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Nossa Folha
COMEMORAÇÃO

Nossa Folha completa 62 anos 

ESPECIAL - No Dia das Mães, comemorado neste domingo, 9 de maio, o jornal Nossa Folha quer homenagear todas as mulheres que 
abraçaram o milagre da vida e afirmar que ser mãe é carregar no corpo o dom da criação, a dádiva da vida e, no coração, um amor 
que não conhece limites pela vida toda. Ser mãe é chamar para si a maior e mais divina das responsabilidades. É ter no colo o poder 
de acalmar, no sorriso o poder de confortar.                                                                                                                        Página 13
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Bicadinhas da semana 

O hoje é agora!

PARA ENCERRAR

4 de maio: que dia horrível! Primeiro, um jovem de 18 anos 
invadiu uma escola de ensino primário no município de Sauda-
des, no Estado de Santa Catarina, e matou ao menos três crian-
ças e duas professoras. Segundo informações da Polícia Civil, ele 
golpeou alunos e professores com um facão ao entrar no local. 
Outras três crianças e uma funcionária também ficaram feridas 
e precisaram ser encaminhadas para o hospital de Saudades. De-
pois, o agressor golpeou o próprio pescoço com o facão, mas não 
veio a óbito. Ele foi detido no local. 

Depois desta notícia desoladora em meio aos casos da pande-
mia da covid-19 - que traz o luto dos brasileiros ao atingir mais 
um marco simbolicamente trágico, ou seja, mais de 400 mil mor-
tes, recebemos outro golpe no fim da noite da mesma terça.  A 
morte do ator e humorista Paulo Gustavo por complicações em 
razão da covid-19 foi anunciada oficialmente.  

Com um estilo de humor acessível, baseado em cenas fami-
liares e cotidianas, Paulo Gustavo conquistou o Brasil e teve uma 
trajetória de enorme sucesso, em produções como o campeão de 
bilheteria “Minha mãe é uma peça: O filme” (2013), que rendeu 
duas continuações e R$182 milhões na última bilheteria. Lança-
do em 2019, o longa mais recente da trilogia se tornou a comédia 
com maior público da história do cinema nacional. Paulo Gusta-
vo deixa o marido Thales e dois filhos pequenos, Gael e Romeu, 
além do pai Júlio Marcos, da irmã Juliana Amaral e da mãe Déa 
Lúcia Amaral, que inspirou a criação de Dona Hermínia.

É, minha gente! A tristeza pediu passagem e a alegria permi-
tiu! Assim como os familiares das vítimas da tragédia no mu-
nicípio de Saudades e do artista Paulo Gustavo, muitas outras 
pessoas choraram a partida de alguém querido neste dia. De fato, 
perder alguém especial traz uma enorme sensação de impotên-
cia, porque vemos que não temos controle algum sobre a vida. 

A interrupção da convivência, muitas vezes, acontece de for-
ma abrupta. Diante disso, surgem os mais variados sentimentos 
e eles nada mais são que diferentes respostas para o mesmo mo-
mento. A essa fase transitória, onde o indivíduo se depara com a 
ausência do seu objeto de amor e tenta lidar com essa frustração 
buscando encontrar um novo sentido para sua existência, damos 
o nome de luto.

E mais que saudades, tristeza e vazio, estes momentos mos-
tram que é preciso viver o hoje da melhor maneira, porque o 
amanhã é, definitivamente, incerto. Todos sabem disso, mas pa-
rece que, na loucura do dia a dia, se esquecem. Na verdade, a vida 
existe é para ser aproveitada e, nela, todos os instantes contam. 
Então, a reflexão de hoje ensina a viver intensamente cada mo-
mento, aprendendo e crescendo com os ruins, ao mesmo tempo 
em que consiga aproveitar ao máximo os bons. 

Também não leve a vida tão a sério, mas também não brinque 
demasiado com ela. Mas, acima de tudo, aproveite, desfrute, sor-
ria, divirta-se! Esqueça o que já foi e o que ainda virá e viva cada 
instante como se fosse o mais importante, pois na verdade é. 
O momento mais importante da sua existência é sempre aquele 
que você está vivendo, por isso não deixe que esses momentos se 
escapem entre hesitações ou lamentos. Agarre a vida com garra, 
determinação e sem medos!

“Tenha amor pela sua vida! Não gaste nenhuma porção do 
seu tempo com maus sentimentos. Se apaixone por você e deixe-
-se viver com muito entusiasmo!” - autor desconhecido.

CONTATO Diva Maria Hernandes (Lili), a rainha dos memes, 
postou no Facebook uma dúvida muito pertinente: “Sabe aquela 
parte do filme ‘Branca de Neve’ que entram os passarinhos e aju-
dam a arrumar a casa? Então, alguém tem o contato dos passari-
nhos?”. Aliás, quem tiver, pode viralizar?

SEMPRE ONLINE Reginaldo Gasio publicou o seguinte meme 
para avisar os que se incomodam por ele estar sempre online nas 
redes sociais: “Aí, a pessoa fala: Você não sai do Facebook. Se me 
vê aqui, é porque você não sai também”. 

HORÓSCOPO A página Hypescience trouxe um meme bem 
polêmico nas redes sociais, ainda mais para os que gostam de 
assuntos místicos: “Horóscopo: Você provavelmente está respi-
rando neste instante. As pessoas: Uau!”.

MAIS DO MESMO Da página Irmã Zuleide veio um meme que 
muita gente vai se identificar: “Netflix: Confira as novas 284 sé-
ries e filmes que temos para você. ‘Eu: Ah, sim! Vou ver o Shrek 2, 
de novo’”. Quem mais gosta de “variar” as opções do catálogo de 
séries e filmes dessa forma?

MEMÓRIA FRACA Nesta semana, um meme que viralizou foi 
o da página Filosofei Errado. Nele, apareceu um gatinho branco, 
com aspecto confuso, e um sinal de “carregando as configura-
ções” em sua cabecinha, além da frase: “Quando finalmente você 
consegue se formar, mas não lembra mais nada do que estudou”. 

MODA CASEIRA Adriano Santana, da Ótica Vallerini, compar-
tilhou um meme bem engraçado diretamente da página Agosti-
nho Sincero, no Facebook: “Para mim, uma pessoa que fica de 
jeans em casa é capaz de qualquer coisa”. O que pensam disso os 
que gostam de usar jeans em casa?

DICA FITNESS A página Precisa-se de gente boa deu uma im-
portante dica nas redes sociais: “Você sabia que frango caipira 
ajuda a emagrecer? Basta você correr atrás dele até pegar”. É in-
falível esta dica! Já experimentou?

TRAUMA AUTOMOTIVO Da página Fábrica de Opalas veio 
um meme publicado no Facebook que só quem teve ou tem um 
“pois é” sabe: “Psicólogo grátis. Conte seu maior trauma que já 
teve com seu carro”. Para muita gente, vai mais que uma sessão!

VIDA FÁCIL Mirna Cruciak aproveitou as redes sociais para 
fazer um desabafo bem engraçado: “Minha vida era bem mais 
fácil quando eu ia para escola desenhar duas montanhas e um 
sol sorridente”. Quem concorda levanta a mão!

ERA UMA VEZ Outro meme que tem feito sucesso nas re-
des sociais é este: “Era uma vez uma casa que estava limpa... As 
crianças acordaram, fim!”. Este “conto de fadas” é bem conhecido 
pelas mamães e papais! Não é mesmo?

ACIMA DO PESO Da página Café Reflexivo veio uma ideia, em 
formato de meme, para saber se você está com sobrepeso: “Quer 
saber se está gorda? É só pedir para uma criança te desenhar!”. 
Melhor não, né? Criança não mente!

EXPERIÊNCIA Jaqueline Anjos deixou um meme nas redes 
sociais sobre como é ficar mais experiente na vida: “Quanto mais 
velho você fica, mais você entende o Lula Molusco”. Quem se 
identifica?

HORÁRIOS DAS MISSAS

Editorial

EDIÇÃO DIGITAL

Agende-se
LIVE 1 Encerrando a pro-

gramação de lives dedicadas 
ao Dia das Mães, nesta sexta, 7 
de maio, a partir das 20 horas, 
pelo perfil @damanarodrigues 
no Instagram, a jornalista, edi-
tora-chefe do Nossa Folha e 
criadora de conteúdo, Damana 
Rodrigues, entrevistará Cris-
tiane Scatena, Lindalva Gomes 
Dainez, Raquel Botega e Silva-
na Gonçalves para falar sobre  
a maternidade no universo da  
microcefalia, da Síndrome de 
Down, do autismo e da mielo-
meningocele, que é um defeito 
congênito da coluna vertebral 
e da medula espinhal.

BAZAR A Associação Vo-
luntários Anônimos de Cerqui-
lho (Avac) realiza neste sába-
do, 8 de maio, no horário das 
8h30 às 12h30, o Bazar Solidá-
rio em prol dos animais. Esta-
rão à venda roupas e calçados 
(adulto e infantil) a partir de 
R$2 cada peça. Valor arreca-
dado será direcionado para as 
castrações de cães e gatos de 
famílias carentes. O endereço 
é rua São José, 1.795, no bairro 
Nova Cerquilho.

ALMOÇO SOLIDÁRIO A 
Casa da Criança e do Adoles-
cente de Cerquilho promove 
neste domingo, 9 de maio, 
Almoço Solidário do Dia das 
Mães em formato drive thru 
com retirada, das 10h30 às 
13h30, no Rotary Club. Vale 
destacar que o cardápio terá 
feijão gordo (acompanha cos-
telinha, pernil, paio, bacon e 
acém bovino), arroz branco e 
o trio mineiro (mandioca frita, 
polenta frita e torresmo) e será 
preparado por Laurão Grill & 
Petiscos. O combo custa R$50 
e serve duas pessoas. 

LIVE 2 Na segunda, 10 de 
maio, às 20 horas, Roberto 
Grecchi entrará, ao vivo, em 
uma live com a jornalista, edi-
tora-chefe do Nossa Folha e 
criadora de conteúdo, Damana 
Rodrigues, no @damanarodri-
gues no Instagram. Neste bate-
-papo, o cerquilhense vai falar 
da sua vida de menino, ado-
lescente e jovem no bar do Zé 

Grechi na rua Soares Hungria, 
da época dos estudos no gru-
po escolar “João Toledo” e nas 
escolas “Arthur Bernardes” e 
“Plínio Rodrigues de Morais”, 
das amizades e aventuras, da 
participação como integrante 
do grupo Os Ratos, da ida para 
Guaratinguetá e, depois, para 
São José dos Campos, da vida 
profissional e familiar.

LIVE 3 A nutricionista Yas-
min Abdala Hedjazi, pós-gra-
duanda em Nutrição Clínica, 
chega para uma live com a jor-
nalista, editora-chefe do Nossa 
Folha e criadora de conteúdo, 
Damana Rodrigues, na quarta, 
12 de maio, às 20 horas, no 
@damanarodrigues no Insta-
gram, e vai ensinar as pessoas 
a mudarem seu estilo de vida e 
a maneira de se relacionar com 
a comida de forma simples e 
qual a motivação necessária 
para alcançar tudo isso.

CURSO De 26 a 29 de maio 
de 2021, das 8 às 17 horas, o 
Sindicato Rural de Tietê, sob 
Presidência de Tony Persona, 
realizará o curso de Artesana-
to com Fibras de Cana de Açú-
car - Utilitários e Decorativos 
- Técnicas, ministrado pela ins-
trutora Rosilene Masiero. A ini-
ciativa é totalmente gratuita e 
conta com alimentação, mate-
rial e, após a conclusão, o certi-
ficado. As vagas são limitadas 
e as inscrições podem ser fei-
tas pelo WhatsApp (15)99749-
9780 ou pelo (15)3285-1244. 

ESPETÁCULO A Dança Cia. 
de Art, companhia de dança 
oficial do Anabete Ballet, pro-
moverá em 4 de junho, às 19 
horas, com transmissão pelo 
YouTube, o espetáculo infan-
til A Cigarra e a Formiga, con-
templado pelo ProAC Lab por 
meio do Governo do Estado de 
São Paulo. Esta apresentação 
será transmitida em formato 
de live e tem a colaboração 
de artistas. Para tanto, Anabe-
te pede que todos prestigiem 
este projeto artístico-cultural 
como forma de fortalecer a 
cultura e o trabalho da compa-
nhia de dança. 

MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE
SÁBADO: 8 de maio

SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 19 horas.

DOMINGO: 9 de maio
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 10 e às 19 horas.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.
OBS: As senhas serão entregues de quarta a sábado.

MATRIZ NOSSA SENHORA APARECIDA 

Terça às 18h30, sem senha.
Sexta às 19 horas, sem senha. 
*Sábado às 19 horas.
*Domingo às 8 e às 19 horas.
*Retirada de senhas a partir de quarta na secretaria,
das 8 às 17 horas. 

NAS COMUNIDADES
SÃO PEDRO: sábado às 19 horas
*Retirada de senhas aos sábados das 9 às 11 horas.
SÃO PAULO APÓSTOLO: domingo às 19 horas.
*Retirada de senhas aos sábados das 9 às 10 horas.
SANTA RITA DE CÁSSIA: sábado às 17h30.
*Retirada de senhas às quintas das 18 às 19h30.
SÃO VICENTE DE PAULO: domingo às 17h30.
*Retirada de senhas aos sábados das 16 às 17h30.
Todas as igrejas estão com capacidade permitida de 25%



Em Cerquilho, na 12ª 
sessão ordinária do ano da 
Câmara Municipal, realiza-
da na segunda, 3 de maio, o 
vereador Vinícios Morás (Re-
publicanos) apresentou di-
versos requerimentos, entre 
eles, um que pede a revisão 
dos salários dos servidores 
públicos que, em decorrência 
da Lei Complementar Federal 
173/2020, não pode realizar 
aumento nos anos de 2020 
e 2021. O requerimento foi 
assinado em conjunto com 
Mauro Frare (PSDB) e Adriano 
Thibes (PRTB).

Houve, ainda, indicação 
à Prefeitura do município de 
Cerquilho que, junto dos ór-
gãos competentes, possa es-
tabelecer nos mesmos moldes 
das recentes contratações, na 
modalidade pregão, o serviço 
terceirizado de mamografia 
em clínica no município. As-
sinaram a indicação os edis 
Vinícios Morás e Daniele Peev 
(Republicanos).

Em conjunto com a vere-
adora Simone Feher Bellucci 
(PSDB), Vinícios indicou ao 
prefeito Aldo Sanson (PSDB), 
que estude e execute o des-
membramento do Departa-
mento de Assistência Social 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, transformando este na 
Secretaria Municipal de Assis-
tência Social.

Em autoria dos edis Clei-
ton Scudeler (Cidadania), 
Mauro Frare e Vinícios Morás, 
houve a indicação que o Poder 
Executivo estude, junto ao se-

tor competente, a construção 
de uma creche no terreno da 
Prefeitura, localizado na rua 
Euclides Gobo, no bairro Vila 
Estiva.

Na área da Educação, Viní-
cios Morás requereu também 
a implantação de mais rotea-
dores wifi nas escolas, melho-
ria na estrutura digital e de 
cabeamento e outros equipa-
mentos pertinentes.

Por fim, solicitou a recu-
peração de via pública, por 
meio de recapeamento as-
fáltico junto a rua Vereador 
Mário Pilon, no trecho com-
preendido em frente à Etec de 
Cerquilho, fundos do ginásio 
de esportes “Dr. Luiz Peev” e 
adjacências da mesma rua. 

Ontem, 6 de maio, a Jus-
tiça concedeu habeas corpus 
ao ex-prefeito de Tietê, Ma-
noel David Korn de Carva-
lho, que havia sido preso de 

forma preventiva durante 
operação da Polícia Federal 
(PF) de combate à lavagem de 
dinheiro, tráfico de drogas e 
corrupção, na Operação Tem-
pestade, na segunda, 3 de 
maio.

A decisão de soltura pro-
ferida pela 5ª turma do Tri-
bunal Regional Federal (TRF), 
da 3ª Região, tem como fun-
damento que a prisão pre-
ventiva não pode ser usada 
como instrumento de puni-
ção antecipada e, por isso, o 
ex-prefeito deve responder 
em liberdade. 

ENTENDA - Nas investiga-
ções da PF constam que em-
presas fictícias eram usadas 
para movimentação financei-
ra de dinheiro de uma facção 
criminosa, bem como de polí-
ticos como o ex-prefeito Ma-
noel David. De acordo com a 
PF, o esquema de lavagem de 
dinheiro do crime organizado 
movimentou R$700 milhões 
nas contas dos investigados, 

com base em dados do Conse-
lho de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf).

Manoel David já teve os 
direitos políticos suspensos 
por oito anos e, em 2018, foi 
nomeado diretor de área em 
Sorocaba pelo então prefeito 
José Crespo, depois de ficar à 
frente da Prefeitura de Tietê no 
mandato entre 2013 e 2016. 
Atualmente, Manoel David ocu-
pa o cargo de diretor da Inova, 
empresa prestadora de serviço 
para o Parque Tecnológico de 
Sorocaba. Ele foi nomeado em 
fevereiro deste ano.

Em nota à imprensa, a Pre-
feitura de Sorocaba informou 
que o Parque Tecnológico está 
em contato com a Inova para 
se informar sobre o assunto. 
Já a Inova afirmou que “os 
fatos noticiados na Operação 
Tempestade não possuem 
nenhuma relação com a enti-
dade”, e que as “providências 
administrativas estão sendo 
tomadas”.

Já a defesa do ex-prefeito 
de Tietê disse que “Manoel Da-
vid sempre teve reputação ili-
bada e não tem contra si quais-
quer antecedentes criminais. A 
sua atuação, seja no setor pú-
blico ou no privado, sempre se 
pautou pela ética e legalidade” 
e que ordem de prisão preven-
tiva é “totalmente ilegal, des-
proporcional e precipitada”.

Para completar, a defesa 
informou, ainda, que não há 
qualquer fundamentação que 
justifique a prisão. “A inocên-
cia dele será comprovada ain-
da na fase policial, até mesmo 
para estancar quaisquer dúvi-
das que surjam sobre as impu-
tações que lhe foram direcio-
nadas”, afirmou.

Durante a operação, foram 
cumpridos cinco mandados de 
prisão. Também haviam sido 
determinados 22 mandados 
de busca e apreensão nos Es-
tados de São Paulo (capital, 
Tietê, Guarujá), Rio de Janeiro 
e Brasília.

Regonha cobra informações 
sobre Plano Diretor

DESENVOLVIMENTO URBANO

Na sessão ordinária da 
Câmara Municipal de Tietê, 
realizada na terça, 4 de maio, 
entre os requerimentos apre-
sentados estava o do verea-
dor Junior Regonha (MDB), o 
qual solicitou se a Comissão 
de Revisão do Plano Diretor, 
composta por técnicos da Pre-
feitura e da sociedade civil, já 
iniciou os seus trabalhos a fim 
de promover debates e dis-
cussões sobre eventuais mu-
danças e aperfeiçoamentos no 
Plano Diretor Municipal. Além 
disso, requereu o encaminha-
mento da cópia das atas e dos 
demais documentos eventual-
mente produzidos nesses de-
bates e discussões.

No mesmo requerimento, 
Regonha pediu, ainda, que 
a Prefeitura informe em que 
fase se encontra o processo 
licitatório para contratação de 
empresa para a prestação de 
serviços técnicos especializa-
dos de consultoria para a ela-
boração da Revisão do Plano 
Diretor do Município de Tietê, 
uma vez que já se está prati-
camente cinco anos atrasados 
na importante e necessária 
revisão do Plano Diretor, cuja 
iniciativa deve partir do Poder 
Executivo.

Regonha cobrou, ainda, 
que o Serviço Autônomo 
Municipal de Água e Esgoto 
(Samae) informe quais provi-
dências foram tomadas pela 
autarquia em decorrência das 
quatro infrações de advertên-

cia aplicadas pela Companhia 
Ambiental do Estado de São 
Paulo (Cetesb), no fim do ano 
de 2020, por não atendimento 
à legislação ambiental vigente 
(ETE Central não atende ao 
limite mínimo de eficiência; 
ETE Terra Nova não atende 
aos limites estabelecidos na 
legislação ambiental; e ETEs 
Povo Feliz e Bertola, encon-
tram-se inoperantes). Pergun-
tou também se os problemas 
foram solucionados dentro 
do prazo de 30 dias estabele-
cidos pela Cetesb.

O vereador informou, ain-
da, que a Prefeitura de Tietê 
atendeu o ofício 85/2021, en-
viado por ele em 24 de mar-
ço, no qual solicita a apresen-
tação de plano de prevenção 
ao impacto econômico de-
corrente da pandemia da co-
vid-19. Em resposta, a Prefei-
tura de Tietê  emitiu o Decreto 
6.928/2021, que prorrogou o 
vencimento de tributos, como 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) e Imposto So-
bre Serviços (ISS).

Na mesma sessão, o edil 
Jairo de Castro (PRTB) cobrou 
providências da Prefeitura 
de Tietê em relação aos pro-
blemas estruturais no prédio 
que abriga o Posto de Saúde 
do bairro Terras de Santa Ma-
ria que, quando da ocorrência 
de chuvas, é invadido pelas 
águas.

Já o vereador Adriano 
Aronchi (DEM) solicitou que 
a Prefeitura de Tietê informe 
se é verídica a informação 
de que boa parte dos alunos 
da Escola Municipal de Edu-
cação Básica (Emeb) “Carlina 
Alves de Lima” não recebeu 
os tablets adquiridos pelo 
Pregão nº 79/2020 do Poder 
Executivo e, caso haja proce-
dência, revele o motivo, bem 
como esclareça, se em mais 
alguma unidade escolar tiete-
ense ocorreu esse tipo de pro-
blema; quantos tablets ainda 
não foram distribuídos; e em 
quais escolas.

Vale ressaltar que todos 
estes requerimentos foram 
encaminhados ao prefeito Vla-
mir Sandei (PSDB) para análise 
e posterior deliberação.

Secretário do Samae informa 
sobre novos poços artesianos

CIDADÃO-REPÓRTER

Há anos, a população de 
Tietê enfrenta problemas re-
lacionados ao abastecimento 
de água e o recente anúncio 
de perfuração de novos po-
ços artesianos trouxe espe-
rança. Para saber detalhes 
sobre a novidade, moradores 
entraram em contato com o 
jornal Nossa Folha para co-
brar do Serviço Autônomo 
Municipal de Água e Esgoto 
(Samae) a localização desses 
novos poços artesianos.

Segundo o secretário-exe-
cutivo da autarquia, Reinaldo 
Martin Camargo, nos perío-
dos de alto consumo, acaba 
ocorrendo uma diminuição 
da pressão na rede de dis-
tribuição nos pontos mais 
altos, com isso, a água aca-
ba chegando até as residên-
cias, porém não consegue 
alcançar os pontos mais alto, 
voltando ao normal nos mo-
mentos de menor consumo. 
“Culturalmente, em nossa 
cidade, principalmente nas 
residências mais antigas, o 
sistema de distribuição prio-
riza alguns pontos com água 
diretamente da rua e não do 
reservatório, hoje equipa-
mento obrigatório em todas 
as residências, o que gera 
essa falta pontual de água”, 
informou. 

Ainda de acordo com o 
secretário-executivo, uma 
das maneiras de amenizar ou 
até mesmo solucionar esta 
situação é o consumo racio-
nal de água é um fator pre-
ponderante para equilibrar o 

consumo. “Estamos fazendo 
a perfuração de dois novos 
poços e reativando um ter-
ceiro, todos na região central, 
prevendo um aumento na 
captação de água e eficiência 
na distribuição”, afirmou. 

Atualmente, em Tietê, há 
cinco poços que abastecem a 
região central, um em fase de 
compra de equipamentos e 
outro sendo reativado. “Está 
faltando mais um poço para 
ser perfurado, pois estamos 
aguardando liberação da Ce-
tesb, em aproximadamente 
70 dias”, esclareceu. 

Por fim, comunicou que é 
importante que a população 
utilize o telefone (15)3285-
8700, atendimento 24 horas.

Micro-ônibus tomba na rodovia SP-127
OCORRÊNCIAS

Em Cerquilho, na terça, 4 
de maio, houve tombamento 
de micro-ônibus registrado às 
15h30, no km 91+600 da SP-
127, em Cerquilho, sentido 
Tatuí. Acidente registrou 13 
vítimas ilesas e uma vítima 
leve socorrida pelo Corpo de 
Bombeiros. 

Devido ao tombamento, as 
duas pistas foram interdita-
das às 17 horas e liberadas às 
17h26. Nesse período, o tráfe-
go fluiu pela faixa adicional.

FURTO - Proprietário de 
um sítio que fica às margens 
da Rodovia Jornalista Francis-
co Aguirre (SP-101), em Tietê, 
foi vítima de furto por um fun-
cionário na noite da segunda, 
3 de maio. 

Ao acionar a Polícia Militar 
(PM), a solicitante informou 
que seu funcionário teria fur-
tado sacos de ração da granja 
e que, na data dos fatos, havia 
levado diversos sacos. A equi-
pe se deslocou até a residência 

do suspeito, onde foram rece-
bidos por sua companheira, 
que autorizou a entrada dos 
policiais e, durante busca do-
miciliar, localizaram cinco sa-
cos de ração idêntica à utiliza-
da na granja. 

O funcionário confessou 
ter furtado a ração para ven-
der e foi conduzido, juntamen-
te da esposa, até a Delegacia, 
sendo autuado pelo ato infra-
cional de furto e liberado.

FURTO DE VEÍCULO - Em 
Jumirim, na segunda, 3 de 
maio, durante patrulhamento 
no bairro Morada do Sol, po-
liciais militares visualizaram 
um homem suspeito de ter 
cometido um furto de veículo. 
Realizadas a abordagem e a 
busca pessoal, nada de ilícito 
foi localizado. Contudo, o ho-
mem confessou aos policiais 
ter cometido o furto ocorrido 
em 30 de abril, no Centro. 

O veículo furtado acabou 
abandonado na Rodovia Mare-

chal Rondon (SP-300). Após ter 
acesso a imagens fornecidas 
pela Câmara de Jumirim, o au-
tor foi reconhecido. Diante dos 
fatos, precisou ser conduzido 
à Delegacia de Polícia de Tietê 
para ser autuado pelo crime de 
furto. Liberado, ele responderá 
em liberdade.

ADOLESCENTE APREEN-
DIDO - Na madrugada do do-
mingo, 2 de maio, em patru-
lhamento pelo bairro Cornélio 
Pires, em Tietê, em local co-
nhecido como ponto de tráfico 
de drogas, policiais militares 
observaram um adolescente 
pegar algo no bueiro. 

Ao avistar os PMs, o ado-
lescente demonstrou grande 
nervosismo, o que motivou 
a abordagem. Durante busca 
pessoal, sob sua posse foram 
localizados um aparelho celu-
lar e R$153 em dinheiro. 

Além disso, no bueiro, ha-
via uma pochete contendo 36 
pinos de crack e 33 porções 

de cocaína. Assim sendo, o 
adolescente confessou quea 
realizava vendas de drogas no 
bairro há aproximadamente 
dois meses.

O Conselho Tutelar foi 
acionado para acompanhar a 
ocorrência envolvendo o ado-
lescente, que acabou condu-
zido à Delegacia de Polícia de 
Tietê, e autuado pelo ato infra-
cional de tráfico de drogas e, 
posteriormente, liberado.

MORTE SUSPEITA - Em 
Tietê, a Polícia Civil investiga a 
morte de um homem, na faixa 
etária de 45 anos, encontrado 
sem vida em área rural do mu-
nicípio no sábado, 1º de maio.

Segundo informou a Polí-
cia Civil, trata-se possivelmen-
te de um crime de homicídio 
mediante disparos de arma de 
fogo. Desse modo, a Polícia de 
Tietê investiga a dinâmica dos 
fatos para solucionar o crime e 
esclarecer a autoria delitiva em 
questão.

Ministério Público vai ouvir 
jovem após denúncia

SUPOSTO ASSÉDIO

Em Cerquilho, o Minis-
tério Público deve ouvir a 
adolescente de 17 anos que 
denunciou o vereador Fulvio 
Cuba do Amaral (PSDB) por 
suposto caso de assédio no 
trabalho, após a jovem passar 
por uma avaliação psicológi-
ca. De acordo com a denúncia 
da vítima, o político ofereceu 
R$500 para ter relações sexu-
ais com a ex-funcionária.

Segundo o promotor de 
Justiça de Cerquilho, Enrico 
Paisano, o depoimento espe-
cial ocorre pelo fato de ser 

menor de idade. Com isso, 
é necessária uma avaliação 
para verificar e evitar a pos-
sibilidade de danos psicoló-
gicos.

“Por ser adolescente, a ví-
tima será ouvida uma única 
vez sobre os fatos para evitar 
sua revitimização através de 
um procedimento específico, 
o depoimento especial. Após, 
o juiz marcará data para re-
alizar a audiência para o de-
poimento da adolescente, 
mas não há prazo legal para 
isso”, informou o promotor.

Ainda conforme a Promo-
toria, a jovem falará sobre 
o ocorrido apenas uma vez 
e não voltará a tratar do as-
sunto nem mesmo em ação 
penal, por causa da determi-
nação da Lei 13.431/2017, 
que implementou esse tipo 
de depoimento.

“Tudo está ainda em fase 
de inquérito policial. Não 
existe, portanto, ação penal 
contra o averiguado em razão 
destes fatos”, explicou Enrico 
Paisano.

Vale lembrar que o verea-
dor já foi ouvido em inquéri-
to policial e negou os fatos. 
Outros funcionários que esta-
vam no local também presta-
ram depoimento na Delegacia 
de Polícia.
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Defesa diz que o investigado pela PF sempre teve uma reputação ilibada e não possui contra si quaisquer antecedentes criminais

Ex-prefeito Manoel David consegue habeas corpus
OPERAÇÃO TEMPESTADE

Arquivo NF

Manoel David ocupa o 
cargo de diretor de uma 
empresa prestadora de 
serviço para o Parque 

Tecnológico de Sorocaba

Vereador Fulvio Cuba 
do Amaral nega as 

acusações da jovem

Junior Regonha
solicitou cópia das atas

e de documentos 

Vinícios 
Morás

Reinaldo 
Martin Camargo

Arquivo NF

Solicitada a revisão de salário 
dos servidores públicos

FINANÇAS

Arquivo NF

Arquivo NFArquivo NF



ANTONIO VALDIR SCAREL (Tatu)
Faleceu em Piracicaba, em 29 de abril, Antonio Valdir Sca-

rel aos 59 anos. Falecido era casado com Nilceia Regina Coan 
Scarel e deixou os filhos Tiago e Vinicius, além de familiares.

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

LAURINDO PEREIRA DA SILVA
Faleceu em Cerquilho, em 30 de abril, Laurindo Pereira da 

Silva aos 79 anos. 
Falecido deixou os filhos Emilia, Aleni, Eleani Cristina e 

Edilene Andrea, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Cerquilho e, 

após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerqui-
lho, sendo sepultado em jazigo da família.

JOEL PETENON
Faleceu em Tietê, em 1º de maio, Joel Petenon aos 43 anos. 
Falecido deixou os filhos Geovana e Gustavo, além de fa-

miliares.
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.

MARIA MARTA DA CRUZ
Faleceu em Tietê, em 29 de abril, Maria Marta da Cruz aos 

54 anos. Falecida era viúva e deixa o filho Airton José da  Cruz, 
além de familiares.

Seu corpo dirigiu-se ao Memorial Jardim do Éden, sendo se-
pultado em jazigo da família.

ADAUTO RODRIGUES
Faleceu em Tietê, em 29 de abril, Adauto Rodrigues aos 58 

anos. Falecido era solteiro e não deixa filhos.
Seu corpo dirigiu-se ao Memorial Jardim do Éden, sendo se-

pultado em jazigo da família.

ADILSON PEREIRA CAVALCANTE
Faleceu em Tietê, em 30 de abril, Adilson Pereira Cavalcante 

aos 47 anos. O falecido era solteiro e deixa o filho Walison Perei-
ra, além de familiares.

Seu corpo dirigiu-se ao Memorial Jardim do Éden, sendo se-
pultado em jazigo da família.

MARIA MAURA BECA
Faleceu em Sorocaba, em 5 de maio, Maria Maura Beca aos 54 

anos. Falecida era divorciada e deixa os filhos Luana, Amanda e 
Renan, além de familiares.

Seu corpo dirigiu-se ao Memorial Jardim do Éden, sendo se-
pultado em jazigo da família.

Faleceu na quarta, 5 de 
maio, no Hospital Dr. Miguel 
Soeiro/Unimed, em Sorocaba, 
a promotora de Justiça Maria 
Aparecida Castanho, vítima da 
covid-19. 

Profissional respeitada, 
Maria Aparecida Castanho 
atuava no Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao Crime 
Organizado (Gaeco), braço do 
Ministério Público do Estado 
de São Paulo (MPSP), que emi-
tiu nota de pesar em razão 
do falecimento da promotora, 
que trabalhou durante muitos 

anos na Comarca de Tietê. 
Natural de São Caetano do 

Sul, a 14ª promotora de Justi-
ça ingressou na instituição por 
meio do 79º Concurso de In-
gresso na Carreira do Ministé-
rio Público paulista, tendo sido 
nomeada substituta da 22ª 
Circunscrição Judiciária (Ita-
petininga) em 19 de novembro 
de 1997. Ela deixou um legado 
de importantes serviços pres-
tados ao MPSP, notadamente 
em virtude de seu trabalho no 
Gaeco. 

Uma das mais recentes in-
vestigações comandadas pelo 
Gaeco e que a promotora Ma-
ria Aparecida Castanho atuou 
foi a Operação Casa de Papel, 
que investigou contratos sob 
suspeita na Prefeitura de Soro-
caba em 2019. A investigação 
ocorreu em conjunto com a 
Polícia Civil, MPSP e Tribunal 
de Contas do Estado (TCESP).

Nas redes sociais, juízes 
de Direito, promotores, fun-
cionários da Justiça paulista, 
políticos e admiradores do seu 
trabalho se manifestaram, res-
saltando a reputação ilibada, 
competência e humanismo da 
promotora de Justiça Maria 
Aparecida Castanho.
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JORGE RIBEIRO
Faleceu em Sorocaba, em 29 de abril, Jorge Ribeiro aos 71 anos. 

Falecido era viúvo de Cinira de Almeida e deixou os filhos Edson 
Luiz, Alexandra, Claudio Francisco e Robson (in memoriam), além 
de familiares. 

Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de São Miguel Ar-
canjo, sendo sepultado em jazigo da família.

YASSUO SAKATA
Faleceu em Sorocaba, em 29 de abril, Yassuo Sakata aos 65 anos. 

Falecido era viúvo de Alice Kyoko Izumi Sakata e deixou os filhos 
Douglas, Tatiana e Juliana, além de familiares. 

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

ANA BATISTA ESTEVO DE ALMEIDA
Faleceu em Sorocaba, em 30 de abril, Ana Batista Estevo de Al-

meida aos 71 anos. Falecida era casada com Oswaldo Ferreira de 
Almeida e deixou os filhos Oswaldo, Cloadoaldo, Kelly, Wellington, 
Angela, Andréia e Edivaldo, além de familiares. 

Seu corpo foi velado no Velório Novo de Cerquilho e, após reco-
mendação, dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo sepul-
tado em jazigo da família.

LÁZARA RIBEIRO DE SOUZA
Faleceu em Cerquilho, em 2 de maio, Lázara Ribeiro de Souza 

aos 80 anos. Falecida era casada com Antonio Alves de Souza e dei-
xou os filhos João, Dalva, Ademar, Valdecir (in memoriam) e Vilson 
(in memoriam), além de familiares. 

Seu corpo foi velado no Velório Novo de Cerquilho e, após reco-
mendação, dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo sepul-
tado em jazigo da família.

RINALDO TONHOLLI
Faleceu em Cerquilho, em 2 de maio, Rinaldo Tonholli aos 93 

anos. Falecido era viúvo e deixou familiares. 
Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e, após re-

comendação, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sendo 
sepultado em jazigo da família.

JOSÉ ROBERTO GODOI
Faleceu em Santos, em 1º de maio, José Roberto Godoi aos 66 

anos. Falecido deixou os filhos Marcio, Giuliano e Rafael, além de 
familiares. 

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

MARIA DOS SANTOS SILVA
Faleceu em Tietê, em 1º de maio, Maria dos Santos Silva aos 84 

anos. Falecida era viúva de Jaime Batista da Silva e deixou os filhos 
José, Ivaldina, Roberto, Djalma, Maria Lúcia, Eva, Ricardo e Ana Ma-
ria, além de familiares. 

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

MARIA SILVA DOMINGUES
Faleceu em Cerquilho, em 2 de maio, Maria Silva Domingues aos 

71 anos. Falecida era casada com Claudio Domingues e deixou os 
filhos Clair, Wlademir, Adriana, Daniela e Lucimara, além de fami-
liares. 

Seu corpo foi velado no Velório Novo de Cerquilho e, após reco-
mendação, dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo sepul-
tado em jazigo da família.

SÍLVIA MARIA DA SILVEIRA
Faleceu em Sorocaba, em 2 de maio, Sìlvia Maria da Silveira aos 

56 anos. Falecida deixou o filho Marcos, além de familiares. 
Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e, após re-

comendação, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sendo 
sepultado em jazigo da família.

ANTÔNIO MILTON SAMPAIO DOS SANTOS
Faleceu em Cerquilho, em 3 de maio, Antônio Milton Sampaio 

dos Santos aos 43 anos. Falecido era casado com Elza da Silva Mou-
ra e deixou a filha Yasmyn, além de familiares. 

Seu corpo foi velado da residência em Boa Vista, na Bahia, e, 
após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério do Cupido Boa Nova, 
também na Bahia, sendo sepultado em jazigo da família.

JUDITH BAZZO CORROCHER
Faleceu em Piracicaba, em 3 de maio, Judith Bazzo Corrocher 

aos 84 anos. Falecida era viúva de Izidio Corrocher e deixou os fi-
lhos André Lourenço e Francisco Izidio, além de familiares. 

Seu corpo foi velado no Velório Novo de Cerquilho e, após reco-
mendação, dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo sepul-
tado em jazigo da família.

MARIA MARLENE GUMIERO RODRIGUES
Faleceu em Cerquilho, em 3 de maio, Maria Marlene Gumiero 

Rodrigues aos 74 anos. Falecida era viúva e deixou os filhos Rodi-
son, Roberto, Reinaldo e Renata, além de familiares. 

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

VÍTIMA DE COVID-19

Promotora de Justiça atuou durante anos na Comarca do município de Tietê e, atualmente, trabalhava no Gaeco, em Sorocaba

Maria Aparecida Castanho falece aos 59 anos

FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

FALECIMENTOS

Arquivo internet

Maria Aparecida
deixou um legado de 
importantes serviços 
prestados ao MPSP

Adesão ao cadastro virtual 
vai até domingo, dia 9

CRECHES MUNICIPAIS

Até este domingo, 9 de 
maio, poderão ser realizadas 
as inscrições para as Creches 
Municipais de Cerquilho, se-
gundo divulgou a Secretaria 
Municipal de Educação e Cul-
tura. Os interessados devem 
realizar o cadastro online atra-
vés do link: https://cerquilho.
quatenus.com.br/inscricao.

Depois de acessar o link do 
formulário, é necessário pre-
encher todos os campos sem 
falta; se o usuário tentar fa-
zer a inscrição sem algum dos 
dados, o sistema irá mostrar 

qual campo está faltando pre-
encher, colocando-o em foco e 
o contornando com a cor azul. 
Ao final do cadastro, aparece-
rá uma mensagem informan-
do o número do protocolo. 

Após as inscrições, os pais 
ou responsáveis serão convo-
cados via telefone para reti-
rada da vaga, de acordo com 
a ordem de inscrição do for-
mulário eletrônico. Em caso de 
dúvida, entre em contato com 
a Secretaria Municipal de Edu-
cação pelo telefone (15)3384-
8333.
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Rua Enock Barreira de Macedo, 355
Telefones: (15)3282-4343
Celular: (15)99711-3690

www.moreliimoveis.com.br

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

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

Creci 59.273

FEMININO: Empregada Doméstica / Caixa.

MASCULINO: Marceneiro / Motorista de 
Caminhão / Mecânico de Manutenção / Auxi-
liar de Produção / Serviços Gerais / Área Ad-
ministrativa / Expedição.

FEMININO/MASCULINO: Área de RH-DP 
/ Compras / Financeiro / Área Fiscal / Assis-
tente de T.I. / Área Comercial / Expedição / 
Gerente Financeiro / Fiscal.

Municípios oferecem novas 
vagas de emprego

OPORTUNIDADES

Em Tietê, o Balcão de Em-
pregos da Prefeitura disponi-
biliza vagas de estagiário de 
Administração, operador de 
máquinas, oficial de cozinha 
e/ou serviços gerais PcD, mar-
ceneiro, instalador de esqua-
drias, eletricista de manuten-
ção, mecânico de manutenção, 
operador e programador de 
torno CNC e torneiro mecâni-
co. Mais informações sobre es-
tas vagas é preciso ligar para o 
(15)3285-2887.

Ainda em Tietê, a Camargo 
Cia. de Embalagens seleciona 
currículos para a vaga de ana-
lista de compras. O endereço 
eletrônico para envio do currí-
culo é rh@camargociaembala-
gens.com.br. 

Também tem vaga para 
representante comercial para 
vendas de cursos online e pre-
senciais da área de tecnologia 
para crianças, adolescentes e 
adultos. Os interessados de-
vem enviar currículo para o 
e-mail tiete@codigokid.com.
br com o título “vendedor” no 
assunto.

A loja Sim Você Hering de 
Tietê admite vendedora, cujo 
currículo deve ser entregue na 
rua Rafael de Campos, 197, no 
Centro.

A Muvin, fabricante de 
equipamentos, acessórios e 
vestuário esportivo, contrata 
líder de marketing, que atu-
ará na elaboração de estraté-
gias para aumentar a venda 
de produtos e serviços, lide-
rando pessoas que atuam em 
pesquisas de mercado, de-
senvolvimento, precificação, 
área comercial, e-commerce e 
logística de venda. O site para 
cadastro de currículo é muvin.
com.br.

Ainda em Tietê, a loja O 
Boticário oferece oportunida-
de para consultor(a) acima de 

18 anos, que atue de forma 
proativa e arrojada e  possua 
conhecimento em redes so-
ciais. Os currículos são aceitos 
pelo e-mail recrutamentoboti-
cario10845@gmail.com.

EM CERQUILHO - A Cen-
tral de Atendimento ao Tra-
balhador e à Empresa (Cate) 
tem vagas para estagiários de 
Segurança do Trabalho, Psi-
cologia e Música, açougueiro/
repositor, operador de máqui-
nas CNC, dobrador de chapas, 
soldador, auxiliar de cozinha 
PcD, cozinheiro chefe, veteri-
nário, tratorista, operador de 
retroescavadeira, fonoaudió-
logo, torneiro mecânico/fresa-
dor, técnico de instalação, au-
xiliar de instalação, assistente 
administrativo, biomédico, 
assistente contábil, assisten-
te de departamento pessoal, 
jardineiro, profissional de de-
partamento fiscal, auxiliar de 
farmácia, caseiro, operador e 
programador de torno CNC, 
torneiro mecânico, expedidor, 
operador têxtil, mecânico de 
manutenção e eletricista de 
manutenção. Outras informa-
ções poderão ser obtidas pelo 
telefone (15)3384-5652.

Ainda em Cerquilho, a Boa 
Bio Gastronomia Saudável está 
com vaga aberta para auxiliar 
de loja, com habilitação A. In-
teressados podem levar, pes-
soalmente, o currículo na rua 
Paulo Setúbal, 357, no bairro 
Recanto do Sol. 

Também em Cerquilho, 
a Perfumaria Carol contrata 
vendedora que tenha expe-
riência na área de beleza e 
cosméticos, conhecimento 
em Microsoft Office, principal-
mente Excell, além de curso de 
maquiagem como diferencial. 
Os currículos devem ser en-
tregues na rua Soares Hungria, 
72, no Centro.

SUA CASA TRINCOU?
Serviços com garantia e orçamento

grátis com engenheiros.

0800-118023 ou (14)99165-1106

IMÓVEIS À VENDA
l Casas no Bonanza.
l Casas no Centro.
l Lotes no Clube de Campo.
l Lote em Condomínio.
l Lotes no Bonanza.
l Lotes na FAIT (vários).
l 22.000m² e 7.500m² de 
galpão em Tietê.

TODOS COM PREÇOS ESPECIAIS

Este é o Vitor, o famoso Caramelus, o amarelinho. Foi res-
gatado junto dos irmãos, todos idênticos, e apelidados de 
clone. 

Vitor é um cão porte médio e extremamente carinhoso, 
além de conviver bem com outros animais. Mais informa-
ções pelo WhatsApp (15) 99739-3002 ou pelo miaujude.
com.

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL

“VIVA O VIRA LATA”

O presidente da ASSOCIAÇÃO “VIVA O VIRA LATA”, 
atendendo determinação do Estatuto, CONVOCA todos os 
associados da ASSOCIAÇÃO “VIVA O VIRA LATA”, em ple-
no gozo de seus direitos, para participarem da assembleia 
para tratar dos seguintes assuntos:

1º - Encerrar as atividades da associação, bem como dar 
baixa em seu registro.

A assembleia será realizada no domingo, 13 de junho de 
2021, no horário entre 7h30 e 8h30, na sede social localizada 
na rua Santa Catarina, 145, bairro Jardim Bonanza.

Tietê, 7 de maio de 2021
Antonio Darci Cristo Junior - presidente

Edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 1000579-15.2017.8.26.0137 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara 
Única, do Foro de Cerquilho, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme de Paula Nascente Nunes, na forma da Lei, 
etc. Faz saber a(o) Fiori Franciscato Neto, Brasileiro, Solteiro, Empresário, CPF 082.221.948-44, com endereço à 
Rua Doutor Jose Foz, 2280, Vila Pinheiro, CEP 19013-011, Presidente Prudente - SP e Bom Gosto Casa de Carnes 
e Conveniência LTDA ME, CNPJ 22.856.110/0001-92, com endereço à Avenida Angelo Modolo, 607, Di Napoli, 
CEP 18520-000, Cerquilho - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de 
Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: ação para recebimento de R$ 53.124,18 (abr/17) decorrente da Cédula 
de Crédito Bancário - Empréstimo - Capital de Giro nº 010.305.771, emitida em 01.08.16. Estando os executados 
em lugar ignorado, expede-se o edital para citação para que, em 03 dias, paguem o débito atualizado, podendo, no 
prazo de 15 dias, oporem embargos, sendo que, nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente, poderão com-
provar o depósito de 30%, incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até seis parcelas mensais 
corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluir após os 20 dias do prazo do edital, ficando advertidos de que 
no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Cerquilho, aos 28 de abril de              2021 K-07e14/05
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INDICADOR PROFISSIONAL

DE 8 A 14 DE MAIO

FARMAPONTE (15)3282-2067

Este mês também é marca-
do pelo Movimento Maio Ama-
relo, que nasceu com uma só 
proposta: chamar a atenção da 
sociedade para o alto índice de 
mortes e feridos no trânsito 
em todo o mundo.

De acordo com idealizado-
res, o objetivo do movimento 
é uma ação coordenada entre 
o Poder Público e a sociedade 
civil. A intenção é colocar em 

pauta o tema segurança viária 
e mobilizar toda a sociedade, 
envolvendo os mais diversos 
segmentos: órgãos de gover-
nos, empresas, entidades de 
classe, associações, federações 
e sociedade civil organizada 
para, fugindo das falácias co-
tidianas e costumeiras, efeti-
vamente discutir o tema, en-
gajar-se em ações e propagar 
o conhecimento, abordando 

toda a amplitude que a ques-
tão do trânsito exige, nas mais 
diferentes esferas, com a parti-
cipação da população, empre-
sas, governos e entidades.

Em 11 de maio de 2011, 
a Organização das Nações 
Unidas (ONU) decretou a Dé-
cada de Ação para Segurança 
no Trânsito. Com isso, o mês 
de maio se tornou referên-
cia mundial para balanço das 

ações que o mundo inteiro re-
aliza neste período.

O amarelo simboliza aten-
ção e também a sinalização e 
advertência no trânsito.

Os números de acidentes 
no trânsito são alarmantes. 
De acordo com dados da Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS), cerca de 1,25 milhão de 
pessoas morrem, no mundo, 
por ano em acidentes de trân-

sito e, desse total, metade das 
vítimas são pedestres, ciclistas 
e motociclistas.

Um dos objetivos da Agen-
da para o Desenvolvimento 
Sustentável 2030 é sobre se-
gurança no trânsito, que pre-
vê reduzir para a metade o 
número global de mortes e 
lesões causadas por acidentes 
de trânsito até 2020.

O trânsito brasileiro é o 

quarto mais violento do con-
tinente americano, segundo 
dados divulgados pela própria 
OMS. Dentro do País, São Paulo 
é o Estado com maior número 
de óbitos no trânsito e dirigir 
alcoolizado é a segunda maior 
causa.

Os acidentes de trânsito se 
configuram, ainda, como grave 
problema de saúde pública no 
Brasil.

Acidentes de trânsito são considerados problema de saúde pública
MAIO AMARELO

Quando não tratadas, essas doenças podem causar cirrose, câncer ou até mesmo a necessidade de transplante de fígado

Maio Vermelho aborda prevenção às hepatites

Neste mês, comemora-se o 
Maio Vermelho, que tem por 
objetivo conscientizar as pes-
soas sobe a importância de 
prevenir a hepatite. A desin-
formação é um dos maiores 
obstáculos para o controle.

Portanto, no terceiro do-
mingo de maio, comemora-se 
internacionalmente o Dia da 
Divulgação da Hepatite C. No 
Brasil, a data foi instituída 
como o Dia Nacional de Luta 
contra as Hepatites Virais. É 
de fundamental importância 
que a população seja esclare-
cida sobre diversas doenças 
silenciosas, tais como hepatite 
B (uma doença grave que pode 
ser prevenida), hepatite C (que 
atualmente mata mais que 
Aids), esteatose hepatite (do-
ença grave e silenciosa) e, tam-
bém, sobre o critério adotado 
para ordenar os transplantes 
de fígado no Brasil, que pas-
sou do cronológico para o de 
gravidade e ainda é discutido.

De acordo com o médico 
hepatologista João Galizzi Fi-
lho, existem vários tipos de 
hepatites. As mais frequentes 
são as hepatites A, B e C, sendo 

que as hepatites A e B podem, 
em alguns casos (cerca de 30% 
do total de casos), se apresen-
tar como hepatite aguda, com 
urina escura, olhos amarelos, 
náuseas, mal-estar, entre ou-
tros, o que raramente ocorre 
com a hepatite C. A hepatite 
mais comum de ser contraída 
no Verão é a hepatite A. Quan-
do não tratadas, as hepatites 
podem causar cirrose, câncer, 
ou necessidade de transplante 
de fígado e, em alguns casos, 
levam à morte do paciente.

“Hepatite A é uma infecção 
viral aguda, geralmente autoli-
mitada, mas que pode evoluir 
de forma grave, com hepatite 
fulminante, que necessita de 
transplante hepático. A conta-
minação acontece pela inges-
tão de água ou de alimentos 
que albergam o vírus da hepa-
tite A, principalmente vegetais 
crus ou frutos do mar como 
ostras e mariscos, estando 
relacionada com deficiências 
no saneamento básico, pois o 
vírus é eliminado pelas fezes, 
sobrevivendo em temperatura 
ambiente e mesmo em alimen-
tos congelados. Seus sintomas 

podem assemelhar-se aos de 
uma gripe ou evoluir sem sin-
tomas. Existe vacina para pre-
venir a doença. Na fase aguda, 
não há tratamento específico”, 
orientou Galizzi.

Ainda segundo o médi-
co hepatologista, a hepatite 
B é uma doença grave que 
pode ser prevenida através 

da vacinação e da profilaxia. 
Muitos jovens, hoje na fai-
xa etária entre 13 e 16 anos, 
não foram vacinados contra 
hepatite B e por estarem em 
fase de iniciação sexual, por 
desconhecimento e falta de 
prevenção, são sérios candida-
tos à doença, o que é preocu-
pante. A contaminação ocorre 

predominantemente por con-
tato sexual, mas também é 
possível através de materiais 
cortantes ou perfurantes con-
taminados por sangue, como 
agulhas, durante a colocação 
de um simples piercing ou ao 
se fazer uma tatuagem (pela 
agulha ou pó da tinta). “Até 
1981 não existia vacina contra 
hepatite B em nosso país. Foi 
apenas em 1995 que passou 
a ser produzida no Brasil. As 
formas crônicas da hepatite B 
precisam ser diagnosticadas 
precocemente, pois existe tra-
tamento eficaz para controlar 
a doença”, afirmou.

Já a hepatite C, embora 
recentemente diagnosticada, 
é um problema de saúde pú-
blica mundial. Epidemia silen-
ciosa, a hepatite C é uma do-
ença perigosa, pois raramente 
apresenta sintomas, e pode 
destruir o fígado lentamente. 
Existem cerca de 200 milhões 
de pessoas cronicamente in-
fectadas no mundo, sendo 
que, no Brasil, estima-se que 
sejam cerca de dois a três mi-
lhões. A doença é contraída 
principalmente por sangue 

ou material contaminado pelo 
sangue, ou transfusões, feitas 
antes de 1993, quando se ini-
ciou a detecção dos marcado-
res do vírus em doadores de 
sangue. Ainda não existe vaci-
na para esse tipo de hepatite, 
embora haja pesquisas em 
andamento. Juntamente com 
o alcoolismo, a hepatite C é 
a principal causa de cirrose 
hepática e de transplantes de 
fígado no mundo, podendo 
também causar câncer primi-
tivo de fígado. Dados recentes 
nos Estados Unidos sugerem 
que, no último ano, a morta-
lidade anual decorrente da he-
patite C (através da cirrose ou 
do câncer) - cerca de 10.000 
óbitos - já superou a mortali-
dade anual pela Aids. É possí-
vel que isto esteja ocorrendo 
também no Brasil, embora não 
haja dados oficiais.

Já a esteatose hepatite, co-
nhecida popularmente como 
gordura no fígado, é uma do-
ença que aumenta assustado-
ramente em todo o mundo, 
inclusive no Brasil, e já é consi-
derada um problema de saúde 
pública.

Divulgação Nossa Folha

Para apoiar a causa, foi instituído o 
Dia Nacional de Luta contra as Hepatites Virais

CONSCIENTIZAÇÃO

Aumento dos hormônios 
favorece doenças bucais

GESTAÇÃO

Durante a gravidez, os 
cuidados dentários devem 
ser redobrados. Neste perí-
odo, é normal ter mais sen-
sibilidade nos dentes e na 
gengiva, podendo até surgir 
sangramento. Isso aconte-
ce em função das alterações 
hormonais, que provocam a 
dilatação dos vasos sanguíne-
os e afetam a forma como o 
organismo responde às bac-
térias, e pela diminuição do 
fluxo e do efeito protetor da 
saliva, que aumenta a acidez 
na boca tornando maiores as 
chances de inflamação e apa-
recimento de cáries.

Por esses motivos, os cui-
dados com a saúde bucal na 
gestação devem ser realiza-
dos com toda a atenção, pois 
tudo que afeta a mãe pode ter 
consequências para o bebê. A 
boca é a porta de entrada de 
nutrientes, mas também de 
doenças.

“Manter uma higiene bu-
cal adequada com escovação 
dos dentes após as refeições 
e uso do fio dental diaria-
mente, visitar o dentista pe-
riodicamente e alimentação 
equilibrada são medidas que 
ajudam a saúde bucal”, disse 
a dentista Viviane Fernandes.

Robô deve ajudar médicos 
em cirurgias com crianças

EPILEPSIA

Pesquisadores da Escola 
de Engenharia de São Carlos 
(EESC) da Universidade de 
São Paulo (USP) estão desen-
volvendo um robô para ser 
utilizado durante cirurgias 
realizadas em crianças que 
sofrem de epilepsia, um dos 
problemas neurológicos mais 
frequentes na infância. 

Na maioria dos casos, a 
crise convulsiva é tratada 
com remédios, mas cerca de 
25% dos pacientes não res-
pondem ao tratamento clíni-
co. A nova máquina vai auxi-
liar os médicos a inserirem 
eletrodos no crânio daqueles 

que apresentam esse proble-
ma de saúde para que o cé-
rebro possa ser monitorado 
durante uma crise. Com a 
tecnologia, a operação se tor-
nará muito mais segura, rápi-
da e eficiente do que aquelas 
realizadas hoje nos hospitais.

Segundo o professor co-
ordenador do projeto Glauco 
Caurin, na prática, a partir de 
imagens em 3D do cérebro 
do paciente recebidas onli-
ne, a máquina irá auxiliar os 
profissionais de saúde a in-
terpretá-las e a calcular exa-
tamente onde os eletrodos 
devem ser inseridos.

Nem todo paciente pode 
adotar terapia de ECMO

CASO PAULO GUSTAVO

A morte do ator Paulo 
Gustavo, internado há várias 
semanas em virtude de com-
plicações trazidas pelo novo 
coronavírus, comoveu os bra-
sileiros e, mesmo com o seu 
falecimento, despertou o in-
teresse pelo uso do mesmo 
tratamento.

A terapia que vinha sendo 
adotada para a recuperação 
do artista faz uso do ECMO 
(oxigenação por membrana 
extracorpórea), um equipa-
mento que funciona como 
uma espécie de órgão arti-
ficial, geralmente utilizado 
em pacientes com disfunções 

cardíacas ou pulmonares.
Embora seja útil no tra-

tamento de casos de dis-
funções pulmonares como 
pneumonia ou síndrome res-
piratória grave, complicações 
que podem ser causadas por 
covid-19, segundo o médi-
co Thales Cantelle Baggio, o 
equipamento serve apenas 
para dar mais tempo de re-
cuperação ao organismo. Por 
isso, o médico enfatizou que 
a ECMO não é capaz de tratar 
doença pulmonar ou cardio-
patia nem pode ser aplicada 
em todos os pacientes inter-
nados por covid-19.
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Club de Tietê (1963/1964) e 
(1990/1991) e, posteriormen-
te, ocupou todos os cargos o 
Conselho Diretor. Foi, ainda, 
sócio honorário do Rotary 
Club de Cerquilho e de Laran-
jal Paulista. 

Teve participação ativa na 
formação de diversas empre-
sas no município de Tietê e 
na região. Participou do início 
dos trabalhos junto à Uniso de 
Sorocaba para a instalação de 
uma universidade em Tietê.

Em outubro de 1991, foi 
agraciado com a Medalha Pi-
rapora de Curuçá por meio da 
Câmara de Tietê. Também re-

cebeu o título de Cidadão Ta-
tuiano, outorgado pelo Poder 
Legislativo de Tatuí, em julho 
de 1992. Foi agraciado, ainda, 
com a Medalha Cidade de Cer-
quilho, entregue pela Câmara 
em novembro de 1992.

Angelo Pasquotto faleceu 
em 3 de outubro de 2002. Era 
viúvo do primeiro casamento, 
tendo como companheira de 
longa data a professora Clei-
de Castanho Pasquotto, com 
quem viveu até seus últimos 
dias. São seus filhos Ubirajara 
José, Iara Maria, Flaviana, Gio-
vana, Junior, Juliana e Antonio 
Augusto.

O tieteense Angelo Pas-
quotto nasceu em 15 de julho 
de 1928 e teve como pais Amé-
rico Pasquotto e Isabel Paladi-
ni, ambos falecidos.

Neto de imigrantes italia-
nos que aportaram no Brasil e 
se estabeleceram na cidade de 
Tietê em 12 de dezembro do 
ano de 1891, iniciou os seus 
estudos junto ao grupo esco-
lar “Luiz Antunes” concluin-
do-o em formação acadêmica 
de Administração de Empre-
sas pela Faculdade de Ciên-
cias Contábeis de Itapetininga, 
com especialização em Admi-
nistração Financeira e Marke-
ting pela Fundação “Getúlio 
Vargas” (FGV), de São Paulo.

Ao longo da sua vida profis-
sional, participou de inúmeros 
cursos de complementação na 
área de Legislação Fiscal, Rela-
ções Humanas e Administração 
de Empresas. Esteve presente 
também em congressos nacio-
nais e estaduais do Comércio 
de Diretores Lojistas do Brasil. 
Foi, ainda, membro da Associa-
ção dos Diplomados da Escola 
Superior de Guerra (Adesg) e 
Ciclo de Estudos das turmas de 
1971 e 1979.

Ingressou no mercado de 
trabalho em 1º de dezembro 
de 1938, na firma Beisiegel & 
Ruy Ltda., a qual era situada 
na avenida Soares Hungria, em 
Tietê. Foi também emprega-
do da Fabril Santa Luzia S/A, 
posteriormente, de Luiz Fabri, 
com o qual fez sociedade em 
uma pequena indústria de mó-
veis em 1952.

No ano de 1960, constituiu 

a Indústria e Comércio de Mó-
veis Fabri Pasquotto Ltda. e, 
no início da década de 1970, 
sentiu a necessidade de inovar 
e mudou o foco, uma vez que 
estava afastado dos grandes 
polos moveleiros. Começou a 
encerrar, gradativamente, a fa-
bricação de móveis e focalizar 
todas as forças no comércio 
varejista.

Em 1974, ele criou a Cybe-
lar, uma empresa “caipira”, 
como gostava de dizer, volta-
da exclusivamente para o va-
rejo, comercializando móveis, 
eletrodomésticos, brinquedos, 
utilidades domésticas, eletro-

eletrônicos, presentes e brin-
quedos, da qual foi seu funda-
dor e presidente.

De 1974 a 1979, tornou-se 
proprietário do Nossa Folha, 
quando este jornal ganhou as 
honras como o semanário de 
maior credibilidade na região. 
Nesta época, foi fundado o 
Sistema Gráfico e Publicitário 
Ltda. (Sigrapel). 

Em maio de 1988, Angelo 
Pasquotto concretizou o so-
nho que acalantou, por mui-
to tempo, com a fundação da 
emissora de radiodifusão de 
frequência modulada da cida-
de de Tietê, denominada Nova 

Rádio Regional FM 89,5 Mhz, 
onde exerceu também a Presi-
dência. Ainda buscou para a ci-
dade a instalação de um canal, 
denominado TV Nova Regio-
nal, do qual foi seu fundador.

Entre as suas muitas po-
sições, Angelo Pasquotto foi 
fundador, diretor e presidente 
da Associação dos Revendedo-
res de Eletrodomésticos do In-
terior do Estado de São Paulo, 
diretor da Federação dos Di-
retores Lojistas do Estado de 
São Paulo, membro do Depar-
tamento do Comércio Lojista 
e Relação de Consumo, ambas 
da Federação do Comércio do 
Estado de São Paulo. 

Também tornou-se delega-
do do Centro da Indústria do 
Estado de São Paulo, delegado 
da Federação dos Diretores Lo-
jistas do Estado de São Paulo, 
diretor do Sindicato do Comér-
cio Varejista de Material Elétri-
co e Aparelhos Eletrodomés-
ticos no Estado de São Paulo, 
conselheiro e fundador do 
Instituto Tieteense de Ensino, 
diretor do Comercial Futebol 
Clube, diretor da Sociedade 
Recreativa de Tietê.

Atuou, ainda, como diretor 
do Conselho Paroquial, mem-
bro da Mesa Administrativa 
da Santa Casa de Misericórdia 
de Tietê, membro do Conselho 
Municipal do Banespa, conse-
lheiro do Centro Interescolar 
da Escola “Nelson Vianna”, 
sócio benemérito da Apae de 
Tatuí, fundador, conselhei-
ro e presidente da Associa-
ção Comercial e Industrial de 
Tietê, presidente do Rotary 

Além de fundador da Rede de Lojas Cybelar e da Rádio e TV Nova Regional, ele foi também um dos proprietários do jornal Nossa Folha

Quem foi o empresário tieteense Angelo Pasquotto

Angelo Pasquotto faleceu 
em 3 de outubro de 2002

Arquivo NF
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ESPECIAL

Por Deraldo Rodrigues (in memoriam)Gêmeos nascem na estação
Em Cerquilho, não foi ape-

nas a explosão de um vagão 
com dinamites, em 30 de ja-
neiro de 1948, no pátio da Es-
tação Ferroviária da Sorocaba-
na, que virou notícia.

Você sabia que um dos fa-
tos que se tornou marcante 
para os protagonistas da his-
tória de Cerquilho na Estação  
tem relação com vidas?

Sim! Era noite de 23 de 
agosto do ano de 1974. Um 
grupo de pessoas estava do 
tradicional Bar do Dim, na rua 
Soares Hungria, para o tradi-
cional “bate-papo” após o ex-

pediente. De repente, chegou 
Osmar Amorim (apelido Perei-
rinha), funcionário da ferrovia. 
Assustado, ele avisava que 
uma mulher grávida estava 
passando mal, lá na estação da 
Sorocaba, a pouco metros dali.

Preocupados com a situa-
ção, fomos Sérgio Cinto, Mo-
acir Modenezi, Adair Pinto, 
Antonio Sebastiani, Adilson 
Armani, João Manoel, soldado 
PM Orlando Leite e eu, Deraldo 
Rodrigues. 

Já passava da meia-noite, 
quando nasceram os gêmeos 
cerquilhenses, ali mesmo na 

estação. A mãe Ana Rosa de 
Oliveira, com 30 anos, vinha 
com um grupo de pessoas de 
Minas Gerais em busca de um 
futuro melhor no Estado do 
Paraná, quando de passagem 
por Cerquilho foi abandonada 
por seu marido e demais com-
ponentes do grupo, ficando 
com ela apenas uma mulher 
que se dizia ser sua sogra.

Chegando lá na estação da 
Sorocabana nós não medimos 
esforços para atender a jovem 
mãe que não pôde ser removi-
da a tempo do local e, ali mes-
mo, teve as crianças. 

Após o nascimento dos 
gêmeos, foi chamado o médi-
co dr. Vinicio Gagliardi, que 
cortou-lhes o cordão umbilical 
e prestou os protocolos médi-
cos de praxe.

Depois de toda aquela si-
tuação, com toda cautela, po-
liciais militares removeram 
a mãe e os dois meninos até 
a Santa Casa de Tietê fora de 
perigo de morte. Na época, jor-
nais da região, como o Cruzei-
ro do Sul e Diário de Sorocaba, 
noticiaram este acontecimento 
através da minha reportagem 
in foco.

ESPAÇO ABERTO

Perfil entrevista 
Raquel Bazellotto

Arquivo pessoal

BATE-PAPO

LÁ NO PASSADO

O TBT de hoje é...
O #tbtNossaFolha desta 

edição traz Aracy Maffei Ma-
deira. Esta tieteense nasceu 
em 13 de outubro de 1902 e 
era filha de Antonio Maffei e 
Hercilia de Arruda Maffei.

Viveu em Tietê seus pri-
meiros anos de vida e, em 
1907, mudou-se com seus pais 
para Santo André. Fez os es-
tudos preliminares com sua 
mãe, uma mulher inesquecível 
que, em sua infância, lhe ensi-
nou os princípios da educação, 
da moral e da religiosidade. 
Depois, ainda que por pouco 
tempo, frequentou uma escola 
particular.

Perdeu sua mãe Hercilia 
ainda criança, em 1912, na 
capital paulista e, a partir de 
então, as figuras materna e 
paterna foram concentradas 
na pessoa do seu pai Antonio, 
que tudo fez para que a filha 
fosse feliz.

Logo após o falecimento 
da sua mãe, Aracy Maffei Ma-
deira regressou a Tietê e, por 
um ano, viveu na companhia 
dos tios Noêmia e Cantídio Ca-
margo, cujo lar recebeu amor, 
carinho e atenção.

Frequentou, então, o grupo 
escolar e sua primeira profes-
sora foi Mariazinha Assump-
ção Arruda, posteriormente, 

substituída por Alaíde e Cotita 
Rodrigues. Várias se tornaram 
suas colegas nessa época, mas 
sua companheira de banco es-
colar foi Virgínia Alves de Mou-
ra. O vestido preto que ainda 
tão criança usava na época 
pelo luto recente da sua mãe, 
angariou-lhe a atenção, simpa-
tia e amizade das suas colegas, 
que sempre a consideraram, 
de maneira tão especial.

Nessa ocasião, iniciou seus 
estudos de piano em Tietê e, 
ao completar 10 anos, voltou 
para São Paulo e cursou o Co-
légio Des Oiseaux até 1920, 
quando seu pai, aconselhado 
pelas feiras, enviou-a para Li-
ége na Bélgica para aprimorar 
seus conhecimentos por um 
ano. 

Em 1922, seguiu para a 
Itália, terra de seu pai, para 
estudar e aprender a cultura 
italiana.  Ao retornar ao Brasil 
no mesmo ano, voltou a fazer 
aulas de piano e de violão, o 
que a fez se tornar professo-
ra para aulas de instrumentos. 
Tocou harmônio na igreja da 
Paróquia do Espírito Santo na 
rua Frei Caneca, tendo forma-
do um coro de meninas, che-
gando a se apresentar em um 
evento ao lado do seu conter-
râneo Maestro Camargo Guar-

Acervo Nossa Folha

Raquel Mariano Bazellotto nasceu em 3 de outubro de 1990, 
em Tietê, da união de Eduardo Bazellotto e Maria Cleonice Maria-
no. Formada em Pedagogia e pós-graduada em Educação Especial 
e Inclusiva, é também diretora de Ensino e Geral de Autoescola e 
instrutora de trânsito.

Atualmente, atua como assessora de Gabinete da Câmara Mu-
nicipal Tietê, além de proprietária da Autoescola Nova Geração 
nos municípios de Tietê e Cerquilho.

Nas eleições municipais de 2020, em primeira campanha 
como candidata a vereadora, recebeu 467 votos e foi a 7ª mais 
bem votada na classificação geral e a 1ª mulher mais votada, em-
bora não eleita.

Eu sou? Determinada, tenho minhas metas claras e definidas 
e uma convicção plena que irei alcançar sempre o que mais de-
sejo, acredito sim que tudo vai dar certo. Sou uma pessoa com 
coração gigante que realmente quem me conhece pode descrever 
melhor, amo ajudar o próximo.

Sinônimo de beleza? Humildade e inteligência.
Cantor e cantora? Alexandre Pires e Ana Carolina.
Ator e atriz? Henri Castelli e Paolla Oliveira.
Sonho? Ter filhos e construir uma família .
Amor? Família.
Solidão? Não existe.
Deus? Deus sempre oferece o melhor caminho. Ele é a espe-

rança que não vacila diante das dificuldades e a confiança de que 
tudo fica bem quando se o tem no coração. Não importa quantos 
obstáculos vou encontrar, Deus segue na minha frente abrindo 
caminho. Ele é tudo na minha vida!

Religião? Católica.
Filme? A Cabana.
Sonho de consumo? Ter um sítio com muito animais de es-

timação.
Defeito? Ser imediatista e controladora .
Qualidade? Ser determinada e perspicaz.
Lugar? Minha casa.
Lazer? Estar com a família e viajar.
Qual o livro de cabeceira? Como Viver Acima Da Mediocri-

dade, de Charles Swindoll. Uma observação: nunca aceite menos 
que você mereça.

Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Assistente so-
cial.

Momento da vida para repetir? Pescaria com minha avó Clo-
tilde Carneiro Mariano, que hoje está acamada. 

Alegria? Meus afilhados e meus animais.
Tristeza? Não existe!
Decepção? Desigualdade social.
Receita contra o tédio? Estar com os amigos, jogos com a 

família e almoço de domingo na casa da minha mãe.
Tem saudades do quê? Dos tempos de infância.
Amizade é? É lealdade e nunca se sentir sozinho; é ter alguém 

para contar.
Um(a) amigo(a) especial? Tenho vários, em especial, Sabrina, 

Toninho, Leslie, Barbara, Bruna Sutilo e o meu irmão Eduardo.
Palavra que riscaria do vocabulário? Preconceito.
Ídolo? Meus pais.
Frase? “A vida não é sobre quem você era antes, é sobre quem 

você é agora e a pessoa que tem potencial para se tornar.”
Nota 10 para: a minha família e para os meus amigos.
Nota zero para: a arrogância.
Um grande homem ou uma grande mulher? Minha mãe Ma-

ria Cleonice Mariano.
Planos para o futuro? Ter uma clínica para dependentes quí-

micos e alcóolicos. 
Recado: “Não desista, pois a cada segundo você esta um pas-

so mais próximo de seu objetivo.”

nieri, ao piano.
Casou-se em 19 de abril de 

1927 com o médico e diretor 
da Escola “Plínio Rodrigues 
de Morais, Epaminondas Ca-
margo Madeira. Ao lado do 
marido, residiu em Tietê por 
25 anos e teve os filhos: Regi-

naldo José, Luiz Antonio, José 
Márcio, Aracy Maria e Vera Ma-
ria. Morou por muito tempo 
no Largo São Benedito, onde 
foi o supermercado Foltran.

Não foi possível identificar 
a data de falecimento da Aracy 
Maffei Madeira.
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ANIVERSARIANTES

Walter Duarte 
comemorou aniversário
na quinta, 29 de abril, 

ao lado da esposa Maria 
Isabel e da filha Walkiria

Ademir Torrezan 
assoprou velinhas na 

terça, 4 de maio, junto
da esposa, das filhas, 

dos netos e dos genros

Adriana Affini celebra 
nova idade na sexta, 

dia 7, na companhia do 
marido Paulolo e do filho 

João Guilherme

Os filhos Sérgio, Sidnei e 
Simone e toda a família
parabenizam Antonio 
Angelo Pires Tavares 

nesta sexta, 7 de maio

Fernanda Bergamim 
rasga folhinha nesta 

sexta, dia 7, ao lado dos 
pais Berga e Márcia, do 
irmão Ivan e da família

José Luiz Gomes recebe 
os parabéns da esposa 
Dora, do filho Marcelo e 
de toda a família nesta 

sexta, 7 de maio

Leandro Ferreira muda 
de idade hoje, dia 7, 

na companhia dos pais 
Isabel e Sidnei, da irmã 
Juliana e dos familiares

Lelo Aronchi 
recebe os parabéns 

especiais da família e 
dos amigos nesta sexta, 

7 de maio

Leonardo Costa Macruz 
completa oito anos 

na sexta, dia 7, junto 
dos pais dr. Rubens e 
Mariana e familiares

A esposa Elaine e os 
filhos Arthur e Anna 

cumprimentam Marcelo 
Bertanha nesta sexta, 

7 de maio

Sérgio Luís de Oliveira 
Cuba vira o calendário 
hoje, dia 7, e recebe 

os parabéns da esposa 
Andréia e da filha Milena

Carlos Eduardo de 
Almeida faz aniversário 
amanhã, 8 de maio, ao 

lado da esposa Toninha e 
dos filhos Rafaela e Neto

Dirce Maria Costa 
festeja aniversário neste 
sábado, dia 8, junto da 
filha Evelise, dos netos 

Lucas e Ana e familiares

Doralice Daniel 
comemora aniversário 

neste sábado, 8 de maio, 
na companhia do marido 
Athayde e toda a família

Bolo deste sábado, 
dia 8, será para Isaura 

de Camargo Gaiotto, que 
comemora com o marido 

Claudio e familiares

José Roberto Brunheroto 
assopra velinhas no 

sábado, dia 8, ao lado da 
esposa Meire e dos filhos 

Thais e Matheus

Juliana Del Ben Zanette 
aniversaria amanhã, 

dia 8, junto do marido 
Guilherme, dos pais Tó e 

Marta e toda a família

Nicolas Gabriel Sanches 
Silva completa 16 anos
nesta sexta, 7 de maio,
e comemora a data com 
os pais Vera e Clodomir
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Malu Gomes Figueiredo 
comemora cinco anos 

neste sábado, dia 8, com 
os pais Ítalo e Elimay e o 
tio e padrinho Dieferson

Mateus Melo rasga 
folhinha neste sábado, 
8 de maio, e festeja a 

data com a esposa Alini 
Tezoto e os familiares

Mônica Ribeiro 
recebe os cumprimentos 
do noivo Maraí, dos pais 
e dos familiares neste 

sábado, 8 de maio

Pedro Henrique completa 
nova idade neste sábado, 

dia 8, e brinda com os 
pais Junior e Daniele e o 

irmão João Gabriel

Verônica Melaré Silveira 
assopra velinhas neste 
sábado, 8 de maio, na 
companhia do marido 

Plínio e da família

Viviane Bellucci festeja 
aniversário amanhã, 
8 de maio, ao lado do 

marido Guto e dos filhos 
Larissa, Thomas e Tom

Luciane Ruy Machado 
festeja nova idade neste 
domingo, dia 9, com o 
marido Everson e os 

filhos Laura e Augusto

Os pais Marcelo e Camila 
e toda a família enviam 
os parabéns para Luísa 
Persone Lorençon neste 

domingo, 9 de maio

Luiz Henrique, filho 
de Adriano Luvizotto 
e Camila Coan, vai 

completar cinco anos 
neste domingo, dia 9

Maria Ignez Gaiotto 
Demartini rasga folhinha 

neste domingo, dia 9, 
ao lado da filha Maria do 

Carmo e da família

Maurício Barroso 
receberá os parabéns da 
esposa Néia, dos filhos 

e dos amigos neste 
domingo, 9 de maio

Adriana Rodrigues 
brinda aniversário na 
segunda, 10 de maio, 
com o marido Diego e 

a filha Ana Laura

Dr. Julio Prestes brinda 
nova idade na terça, 11 
de maio, na companhia 
da esposa dra. Caroline 

Goulart e família

Lette Arruda Morás rasga 
folhinha na terça, 11 de 
maio, junto do marido 

Vinicios, do filho Marcelo 
e dos familiares

Lígia Sperandini 
ganha beijos e abraços 

do marido Valdir, da 
família e dos amigos na 

terça, 11 de maio

Lucineia Kumakawa 
Barroso aniversaria 
na terça, dia 11, na 

companhia do marido 
Maurício e dos filhos

Bolo da próxima terça, 11 de maio, será para 
as gêmeas Manuela e Isabela Gonzaga Mira, de 

Cerquilho, que festejarão quatro anos na companhia 
dos pais Leydi Gonzaga Mira e Ronaldo Mira e dos 

familiares. Recebam os nossos parabéns! 

Nico Aronchi muda de 
idade na terça, dia 11, 

na companhia dos filhos 
Viviane e Marco Antonio, 

da neta Júlia e família

Pedro Henrique Maimoni 
completa 12 anos na 
terça, 11 de maio, ao 
lado da mamãe Mayra

e dos familiares

Professor Rangel festeja 
nova idade na terça, 
11 de maio, junto da 
esposa Cleide e das 

filhas Julyana e Natalya

Ana Amaral Demarchi 
aniversaria na quarta, 
12 de maio, junto do 

marido Leandro e 
dos familiares

Andressa Sbompato 
Viana vira o calendário 
na quarta, dia 12, junto 
do marido João, do filho 

e de toda a família

Carmen Lucia Giacon 
Alves rasga folhinha no 
domingo, dia 9, junto do 
marido Onivaldo, da filha 

Amanda e familiares

Duda Pasquotto 
completa nova idade 

neste domingo, dia 9, e 
recebe os cumprimentos 
dos familiares e amigos

Bolo deste domingo, 
dia 9, será para Eduardo 

Pivetta, que brinda 
junto da esposa Patrícia 

e dos familiares

O marido Alexandre, 
a filha Sofia e a mãe 

Zelinda cumprimentam 
Eliane Franco neste 
domingo, 9 de maio

Everaldo Eller brinda 
aniversário neste 

domingo, 9 de maio, 
com a esposa Camila, 

os filhos e os familiares

Giovana Pasquotto 
receberá os parabéns da 
mãe Cleide, do marido 
Rogério e da família 
neste domingo, dia 9

Ana Claudia muda de 
idade na terça, 11 de 
maio, e brinda a data 

com o marido Alexandre 
e o filho Gabriel

Ariovaldo Carvalho 
Vieira é o aniversariante 

da terça, 11 de maio. 
Receba os parabéns 

pela data festiva!

Daniela de Oliveira Silva 
recebe os cumprimentos 

especiais na terça, 11 
de maio, ao lado dos 
familiares e amigos

Fernanda Fiori recebe 
flores e telefonemas pela 

passagem de mais um 
ano de vida na terça,

11 de maio

Fernando Sanches será 
festejado pela esposa 
Regiane e pelos filhos 

Flávia e Felipi na terça, 
11 de maio

Judite Cancian celebra 
mais um aniversário 
na terça, 11 de maio, 

e recebe o carinho dos 
familiares e amigos

Cleide Castanho 
Pasquotto aniversaria 

segunda, 10 de maio, na 
companhia dos filhos, 
dos netos e familiares

Ex-prefeito Clóvis 
Pasquali será festejado 
na segunda, 10 de maio, 
pela esposa Vanda, pelo 

filhos e pela família

Leonardo Bem Braga 
Carminati faz seis anos 
na segunda, dia 10, ao 
lado dos pais Mayane e 

Felipe e da família

Luiza Cassandre, filha de 
Wellington e Ana Lúcia 
e irmã de Pedro, festeja 
mais um ano de vida na 

segunda, 10 de maio

Regina Alvarenga 
vai assoprar velinhas na 

segunda, 10 de maio,
na companhia do 

marido e dos filhos

Stella Brasil rasga 
folhinha na segunda, 
10 de maio, junto do 
marido, do filho, da 
família e dos amigos

ANIVERSARIANTES

Laerte Ruy festeja 
nova idade amanhã, 8 
de maio, com a esposa 

Arlete, as filhas Isabella 
e Alice e os familiares
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Familiares parabenizam 
o ex-prefeito de Jumirim 
Benedito Tadeu Fávero 

pelo aniversário na 
quarta, 12 de maio

Bruno César de Oliveira 
Corrêa completa cinco 
anos na quarta, dia 12, 
ao lado dos pais Júlio e 

Fabiana e do irmão Neto

Bolo da quarta, 12 de 
maio, será para Carol 

Amaral, que brinda com 
os pais Maria Cecília e 

Sérgio e o irmão Sergio

Celso Biscaro, da Ki-
Esfiha, aniversaria na 
quarta, 12 de maio, 

com a esposa Celia, os 
familiares e amigos

Fernanda Zambianco 
vira o calendário na 

quarta, 12 de maio, ao 
lado do namorado Fábio 

Benetton e da família

Laura Fernandes brinda 
16 anos na quarta, 12 de 
maio, na companhia dos 

pais Danielle e Fabio
e dos familiares

A esposa Natália, o filho 
e familiares parabenizam 

Rodrigo Cinto Marques 
pelo aniversário na 
quarta, 12 de maio

Roque Pasquoto 
comemora aniversário na 
quarta, 12 de maio, com 

a namorada e família.
Receba os parabéns!

Sabrina Oliveira Zaia 
recebe beijos e abraços 

dos pais Adriana e 
Adenoir e da família na 

quarta, 12 de maio

Sueli Caseto Pelusi 
rasga folhinha na 

quarta, 12 de maio, na 
companhia dos filhos, da 

família e dos amigos

Bianca Pasquotto troca 
de idade na quinta, 

dia 13, na companhia 
do noivo Eduardo, dos 

pais e do irmão

Os pais Rose e Moacir e 
os familiares enviam os

parabéns para Bruna 
Falci aniversaria na 
quinta, 13 de maio

Luísa Aronchi Bacili 
completa 15 anos na 

quarta, 12, ao lado dos 
pais Daido e Luciane, da 
irmã Laura e da família

Marcelo Herrera festeja 
nova idade na quarta, 
12 de maio, junto da 
esposa Candida, dos 

filhos e dos familiares

Maya Orr Cheung, filha 
de Deborah e Taichuen 

Cheung e irmã de 
Benjamin, completa três 
anos na quarta, dia 12

Mayara Abrantes recebe 
os parabéns do marido 

Luiz, dos pais Nice e 
Boca e da irmã Milena 
na quarta, 12 de maio

Priscilla Ebúrneo recebe 
os parabéns da mãe 

Sôngia, da irmã Júlia, 
da família e amigos na 

quarta, 12 de maio

Raquel Oliveira rasga 
folhinha na quarta, 

12 de maio, e festeja 
a data com os filhos, a 

família e os amigos

Cecilia Fleury celebra 
mais um ano de vida 
na quinta, dia 13, na 
companhia do marido 

Ricardo e família

Keylla Martins Oliveira 
assopra velinhas na 

quinta, dia 13, ao lado 
do marido Maycon e dos 

filhos Lucas e Lívia

Laura Pizzol brinda 
nova idade na quinta, 
13 de maio, junto do 

marido Rafael, da filha 
Letícia e da família

Padre Claudinei 
Barbosa receberá 

os cumprimentos da 
comunidade católica na 

quinta, 13 de maio

Yara Zamuner faz 
aniversário na quinta, 

13 de maio, ao lado dos 
pais Sérgio e Neuzeli e 

do irmão Douglas

ANIVERSARIANTES

Aneris Garcia aniversaria 
na quarta, dia 12, junto 
do marido Edmir, das 

filhas Ibiara e Nayara e 
das netas Isa e Lorena

Escritora Samanta Holtz lança novo livro infantojuvenil
O CLUBE DOS EXAGERADOS

Em evento online realizado 
na noite de 29 de abril, a escri-
tora porto-felicense Samanta 
Holtz lançou o seu novo proje-
to: o romance infantojuvenil O 
Clube dos Exagerados.

Esta é a primeira obra da 
autora voltada a esse público, 
e é especialmente indicada 
para a faixa etária dos nove 
aos 12 anos e, como afirma 
Samanta Holtz, serve “para a 
criança interior de todos nós”, 
pois traz temas como autoes-
tima, aceitação do outro e de 
si mesmo, bullying, amizade e 
mudanças.

O gênero escolhido não é a 
única novidade deste projeto. 
Ao final do livro, está disponí-
vel um plano de aula completo 
para uso em sala de aula, com 

atividades baseadas na Base 
Nacional Comum Curricular 
(BNCC), todas desenvolvidas 
pela pedagoga Andreia Civi-
tella Bede, pós-graduada em 
Alfabetização, Letramento e 
Neurociência.

O livro se encontra em pré-
-venda, com brindes e autó-
grafo da autora aos primeiros 
compradores, e a previsão de 
envio é para a metade deste 
mês de maio. 

Mais informações nas re-
des sociais da autora: @sa-
manta.holtz no Instagram ou 
@escritorasamantaholtz no 
Facebook. A venda do livro 
ocorre por meio dos links 

https://bit.ly/PreVenda-
ClubeML e https://bit.ly/Pre-
VendaShopee. 

Neste novo projeto, Samanta Holtz trata de temas 
como autoestima, aceitação, entre outros

Fotos divulgação Samanta Holtz

Ao final do livro, está disponível um plano de aula 
completo por Andreia Civitella Bede

CMSJ recebe doações de tampinhas de plástico
CAMPANHA SOLIDÁRIA

Na última semana, o Cen-
tro Médico São José (CMSJ), de 
Cerquilho, recebeu a doação 
de garrafões e caixas repletos 
de tampinhas de plástico para 
a Campanha dos Lacres e Tam-
pinhas de Plástico, que agora, 
além de arrecadar lacres de la-
tas de alumínio, também acei-
ta o novo tipo de material.

Os recicláveis foram arre-
cadados durante os últimos 
meses pela equipe do PSDB 
Mulher, de Cerquilho, que, as-
sim que soube que o CMSJ es-
tava aceitando o novo tipo de 
reciclável, fez questão de cola-
borar com a iniciativa.

As milhares de tampinhas 
de plástico foram entregues 
pelas representantes Luciane 

Northe e Soneide Pissinatti, 
sendo recebidas pela coorde-
nadora do CMSJ de Cerquilho 
Jackeline Leardini e pela coor-
denadora de Marketing, Lucia-
na Martins Formigoni.

Agora com os recursos 
oriundos da reciclagem das 
tampinhas, o CMSJ poderá aju-
dar mais pessoas e entidades, 
não só com as tradicionais ca-
deiras de rodas (que já somam 
59 doações nas cidades da re-
gião durante os mais de cinco 
anos do projeto), mas também 
com andadores, muletas, ben-
galas e demais órteses que au-
xiliam na locomoção.

Esta nova fase do projeto 
social surge em um momento 
de amadurecimento. “Nesses 

mais de cinco anos de campa-
nha conhecemos e entende-
mos melhor a necessidade das 
instituições e da população 
com dificuldade de locomoção 
e, assim, percebemos que po-
demos ajudar de mais formas. 
A cadeira de rodas continua 
sendo um importante recurso, 
mas também há pessoas ca-
rentes de muletas, andadores 
e tantos outros acessórios”, 
explicou Luciana Formigoni.

As doações podem ser fei-
tas na unidade de Tietê, na rua 
dos Expedicionários, 314, Cen-
tro; em Cerquilho, na avenida 
Presidente Washington Luiz, 
392, Centro; e em Boituva, na 
rua José Scomparim, 220, Jar-
dim Hermínia.Iniciativa contou com apoio do PSDB Mulher, de Cerquilho 

Divulgação CMSJ Cerquilho
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Plínio e Cristina Marilza e Gabi Tata e Mingo

Ana Lúcia e Roberto Durval e Rosa

Luciano e Viviane

Márcio e Cláudia

José Lauro e Jana Adriano e Camila

Cida e Bertinho Wilder e Katia Célia e Celso

Arquivo familiar Arquivo familiar Arquivo familiar

Arquivo familiar Arquivo familiar

Arquivo familiar

Arquivo familiar

Arquivo familiar Arquivo familiar

Arquivo familiar Arquivo familiar Arquivo familiar

BODAS

Em Tietê, Plínio Anacleto e Cristina Fré completaram 37 
anos de casados na quarta, 28 de abril, ao lado dos filhos Bru-
na, Ivan e Andréa, dos genros Lucas e André e das netas Ana 
Giulia, Luara e Isis. Os amigos do jornal Nossa Folha enviam 
os cumprimentos pelas Bodas de Heliodoro!

Em Tietê, Marilza Fragnani e Gabi Fragnani comemoraram 
55 anos de união na segunda, 3 de maio, com os filhos Érika e 
Ewerton, as netas Giovanna, Izabella, Ana Maria e Ana Lara, o 
genro João Walter Azevedo Ferreira e a nora Daniela Consorte. 
Recebam do Nossa Folha as felicitações pelas Bodas de Jadeíta!

Em Cerquilho, Maria Regina Saccon de Nadai (Tata) e Domin-
gos Pedro de Nadai (Mingo) festejarão 55 anos de matrimônio 
nesta sexta, 7 de maio, junto dos filhos Evaldo, Evandro, Edson 
e Elder, das noras Sílvia, Luciana e Andrea e dos netos Gustavo, 
Mariana, Beatriz e Heloísa. Parabéns pelas Bodas de Jadeíta!

Em Cerquilho, Ana Lúcia Camargo e Luiz Roberto Rosin com-
pletam 44 anos de casados nesta sexta, 7 de maio, ao lado dos 
filhos Fábio, Luís Henrique e Fernanda, da nora Aline, dos genros 
Rogério e Kleber e da família. Os amigos do Nossa Folha enviam 
os cumprimentos pelas Bodas de Pérola South Sea!

Em Cerquilho, Durval Della Torre e Rosa Grando Della Torre 
vão comemorar 39 anos de amor, lealdade e cumplicidade ama-
nhã, 8 de maio, na companhia dos filhos Robson e Jackeline e dos 
familiares. Recebam do Nossa Folha as felicitações pelas Bodas 
de Sodalita!

Em Tietê, Luciano Florian e Viviane Santos Florian completa-
rão seis anos de casados neste domingo, 9 de maio, ao lado da 
filha Maria Alice e família. 

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

Em Tietê, Márcio Faber e Cláudia Ribeiro festejarão 19 anos 
de matrimônio neste sábado, 8 de maio, na companhia das filhas 
Rafaella e Isabella e toda a família.

A equipe do jornal Nossa Folha envia ao casal os parabéns 
pelas Bodas de Kunzita!

Em Cerquilho, José Lauro de Nadai e Janadir Sanson de Nadai 
(Jana) vão comemorar 42 anos de união na segunda, 10 de maio, 
e receberão o carinho dos filhos Lucas e Nicolas, do neto Matteo, 
das noras Ana Letícia e Marjorie e familiares. Recebam do Nossa 
Folha as felicitações pelas Bodas de Espessartita!

Em Cerquilho, Adriano Luvizotto e Camila Coan festejarão 
oito anos de matrimônio na segunda, 10 de maio, na companhia 
dos filhos Luiz Henrique e Rafael e da família.

A equipe do jornal Nossa Folha envia ao casal os parabéns 
pelas Bodas de Rubelita!

Em Tietê, Maria Aparecida Amâncio Giovanetti (Cida) e Alber-
to Giovanetti Filho (Bertinho) completarão 36 anos de casados na 
terça, 11 de maio, ao lado dos filhos Felipe e Fernanda e familia-
res. Os amigos do Nossa Folha enviam os cumprimentos pelas 
Bodas de Calcedônia!

Em João Pessoa, Wilder Grando e Katia Souto vão comemorar  
31 anos de união na terça, 11 de maio, e receberão o carinho dos 
filhos Sthefany e Junior e de toda a família.

Recebam do Nossa Folha as felicitações pelas Bodas de Hid-
denita!

Em Tietê, Célia Regina Polastre Biscaro e Celso Biscaro (Ki-Es-
fiha) festejarão 36 anos de matrimônio na quarta, 12 de maio, na 
companhia dos familiares.

A equipe do jornal Nossa Folha envia ao casal os parabéns 
pelas Bodas de Calcedônia!



Em cada mãe há um coração poderoso, uma força de guerreira, um amor que perdura além da vida
César Guitte

Sexta-feira, 7 de maio de 2021 13jornalnossafolha.com.br

HOMENAGEM

Mulheres que carregam no corpo o dom da criação

No Dia das Mães, come-
morado neste domingo, 9 de 
maio, o jornal Nossa Folha 
quer homenagear todas as 
mulheres que abraçaram o 
milagre da vida e, para repre-
sentar cada um delas, princi-
palmente as profissionais da 
linha de frente de combate à 
covid-19, destacamos o com-
prometimento e o profissiona-
lismo das enfermeiras Iamara 
Redina Ferreira Neves, mãe de 
Pedro Otávio (13 anos) e Rayla 

(11 anos) e a Ana Camila de 
Cica Ciconelo Baldo, mãe de 
Pedro (19 anos) e de Isabela 
(23 anos). 

Para elas e todas as mães, 
que são leitoras deste sema-
nário, fica aqui registrada esta 
mensagem recheada de senti-
mentos positivos:

Ser mãe é carregar no cor-
po o dom da criação, a dádi-
va da vida e, no coração, um 
amor que não conhece limites 
pela vida toda.

Figueiredo

Especial

Iamara e Camila

Ser mãe é chamar para si 
a maior e mais divina das res-
ponsabilidades. É ter no colo o 
poder de acalmar, no sorriso 
o poder de confortar. Ser mãe 
é ser estabilidade e fortaleza, 
mesmo na incerteza, mesmo 
no sofrimento. Ser mãe é tudo 
isso e muito mais, mas, acima 
de tudo, é ter a capacidade de 
amar incondicionalmente os 
seus filhos!

Ser mãe é ser maior! É abra-
çar o mundo através do mila-

gre da vida. É sonhar, acredi-
tar, e é conquistar o futuro em 
todos os momentos do agora. 

Ser mãe é dar vida à vida e 
é beijar o céu com os pés na 
terra! É carregar no ventre a 
dádiva maior de toda a exis-
tência, e é cantar para seu bebê 
desconhecido, acariciar a pró-
pria barriga como se estivesse 
tocando em seu rosto.

Todos os dias devemos 
prestar homenagem às mulhe-
res que nos deram a vida!



Nesta edição, o jornal Nos-
sa Folha dá prosseguimen-
to ao pedido de moradores 
sobre as ações de combate 
à dengue em Tietê, que tem 
registrado números preocu-
pantes de casos positivos da 
doença. Portanto, munícipes 
questionaram, principalmen-
te, sobre a realização de nebu-
lização pelas ruas do Centro e 
bairros, como forma de com-
bater o mosquito Aedes ae-
gypti, transmissor da doença. 

De acordo com Centro de 
Controle de Vetores, um dos 
principais motivos do aumen-
to dos casos é a falta de cuida-
do da própria população, que 
deixa os recipientes expostos 
no quintal com água parada, 
além de jogar lixo em áreas 
veres e bueiros, provocando 
o entupimento e acúmulo de 
água. 

Sobre a nebulização em 
ruas, bueiros, cemitérios e 
áreas verdes, o Centro de 
Controle de Vetores informou 
que o município de Tietê con-
tinua a realizar a nebulização 

todos os dias úteis da sema-
na, enquanto tiver casos. “Os 
agentes de controle de veto-
res permanecem atendendo a 
população ao realizar vistoria 
e passar as orientações sobre 
os cuidados para combater a 
doença no município”, acres-
centou. 

Além disso, o Centro de 

Controle de Vetores enfatizou 
que os cidadãos devem aju-
dar na luta contra dengue ao 
evitar deixar recipientes com 
água nas residências, terrenos 
e áreas verdes. 

NÚMERO DE CASOS - Em 
Tietê, até ontem, 6 de maio, 
segundo a Vigilância Epide-
miológica, eram 635 casos 

notificados, sendo 293 deles 
confirmados, 139 descarta-
dos e 203 à espera do resulta-
do dos exames. No município, 
a maior parte dos focos do 
mosquito Aedes aegypti con-
centra-se nos bairros Paraíso 
e Bonanza. 

Em Cerquilho, a atualiza-
ção do boletim mais recente 
da dengue indica 261 suspei-
tos, 108 positivos (sendo 76 
autóctones e 32 importados) e 
30 pacientes aguardando exa-
mes. Contudo, o bairro que 
mais apresenta casos hoje é 
o Parque das Árvores, que re-
presenta cerca de 80% dos ca-
sos confirmados registrados 
até o momento.

Em Jumirim, segundo o 
último Boletim Epidemiológi-
co, foram registrados quatro 
casos de dengue, sendo todos 
importados.

No município, houve a en-
trega de repelentes, panfleto 
informativo e saco vermelho 
para recolher materiais que 
possam servir de criadouro 
do mosquito.
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LM Estética Automotiva completa o 1º ano em Tietê

SERVIÇO DE QUALIDADE

Instalada no Terras de 
Santa Maria, em Tietê, a LM 
Estética Automotiva está a 
mais de três anos no merca-
do, vinda da região de Bauru, 
e completa seu primeiro ani-
versário na Cidade Jardim. 

Sob comando de Priscilla 
Lelli e Giovanne Mastromo-
ro, a LM Estética Automotiva 
oferece lavagem detalhada, 
cristalização, polimento, vi-
trificação de faróis, selante, 
Higienização, recuperação 
da pintura e lavagens de es-
tofados, cadeiras, colchões e 
similares.

O diferencial da empresa 
é ofertar qualidade com pre-

ço justo. Trabalhando com 
marcas renomadas dos pro-
dutos utilizados, tais como: 
Doctor Shein, Cadilac, entre 
outros, com serviço de quali-
dade a preço justo.

Mais informações pelo 
WhatsApp (15)99175-3486 
ou na rua Pedro Piloto, 230, 
Terras de Santa Maria, em 
Tietê.

Pensou em detalhes, pen-
sou LM Estética Automotiva!

Os documentos necessários para o momento da imunização são o comprovante de endereço, RG e CPF

COVID-19

Pessoas com 60 anos completos são vacinadas hoje

Com a chegada de novas 
doses de vacina contra a co-
vid-19, a Secretaria Municipal 
de Saúde e Medicina Preventi-
va de Tietê comunicou que a 
vacinação para pessoas da fai-
xa etária de 60 anos ocorrerá 
nesta sexta, 7 de maio, no gi-
násio de esportes “Acácio Fer-
raz”, das 8 às 12 horas, para 
os nascidos entre os meses de 
janeiro e junho e, das 13 às 16 
horas, para os nascidos entre 
julho e dezembro. 

Os documentos necessá-
rios para o momento da vaci-
nação são o comprovante de 
endereço, RG e CPF. A dispo-
nibilidade de vacinas é até aca-
bar o estoque.

No município de Cerqui-
lho, desde segunda, 26 de 
abril, o Centro Municipal de 
Eventos “Cidade das Rosas e 
dos Tropeiros” é o ponto fixo 
de drive-thru da vacina con-
tra a covid-19, funcionando 

de segunda a sexta, alterando 
apenas os grupos prioritários 
que serão atendidos. Portan-
to, nesta sexta, 7 de maio, das 
8h30 às 12 horas e das 13h30 
às 16h30, haverá distribuição 
da primeira dose para pessoas 
com 60 anos completos . 

É importante frisar que, no 
momento da segunda dose, 
devem ser apresentados, obri-
gatoriamente, um documento 
pessoal com foto e a Cartei-
ra de Vacinação contra a Co-
vid-19. 

Também cabe lembrar que 
prossegue a Campanha Vacina 
contra a Fome, sendo possível 
doar um quilo de alimento não 
perecível para ajudar as famí-
lias em situação de vulnerabi-
lidade social. Esta doação é vo-
luntária e será utilizada para 
montar cestas básicas para 
pessoas carentes.

PRÉ-CADASTRO - Com a 
chegada das vacinas da Fio-

cruz ontem, 6 de maio, pode-
rão se vacinar pessoas que te-
nham 60, 61 e 62 anos, sendo 

que o pré-cadastro da vacina 
contra a covid-19 no Estado de 
São Paulo também deve ser fei-

to pelo WhatsApp. Para preen-
cher o formulário por meio do 
aplicativo, é necessário man-
dar mensagem para o seguinte 
número (11)95220-2923.

VACINÔMETRO - Confor-
me vão chegando novas doses 
das vacinas contra a covid-19 
enviadas pelo Governo do Es-
tado, Tietê, Cerquilho, Laran-
jal Paulista e Jumirim seguem 
avançando na imunização da 
população. 

Em Tietê, até ontem, 6 de 
maio, somando todo o públi-
co-alvo da vacinação, 11.098 
doses já tinham sido apli-
cadas; em Cerquilho, eram 
11.421; em Laranjal Paulista, 
8.223; e em Jumirim, 760. Es-
tes dados foram publicados 
na página do Vacinômetro do 
Governo Estadual. 

Importante ressaltar, ain-
da, que os números relaciona-
dos aos municípios paulistas 
podem ser acompanhados 

diretamente no site vacinaja.
sp.gov.br/vacinometro.

BOLETIM EPIDEMIOLÓGI-
CO - Novos números relaciona-
dos à covid-19 foram divulga-
dos pelas Secretarias de Saúde 
de Tietê, Cerquilho, Jumirim e 
Laranjal Paulista. 

Até esta quinta, 6 de maio, 
Tietê registrava 2.136 casos e 
tinha 2.008 curados e 65 em 
recuperação. A quantidade de 
mortes era de 59.

Já Cerquilho acumula-
va 3.817 casos confirmados, 
3.447 curados e 283 em recu-
peração. O número de mortes 
seguia em alta com 87 óbitos.

No município de Jumirim, 
os casos de covid-19 somavam 
317 pessoas, tendo 305 cura-
dos e cinco mortes.

Já a cidade de Laranjal Pau-
lista registrava 3.950 casos, 
com 3.341 pacientes curados, 
547 em recuperação e 62 óbi-
tos.

Divulgação

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

Para surpreender, presentear com bom 
gosto e comemorar esta linda data,

venha para Vino di Vita. 
Tem sorteio e brinde. Imperdível.

DIA DAS MÃES MAIS ESPECIAL 

COM Vino di Vita

Em Tietê, até ontem, 6 de maio, 11.098 doses 
já tinham sido aplicadas

Tietê, até ontem, 6 de maio, segundo a Vigilância 
Epidemiológica, eram 635 casos notificados

Proprietários
Giovanne Mastromoro

e Priscilla Lelli

Divulgação

1ª Fase da Campanha 
termina nesta segunda

GRIPE

A primeira etapa da Cam-
panha de Vacinação contra 
a Gripe será encerrada nesta 
segunda, 10 de maio, com a 
imunização de crianças de seis 
meses e menores de seis anos, 
gestantes, puérperas (até 60 
dias após o parto), população 
indígena e trabalhadores da 
Saúde, que precisam apresen-
tar a caderneta de vacinação 
da covid-19.

A partir da terça, 11 de 
maio, até 8 de junho, ocorrerá 
a segunda fase da campanha, 
com objetivo de vacinar idosos 
com 60 anos ou mais e a pro-
fessores

Em Tietê, neste período, a 
vacinação às segundas será no 
horário das 13 às 15h30 e, nos 
demais dias da semana, das 8 
às 15h30. Cabe ressaltar que a 
imunização é feita nas Unida-
des Básicas de Saúde (UBSs) de 
cada bairro, com exceção do 
Bonanza, a qual deverá ser re-
alizada nas UBSs do São Pedro 
e Povo Feliz.

Em Cerquilho, a Vacinação 
contra a Gripe ocorre de se-
gunda a sexta, das 7 às 11 ho-

ras e das 13 às 16 horas, nas 
UBSs, exceto na do bairro São 
Francisco.

No município de Jumirim, 
o atendimento é realizado de 
segunda a sexta, das 7h30 às 
11 horas e das 12 às 16 horas, 
na UBS “Braziliano Poggi”, lo-
cal da vacinação. 

Vale lembrar que a terceira 
fase, que compreende de 9 de 
junho a 9 de julho, contempla-
rá pessoas com comorbidades, 
indivíduos com deficiência 
permanente, caminhoneiros, 
trabalhador de transporte co-
letivo e rodoviário, além de 
trabalhadores portuários, for-
ças de segurança e salvamen-
to, funcionários do sistema de 
privação de liberdade, presidi-
ários e adolescentes e jovens 
em medidas socioeducativas. 

As Secretarias informam 
que as pessoas que estão no 
grupo prioritário da vacina 
contra a gripe e contra a co-
vid-19 devem dar prioridade à 
imunização contra a covid-19 
e respeitar o intervalo mínimo 
de 14 dias (antes e depois) en-
tre as aplicações.

Centro de Vetores informa que nebulização 
ocorre todos os dias

DENGUE

MiauJude constata aumento do abandono de cães e gatos Secretaria ainda não tem 
informação sobre concessão

EFEITO DA PANDEMIA CIDADÃO-REPÓRTER

Instalada em Tietê, a ONG 
MiauJude constatou que, du-
rante a pandemia da covid-19, 
houve um aumento no núme-
ro de animais abandonados 
tanto no município quanto na 
região. 

“Os abandonos aumenta-
ram significativamente. No 
começo da pandemia tivemos 
muitas adoções, pois, as pes-
soas perceberam que ficavam 
muito sozinhas, porém, de-
pois de um tempo, a situação 
se reverteu e animais idosos, 
doentes e ninhadas acabaram 
sendo prejudicadas e, conse-

quentemente, os custos da 
ONG também se elevaram”, 
comentou a vice-presidente da 
entidade, Thais Casagrande.

 A ONG MiauJude tem por 
objetivo o resgate e acolhi-
mento dos animais abando-
nados nas ruas e que sofrem 
maus-tratos, além de contar 
com acompanhamento assí-
duo com veterinários da re-

gião, que prestam serviços ao 
projeto e fazem todos os exa-
mes necessários. “Atualmente, 
a ONG não possui um local 
próprio para os animais, po-
rém possui uma parceria com 
o Hotel Monte Sião, destinado 
para animais e localizado em 
Tietê, onde os cães e gatos são 
mantidos até a adoção. Como 
o projeto não possui capital 

fixo, não tem condições para 
resgatar todos os animais de 
rua”, lamentou Thais Casa-
grande.

 A MiauJude é um órgão so-
cial sem fins lucrativos, com-
posto por um grupo indepen-
dente de pessoas que lutam 
pelo direito e proteção ani-
mal, visando todo o conforto, 
bem-estar e cuidado. Além do 
amparo aos animais, também 
presta serviços de verificação 
de denúncias e ligação com a 
Polícia Civil, além de castração 
com campanhas de conscienti-
zação.

As obras de revitalização 
da avenida Fernando Costa 
(Beira-Rio), em Tietê, foram 
alvo de questionamentos, prin-
cipalmente, sobre a concessão 
dos quiosques que estão sen-
do construídos na referida via. 

De acordo com a Secretaria 
Municipal de Obras, as melho-
rias na Beira-Rio contemplam 
a execução da calçada, insta-
lação de playground, módulos 
de floreiras e módulos de pra-
ça de alimentação, com pre-
visão de término em agosto 
deste ano. 

“Estamos ansiosos para 
a inauguração, mas também 
apreensivos para que o local 
seja, de fato, desfrutado em 
sua totalidade pelos morado-

res e visitantes”, disseram os 
cidadãos.

Os mesmos também apre-
sentaram dúvidas sobre como 
seria a concessão dos quios-
ques a comerciantes. “Será por 
meio de chamamento público 
a instalação de comerciantes 
que tenham interesse pelos 
pontos?”, perguntaram. 

Em relação aos quiosques, 
munícipes questionaram como 
será realizado o processo para 
que comerciantes possam se 
instalar no local. Contudo, a 
Secretaria Municipal de Obras 
informou que ainda não pos-
sui informação a respeito. “A 
Secretaria recebeu ligações de 
interessados e transferiu para 
a Administração”, comunicou.

Melhorias estão com previsão de término
para agosto deste ano

César Guitte

Divulgação

Divulgação



Sexta-feira, 7 de maio de 2021 15jornalnossafolha.com.br

Dor alguma é fielmente 
imaginável até ser, de fato, 
sentida. Na pele, na cabeça, 
no peito, em corpos e vidas 
inteiras. Em Tietê, desde o 
início da pandemia da co-
vid-19 em março do ano pas-
sado, dezenas de famílias já 
conhecem, com propriedade, 
uma angústia que tem afeta-
do o Brasil e o mundo todo 
- a das mortes causadas pelo 
novo coronavírus, que se es-
palha rápido, invisível e, mui-
tas vezes, de forma letal, in-
felizmente.

Uma das milhares de vida 

perdidas para a covid-19 foi 
Antonio Valdir Scarel, o po-
pular Tatu, falecido na quin-
ta, 29 de abril, e sepultado 
no dia seguinte no Cemitério 
Municipal de Tietê.

Torcedor fanático do Pal-
meiras, este tieteense nasceu 
em 25 de novembro do ano 
de 1961, sendo filho de Plínio 
Scarel e de Maria de Guirado 
Gimenes Scarel, além de ir-
mão da Valdete.

Tatu trabalhou na profis-
são de operador de máquina 
durante 43 anos da sua vida, 
sendo funcionário da empre-
sa Indusparquet.

No esporte, jogou no Co-
mercial Futebol Clube, no 
Esporte Clube Gargalo, entre 
outras equipes do município, 
mas ficou conhecido mesmo 
na época em que desempe-
nhou a função de árbitro de 
futebol por cerca de 15 anos. 
Reconhecido por seu estilo rí-
gido nos gramados, fora dele 
era uma figura carismática e 
de bem com a vida.

Casado com Nilceia Regi-
na Coan Scarel desde 30 de 
julho do ano de 1988, além 
da esposa, deixou os filhos 
Vinícius Coan Scarel e Tiago 
César Scarel, que é casado 
com Talita, e dois netos Lo-
renzo Gabriel e Nicole Vitó-
ria.

Quando o assunto é bon-
dade infinita, dedicação e 
gentileza às pessoas, os fami-
liares e amigos do homenage-
ado são unânimes ao afirmar 
que Tatu era simplesmente 
um ser humano igualmente 
impressionante. Prezava pe-
las amizades sinceras e por 
uma boa conversa.

Nesse momento de dor 
e despedida, o jornal Nossa 
Folha se solidariza com a es-
posa e os filhos do saudoso 
esportista, lamentando que, 
nesta jornada de luta contra 
a covid-19, assim como Tatu, 
muitos, infelizmente, não ob-
tiveram a cura e faleceram, 
apesar de todos os esforços. 
Essas pessoas deixam muita 
saudade nos corações daque-
les que ficam.

O eco da morte traz um 
grande silêncio e, no caso da 
covid-19, uma interrogação 
que não cessa e apenas con-
firma que somos realmen-
te finitos, e a finitude vem 
disfarçada de vírus. “Foram 
tantos pedidos para que você 
ficasse bem, mas a sua con-
versa com Deus e o motivo da 
sua partida serão sempre um 
segredo entre o céu e a terra 
ou entre você e o Divino Cria-
dor. Até um dia!”, escreveu a 
família.

Ao receber a notícia de 

sua morte, os esportistas 
do Esporte Clube Gargalo se 
solidarizaram por meio da 
seguinte mensagem neste 
momento de adeus: “Nos úl-
timos tempos, a vida tem nos 
mostrado que não devemos 

perder a chance de demons-
trar o que sentimos, de aplau-
dir quem admiramos, de ser 
o que quisermos ser. Nos últi-
mos dias, a vida tem nos mos-
trado que mais do que nunca 
devemos ter coragem para 

viver, se entregar de verdade, 
de não guardar mágoas, de 
preservar e transmitir apenas 
sentimentos bons, ou seja, o 
nosso lado luz, a nossa mais 
perfeita versão de amor. Des-
canse em paz, Tatu”.

Fotos arquivo familiar e acervo Gargalo

Ex-atleta e árbitro de futebol morre aos 59 anos
HANDEBOL

Antonio Valdir Scarel, conhecido como Tatu, deixou a esposa Nilceia, os filhos Vinícius e Tiago, além dos netos Lorenzo Gabriel e Nicole Vitória

Tatu era torcedor
do Palmeiras

Lavínia Rodrigues sonha ser uma estrela do esporte
O jornal Nossa Folha pros-

segue com a série de entrevis-
tas com as atletas do voleibol 
de Tietê, treinadas por Gera 
Foltran. Por ordem de sorteio, 
a trigésima nona entrevistada 
é a Lavínia Nicolosi Rodrigues.

Nascida em 20 de janeiro 
de 2008, esta tieteense é filha 
da Samanta Nicolosi Rodrigues 
e do Claudinei Rodrigues. Tem 
dois irmãos: Fabrício e Enrico 
Nicolosi Rodrigues.

Estuda no Colégio Absolu-
to Anglo e, como iniciante no 
voleibol, atua em todas as po-
sições na quadra e ainda não 
possui títulos. Seu ídolo do vo-
leibol é o ex-jogador Bernard 
Rajzman.

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

LAVÍNIA - “Sempre há limi-
tes. Eu não conheço os meus” 

- Usain Bolt.

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

LAVÍNIA - Eu comecei no 
voleibol em agosto do ano de 
2019. Tive influência da minha 
amiga, que também joga volei-
bol e me influenciou muito.

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

LAVÍNIA - Acredito que 
não pode se afirmar que tem 
que haver apenas qualidade 
para ser atleta do voleibol. 
Entendo que é necessário ter 
a força de vontade e a paixão 
pelo esporte.

NOSSA FOLHA - Uma lem-
brança feliz nas quadras?

LAVÍNIA - Como sou da 
categoria Iniciante, não tenho  

muitas lembranças, mas, em 
breve, pretendo colecionar 
momentos marcantes em qua-

dra, com certeza.

NOSSA FOLHA - Um mo-

mento desanimador em qua-
dra?

LAVÍNIA - Estar nas qua-
dras nunca me deixou desani-
mada, nem para o treino. Vejo 
essa experiência como um mo-
mento muito especial. Além 
disso, como sou da categoria 
Iniciante, ainda não tenho um 
momento desanimador.

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

LAVÍNIA - Gera me ensi-
nou tudo, tudo mesmo. O que 
sei sobre voleibol devo a ele, 
que é um ótimo professor e 
faz de tudo para que sejamos 
a nossa melhor versão.

NOSSA FOLHA - Quem é o 
seu maior adversário?

LAVÍNIA - Particularmente, 
não tenho adversário.

NOSSA FOLHA - O que é 

preciso para ser uma estrela 
do voleibol?

LAVÍNIA - Para você ser a 
estrela do voleibol, é necessá-
rio força de vontade. Se tiver 
isso, com certeza, poderá se 
tornar uma estrela.

NOSSA FOLHA - O que tem 
aprendido com a pandemia?

LAVÍNIA - Eu aprendi que 
sonho algum seu vai se reali-
zar se você ficar sentado no 
sofá. Seja forte! Faça o que te 
proporciona felicidade. Corra 
atrás dos seus sonhos que um 
dia eles vão chegar.

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

LAVÍNIA - Eu não consigo 
escolher um entre os meus so-
nhos, mas acredito que seria 
viajar o mundo e me tornar 
uma estrela do voleibol.

Pedro Canatelli Biscaro é o 
trigésimo quinto entrevistado 
do jornal Nossa Folha na série 
especial dedicada aos atletas 
do handebol, comandados pe-
los treinadores Fábio Vidotto 
Beloto e Gustavo Prado. 

Conhecido como Pedrão, o 
atleta nasceu, em 25 de outu-
bro de 2006, em Piracicaba. É 
filho da Tatiane Rapete Cana-
telli Biscaro e do Marcos An-
tônio Cardia Biscaro e tem um 
irmão.

Estuda no Colégio Gradual 
e, no handebol, joga na posi-
ção de pivô pela categoria Ca-
dete. Entre os títulos conquis-
tados estão: 

2018 - Campeão da Liga 
de Handebol do Estado de São 
Paulo pela categoria Mirim.

2019 - Campeão da Liga 

de Handebol do Estado de São 
Paulo (Lhesp), pela categoria 
Infantil.

NOSSA FOLHA - Enquanto 
atleta, como você se define?

PEDRO - Eu me defino 
como uma pessoa dedicada e 
que busca melhorar jogo após 
jogo.

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

PEDRO - Meu início na 
equipe foi por influência do 
professor de Educação Física, 
Ricardo, quem me apresentou 
o esporte.

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

PEDRO - O que eu mais 
amo é quando eu consigo aju-
dar, de alguma forma, a minha 
equipe. E o que mais odeio é 
quando as jogadas não se en-
caixam. 

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

PEDRO - Um dos maiores 
desafios deste esporte é con-
trolar o nervosismo e conciliar 
os estudos e o handebol.

NOSSA FOLHA - Qual é a 
importância dos treinadores 
Fábio Vidotto Beloto e Gusta-
vo Prado?

PEDRO - Fábio e Gustavo 
sempre nos apoiam dentro e 
fora das quadras. Ambos, com 
grandes experiência, passam 

para nós bastante conheci-
mento.

NOSSA FOLHA - Qual 
oportunidade o handebol lhe 
proporcionou?

PEDRO - O handebol me 
proporcionou novas amiza-
des, experiência de trabalhar 
em grupo e uma sensação úni-
ca ao entrar em quadra.

NOSSA FOLHA - Quais ex-
pectativas você tem em rela-
ção às competições em um 
cenário pós-pandemia?

PEDRO - Eu acredito que, 
após passar a pandemia da co-
vid-19, vamos voltar a treinar 
com foco e dedicação, além de 
pegar firme no propósito de 
retornar os jogos com toda in-
tensidade.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Para Pedro, a experiência de trabalhar em grupo é especial

VOLEIBOL

HANDEBOL

Pedro é filho do casal Tatiane e Marcos Antônio 
e estuda no colégio Gradual

Lavínia é iniciante e atua 
em todas as posições 

GARGALO NO CAFÚ DA RECRÊ EM 1991
Em pé: Anderson Simão, Valmir Giacomazzi, Nelsinho Módolo, Sidney Bertola,

Leandro Ghizzi e Gerson Butignoli.
Agachados: Paulo Garcia, Valdir Scarel (Tatu), Serginho Gomes Paes,

Lúcio Dal Pozzo e Carlinhos Arcangeleti
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Onde Anda Você? Édie Honório

Fotos acervo Nossa Folha e Antonio Angelo Pires Tavares

O tieteense Antonio An-
gelo Pires Tavares, filho de 
Angelo de Almeida Tavares e 
Candida Pires de Campos Ta-
vares, nasceu em 7 de maio 
de 1938, na Vila São Geraldo.

O palmeirense e irmão de 
Benedito Carlos Pires Tavares 
(Nenê) e de José Elias Pires 
Tavares estudou até o 5º ano 
na escola “Luiz Antunes”.

Por meio da sua avó ma-

terna, dona Estelita Pires de 
Campos, casada com Elias de 
Campos, ainda bem jovem, 
Tavares teve a primeira opor-
tunidade de emprego na Grá-
fica Pires, de propriedade de 
Antonio José Pires (Toninho), 
sobrinho de dona Estelita. Ali 
permaneceu por 12 anos.

Foi proprietário do Serviço 
de Alto-falante A Voz de Tie-
tê, sucesso absoluto na praça 
dr. Elias Garcia na década de 
1960. Neste período, à noite, 
Tavares e João Carlos Lucia-
no tocavam canções, a pedi-
do dos frequentadores. Estes, 
por sua vez, ofereciam músi-
cas para seus pares. 

O Serviço de Alto-falante A 
Voz de Tietê também chegou 
a transmitir a sessão ordiná-
ria da Câmara Municipal e o 
programa Cidade contra Ci-
dade, marco de audiência na 
época em que televisão ainda 
era em branco e preto. Aliás, 
esse programa, sob o coman-
do de Silvio Santos, em 1969, 
na TV Tupi, perdeu por ape-
nas um ponto na medição da 
audiência para a chegada do 
homem à Lua, tamanho era 
seu sucesso.

Na década de 1970, traba-
lhou no Sistema Gráfico e Pu-

blicitário (Sigrapel) ao lado do 
cônego Lúcio Floro Graziosi, 
então pároco da Santíssima 
Trindade, e, depois, com o 
empresário Angelo Pasquotto.

Nesta mesma época, inau-
gurou A Musical, loja que 
alcançou sucesso de vendas 
de vinil, também conhecidos 
como Long Play (LP), até che-
gar o declínio da indústria fo-
nográfica.

Casou-se com Jeny Vol-
pato Tavares (in memoriam) 
em 16 de setembro de 1961 e 
com ela teve três filhos: Sérgio 
(contador casado com Vânia), 
Sidnei (diretor-financeiro ca-
sado com Roberta) e Simone 
(ex-bancária casada com Evan-
dro). Tem seis netos: Murilo, 
Rafael, Fernando, Giovana, 
Lucas e Vinicius e um bisneto 
chamado João Henrique, filho 
de Murilo e Fabiana.

No esporte das décadas de 
1950 e 1960, Tavares foi go-
leiro e chegou a atuar no Juve-
nil do América Futebol Clube, 
no time do Sorocabana e do 
Comercial Futebol Clube. Des-
se período, nutre eterna grati-
dão junto ao Vermelhinho da 
Barra Funda e aos treinadores 
Joãozinho Piovezani e Fran-
cisco Pietrobon (Chico Panca 

ou Chico Sapateiro), ambos 
falecidos.

Tavares lembra que, na 
sua época, o estádio “Guerino 
de Leziér Vidotto”, ainda era 
um simples campo e, muitas 
vezes antes do treino, os ajus-

tes na cerca eram feitos pelos 
próprios atletas. Estes foram 
relatos de velhos tempos, be-
los dias!

PIADINHA DA SEMANA -
O marido perguntou para a 
mulher:

- “Querida, quando eu 
morrer você vai chorar mui-
to?”

Ela respondeu:
- “Claro, meu amor! Você 

sabe que eu choro por qual-
quer coisa!”

Antonio Angelo Pires 
Tavares foi goleiro

AMÉRICA FUTEBOL CLUBE - 1952
Em pé: Maurão, Luiz Amaral, Mucini, Gilmar, Cuti, Otácilio Rui, Tavares

e Joãozinho Piovezani. Agachados: Tinole Piloto, Pedro Paulo Demartini,
Ivo Nitrini, Pindacoema e Flávio Bonadia

Seguem abertas as inscrições 
para a Oficina de Artesanato

EM JUMIRIM

Continuam abertas as 
inscrições para a Oficina de 
Artesanato do Centro de Re-
ferência de Assistência Social 
(Cras), de Jumirim. Trata-se 
de um projeto que permite 
aulas online para todas as fai-
xas etárias da população. 

Para se inscrever, basta 
ser morador ou moradora da 
cidade e enviar mensagem de 
texto ou áudio para o WhatsA-
pp (15)98127-6494 informan-
do o nome completo, idade, 
endereço, foto do comprovan-
te de endereço (trabalhador) e 
todo da carteirinha do pré-na-
tal (gestante).

De acordo com o Cras, as 
vagas são limitadas e os mate-
riais para a execução das ativi-
dades serão disponibilizados 
ao usuário. 

Às terças, a Oficina de Ar-
tesanato contará com partici-
pação de alunos de oito a nove 
anos, das 8h30 às 9h30; de 10 
a 11 anos, das 10 às 11 horas; 
adolescentes de 14 a 18 anos, 
das 13h30 às 14h30; de mais 

60 anos, das 15 às 16 horas; 
trabalhadores, das 17h30 às 
18h30; e trabalhadores, das 
19 às 20 horas.

Às quartas, das 8h30 às 
9h30, haverá oficina para pes-
soas com mais de 60 anos; 
das 10 às 11 horas, gestantes; 
das 13h30 às 14h30, jovens 
de 19 a 29 anos; das 15 às 16 
horas, pessoas acima dos 60 
anos; das 17h30 às 18h30, 
pessoas de 30 a 59 anos; e 
também das 19 às 20 horas, 
trabalhadores.

COMUNICADO OFICIAL - 
A Prefeitura de Jumirim, por 
meio da Secretaria de Promo-
ção e Desenvolvimento Social, 
contrata costureira(o) para 
fazer parte da equipe como 
oficineira(o).

Os requisitos são ser pró-
-ativo, criativo e que pos-
sua técnicas de costura para 
apoiar as oficinas online. O 
email é fusol@jumirim.sp.gov.
br. Envie currículo e a propos-
ta financeira para pretensão 
da vaga.

Cidade oferece capacitação 
para elaboração de projetos

ÁREA CULTURAL

A Secretaria de Educação e 
Cultura de Cerquilho oferece 
curso 100% gratuito com obje-
tivo de fortalecer o setor pro-
dutivo da cultura no municí-
pio e auxiliar a classe artística. 

“Cerquilho é um polo de 
artistas com histórias e muito 
talento, sendo assim, o Poder 
Público tem por responsabili-
dade auxiliar na formação e na 
inserção de todos no mercado 
de trabalho cultural, além de 
continuar investindo no cres-
cimento da cultura local que 
se concretiza também através 
do novo Espaço Cultural e do 
futuro Museu Municipal”, co-
mentou o secretário municipal 
Waldivino Grisotto. 

Portanto, desde segunda, 
3 de maio, estão abertas as 
inscrições para o curso se-
mipresencial de elaboração e 
desenvolvimento de projetos 
culturais com foco no Progra-
ma de Ação Cultural do Go-
verno do Estado de São Paulo 
(ProAC) 2021.

As vagas para a capacitação 

são limitadas, sendo 20 alunos 
por turma, e a inscrição deve 
ser feita até hoje, 7 de maio, às 
12 horas, por meio do formu-
lário eletrônico: encurtador.
com.br/hHY59. Os inscritos 
participarão de quatro módu-
los de curso com abordagens 
desde a elaboração e gestão 
até execução, totalizando 12 
horas de encontro. 

O curso tem uma aborda-
gem teórica e prática onde os 
artistas já poderão iniciar a es-
crita de seus projetos visando 
ProAC 2021 com supervisão e 
consultoria especializada. Os 
encontros práticos, bem como 
os módulos iniciais, serão mi-
nistrados pelo especialista em 
elaboração de projetos profes-
sor Davi Lima, ator, diretor, ar-
te-educador e pesquisador.

A organização orienta que 
associações, grupos, coletivos 
e empresas culturais inscre-
vam somente um participante 
para possibilitar que mais pro-
jetos sejam inseridos e desen-
volvidos no município.

Comunidades celebram 
padroeiros em maio

CERQUILHO E TIETÊ

Em Cerquilho, prossegue a 
Novena em Louvor a Nossa Se-
nhora de Fátima pela Paróquia 
São José. A programação será 
transmitida ao vivo pela pági-
na do Facebook da Paróquia 
São José. 

Até este sábado, 8 de maio, 
às 19h30, na igreja da padroei-
ra, na Vila São José, terá o terço 
presencial e, neste domingo, 9 
de maio, Dia das Mães, haverá 
missa às 8h30. 

Na segunda, terça e quarta, 
10, 11 e 12 de maio, às 19h30, 
ocorrerá missa e, na quinta, 13 
de maio, às 19h30, também 
haverá missa solene. 

EM TIETÊ - Com o tema 
“Santíssima Trindade: poder 
que nos sustenta, luz que dis-
sipa as trevas, amor que nos 
une num só coração”, a nove-
na e a solenidade em louvor à 
padroeira de Tietê ocorrerão 
de 21 a 30 de maio. 

De 21 a 29 de maio, sem-
pre às 19 horas, será realizada 
novena e, na solenidade, ocor-
rerão missas às 8, às 10 e às 

19 horas. 
A programação está sob 

responsabilidade da Paróquia 
Santíssima Trindade, que tem 
transmitido as celebrações ao 
vivo pela página no Facebook. 

Treinamento online ocorrerá 
de 10 a 19 de maio

VAREJO DA MODA

Em parceria com a Prefeitu-
ra de Cerquilho, o Empreenda 
Rápido e o Governo do Estado, 
o Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae) promove o programa 
Sebrae Aprimora Varejo da 
Moda, que é um treinamento 
online com certificado. 

As inscrições já estão aber-
tas e os interessados podem 
se inscrever pelos telefones 
(15)3284-4506 e 3384-5652, 
pelo e-mail sebraeaqui.ester@
cerquilho.sp.gov.br ou através 
do WhatsApp (15)99845-0132. 

As palestras ocorrerão das 
19 às 21 horas, conforme a se-
guinte programação: 

Segunda - 10 de maio: pa-
lestra masterclass com Alice 

Ferraz, mentora em Marketing 
Digital para Moda; 

Terça - 11 de maio: ten-
dências e desafios da Moda; 

Quarta - 12 de maio: pre-
sença digital - estratégias para 
se relacionar com clientes; 

Quinta - 13 de maio: estra-
tégias e oportunidades para 
ser mais competitivo; 

Segunda - 17 de maio: de 
empreendedor a gestor, de-
senvolvendo competências e 
comportamentos de sucesso; 

Terça - 18 de maio: conhe-
ça o crédito certo para seu ne-
gócio;

Quarta - 19 de maio: colo-
cando a casa em ordem - como 
participar das consultorias do 
Sebrae Aprimora.

Prefeitura de Jumirim 
abre Processo Seletivo

ESTAGIÁRIOS

Em Jumirim, a Prefeitura 
abriu inscrições para o Proces-
so Seletivo para contratação 
de estagiários para os níveis 
Médio, Técnico e Superior. Po-
dem participar estudantes dos 
cursos de Técnico Agrícola, 
Engenharia Florestal, Técnico 
em Enfermagem, Enfermagem, 
Técnico em Administração, 
Letras, Pedagogia, Técnico em 
Edificações, Comunicação/
Marketing, Gestão Pública, 
Educação Física, Técnico de 
Informática, Direito, Adminis-
tração e Ensino Médio a partir 
de 16 anos. 

As inscrições poderão ser 
realizadas, gratuitamente, até 
terça, 11 de maio, através do 
link disponível no site jumirim.
sp.gov.br. 

Já a prova será aplicada no 
sábado, 15 de maio, às 9 horas, 
na Escola Municipal de Educa-
ção Básica (Emeb) “Governa-
dor Mário Covas Júnior”, com 
questões sobre Matemática e 
Português. Poderão inscrever-
-se estudantes matriculados 

em faculdades públicas ou 
particulares de cursos supe-
riores e escolas de Ensino Mé-
dio e Técnico, devendo o curso 
superior ser reconhecido pelo 
Ministério da Educação.

O estágio terá a duração 
de um ano e poderá ser pror-
rogado uma única vez, sempre 
limitado ao término ou inter-
rupção do curso. A carga ho-
rária será de seis horas diárias, 
30 horas semanais, ou de qua-
tro horas diárias, 20 horas se-
manais, em horário comercial, 
das 7 às 18 horas. O estagiário 
residente/domiciliado em ou-
tro município terá direito ao 
auxílio-transporte.

No dia da prova, o candida-
to deverá portar o RG original 
(caso menor de idade, levar 
cópia do RG e CPF do respon-
sável), lápis, borracha e caneta 
azul ou preta. O resultado fi-
nal do processo seletivo será 
divulgado, em 20 de maio, no 
Diário Oficial do Município, 
disponível no site jumirim.sp.
gov.br.

Divulgação Divulgação

“Cerquilho Limpa” divulga 
cronograma deste mês 

CAMPANHA

Neste mês de maio tem 
continuidade a Campanha Cer-
quilho Limpa, que tem como 
objetivo oferecer ao cidadão 
mais uma forma de descarte 
correto e gratuito de materiais 
inertes, como armários, guar-
da-roupas, sofás, colchão e ro-
çagem de gramas e limpeza de 
jardins.

Hoje, 7 de maio, a equipe 
de coleta estará no Di Napoli 
I, II e III; São Francisco I, II e III; 
Fiesp; Nova Cerquilho e Jardim 
Aliança até a rua São José. 

De 10 a 14 de maio, a cam-
panha ocorrerá no Jardim 
Aliança, Cidade Jardim, Águas 
Claras, CDHU, Residencial Se-
bastiani, Vila Pedroso, Domin-
gos Grechi, Taquaral, Distrito 
Industrial e Capoava.

De 17 a 21 de maio, será a 
vez dos bairros Città Bellucci, 
Cattai, Módena, Corrocher, Re-
canto do Sol, Recanto das Ro-
sas, Jardim Itália, Real Parque, 
Flamboyant; Portal dos Pilares, 
Jardim Esplanada e Centro (da 
linha do trem sentido Nova 

Cerquilho).
Por fim, de 24 a 28 de 

maio, a coleta de inservíveis 
atenderá os Residenciais São 
Luiz, Vila São José, Paradiso, 
Green Ville, Parque das Árvo-
res, Parque Alvorada, Vale do 
Sol, Galo de Ouro, Recanto da 
Colina, Colina I e II; Vila Nossa 
Senhora de Lourdes, Cecap e 
Centro (da linha do trem sen-
tido Galo de Ouro).

Para descarte de eletro-
eletrônicos, pneus, lâmpadas, 
celulares, baterias e chapas 
de raio-X, leve a um ecoponto 
fixo de descarte gratuito. Já os 
itens de material plástico ou 
outro produto reciclável de-
vem ser descartados na coleta 
da Cooperativa de Reciclagem 
- Recerq, do saco verde.

Já o recolhimento de resí-
duos de podas e cortes de ár-
vores de área particular só será 
feito se a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente (Saama) ti-
ver autorizado a realização do 
serviço. Mais informações pelo 
WhatsApp (15)99680-5417.
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especial 62 anos

Este semanário já registrou os principais fatos que formam a nossa história desde 10 de maio de 1959, quando publicou sua primeira edição

MEMÓRIA HISTÓRICA

Jornal Nossa Folha completa 62 anos de fundação
Fotos acervo Nossa Folha

O jornal Nossa Folha nas-
ceu em 10 de maio de 1959, 
quando o cônego Lúcio Flo-
ro Graziosi, pároco de Tietê, 
apresentava o primeiro núme-
ro do semanário que surgia 
disposto a servir à coletividade 
tieteense. 

Passada esta data, são 62 
anos e deve-se recordar que 
a equipe, naquela época, era 
formada por Antonio Angelo 
Pires Tavares, Ademar Máchia, 
José Rubens Bonadia, Isnard 
Bonadia, Luiz de Campos Pa-
ladini, Tarciso Roberto Correia 
de Almeida (Bijau), José Ma-
zzucatto e, como colaborado-
res, tinham Joffre Martins Vei-
ga, Ubaldo Bergamin e Orsine 
Rodrigues de Paula.

Os primeiros passos foram 
dados na rua do Comércio e, 
posteriormente, no prédio do 
Asas. Na sua primeira edição, 
o comentário era sobre a ins-
talação de uma emissora de 

rádio, sonho que foi realizado, 
anos mais tarde, com a Rádio 
Nova Regional.

Em 1974, o saudoso empre-
sário Angelo Pasquotto tomou 
posse junto ao Nossa Folha, 
sendo proprietário até 1979, 
quando este jornal ganhou as 
honras como o semanário de 
maior credibilidade na região. 
Nesta época, foi fundado o 
Sistema Gráfico e Publicitário 
Ltda. (Sigrapel). 

Em 1979, Iracema Mon-
din Ferreira adquiriu o Nossa 
Folha com a participação do 
irmão Orlando Mondin, e a re-
dação começou a funcionar na 
rua Antonio Nery.

Em 2006, o grupo Cybelar 
passou a responder pelo jor-
nal, através dos diretores Fla-
viana Pasquotto e Angelo Pas-
quotto Junior.

Em 2020, em virtude da 
pandemia da covid-19, a dire-
ção suspendeu sua circulação 

por três meses e retornou em 
formato online com impressão 
de edições pontuais. 

Ao longo destas décadas, 
o jornal Nossa Folha tem fei-
to seu papel e aberto espaço 
aos leitores que, em geral, 
apontam problemas enfrenta-
dos no dia a dia. Olhos aten-
tos verificam, diariamente, as 
reclamações da população e, 
consequentemente, avaliam 
os métodos possíveis para a 
solução. Informar com impar-
cialidade é o papel do Nossa 
Folha em uma comunidade 
como a nossa e é, através des-
te semanário, que se adquire 
informações e abre-se o cam-
po das discussões sobre os 
problemas existentes. 

A credibilidade que este se-
manário conquistou ao longo 
destes 62 anos de existência 
pode ser creditada à postura 
imparcial diante das várias 
correntes políticas e sociais.

Entendendo como de fun-
damental importância o relato 
dos fatos com a maior veraci-
dade e objetividade, o Nossa 
Folha vem registrando, em 
suas páginas, os principais fa-
tos que formam a nossa histó-
ria desde 10 de maio de 1959, 
quando publicou sua primeira 
edição. Ao longo deste período 
de existência, o Nossa Folha 
tem procurado cumprir seu 
dever de noticiar, fiscalizar e 
cobrar irregularidades.

Além de difundir a verda-
de, o Nossa Folha tem estimu-
lado os valores positivos da 
comunidade, alertando para 
os males que corroem a socie-
dade e servindo de estímulo na 
importante tarefa de informar 
corretamente a população.

Neste momento de tantos 
obstáculos, registram-se o sen-
timento de gratidão e o agra-
decimento aos leitores e aos 
anunciantes. Angelo Pasquotto e Iracema Ferreira (Érica)

Funcionários que marcaram época 

A famosa Kombi do Nossa FolhaaCônego Lúcio Floro Graziosi
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