia Militar Ambiental

Penitenciárias da região 
retomam visitas

FIQUE POR DENTRO

A Secretaria Estadual de 
Administração Penitenciária 
(SAP) atualizou a relação de 
presídios do Estado que vão 
retomar as visitas de forma 
gradual neste final de semana. 
Na lista, estão unidades prisio-
nais das regiões de Itapetinin-
ga e Sorocaba. 

Segundo a SAP, essas uni-
dades não vão receber visitas 
porque existem ações judi-
ciais que impedem a retoma-
da em alguns locais. Onde as 
visitas estão liberadas, elas 
devem ocorrer somente nos 
pavilhões pares e com limita-
ção a uma pessoa por preso 
e somente pelo período de 
duas horas.

Além disso, poderão en-
trar visitantes entre 18 e 59 
anos, sendo proibida a en-
trada de crianças, idosos, 
gestantes e pessoas com sin-
tomas gripais. Todos os visi-
tantes deverão usar máscara 
e terão a temperatura aferida.

Penitenciárias da região 
de Sorocaba e Jundiaí que 
voltam a receber visitas nes-
te sábado, 7 de novembro: 
Capela do Alto, Iperó, Mairin-
que, Sorocaba I e II e Unidade 
Feminina de Votorantim.

Além das penitenciárias, 
retomam também as visitas, 
o Centro de Detenção Provi-
sória (CDP) de Capela do Alto, 
Jundiaí e Sorocaba, e também 
o CPP de Porto Feliz.

As penitenciárias da re-
gião de Itapetininga que não 
retomam visitas são as se-
guintes: Penitenciárias I e II e 
Centro de Ressocialização de 
Itapetininga, Penitenciárias I 
e II de Guareí e Penitenciária 
de Taquarituba.

Vale lembrar que, desde 
março, quando começou a 
pandemia, as visitas presen-
ciais foram suspensas nos 
presídios, como forma de 
evitar a propagação do coro-
navírus.
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As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

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

Curso Supermei terá 
nova turma em Cerquilho

MICROEMPREENDEDOR

Em Cerquilho, há oportu-
nidade para quem quer apren-
der a melhorar sua produtivi-
dade e ter acesso a linhas de 
créditos exclusivas. Trata-se 
do Programa Empreenda Rá-
pido - Curso Supermei Orga-
nize seu Negócio!, uma inicia-
tiva do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae).

Este programa, que já 
ajudou muitos empresários, 
terá uma nova turma presen-
cial e vai trazer temas como: 
Empreendedor de Sucesso, 
Formação no Preço de Venda, 
Fluxo de Caixa e Marketing 
Digital.

O curso é destinado ex-
clusivamente a microempre-
endedores individuais (MEIs), 
sendo o próprio proprietário 
da empresa. 

As inscrições devem ser 
feitas pessoalmente na rua 

Duque de Caxias, 100, no 
Jardim Esplanada. O telefo-
ne para mais informações é 
(15)3284-2248.

WHATSAPP - A Associa-
ção Comercial e Empresarial 
de Tietê (Acet) informou que 
está com número de WhatsA-
pp para atender aos associa-
dos. Telefone é o (15)3282-
1291. Já o e-mail para contato 
é o gerencia@acet.com.br. 

A Acet está instalada na 
rua São Benedito, 98, no Cen-
tro, e atende de segunda a 
sexta, das 8 às 18 horas.

Além disso, também pro-
move cursos e serviços em 
prol dos seus associados, fun-
cionários e todo o comércio e 
indústria instalados em Tietê. 

Para se associar, basta en-
tra em contato pelo WhatsA-
pp da Acet e receber todas as 
orientações sobre o convênio 
e a parceria.

As Secretarias de Educação de Tietê, Cerquilho e Jumirim informaram os procedimentos para efetuar a inscrição para a Educação Infantil

FIQUE ATENTO

Prefeituras divulgam período de matrículas

FALECIMENTOS

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

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

Para o ano letivo de 2021, 
as Secretarias de Educação 
de Tietê, Cerquilho e Jumirim 
divulgaram o período de ma-
trículas para ingressantes na 
Educação Infantil.

Em Tietê, segundo a Secre-
taria Municipal de Educação, 
o período de matrícula para 
novas crianças da Educação 
Infantil terá início no próximo 
sábado, 14 de novembro, e se-
guirá até 4 de dezembro.

Neste caso, pai e/ou res-
ponsável deve dirigir-se à 
escola mais próxima de sua 
residência, respeitando-se os 
horários de atendimento di-
vulgados pelas unidades es-
colares, por conta da neces-
sidade de cumprimento dos 
protocolos sanitários.

Para efetuar a matrícula, os 
documentos necessários são 
as cópias da Certidão de Nas-
cimento, Carteira de Vacina-
ção, comprovante de residên-
cia, além do preenchimento 
de questionário pertinente à 
criança. Os responsáveis pela 
matrícula deverão estar muni-
dos dos documentos originais.

Para os alunos que já estão 
inseridos na Rede Municipal 
de Ensino de Tietê, tanto da 
Educação Infantil quanto do 
Ensino Fundamental, a matrí-
cula será automática. Sobre 
informações, o telefone dispo-
nível é o (15)3285-3899.

Em Cerquilho, a Prefeitura, 
através da Secretaria Muni-

cipal de Educação e Cultura, 
também divulgou que estão 
abertas as matrículas para a 
primeira etapa da Educação In-
fantil - Pré-Escola (Pré 1) para o 
ano letivo de 2021.

Essa matrícula é voltada 
exclusivamente para crianças 
que ainda não estão matricula-
das em creche municipal e que 

completam quatro anos até 31 
de março de 2021. 

O período para se inscre-
ver na Rede Municipal de Edu-
cação Infantil segue até 30 de 
novembro deste ano.

Vale lembrar que, para rea-
lizar a matrícula, é necessário 
apresentar cópias da Certidão 
de Nascimento, cartão SUS, 

comprovante de endereço, 
RG e CPF do responsável, RG 
e CPF da criança (se houver), 
e-mail do responsável, além de 
duas fotos 3x4.

Em razão da pandemia da 
covid-19, as recomendações 
são as seguintes: ligue na esco-
la antecipadamente e agende 
data e horário para a matrícu-

la; apenas os pais ou respon-
sáveis legais podem realizar a 
matrícula do aluno; não leve 
criança ou acompanhante no 
momento da matrícula; é obri-
gatório usar máscara e leve 
sua própria caneta. Mais in-
formações podem ser obtidas 
pelo telefone (15)3384-8333.

Em Jumirim, a Secretaria 
Municipal de Educação infor-
mou que as matrículas para a 
Educação Infantil vão até 30 de 
novembro. 

Para tanto, é necessário le-
var os seguintes documentos: 
Certidão de Nascimento, Car-
teira de Vacinação atualizada, 
comprovante de residência 
atualizado em nome dos pais 
ou responsáveis. 

Estes deverão procurar, 
das 8 às 16 horas, pela Secre-
taria Municipal de Educação, 
que está instalada na Escola 
Municipal de Educação Bási-
ca (Emeb) “Governador Mário 
Covas Junior”, na rua Scatena, 
210, na Nova Jumirim. Outras 
informações deverão ser escla-
recidas pelo telefone (15)3199-
9812.

GRACIELA MOREIRA DOS SANTOS
Faleceu em Piracicaba, em 29 de outubro, Graciela Moreira 

dos Santos aos 34 anos.
Falecida deixou familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo 

sepultado em jazigo da família.

VALDIR JOAQUIM RAMOS
Faleceu em Cerquilho, em 1º de novembro, Valdir Joaquim 

Ramos aos 71 anos.
Falecido era casado com Orlanda Rodrigues Ramos e deixou 

o filho Edson Joaquim, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e, após 

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

JOÃO ALVES
Faleceu em Cerquilho, em 3 de novembro, João Alves aos 

92 anos.
Falecido era casado com Consuelo Simon Alves e deixou os 

filhos Tania, Valéria, Roseli (in memoriam) e José Roberto (in 
memoriam), além de familiares.

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

JOSÉ POLTRONIERI
Faleceu em Piracicaba, em 3 de novembro, José Poltronieri 

aos 70 anos.
Falecido era casado com Dair Aparecida Pereira Poltronieri e 

deixa os filhos Ronaldo, Rosemara e Tania, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Novo de Cerquilho e, após 

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

MARIA ALVES PORTO 
Faleceu em Cerquilho, em 3 de novembro, Maria Alves Porto 

aos 97 anos. 
Falecida era viúva e deixou familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo 

sepultado em jazigo da família.

MARIA EUGENIA DE ARRUDA DAVID
Faleceu em Tietê, em 3 de novembro, Maria Eugenia de Arru-

da David aos 81 anos. Falecida era viúva e deixou os filhos José 
Carlos, Laurinda (in memoriam), Angela Maria e Nilda Apareci-
da, além de familiares.

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

JOSÉ CARLOS ANTUNES DA SILVA
Faleceu em Cerquilho, em 4 de novembro, José Carlos Antu-

nes da Silva aos 63 anos. Falecido deixou a filha Tatiane, além 
de familiares.

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

LUIZ CARLOS SEBASTIANI
Faleceu em Cerquilho, em 1º de novembro, Luiz Carlos 

Sebastiani aos 78 anos. Falecido era casado com Orlanda do 
Carmo Sebastiani e deixou os filhos Regiani e Luiz Carlos, 
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.

ZULMIRA SAVASSA TIRABASSI 
Faleceu em Porto Feliz, em 4 de novembro, Zulmira Sa-

vassa Tirabassi aos 89 anos. Falecida era viúva de Jonas Tira-
bassi e deixou os filhos Edna, Maria Cleonice, Claudio Jonas, 
Margareti e Luiz Antonio (in memoriam), além de familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após reco-
mendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo 
sepultado em jazigo da família.

NELSON ANTONIO TOMAZELA
Faleceu em Jaú, em 6 de novembro, Nelson Antonio To-

mazela aos 72 anos. Falecido era casado com Eloiza Helena 
Lara Tomazella e deixou as filhas Ana Beatriz e Maria Teresa, 
além de familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após reco-
mendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo 
sepultado em jazigo da família.

Fotos Denival de Lima e divulgação PMC

 Em Tietê, início das matrículas será em
14 de novembro, e seguirá até 4 de dezembro

Justiça Eleitoral informa locais de votação

FIQUE ATENTO

A Justiça Eleitoral de Cer-
quilho já divulgou os locais 
de votação para o pleito deste 
ano no município:

-Escola “Presidente Arthur 
da Silva Bernardes”, seções 
1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 22ª e 42ª

-Escola “Professor João 
Toledo”, seções 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 
11ª, 12ª, 23ª, 28ª, 41ª e 74ª

-Escola “Professora Mari-
na Bordenali”, seções 13ª, 14ª, 
15ª, 25ª, 26ª e 31ª

-Escola “Professora Yolan-
da Biagioni”, seções 30ª, 34ª, 
38ª, 52ª, 57ª, 63ª e 67ª

-Escola “Professora Laví-
nia Rodrigues”, seções 16ª, 
17ª, 18ª, 19ª e 20ª

-Escola “Luigi Luvizotto”, 
seções 43ª, 48ª, 60ª, 69ª, 79ª, 
89ª, 98ª e 107ª

-Escola “Monteiro Lobato”, 
seções 50ª, 54ª, 59ª e 66ª

-Escola “Professor Artur 
Luiz Gayotto”, seções 39ª, 44ª, 
45ª, 47ª, 51ª, 53ª, 55ª, 62ª, 70ª 

e 75ª
-Escola “Professora Victo-

ria Marcon Bellucci”, seções 
36ª, 56ª, 61ª, 64ª e 68ª

-Escola “Professora Ade-
laide Tozzi”, seções 40ª, 46ª, 
49ª, 58ª, 65ª e 71ª

-Etec Centro Paula Souza, 
seções 81ª, 85ª, 91ª, 96ª e 109ª

-Escola “Padre Julio Holtz”, 
seções 82ª, 88ª, 92ª, 97ª e 110ª

-Escola “Padre Artur Sil-
veira”, seções 83ª, 84ª, 93ª e 
94ª

-Escola “Luiza Gaiotto Cor-
radi”, seções 87ª, 90ª, 95ª e 
106ª

-Escola “Ondina Módo-
lo Doriguello”, seções 101ª, 
105ª, 111ª, 155ª e 175ª

-Escola “Lázara Augusta 
Cardia Sabatini”, seções 100ª 
e 104ª

-Escola Sesi, seções 102ª e 
103ª

-Escola “Josephina Mo-
danesi Grando”, seções 150ª 

e 158ª
-Escola “Machado de As-

sis”, seção 151ª.
O jornal Nossa Folha soli-

citou as informações sobre os 
locais de votação em Tietê e 
Jumirim, mas até o fechamen-
to desta edição, o Cartório Elei-
toral de Tietê não conseguiu 
retornar devido a problemas 
técnicos.

REDISTRIBUIÇÃO - O Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) 
determinou que todas as zo-
nas eleitorais do País, obri-
gatoriamente, realizassem o 
procedimento de Transferên-
cia Temporária de Eleitor de 
Ofício, com a finalidade de 
adequar o número de seções à 
quantidade de urnas dos car-
tórios eleitorais. 

Na prática, no local de vo-
tação em que teve a redução 
obrigatória do número de se-
ções, sistema próprio do TSE 
agrupou em ordem alfabética 

os eleitores das seções desati-
vadas e redistribuiu, igualmen-
te, nas seções restantes. 

Para o eleitor saber, ante-
cipadamente, em qual seção 
eleitoral votará nestas eleições, 
o Tribunal Regional Eleitoral 
do Estado de São Paulo (TRE-
-SP) indica que o eleitor baixe 
o aplicativo e-Título no celular. 
Já no dia das eleições, haverá 
listas e orientação quanto a 
essa mudança temporária em 
todos os locais de votação.

JUSTIFICATIVA ELEITO-
RAL - Neste ano, segundo de-
terminou o TSE, não haverá 
balcões para preenchimento 
de justificativa nos locais de 
votação, por questões de res-
trições sanitárias. 

O eleitor que esteja fora de 
seu domicílio eleitoral no dia 
das eleições deverá justificar 
através do aplicativo e-Títu-
lo, que pode ser baixado em 
smartphones ou tablets.

Em Cerquilho, o prazo para matricular-se na 
Educação Infantil prossegue até dia 30
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Rua dr. Palinuro, 481, Sala 2 - Centro - Tietê/SP
Telefone: (15) 3282-3744 / 3285-1960

Compra, Venda e LoCação

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

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

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

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

ENTRE EM CONTATO CONOSCO
E AGENDE UMA VISITA.

Creci 59.273
Rua Enock Barreira de Macedo, 355

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

www.moreliimoveis.com.br

VENDEM-SE
CASAS

l Jd. Santa Cruz l Jd. Baccili l Centro 
l Brasilinha l Vila Justina l Jardim São 
Francisco l Povo Feliz l Caixa d‘Água l 
Condomínio Nova Tietê l Jardim da Ser-
ra l Jardim Bonanza l Altos do Tietê l 
Vila Santo André l Terras de Santa Maria.

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

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

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

CHÁCARAS
l Rodovia Marechal Rondon l Vila No-
va l Pilões l Nossa Senhora de Fátima 
l Jd. Bonanza l Ipomeia l São Roque 
l Baronesa l Ponte Alta l D.E.R. l 
Recreativa l Shangri-lá l Terreno para 
indústria com 30.000m², com frente para 
a Rodovia Marechal Rondon.

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

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

imoveis@imobiliariasimon.com.br
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SUA CASA
TRINCOU?

Serviços com garantia
e orçamento grátis
com engenheiros

Ligue:

0800-118023 ou 
(14)99165-1106

FEMININO: Empregada Doméstica / Babá.
MASCULINO: Operador de Máquina / 

Marceneiro / Coordenador de Produção / Téc-
nico em Informática / Motorista de Caminhão 
/ Montador de Esquadrias / Auxiliar de Produ-
ção / Trabalhador Rural / Mecânico de Manu-
tenção / Eletricista de Manutenção.

FEMININO/MASCULINO: Vendedor / Ca-
seiro / Área de RH-DP / Área Fiscal / Contro-
le de Qualidade / Estágio Engenharia / Está-
gio Exportação / Eletricista de Manutenção / 
Aprendiz.

Municípios divulgam vagas de emprego
OPORTUNIDADES

Em Tietê, o Balcão de Em-
pregos da Prefeitura de Tietê 
disponibiliza vagas para casei-
ro, mecânico, auxiliar de mecâ-
nico, montador e instalador de 
esquadrias de alumínio, mo-
torista categoria C, jardineiro, 
marceneiro, estoquista, empa-
cotador, auxiliar de padaria e 
auxiliar administrativo. 

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

Também em Tietê, a Sapa-
tos & Cia contrata vendedora 
com experiência, que goste de 
moda e tenha habilidade em 
Informática e redes sociais. O 
currículo com foto e perfil do 
Instagram deve ser entregue 
na rua Rafael de Campos, 143, 

no Centro, ou, então, na aveni-
da Washington Luís, 155, em 
Cerquilho.

Ainda em Tietê, o RioMax 
Atacado tem vagas para bal-
conista de açougue, empaco-
tador (PCD) e operador(a) de 
caixa. Os interessados devem 
encaminhar o currículo para 
o e-mail riomax.tiete@gmail.
com ou cadastrar no formu-
lário do site https://lnkd.in/
dZSJTZE.

EM CERQUILHO - A Cen-
tral de Atendimento ao Tra-
balhador e à Empresa (Cate) 
oferece vagas de jardineiro/
paisagista, auxiliar de produ-
ção, montador de esquadrias 
de alumínio, motorista cate-
goria C, auxiliar de compras, 
balconista/auxiliar de padaria, 

atendente de oficina mecânica, 
assistente de controle de qua-
lidade, estagiário de Farmácia, 
torneiro mecânico, auxiliar ad-
ministrativo, estagiário de Ad-
ministração, serviços gerais, 
auxiliar de limpeza, montador 
de móveis, estagiário de Direi-
to e trabalhador rural. Infor-
me-se: (15)3384-5652.

Ainda em Cerquilho, há 
vaga temporária para vende-
dora na loja Look 30. Não é ne-
cessário ter experiência, mas 
candidata precisa ser simpá-
tica, educada e extrovertida. 
O currículo pode ser enviado 
para o e-mail look30.cerqui-
lho@hotmail.com.

Já a Pet Walk admite mo-
nitor que seja apaixonado por 
animais e maior de 25 anos, 

que resida, preferencialmente, 
em Cerquilho. Contato deve 
ser pelo (15)99153-4537.

A Mommy Bolos contrata 
balconista com disponibilida-
de para trabalhar de terça a 
domingo com os seguintes re-
quisitos: simpatia, agilidade e 
habilidades para trabalhar em 
equipe. O telefone de contato é 
o (15)99682-3150.

A Ribeiro Manutenções e 
Serviços admite profissional 
acima de 18 anos que resida 
na cidade e tenha conhecimen-
tos básicos em ferramentas e 
noções de elétrica. O currículo 
deve ser enviado para contato-
diretorm@gmail.com ou entre-
gue na rua Professor Luiz Pe-
reira, 360, Centro. Informe-se 
pelo (15)99600-1460.

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

Ermione foi resgatada das ruas, no cio e muito assustada. 
Foi castrada e vacinada e agora está à procura de um lar. É 
uma cachorra muito dócil, gosta de brincar e se dá bem com 
outros cães. Mais informações pelo (15)99739-3002 ou aces-
se www.miaujude.com.

VENDE-SE
Casa na rua Biscaro, 17, no 
São Guilherme, c/ 1 suíte, 2 
quartos, 1 banheiro, garagem 
p/ 1 carro, edícula em ponto 
de laje. Casa em ótimo esta-
do. Tratar com Daniela pelo 
(15)99612-0522.

Pix entra em fase experimental no País
TRANSAÇÕES BANCÁRIAS

O Pix, um novo sistema de 
pagamentos e transferências 
instantâneas, gratuito para 
Pessoas Físicas (PF), funciona-
rá de forma parecida com as 
transferências DOC e TED. A 
vantagem é que o Pix permitirá 
acesso mais simples. As infor-
mações são da Agência Brasil.

Outra diferença fundamen-
tal é que o dinheiro passa do 
pagador ao recebedor de for-
ma praticamente imediata. O 
sistema não tem restrições, 
podendo ser acessado a qual-
quer hora ou dia da semana.

Segundo as regras, as tran-
sações feitas pelo sistema se-
rão compensadas instantane-
amente. Apenas nos casos em 
que houver suspeita de fraude, 
os pagamentos ou transferên-
cias podem demorar até 30 
minutos para serem verifica-
dos. As transações podem ser 
feitas pelos aplicativos de ban-
cos e de pagamentos para ce-
lular ou pelo internet banking.

CHAVES - O Pix também 
ganha velocidade porque não 
é necessário informar todos os 
dados do beneficiário. Os usu-

ários do serviço podem cadas-
trar de uma até cinco chaves 
associadas a uma conta bancá-
ria. Com esta chave, é possível 
localizar o destinatário do pa-
gamento sem outros dados.

Poderão ser usados como 
chave o CPF, o CNPJ, o núme-
ro do celular, o endereço de 
correio eletrônico (no caso, o 
e-mail) ou um código de 32 
dígitos gerado especificamen-
te para o Pix (EVP). Para isso, 
basta informar a chave do be-
neficiário para que o sistema 
localize o recebedor do paga-
mento e realize a transação. 
No caso de não ter uma chave, 
o usuário precisará repassar 

os dados bancários ao outro 
envolvido na transação.

LIMITES - Os valores que 
vão ser transacionados pelo 
novo sistema vão variar de 
acordo com o perfil de cada 
cliente, do mesmo modo que 
com outros serviços bancários. 
Segundo a regulamentação do 
Banco Central, os limites va-
riam de, no mínimo, 50% do 
valor das transferências tipo 
TED, até o valor autorizado 
para compras em débito.

Os limites vão alterar de 
acordo com o dia da semana e 
o horário em que for utilizado 
o serviço. Vale ressaltar que o 
Pix vai funcionar 24 horas por 

dia e sete dias por semana. As 
transferências e pagamentos 
também poderão ser agen-
dadas, da mesma forma que 
ocorre com o DOC e a TED.

O Pix é gratuito para trans-
ferências ou recebimento por 
Pessoas Físicas e poderá co-
brar tarifas caso o sistema seja 
usado como meio de recebi-
mento para vendas de produ-
tos ou serviços. As instituições 
podem também tarifar o uso 
presencial ou por telefone do 
sistema. As instituições são 
livres para tarifar os usuários 
pessoas jurídicas (empresas).

O sistema entrou em ope-
ração desde terça, 3 de no-
vembro, mas está em fase 
experimental. Nesta etapa, 
funcionará apenas para um 
número reduzido de clientes 
e em horário limitado. Ainda 
não foram definidos os crité-
rios que vão determinar como 
serão escolhidos os usuários 
nessa fase inicial.

Ressaltando que o sistema 
será aberto para toda a popu-
lação a partir da segunda, 16 
de novembro.

Divulgação

IMÓVEL



O jornal Nossa Folha pros-
segue com a série de entrevis-
tas com as atletas do voleibol 
de Tietê. Por ordem de sorteio, 
a décima quinta entrevistada é 
a Geovanna Santos Gomes, tie-
teense nascida em 1º de junho 
de 2005. 

A atleta é filha de Shirley 
Cristiane dos Santos e José 
Roberto Gomes, tem um irmão 
chamado Murilo Santos Go-
mes e estuda na escola “Plínio 
Rodrigues de Morais”

Atua como líbero da equi-
pe do vôlei Biatex Tietê pela 
categoria Mirim. Seus ídolos 
são Fofão e Camila Brait.

Seu título já conquistado é:
2019: vice-campeã da 26ª 

Copa Regional na Série Prata 
(Sub-15).

NOSSA FOLHA - Defina-se 

como atleta em uma frase?
GEOVANNA - Qualquer 

pessoa de sucesso sabe que 
é uma peça importante, mas 
também compreende que não 
conseguirá nada sozinho. 

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

GEOVANNA - Comecei no 
ano de 2016. Minha mãe e eu 
sempre achamos o vôlei um 
esporte muito entusiasmante 
e, por essa razão, eu resolvi 
participar da equipe.

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

GEOVANNA - É preciso ter 
persistência e calma.

NOSSA FOLHA - Uma lem- brança feliz nas quadras? GEOVANNA - Das minhas 

companheiras me incentivan-
do no meu primeiro jogo.

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

GEOVANNA - Quando o 
desempenho do time começa 
a cair.

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

GEOVANNA - O técnico 
Gera é essencial para nós, pois 
ele sabe o que faz e trabalha 
muito bem com suas jogado-
ras, além de nos orientar para 
a vida dentro e fora das qua-
dras.

NOSSA FOLHA - O seu 
maior adversário hoje é?

GEOVANNA - Eu mesma!

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

GEOVANNA - Em meu en-
tendimento, é preciso treinar e 
se dedicar muito.

NOSSA FOLHA - O que tem 
aprendido com a pandemia?

GEOVANNA - Tenho 
aprendido que devemos sem-
pre agradecer pelo que temos, 
pelas pessoas que passam pe-
las nossas vidas e pelos mo-
mentos vividos, porque, quan-
do tudo isso passar, a saudade 
será enorme.

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

 GEOVANNA - Meu maior 
sonho é ser o espelho de al-
guém, igual Gera é para mim.

As gêmeas Maria Clara Al-
saro Vieira e Maria Eduarda 
Alsaro Vieira são as entrevis-
tadas do jornal Nossa Folha 
na série especial dedicada aos 
atletas do handebol, comanda-
dos pelos treinadores Fábio Vi-
dotto Beloto e Gustavo Prado.

Maria Clara (Clarinha) e 
Maria Eduarda (Duda) nasce-
ram em 1º de junho de 2006, 
em Tietê. São filhas de Gisele 
e José Newton, têm uma irmã 
chamada Emanuele e estudam 
no colégio Objetivo.

Clarinha joga como meia 
direita pela categoria Infantil 
e tem os seguintes títulos con-
quistados:

2018: campeã Mirim da 
Liga de Handebol do Estado de 
São Paulo (Lhesp).

2019: vice-campeã Infantil 
da Liga de Handebol do Estado 
de São Paulo (Lhesp).

Duda atua como meia es-
querda pela categoria Infantil 
e já coleciona dois títulos tam-
bém: 

2018: campeã Mirim da 
Liga de Handebol do Estado de 
São Paulo (Lhesp).

2019: vice-campeã Infantil 
da Liga de Handebol do Estado 
de São Paulo (Lhesp).

NOSSA FOLHA - Enquanto 
atletas, como vocês se defi-
nem no handebol tieteense?

MARIA CLARA - Eu me de-
fino como uma atleta que, ao 
lado da equipe, desempenha o 
seu melhor nos treinos e nos 
jogos.

MARIA EDUARDA - Eu 
também procuro me dedicar 
ao máximo durante as compe-
tições sempre com o apoio e a 
união da equipe.

NOSSA FOLHA - Como foi 
seu início de vocês na equi-
pe? Sofreram alguma influên-
cia?

MARIA CLARA - Na verda-
de, eu iniciei no handebol aos 
oito porque sempre ia assistir 
e, por conta dessa experiência, 

passei a gostar e a me interes-
sar em ser atleta.

MARIA EDUARDA - Assim 

como minha irmã, eu também 
comecei no handebol aos oito 
anos. Particularmente no meu 

caso, eu sempre gostei de es-
portes.

NOSSA FOLHA - O que vo-
cês mais amam e mais odeiam 
quando estão nas quadras?

MARIA CLARA - Eu amo 
treinar e odeio a falta de res-
peito em quadra. Na verdade, 
em  lugar algum a falta de res-
peito deve ser aceita.

MARIA EDUARDA - Eu 
amo competir com a equipe e 
odeio atitudes incorretas das 
adversárias.

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

MARIA CLARA - Estar em 
busca da vitória.

MARIA EDUARDA - Atin-
gir os meus objetivos.

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

MARIA CLARA - Grandes 
incentivadores para as nossas 

melhorias em quadra.
MARIA EDUARDA - Eles 

sempre nos jogam para frente 
nos treinos e nos campeona-
tos, fazendo com que a gente 
melhore cada vez mais.

NOSSA FOLHA - Qual 
oportunidade o handebol 
lhes proporcionaram?

MARIA CLARA - Para mim, 
conhecer pessoas novas e evo-
luir no esporte.

MARIA EDUARDA - Parti-
cipar de campeonatos, fazer 
novas amizades e estar sem-
pre praticando esporte.

NOSSA FOLHA - Quais ex-
pectativas vocês têm em re-
lação às competições em um 
cenário pós-pandemia?

MARIA CLARA - A minha é 
que a nossa equipe esteja pre-
parada para os novos desafios.

MARIA EDUARDA - Dese-
jo que tudo volte ao normal 
para que os treinos e as com-
petições continuem.

Para as atletas, as expectativas em relação às competições em cenário pós-pandemia são de que a equipe esteja preparada para novos desafios
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esportes
HANDEBOL

VÔLEI

As Marias iniciaram no esporte aos oito anos

Geovanna pretende ser o espelho de alguém, assim como Gera

Orgulho da Favela vence 
na estreia na Copa Ouro

CAMPEONATO

A equipe tieteense Orgu-
lho da Favela fez seu primeiro 
jogo pelo campeonato Copa 
Ouro, de Sorocaba, no domin-
go, 1º de novembro, no jogo 
realizado no estádio “Emílio 
Gardenal” (Santa Cruz), em 
Tietê, contra a Cohab, de Gua-
reí, e, em sua estreia, venceu 
pelo placar de 2 a 0, com gols 
de Baianinho e Márcio Cardoso 
(Juninho).

Vale lembrar que este cam-

peonato conta com 20 equipes 
de Sorocaba e região. 

A taxa de inscrição foi de 
R$300, com a arbitragem de 
R$40 por jogo, sendo a pre-
miação de R$1.000 para o 
campeão.

Neste domingo, 8 de no-
vembro, a partir das 10 horas, 
o time Orgulho da Favela joga, 
na cidade de Sorocaba, contra 
a equipe local do Santa Rese-
nha.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Divulgação

Geovanna Santos Gomes
nasceu em Tietê e tem 15 anos

Placar da vitória foi de 2 a 0 com 
gols de Baianinho e Juninho

Maria Clara e Maria Eduarda Alsaro Vieira 
são filhas de Gisele e José Newton

Inscrições para o concurso Meu Pet, Meu Amor terminam
neste sábado

BEM AMIGOS E AVAC

O Bem Amigos Futebol 
Clube e a Associação Volun-
tários Anônimos de Cerqui-
lho (Avac) promovem, até 30 
de novembro deste ano, uma 
ação que tem como objetivo 
arrecadar fundos para a asso-
ciação que realiza castrações 
de animais de famílias de bai-
xa renda.

Para participar do con-
curso Meu Pet, Meu Amor e 
concorrer aos vale-compras 
de R$500 (1º lugar), R$300 
(2º lugar) e R$200 (3º lugar), 
é necessário fazer a inscrição 
de R$20 até este sábado, 7 de 
novembro.

Segundo divulgado, além 
do comprovante do paga-
mento da inscrição, os tuto-
res dos animais inscritos de-
verão preencher e enviar uma 
ficha com uma foto do animal 
e os respectivos dados.

Os pagamentos poderão 
ocorrer via depósito bancário 
no Sicoob 756, agência 3191-
7, na conta corrente 21.265-
2, em nome da Avac, CNPJ 
07.783.638/0001-95, ou tam-
bém poderão ser realizados 
na Agroterra Cerquilho, loca-
lizado na rua São José, 900, 
na Nova Cerquilho.

Para mais informações ou 
dúvidas foi disponibizado o 
telefone (15)99670-6434.

CONCURSO - De acordo 
com as regras do concurso, 
a votação dentre os pets ins-
critos será realizada por meio 

de duelos definidos por sor-
teio. Caso o número de ins-
critos dê impar, haverá uma 
disputa com três pets. 

Vale destacar que o animal 
que obtiver a maior quantida-
de de votos avançará para a 

fase seguinte.
Ainda segundo os organi-

zadores,  as votações do con-
curso Meu Pet, Meu Amor se-
rão no Instagram, na página 
do @bemamigosfutclube.

Vale ressaltar ainda que, 
durante os duelos, os parti-
cipantes deverão pedir votos 
para os pets por um período 
de 24 horas, a partir das 19 
horas da data estabelecida. 
Ressaltando que, em caso de 
empate, uma votação secun-
dária será feita naquele dia, 
das 20 às 21 horas.

PREMIAÇÃO - Os ganha-
dores do concurso serão 
apresentados logo após o tér-
mino das votações. Já a reti-
rada dos vale-compras pode-
rá ser feita até 10 dias após o 
término dos duelos.

O Bem Amigos Futebol 
Clube e a Avac destacam 
que o concurso Meu Pet, Meu 
Amor será válido somente 
para os animais de Cerquilho.

Iniciativa solidária tem 
apoio do Aiqfome, Emilio 
Prime, Agroterra Cerquilho, 
Realvet Clínica Veterinária, 
Solutudo e Açaí no Copo e 
divulgação do jornal Nossa 
Folha.

Divulgação Avac e Bem Amigos
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Além de ser uma forma ca-
rinhosa de ser feliz de novo, 
lembrar do passado também 
é interessante porque sempre 
surgem curiosidades.

Na homenagem de hoje, 
tem uma informação que 
poucos devem saber. Quem 
sabe o nome de batismo de 
Lua vidraceiro? Conhecidíssi-
mo pelo apelido, jamais ima-
ginaria que seria Nodival José 
Lavorenti, o filho de dona 
Teresinha e Jorge Lavoren-
ti, que tinha uma serralheria 
na rua Marcelo Tupinambá, 
perto da rodoviária antiga. 
Nas janelas e portas do pai,

hoje tem vidros do filho.
Para quem não sabia, an-

teriormente, Lua trabalhou na 
Autoescola Cidade Jardim, de 
Belaz. Tempos depois, foi para 
o Exército e, quando retornou 
para Tietê, comprou a vidra-
çaria de Carlinhos na rua do 
Comércio e, depois, se mudou 
para a rua São Benedito, 295, 
onde até hoje está com seu es-
tabelecimento.

Lua nasceu em 24 de julho 
de 1961. Está casado com Vera 
e tem dois filhos: Bruno e Bár-
bara. Reside no bairro Altos do 
Tietê.

Fiquei pensando: por que 
o apelido é Lua? Acho que ele 
fazia serenata para sua amada 
e cantava aquela música de 
Nelson Gonçalves, mais ou me-
nos assim: “Lua bonita, se você 
não fosse casada, eu comprava 
uma escada para te beijar”. 

No futebol, Lua jogou no 
América, São João e Olaria. 
Também participou do Cafu 
atuando pelo time “Será que 
vai?”

Mas como Lua também 
gosta de futebol de salão, tra-
go esta foto da Autoescola Ci-
dade Jardim, vice-campeã de 
1983. Inclusive, nesta mesma 
imagem, aparece o saudoso 
amigo Nenê.

Ainda bem que a vida pas-
sa e a lua continua brilhando 
para Nodival!

PIADINHA DA SEMANA - 
A loira entra no circular sozi-
nha. Veículo está vazio e chove 

dentro. A loira senta bem aon-
de tem uma goteira. O moto-

rista observa e fala:
- “Moça, por que a senhora 

não muda de lugar?”
A loira olha e responde:

-“Como? Não tem ninguém 
para trocar!”

Onde Anda Você? Édie Honório

Lua nasceu em
24 de julho de 1961

Fotos acervo Édie Honório

AUTOESCOLA CIDADE JARDIM: VICE-CAMPEÃ NO FUTEBOL DE SALÃO EM 1983
Em pé: Valter, Pascotinho do seguro, Laerte, Nivaldo despachante, João dos Correios e João Biscaro.

Agachados: Rafael, Nenê da autoescola, Purga e Lua vidraceiro
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FONOAUDIÓLOGA CIRURGIÕES - DENTISTAS

INDICADOR PROFISSIONAL

7 E 8 DE NOVEMBRO

DROGA RAIA - (15)3282-4046
DROGARIA N. SRA. APARECIDA

(15)3282-6915
CAMPANHA

Em todas os Postos de 
Saúde do Estado de São Pau-
lo, incluindo os municípios de 
Tietê, Cerquilho e Jumirim, a 
Campanha de Multivacinação 
foi prorrogada até a próxima 
sexta, 13 de novembro.

A campanha de multiva-
cinação, englobando saram-
po e poliomielite, é focada na 
atualização da caderneta de 
crianças e adolescentes me-
nores de 15 anos, sendo 14 

anos, 11 meses e 29 dias. De 
acordo com o Ministério da 
Saúde, serão disponibilizados 
todos os tipos de imunização 
do calendário nacional de vaci-
nação, sendo possível receber 
mais de uma dose no dia. Ao 
todo, o Programa Nacional de 
Imunizações (PNI) oferece cer-
ca de 18 vacinas para crianças 
e adolescentes.

Os órgãos de saúde aler-
tam que a população deve pro-

curar o serviço mesmo com a 
pandemia de covid-19, pois 
estas vacinas são de extrema 
importância para manter a po-
pulação imune.

“Precisamos que pais e 
familiares se conscientizem 
sobre a importância da vaci-
nação para a saúde da crian-
ça. A vacina é segura, gratuita 
e importante para a vida dos 
pequenos. Basta procurar o 
Posto de Saúde mais próximo 

para receber atendimento. Os 
locais estão higienizados e 
respeitando as medidas sani-
tárias”, orientou a Vigilância 
Epidemiológica de Tietê.

A estimativa do Ministério 
da Saúde é que haja 11,2 mi-
lhões de crianças nessa faixa 
etária com meta de imuniza-
ção de 95% do público-alvo. 

A poliomielite, também 
chamada de pólio ou paralisia 
infantil, é uma doença con-

tagiosa aguda causada pelo 
poliovírus, que pode infectar 
crianças e adultos e, em casos 
graves, pode levar a parali-
sias musculares, em geral nos 
membros inferiores, ou até 
mesmo à morte. A vacinação 
é a única forma de prevenção.

Para a Campanha contra o 
Sarampo, o Ministério da Saú-
de convoca pessoas de 20 a 49 
anos para receber a vacina que 
protege contra a doença. So-

mente vai ser vacinado quem 
estiver com o esquema incom-
pleto referente à idade de 20 
a 29 anos.  No entanto, a po-
pulação de 30 a 49 anos, inde-
pendentemente do número de 
doses já recebidas, deverá ser 
vacinada.

Vale reforçar que, depois 
de duas décadas sem circula-
ção endêmica do sarampo, em 
2019 a doença foi reintroduzi-
da no Estado.

Campanha de Multivacinação termina na sexta, 13 de novembro
NO ESTADO DE SÃO PAULO

Centro Médico oferece 
descontos especiais

NOVEMBRO AZUL

Com o objetivo de apoiar o 
Novembro Azul, que é o mês 
de conscientização sobre a 
importância do diagnóstico 
precoce e rastreamento do 
câncer de próstata, o Centro 
Médico São José promove a 
campanha solidária “Faça o 
Bem Cuidando da Sua Saúde” 
e oferece descontos para con-
sultas e exames para quem fi-
zer a doação de alimentos não 
perecíveis.

Vale reforçar que estes des-
contos só valem para novem-
bro tanto para as consultas 
quanto para os exames, que 
devem ser agendados anteci-
padamente.

-Ultrassom da próstata tem 
o valor de R$108 com a doa-
ção de 1kg de alimento.

-Ultrassom de próstata + 
ultrassom do aparelho uriná-
rio custam R$216 com a doa-
ção de 2kg de alimentos.

-Ultrassom de abdome to-
tal + ultrassom da próstata 
com a doação de 2kg de ali-
mentos custam R$275.

-Consulta com urologista 
tem o preço de R$230 com a 
doação de 1kg de alimento. 

Mais informações sobre os 
exames médicos e a campanha 
solidária podem ser obtidas 
através do telefone (15)3288-
4848.

A prevenção será sempre a melhor arma contra qualquer doença e em relação ao câncer de próstata também não é diferente

Novembro Azul alerta para a saúde do homem

Movimento criado na Aus-
trália em 2003, o Novembro 
Azul só foi instituído cinco 
anos mais tarde no Brasil pelo 
Instituto Lado a Lado pela 
Vida com objetivo de mudar o 
paradigma que existe em rela-
ção à ida do homem ao médi-
co, principalmente, por conta 
dos exames de próstata.

Para se ter ideia, segundo 
dados dos órgãos de saúde 
do Brasil, o número de novos 
casos de câncer de próstata 
em 2018 foi de 68.220. Já em 
2017, o número de mortes em 
decorrência da doença chegou 
a 15.391. 

“Os números são preocu-
pantes porque sabemos da re-
sistência que os homens têm 
em procurar ajuda médica 
especializada. Por isso é tão 
importante essa campanha de 
conscientização que mobiliza 
a sociedade na mesma pro-
porção que o Outubro Rosa”, 
destacou o médico urologista 
Fernando Russo.

Ainda de acordo com o es-
pecialista, o câncer de prósta-
ta, em estágio inicial, tem uma 
evolução silenciosa. Entretan-

to, quando a doença já está 
em estágio avançado, os indí-
cios podem ser fluxo urinário 
fraco ou interrompido; sangue 
na urina ou no sêmen; micção 
frequente; vontade de urinar 
frequente à noite; disfunção 
erétil; dor no quadril, nas cos-
tas, nas coxas e nos ombros; 
e fraqueza ou dormência nas 
pernas e nos pés. Trata-se, as-
sim, do tumor maligno mais 
comum entre os homens. 

Os fatores de risco incluem 
idade acima de 50 anos, afro-
descendentes, sedentarismo, 
fatores hormonais e ambien-
tais, histórico da doença na 
família, dieta rica em gordura 
e excesso de peso. 

O diagnóstico é realizado 
por meio de exames. “Para 
identificação da doença, é fei-
to o toque retal e averiguada a 
dosagem de PSA. Dependendo 
das alterações encontradas, é 
realizada biópsia para com-
provar a presença do câncer”, 
explicou Russo. 

Após a descoberta da do-
ença, inicia-se o tratamento. 
“Dependendo da fase em que 
se é diagnosticado o câncer de 

próstata, o especialista indi-
cará o tratamento adequado, 
que varia entre radioterapia, 
cirurgia ou tratamento hor-
monal, porém, a escolha é 
individualizada, visando a me-
lhor recuperação do paciente”, 
revelou o urologista. 

A prevenção será sempre a 
melhor arma contra qualquer 

doença e em relação ao cân-
cer não é diferente. “Além de 
fazer os exames preventivos 
a partir dos 50 anos, é impor-
tante ter um cuidado especial 
com a saúde de modo geral. 
Alimentar-se bem, seguindo 
uma dieta rica em frutas, ver-
duras, legumes, grãos e cere-
ais integrais, manter o peso 

adequado, evitar o sedenta-
rismo, não fumar, diminuir o 
consumo de álcool e, é claro, 
pelo menos 30 minutos diá-
rios de atividade física”, enfa-
tizou Russo.

DEPRESSÃO - O diagnós-
tico do câncer de próstata 
pode provocar um sofrimen-
to psíquico significativo nos 
homens. O medo da morte e 
da dor, assim como a preo-
cupação com a sexualidade e 
com possíveis alterações no 
funcionamento familiar, inter-
ferem sensivelmente no modo 
de pensar do paciente e alte-
ram sua maneira de enxergar 
a vida. Estes sentimentos po-
dem ser gatilhos para a apari-
ção de episódios de transtor-
nos de humor ou, até mesmo, 
ideias suicidas.

O câncer de próstata é o 
tumor mais frequente entre 
homens com mais de 50 anos. 
No Brasil, ele é o segundo tipo 
de câncer mais comum entre 
pessoas do sexo masculino, 
sendo responsável por 10% 
de todas as mortes causadas 
pela doença, atrás somente 
do câncer de pele não mela-

noma. Durante o primeiro ano 
de diagnóstico do tumor, os 
pacientes apresentam taxa de 
incidência 77% maior de trans-
tornos de humor quando com-
parada à população saudável. 
Esse risco persiste em até 47% 
dos enfermos mesmo após 
um ano de acompanhamento 
da doença.

Saber lidar e tratar correta-
mente os quadros de transtor-
no de humor pode melhorar 
significativamente o desfecho 
dos pacientes, resultando 
em mais qualidade de vida e 
maior adesão ao tratamento. 
É necessário entender a varia-
ção do risco de suicídio por 
sexo, idade e tipo de tumor. 

“No caso do câncer de 
próstata, é necessária uma 
avaliação psiquiátrica princi-
palmente em relação à depres-
são e ansiedade, provenientes 
da preocupação com a sexu-
alidade, que podem envolver 
não apenas a disfunção erétil, 
mas também a incapacidade 
de sentir prazer ou de se sa-
tisfazer sexualmente o parcei-
ro ou a parceira”, aconselhou 
o psiquiatra Sivan Mauer.

Divulgação Nossa Folha

O tumor de próstata tem evolução silenciosa e, 
em estado avançado, começam os sintomas

80% dos jovens têm 
problemas com acnes

DE 11 A 20 ANOS

Segundo a Sociedade Brasi-
leira de Pediatria, cerca de 80% 
dos jovens na faixa de 11 a 20 
anos sofrem com acnes, que 
podem variar em 4 graus, sen-
do eles denominados como: 
leve, moderado, intenso e gra-
ve. Por ser uma fase de amadu-
recimento hormonal, mudan-
ças também podem ocorrer no 
peso, nos cabelos e principal-
mente na pele dessa idade. 

Conforme a especialista 
dermato funcional Aline Cani-
çais, além da questão hormo-
nal, má alimentação e predis-
posição genética podem ser 
fatores para o desenvolvimen-
to de acnes e espinhas.

De acordo com Aline, criar 
uma rotina de limpeza e cui-
dados diários com produtos 
que reduzem a oleosidade e é 
recomendado para a ação se-
cativa das espinhas. “A pele do 
jovem pede produtos adequa-
dos, como sabonetes suaves e 
livres de ácidos, aplicar prote-
tores à base de gel e, caso apa-
reçam espinhas, aplicar um 
secativo sobre elas”, afirmou. 

Em alguns casos, com in-
dicação médica, adolescentes 
podem realizar o tratamento 
com equipamentos de micro-
correntes, procedimento que 
promove efeitos anti-inflama-
tórios e cicatrizantes da pele.

Dor nas costas esconde 
outras enfermidades

SEGUNDO ESPECIALISTA

A pandemia do novo co-
ronavírus aumentou o nú-
mero de pessoas que sofrem 
com o problema de coluna, 
conforme constatou um es-
tudo desenvolvido pela Uni-
versidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), em parceria 
com Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) e com a Universi-
dade Estadual de Campinas 
(Unicamp). O levantamento 
apontou que 41% das pessoas 
entrevistadas sentem dores 
na coluna.

Frequentemente, pensa-se 
que a má postura ou perma-
necer muito tempo sentado 
são algumas das causas des-

sas dores, mas o PhD em Neu-
roanatomia e fisioterapeuta 
Mario Sabha disse que a dor 
nas costas é também um in-
dicativo de outros problemas 
de saúde, como um desequi-
líbrio na região do baixo ven-
tre. “As dores nas costas po-
dem ter origem nas vísceras 
baixas ou em órgãos como 
rins, fígado e útero”.

Sabha explicou que, em 
mulheres, a dor na coluna 
pode ser um sinal de desor-
dens no útero e nas tubas 
uterinas, que resultam em um 
desconforto na região lombar 
que, muitas vezes, exames la-
boratoriais não detectam.
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Sobre a escolha da candidata a vice-prefeita, a decisão por Laureine ocorreu em razão da representatividade na Educação e na Cultura

ENTREVISTA

ELEIÇÕES 2020

Para Vera, o apoio de Melaré lhe traz possibilidades 

Justiça Eleitoral atualiza liberação de candidaturas

Ainda que esteja com a de-
finição da candidatura como 
pendente de julgamento pelo 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), nesta edição, o jornal 
Nossa Folha entrevista a can-
didata a prefeita de Tietê pelo 
PDT, Vera Lúcia Coelho Mela-
ré, da coligação “Tietê, motivo 
da nossa luta!”.

Por ordem alfabética como 
critério de definição, esta série 
de entrevistas tem como pro-
posta registrar os principais 
projetos de cada um dos can-
didatos a prefeito perante os 
30.332 eleitores.

Considerando que Paulo de 
Souza Alves Filho (Paulinho), 
do PV, não manifestou inte-
resse em participar, hoje, este 
semanário traz este bate-papo 
com Vera Melaré, que surgiu 
no cenário do pleito eleitoral 
municipal de 15 de novembro 
em substituição ao marido Me-
laré, tendo como candidata a 
vice-prefeita Laureine Foltram 
Valentim Milanez. 

 
NOSSA FOLHA - Quem é 

a senhora e qual o seu dife-
rencial diante dos demais ad-
versários? Além disso, deixe 
suas considerações sobre a 
candidata a vice-prefeita.

VERA - Sou Vera Lúcia Me-
laré, casada com José Carlos 
Melaré. Tenho três filhos: Ro-
drigo, Alfredo e Janaína. Quan-
to ao meu diferencial? Digo 
que todos somos diferentes e 
cada candidato tem o seu va-
lor, portanto, merece o devido 
respeito. Acredito que acom-
panhar Zé Carlos em três man-
datos, ou seja, por 12 anos, 
não foi em vão. Creio que 
aprendi muito e posso atender 
a população da forma como 
meu marido sempre atendeu.

Junto da Laureine, pode-
remos fazer muito mais por 
Tietê. Então, eu entro para a 
disputa com muita fé, mesmo 
ainda triste com a saída de Zé  
Carlos, que constatou a perse-
guição e um potencial prejuízo 

do voto dos seus eleitores. 
Quanto à nossa candidata 

a vice-prefeita Laureine Fol-
tran, a sua indicação ocorreu 
pela amizade de Zé Carlos jun-
to a ela e sua família e consi-
derando o que ela representa 
para a cidade. Laureine é uma 
pessoa muito boa, experiente 
e conhecedora da Educação e 
da Cultura, além dos aspectos 
sociais de Tietê. É uma cidadã 
que sempre atuou paralela-
mente e de forma voluntária. 
Enfim, trata-se de uma pessoa 
em boas condições de disputar 
as eleições como vice-prefeita.

 
NOSSA FOLHA - Como 

candidata a prefeita, quais se-
rão as suas cinco prioridades, 
e qual será o papel da vice, se 
eleita?

VERA - Prefiro não anun-
ciar as cinco prioridades, 
porque eu sempre analisei a 
prioridade, não como um fato 
individualizado e sim consi-
derando as situações que vão 
surgindo ao longo dos tempos 
e que se tornam relevantes.

Quem diria que a priori-
dade absoluta neste ano de 
2020 seria a saúde em todo 
o mundo? Ninguém esperava 
isso! Ou seja, se alguma pes-
soa elencou prioridades para 
si, estas deixaram de existir 
pelo fato extraordinário deste 
momento. 

Sobre o papel da vice, eu 
entendo que certamente ela 
vai nos acompanhar em tudo, 
pois é uma pessoa que tem 
bom senso. Laureine vai nos 
ajudar muito na parte admi-
nistrativa, assim como na po-
lítica sendo uma pessoa que, 
com sua sabedoria, nos indica-
rá o caminho mais rápido para 
a solução dos problemas.

 
NOSSA FOLHA - Como 

considera os servidores pú-
blicos, sem os quais não é 
possível administrar, e que 
relação pretende ter com 
eles, se eleita?

VERA - Em suas gestões,  
Zé Carlos sempre me disse que 
os servidores públicos são re-
almente os responsáveis pela 
Administração Pública.

Embora determinadas pes-
soas sejam nomeadas para 
cargos administrativos e ou-
tras nas funções de liderança 
junto às secretarias, quem 
caminha e empurra a cidade 
para frente são os servidores. 
Nos três mandatos de Zé Car-
los, sempre tivemos uma boa 
convivência com os servidores 
e desta vez não será diferente.

 
NOSSA FOLHA - Muitos 

moradores acreditam que 
Tietê, em comparação as ou-
tras cidades, é um município 
inoperante. Concorda?

 VERA - Não concordamos! 
Tietê é um município operan-
te. Acontece que eu e Zé Car-
los percebemos que, em al-
guns setores, a cidade deixou 
a desejar, fruto de gestões que, 
talvez por falta de experiência, 
permitiram que Tietê ficasse 
atrasada. Tem ainda as dívidas 
milionárias que ouvimos nes-
ses últimos anos e que fize-

ram com que os problemas au-
mentassem ainda mais, o que 
dificultou a caminhada para 
a recuperação da sua posição 
de visibilidade. Mas confio que 
Tietê tem muito a oferecer. 

NOSSA FOLHA - O que 
será feito no seu governo 
para acabar com o apoio po-
lítico em troca de favores e 
cargos públicos?

VERA - Zé e Laureine en-
traram com uma equipe onde 
ninguém estava ali com inte-
resse em cargos para serem 
distribuídos antecipadamente. 
E eu tenho esse mesmo espíri-
to. Não acreditamos nesses ti-
pos de pessoas, porque vemos 
como é importante a união de 
todos. 

Neste sentido, sem pressa 
para não ostentarmos a esco-
lha de alguém que, logo em 
seguida, tenha que ser exone-
rada, montaremos uma equipe 
com pessoas que possuam a 
capacidade e a habilidade para 
exercer as funções. 

Zé Carlos sempre teve uma 
equipe que, em regra, durava 
bastante tempo, porque ele 

tinha o cuidado de escolhê-los 
bem, mesmo havendo defei-
tos e erros, como todos nós 
temos.

 
NOSSA FOLHA - Se eleita, 

quem vai compor seu Secre-
tariado? É possível assumir 
compromissos não partidá-
rios antes da posse ou isso 
será negociado depois?

VERA - Reafirmo: não as-
sumimos compromisso algum 
com possíveis secretários e/ou 
cargos em comissão. Primeira-
mente, temos uma equipe de 
candidatos a vereador e pesso-
as que ajudam na campanha, 
de maneira espontânea, e que 
fazem isso por amor ao grupo. 

Se eleita, procurarei aten-
der dentro dos limites da ca-
pacidade deles, conforme as 
função de cada secretaria. É 
óbvio que, se não encontrar a 
pessoa com as características 
para cada uma das funções 
que precisam ser preenchidas, 
nós vamos averiguar adequa-
damente em conjunto com a 
equipe, com a vice-prefeita e 
os demais companheiros de 
trabalho.

 
NOSSA FOLHA - Na práti-

ca, como buscará recursos es-
taduais e federais, se eleita?

VERA - Primeiro, procu-
raremos estabelecer um bom 
relacionamento com o Estado 
e a União, como Zé Carlos fez 
em seu último mandato e as-
sim conseguiu vários recursos 
estaduais e federais através da 
aproximação política com pes-
soas ligadas a determinados 
Ministérios e Secretarias de 
Estado. Por exemplo, a ponte 
pênsil sobre o Rio Tietê foi um 
projeto executado com recur-
sos conseguidos por meio de 
convênio e não sabemos até 
agora porque aquela obra fi-
cou paralisada. 

Pior, passamos por lá e 
notamos que está tudo dete-
riorado. Parece que será pra-
ticamente impossível apro-

veitar aquela estrutura. Outra 
conquista de Zé Carlos foi o 
paredão que protege algumas 
casas do Jardim da Serra, na 
época, em perigo. 

 
NOSSA FOLHA - Como vai 

ser seu plano de incentivo fis-
cal e financeiro às indústrias 
para colaborar com a geração 
de novos empregos?

VERA - Graças a Deus, Zé 
Carlos sempre teve bom rela-
cionamento com os empresá-
rios de Tietê respeitando as 
devidas posições de cada um. 
Acreditamos que podemos 
estabelecer o mesmo diálogo 
aberto para que a Prefeitura 
possa ser uma parceira em 
todos os momentos. Não so-
mente com as indústrias, mas 
também com aquelas empre-
sas prestadoras de serviços. 
Enfim, todos que produzem 
no município terão a oportuni-
dade de dialogar com a gente e 
nós temos a obrigação de pro-
curar o caminho para as solu-
ções. Nesse sentido, estaremos 
todos juntos!

 
NOSSA FOLHA - Para en-

cerrar, qual é a estratégia de 
comunicação com o eleitor 
durante a campanha deste 
ano, devido à pandemia?

VERA - Sabemos das di-
ficuldades e, diferente de al-
guns, nós estamos respeitan-
do as normas e protocolos de 
distanciamento. Os encontros 
presenciais que aconteciam 
nas eleições passadas, o con-
tato com as pessoas do grupo 
e moradores dos bairros para 
troca de ideias foram prejudi-
cados. Enfim, este é o cenário 
e, na medida do possível, se-
guimos pelas redes sociais.

Inclusive em relação à in-
ternet, Zé Carlos e eu também 
estamos aprendendo, pois 
nunca tivemos contato com 
esse tipo de relacionamento 
virtual e até pedimos desculpa 
se alguma vez a gente tenha 
demora nas respostas!

Na última semana, a Jus-
tiça Eleitoral deferiu todas as 
cinco candidaturas a prefeito 
de Cerquilho. Contudo, o can-
didato Aldomir José Sanson - 
Aldo (PSDB) teve a candidatura 
deferida com recurso. Já o can-
didato Valdir Rocha de Olivei-
ra - Valdir do Estacionamento 
(PDT), que estava com o regis-
tro negado, mas com recursos, 
obteve aval da Justiça Eleitoral 
e, agora, está apto para con-
correr à eleição.

Para este pleito, além de 
Aldo Sanson e Valdir do Esta-
cionamento, também concor-
rem ao cargo de prefeito os 
seguintes candidatos: Agnaldo 
José Vitor Atti - Bilu (Solidarie-
dade), Diego Giuliano Sebastia-
ni (Podemos) e Manoel Santos 
Cruz Filho - Professor Manoel 
(PT).

Em Tietê, com a renúncia 
do candidato José Carlos Me-

laré (PDT), houve a entrada de 
Vera Melaré (PDT) na disputa. 
Esta última candidatura ainda 
aguardava deferimento pela 
Justiça Eleitoral até o fecha-
mento desta edição,  conforme 
constava no site do TSE.

Por outro lado, o candida-
to a prefeito de Tietê, Paulo de 
Souza Alves Filho - Paulinho 
(PV), continuava com a candi-
datura indeferida com recur-
sos até o fechamento desta 
edição. 

Os demais adversários Ba-
sílio Saconi Neto (MDB), Edi-
valdo Oliveira de Jesus - Pepeu 
Calixto (Podemos), José Geral-
do Fabri - Dau (Republicanos) e 
Vlamir Sandei (PSDB) possuem 
as candidaturas deferidas.

Pela cidade de Jumirim, 
Benedito Tadeu Fávero - Ta-
deu Fávero (PSDB), Daniel Viei-
ra (Democratas) e Rosangela 
Gama do Nascimento - Rosa 
Nascimento (PTB) também 
encontram-se com o registro 
deferido.

AUMENTO DE PEDIDOS - 
Nas eleições deste ano, o TSE 
registrou um aumento de 60,4 
mil pedidos de registros de 
candidatura em comparação 
com o pleito de 2016. 

Desta vez, foram 557.342 
pessoas com desejo de serem 
candidatos a prefeito, vice-
-prefeito ou vereador. Desse 
número, 528.421 tiveram suas 
candidaturas aceitas pela Cor-
te Eleitoral. Estas informações 
são da Agência Brasil.

Por outro lado, 17,2 mil 
candidaturas acabaram consi-
deradas inaptas, ou seja, não 
foram aceitas pelo TSE. Dentre 

as candidaturas inaptas, 2,3 
mil foram cassadas com base 
na Lei da Ficha Limpa. Mais 2,4 
mil candidatos tiveram o parti-
do ou a coligação partidária in-
validada; 74 não puderam re-
gistrar candidatura por terem 
sido condenados por abuso de 
poder e 27 por gasto ilícito de 
recursos.

Além disso, a maioria teve 
a candidatura indeferida por 
ausência de requisito de regis-
tro. São condições de elegibili-
dade, dentre outros requisitos, 
a nacionalidade brasileira; o 
pleno exercício dos direitos 
políticos; o alistamento elei-
toral; o domicílio eleitoral na 
circunscrição em que pretende 
concorrer; a filiação partidária 
e idade mínima para o cargo 
pretendido. Vale lembrar ain-
da que mais 11,6 mil candida-
turas aguardam julgamento 
do TSE.

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

Divulgação

Vino di Vita
Fim de semana combina com

Vinhos, espumantes, cervejas 
e delícias para deixar seus 

dias ainda melhores.

Com a renúncia do marido, Vera Coelho Melaré 
foi a aposta do grupo do PDT

Aldo Sanson Valdir do Estacionamento Paulo Alves

Fotos divulgação
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ANIVERSARIANTES

Maria Fernanda Rocha e 
Del Fiol fez 13 anos na 

quarta, dia 4, ao lado dos 
pais Cris e Fernando e 
do irmão João Augusto

Débora Polastri 
Giacomazzi festeja mais 

um ano de vida hoje, 
dia 6, com o marido 

Valmir e a filha Ana Luisa

Os pais Sônia e Anivaldo 
e os padrinhos Celso 
e Ivani parabenizam 
Thaísa Amorim Pinha 
hoje, 6 de novembro

Os familiares e amigos 
cumprimentam Emílio 
Lopes Neto (Lula) pelo 
aniversário amanhã, 

7 de novembro

Silvana Bertanha 
aniversaria neste 

sábado, 7 de novembro, 
junto do marido Catão, 
das filhas e da família

Deide Fernandes 
aniversaria neste 

domingo, dia 8, junto 
dos filhos e da família.
Receba os parabéns!

Ana Vital apaga velinhas 
hoje, 6 de novembro, 
ao lado do namorado 

Augusto Meneguel, dos 
pais e dos irmãos

Marlete Leardini rasga 
folhinha nesta sexta, 
6 de novembro, na 

companhia dos filhos, 
da família e dos amigos

Andrea Ferreira brinda 
nova idade neste sábado, 
7 de novembro, junto do 
marido Felipe, da filha e 

de toda a família

Giovanna Pietrobom 
troca de idade amanhã, 
7 de novembro, e brinda 
a data com os pais, os 
irmãos e toda a família 

Sulleiman Schiavi 
Nicolosi celebra mais 
um aniversário neste 
sábado, dia 7, com a 

esposa Juliana e os filhos

Diego Bau Canaveze faz 
16 anos neste domingo, 
dia 8, na companhia dos 
pais Marcelo e Fabiana e 

das irmãs Julia e Ana

Os filhos Fernanda e 
Gustavo e os netos 

Bruno e Diego felicitam
Cida Copetti nesta sexta, 

6 de novembro

Sandra Torres assopra 
velinhas hoje, 6 de 

novembro, e recebe os 
parabéns do marido 
Rafael e da família

Bianca Maria Tezoto 
completa sete anos 

neste sábado, dia 7, com 
os pais Débora e Juliano 

e a irmã Beatriz

O brinde deste sábado, 
7 de novembro, 

será para Marcelo 
Brunheroto, que vai virar 
a folhinha com a família 

Camilly Sensão Oliveira 
completa 10 anos neste 
domingo, dia 8, ao lado 

dos pais Emilene e 
Lincoln e familiares

Elaine Cristina Fernandes 
de Camargo brinda nova 

idade neste domingo, 
dia 8, ao lado dos filhos 
Flávio e Pedro e família

Caio Toledo Rosso 
aniversaria nesta sexta, 

dia 6, junto dos pais 
Raquel e Etore, da irmã 

Isabel e dos avós

Nadia Tupinambá 
será festejada pelo 

marido, pelos filhos e 
familiares nesta sexta, 

6 de novembro

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

Giulliana Pietrobom 
assopra velinhas neste 
sábado, 7 de novembro, 

na companhia do 
namorado e familiares

Bárbara Poggi assopra 
velinhas neste domingo, 
dia 8, na companhia dos 
pais Cecy e dr. Poggi, do 

irmão e da família

Eder Pereira dos Santos 
recebe os parabéns da 
esposa Alissa Muzzin, 

dos familiares e amigos 
neste domingo, dia 8

Cidinha Scudeler 
recebe os parabéns dos 
filhos, da família e dos 

amigos nesta sexta, 
6 de novembro

Talita Zanelati troca de 
idade nesta sexta, 6 de 
novembro, e brinda a 

data com os pais Primo 
e Marli e o irmão Rafael

O bolo deste sábado,
7 de novembro, será 

para Carla Fuzatti, que 
recebe o carinho do 
marido e dos filhos 

Paulinho Falcão faz 
aniversário neste 

sábado, 7 de novembro, 
e recebe os parabéns dos 

familiares e amigos

Cristiane Paschoal será 
festejada pelo marido 
Paulo Henrique, pela 

mãe e pela família neste 
domingo, 8 de novembro

Iracema Batiston Cinto 
rasga folhinha neste 

domingo, dia 8, junto do 
marido, dos filhos, das 
noras, genros e netos

Daniela Montanhim de 
Camargo faz aniversário 

nesta sexta, 6 de 
novembro, ao lado do 

marido e da filha

Thaís Bete vira o 
calendário nesta sexta, 

dia 6, e recebe o carinho 
do marido Érlon, do filho 

Lucas e dos familiares

Christina Jenny Geld 
muda de idade neste 

sábado, dia 7, junto do 
marido Fernando e das 

filhas Julia e Lizah

Rodrigo Chagas festeja 
nova idade neste sábado, 
dia 7, ao lado da esposa 

Regiane e dos filhos 
Mayara, Yasmin e Ryan

O marido Casagrande, 
a família e os amigos 
parabenizam Cristina 

Pasquotto neste 
domingo, dia 8

O proprietário da Revista 
Vitrini, Joel Botega, 

celebra mais um ano de 
vida neste domingo, 

8 de novembro
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ANIVERSARIANTES

Juliana Melare Scomparim 
aniversaria no domingo, 
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 13 anos 
neste domingo, dia 8

Bolo deste domingo, 8, 
será para Maria Clara 
Rodrigues Sbompato, 

que festeja com os pais 
Luisa e Rodrigo e família

Marli Capellini receberá 
os parabéns do marido 

Valdir, dos filhos e 
da neta Helena neste 

domingo, 8 de novembro

Matheus Florenzano 
Tauhyl aniversaria neste 
domingo, dia 8, ao lado 
da esposa Dayane, dos 
pais e de toda a família

Os filhos, os netos, os 
bisnetos e familiares 
cumprimentam Olga 

Sanson pelo aniversário 
neste domingo, dia 8

Reinaldo Vidotto celebra 
mais um ano de vida 

neste domingo, dia 8, na 
companhia da esposa, do 

filho, da mãe e família

Tarsila Godoy assopra 
velinhas neste domingo, 

8 de novembro, junto 
da mãe Mara, do irmão 
Matheus e dos amigos

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

Adolfo Abrantes rasga 
folhinha na segunda, 

9 de novembro, e 
comemora a data com 
os familiares e amigos

Américo Gaiotto Jr. rasga 
folhinha na segunda, 
dia 9, na companhia 
da esposa Rosana e 

do filho Vinicius 

Bia Vital receberá os 
cumprimentos dos pais, 
dos irmãos, familiares e 
amigos nesta segunda, 

9 de novembro

O marido Luís e as 
filhas Laís e Maria 

Clara felicitam Daniela 
Trevisam pela nova 

idade na segunda, dia 9

Débora Ribeiro Teles 
aniversaria na segunda, 
9 de novembro, e recebe 
o carinho da filha Maria

e dos familiares

Fabiola Bonventi será 
festejada pelas filhas 

Júlia e Laís e pelos 
familiares na próxima 

segunda, 9 de novembro

Kátia Priscila celebra 
mais um ano de vida na 

segunda, 9 de novembro,
na companhia da família.

Seguem os parabéns!

Keli Fernanda Manoel 
rasga folhinha nesta 

segunda, 9 de novembro, 
junto do marido Beto, do 
pai Tita e dos familiares

Leonor Laccalendola 
aniversaria na segunda, 
dia 9, ao lado dos filhos 

Lacca e Leandro, das 
noras e dos netos

Leticia Gardenal assopra  
velinhas nesta segunda, 
9 de novembro, e recebe 

os cumprimentos da
família e dos amigos

Luca Laccalendola 
completa oito anos na 
segunda, dia 9, junto 

dos pais Lacca e Ale e do 
irmão João Guilherme

Lucimara Constantino 
assopra velinhas na 

segunda, 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 

segunda, 9 de novembro

Os filhos, os netos e os 
bisnetos parabenizam 

Vicente Mateus pelos 78 
anos de vida na segunda, 

9 de novembro

Francielle de Lima 
rasga folhinha na terça, 
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 (Gê) pelo 

aniversário na terça, 10

Larissa Pizzol apaga 
velinhas na terça, dia 10, 
na companhia dos filhos 
Lucas e Fábio, do noivo 
João Vitor e da família

Letícia Maria Businelli 
receberá os parabéns da 
filha Maria Fernanda, do 
namorado e familiares 

nesta terça, dia 10

Suelen Soaide 
celebra mais um ano de 

vida na terça, dia 10, 
ao lado dos pais Lusia e 

Bahige e da família

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

Ayrton Rodrigues vai 
assoprar velinhas na 

quarta, 11 de novembro, 
na companhia dos filhos 

e dos familiares

A família e os amigos 
cumprimentam Augusto 
Assis Cruz Neto (Pinta) 

pelo aniversário na 
quarta, 11 de novembro

Beatriz Giacomassi 
Cancian faz aniversário 
na quarta, dia 11, junto 

dos pais Margarida e 
Isnard e do irmão João

Branco Botega troca 
de idade na quarta, 11 
de novembro, e recebe 

o carinho da esposa 
Rosangela e do filho

Carlos Nazareth de 
Macedo celebra mais um 
ano de vida na quarta,  

11 de novembro.
Seguem os parabéns!

Edna de Fátima 
Righeto recebe flores 

e telefonemas dos 
familiares e amigos na 

quarta, 11 de novembro

Jairo Pakes festeja 
aniversário na quarta, 

dia 11, na companhia da 
esposa Ana, dos filhos, 
da netinha e da família

Juliana Tassoni assopra 
velinhas na quarta, 11 

de novembro, junto dos 
familiares e amigos. 

Receba as felicitações!

Luci Maria Alves de 
Moura recebe todo o 
carinho da família e 

dos amigos na próxima 
quarta, 11 de novembro

Familiares e amigos 
parabenizam Mara 

Moraes por mais um ano 
de vida nesta quarta,

11 de novembro

Magna Guerreiro será 
festejada pelo marido 

José, pelo filho Marcelo e 
pelo neto João Victor na 
quarta, 11 de novembro

Marcelo Toschi brinda 
nova idade na quarta, 
11 de novembro, junto 

do Marcelo e dos amigos.
Muitos brindes!

Odete Forlevese de 
Almeida assopra velinhas  
com a família na próxima 
quarta, 11 de novembro.

Seguem os parabéns!
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Léo Civitella completa um ano Aprovadas em 
Medicina

ANIVERSÁRIO UNINOVE

Leonardo Holtz Civitella, fi-
lho de Pablo Civitella e Saman-
ta Holtz de Camargo Civitella, 
completou seu primeiro ani-
nho no domingo, 1º de novem-
bro, para alegria dos pais, dos 
avós paternos José Civitella 
e Maria da Paz Fioribelli Civi-
tella, dos avós maternos Celso 
Tristão de Camargo e Vanilce 
Maria Holtz de Camargo e fa-
mília.

Comemoração, em formato 
limitado considerando a pan-
demia, teve como tema Cani-
nópolis, um desenho animado 
infantil musical educativo.

Os amigos do jornal Nossa 
Folha parabenizam o Léo!

As alunas do colégio Objetivo, de Tietê, Bian-
ca e Beatriz Serafim Thibes, foram aprovadas em 
Medicina pela Universidade Anhembi Morumbi 
Piracicaba e pela Uninove em São Paulo.  

As gêmeas são filhas de Adriano Thibes e Sil-
vana Serafim Thibes e irmãs da Luana, e residem 
na cidade de Cerquilho.

O pessoal do jornal Nossa Folha parabeniza 
Bianca e Beatriz pela conquista que foi serem 
aprovadas em Medicina, o que mostra que a força 
de vontade e a disciplina das duas trouxeram até 
elas este momento tão especial. 

A partir de agora, a responsabilidade aumenta 
e surge um mundo repleto de conhecimentos e 
realizações, além de muitas oportunidades e ami-
zades. Muito sucesso para as duas!

Arquivo familiar

Divulgação

ANIVERSARIANTES

Patrícia Catto assopra 
velinhas na quarta, 

11 de novembro, junto 
do marido Léo, dos 

filhos e dos familiares

Ana Jabur vai fazer 
aniversário na quinta, 
12 de novembro, na 

companhia do marido 
Renato e da família

Beto Moretti recebe os 
parabéns da esposa 
Gabriela, dos filhos e 
familiares na quinta, 

12 de novembro

Benedito Luís Santana 
de Almeida comemora 
nova idade na quinta, 
dia 12, com a esposa 
Elza e o filho Fabiano

Claudia Amorim 
brinda mais um ano de 
vida na quinta, 12 de 
novembro, e recebe o 
carinho dos familiares

Jefferson Lopes da Silva 
rasga folhinha na quinta, 

12 de novembro, na 
companhia dos pais, dos 
familiares e dos amigos

O filho Pietro e os 
familiares parabenizam 
Juliana Lorenzetti pelo 
aniversário na quinta, 

12 de novembro

Juliany Almeida troca de 
idade na quinta, 12 de 

novembro, junto dos pais 
Benedito e Denise e dos 

irmãos Jonas e João

Marcos Vidotto 
aniversaria na quinta, 

dia 12, ao lado da esposa 
Selma e dos filhos 

Marcos, Caio e Bruno

Maria Alexandrina de 
Moraes Ruy (Dina) 

recebe os cumprimentos 
dos familiares e amigos 

na quinta, dia 12

Os filhos Gê e Lelé, a 
família e os amigos 

cumprimentam Marilda 
Finatti Parduci (Tuca) na 
quinta, 12 de novembro

Paulo Madeira festeja 
nova idade na quinta, 
12 de novembro, junto 

da família e da namorada 
Amanda Abrantes
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Ivone e 
Lazinho

Graziella e 
Alexandre

Diego e 
Estela

Stefany e 
Rogério

Rose e 
Marcelo

Lacca e 
Alexandra

Cida e 
Tercio

Emilene e 
Lincoln

Murilo e 
Natália

Careca 
e Inês

Victor e 
Daniela

Cassia e 
Lucas

Maurício e 
Lucilene

Leninha 
e Márcio

André 
e Paula

Dayane e 
Matheus

Cláudia e
Marcelo

Danielle 
e Fábio

Angélica 
e Luiz

Achiles e 
Jorgina

Luiz Alarico 
e Arielle

Mauro e
Samara

Érica e
Tiago

Em Tietê, Maria Ivone de Godoy 
Guitte e Lazinho Guitte celebrarão 
55 anos de matrimônio hoje, 6 de no-
vembro, e receberão o carinho dos fi-
lhos César e Ferruge, do neto Vinícius 
e família. Recebam deste semanário 
os parabéns pelas Bodas de Jadeíta!

Em Tietê, Graziella Paes Consor-
te e Alexandre Schincariol brindarão 
12 anos de casados neste sábado, 7 
de novembro, junto das filhas Maria 
Clara e Cecília e da família. Recebam 
do jornal Nossa Folha os cumpri-
mentos pelas Bodas de Opala!

Em Tietê, Diego Tadeu de Campos 
Bom e Estela Maria Foresto Cancian 
Bom brindarão 11 anos de casados 
hoje, 6 de novembro, junto das filhas 
Laura e Lorena e familiares. Recebam 
do jornal Nossa Folha os cumpri-
mentos pelas Bodas de Almandina!

Em Cerquilho, Stefany Cristina 
Gomes e Rogério Donato Gaiotto Fi-
lho festejarão cinco anos de união 
amanhã, 7 de novembro, na compa-
nhia do filho Donato e familiares. O 
pessoal do Nossa Folha felicita o ca-
sal pelas Bodas de Topázio Imperial!

Em Tietê, Rose Meire Dal Coleto 
Pasquoto Lopes e Marcelo Pasquoto 
Lopes festejarão 27 anos de união 
hoje, 6 de novembro, na companhia 
dos filhos Júlia, Pedro e André. O pes-
soal do jornal Nossa Folha felicita o 
casal pelas Bodas de Crisoprásio!

Em Cerquilho, Luiz Carlos da Silva 
Laccalendola e Alexandra Aparecida 
de Mello completarão seis anos de 
amor e cumplicidade amanhã, 7 de 
novembro, ao lado dos filhos Luca e 
João Guilherme. O Nossa Folha para-
beniza pelas Bodas de Peridoto!

Em Cerquilho, Maria Aparecida 
Rocha Dias e Tercio Levi Dias comple-
tarão 49 anos de amor hoje, dia 6, ao 
lado dos filhos Tercio Jr. e Raquel, dos 
netos Eduardo, Bruna, Ketelin, Flavia, 
Ana Laura e Sophia e dos bisnetos. 
Parabéns pelas Bodas de Goshenita!

Em Cerquilho, Emilene Aparecida 
Sensão e Lincoln Oliveira celebrarão 
17 anos de matrimônio neste domin-
go, 8 de novembro, e receberão o ca-
rinho da filha Camilly e familiares. 
Seguem do jornal Nossa Folha os pa-
rabéns pelas Bodas de Verdelita!

Em Tietê, Murilo Siqueira Sales e 
Natália Sandei celebrarão cinco anos 
de matrimônio neste sábado, 7 de 
novembro, e receberão o carinho dos 
familiares e dos amigos. Seguem do 
jornal Nossa Folha os parabéns pelas 
Bodas de Topázio Imperial!

Em Tietê, Antonio de Freitas (Care-
ca) e Inês Arruda de Freitas brindarão 
52 anos de casados nesta segunda, 9 
de novembro, junto dos filhos Anto-
nio José, Leandro e Edson. Recebam 
do jornal Nossa Folha os cumprimen-
tos pelas Bodas de Alexandrita!

Em Tietê, Victor Hugo Baccili Gio-
vanetti (aniversariante do dia 14) e 
Daniela Bagio (aniversariante do dia 
9) festejarão nove anos de união na 
segunda, 9 de novembro, na compa-
nhia das filhas Lorena e Aurora. Feli-
citações pelas Bodas de Pedra da Lua!

Em Tietê, Cassia Thomaz e Lucas 
Michel Thomaz festejarão oito anos 
de união na terça, 10 de novembro, 
na companhia dos familiares. 

O pessoal do jornal Nossa Folha 
felicita o casal pelas Bodas de Ru-
belita!

Em Cerquilho, Leninha Campos e 
Márcio Ferreira completarão 29 anos 
de amor e cumplicidade na segunda, 
9 de novembro, ao lado do filho Kel-
vin e da nora Lucineide. Os amigos 
do jornal Nossa Folha parabenizam 
pelas Bodas de Prasiolita!

Em Cerquilho, André Pietrobom e Paula No-
gueira completarão oito anos de amor e cum-
plicidade na terça, 10 de novembro, ao lado do 
filho Lucca e de toda a família. Os amigos do 
jornal Nossa Folha parabenizam pelas Bodas de 
Rubelita!

Em Cerquilho, Cláudia Della Ter-
ra e Marcelo Pietro Bon celebrarão 29 
anos de matrimônio na segunda, 9 de 
novembro, e receberão o carinho dos 
filhos Gustavo e Gabriel e familiares. 
Seguem do jornal Nossa Folha os pa-
rabéns pelas Bodas de Prasiolita!

Em Cerquilho, Danielle Gonçalves Fernandes 
e Fábio de Oliveira celebrarão 20 anos de matri-
mônio na terça, 10 de novembro, e receberão o 
carinho da filha Laura e da família. Seguem do 
jornal Nossa Folha os parabéns pelas Bodas de 
Diamante Colorido!

Em Tietê, João Achiles Leziér e 
Jorgina Tomazela Leziér brindarão 
63 anos de casados na segunda, dia 
9, junto dos filhos Maria Eunice, Achi-
les Evanil, Ercilia, Silvio José e Eliana 
Maria e família. Recebam os cumpri-
mentos pelas Bodas de Nefrita!

Em Cerquilho, Luiz Alarico Bortolazo e 
Arielle Sanches Cattai brindarão dois anos de 
casados na terça, 10 de novembro, junto dos 
familiares.

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

Em Tietê, Maurício Meneguel e Lucilene Mon-
tanhim Foresto festejarão nove anos de união 
na quinta, 12 de novembro, na companhia da 
filha Julia e dos familiares. O pessoal do jornal 
Nossa Folha felicita o casal pelas Bodas de Pe-
dra da Lua!

Em Tietê, Dayane Tomazela Capelini Tauhyl 
e Matheus Florenzano Tauhyl completarão qua-
tro anos de amor e cumplicidade na quinta, 12 
de novembro, ao lado de toda a família. Os ami-
gos do jornal Nossa Folha parabenizam pelas 
Bodas de Cristal de Rocha!

Em Tietê, Angélica de Campos Broca e Luiz 
Henrique Lazarin celebrarão quatro anos de 
matrimônio na quinta, 12 de novembro, e rece-
berão o carinho do filho Davi e dos familiares. 
Seguem do jornal Nossa Folha os parabéns pe-
las Bodas de Diamante Colorido! 

Em Tietê, Mauro Adorno e Samara Can-
cian Adorno brindarão 10 anos de casados 
na quinta, 12 de novembro, junto dos filhos 
Breno e Betina e familiares. Recebam do jornal 
Nossa Folha os cumprimentos pelas Bodas de 
Esmeralda!
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Em Cerquilho, Érica Pakes Ferraz Conti e 
Tiago Conti festejarão quatro anos de união na 
quinta, 12 de novembro, na companhia do filho 
Antoni e da família. O pessoal do jornal Nossa 
Folha felicita o casal pelas Bodas de Cristal de 
Rocha!
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O números daqueles que conseguiram tal feito chega a 93 fotógrafos em todo o território brasileiro

DESTAQUE

Ubaldo Bergamim Filho fotografa a milésima ave

O tieteense Ubaldo Ber-
gamim Filho, 63 anos, con-
seguiu fotografar a milésima 
ave para seu portifólio com 
espécies brasileiras e de ou-
tros países. 

O feito ocorreu na manhã 
da terça, 6 de outubro, no 
município de Pompéu, no Es-
tado de Minas Gerais.

Em entrevista ao jornal 
Nossa Folha, Ubaldo Berga-
mim Filho contou que foi pre-
miado ao fotografar a sanã-
-do-capim, uma espécie rara 
de ser fotografada, uma vez 

que vive entre capins e cons-
trói túneis. “É um tipo de ave 
que é mais fácil ouvir do que 
ver”, revelou.

Equipado com sua Nikon 
7.200 e com uma lente obje-
tiva de 200-500mm, o fotó-
grafo tieteense teve paciência 
para esperar o momento cer-
to para registrar, em imagem, 
esta ave rara e chegar à mar-
ca de 1.000 espécies de aves 
fotografadas. 

“Estávamos em quatro 
pessoas, sendo necessário 
contratar um guia local, o 

qual colocou no celular o can-
to da ave, que não apareceu. 
Tivemos a ideia, então, de 
atrai-la através do chamado. 
Para nossa felicidade, apare-
ceram duas sanãs-do-capim, 
momento este que fiz o regis-
tro fotográfico”, disse Ubaldo 
Bergamim Filho.

O entrevistado fotografa 
aves há 12 anos, tendo in-
centivo do saudoso fotógrafo 
Luiz Paladini. “Minha primei-
ra máquina foi uma Reflex 
Yashica FXD, mas o querido 
amigo Luiz Paladini me in-

centivou a adquirir uma má-
quina melhor, mais digital. 
Na época, migrei para uma 
Panasonic FZ28 com o intuito 
de fotografar uma choca-bar-
rada”, afirmou. 

Apesar do considerável 
registro da sanã-do-capim, a 
paixão deste tieteense é por 
fotografar corujas. Das 22 
espécies existentes, Ubaldo 
Bergamin Filho já registrou, 
com suas lentes, 19 delas. “A 
primeira vez que ouvi o canto 
de uma coruja fiquei apaixo-
nado. É fascinante, sem falar 

que ela é o símbolo da sabe-
doria”, revelou o entrevista-
do.

Além de fotografar sua 
milésima ave, o tieteense está 
no seleto grupo brasileiro de 
fotógrafos de aves. O núme-
ro daqueles que conseguiram 
tal feito chega a 93 fotógra-
fos no País. 

Contudo, a paixão por 
fotografar aves dá-lhe mais 
incentivo para atingir outras 
marcas e levar conhecimento 
e beleza a todos que apreciam 
a natureza. “Minhas fotos são 

curtidas por pessoas do Bra-
sil, bem como dos Estados 
Unidos e da Alemanha, entre 
outros países. É um imenso 
prazer compartilhar com to-
dos este fascinante trabalho”, 
afirmou o entrevistado a este 
semanário.

Para quem quiser conferir 
outras espécies fotografadas 
por Ubaldo Bergamin Filho, 
basta acessar o seu Insta-
gram, que é ubaldo.bergamin.

Também é possível ver 
outras fotografias deste tiete-
ense no site wikiaves.com.br.

Fotos Denival de Lima e Ubaldo Bergamim Filho

O tieteense de 63 anos está no seleto grupo 
brasileiro de fotógrafos de aves

 A sanã-do-capim foi fotografada no município
de Pompéu, em Minas Gerais

Outro pássaro registrado pelas lentes do fotógrafo
é o choró-boi, em sua chácara em Tietê

Sindicato Rural de Tietê 
promove cursos gratuitos

CAPACITAÇÃO

Sob a Presidência de Tony 
Persona e em parceria com o 
Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural (Senar) e o Servi-
ço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae), 
o Sindicato Rural de Tietê pro-
moveu, nos dias 19 e 20 de ou-
tubro, na propriedade de Mar-
lene Pissinato, o curso gratuito 
de Processamento Artesanal 
de Olerícolas Técnicas.

Já de 10 a 13 de novem-
bro, das 8h30 às 17 horas, terá 
novo curso gratuito de Arte-
sanato em Argila - Bijuterias 

- Técnicas. São poucas vagas 
disponíveis e interessados, 
munidos de RG, CPF e compro-
vante de endereço, devem se 
inscrever na rua São Benedito, 
169, no Centro. 

“Senhores associados apro-
veitem a realização de cursos 
profissionalizantes que o Sin-
dicato, juntamente do Senar 
e do Sebrae, vem realizando, 
porque é a oportunidade úni-
ca, com disponibilização de 
diploma reconhecido nacional-
mente”, orientou o presidente 
Tony Persona.

FAC promove concurso de redação online
OPORTUNIDADE ÚNICA

Com o objetivo de garantir 
o acesso ao Ensino Superior do 
estudante concluinte do Ensi-
no Médio deste ano, a Faculda-
de Cerquilho (FAC) promove o 
concurso de redação online. 

Para participar, o candida-
to deverá fazer sua inscrição 
por meio de um formulário 
próprio até 30 de novembro. A 
entrega da redação está mar-
cada para 5 de dezembro e o 
resultado será divulgado no 
dia 18 do mesmo mês. 

De acordo com a FAC, o 
primeiro lugar receberá uma 
bolsa integral para o curso 
escolhido válido pelo período 
de cinco anos; o segundo lugar 
ganhará 50 % de desconto no 
valor da mensalidade; e o ter-
ceiro lugar, 30% de desconto.

Vale destacar que estes 
descontos serão válidos para 
os cinco anos de duração dos 
cursos.  Para escolha dos três 
melhores colocados, haverá 
uma comissão avaliadora que 
fará a correção utilizando os 
critérios de avaliação do Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(ENEM). 

O formulário de inscrição 
pode ser acessado através do 
site faculdadecerquilho.com.
br e das redes sociais da FAC. 
Para mais informações, con-
tate: (15)32841775 ou (15) 
99678-2376.

SAIBA MAIS - A FAC é 
uma instituição de Ensino 

Superior mantida pelo Grupo 
Faveni, que atua no segmen-
to educacional com mais de 
200 mil alunos e mais de 200 
polos espalhados em todo o 
Brasil, ofertando ensino de 
qualidade reconhecido pelo 
Ministério da Educação.

A instituição inaugura-
da em Cerquilho neste ano 
oferece os cursos de Direito, 
Enfermagem, Odontologia, 
Engenharia Civil e Psicologia.

Segundo a professora e 
mestre Ana Cláudia Leite Mo-

néia, diretora-adjunta acadê-
mica, a instituição, dentro de 
uma concepção pluricurricu-
lar, tem como linhas de ação: 
oferecer ensino de graduação 
em nível de excelência; am-
pliar a oferta dos cursos de 
pós-graduação lato sensu; e 
estimular projetos de pesqui-
sa e extensão.

Nessa perspectiva de ação, 
alinham-se seis pressupostos 
fundamentais: o compromis-
so com o Estado e a região; 
a revitalização do saber; a 

criatividade; a adequação es-
trutural; ter mais e ser mais; 
e a vocação comunitária e fi-
lantrópica.

A FAC se propõe, ainda, 
a contribuir para o aten-
dimento das necessidades 
educacionais, culturais e de 
desenvolvimento científico, 
tecnológico, econômico e so-
cial da comunidade em que 
se insere, dentro das seguin-
tes diretrizes básicas: expan-
dir o ensino de graduação, 
implantando novos cursos 
em áreas de interesse para 
o atendimento da demanda 
regional; consolidar o ensi-
no de pós-graduação no ní-
vel de especialização e ofer-
tar novos cursos; oferecer 
programas permanentes de 
capacitação docente, propor-
cionando aos seus professo-
res oportunidades de partici-
parem de cursos no Instituto 
de Ensino Superior (IES) e em 
outras instituições; estimular 
as atividades de pesquisa e 
extensão em áreas de interes-
se para o desenvolvimento 
local e regional, com a parti-
cipação de professores e alu-
nos; e garantir a estabilidade 
da instituição em termos de 
prestígio social e solidez eco-
nômico-financeira.

A FAC fica na avenida Pre-
feito Antônio Souto, 191, no 
Jardim Itália. Telefone é o 
(15)3284-1775.

O de Processamento Artesanal de Olerícolas 
ocorreu no mês de outubro

Divulgação Sindicato Rural de Tietê

Divulgação FAC

Live trará dicas sobre 
a saúde dos olhos

NESTA SEXTA

Estima-se que 80% da re-
lação do ser humano com o 
mundo ocorra por meio da 
visão. Apesar disso, muitas ve-
zes só nos damos conta de im-
portância deste sentido quan-
do algo o prejudica. E isso não 
constitui um evento raro.

De acordo com dados do 
Conselho Brasileiro de Oftal-
mologia e da Agência Inter-
nacional para a Prevenção da 
Cegueira, 253 milhões de pes-
soas ao redor do mundo estão 
cegas ou apresentam grande 
dificuldade para enxergar. Fe-
lizmente, no entender da Or-
ganização Mundial de Saúde 

(OMS), a maioria destes casos 
pode ser evitada por meio de 
tratamentos ou de estratégias 
preventivas.

Para falar sobre a saúde 
dos olhos e os problemas mais 
comuns que levam à perda de 
visão, principalmente nesta 
pandemia, a jornalista Dama-
na Rodrigues vai receber na 
live do seu Instagram a douto-
ra Renata de Sá Del Fiol, espe-
cialista em Oftalmologia, que 
há 20 anos integra o Corpo 
Clínico do Hospital Oftalmo-
lógico de Sorocaba, no Depar-
tamento do Banco Olhos, com 
atuação em Área Plástica.

Divulgação
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FLOR DO CARIBE

Ester recebe a ordem de apreensão da filha Laura

16 Sexta-feira, 6 de novembro de 2020 Nossa Folha . 61 anos

Horóscopo Período de 6 a 8/11/2020

LIBRA
23/9 a 22/10

CÂNCER
21/6 a 21/7

ÁRIES
21/3 a 20/4

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

VIRGEM
23/8 a 22/9

GÊMEOS
21/5 a 20/6

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

LEÃO
22/7 a 22/8

TOURO
21/4 a 20/5

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/1

PEIXES
20/2 a 20/3

AQUÁRIO
21/1 a 19/2

SEGUNDA, 9 - Ellen mostra para An-
derson o novo clipe de Tina. Dóris co-
memora o entusiasmo de Bóris com a 
volta ao colégio Grupo. Edgar é frio com 
Malu e Clara conforta a mãe. Marta fala 
com Dóris sobre seu Mestrado. Keyla 
afirma para Deco que os dois devem 
continuar amigos. Ellen se surpreende 
quando Samantha beija Anderson. Tina 
anuncia que voltará para o Brasil.

TERÇA, 10 - Tina não fala da sua vida 
amorosa e Ellen fica magoada. K1 insi-
nua que Keyla ainda gosta de Tato. Juca 
pede ajuda a Benê para gravar novo ví-
deo. Samantha pede que Anderson faça 
um clipe da sua banda que supere o de 
Tina. Dogão confessa a Josefina que foi 
ele quem colocou a bomba no banheiro 
da escola. K2 sofre com a reaproxima-
ção de K1 e Keyla. Ellen e Fio decidem 
se afastar. Tato termina o namoro com 
K2, que sabota o brechó de Keyla.

QUARTA, 11 - Tato tenta impedir K2 
de estragar o brechó. Ellen estranha a 
reação de Anderson sobre a notícia da 
volta de Tina. Tato assume a culpa de 
K2 para Keyla. K1 sofre bullying e Benê 
e Dogão a defendem. K1 pede perdão 
a Benê. Roney decide promover uma 
audição para recrutar músicos. Dogão 
confessa a Dóris que foi o autor da 
bomba e pede para permanecer no Cora 
Coralina. Tato exige que K2 assuma sua 
culpa para Keyla. Tina chega ao Brasil.

QUINTA, 12 - Ellen, Benê, Lica e Keyla 
se surpreendem com a chegada de Tina. 
Tato garante a K2 que contará sobre sua 
sabotagem para Keyla, caso ela não o fa-
ça. Josefina incentiva Roney a contratar 
Dogão. Tina conta para as amigas sobre 
sua experiência no Japão. Tina celebra 
o estágio de Tato no restaurante da 
família. Tato revela a Keyla que foi K2 
quem estragou suas roupas. Palito faz 
insinuações sobre o passado de Roney. 

SEXTA, 13 - Tina sugere que Roney faça 
um clipe com a música nova. Juca tem a 
ideia de fazer um novo aplicativo para a 
Balada Paz e Amor e Jota e Ellen aceitam 
o desafio. Max insinua que pode pro-
mover Tina. Marta convoca Luís para 
seu projeto. Felipe conversa com Guto 
sobre a relação com Benê. O aplicativo 
idealizado por Juca revela a sintonia 
entre Ellen e Jota. Kátia procura por K1.

SEGUNDA, 9 - Cristal conta para Ester 
que se apaixonou por Cassiano. Cas-
siano avisa à família que dará entrada 
no reconhecimento da paternidade de 
Samuca. Ester consegue empréstimo 
para abrir a empresa com Taís e coloca 
a casa da família como garantia. Cristal 
avisa a Amparo que deixarão a Vila dos 
Ventos. Natália expulsa Reinaldo. 

TERÇA, 10 - Alberto espera Cassiano e 
Ester deixarem a cabana. Samuca conta 
para Cassiano que Alberto o chamou 
de contrabandista. Nicole convida Guio-
mar para fazer a produção do desfile da 
ONG. Alberto obriga Hélio a assessorá-
-lo no processo contra Ester. Hélio avisa 
a Ester que Alberto quer a reintegração 
de posse do imóvel da ONG. Ester se 
atrasa para buscar Laurinha.

QUARTA, 11 - Alberto vai ao encontro 
da filha na escola. Veridiana se oferece 
para abrigar as crianças da ONG. Ester 
fica apavorada ao chegar na escola e 
descobrir que Alberto buscou Lauri-
nha. Ester invade a sala de Alberto e 
o ameaça. Hélio avisa a Cassiano que 
Alberto pode denunciar Ester ao Minis-
tério Público. Alberto garante a Hélio 
que tomará a guarda dos filhos de Ester.
 
QUINTA, 12 -  Ester comenta com Cas-
siano que não tem conhecimento sobre 
a prestação de contas da ONG. Cassiano 
promete a Alberto que destruirá tudo o 
que ele tem. Bibiana confessa a Donato 
que está com vergonha das atitudes de 
Hélio. Alberto afirma ao avô que Ester 
voltará para ele. 

SEXTA, 13 - Hélio procura Bibiana pa-
ra se explicar sobre a desapropriação 
da ONG. Yvete festeja a matéria que 
plantou no jornal sobre a investigação 
da ONG. Guiomar convence Meireles a 
produzir o vídeo da ONG em troca de 
dinheiro. Alberto diz ao advogado que 
deseja ver Ester ser punida.

SÁBADO, 14 - Ester não se abate com a 
notícia no jornal. Alberto destrói a ca-
bana de Ester e Cassiano. Hélio culpa 
Donato pelo sentimento de desprezo 
de Bibiana por ele. Ester fica apavorada 
ao ver a cabana destruída e deduz que 
Alberto foi o responsável. O oficial de 
Justiça entrega a Ester ordem de apre-
ensão de Laura em favor de Alberto.

SEGUNDA, 9 - Sabrina substitui André 
para participar do programa. A garota 
entra na C1R e toca teclado. Matheus e 
Dóris tentam descobrir quem é o dono 
da bota que cometeu o roubo. Arthur 
e Safira recebem um bilhete de amea-
ça. Maurício vai para a cidade, mas não 
conta para Manuela o motivo.

TERÇA, 10 - Laura se torna a garota 
propaganda de uma das marcas da 
On-Enterprise. Geraldo quer que seus 
capangas encontrem o totem no vila-
rejo antes de Maurício. O pastor põem 
fogo em botas e é flagrado por Manuela. 
Paola convida o C1R para ir para a Top 
Records, mas eles se negam. Frederico 
fica surpreso com o talento de Flora e 
pede ajuda dela. Taísa observa.

QUARTA, 11 - O resultado das bandas 
mais votadas na internet é publicado. 
C1R, Insanos e a Manuela e Seus Amigos 
estão entre os 10 grupos selecionados 
para o programa. Geraldo aparece na 
gravadora e canta uma música enquan-
to toca teclado. Safira escuta e vai con-
ferir. O criminoso pega na mão dela e 
pede para cantarem juntos. Mauricio 
fica empolgado com as doações.

QUINTA, 12 - Geraldo tenta dizer que 
ainda gosta de Safira, apesar de tudo. 
Arthur aparece e agride Geraldo. Pe-
dro volta para a casa da sua mãe. Flora 
presenteia Julia com as roupas que ela 
mesma fez. Frederico avisa que todos 
precisam correr para preparar o figuri-
no das bandas para o concurso. Taísa 
apresenta as medidas dos participan-
tes e é elogiada por Frederico. Manuela 
faz um piquenique com sua mãe, mas 
convida Maurício. Otávio não gosta de 
vê-los junto.

SEXTA, 13 - Otávio leva uma cesta pa-
ra Rebeca, mas ao vê-la no piquenique 
com Mauricio desiste. Priscila chega 
para falar com Omar e fica enciumada 
ao ver Chloé. O circo chega no Vilarejo 
dos Sonhos e os capangas de Geraldo 
se disfarçam de palhaços. Regina/Paola 
vai até o Vilarejo dos Sonhos e diz para 
Maurício que sabe que ele não é pastor, 
que está interessado na herança de Isa-
bela e que forjou o sequestro da própria 
filha no passado. Regina pede 40% do 
valor da herança para ficar quieta e não 
revelar a verdade para todos.

SEGUNDA, 9 - Beto socorre Tancinha, 
que questiona o publicitário sobre suas 
intenções com ela. Henrique confessa 
seu encantamento por Penélope e os 
dois se beijam. Adônis humilha Shirlei, 
como combinado com Carmela. Adria-
na se preocupa com o comportamento 
de Tamara. Felipe quase atropela Shir-
lei. Beto se declara para Tancinha.

TERÇA, 10 - Beto beija Tancinha, que 
fica incomodada. Felipe tenta ajudar 
Shirlei, mas a moça vai embora. Apolo 
faz uma serenata para Tancinha que, 
culpada, não consegue ir ao encontro 
do noivo. Adriana e Beto discutem so-
bre a saúde de Tamara. Fedora conta 
para Teodora sobre sua lua de mel com 
Leozinho. Apolo pede perdão a Tanci-
nha e ela chora.

QUARTA, 11 - Apolo questiona a rea-
ção de Tancinha e eles reatam. Penélope 
garante a Beto que cuidará de Tamara. 
Bruna pede para que Giovanni conte a 
verdade sobre a relação com Camila. 
Leozinho trama com Dinamite o plano 
para assassinar Fedora. Enéas comenta 
com Bruna sobre o novo relacionamen-
to de Camila. Apolo anuncia surpresa 
para Tancinha, quando Beto chega.

QUINTA, 12 -  Tancinha disfarça a pre-
sença de Beto e chora quando descobre 
que Apolo comprou uma casa para os 
dois. Bruna deduz que Giovanni pode 
ser o amante de Camila. Aparício vê 
quando Agilson deixa a mansão às 
escondidas. André incentiva Apolo a 
substituir o piloto que faltou. 

SEXTA, 13 - Bruna afirma a Giovanni 
que Camila se aproximou dele inten-
cionalmente. Beto pede para falar com 
Tancinha e Francesca aconselha a filha a 
pensar antes de casar com Apolo. Pené-
lope questiona Tamara sobre sua saúde. 
Adriana sofre ao demitir Apolo. Bruna 
se finge de amiga para Camila.

SÁBADO, 14 - Apolo garante que acaba-
rá com a carreira de Giba. Bruna obriga 
Giovanni a deixar Camila. Apolo e Tan-
cinha encontram Bia, que afirma estar 
com medo de Afonso. Aparício e Rebeca 
se beijam. Leozinho coloca uma aranha 
na cama de Fedora. Carol diz a Afonso 
que ele precisa se internar. Apolo con-
fronta Giba.

SEGUNDA, 9 - Bibi vai à casa de He-
leninha e Rubinho fica intimidado na 
cadeia. Cândida lamenta pelo fim do 
noivado de Jeiza. Bibi vai à penitenciá-
ria e consegue falar com Rubinho. Jeiza 
recusa o pedido para ser madrinha do 
filho de Ritinha. Bibi afirma que se vin-
gará de Jeiza e acaba intimidada por 
bandidos na porta de casa.

TERÇA, 10 - Bibi decide se aconselhar 
com Eugênio. Zeca e Jeiza não conse-
guem se entender. Bibi vai ao batalhão 
onde Jeiza trabalha. Rubinho é amea-
çado em sua cela. Eugênio comunica a 
Bibi que não irá mais defender Rubinho. 
Eugênio e Irene se beijam. Zeca avisa a 
Edinalva que processará Ritinha. Abel 
conta para Jeiza os planos de Zeca e a 
policial decide ir atrás do ex-noivo.

QUARTA, 11 - Bibi pede a solidarieda-
de de Heleninha. Shirley interroga Ci-
bele sobre encontro com Amaro. Ruy 
e Amaro conversam sobre Cibele. Bibi 
visita Rubinho e afirma que ele não será 
transferido. Nonato desconfia de Silva-
na. Yuri conta para Caio que Heleninha 
denunciou Rubinho. Joyce revela para 
Ivana sua conversa com Eugênio. Bibi 
implora que Caio defenda Rubinho.

QUINTA, 12 -  Bibi e Caio discutem. No-
nato comenta com Biga suas suspeitas 
sobre Silvana. Caio muda de ideia e deci-
de defender Rubinho. Nonato descobre 
que Silvana perdeu seu carro. Ritinha 
conta para Marilda que trabalhará em 
um aquário. Bibi decide pedir ajuda ao 
chefe da quadrilha de traficantes.

SEXTA, 13 - Caio discute o caso de Rubi-
nho com Eugênio. Bibi fica tensa ao falar 
com o chefe dos traficantes. Heleninha 
tenta convencer Yuri da culpa de Rubi-
nho. Ivana fala para Ruy que suspeita 
que Eugênio tenha uma amante. Bibi 
volta para casa e exige que Aurora não 
conte a ninguém o que ela fez. 

SÁBADO, 14 - Bibi recebe a resposta do 
traficante. Ritinha vai à casa de Bibi e lhe 
ensina um dos seus banhos. Zeca diz a 
Nazaré que não reatará com Jeiza. Silva-
na implora que Caio a ajude. Rubinho vê 
a luta de Jeiza pela TV. Jeiza sofre um 
golpe, mas vence a luta. Bibi questiona 
Yuri sobre o local onde ele perdeu as 
fotos que tirou de Rubinho.

Mantenha os pés no chão e evite 
fazer planos mirabolantes em qual-
quer área. No serviço, terá que se es-
forçar mais para dar conta de tudo.  
A conquista poderá render emoções. 
Na vida a dois, a paixão tem tudo 
para crescer.

Você vai mostrar ambição e lutará 
para chegar onde quer. É hora de se 
arriscar e viver novas experiências. 
Astral estará tenso com amigos. 
Com sua cara-metade, seja mais leve 
e evite exigências. Pode se interessar 
por alguém que mora longe.

Tenha mais jogo de cintura ao lidar 
com parentes e amigos. Parceria 
pode dar certo. No trabalho, nada de 
criticar os colegas. Isso vai provocar 
mal-estar. Namoro pode se firmar. 
Uma amizade pode evoluir para algo 
mais sério.

Seu sexto sentido está afiado e será 
útil, inclusive no serviço. Boa sema-
na para cuidar dos assuntos ligados 
a dinheiro. A saúde exigirá cuidados. 
Procure cuidar melhor da alimenta-
ção. Sair da rotina fará bem ao ro-
mance e à paquera.

A saúde será sua prioridade. Adote 
novos hábitos e pratique exercícios 
físicos. As finanças vão precisar mais 
de atenção. Terá habilidade para se 
comunicar e fazer novos contatos 
profissionais. Mais sorte na paquera 
e na vida conjugal.

Se você trabalhar em equipe, o serviço 
vai render mais. Astral favorável para 
fazer ajustes e mudanças que preci-
sa. Faça um esforço para se livrar dos 
maus hábitos. Aposte no romantismo 
para encantar o par. Chance de se en-
volver com alguém disputado. 

Sua simpatia e bom humor vão fazer 
diferença no dia a dia no trabalho. 
Cuide bem do corpo e evite qualquer 
tipo de excesso. Se estiver precisan-
do de grana, a família poderá ajudar. 
Na vida amorosa, tente controlar o 
ciúme.

Família dará total apoio no que pre-
cisar. Olho vivo com pessoas mal-in-
tencionadas. Boas ideias e raciocínio 
rápido vão te destacar no emprego. 
Se você está só, lance seu charme. Vi-
verá altas doses de carinho e roman-
tismo na vida a dois.

Terá que lidar com assuntos penden-
tes. Com seu charme, poderá conven-
cer as pessoas e conseguir tudo o que 
deseja. Há perigo de desavença fami-
liar. Na paquera, se está de olho em 
alguém, tome a iniciativa. Curta o seu 
cantinho ao lado do par.

Fará o possível para melhorar suas 
finanças. Tenha cautela ao lidar com 
informações importantes no serviço. 
O romance ganhará leveza, mas não 
dê ouvidos a fofocas. Se está só, há 
chance de se envolver em um lance 
passageiro.

Momento ideal para repensar atitu-
des e fazer as mudanças necessárias. 
Vai sobrar disposição para lutar pe-
los seus interesses. Fuja dos negó-
cios que pareçam arriscados. Amigos 
podem dar uma força na conquista. 
Confie mais na pessoa amada.

Terá muita disposição para cuidar 
dos serviços que dependem da sua 
iniciativa. Pode comprar algo que 
deseja há tempos. Coloque o papo 
em dia com a turma. Se está a fim 
de alguém, mostre seus sentimentos. 
Aproxime-se mais do seu par.



Francisco José Rodrigues 
de Moraes, nascido em 3 de 
março de 1916, é filho de 
Bento Antonio de Moraes e de 
Alexandrina Toledo de Mora-
es. Estudou as primeira letras 
no Grupo Escolar “Luiz Antu-
nes” e, posteriormente, feito o 
exame de suficiência, matricu-
lou-se na Escola Normal Livre 
de Tietê, onde se diplomou 
professor primário em 23 de 
setembro de 1939, como in-
tegrante da 2ª Turma daquele 
instituto.

Casou-se em 19 de novem-
bro de 1940 com Benedicta de 
Camargo, filha de Jorge Bráu-
lio de Camargo e de Francisca 
Cardia de Camargo. Sempre se 
dedicou à lavoura. 

No mesmo ano, participou 
da fundação do Clube de Na-
tação Tieteense, participan-
do da Eleição do Conselho 
Deliberativo para o biênio de 
1944/1946. Na época, foi es-

colhido o 2º presidente, ten-
do como vice-presidente José 

Correa de Arruda, como se-
cretários Otávio Dal Colletto e 

Pedro Urso, como tesoureiros 
Oswaldo Rodrigues de Moraes 
e João Rizzo, assim como dire-
tor de Esportes, José de Olivei-
ra de Malheiros e conselheiros 
fiscais Joaquim Lourenço Pon-
tes, Benjamim Constant de To-
ledo e Paulo Correa de Arruda.

Eleito vereador à Câmara 
Municipal de Tietê, em 9 de 
novembro de 1947, para a Le-
gislatura de 1948 a 1951, foi 
empossado em 1º de janeiro 
de 1948. Esta foi a primeira le-
gislatura após a reconstitucio-
nalização do País.

Durante o seu mandato de 
vereador, auxiliou na fundação 
do Aeroclube de Tietê, de ini-
ciativa de estudantes tieteen-
ses, fato ocorrido em 1º de ja-
neiro de 1947. Na mesma data, 
foi escolhido presidente.

Com a efervescência da po-
lítica nos tumultuados tempos 
do ditador Getúlio Vargas e a 
fundação de vários partidos 

Após um quadriênio à frente do Poder Executivo Municipal, uma vez concluído o mandato, abandonou a política e mudou-se de cidade

Saiba quem foi Francisco José Rodrigues de Moraes
ESPECIAL

Não se tem informação sobre a data de 
falecimento de Francisco Rodrigues de Moraes

Arquivo PMT
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Perfil entrevista 
Lili Hernandes

Arquivo pessoal

BATE-PAPO

VOCÊ SABIA?

O que significa TBT?
TBT é a sigla usada nas re-

des sociais para relembrar si-
tuações do passado, geralmen-
te com a publicação de uma 
foto. Agora que você já sabe 
o que significa pode começar 
a postar. Não esquece de mar-
car o jornal Nossa Folha com 
a #tbtNossaFolha. Assim, você 
pode aparecer por aqui e os 
leitores conhecerem mais so-
bre sua história e aquela foto.

O #tbtNossaFolha de hoje é 
este de 12 de julho de 1969 em 
que aparecem  Lucila Apareci-
da da Silva Evangelista e Do-
mingos Cunha Evangelista no 
Baile de Coroação da Rainha 
e Princesas do Lions Clube de 
Tietê. Este admirado casal tem 
como filhos José Bráulio, Thia-
go (in memoriam) e Mariana e 
uma neta chamada Bruna.

Domingos é professor apo-
sentado, esportista e músico. 
Fã dos cantores Moacyr Fran-
co e Elis Regina e dos artistas 
Ary Fontoura e Laura Cardoso, 
compartilha do sonho de John 

Lennon em Imagine. Para ele, 
amor deve ser infinito enquan-
to dure e solidão, o passaporte 
para a tristeza.

Para o filho de Salvador 
Evangelista e Mercedes Cunha 
Evangelista, a receita contra o 
tédio é ouvir boa música.

De fato, qualidades como 
generosidade, respeito e hu-
mildade fazem parte deste 
homem. Vale registrar que 
professor Domingos sempre  
trabalhou com muito entusias-
mo e verdade. Por toda sua 
carreira, fez os seus alunos se 
sentirem especiais e pessoas 
capazes de alcançar os sonhos.

É fato que os seus ensina-
mentos foram muito além dos 
conteúdos do currículo. Seus 
alunos tiveram aprendizados 
importantes para a vida. Nas 
quadras, a sua missão foi mui-
to além da de um professor, 
foi de um verdadeiro mestre. 
Sempre esteve preocupado, 
atencioso e interessado em to-
car o coração de cada pessoa.

Diva Maria Hernandes Ramalho, mais conhecida como Lili 
Hernandes, nasceu em 10 de abril de 1954, em Cerquilho. A 
filha dos saudosos Alfonso Hernandes Brandolisi (Bode) e Diva 
Moreira Hernandes, é bacharel em Biblioteconomia pela PUC 
Campinas e, hoje, está aposentada. Casada com Edvaldo José 
Ramalho, seus amores são os pets Jim Beam e Jhonny Walker. 

Eu sou? Lili: simplesmente uma pessoa alegre e também 
muito chata, que curtiu muito Carnaval, muito família, que 
gosta de falar, de ter amizades e que gosta muito de viver. 

Sinônimo de beleza? Todas as pessoas que me são simpá-
ticas se tornam lindas. 

Cantor e cantora? Maria Bethânia e Emílio Santiago, entre 
tantos outros, pois gosto demais de música.

 Ator e atriz? Sean Connery e Vanessa Redgrave.
Sonho? É ter uma vida saudável até o fim dos meus dias.
Amor? Essencial para tudo e para todos. Tudo que é reali-

zado com amor nos torna feliz.
Solidão? Um mal necessário para podermos valorizar tudo 

na vida.
Deus? Sem ter a fé Nele não somos nada. 
Religião? Cada pessoa com a sua e sempre com respeito à 

religião dos outros. 
Filme? Pássaros Feridos. 
Sonho de consumo? Conhecer na Espanha, que é a cidade 

em que meu avô paterno nasceu.
Defeito? Ser perfeccionista ao extremo. Acredito que me 

torno até chata!
Qualidade? Procurar estar presente na vida das pessoas 

nos bons e nos maus momentos.
Lugar? A minha casa. Simplesmente amo!
Lazer? Ler e as nossas reuniões familiares. Para mim, é 

tudo de bom!
Qual o livro de cabeceira? Não tenho um específico, mas 

curto demais Agatha Christie.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Escolheria 

Relações Públicas!
Momento da vida para repetir? A minha formatura na Fa-

culdade e quando recebi o Título de Cidadã Tieteense.
Alegria? Poder ter a família e os amigos sempre perto.
Tristeza? A morte dos entes queridos, principalmente a 

dos meus pais e a do meu irmão Evandro.
Decepção? Quando você percebe que foi usada por outra 

pessoa simplesmente por interesse. Isso para mim é algo ter-
rível!

Receita contra o tédio? Ficar em casa fazendo qualquer 
atividade.

Tem saudades do quê? Das pessoas queridas que nos dei-
xaram.

Amizade é? O bem mais precioso que temos depois da fa-
mília. Quem tem um bom amigo, tem tudo! 

Um(a) amigo(a) especial? Saudoso padre Hélio de Pessato 
Libardi, que me faz uma falta imensa.

Palavra que riscaria do vocabulário? Mágoa.
Ídolo? Meus pais.
Frase? Há momentos na vida, nos quais a consideração do 

passado constitui a verdade do presente” - Leonardo Boff.
Nota dez para: as pessoas que ajudam e respeitam o próxi-

mo sem exigir nada em troca.
Nota zero para: a falta de respeito com o próximo.
Um grande homem ou uma grande mulher? Seu Bode e 

dona Diva, meus pais. Deixo aqui os meus agradecimentos por 
tudo que nos ensinaram na vida. 

Planos para o futuro? Como cantou Gonzaguinha: “Viver e 
não ter a vergonha de ser feliz”. 

Recado? Vamos viver com mais empatia e com mais amor. 
A mania de querer ter tudo, e não valorizar o que temos, tor-
nou o mundo chato. Podemos viver com menos. Vamos tam-
bém aprender a valorizar e respeitar os mais idosos. Talvez, 
eles não sejam tão ágeis, mas possuam experiência e sabedo-
ria. De fato, sem eles nós não seríamos nada! Precisamos en-
tender que temos tudo para sermos felizes. E vamos viver...

Arquivo Domingos Evangelista 

Saudades daquela Cerquilho

Da antiga Cerquilho, sinto 
saudades dos tempos do gru-
po Os Ratos, de Xyro Gaiotto, 
Fernando Zanardo, José Ores-
tes Corradi Júnior, Roberto 
Grecchi, Hélio Daros, Bentão 
e tantos outros amigos. Sinto 
saudades ainda do Makros, Sal 
da Terra, Lua Nova...

Era a Cerquilho do timão 
incrível da Associação Espor-
tiva São José, da barbearia 
do Lelinho, da loja do Sérgio 
Cinto, do restaurante do Ar-
lindo Campana, do armazém 
do Chico Simão, do moinho 
do Pedrão Gaiotto, da loja da 
Paula Marcon, do bar do Val-

dir, da alfaiataria do Paschoal 
Navarro, do armazém do Ber-
tanha, do bar do José Grecchi, 
da barbearia do Gustinho, do 
armazém dos Módolos, do 
bar do Paulo Soldera, do clu-
be Três de Abril, do armazém 
do Nelson Gazabim, da loja do 
Sebastião Vieira da Cruz, do 
estabelecimento do Damaso 
Rodrigues (meu pai), da loja 
do Gentil Pakes, do Cine São 
Francisco, do ônibus de Abel 
Rosa, dos postos do Pedrinho 
Lorenzetti e do Toninho Gon-
çalves, do restaurante Barros e 
da banda São José.

Muita gente passou por 

Cerquilho plantando, colhen-
do e deixando saudades! Vie-
ram novos caminhos e Cer-
quilho foi acalentada pelas 
indústrias que implantaram o 
progresso acelerado, desde a 
época de Pedrinho de Nadai a 
Gregório de Nadai Filho, pas-
sando por William Nicolau e a 
família Pilon.

Também tivemos as la-
vouras de café, com destaque 
para as famílias de Pedro Dori-
ghello e Arnaldo Rodrigues; de 
cereais, das famílias Gaiotto, 
Luvizotto, Bellucci, De Nadai, 
Cisotto e Moretti; de uva das 
famílias Souto, Sanson, Bettini 

e Grando, surgindo assim sí-
tios e fazendas.

Assim tudo mudou desde 
os tempos de Ângelo Gaiotto, 
Albertina Audi, Antonio Gon-
çalves, Antonio Módena, Bene-
dito Morato, Tita Souto, David 
Módolo, Emílio Biagioni, Fran-
cisco Gaiotto, Fernando Gran-
do, Jacob Audi, João Audi, João 
de Castro, João Gaiotto, João 
Sanson, João Pilon, Nenzinho 
Corradi, José Pilon, Orlando 
Luvizotto, Pedro Gaiotto, Ico 
Sanson, Waldemar, Osmar e 
Lourdes Gaiotto, Domingos 
Luvizotto, Afonso Grando e 
tantos outros. 

Por Deraldo Rodrigues (in memoriam)

ESPAÇO ABERTO

políticos, aderiu ao Partido 
Trabalhista Nacional (PTN), 
orientado por Hugo Borghi, 
que, em coligação com o PTB, 
o elegeu prefeito de Tietê em 
14 de outubro de 1951, sendo 
empossado em 1º de janeiro 
de 1952 e ocupando a função 
até 31 de janeiro de 1955.

Após um quadriênio à fren-
te do Poder Executivo Munici-
pal, uma vez concluído o man-
dato, abandonou a política, 
mudando-se desta cidade.

Na época, Francisco José 

Rodrigues de Moraes teve 
como vice-prefeito Antonio 
Romano Schincariol e a com-
posição da Câmara constituída 
por Rubens Garcia de Toledo, 
professor Cícero de Arruda 
Steim, Paulo Correia de Arru-
da, Augusto Simonetti, Miguel 
Pompeo Ipólito, Virgílio Ruy, 
Angelo Uliana e Orlando Ba-
cilli, além de dr. Franklin Alves 
de Moura, dr. Leônidas de Ca-
margo Madeira, Saulo Joel Fre-
ddy, Constante Casare e pro-
fessor Adroaldo Alves Correa. 
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