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Manifestação ocorreu na quinta, 7 de janeiro, devido ao aumento do ICMS determinado pelo governador João Doria, que recuou da decisão

SEXTA-FEIRA, 8 DE JANEIRO DE 2021 - ANO 61 - nº 3.050
jornalnossafolha.com.br

Nossa Folha
TRATORAÇO

Agricultores protestam contra Doria
Adriano Bocão

UNIÃO - Com apoio dos Sindicatos Rurais de Tietê e Cerquilho, agricultores realizaram na manhã de quinta, 7 de janeiro, um “tratoraço” como manifestação contra o aumento do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para insumos agrícolas determinado pelo governador João Doria (PSDB), que acabou recuando da decisão. Pelas mudanças nas alíquotas do imposto, o 
governo de São Paulo passaria a cobrar este mês 4,14% de ICMS sobre os insumos agrícolas, como fertilizantes, adubos, sementes e defensivos agrícolas, além dos medicamentos genéricos. Página 11
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Bicadinhas da semana 
A mudança começa em nós!

PARA ENCERRAR

Passado o caos de 2020 quando o mundo parou para enfren-
tar a covid-19, 2021 chegou e é bem verdade que com ele veio 
a certeza que a pandemia do novo coronavírus foi uma espécie 
de aviso para a humanidade que somos frágeis e continuamos 
vulneráveis.

Embora tenhamos ingressado em um novo ano e a pandemia 
não tenha acabado, neste momento uma pergunta é bem per-
tinente: teremos aprendido a lição? Entenda que esta questão 
não pretende abater o ânimo de ninguém, seu objetivo é o de 
somente lembrar que, para termos um 2021 minimamente sau-
dável, a maioria tem que ter entendido o recado.

Então, assim, o que esperar de 2021? Primeiro, a vacinação 
em massa eficaz. Depois, que todos possam sentir de novo o 
aconchego de um abraço e o encantamento de um beijo sem 
riscos; que possam discutir as diferenças ouvindo o outro com 
menos emoção e mais razão; que se tenha menos ódio e mais 
compreensão, menos ataques e mais conversa, menos apatia e 
mais harmonia.

Afinal, 2020 realmente exigiu muito de nós e cobrou mais 
desapego, flexibilidade e resiliência. Agora, entramos em um 
ano chamado de transformador, um período que pede muita fé, 
coragem e transcendência. É tempo de mudar o que não serve 
mais, revolucionar e, principalmente, aceitar o amor de Deus 
como escudo.

Sejam todos bem-vindos a 2021! A vida para muitos, acabou! 
Para outros, felizmente, continua! Para quem ficou, o que vai 
mudar? Qual vai ser o reflexo de tudo que está sendo vivido? 
Quem observa, sabe! A imunização é um longo caminho que, 
com o avanço da Ciência, pode trazer a esperança de um retor-
no à normalidade. Mas até lá, considerando todas as incertezas, 
que possamos melhorar na tarefa de combater este vírus abra-
çados na esperança e no profundo desejo de que o pior tenha 
ficado para trás.

Porém, para virarmos totalmente a chave para 2021 não 
basta apenas apostar todas as fichas na vacina, é preciso que 
cada um faça sua parte, pois nada acontece de forma isolada. O 
primeiro alvo de mudanças somos nós! Estamos conscientes de 
que ainda precisaremos conviver com uma série de questões? 
A máscara, o uso do álcool gel e o distanciamento social são 
algumas delas. A pandemia, infelizmente, ainda não acabou. No 
entanto, esse cenário sombrio não pode continuar nos impe-
dindo de seguir em frente, de lutar para conquistar aquilo que 
merecemos e precisamos. 

Por outro lado, precisamos entender que o ano de 2021 con-
tinuará a exigir de nós cuidados intensos e uma demonstração 
histórica de paciência. Sim, ainda é preciso muito fôlego para 
vencer os dias que virão pela frente, considerando a realidade 
da pandemia! Como escreveu o Papa Francisco, em 1º de janei-
ro em sua homília, que 2021 seja “um bom ano” se as pessoas 
cuidarem umas das outras. O líder da Igreja Católica salientou 
que, além de uma vacina contra o coronavírus, o mundo precisa 
de uma “vacina para o coração”. Concorda?

“O ano novo marca um recomeço, e simbolicamente para 
nós é uma nova chance para recomeçar na vida, e deixar no 
passado tudo que é ruim. Para ter uma vida nova, seja no ano 
novo ou ainda no ano velho, é preciso querer, é preciso mu-
dar!” - autor desconhecido.

APAIXONADOS POR CAFÉ Um pedido da página Resiliência 
Humana, diretamente no Facebook, representa todos aqueles 
que são apaixonados por café: “Já pode parar de me dar Feliz 
Ano-Novo e me dar café”. Quanta verdade tem neste pedido!

DIA DA SEMANA Ainda segundo publicou a página Resili-
ência Humana, a dica é: “Para quem quer um ano de mudanças. 
Fale menos sextou e mais segundou”. Quem concorda levanta 
a mão!

PARA O ANO INTEIRO A Beatriz Meiado aproveitou as re-
des sociais para desejar um feliz aniversário para o ano todo de 
2021: “Quero desejar um feliz aniversário a todos! Validade de 
1º/1/2021 a 31/12/2021”. 

DE VOLTA À REALIDADE Já a Adriana Prestes postou um 
meme que deixou muita gente com “raiva” logo no começo des-
te ano passadas as ceias de fim de ano: “Não é por nada não, 
mas já se pesaram?”. 

SEM EXPECTATIVA Outro meme que fez muita gente rir e 
refletir sobre o novo ano foi aquele em que aparece o profeta 
Moisés, com o cajado na mão, diante do Mar Vermelho, e as 
seguintes frases: “Que comecem as dietas! Que venham os bo-
letos!”. 

FAIXA PRETA Um meme da página Precisa-se de gente boa, 
no Facebook, resume bem o dia a dia do brasileiro: “São tantos 
dias de lutas que acho que já sou faixa preta”. Quem mais está 
assim?

ANO NOVO, PREGUIÇA VELHA Outra frase que tem feito 
sucesso nas redes sociais foi postada pela Vix Pop Brasil: “Às 
vezes, tenho vontade de fazer uma caminhada, mas lembro que 
é a pé e daí desisto”.

AMOR PRÓPRIO O recado de autoestima veio da página Psi-
cologia 24 Horas, com o seguinte meme: “Espelho, espelho meu, 
existe alguém mais bela do que eu? Olha só, garota, sossega! 
Beleza não é para ficar comparando não, cada um tem a sua. 
Ame-se mais!”. Quanta verdade!

CÉREBRO DE LEITOR Nas redes sociais, a página Amantes 
de Livros resolveu mostrar quais são as “divisões” do cérebro 
de um leitor e postou a seguinte frase: “Livros que quero ler, 
livros que já li, livros que acabei de comprar, livros que estou 
lendo e, em menor espaço, tudo aquilo que não tem nada a ver 
com livros”.

RECADINHO Outro meme da “temida” vacina chinesa foi 
postado por Klaudio Mattos: “Ai, não vou tomar essa vacina 
porque ela modifica o DNA. Querido, seu DNA é ruim, dê graças 
a Deus se ele se modificar. Talvez assim melhore!”.

AUTOCONHECIMENTO Mais um meme que fez sucesso 
nas redes sociais é o da página Filosofei Errado: “Você tem que 
aprender a ouvir o seu corpo. Meu corpo: quero lanchar!”. Quem 
mais é assim?

ALGUÉM AÍ? Diretamente da página Trouxariano lá no Face-
book, a Gabriela Bertola compartilhou o seguinte meme: “Sofrer 
por amor dói, mas vocês já viram a fatura do cartão deste mês 
de janeiro?”

HORÁRIOS DAS MISSAS

Editorial

EDIÇÃO DIGITAL

SÁBADO: 9 de janeiro
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 20 horas.

DOMINGO: 10 de janeiro
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 10 e às 19h30.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.

NAS COMUNIDADES
SÃO BENEDITO: missa toda segunda às 19 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: missa toda terça às 19 horas.
BOM JESUS: missa toda quarta às 19 horas. Porém, a Capela está em reforma.
SANTA CATARINA: não haverá missa este mês.
SANTO ANTONIO: celebração da palavra aos sábados às 19h30.
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA: celebração da palavra aos sábados às 19h30.
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO: missa na quarta quarta do mês às 20 horas.
SANTA CRUZ: missa na primeira quinta às 20 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: missa toda primeira sexta às 19 horas. 
SANTO EXPEDITO: missa na segunda sexta às 20 horas e celebração da 
palavra aos domingos às 9h30.
SANTA EDWIGES: missa na terceira sexta às 19h30 e celebração da palavra aos 

domingos às 8h30.
NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO: missa na quarta sexta às 19h30 e 

celebração da palavra aos domingos às 8 horas.
IGREJA SANTA TERESINHA

Segunda, às 19 horas, Missa das Almas.
Quarta, às 19 horas, Novena em louvor à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
Quinta, às 19 horas, Missa do Santíssimo.
Sábado, missas às 16 e 19 horas.
Domingo, missas às 7h30, 10 e 19 horas.
Retirada de senhas:
A partir de segunda: senhas para a Novena e Missa do Santíssimo.
A partir de quarta: senhas para as missas do fim de semana.
Obs.: para a missa de segunda, não é necessário retirar senhas.
A retirada de senhas será pessoalmente de segunda a sexta, das 8 às 12 
e das 13 às 16h30, e aos sábados, das 8 às 11 horas.
Serão entregues até quatro senhas por pessoa.

MATRIZ NOSSA SENHORA APARECIDA 
Missas no sábado, às 19 horas; domingo às 8 e 19 horas; terça, às 18h30; 
sexta às 19 horas e Bênção do Santíssimo toda 1ª sexta do mês.

NAS COMUNIDADES
SANTA RITA DE CÁSSIA: missa sábado às 17h30.
SÃO PEDRO: missa sábado às 19 horas.
SÃO VICENTE DE PAULO: missa domingo às 17h30. 
SÃO PAULO APÓSTOLO: missa domingo às 19 horas. 

2021 contará com nove 
feriados nacionais

PROGRAME-SE

Para este ano de 2021, ha-
verá nove feriados nacionais 
e outras seis datas considera-
das ponto facultativo, segun-
do divulgado no Diário Oficial 
da União.

Entre os feriados, três de-
les serão prolongados, ou 
seja, caem em uma segunda 
ou sexta e, portanto, acabam 
emendados com o fim de se-
mana.

Além do Dia da Confrater-
nização Mundial, em 1º de ja-
neiro, a Paixão de Cristo (2 de 
abril), que antecede a Páscoa, 
e a Proclamação da República 
(15 de novembro) serão, res-
pectivamente, em uma sexta e 
uma segunda. O Dia do Traba-
lho, em 1º de maio, e o Natal, 
em 25 de dezembro, cairão 
em um sábado.

O feriado de Tiradentes 
(21 de abril) será em uma 
quarta, enquanto a Indepen-
dência do Brasil (7 de setem-
bro), Nossa Senhora Apareci-
da (12 de outubro) e Finados 
(2 de novembro) cairão todos 
em uma terça.

A segunda, terça e quarta-
-feira de Carnaval (respectiva-

mente 15, 16 e 17 de fevereiro) 
serão consideradas pontos fa-
cultativos, bem como a quinta 
de Corpus Christi, que será em 
3 de junho.

A seguir, confira a lista 
dos feriados e pontos faculta-
tivos nacionais em 2021: 

Feriados Nacionais
1º/1 - Confraternização Uni-
versal (sexta)
2/4 - Paixão de Cristo (sexta)
21/4 - Tiradentes (quarta)
1º/5 - Dia Mundial do Traba-
lho (sábado)
7/9 - Independência do Brasil 
(terça)
12/10 - Nossa Senhora Apare-
cida (terça)
2/11 - Finados (terça)
15/11 - Proclamação da Repú-
blica (segunda)
25/12 - Natal (sábado)

Pontos facultativos
15/2 - Carnaval (segunda)
16/2 - Carnaval (terça)
17/2 - Quarta-Feira de Cinzas 
(quarta) 
3/6 - Corpus Christi (quinta)
28/10 - Dia do Servidor Públi-
co (quinta)
24/12 - Véspera de Natal (sex-
ta).

Celebrai 2021 terá a presença 
do pregador Moisés Rocha

2ª EDIÇÃO

Moisés Rocha, da Renova-
ção Carismática Católica (RCC) 
e da Comunidade Filhos de 
João Batista, de Sete Lagoas, 
Minas Gerais, é um líder re-
ligioso que já espalhou suas 
pregações por mais de 400 
cidades brasileiras, inclusive 
no Japão, Inglaterra e Estados 
Unidos, e agora estará em Tie-
tê no 2º Celebrai na quinta e 
sexta, 21 e 22 de janeiro.

O evento religioso, que é re-
alizado pelo Grupo de Oração 
Santíssima Trindade de Tietê 
também receberá na quinta, 
14 de janeiro, o missionário da 
RCC, Leandro Lodigiani, da ci-

dade de Alumínio.
Os encontros do 2º Cele-

brai serão realizados na igreja 
matriz da Paróquia Santíssima 
Trindade às 20 horas e, para 
poder participar, será necessá-
rio a retirada de senha anteci-
padamente nos dias 12 e 19 de 
janeiro.

Vale lembrar que todas as 
medidas em termos de segu-
rança e higiene serão adotadas 
pela organização nos três dias 
de encontro.

Mais informações sobre 
o  2º Celebrai em Tietê de-
vem ser obtidas pelo telefone 
(15)99670-6793. 



No domingo, 3 de janeiro, 
o 50º Batalhão de Polícia Mili-
tar do Interior (BPMI) comple-
tou 16 anos de atividades e, 
atualmente, tem a missão do 
policiamento ostensivo e pre-
ventivo nas cidades de Tietê, 
Jumirim, Itu, São Roque, Mai-
rinque, Araçariguama, Salto e 
Porto Feliz. 

Como presente ofertado 
para a população destes muni-
cípios, houve a Operação Ani-
versário do 50º BPMI, a qual 
teve início às 14h30 de segun-
da, 4 de janeiro, sob comando 
do tenente coronel PM Caldini.

A operação visou garantir 
a continuidade da redução dos 
indicadores criminais, aumen-
tando a presença ostensiva 
para melhorar a segurança das 
pessoas, inibir a prática de de-
litos de motivação econômica, 
enfrentar o tráfico de drogas, 
além da aproximação da Po-
lícia Militar com a sociedade. 
Foram empregadas viaturas 
da Força Tática, Batalhão de 
Ações Especiais da Polícia 
(Baep), Canil, Motocicletas, 
Cavalaria, Helicóptero Águia 
e viaturas de Rádio patrulha-
mento e Base Comunitária Mó-
vel. Tendo como resultado: 95 
pessoas abordadas, 27 autos 
de infração de trânsito, 16 ve-
ículos fiscalizados, 31 motos 
fiscalizadas, cinco veículos 
removidos ao pátio, nove mo-
tocicletas removidas ao pátio, 
47 condutores fiscalizados, 
três bloqueios de trânsito, um 
estabelecimento comercial vis-
toriado, sete Boletins de Ocor-

rência (B.O.s) confeccionados, 
três procurados capturados, 
duas pessoas indiciadas por 
roubo a residência e um veícu-
lo recuperado.

“A PM se coloca à dispo-
sição da sociedade com uma 
gama de modalidades e pro-
gramas de policiamento, a 
saber: Rádio Patrulhamento, 
Ronda Escolar, Programa de 
Policiamento Comunitário, 
Programa de Força Tática, Pro-
grama de Policiamento com 
Motocicletas, além do Progra-
ma Educacional de Resistên-
cias às Drogas (Proerd), Jovens 
Brasileiros em Ação (JBA) e 
Programa Vizinhança Solidária 

(PVS). Há dezesseis anos que 
homens e mulheres policiais 
cuidam e zelam pela seguran-
ça e tranquilidade dos muni-
cípios!”, comentou o tenente 
coronel PM Caldini.

OCORRÊNCIAS - O primei-
ro dia do ano foi marcado por 
uma tragédia em Tietê, ocasio-
nando a morte de Pierre Ama-
ral Padilha, de 19 anos. 

A família dirigia-se a uma 
chácara em Capivari pela Ro-
dovia Cornélio Pires (SP-127), 
sendo que o jovem estava à 
mais frente em uma motoci-
cleta. Por motivos a esclare-
cer, Pierre acabou colidindo o 
veículo em uma outra motoci-

cleta pilotada pelo amigo, nas 
proximidades da passarela 
“dr. Joffre Martins Veiga”, que 
dá acesso ao bairro Povo Feliz.

O amigo sofreu várias es-
coriações e Pierre teve poli-
traumatismo, sendo socorrido 
pela Unidade de Resgate da 
AB Colinas e encaminhado à 
Santa Casa de Tietê, onde não 
resistiu aos ferimentos e veio 
a óbito.

Pierre era solteiro e deixou 
familiares. Seu corpo foi vela-
do no Velório Novo de Cerqui-
lho e sepultado no Cemitério 
Novo de Cerquilho.

EMBRIAGUEZ AO VOLAN-
TE - No domingo, 3 de janeiro, 

por volta das 19 horas, a Po-
lícia Militar (PM) deparou-se 
com uma S10 na contramão de 
direção na avenida dos Traba-
lhadores, em Boituva.

Após a fuga, o condutor, 
um empresário de 32 anos, 
acabou abordado e apresenta-
va sinais de embriaguez. Sub-
metido ao teste do etilômetro, 
aferiu que estava com 0,91mg 
de álcool por litro de ar expeli-
do, configurando crime. 

Portanto, o acusado aca-
bou autuado por embriaguez 
ao volante (R$2.934,70), dirigir 
com calçado que não se pren-
da aos pés (R$130,16), deixar 
de usar o cinto de segurança 
(R$195,23), arrancada brus-
ca (R$2.934,70) e dirigir sem 
atenção (R$88,38). 

Ao ser preso, pagou fiança 
de R$3 mil para não ser reco-
lhido ao cárcere. 

ANIMAL EM RISCO - No 
domingo, 3 de janeiro, por vol-
ta do meio-dia, a PM foi acio-
nada na Vila São Camilo, em 
Boituva, para auxílio a um cão 
que fora atropelado e estava 
em uma residência. Não havia 
ninguém na residência, mas 
o cão foi resgatado com auxí-
lio do Corpo de Bombeiros e 
entregue aos cuidados da As-
sociação de Proteção aos Ani-
mais Dona Zilá, onde passou 
por atendimento veterinário. 

Assim que identificados, 
os donos da residência podem 
responder pelo crime de maus 
tratos aos animais que, desde 
outubro de 2020, possui pena 
de reclusão de dois a cinco 

anos e multa.
MOTOS BARULHENTAS - 

Em Cerquilho, na sexta, 1º de 
janeiro, a PM realizou fiscali-
zação no bairro Recanto das 
Rosas para coibir motociclis-
tas que trafegam com escapa-
mento barulhento.

Embora alguns motociclis-
tas tenham fugido, um deles 
foi autuado porque a moto 
estava em mau estado de con-
servação, devido ao pneu liso e 
escapamento com descarga li-
vre, o que ocasiona o barulho. 
O veículo acabou recolhido ao 
pátio.

Cabe lembrar que trafegar 
com a moto com escapamen-
to com descarga livre resulta 
em multa de R$195,23 e com 
pneu liso o mesmo valor, além 
das despesas relativas ao guin-
cho e às diárias do pátio de re-
colha de veículos.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
- Também em Cerquilho, na 
quinta, 31 de dezembro, por 
volta 7h30, a PM atendeu ocor-
rência de violência doméstica 
na rua Portugal, no bairro Nos-
so Teto. 

No local, um pedreiro de 
19 anos havia quebrado o ma-
xilar de sua esposa gestante de 
23 anos pelo fato dela querer 
sair da casa. 

Preso em flagrante, o ho-
mem não pagou a fiança de 
R$2 mil e foi recolhido ao cár-
cere. Agora, o acusado respon-
derá na Justiça pelo crime de 
violência doméstica, que tem 
pena de detenção de três me-
ses a três anos.

Força policial tem como missão o policiamento ostensivo e preventivo em Tietê, Jumirim, Itu, São Roque, Mairinque, Salto e Porto Feliz

SEGURANÇA PÚBLICA

BPMI completa 16 anos no combate à criminalidade
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Para celebrar a data, houve operação policial 
nos municípios que pertencem ao batalhão

Divulgação PM



Morre aos 90 anos o empresário
e ex-vereador Glauber Jensen

LUTO OFICIAL

Em Laranjal Paulista, na 
sexta, 1º de janeiro, aos 90 
anos, morreu o empresário e 
ex-vereador Glauber Jensen, 
proprietário e fundador da 
Roma Brinquedos, tradicio-
nal fábrica do município. 

O empresário foi enterra-
do na manhã do sábado, 2 de 
janeiro, no Cemitério Munici-
pal de Laranjal Paulista. 

O prefeito dr. Alcides de 
Moura Campos Junior decre-
tou luto oficial por conta da 
importância de Glauber Jen-
sen para o desenvolvimento 
do município e em solidarie-
dade aos familiares.

A EMPRESA - Fundada em 
1958, por Glauber Jensen em 
um pequeno galpão, hoje, a 
Roma Brinquedos possui um 
enorme complexo industrial 
em Laranjal Paulista. 

De acordo com informa-
ções do site da empresa, atu-
almente, a Roma Brinquedos 
é reconhecida como uma das 
melhores do ramo, ganhan-
do prêmios pela qualidade e 
esforço, além de conquistar 
parcerias com as maiores 
marcas e sendo a segunda 
página brasileira de brinque-
dos mais curtida nas redes 
sociais.
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Arquivo familiar

APPARICIO BELLAZ
Faleceu em Sorocaba, em 30 de dezembro, Apparicio Bellaz aos 

88 anos. Falecido era casado com Venina Paludeto Belaz e deixou os 
filhos Regina Margarida, Rosangela, Rosana Maria, Valéria e Ricardo, 
além de familiares. 

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

AMABILE SBOMPATO
Faleceu em São Paulo, em 31 de dezembro, Amabile Sbompato 

aos 100 anos. Falecida era solteira e deixou familiares. 
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomendação, 

dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepultado em jazi-
go da família.

LOURDES APARECIDA SONEGO
Faleceu em Cerquilho, em 4 de janeiro, Lourdes Aparecida Sone-

go aos 72 anos. Falecida era solteira e deixou familiares. 
Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e, após reco-

mendação, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sendo sepul-
tado em jazigo da família.

OSWALDO DE CAMPOS TAVARES 
Faleceu em São Paulo, em 5 de janeiro, Oswaldo de Campos Ta-

vares aos 87 anos. 
Falecido era viúvo de Miriam Terezinha Diogo Tavares e deixou 

as filhas Mirian e Lilian, além de familiares. 
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomendação, 

dirigiu-se ao Cemitério Jardim do Éden, em Tietê, sendo sepultado 
em jazigo da família.

JOÃO OLIVEIRA DE SOUSA NETO
Faleceu em Cerquilho, em 7 de janeiro, João Oliveira de Sousa 

Neto aos 61 anos. 
Falecido era casado com Iranilde Santos da Cruz e deixou os fi-

lhos Willian, Jeferson e Vanessa, além de familiares. 
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Cerquilho e, após 

recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo se-
pultado em jazigo da família.

ANTONIO FERREIRA DE MOURA
Faleceu em Tietê, em 1º de janeiro, Antonio Ferreira de Moura aos 

71 anos. Falecido deixou os filhos Itamar, Antonio, Leidiene, Elza e 
Elicardo, além de familiares. 

Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e, após recomen-
dação, dirigiu-se ao Cemitério Jardim do Éden, sendo sepultado em 
jazigo da família.

MARIA INEZ DE CAMARGO BÚFALO
Faleceu em Cerquilho, em 1º de janeiro, Maria Inez de Camargo 

Búfalo aos 86 anos. Falecida era viúva de José Bufalo e deixou as 
filhas Marta, Filomena, Vera e Celia, além de familiares. 

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

PIERRE DO AMARAL PADILHA
Faleceu em Tietê, em 1º de janeiro, Pierre do Amaral Padilha aos 

19 anos. Falecido era solteiro e deixou 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.

JOSÉ APARECIDO BENEDITO CARDOSO
Faleceu em Santana de Parnaíba, em 2 de janeiro, José Aparecido 

Benedito Cardoso aos 62 anos. Falecido era casado com Betânia Lo-
pes Nogueira Cardoso e deixou os filhos Diego, Diely, Raquel e Lívia, 
além de familiares. 

Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo se-
pultado em jazigo da família.

EURIDES DOS SANTOS 
Faleceu em Cerquilho, em 3 de janeiro, Eurides dos Santos aos 92 

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

pultado em jazigo da família.

IRES INACIO GARCIA DE SOUZA
Faleceu em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, em 5 de janeiro, Ires 

Inacio Garcia de Souza aos 58 anos. Falecida era casada com Gilson 
Alves dos Santos e deixou familiares. 

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

NEUSA MARIA FARRONE DA SILVA
Faleceu em Sorocaba, em 5 de janeiro, Neusa Maria Farrone da 

Silva aos 71 anos. Falecida era casada com Ariovaldo Paes da Silva 
e deixou os filhos Gabriela, Michelle e Marcelo, 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 DE LOURDES CHAVES
Faleceu em Piracicaba, em 6 de janeiro, Maria de Lourdes Chaves 

aos 75 anos. Falecida era casada com Eduardo Carvalho Chaves e 
deixou a filha Caroline, além de familiares. 

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

GENTIL PIRES
Faleceu em Cerquilho, em 6 de janeiro, Gentil Pires aos 103 anos. 

Falecido era viúvo de Rosa Zanetini Pires e deixou familiares. 
Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e, após reco-

mendação, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sendo sepul-
tado em jazigo da família.

VINICIUS CAMPOS DE SOUZA
Faleceu em Cerquilho, em 6 de janeiro, Vinicius Campos de Sou-

za aos 34 anos. Falecido era solteiro e deixou 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.

Fundador da Roma Brinquedos, Glauber Jensen 
faleceu na sexta, 1º de janeiro

Licenciamento de veículos 
está até 40% mais caro

EM 2021

O valor do licenciamento 
de veículos está até 40% mais 
caro no Estado de São Paulo, 
segundo divulgado pelo De-
partamento de Trânsito (De-
tran).

O calendário para o paga-
mento obrigatório do licencia-
mento começa em 14 de abril e 
obedece a sequência dos finais 
das placas, mas se pagar antes, 
o proprietário do veículo vai 
desembolsar menos.

O pagamento antecipado 
pode ser feito até quinta, 14 
de janeiro.

Segundo nota do Detran, 
em 2021, não haverá cobran-
ça de taxa do seguro DPVAT, 
conforme decisão do Conselho 
Nacional de Seguros Privados 
(CNSP).

O valor da taxa de licencia-
mento 2021 em São Paulo é de 

R$98,91 até o dia 14 de janeiro 
de 2021. Quem licenciar o ve-
ículo a partir do dia 15 de ja-
neiro deverá pagar o valor de 
R$131,80.

O pagamento poderá ser 
feito via internet banking, apli-
cativo ou caixa eletrônico nos 
bancos conveniados (Santan-
der, Bradesco, Banco do Brasil, 
Safra, Itaú e Caixa Econômica 
Federal) e nas Lotéricas.

Um dia após o recebimen-
to, o CRLV ficará disponível 
para download e impressão no 
item Licenciamento Digital nos 
portais do Poupatempo (pou-
patempo.sp.gov.br), Detran.
SP (detran.sp.gov.br) e Dena-
tran (portalservicos.denatran.
serpro.gov.br), além dos apli-
cativos Poupatempo Digital, 
Detran.SP e Carteira Digital de 
Trânsito.

A partir de abril deste ano, 
o Código Brasileiro de Trânsito 
(CBT) contará com mudanças e 
a principal delas é a prisão dos 
motoristas embriagados ou 
sob efeito de drogas que pro-
vocarem acidente com lesão 
corporal - inclusive a culposa, 
ou seja, sem intenção. 

Portanto, o infrator não 
terá mais direito a substituir 
a pena de prisão por outras 
mais leves, como prestação de 
serviços à comunidade, algo 
permitido atualmente. A mo-
dificação na lei é considerada 
fundamental para acabar com 
a impunidade no trânsito. 

Com a nova lei, a validade 
da Carteira Nacional de Habi-
litação (CNH) será dividida em 
três níveis: para motoristas 
com idade entre 18 e 49 anos, 
será de 10 anos; para os com 
idade entre 50 e 69, será de 
cinco anos; já os motoristas 
com mais de 70 anos terão 
que fazer a renovação a cada 
três anos.

Com relação ao limite da 
pontuação por infrações, ago-

ra dividida em 20, 30 e 40 
pontos. O limite de 40 só será 
permitido a quem não receber 
nenhuma multa gravíssima 
durante 12 meses. Para quem 
cometer uma gravíssima no 
período, o limite cai para 30; 
e o motorista que levar duas 
multas gravíssimas no período 
de um ano, a pontuação máxi-
ma despenca para 20 pontos. 

Outra mudança é o uso dos 
faróis durante o dia e que pas-
sa a ser obrigatório somente 
em rodovias de pista simples 
para todos os veículos que não 
são equipados com o DRL (luz 
diurna de LED). Atualmente, a 
lei obriga o uso de farol baixo 
aceso em qualquer rodovia. 

Além disso, a nova regra 
diz respeito ao transporte de 

crianças no automóvel. Será 
obrigatório a utilização de ca-
deirinhas infantis para crian-
ças com até 10 anos de ida-
de ou que ainda não tenham 
atingido 1,45 metro de altura. 
Hoje, o uso de cadeirinhas é 
exigido apenas para crianças 
com até sete anos e meio, e 
não é levada em consideração 
uma altura mínima. 

O que segue igual nesse 
caso é a penalidade para quem 
descumprir a lei, considerada 
gravíssima, sujeito à multa de 
R$2.934,70 e aplicação de sete 
pontos na CNH. 

Também passa a ser obri-
gatória a criação de áreas de 
espera nos semáforos à frente 
dos carros para os motociclis-
tas. Já a infração por conduzir 
a motocicleta com a viseira do 
capacete levantada deixará de 
ser classificada como gravís-
sima, passando a ser conside-
rada como média. Além disso, 
vai mudar também a idade mí-
nima permitida para crianças 
na garupa das motos, que sobe 
de sete para 10 anos.

Com a nova lei do Código Brasileiro de Trânsito, a validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) será dividida em três níveis

MUDANÇAS NA LEI

Motorista bêbado vai ser preso em caso de acidente
Denival de Lima

Cidades terão que implantar áreas de espera nos 
semáforos à frente dos carros para os motociclistas
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FEMININO: Empregada Doméstica / Auxiliar 
de Limpeza / Auxiliar de Produção.

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

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

Cidades voltam a contratar 
neste início de ano

EMPREGO

O Balcão de Empregos da 
Prefeitura de Tietê disponibi-
liza vagas de motorista carre-
teiro, cartazista, operador de 
torno CNC, ferramenteiro e as-
sistente administrativo comer-
cial. Mais informações podem 
ser obtidas na rua Presidente 
Kennedy, 23, Centro, ou atra-
vés do (15)3285-2887.

A Doptex recebe currículos 
até 18 de janeiro para as fun-
ções de ajudante de produção, 
tecelão, mecânico de manuten-
ção, eletricista de manutenção 
e revisor. O site para cadastrar 
o currículo é doptex.com.br/
portal/trabalhe-conosco.

O currículo também pode-
rá ser entregue, pessoalmente, 
na portaria da Doptex de se-
gunda a sexta, das 8 às 17h30, 
na Rodovia dr. João José Ro-
drigues (SP-113), km 3.

A Algo Mais Many Foods 
contrata atendente (horário 
diurno) e auxiliar de cozinha 
(duas vagas para os horários 
diurno e noturno). Interessa-
dos devem entregar o currícu-
lo na rua Lara Campos, 608, no 
Centro de Tietê.

A Cancian Refeições tem 
vagas abertas para assistente 
comercial, Marketing e técni-
ca em Nutrição. Interessados 
devem encaminhar o currículo 
para recursoshumanos@can-
cianrefeicoes.com.br.

Também em Tietê, a Refrix 
contrata eletricista de manu-
tenção, auxiliar administrativo 
(processos), auxiliar adminis-
trativo (logística), conferente 
(logística), auxiliar de logística, 
analista administrativo (co-
mercial), analista de controle 
de qualidade e promotor de 
merchandising. O e-mail para 
envio do currículo é o recruta-
mento@refrix.com.br.

EM CERQUILHO - A Cen-
tral de Atendimento ao Traba-
lhador e à Empresa (Cate) tem 
vagas para estagiários da Pre-
feitura, estagiário de Farmácia, 

cartazista, eletricista de manu-
tenção, auxiliar administrati-
vo, processos/logística, confe-
rente de logística, auxiliar de 
logística, analista administrati-
vo (comercial), analista de con-
trole de qualidade, promotor 
de merchandising, mecânico 
de manutenção em máquina 
de costura, costureira indus-
trial, comprador, soldador/
mecânico de manutenção, con-
sultor de vendas, ajudante de 
carregamento, auxiliar de pro-
dução, operador de máquinas, 
motorista de caminhão catego-
ria D, operador de empilhadei-
ra, eletromecânico, mecânico 
industrial, mecânico lubrifica-
dor, eletricista industrial, esta-
giário de Engenharia, auxiliar 
de limpeza, auxiliar em me-
trologia, auxiliar mecânico de 
refrigeração, eletricista de au-
tos, costureira, ajudante geral, 
designer, doméstica, auxiliar 
de montagem de estruturas 
metálicas, estagiário de Nutri-
ção, montador de esquadrias 
de alumínio, motorista cate-
goria C, balconista, auxiliar de 
padaria, açougueiro, repositor, 
assistente de controle de qua-
lidade, auxiliar de produção, 
tecelão, montador de móveis e 
estagiário de Direito. 

Para obter mais informa-
ções sobre estas vagas, o te-
lefone de contato da Cate é o 
(15)3384-5652.

A PPE está com vaga aberta 
para estágio nas áreas de En-
genharia Química e Química 
Industrial para estudante do 
antepenúltimo ou penúltimo 
ano em 2021. O envio de cur-
rículo é para o e-mail thais.oli-
veira.ex@ppefios.com.br.

O Minimercado Açaízeiro 
admite atendente de merce-
aria, maior de 18 anos e com 
experiência. Os interessados 
podem entregar, pessoalmen-
te, o currículo na avenida Wa-
shington Luiz, 586, ao lado da 
escola “Arthur Bernardes”.

SUA CASA TRINCOU?
Serviços com garantia e orçamento

grátis com engenheiros.

0800-118023 ou (14)99165-1106

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

www.moreliimoveis.com.br

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

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

Creci 59.273

Antes de falar sobre as 
regras novas para aposen-
tadoria por idade em 2021 
é necessário explicar que 
o segurado que já preen-
cheu os requisitos para se 
aposentar até 13/11/2019 
possui direito adquirido, 
ou seja, para este será apli-
cado à legislação anterior à 
reforma.

Não há mudança nas re-
gras de aposentadoria por 
idade para os homens que 
se filiaram à Previdência 
Social antes da Reforma da 
Previdência (13/11/2019), 
sendo exigida a idade mí-
nima de 65 anos, mais 15 
anos de tempo de contri-
buição e 180 meses de carência.

Em relação às mulheres as regras para concessão da apo-
sentadoria por idade em 2021 mudaram, é exigida a idade 
mínima de 61 anos, mais 15 anos de tempo de contribuição e 
180 meses de carência.

Importante salientar que há diferença no cálculo para ho-
mens e mulheres, para estas a aposentadoria será de 60% da 
média de todos os salários de contribuição a partir de julho 
de 1994, acrescentando 2% a cada ano que exceder 15 anos 
de tempo de contribuição. Já para os homens, a aposentado-
ria será de 60% da média, acrescentando 2% a cada ano que 
exceder 20 anos do tempo de contribuição.

Para facilitar o entendimento, vou exemplificar: um ho-
mem e uma mulher se aposentam em 2020, ambos com 20 
anos de tempo de contribuição. Para a mulher, o valor da 
aposentadoria será de 70% da média, e para o homem será 
de 60% da média, pois este não tem tempo excedente aos 20 
anos.

É muito importante antes de requerer o pedido de aposen-
tadoria fazer um planejamento previdenciário, não apenas 
para simular o tempo de contribuição, mas também para fa-
zer os cálculos e analisar qual o melhor momento para solici-
tar a tão sonhada aposentadoria.

Em caso de dúvidas, consulte sempre um advogado (a) 
especialista no Direito Previdenciário de sua confiança.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

GERUZA FLÁVIA DOS SANTOS
Advogada especialista em Direito Previdenciário – OAB/

SP 266.012, e Apresentadora do Programa FACILITANDO O 
DIREITO transmitido toda quinta-feira às 17h pela TVAC 
canal 11 em Tietê, pelo canal do Youtube/tvcidadejardim e 
às 19h no canal do Youtube/geruzaflavia

Redes Sociais:
Instagram: @geruzaflavia @programafacilitandoodireito

Arquivo

Regras da aposentadoria por 
idade válidas para 2021

A N U N C I E (15)3282-5133

Juninho é um cão 
de porte pequeno, ex-
tremamente carinhoso 
e brincalhão. Já está 
castrado e vacinado e 
se dá bem com outros 
cães. Mais informa-
ções pelo (15)99739-
3002 ou acesse miau-
jude.com.

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude
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Campeonato de jogos eletrônicos abre 
inscrições a partir de 10 de janeiro

E-SPORTS

De 6 a 28 de fevereiro, a Se-
cretaria de Esportes do Estado 
de São Paulo organizará a pri-
meira edição do São Paulo Jo-
gos de e-Sports, torneio inédito 
no âmbito do Governo de São 
Paulo, voltado ao crescente se-
tor dos jogos eletrônicos.

Esta competição contem-
pla dois games: Fifa e Free Fire, 
com inscrições abertas a partir 
deste domingo, 10 de janeiro, 
até dia 29 deste mesmo mês 
pelo site spjogosdesports.com.
br, no qual também estão dis-
poníveis o regulamento, pro-
gramação e outros detalhes 
sobre a disputa.

Vale reforçar que este cam-
peonato será totalmente online 
e gratuito para todos os estu-
dantes do Estado de São Paulo 
acima de 14 anos. No Fifa 21, 
serão 128 jogadores divididos 
em 32 grupos de quatro joga-
dores, enquanto que, no Free 
Fire, serão 1296 equipes (com 
quatro a seis participantes) em 
108 grupos com grupos de 12 
equipes.

Durante o período de 10 
a 29 de janeiro, o time fará a 
pré-inscrição para o São Paulo 
Jogos de e-Sports, que passará 
por uma análise para verificar 
se todos estão dentro das re-
gras do regulamento, para so-
mente então ser confirmada a 
particapação. Após este prazo 
determinado, a equipe poderá 
verificar o status da sua inscri-
ção no site.

O secretário estadual de Es-
portes, Aildo Ferreira, comen-
tou a realização inédita do tor-
neio. “Como gestores públicos, 
temos de estar atentos à socie-
dade, a todo o mercado que 
envolve o esporte no Brasil e 
em todo o mundo. Os esportes 
eletrônicos crescem em níveis 
impressionantes e o Governo 
de São Paulo não poderia se 
furtar a realizar um torneio 
neste segmento”, concluiu o 
secretário da pasta.

A MVP Network é parceira 
do Governo do Estado na rea-
lização dos São Paulo Jogos de 
e-Sports.

O armador esquerdo na categoria Adulta revelou estar sofrendo nesta pandemia por conta da paralisação das competições

HANDEBOL

Ygão afirma sentir falta da convivência em quadra
Arquivo pessoal

Ygor dos Santos Pinto é o 
décimo oitavo entrevistado do 
jornal Nossa Folha na série es-
pecial dedicada aos atletas do 
handebol, comandados pelos 
treinadores Fábio Vidotto Be-
loto e Gustavo Prado. 

Conhecido pelos apelidos 
de Ygão ou Megarzord, nas-
ceu em 14 de agosto de 1997, 
em Tietê, da união de Magno 
e Margarete e tem três irmãos 
Gabriel, Magno Júnior e João 
Guilherme. 

Já concluiu o Ensino Médio 
e, no handebol, é armador es-
querdo na categoria Adulta.

Entre os títulos conquista-
dos estão:

2017 - Campeão da Liga 
de Handebol do Estado de São 
Paulo (Lhesp) da Série Bronze.

2018 - Vice-campeão dos 
Jogos Regionais, bronze nos 
Jogos Abertos do Interior e 4º 
colocado da Liga de Handebol 

do Estado de São Paulo (Lhesp) 
da Série Ouro.

2019 - Campeão dos Jo-
gos Regionais e vice-campeão 
Lhesp na Série Prata.

NOSSA FOLHA - Enquanto 
atleta, como você se define?

YGOR - Eu me considero 
um atleta bem consistente em 
todos os aspectos do esporte. 
Na defesa tenho um posicio-
namento que ajuda os demais 
companheiros na marcação e 
também realizo bastante blo-
queios e roubadas de bola. 
No ataque, me considero um 
jogador bem bruto, com arre-
messos fortes e eficientes de 
fora da marcação dos nove 
metros. Também me dou mui-
to bem em fintas e contra-ata-
ques rápidos e gosto bastante 
de realizar lances plásticos, 
como exemplo rosquetas e va-
selinas.

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

YGOR - Comecei na equipe 

de handebol no ano de 2005, 
por influência dos meus pri-
mos que já jogavam e que até 
hoje me inspiram.

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

YGOR - A sensação que 
mais amo sentir quando estou 
em quadra é a união da equipe 
para buscar a vitória, e o que 
mais odeio é qualquer tipo de 
desentendimento em quadra. 

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

YGOR - Sem dúvida, o 
maior desafio é a falta de in-
vestimentos do governo no 
nosso esporte ou em qualquer 
outro. Afirmo isso por expe-
riência pessoal própria. Certa 
vez, tentei ir jogar em outro 
time fora do interior e, inclu-
sive, passei nos testes. Porém, 
os times foram desfeitos por 
falta de verba.

NOSSA FOLHA - Qual é a 

importância dos treinadores 
Fábio Vidotto Beloto e Gusta-
vo Prado?

 YGOR - Eles são tudo para 
mim! São verdadeiros pais, 
que me ensinaram tudo que 
sei e tanto me ajudaram a evo-
luir ao nível que estou hoje.

NOSSA FOLHA - Qual 
oportunidade o handebol lhe 
proporcionou?

 YGOR - Ele me proporcio-
nou momentos únicos de emo-
ções e conquistas, e mesmo de 
convivência em equipe, seja 
em quadra ou fora dela.

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

YGOR - Altas expectativas, 
porque amo o handebol e es-
tou sofrendo nesta quarentena 
sem fazer o que mais gosto.

Ygão tem 23 anos e nasceu em 
14 de agosto de 1997 em Tietê

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 vigésima terceira entrevista-
da é a Rafaella Pestana Oliveira

Nascida em 19 de outubro 
de 2004, em São Paulo, é filha 
de Fabiana Pestana Carniel e 
Orlando Nascimento Oliveira 
e tem uma irmã chamada Ma-
nuella. Estuda no Colégio Gra-
dual e, no voleibol tieteense, 
joga como ponteira pela cate-
goria Mirim.

Por ter recém ingressado 
na modalidade, ainda não pos-
suí títulos. Seus ídolos são Bru-
no Rezende e Sheila Castro.

 
NOSSA FOLHA - Defina-se 

como atleta em uma frase?
RAFAELLA - Acredito que 

dedicada é a melhor forma de 
definir como eu sou. Sempre 
fui muito focada e me esforcei 
para alcançar meus objetivos, 
independentemente deles se-

rem fáceis ou difíceis.
NOSSA FOLHA - Quando 

começou no voleibol? Teve 
influência de alguém?

RAFAELLA - Comecei a 
treinar em setembro de 2019. 
Sempre gostei muito deste es-
porte, mas foi nesta ocasião 
que decidi me aprofundar 
mais e começar a assistir aos 
jogos e praticá-los.

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

RAFAELLA - Sem dúvida, o 
que influencia em um jogador 
de vôlei é a coletividade. So-
mente trabalhando em equipe 
que se consegue superar obs-
táculos, alcançar metas e ven-
cer o time adversário.

NOSSA FOLHA - Uma lem-
brança feliz nas quadras?

RAFAELLA - O momento 
em que todo o time está em 
sintonia e, com a colaboração 
de todas, conseguimos marcar 

um ponto.

NOSSA FOLHA - Um mo-

mento desanimador nas qua-
dras?

RAFAELLA - Quando nos 

desesperamos e perdemos a 
concentração. Algumas vezes, 
acabamos errando sem neces-
sidade.

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

RAFAELLA - O treinador 
Gera é muito importante, pois 
além de nos orientar a fazer 
o correto, ele nos apoia da 
melhor forma, trazendo tran-
quilidade e confiança para as 
quadras.

NOSSA FOLHA - Quem é o 
seu maior adversário?

RAFAELLA - O meu maior 
adversário é o medo. O receio 
de errar faz com que eu perca 
a concentração e acabe falhan-
do em ações que já havia me 
dedicado e sabia fazer.

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

RAFAELLA - Apenas ser 

você mesma, se dedicar e dar  
o seu melhor nas quadras.

NOSSA FOLHA - O que tem 
aprendido com a pandemia?

RAFAELLA - Com esta pan-
demia, tenho aprendido que 
nem tudo está sob nosso con-
trole. Por isso, devemos persis-
tir e oferecer o nosso melhor 
ao fazer o que está dentro dos 
nossos limites. Afinal, a felici-
dade está nas pequenas coisas 
e aproveitá-las é uma das li-
ções que mais tenho aprendi-
do neste período.

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

RAFAELLA - Meu maior so-
nho é conseguir ser uma pro-
fissional bem sucedida, conhe-
cer lugares incríveis e possuir 
uma vida estável com as pes-
soas que amo ao meu redor. 
Além disso, pretendo manter 
o esporte no meu dia a dia, já 
que é algo que me faz tão bem.

Arquivo pessoal

Para Rafaella, seu maior sonho é ser uma profissional bem-sucedida

Rafaella estuda no Colégio Gradual

VOLEIBOL

Divulgação

Furlani foi um 
grande comercialino

DESTAQUE

Roberto Furlani, o popu-
lar “Hânha”, foi comerciante 
e, segundo escreveu Alberto 
Giovanetti Filho, uma das suas 
maiores paixões em vida foi o 
Comercial Futebol Clube, que 
ele acompanhou desde a sua 
chegada a Tietê.

Tanto que fez parte da 
comissão pró-construção do 
estádio comercialino, cuja Di-
retoria participava como vice-
-presidente, na ocasião. Do seu 
esforço e de todos aqueles que 
o acompanhavam na época, 

estão: Euclides Madeira, Otávio 
Dal Coleto, João Orsoline, Aldo 
Pasquali e Acácio Ferraz, diri-
gidos por José Ferreira Alves. 
Por meio deles, nasceu o então 
sonhado Estádio Ponte Gran-
de, anos depois denominado 
Estádio “José Ferreira Alves”.

Uma curiosidade é que nas 
arrecadações de recursos para 
a construção do estádio foram 
realizados 11 bailes. O primei-
ro deles ocorreu na residência 
de Roberto Furlani, que fale-
ceu em 7 de junho de 1985.

Arquivo Alberto Giovanetti

Faleceu em 7 de junho de 1985
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Onde Anda Você? Édie Honório

Fotos acervo Édie Honório

Seu nome é Aldomir José 
Sanson, mas todos o conhe-
cem como Aldo. Nascido em 
16 de novembro de 1951, no 
bairro Itapema, em Cerquilho, 
o filho de Altino Sanson e Her-
menegilda Zaneti Sanson (Gil-
da), cresceu e passou a infân-
cia e a adolescência no bairro 
Hungria. Teve uma relação de 
muito afeto com os avós Letí-
cia Candioto e Vitório Sanson 
e Maria Zaneti e Pedro Zaneti, 
imigrantes italianos.

Nos anos iniciais de alfa-
betização, Aldo estudou na 
Escola Mista Posto de Hungria 
com a professora Maria Elisa 
Modena Dias Duarte, ainda 
viva. Depois passou pelo Gru-

po Escolar “João Toledo”, pela 
Escola “Arthur Bernardes”, 
pela Escola de Comércio de 
Tietê e, em seguida, pelo Colé-
gio Campos Sales, em São Pau-
lo, e pela Faculdade de Direito 
de Itu.

Em São Paulo, por quatro 
anos trabalhou em agência ban-
cária até retornar a Cerquilho. 
Neste período, foi contador, 
abriu escritório de despachan-
te e comprou uma Autoescola. 
Na mesma época, se formou 
em Direito e começou a advo-
gar. Depois, quando se tornou 
presidente do Partido Popular 
(PP) acabou por ingressar na 
política cerquilhense.

É viúvo da tieteense Eliana 
Saconi Ruy, com quem esteve 
casado por 33 anos até o dia 
do falecimento dela em 16 de 
agosto de 2011. É pai da Me-
lissa e do Alysson. Tem três 
netas e um neto: Letícia, de 22 
anos, que hoje mora na Aus-
trália; Ana Luiza, de 14 anos; 
Isadora, de quatro anos; e To-
más, de um aninho.

 No esporte, começou a jo-
gar futebol aos seis anos no 
bairro Hungria, em Cerquilho. 
Na época, o campo de futebol 
ficava ao lado da sua casa, o 
que facilitava e atraía o peque-
no menino ao esporte. O pre-
feito corintiano era atacante. 
Na época, chamava-se ponta 
direita número 7.

Apesar de gostar da maio-
ria dos esportes, sempre prati-
cou futebol de campo e futsal, 
atuando quase sempre como 

ponta-direita e, nofutebol de 
salão, na posição de ala. Entre 
as equipes que jogou, estão 
Hungria Futebol Clube, As-
sociação Esportiva São José e 
Usina Santa Maria, de Cerqui-
lho; Associação Atlética Laran-
jalense, de Laranjal Paulista; 
Associação Mocidade Atlética 
(AMA), Comercial Futebol Clu-
be e São Pedro Futebol Clube, 
de Tietê; São Martinho, de Ta-
tuí; e Associação Atlética, de 

Porto Feliz.
O homenageado de hoje 

passou por vários clubes, onde 
fez muitos amigos e conquis-
tou vários títulos. Sua maior 
identificação com o futebol 
ocorreu quando jogou pelo 
AMA, embora tenha disputado 
o campeonato profissional da 
2ª Divisão do Estado de São 
Paulo por quatro temporadas 
pela Associação Atlética La-
ranjalense.

Na política, foi eleito verea-
dor de Cerquilho para a Legis-
latura de 1982 a 1988. Na épo-
ca, o mandato era de seis anos. 
Já como candidato a prefeito, 
disputou sete pleitos vencen-
do cinco deles, 1989, 2001, 
2005, 2017 e 2020.

Nas eleições municipais 
de 2020, Aldo conseguiu ser 
reeleito com ampla vantagem, 
alcançando a marca de 19.430 
votos, ou seja, 85,29% dos vo

tos válidos. Do esporte à polí-
tica, Aldo é figura pública que 
dispensa apresentações. 

PIADINHA DA SEMANA 
– Dois amigos se encontram. 
Um fala para o outro:

– “Zé, estava caminhando 
para o bar e achei R$100.”

– “Sério?”.
– “Bora lá comprar R$5 de 

pão e R$95 de cachaça!”
– “Você está doido. Para 

que tanto pão?”

Aldo nasceu no bairro 
Itapema, em Cerquilho

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SÃO JOSÉ - TORNEIO NA SELENE - DÉCADA DE 1980
Em pé: Ercoles Albino, Leopoldo Pilon, João, Demá Grechi, Archimedes e Nelsinho Gazabim.

Agachados: Branquinho Gagliardi, Tavinho Pilon, Luís Peev, Wilson Scagion, Esio Albino e Aldo Sanson
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Precisa-se entender que para se atingir o bem-estar é necessário planejamento de curto, médio e longo prazo

Como encontrar o equilíbrio para uma vida plena

Depois de um ano repleto 
de imprevistos e mudanças 
de vida, 2020 finalmente foi 
embora e, junto dele, veio a 
esperança de que este ano 
seja melhor. E o desafio para 
muitas pessoas é viver uma 
vida leve, mas afinal, como ter 
bem-estar em todos os setores 
da vida? 

Nesta edição, Rebeca Toya-
ma, especialista em Carreira e 
Bem-estar Financeiro, comen-
ta sobre qualidade e plane-
jamento de vida e traz dicas 
sobre como alcançar o bem-
-estar, cuidando da carreira e 
finanças.

O planejamento de vida 
precisa estar diretamente re-
lacionado à qualidade de vida, 
que por sua vez se relaciona 
também com o bem-estar. 
Isso significa conquistar o que 
é importante para cada indi-
víduo dentro de um planeja-
mento bem feito. 

O cuidado com a carreira 
está quando se encontra um 
sentido para vida, alinhando 
sempre a carreira ao propósi-
to, assim mantendo um equilí-
brio entre a vida pessoal e pro-

fissional. Já o cuidado com as 
finanças é ter conscientização 
e buscar um orçamento do-
méstico no presente que não 
comprometa o futuro, tendo 
como principais desafios os 
distúrbios financeiros que es-
tão atrelados ao desequilíbrio 
emocional vivenciado, muitas 
vezes, na infância.

De acordo com a especia-
lista Rebeca Toyama, é preciso 
unir o tripé carreira, conscien-
tização financeira e bem-estar 
para se viver com uma vida 
plena e com um sentido.

“Os pilares carreira e fi-
nanças impactam diretamente 
nos elementos de bem-estar, 
emoção positiva, sentido, en-
gajamento, realização e re-
lacionamento precisam ser 
observados para aumentar-
mos nosso nível de bem-estar. 
Precisamos também entender 
que para atingirmos o bem-es-
tar é necessário planejamento 
de curto, médio e longo prazo 
e não somente esperar que ele 
aconteça. Definir objetivos e 
metas é necessário para se 
olhar com clareza para o futu-
ro”, explicou Rebeca Toyama.

Na definição de bem-estar 
financeiro utilizada pela Co-
missão de Valores Imobiliá-
rios (CVM), entende-se que o 
bem-estar financeiro é o esta-
do de estar que as pessoas e 
famílias:

1) Possuem controle sobre 
a sua vida financeira;

2) Têm a capacidade de su-

portar choques financeiros;
3) Estão no caminho para 

atingir seus objetivos finan-
ceiros;

4) Têm liberdade finan-
ceira para fazer escolhas que 
lhes permitam aproveitar a 
vida.

Portanto, percebe-se assim 
que, quando se fala em bem-

-estar financeiro, está direta-
mente associado a hábitos, 
especialmente hábitos de con-
trole, poupança e consumo 
consciente.

“Para alcançar o bem-es-
tar financeiro, é necessário 
entender que os distúrbios 
financeiros estão relacionados 
à ansiedade, excesso de dívi-
das, ausência de economias, 
incapacidade de manter mu-
danças nos comportamentos 
financeiros, além de outros fa-
tores. E quando identificamos 
esses comportamentos pro-
blemáticos e tratamos a fun-
do, conseguimos encontrar 
equilíbrio entre vida pessoal e 
profissional” finalizou Rebeca 
Toyama.

A especialista preparou 
cinco dicas para alcançar o 
bem-estar, cuidando da carrei-
ra e finanças:

1) Ter em mente que bem-
-estar não é obra do acaso, 
mas sim algo a ser planejado 
e construído no longo prazo;

2) Fazer escolhas financei-
ras no presente que nos leve a 
um futuro desejado, pautadas 
nos aprendizados extraídos 

do passado;
3) Ter clareza das expecta-

tivas para a vida pessoal e pro-
fissional, definindo de forma 
madura os objetivos e metas 
de curto, médio e longo prazo 
para cada uma das áreas. As-
sim como ter um mecanismo 
de acompanhamento de cada 
uma das metas, sejam anota-
ções, lembretes ou algo mais 
sofisticado como um arquivo 
digital;

4) Reconhecer todas as 
conquistas pessoais e profis-
sionais de 2020, expressar 
gratidão por todas e reconhe-
cer sua capacidade de supera-
ção, para então sentir-se me-
recedor do que 2021 tem a te 
oferecer.

5) Crie uma rotina para 
extrair emoções positivas ao 
longo do ano novo, lembre-se 
que a principal fonte são os 
relacionamentos saudáveis, 
incluindo o de você com você 
mesmo. Sem rotina, em 2021 
você pode ser atropelado por 
inúmeras demandas externas, 
deixando de lado o que real-
mente é essencial para seu 
bem-estar.

Divulgação Nossa Folha

Bem-estar também requer planejamento,
sendo construído a longo prazo

COVID-19

Entenda porque a doença se comporta 
de forma distinta em cada paciente

O novo coronavírus, que 
vem assolando o mundo há 
praticamente um ano e é o 
causador de mais de um mi-
lhão de mortes em todo o pla-
neta, ainda permanece surpre-
endendo médicos e cientistas 
e provocando muitas dúvidas 
quanto ao seu comportamento 
e características. Várias per-
guntas continuam sem respos-
tas, mas algumas delas, já po-
dem ser esclarecidas. É o caso 
das variações de manifestação 
da doença em cada paciente.

O clínico geral Lucas Pen-
chel explicou que as taxas 
de mutação e recombinação 
genética do vírus Sars-Cov-2 
– responsável pela covid-19 – 
são muito altas e isso faz com 
que a infecção pelo mesmo 
produza diferentes efeitos nos 
pacientes, até mesmo em um 
sistema imunológico já adap-
tado.  

Segundo o médico, a imuni-
dade de cada pessoa também 
deve ser levada em considera-
ção. “Alguns pacientes podem 
apresentar apenas sintomas 
de um resfriado, outros podem 
evoluir para um quadro mais 
grave e serem hospitalizados. 
Em determinadas situações, o 

vírus pode até levar ao óbito. 
O sistema imunológico possui 
um importante papel para de-
finir a capacidade de recupe-
ração ou o nível de gravidade 
de cada caso. Uma grande par-
cela das mortes ocasionadas 
pelo novo coronavírus se deve 
à existência de sistemas imu-
nológicos fragilizados. Uma 

pessoa nestas condições pos-
sui um mecanismo de defesa 
ineficiente e com dificuldades 
em oferecer a correta resposta 
de proteção contra os danos 
causados pelo vírus. Por isso, 
os chamados grupos de riscos 
necessitam de maior atenção”.

De acordo com o médi-
co Lucas Penchel, a covid-19 

pode se desenvolver de forma 
semelhante ao câncer e Al-
zheimer. “Em ambos os casos, 
essas patologias podem estar 
instaladas no organismo, mas 
permanecerem imperceptíveis 
por um período de tempo. Es-
tes eventos estão atrelados di-
retamente à carga genética do 
paciente”, ressaltou.

“Algumas pessoas pos-
suem alterações em seus geno-
mas que podem impulsionar 
modificações no sequencia-
mento genético do DNA. Estas 
ocorrências acabam acarretan-
do deficiências na produção de 
proteínas e, consequentemen-
te, podem estimular o surgi-
mento de doenças. No entanto, 
alguns pacientes podem carre-
gar tais mutações e, mesmo 
assim, não apresentar sintoma 
das possíveis enfermidades 
favorecidas por seus atributos 
genéticos. O aparecimento ou 
não dos sinais destas doenças 
até então assintomáticas de-
penderá dos hábitos de vida 
e características do paciente, 
como, por exemplo, a rotina 
alimentar, o consumo ou não 
de cigarros e bebidas alcoóli-
cas, o sedentarismo e a faixa 
etária”, explicou Penchel.

Estado de SP vive
segunda onda

NOVO CORONAVÍRUS

Em reunião virtual com 
prefeitos, na quarta, 6 de ja-
neiro, o governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), afir-
mou que o Estado e o País vi-
vem uma segunda onda de co-
vid-19, algo que, segundo ele, 
não era esperado em outubro 
passado, quando a pandemia 
dava sinais de arrefecimento. 

Com 62% de ocupação dos 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) voltados para 
a covid-19, o Estado voltou a 
atingir picos de óbitos pela do-
ença, com mais de 300 mortes 
em alguns dias. 

Em Tietê, Cerquilho, Jumi-
rim e Laranjal Paulista, o nú-
mero de pessoas infectadas e 
o de mortes não param de su-
bir, de acordo com as Secreta-
rias Municipais de Saúde. 

Até hoje, 8 de janeiro, Tietê 
registrava 996 casos da doen-
ça e tinha 920 curados e 47 em 
recuperação. A quantidade de 
mortes está em 28. 

Já Cerquilho alcançava a 
marca de 1.510 casos, com 
1.343 pacientes curados e 140 
em recuperação. Total de mor-
tes subiu para 27 vítimas.

Em Jumirim, o número de 
casos aumentou para 174, 

com apenas uma morte regis-
trada. Aqueles que estão cura-
dos somam 161 pessoas.

Já Laranjal Paulista tem 
1.476 casos, com 1.328 pesso-
as curadas, 138 em recupera-
ção e 10 óbitos.

Também até hoje, 8 de 
janeiro, o Estado registrou 
47.768 óbitos e 1.515.158 ca-
sos confirmados. Deste total, 
1.336.589 estão recuperados e 
159.761 já receberam alta

De acordo com o governo, 
62,8% dos leitos estão ocu-
pados no Estado. O número 
de pacientes internados é de 
12.213, sendo 6.819 em enfer-
maria e 5.102 em Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs).

Cabe lembrar que os 645 
municípios do Estado têm pelo 
menos uma pessoa infectada, 
sendo 611 com um ou mais 
óbitos. Entre as vítimas fatais, 
a maior parte é do sexo mas-
culino. Segundo levantamento, 
os óbitos continuam concen-
trados em pacientes com 60 
anos ou mais. 

O novo coronavírus é 
transmitido principalmente 
por meio de gotículas geradas 
quando alguém infectado tos-
se, espirra ou exala.

Divulgação
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Em Cerquilho, a consumidora Valdirene Roseli dos Santos, cliente da Popes Calçados, foi a ganhadora da moto Factor 125

Acic divulga os sorteados do “Natal Premiado 2020”

Vino di Vita - o melhor sabor para sua vida.

Primeiro nascimento de 2021 em TietêSindicato Rural promove curso de Jardineiro

BEM-VINDOEM TIETÊ

Gabriel Stefani Franzine foi 
a primeira criança a nascer em 
Tietê no ano de 2021. Filho de 
Juliana Stefani Franzine, o me-
nino nasceu às 1h17 na Santa 
Casa de Misericórdia de Tietê, 
para alegria do seu irmão Mi-
guel, que tinha “previsto” que 
Gabriel nasceria em 1º de ja-
neiro e seria até divulgado no 
jornal.

Gabriel pesou 3,190 quilos 
e com 50,6cm de altura, e teve 
o parto realizado pela douto-
ra Raquel Marcon Roma, com 
apoio da pediatra doutora Ga-
briela Filtre Lima e toda a equi-
pe de Enfermagem.

Seja bem-vindo ao mundo, 
pequeno Gabriel Stefani Fran-
zine, que você tenha saúde e 
alegrias ao longo da vida!

Sob a Presidência de Tony 
Persona, o Sindicato Rural de 
Tietê realizou, de 12 a 18 de 
dezembro, o curso de Jardi-
neiro - Implantação do Jar-
dim, na chácara São Pedro, da 
proprietária Andreia Torre-
zan, em Tietê.

Segundo Tony Persona, o 
curso gratuito teve como ins-
trutora Ana Paula Zimbardi 
Lombardi e ocorreu através 
de uma parceria do sindica-
to com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar), 
contando, ainda, com almoço 
e café da tarde, além de en-
trega de certificado de con-
clusão. 

O Sindicato Rural de Tietê 
agradece a todos que colabo-
raram em mais um projeto!

Paróquia São José anuncia os nomes 
do novo pároco e vigário

Livros do padre José Marques serão 
apresentados em 17 de janeiro

EM CERQUILHO REFLEXÕES SOBRE FÉ

Na sexta, 1º de janeiro, o 
arcebispo metropolitano de 
Sorocaba, Dom Julio Endi Aka-
mine, divulgou as mudanças 
relacionadas às transferências 
de padres na Arquidiocese de 
Sorocaba, incluindo o novo pá-
roco para a Paróquia São José, 
de Cerquilho.

As mudanças devem ser 
feitas entre 1º e 7 de feverei-
ro deste ano, quando o padre 
Thiago Queiroz Alves assumi-
rá como pároco da Paróquia 
São José, em Cerquilho, no 
lugar do padre José Antônio 
Leite de Oliveira, que será rei-
tor do Seminário Arquidioce-
sano São Carlos Borromeu em 
Sorocaba. Atualmente, padre 
Thiago Queiroz Alves presta 
serviços religiosos na Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida, em 
Votorantim. 

Quem também integrará o 
quadro religioso da Paróquia 
São José, em Cerquilho, é o 
padre Fabio Ferreira Silva, que 
assumirá o ofício de vigário 
paroquial. Ele será transferi-
do da Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida, em Votorantim.

Além destas mudanças, 
ocorrerá transferência do pa-
dre Carlos Alexandre da Silva, 
da Paróquia Nossa Senhora da 

Ponte para a Paróquia Santa 
Rosália, ambas em Sorocaba. O 
religioso terá ofício de pároco.

Já o padre Diego Santos 
Ferraz será transferido da 
Paróquia São João Batista e 
Imaculada Conceição, de Voto-
rantim, para a Paróquia Nossa 
Senhora Consolata, também 
em Votorantim, para assumir 
como pároco.

O padre Isac Isaías Valle 
deixará a Paróquia Santo An-
tônio, em Iperó, e responderá 
como vigário paroquial na Pa-

róquia Nossa Senhora Apareci-
da, em Votorantim.

Em seu lugar, assumirá o 
padre Rafael Paulino de Mo-
raes como pároco da Paróquia 
Santo Antônio, de Iperó.

Por fim, padre William de 
Almeida acabará transferido 
do Seminário Arquidiocesa-
no São Carlos Borromeu e da 
Paróquia Santa Rosália, de So-
rocaba, para a Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida, de Voto-
rantim, para assumir o ofício 
de pároco.

Em Tietê, na missa do do-
mingo, 17 de janeiro, às 19 ho-
ras, na igreja Santa Teresinha 
(Seminário), o padre José Mar-
ques Dias (C.Ss.R.) apresenta-
rá seus dois últimos livros in-
titulados “Senhor, aumenta a 
minha fé” e “Pandemia e Fé”, 
pela Editora Santuário.

Em entrevista ao jor-
nal Nossa Folha, o religioso 
adiantou detalhes das obras 
que servirão de inspiração e 
reflexão sobre a fé em tem-
pos de pandemia. “O livro Se-
nhor, aumenta a minha fé tem 
apresentação do arcebispo 
de Aparecida, Dom Orlando 
Brandes, e do provincial padre 
Marcos. Como eu trabalhava 
nas confissões do Santuário, o 
tema da fé começou a me cha-
mar muita atenção. Esse livro 
é uma tentativa de ajudar as 
pessoas a renovarem e forta-
lecerem a sua fé”, comentou.

A obra tem 31 encontros 
com Cristo divididos em três 
grandes novenas: uma refe-
rente às bem-aventuranças; 
a segunda parte sobre os 
mandamentos sob uma nova 
visão; e a última a respeito 
sobre os exemplos de fé ao 
longo da vida. “É um livro 
oracional, para se rezar em fa-

mília devido à pandemia. No 
final do livro, pergunto: e sua 
fé aumentou?”, revelou padre 
José Marques Dias.

Já o livro “Pandemia e Fé” 
foi escrito no começo da pan-
demia da covid-19, no mês de 
março de 2020. Nele, o religio-
so juntou o problema da pan-
demia com o tema da fé para 
ajudar as pessoas mesmo 
nas horas mais complicadas, 
como aumentar a fé, como co-
nhecê-la mais. 

“Como encaro minha fé 
diante do sofrimento ocasio-
nado pela pandemia? Tam-
bém ressalto que, em breve, 
vou lançar o livro Pandemia e 
Esperança. Essa é minha cola-
boração com o conhecimento 
e experiência sobre a fé”, in-
formou. 

Os livros “Pandemia e Fé” e 
“Senhor, aumenta a minha fé” 
custam R$7 cada e poderão 
ser adquiridos na Secretaria 
do Seminário Santa Teresinha.

Fotos divulgação Divulgação

Divulgação Santa Casa

CONHEÇA OS PREMIADOS

A Associação Comercial e 
Industrial de Cerquilho (Acic) 
realizou na quarta, 30 de de-
zembro, sorteio da campanha 
Natal Premiado 2020 com 
transmissão pelo Facebook 
para anunciar os contempla-
dos que levariam para a casa 
uma moto Factor 125, além 
de 130 vale-compras de R$50, 
R$100, R$150, R$200 e R$250. 
Para concorrer, bastava o con-
sumidor baixar o aplicativo da 
Acic e registrar o QR Code da 
loja participante.

Valdirene Roseli dos San-
tos (cliente Popes Calçados) 
foi contemplada com a moto 
Factor 125, e Marilena Grisa-
tto (cliente loja Sinhá Moça) e 
Francisco de Azevedo (cliente 
Dez Jeans), com os vale-com-
pras de R$250. 

Patrícia Santana (clien-
te Dez Jeans), Kellin da Silva 
(cliente Líder Perfumaria), An-
dréia França (cliente Centro Es-
tético Estela Maris), Débora da 
Silva (cliente Líder Perfumaria), 
Maria Helena Santos (cliente 
Rosi Modas), Michele de Lima 
(cliente Popes Calçados), Flavia 
Spolarek (cliente loja Cris), Pa-
tricia Nagahara (cliente Tuka 
Concept) e Arnaldo de Toledo 
foram os sorteados com o va-
le-compras de R$200. 

Guilherme Braz Guerigem 
(cliente Óticas Dez) e Alexan-
dre Vaz (cliente Coocerqui) 
levaram os vale-compras de 
R$150.

Já os vale-compras de 
R$100 saíram para Sandra 
Ribeiro Rego (cliente Tuka 

Calçados), Wagner De Nadai, 
Antonio Alcides Laner Junior 
(cliente Popes Calçados), Me-
lissa Constantino, Angélica 
Rodrigues, Suelem Esthefany 
(cliente loja Sinhá Moça), Cami-
la Scudeler (cliente Óticas Dez), 
Jessica Doriguello, Talita Caro-
lina Belaz, José Benedito Alves 
(cliente Farmácia São Benedi-
to), José Carlos Santos (clien-
te loja Riverenza), Antonio 
Freitas (cliente supermercado 
Kijoia), José Carlos Magnelli 
(cliente Óticas Carol), Idaiane 
Oliveira Julio (cliente Dez Je-
ans), Mariellem Moraes (cliente 
Tuka Concept), Angélica Mar-
ques da Costa Dassie (cliente 
Hipper Simples), Alexandre 
Martins (cliente loja Cris), 
Carlos Poggi, Karina Miranda 
(cliente loja Cris), Isleide Paola 
Teixeira, Geni Andreoli (clien-
te Popes Calçados), Micheli 

Rosendo (cliente Nasciprint), 
Fabiana de Andrade (cliente 
Popes Calçados), Lazaro Mar-
cos Ribeiro (cliente Comercial 
Nochelli), Marta de Campos 
(cliente loja Cris), Luciana De 
Paula (cliente Néia Modas), 
Ailma Bettini (cliente Líder 
Perfumaria), Roque Floriano 
(cliente Casa de Carnes Moret-
ti), Rosa Flora De Nadai (clien-
te Madri Suplementos), Flavio 
Paker (cliente To Go Congela-
dos), Robson de Jesus Santa-
na (cliente Vale a Pena), Fábio 
Cesar Stefani, Karina Prado 
(cliente loja Sinhá Moça), Ma-
riana Raviccini (cliente Popes 
Calçados), Vanderlei de Olivei-
ra (cliente To Go Congelados), 
Rodrigo Aparecido Moreira, 
Aqnita França Ferreira (cliente 
Dez Jeans), Rosana Mara Mar-
ques de Araujo Muzzin (clien-
te Tuka Calçados), Elza Maria 

Jacao (cliente Tuka Calçados), 
Katia Silva (cliente Auto Posto 
Jamaica), Hermes Luvizotto 
(cliente Popes Calçados), Clau-
delice de Jesus (cliente super-
mercado Kijoia), Antonio Ro-
berto Vieira (cliente loja Vale a 
Pena), Leticia Mariano (cliente 
Rosi Modas), Danilo Rafael 
dos Santos Rodrigues (cliente 
Padaria Cerquilhense), Jus-
sara Araujo Leite (cliente GG 
Piscinas), Rodrigo Frederico 
Ferrari (cliente loja Riverenza), 
Antonio Aparecido Valentim 
(cliente supermercado Kijoia), 
Maria Marta Molinário de Mo-
raes (cliente Hipper Simples), 
Diego Macedo Fidelis (cliente 
Tuka Urban), Emanoel Rodri-
gues dos Santos (cliente super-
mercado Kijoia), Gisele Cardia 
Florian Agosta (cliente Tuka 
Calçados), Maria Niderce Cor-
reia, Marilena Grisotti (cliente 

loja Cris), Lourival Fontes, José 
Augusto Rodrigues (cliente 
Rosi Modas), Valdenice Ma-
galhães Paixão (cliente To Go 
Congelados), Marcos Roberto 
de Oliveira, Nelson de Oliveira 
Leonardo (cliente Coopbom), 
Natalia Chagas Pantojo Pereira 
(cliente Sapatos & Cia), Expedi-
to Pereira de Carvalho (clien-
te Coopbom), Gustavo Pietro 
Bom (cliente Óticas Dez), Pe-
dro Henrique Santana Oliveira 
(cliente Coopbom), Greyce Hel-
len da Silva (cliente loja Maria 
Moleque), Claudia Nascimento 
(cliente Açougue Moretti), Ma-
ria Gema Antoniale (cliente 
Sama Presentes), Sandra Pires 
de Almeida (cliente Líder Per-
fumaria), Ricardo Ribeiro Al-
ves, Raquel Fernandes (cliente 
Pinduca), Reinaldo Dias (clien-
te Açougue Moretti), Raquel 
Celina Luvizotto (cliente Líder 

Perfumaria), Maria de Fátima 
Gonçalves (cliente Óticas Dez), 
Lívia Chaves Pereira (cliente 
Líder Perfumaria), Camila Ma-
zonetto Módulo (cliente To Go 
Congelados), Vanessa Oliveira 
(cliente Popes Calçados), Vera 
Lucia de Fatima Silva Pilon 
(cliente Tuka Calçados), Ro-
sangela Saccon (cliente Irmãos 
Machia), Jonatan Arruda da 
Silva, Giullian Lino de Souza 
(cliente Coopbom), Nathalia 
Vidotto Pontes (cliente Sama 
Presentes), Denilson Alves de 
Oliveira (cliente Popes Calça-
dos), Rafael Veiga, José Hipó-
lito Moura (cliente Hipper Sim-
ples), Lídia Aparecida França 
Souza (cliente Riverenza), 
Paulo Giovane Pazim Grando 
(cliente Tuka Urban), Francis-
ca Sousa Castro Lima (cliente 
Sinhá Moça), Felipe Matheus 
Mello, Maria Leonides Sonego 
(cliente Hipper Simples), Ma-
rio Santos (cliente Dez Jeans), 
Lucas Vinicius Biguete (cliente 
Padaria Cerquilhense). 

Gabriela Soares Sonego, 
Emil Ferreira Marinho (clien-
te Óticas Dez), Daniel Uliana 
(cliente Dez Jeans), Esmeralda 
Batista (cliente Popes Calça-
dos), Alessandro Del Bem, Su-
zilaine Maria Cardoso (cliente 
Piang Pee), Ivone Silva (clien-
te Emilio Prime), Leo Santos 
(cliente Óticas Dez), Luciana 
Pinheiro (cliente loja Cris), 
Marilda Ferreira (cliente loja 
Maximus), Thaliane Albertazi 
e Maria Eduarda dos Santos 
(cliente Dez Jeans) ganharam o 
vale-compras de R$50.

Fotos divulgação Acic

Acic fica na rua Achiles Audi, 122, no Centro Além da moto, teve sorteio dos vale-compras

Thiago Queiroz Alves 
assumirá como pároco 

em Cerquilho

 Padre Fabio Ferreira 
Silva será o vigário 

paroquial

Divulgação Sindicato Rural de Tietê

Obras custam R$7 cada e podem ser adquiridas 
no Seminário Santa Teresinha

7% 15%off off
no crédito dédito ou dinheiro

Aproveite.

FIM DE SEMANA ESPECIAL 
DE ANO NOVO

Todos os vinhos e espumantes com desconto
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Rua André Parducci passa por reparo após reclamações
CIDADÃO-REPÓRTER

Na coluna Cidadão-Repór-
ter desta semana, moradores 
da rua André Parducci, próxi-
mo à Escola Técnica Estadual 
(Etec) “Nelson Alves Vianna”, 
no Jardim Baccili, em Tietê, 
cobraram providências em re-
lação ao asfalto danificado da 
referida via. 

De acordo com os recla-
mantes, o Serviço Autônomo 
Municipal de Água e Esgoto 
(Samae) realizou o corte no as-
falto para manutenção da rede 
de água e esgoto, mas não o 
tapou. 

“Todos sabemos que a ma-
lha viária de Tietê se encontra 
em péssima condição e tudo 
piora quando o Samae faz suas 
manutenções, mas não tapa os 
buracos do asfalto”, disseram 
os reivindicantes. 

Portanto, eles querem que 
a Prefeitura de Tietê, a Secre-
taria Municipal de Obras ou o 
Samae proceda a obra de con-
serto no asfalto para seguran-
ça de pedestres e motoristas e 
conforto daqueles que pagam 
impostos municipais em dia.

Em resposta à reivindi-
cação, a servidora munici-
pal Thais Gaspi, que é chefe 
do Departamento de Gestão 
Administrativa e gestora de 
Contratos, esclareceu que a 
Prefeitura de Tietê, assim que 
tomou conhecimento da recla-
mação, fez o reparo no asfalto 
da rua André Parducci. 

“Esclarecemos também 
que essa obra inicialmente 

foi demanda do Samae, po-
rém, nesta administração, os 
secretários municipais estão 
trabalhando em conjunto para 
o bem comum do município e 
dos moradores. Desta forma, 
informo que o serviço no refe-
rido local foi concluído. Deve-
-se considerar que, a princípio, 
o serviço de reparo foi concluí-
do pelo Samae e, após, acabou 
finalizado pela equipe da Se-

cretaria Municipal de Obras”, 
afirmou Thais Gaspi.

Ainda segundo a servido-
ra municipal, o reparo na rua 
André Parducci só não foi fei-
to antes porque a empresa que 
fornece a massa asfáltica esta-
va em recesso de fim de ano.

AVENIDA BEIRA-RIO - O 
secretário de Obras de Tietê, 
Álvaro Gebraiel, informou 
que a avenida Fernando Cos-

ta (Beira-Rio), no Centro, vai 
ser remodelada com novos 
atrativos à população. 

Com aproximadamente 
70% dos 826 metros de calça-
mento já executados, segun-
do Gebraiel, a avenida terá 
três módulos de construção 
integrados aos arvoredos 
existentes, para atendimen-
to gourmet, cada um com 
dois quiosques; instalação de 

playground para as crianças 
e academia para os cidadãos, 
além de nova iluminação em 
toda extensão da avenida, da 
Avícola Dacar até o palco.

“A previsão para a entrega 
à população do espaço que 
será destinado para ginásti-
ca, caminhada, lazer para as 
crianças, área de alimentação 
para a família e área cultural 
está previsto para maio deste 
ano”, disse o secretário.

A obra é de R$1.100.000,00, 
sendo proveniente do Fundo 
de Interesses Difusos (FID) em 
um convênio da Prefeitura de 
Tietê. 

“Hoje em dia, é uma ten-
dência investir em parques e 
áreas públicas, considerando 
a diminuição dos espaços ex-
ternos das moradias. O urba-
nismo da avenida Beira-Rio 
proporcionará à população 
um novo local, seguro e agra-
dável para os momentos de 
entretenimento e lazer dos 
munícipes”, destacou o se-
cretário municipal de Obras, 
Álvaro Gebraiel.

Asfalto esteve danificado após obra 
na rede de água e esgoto feita pelo Samae 

Reparo não havia sido feito anteriormente
porque empresa estava em recesso de fim de ano

Fotos Denival de Lima e PMT

Com apoio dos Sindicatos 
Rurais de Tietê e Cerquilho, 
agricultores realizaram na 
manhã de quinta, 7 de janei-
ro, um “tratoraço” como ma-
nifestação contra o aumento 
do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) para insumos agrícolas 
determinado pelo governador 
João Doria (PSDB), que acabou 
recuando da decisão. 

Pelas mudanças nas alí-
quotas do imposto, o governo 
de São Paulo passaria a cobrar 
esse mês 4,14% de ICMS sobre 
os insumos agrícolas, como 
fertilizantes, adubos, semen-
tes e defensivos agrícolas, 
além dos medicamentos ge-

néricos. Contudo, a iniciativa 
acabou revogada pelo próprio 
Governo do Estado.

De acordo com a Federa-
ção da Agricultura e Pecuária 
do Estado de São Paulo (Fa-
esp), que apoia o “tratoraço”, 
a manifestação ocorreu em 
mais de 300 dos 645 municí-
pios paulistas e teve apoio de 
mais de 100 sindicatos rurais, 
associações e cooperativas.

Além de Tietê e Cerquilho, 
os “tratoraços” também fo-
ram registrados em cidades 
como Porto Feliz e Tatuí, com 
tratores que carregavam ban-
deiras do Brasil e frases de 
repúdio.

O recuo no aumento do 

imposto foi anunciado na 
quarta, 6 de janeiro, pelo 
governador João Doria, que 
disse que, após reunião com 
a equipe econômica do go-
verno, determinou “o cance-
lamento de qualquer altera-
ção de alíquota de ICMS em 
alimentos, medicamentos e 
insumos agrícolas”. 

O aumento do imposto es-
tava previsto em um pacote 
de ajuste fiscal proposto por 
Doria em agosto e aprovado 
em outubro pela Assembleia 
Legislativa do Estado de São 
Paulo (Alesp). No ajuste, ficou 
previsto o corte de 20% dos 
benefícios tributários que o 
Estado concedia a setores da 

economia com o objetivo de 
gerar R$8 bilhões ao ano para 
os cofres públicos.

Para o vice-presidente da 
Faesp, Tirso de Salles Mei-
relles, o aumento do ICMS 
impactaria negativamente os 
negócios, principalmente os 
pequenos agricultores do Es-
tado.

Já a Associação Paulista de 
Supermercados (Apas) emitiu 
nota à imprensa dizendo que 
não aceita a suspensão anun-
ciada por João Doria “por ser 
apenas parcial e momentâ-
nea”. A entidade quer a revo-
gação de todos os decretos 
determinados pelo chefe do 
Poder Executivo estadual.

Manifestação ocorreu na quinta, 7 de janeiro, devido ao aumento do ICMS determinado pelo governador João Doria, que recuou da decisão

TRATORAÇO

Agricultores protestam contra cobrança de ICMS

O presidente do Sindicato Rural de Tietê, 
Tony Persona, apoiou os produtores rurais

Divulgação Sindicato Rural de Tietê
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A única Secretaria que ainda não tem um titular é a Saúde e Medicina Preventiva, que está interinamente sob o comando de Pasin

Anunciado o novo Secretariado da gestão Sandei
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Fotos divulgação PMT e Denival de Lima

Prefeito Aldo Sanson faz 
poucas mudanças

SECRETARIADO

Em Cerquilho, o prefeito 
reeleito Aldo Sanson (PSDB) 
manteve a maior parte do Se-
cretariado da sua gestão pas-
sada, com mudanças apenas 
nas Secretarias Municipais de 
Obras, Viação e Serviços e de 
Agricultura, Abastecimento e 
Meio Ambiente, além do res-
ponsável pela Assessoria Jurí-
dica.

Os nomes anunciados para 
o Secretariado Municipal desta 
atual gestão foram:
Fundo Social de Solidarieda-
de - Melissa Sanson (trabalho 
voluntário);
Secretaria de Administração - 
Bruno Bonelli;
Secretaria de Educação e Cul-
tura - Waldivino Grisotto;
Secretaria de Obras, Viação e 
Serviços - Antônio Luvizotto 
Neto;
Secretaria de Esportes, Turis-
mo, Lazer, Juventude e Even-
tos - Alessandro Moreira de 
Souza;
Secretaria do Trabalho e De-
senvolvimento Econômico - 
Amilton Lourenço;
Secretaria da Saúde e Promo-
ção Social - Claudia Maria Rei-
mann Baston;
Secretaria de Finanças - Ana 
Maria Pelegrini Pakes;
Secretaria de Segurança, 
Trânsito e Defesa Civil - John 
Santos Veloso;
Secretaria da Agricultura, 
Abastecimento e Meio Am-
biente - Felipe Pascutti;

Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Cerquilho (Saaec) - 
Márcio Gaiotto;
Assessoria Jurídica - Fernan-
do Camargo;
Assistência Social - Silvana 
Schiavi Fernandes
Assessoria de Imprensa - 
Bianca Teixeira Morelli.

EM JUMIRIM - Daniel Viei-
ra (DEM), eleito para comandar 
o Poder Executivo, recorreu a 
nomes experientes para com-
por seu Secretariado. 

Veja quem são os convoca-
dos pelo chefe do Poder Execu-
tivo de Jumirim:
Gabinete do Prefeito - Denise 
Cinto Roma;
Secretaria de Saúde e Vigilân-
cia Sanitária - Elizabeth dos 
Anjos Bueno; 
Secretaria de Promoção e De-
senvolvimento Social - An-
dréia Civitella Bedê; 
Secretaria de Obras, Serviços 
e Transportes - Pedro Luis 
Dias dos Santos;
Secretaria de Negócios Jurídi-
cos - Walmara Celso Baldini; 
Secretaria da Fazenda - Lu-
cinéia das Dores Caldeira Vaz 
Carriel;
Secretaria de Educação - Ana 
Teresa Cinto Fávero;
Secretaria de Cultura, Esporte 
e Turismo - Daniel Moura; 
Secretaria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio Am-
biente - Bruno Silvestrin; 
Secretaria de Administração 
- Vicente Aparecido Menezes.

Felipe Motta assume em Jumirim; Antônio Filho, em Laranjal
PODER LEGISLATIVO

Em Jumirim, na sexta, 1º 
de janeiro, teve solenidade 
de posse dos vereadores elei-
tos, bem como a eleição da 
Mesa Diretora para o biênio 
2021/2022. 

Ocuparão as cadeiras a Câ-
mara Municipal de Jumirim: 
Marcone de Jesus (PV), Zé Bo-
dinho, Richard Civitella (DEM), 
Felipe Motta (PV), Paulo Lin-
coln, João Motorista (PTB), Ro-
bson Andrade de Jesus (PTB), 
Tulio Benetom (DEM) e Mauri-
cio Bertola (DEM). 

Por decisão da vereança, o 
cargo de presidente da Câma-
ra Municipal de Jumirim ficou 
com Felipe Motta e Silva, o de 
vice para João Motorista. O 1º 

secretário será Paulo Lincoln e 
o 2º secretário, Zé Bodinho.

Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação - Richard Ci-
vitella, presidente; Marcone de 
Jesus, vice-presidente; Zé Bodi-
nho, secretário; Paulo Lincoln, 
1º suplente; e Robson Andrade 
de Jesus, 2º suplente.

Comissão de Obras, Servi-
ços Públicos e Meio Ambien-
te - Túlio Benetom, presidente; 
João Motorista, vice-presiden-
te; Paulo Lincoln, secretário; 
Marcone de Jesus, 1º suplente; 
e Mauricio Bertola, 2º suplente.

Comissão de Orçamento, 
Finanças e Contabilidade - 
Mauricio Bertola, presidente; 
Túlio Benetom, vice-presiden-

te; Robson Andrade de Jesus, 
secretário; Zé Bodinho, 1º su-
plente; e Paulo Lincoln, 2º su-
plente.

Comissão de Planejamen-
to, Uso, Ocupação e Parcela-
mento do Solo - Zé Bodinho, 
presidente; Richard Civitella, 
vice-presidente; Marcone de 
Jesus, secretário; João Moto-
rista, 1º suplente; e Túlio Bene-
tom, 2º suplente.

EM LARANJAL PAULIS-
TA - Na sexta, 1º de janeiro, 
tomaram posse os vereado-
res eleitos Antônio Valdecir 
Berto Filho (Cidadania), Sueli 
Aparecida da Costa (PSB), Jose 
Francisco de Moura Campos 
(PSD), Nilso Ventris (PSD), Kant 

Alves Lima Junior (Cidadania), 
Ricardo Tadeu Granzotto (Ci-
dadania), Marcio Jose Garpelli 
(MDB), Flavio Antonio Portela 
(PSD), Claudia Regina Martins 
Correia Alves (PSDB), Francis-
co Ubiratam de Santana (PSDB) 
e Marcos Eduardo de Mello 
(PP).

Na ocasião, foram eleitos 
Antônio Valdecir Berto Filho, 
presidente; Sueli Aparecida da 
Costa, vice-presidente; Claudia 
Regina Martins Correia Alves, 
1ª secretária; e Flavio Antônio 
Portella, 2º secretário.

Até o fechamento desta 
edição, as Comissões da Câ-
mara de Laranjal Paulista não 
haviam sido definidas.

Felipe Motta e Silva foi o 
escolhido para presidir o 

Legislativo jumiriense 
de 2021 a 2022

Antônio Valdecir Berto 
Filho (Cidadania) foi o 

vereador mais votado de 
Laranjal Paulista

Fotos Arquivo Facebook e Amanda Dessotti

Alfredo Melaré e Mauro Frare presidirão os Poderes 
Legislativos de Tietê e Cerquilho

BIÊNIO 2021/2022

Na sexta, 1º de janeiro, 
após a solenidade de posse 
do prefeito, vice e vereadores, 
a eleição da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal de Tietê es-
colheu, por cinco votos a qua-
tro, Alfredo Melaré (PL), em 
seu primeiro mandato como 
edil, o presidente para o biê-
nio 2021/2022, com Adriano 
Aronchi (DEM) vice-presidente, 
dr. Luís Grigolon (PV) 1º secre-
tário e Manoel Modesto (PR), 2º 
secretário. 

Durante a eleição, Alfredo 
Melaré votou em si e recebeu 
os votos de Adriano Aronchi, 
Manoel Modesto, João Mar-
telini (PTB) e Jairo de Castro 
(PRTB). O candidato a presi-

dente Junior Regonha (MDB) 
votou em si e teve apoio de dr. 
Luís Grigolon, cabo Cláudio 
Donizeti (PSDB) e Mario Junior 
(PV). Após definido quem esta-
rá no comando da Câmara Mu-
nicipal de Tietê, houve com-
posição das Comissões, que 
ficaram assim estabelecidas:

-Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Redação - Cabo 
Cláudio Donizeti, presidente; 
Adriano Aronchi, vice; e Jairo 
de Castro, membro.

-Comissão de Saúde, Edu-
cação, Cultura, Lazer, Turis-
mo e Meio Ambiente - dr. Luís 
Grigolon, presidente; Adriano 
Aronchi, vice; e Manoel Modes-
to, membro.

-Comissão de Obras e Ser-
viços Públicos - cabo Cláudio 
Donizeti, presidente; Mario 
Junior, vice; e Jairo de Castro, 
membro.

-Comissão de Orçamento, 
Finanças e Contabilidade - dr. 
Luís Grigolon, presidente; Ju-
nior Regonha, vice; e Manoel 
Modesto, membro.

-Comissão de Planeja-
mento, Uso, Ocupação e Par-
celamento do Solo - dr. Luís 
Grigolon, presidente; Junior 
Regonha, vice; e Mario Junior, 
membro.

O quadro de funcionários 
da Câmara Municipal de Tietê 
é composto pela procurado-
ra jurídica Letícia Aparecida 
Alves Lima, assessora de ga-
binete Mirella Pandolfi San-

tos, diretor-geral José Afonso 
Callegari, oficial legislativo de 
Recursos Humanos Paulo Sér-
gio Biscaro de Souza, auxiliar 
legislativo de serviços gerais 
Lívia Dal Pozzo Ercolin Vire, 
segurança patrimonial Márcio 
Magalhães, copeira Cristina 
Hillbruner Schwingel, oficial 
legislativo de Orçamento e 
Contabilidade Rejane Melo de 
Oliveira, oficial legislativo de 
Compras e Licitações Alberto 
Kirilauskas Rodrigues dos San-
tos, analista financeiro Carlos 
Vinicius Pascoli Faria e analis-
ta legislativo Robson Momi.

EM CERQUILHO - Partici-
param da solenidade de posse 
na sexta, 1º de janeiro, os vere-
adores eleitos Adriano Thibes 
(PRTB), Cleiton da Luz Scudeler 
(Cidadania), Cleuza da Silva Be-
lino (PSDB), Daniele Peev (Re-
publicanos), Eliseu Aparecido 
da Silva (DEM), Fúlvio Cuba do 
Amaral (PSDB), Germano Reis 
de Oliveira (DEM), José Araújo 
dos Santos (Podemos), Mauro 
André Frare (PSDB), Osinaldo 
de Oliveira (Cidadania), Simo-
ne Feher Bellucci (PSDB), Tércio 
Levi Dias (DEM) e Vinícios Ale-
xandre Morás (Republicanos).

Depois da posse, foi eleito 
presidente da Câmara Munici-
pal de Cerquilho, Mauro André 
Frare; Cleiton da Luz Scudeler, 
vice-presidente; Simone Feher 
Bellucci, 1ª secretária; e Danie-
le Peev, 2ª secretária.

Segundo informado pela 

Casa de Leis, as Comissões da 
Câmara Municipal de Cerqui-
lho ainda não foram definidas. 

Contudo, a equipe técni-
ca dos servidores é composta 
pela assessora jurídica e dire-
tora de secretaria Camila Tho-
mazella Silveira Domingues 
Vaz, assessora de imprensa 
Camila de Oliveira Silva, auxi-
liar administrativo e licitações 
Renata Aparecida de Toledo, 
informática e tecnologia Da-
nilo Arruda, recepção e proto-
colo Rodrigo de Oliveira, RH e 
tesoureira Carolina Querino de 
Oliveira, motorista de gabinete 
Luís Antonio Fogaça e estagi-
ário de secretaria Ricieri José 
Cavalini.

Em seu primeiro 
mandato, Alfredo Melaré 
comandará o Legislativo 

local no biênio 
2021/2022

Mauro Frare foi reeleito 
vereador pelo PSDB e 

acabou escolhido como 
presidente da Câmara 

cerquilhense

Fotos Arquivo Facebook

Chefe de Gabinete - 
Kelly Cristhine Coan

Secretaria de Negócios 
Jurídicos - Valter Consorte 

(permanece no cargo atual)

Secretaria de Governo e 
Coordenação - Sulleiman 

Nicolosi (estava na Educação)

Secretaria de Administração 
e Modernização - Paulo Luiz 
Fuza (permanece no cargo)

Secretaria de Finanças - 
Everton Ricardo de Almeida 

Miguel (permanece no cargo)

Secretaria de Assistência 
Social - Márcia Paladini 
(permanece no cargo)

Secretaria de Turismo e 
Cultura - Pedro Persone

Secretaria de Educação - 
Nilza Bernardo Coutinho 

Secretaria de Esportes, 
Juventude e Lazer - Pasin 

(permanece no cargo atual)

Secretaria de Meio Ambiente, 
Agricultura e Desenvolvimento 
Sustentável - Rodrigo Modolo 

Secretaria de Obras e 
Planejamento - Álvaro Bellaz 

(permanece no cargo)

Secretaria de Saúde e 
Medicina Preventiva - Pedro 
de Paludeto Pasin (interino)

Secretaria de Segurança e 
Trânsito - Nilson Bertola 

(permanece no cargo atual)

Secretaria de Serviços - 
Luis Gonzaga Carniel

Autarquia do Samae -
Reinaldo Martin Camargo

Em Tietê, o prefeito reeleito Vlamir Sandei (PSDB) divulgou a 
composição do Secretariado para este início de mandato. Alguns 
nomes permaneceram, outros acabaram substituídos. 

A lista oficial ficou assim constituída: chefe de Gabinete, Kelly 
Cristhine Coan; secretária de Educação, Nilza Bernardo Coutinho; 
secretário de Serviços, Luis Gonzaga Carniel; secretário  de Tu-

rismo e Cultura, Pedro Persone; Serviço Autônomo Municipal de 
Água e Esgoto (Samae), Reinaldo Martin Camargo; secretário in-
terino de Saúde e Medicina Preventiva, Pedro de Paludeto Pasin; 
secretário de Segurança e Trânsito, Nilson Bertola; secretário de 
Esportes, Juventude e Lazer, Pedro de Paludeto Pasin; secretário 
de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Sustentável 

(Semades), Rodrigo de Andrade Módolo;  secretário de Negócios 
Jurídicos, Valter Consorte; secretário de Governo e Coordenação, 
Sulleiman Nicolosi; secretário de Administração e Modernização, 
Paulo Luiz Fuza; secretário de Finanças, Everton Ricardo de Al-
meida Miguel; secretário de Obras e Planejamento, Álvaro Bellaz; 
e secretária de Assistência Social, Márcia Tamer Paladini.
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Aline Piai faz aniversário 
hoje, 8 de janeiro, na 
companhia do marido 
Edison, da filha Maria 
Luiza e dos familiares

Iule Carniel aniversaria 
hoje, 8 de janeiro, na 
companhia dos pais 

Célia e João, do irmão, 
da cunhada e da família

Vinicius Machado 
receberá os parabéns 

dos pais Simone e 
Evandro e do irmão 

Lucas hoje, dia 8

Rodrigo Campana 
aniversaria amanhã, 

9 de janeiro, e vai 
brindar a data com os 

pais, a irmã e o sobrinho 

Aline Marcon Pelegrini 
celebra nova idade neste 
domingo, dia 10, ao lado 

do marido Rafael, da 
afilhada e dos familiares

Luis Roberto Spezzotto 
rasga folhinha neste 

domingo, 10 de janeiro, 
na companhia da esposa 

Leo e da filha Beatriz

Celio Barbanti comemora 
nova idade hoje, dia 8,

ao lado da esposa 
Roberta e dos filhos 

Maria Fernanda e Mário

Leticia Nicolosi Cury 
assopra velinhas hoje, 
dia 8, ao lado dos pais 
Vicente e Walkiria e do 

irmão Luis Henrique

Ana Flávia Novaes troca 
de idade amanhã, 9 de 

janeiro, na companhia do 
marido Marco Antonio, 

da filha Júlia e familiares 

Rodrigo Nocheli Vicentim 
ganha beijos e abraços 

da esposa Luana, da filha 
Rafaela e dos familiares 

neste sábado, dia 9

Aguilar José Simon 
brinda aniversário neste 
domingo, 10 de janeiro, 
com a esposa Elaine e os 

filhos Vinicius e Vitor

Márcio Ricione celebra 
mais um ano de vida 
neste domingo, 10 de 
janeiro, com a esposa 

Lucelia e o filho Juliano

Dito Assis celebra mais 
um ano hoje, dia 8, e a 
esposa Fátima, dia 13, 

junto dos filhos Rodrigo, 
Rafael e Raquel

Nilton Fré será festejado 
pela esposa Alessandra, 

pela filha Nina, pelos 
pais e pela família hoje, 

8 de janeiro

João Fernando Souza 
vai completar cinco anos 

amanhã, dia 9, junto 
dos pais Alexandre e 
Darlenne e familiares

A família e os amigos 
da Cultura parabenizam 
Vitoria Cardoso por mais 

um ano de vida neste 
sábado, 9 de janeiro

Ivani Alexandre troca de 
idade neste domingo, 10 
de janeiro, e recebe as 
felicitações da mãe, do 

irmão e da família

A família e os amigos 
cumprimentam Marlene 

Pissinato Dal Coleto 
pelo aniversário neste 
domingo, 10 de janeiro

Claudilena Bonadia 
assopra velinhas hoje,
8 de janeiro, e brinda 
com o marido Rogério, 

os filhos e toda a família

Marília Floriam Themer 
muda de idade nesta 

sexta, 8 de janeiro, junto 
dos pais Jorge e Sandra 

e dos familiares

Bruno Joveli celebra 
mais um ano de vida 

com a esposa Giselle, a 
filha Ana Laura e toda a 
família amanhã, dia 9

Valentina Sutillo Gaiotto 
festeja 12 anos amanhã, 
dia 9, ao lado dos pais 

Adriana e Sérgio, da irmã 
Gabi e familiares

Gislaine Lucheta ganha 
os parabéns do marido 
Márcio, do filho Vinícius 
e dos familiares neste 
domingo, 10 de janeiro

Marcos Assumpção 
Silveira receberá os 

parabéns especiais dos 
familiares e dos amigos 
neste domingo, dia 10

Djalma Poggi muda 
de idade nesta sexta, 
8 de janeiro, e recebe 

as felicitações dos 
familiares e amigos

Sargento da PM, Rodrigo 
Gonçalves recebe os 

parabéns da esposa Rê 
Antunes e familiares 

hoje, 8 de janeiro

João Pilon completa 30 
anos amanhã, dia 9, ao 
lado dos pais Valéria e 
Zé Roberto, da esposa 

Patrícia e família

Adriana Rosa da Silva 
muda de idade neste 

domingo, 10 de janeiro, 
na companhia do marido 
Zé Antonio e dos filhos

Luciana Arcangeleti 
festeja mais um ano de 
vida neste domingo, 10 
de janeiro, com o filho 
Neto e a mãe Helenice

Neli Bernardi rasga 
folhinha neste domingo, 
10 de janeiro, e recebe o 
carinho da filha Rebecca 

e dos familiares

Isabela Vitória Botan 
de Campos, filha de 

Maria Cristina e Marcio, 
completa três anos nesta 

sexta, 8 de janeiro

A família e amigos 
cumprimentam Telma 
Marteline por mais um 

aniversário nesta sexta, 
8 de janeiro

Bolo deste sábado, 
9 de janeiro, será para 

Pedro Ferraz do Amaral, 
filho de Ju e Luciana e 

irmão de Laura

Alessandra Cunha 
assopra velinhas neste 
domingo, 10 de janeiro,
e recebe o carinho da 
família e dos amigos

Kananda Thomé Barboza 
completa sete anos neste 
domingo, 10 de janeiro, 
ao lado dos pais Taísa e 

Julio, dos avós e tios

Os familiares e amigoss 
parabenizam Laís Pizzol 
Bortolaso por mais um 

ano de vida nesta sexta, 
8 de janeiro
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O marido Julio, os pais 
Hamilton e Marta e a 

família felicitam Vanessa 
Martin neste domingo,

10 de janeiro

Celita Fleury Goldoni 
será festejada pelo 

marido Valtinho, pelos 
filhos Moacyr e Celitinha 
e netos segunda, dia 11

Diva Rodrigues fica 
mais velho na segunda, 

11 de janeiro, ao lado da 
esposa Tere e dos filhos 

Cleber e Cíntia

Bolo da segunda, 11 
de janeiro, será para 

Gabriel Pescantini, que 
festeja com os pais Zé e 
Renata e o irmão Victor

Josiane Scudeler 
comemora aniversário na 
segunda, 11 de janeiro, 

na companhia do marido, 
da filha e da família

Lis Lara Ferraz completa 
dois anos na segunda, 

11 de janeiro, junto dos 
pais Juliano Bocão e 
Gabriela e familiares

Lívia Dal Pozzo Vire troca 
de idade na segunda,

dia 11, e recebe todo o 
carinho do marido, dos 

filhos e da família

Myleide de Oliveira 
apaga velinhas na 

segunda, 11 de janeiro, 
na companhia do marido 

Marcos e das filhas

O marido Milton, o filho 
Noah, os pais Rosa e 

dr. Adinho e os irmãos 
cumprimentam Thaís 

Fabri na segunda, dia 11

Paulo Toledo recebe 
os parabéns dos pais 

Luizinho e Lucimara, do 
irmão Luis e familiares 
segunda, 11 de janeiro

Antonio Bággio brinda 
nova idade na terça, 

12 de janeiro, ao lado 
da esposa Regiane e 

dos familiares

Camila Rodrigues 
assopra velinhas na 
terça, 12 de janeiro, 

junto do marido Fabio 
Marsola e da filha Maitê

A esposa Sônia, os 
filhos Maíra e Lucas e os 
netos parabenizam Doni 
Camilo pela nova idade 
na terça, 12 de janeiro

Ediversi Alves Lisboa 
será festejado pela 

esposa Cleusa, pelos 
filhos e pelos familiares 
na terça, 12 de janeiro

Marcel Cancian receberá 
os parabéns da mãe 

Carmem Rose, da irmã 
Corali e de toda a família 
na terça, 12 de janeiro 

Mario Sergio Campos vai 
receber beijos e abraços 
da esposa Juliana e das 
filhas Julia e Laura na 
terça, 12 de janeiro

Mirella Mazzer 
mudará de idade junto 
do marido João e dos 
familiares na próxima 
terça, 12 de janeiro

Adriano Thomé Brisotti 
completa 16 anos na 
quarta, 13 de janeiro, 

junto dos pais Vanderci
 e Nelson e da família

Ana Carolina Moreli 
vai apagar velinhas na 

quarta, 13 de janeiro, na 
companhia dos pais 

e dos familiares

Cleane Marques Ferreira 
celebra mais um ano de 

vida na quarta, 13 de 
janeiro, na companhia 
do marido Pampinha

Os pais Djalma e Georgia 
e os irmãos Junior e 

Veronica parabenizam 
Djalma Junior pelo níver 
na quarta, 13 de janeiro 

Francisco Pasin ganha 
o carinho especial da 

esposa Geni, dos filhos, 
dos netos e da família

na quarta, 13 de janeiro

Geraldo Rodolfo 
Sbompato de Campos 

aniversaria na próxima 
quarta, 13 de janeiro, 
junto dos familiares

Isabella Rossi Pilon vai 
completar sete anos na 

quarta, dia 13, junto dos 
pais Cristiane e Socó e 

da irmã Marina

Juciara Terlizzi vai 
celebrar mais um ano 

de vida na próxima 
quarta, 13 de janeiro, 

entre os familiares

Maria Cristina Robusti 
será festejada pelo 

marido Pedro, pela filha 
Bruna e pela família na 
quarta, 13 de janeiro

Tony Persona comemora 
aniversário na quarta,
13 de janeiro, junto da 

esposa Eliana, dos filhos 
e dos netos

Ana Paula Foresto vai 
mudar de idade na 

quinta, dia 14, ao lado do 
marido Pedro Paulo, do 

filho e dos familiares

André Ricardo 
Moretti receberá os 

cumprimentos da esposa 
Patricia, do filho e da 

família na quinta, dia 14

Carson Geld é o 
aniversariante especial 

da quinta, 14 de janeiro, 
e vai ganhar o carinho 
dos filhos e dos netos

Gabriel Requena vai 
fazer sete anos na 

quinta, dia 14, junto dos 
pais Stefânia e Ricardo 

e da irmã Veridiana

Leandro Carvalho irá 
ganhar beijos e abraços 
da esposa Letícia e do 
filho Dudu na quinta, 

14 de janeiro

Plínio Giacomazzi Junior 
assopra velinhas na 

quinta, dia 14, junto da 
esposa Paula Grecchi, 
dos pais e familiares

O marido Rodrigo 
e os filhos Mayara, 

Yasmin, Reyan e Ketlyn 
cumprimentam Regiane 
Alves na quinta, dia 14

Sabrina Moretti celebra 
mais um ano de vida na 
quinta, 14 de janeiro, ao 

lado do marido André 
e da filha Amanda 
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Silvio Freitas assopra 
velinhas neste domingo, 
10 de janeiro, e festeja 
a data especial entre 

os familiares



Sexta-feira, 8 de janeiro de 2021 15jornalnossafolha.com.br

Avimar e Marlete Darci e Rosane Mirna e Nego Sergio e Juliana

Jair e Agda Sérgio e Dulcinéia Sônia e George Sérgio e Cristiane

Paulo e Celitinha Rose e Moacir Luciana e Edson Rosalina e Carlinhos

Sônia e Fião Giovani e Ieda Jakceli e Reginaldo Guelo e Vera

BODAS

Em Tietê, Avimar de Oliveira e Marlete Mar-
telini de Oliveira celebram 44 anos de casados 
hoje, 8 de janeiro, na companhia das filhas Ka-
rina e Tatiana, dos netos Giovana, Marina e Mu-
rilo e da família. O Nossa Folha parabeniza o 
casal pelas Bodas de Pérola South Sea!

Em Jumirim, Darci Carniel e Rosane Tonho-
li Carniel completam 38 anos de amor e cum-
plicidade hoje, 8 de janeiro, ao lado da filha 
Marina e da neta Beatriz. 

Seguem do jornal Nossa Folha os parabéns 
pelas Bodas de Olho de Tigre!

Em Tietê, Mirna Maimoni e Antonio Rafael 
Maimoni (Nego) festejam 49 anos de matrimô-
nio hoje, 8 de janeiro, junto dos filhos Mayra 
e Marcus, da nora Graziela e dos netos Pedro e 
Rafael. Recebam os parabéns do Nossa Folha 
pelas Bodas de Goshenita!

Em Tietê, Mario Sergio Campos e Juliana 
Casari Campos brindarão 28 anos de união 
neste sábado, 9 de janeiro, com as filhas Julia 
e Laura e familiares. 

O Nossa Folha cumprimenta o casal pelas 
Bodas de Hematita!

Em Cerquilho, Jair Francisco Gomes e Agda 
Melaré Gomes celebrarão 33 anos de casados 
amanhã, 9 de janeiro, na companhia dos filhos 
Luís Gustavo, Luís Felipe e Maria Luiza. 

O Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bo-
das de Quartzo Fumê!

Em Cerquilho, Sérgio Rodrigues de Camar-
go e Dulcinéia Piccin de Camargo completarão 
39 anos de amor e cumplicidade amanhã, 9 de 
janeiro, ao lado dos filhos Juliana e Deivid, do 
neto Theo e família. Seguem do jornal Nossa 
Folha os parabéns pelas Bodas de Sodalita!

Em Tietê, Sônia Nicolosi e George Orsoli-
ni Nicolosi festejarão 34 anos de matrimônio 
neste domingo, 10 de janeiro, junto dos filhos 
Marina, Luísa e Pedro. 

Recebam os parabéns do Nossa Folha pelas 
Bodas de Espodumênio. 

Em Tietê, Sérgio Ruy Vidotto e Cristiane 
Bussamra Vidotto brindarão 24 anos de união 
neste domingo, 10 de janeiro, com os filhos Isa-
dora e Caio e familiares. 

O Nossa Folha cumprimenta o casal pelas 
Bodas de Madrepérola!

Em Tietê, Paulo Sérgio Tezoto Bacili e Celiti-
nha Goldoni Bacili celebrarão 24 anos de casa-
dos na segunda, 11 de janeiro, na companhia  
dos filhos Matheus e André e família.

O Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bo-
das de Madrepérola!

Em Tietê, Roseli Aparecida Falci (Rose) e 
Moacir Ferreira da Cruz completarão 39 anos 
de amor e cumplicidade na segunda, 11 de ja-
neiro, ao lado dos familiares. Seguem do jor-
nal Nossa Folha os parabéns pelas Bodas de 
Sodalita!

Em Cerquilho, Luciana Stievano Amorim e 
Edson Amorim (Cobra) festejarão 25 anos de 
matrimônio na terça, 12 de janeiro, junto dos 
filhos Lucas e Gustavo e família. 

Recebam os parabéns do Nossa Folha pelas 
Bodas de Prata!

Em Tietê, Rosalina e Carlinhos Salandin 
brindarão 41 anos de união na próxima quar-
ta, 13 de janeiro, com os filhos, os netos e os 
familiares. 

O jornal Nossa Folha cumprimenta o casal 
pelas Bodas de Labradorita!

Em Cerquilho, Sônia Regina Alves Manoel e 
Antonio de Jesus Manoel (Fião) celebrarão 36 
anos de casados na quarta, 13 de janeiro, na 
companhia do filho Anderson e da neta Victó-
ria. O Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bo-
das de Calcedônia!

Em Cerquilho, Giovani Luvizotto e Ieda Ma-
ria Bufon Gaiotto completarão quatro anos de 
amor e cumplicidade na quinta, 14 de janeiro, 
ao lado dos familiares. 

Seguem do jornal Nossa Folha os parabéns 
pelas Bodas de Cristal de Rocha!

Em Cerquilho, Jakceli Gusman e Reginaldo 
Dela Bela festejarão 15 anos de matrimônio na 
quinta, 14 de janeiro,  junto da filha Helena e 
da família. 

Recebam os parabéns do Nossa Folha pelas 
Bodas de Água Marinha!

Em Cerquilho, Miguel Antonio Xavier (Guelo) 
e Vera Lúcia Ramos brindarão 31 anos de união 
na quinta, 14 de janeiro, com o filho Pedro Mi-
guel e familiares. 

O jornal Nossa Folha cumprimenta o casal 
pelas Bodas de Hiddenita!
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Ricardo presenteia Valéria Terezinha Polastre Razera
DIVINO CONTEMPLADA

Ricardo de Saconi Pupato, 
que todo ano presta serviço 
aos festeiros do Divino Es-
pírito Santo, no fim de 2020 
presenteou Valéria Vallerini, 
proprietária da Ótica Vallerini, 
instalada no Shopping Giardi-
no, em Tietê, com uma másca-
ra personalizada com bordado 
do Divino e exclusiva da comu-
nidade católica.

O gesto de carinho e consi-
deração de Ricardo de Saconi 
Pupato foi em razão de todo 
apoio e amizade recebidos de 
Valéria Vallerini durante o ano 
passado, principalmente pela 
armação e lentes dos seus ócu-
los.

Em Tietê, Terezinha Ivone 
Polastre Razera foi a ganha-
dora do veículo Mobi Easy 1.0 
flex, 0Km, da Ação entre Ami-
gos realizada pela 181ª Festa 
do Divino Espírito Santo que, 
neste ano, teve como tema 
central “Guiados pelo Divino 
Espírito Santo, busquemos en-
contrar com o Menino Jesus”.

Os festeiros do Divino da 
Paróquia Santíssima Trindade 
também divulgaram a relação 
dos ganhadores dos prêmios 
de R$500: Alex Zamuner, He-
loisa Maria Trevisan Módolo, 
Antonio Pedro Gardenal e Ge-
orge Nicolosi.

César Guitte Divulgação



Maria Carmella Rondó Ma-
cruz nasceu em 25 de outubro 
de 1898, no município de Bo-
tucatu, da união de Luiz Ron-
dó e Maria do Rosário Caló 
Rondó.

Casada com José Macruz, 
com quem teve 12 filhos, atu-
va profissionalmente como 
professora primária, formada 
pela Escola Normal “Sud Me-
nucci”, de Piracicaba. Era tão 
grande o seu amor pela edu-
cação que fez suas sete filhas 
professoras, seguirem seu 
exemplo.

Dona Carmella, como era 
chamada, além de dedicada 
professora, trabalhou muito 
pelas instituições assisten-
ciais de Tietê, como a Santa 
Casa, enquanto dama de ca-
ridade; no Orfanato “Rosa 
Mística”, sendo uma das fun-
dadoras; no Lar São Vicente 
de Paulo e no Seminário Re-
dentorista Santa Teresinha, 
para o qual trabalhou desde 
o lançamento da pedra funda-
mental.

Também foi madrinha de 
diversos padres e, de modo 
especial, do padre Rubem 
Leme Galvão, missionário re-
dentorista, de quem muito se 
orgulhava.

Dona Carmella também foi 
fundadora da Arquiconfraria 

Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro e da Sociedade Bene-
ficente do mesmo nome, que 
ajudava espiritual e material-
mente mais de 150 famílias. 
Contava para isso com a cola-
boração de pessoas caridosas 
na arrecadação de alimentos, 
remédios, agasalhos, coberto-

res e outros. Muitas telhas e 
tijolos, utilizados na constru-
ção do Seminário Santa Tere-
sinha, também foram arreca-
dados por ela e seus amigos. 

Por seus méritos, na épo-
ca, foi admitida entre as obla-
tas da Congregação do Santís-
simo Redentor pelo superior 

geral e reitor maior, Guliel-
mus Gaudreau, em 1º de abril 
de 1956, na Festa da Ressurei-
ção, em Roma, na Itália.

Consta em seu currículo 
profissional que dona Car-
mella lecionou 30 anos em 
diversas escolas do município 
de Tietê, entre elas, no Grupo 
Escolar “Luiz Antunes”, além 
dos bairros Entre Rios, Taqua-
ral, São Roque e, por 18 anos, 
no Grupo Escolar “João Tole-
do”, da cidade de Cerquilho, 
de onde se removeu por per-
muta com sua filha Dilza para 
o Grupo Escolar “Dr. Álvaro 
Coelho”, da cidade de Presi-
dente Venceslau, se aposen-
tando no início de 1960.

Longe das salas de aula, 
dona Carmela passou a se de-
dicar fortemente ao trabalho 
social junto aos menos favo-
recidos em nome da Igreja 
Católica. 

A estimada professora fa-
leceu em 4 de novembro de 
1972, no Hospital do Servidor 
Público do Estado de São Pau-
lo, vítima de infarto.

Vale ressaltar que a Emeb 
“Professora Maria Carmela 
Rondó Macruz” está localiza-
da na rua Otávio da Silva Lara, 
30, no bairro Jardim da Serra, 
e atende alunos do Maternal II 
e Grupos 1 e 2.

Além de professora, trabalhou em prol da Santa Casa, Orfanato “Rosa Mística” e Lar São Vicente de Paulo e, até mesmo, pelo Seminário de Tietê

Saiba quem foi Maria Carmella Rondó Macruz

Faleceu em 4 de novembro de 1972, em São Paulo

Arquivo Nossa Folha

Perfil entrevista 
Sofia França Souza

Arquivo pessoal

BATE-PAPO

LÁ NO PASSADO

O TBT de hoje é...
O primeiro #tbtNossaFo-

lha deste ano de 2021 traz o 
casal Cezar Parducci e Anna 
Poggi Parducci e seus filhos 
Luiz Carlos Parducci (in me-
moriam), Ana Parducci e José 
Cesar Poggi Parducci (in me-
moriam), provavelmente no 
ano de 1962.

Nesta época, a família ain-
da vivia em Jumirim. Até en-
tão, Cezar Parducci era barbei-
ro e Anna Poggi Parducci, do 
lar.

Segundo relatos, este casal 
e seus três filhos se mudaram 
para Tietê no ano de 1970 e, 
nesta época, Cezar Parducci 
passou a trabalhar como co-
merciante ao vender na sua 
loja meias e lenços de fabri-
cantes da vizinha Cerquilho, 
além de enxovais de São Pe-
dro, em sua casa na rua Sete 
de Setembro.

Infelizmente, em 1973, o 
patriarca Cezar Parducci fale-
ceu aos 55 anos e, a partir de 
então, os filhos Luiz Carlos e 
José Cesar ficaram responsá-
veis por prosseguiram com os 
negócios que existiu até 1993. 

Porém, em 1994, aos 45 
anos, José Cesar (que era o fi-
lho mais velho) faleceu. Anos 

mais tarde, em 2006, Luiz 
Carlos também partiu aos 50 
anos, permanecendo a matria-
ca Anna Poggi Parducci e a fi-
lha Ana.

Seis anos após a última 
despedida, chegou a vez de 
dar adeus à Anna Poggi Par-
ducci, que faleceu aos 90 anos 
no ano de 2012.

Definitamente, este retrato 
da saudade mostra que o va-
lor da família é para sempre. 
Para Ana, de todo período vi-
vido ao lado dos pais e dos ir-
mãos ficam as lembranças das 
conversas, das demonstrações 
de afeto e respeito, da troca 
de experiências e de muitas 
aprendizagens.

Ontem, hoje ou amanhã, 
é importante lembrar que a 
família sempre será o berço 
do amor, da compreensão e 
do afeto (pelo menos é o que 
se espera). A família sempre 
será lugar onde as pesso-
as devem encontrar apoio, 
aprender lições e, acima de 
tudo, ter relações saudáveis.

Família não é para ser só 
uma palavra bonita. Ela deve 
ser algo especial e ter um sig-
nificado muito próprio, o sig-
nificado do amor.

Nascida em Cerquilho, em 6 de maio de 2002, Sofia França 
Souza tem 18 anos e é filha de Lídia Aparecida França Souza e 
Kleber de Santana Souza. Cursa Letras na Universidade de São 
Paulo (USP) e acaba de lançar pela editora feminista pernambu-
cana Alvoroça um e-book do conto inédito intitulado “Gilda”, 
que surge para mostrar uma jovem que precisa enfrentar seus 
conflitos diante de três figuras centrais: sua mãe, seu riso e, 
por fim, ela mesma. Trata-se de um conto que, antes de tudo, 
explora processos ligados à Genealogia Feminina, através de 
questões do dia a dia. Atualmente, está solteira e, além de es-
critora, trabalha como professora de Português para estran-
geiros.

Eu sou? Justa e sensível.
Sinônimo de beleza? A arte. 
Cantor e cantora? Luis Alberto Spinetta e Patti Smith.
Ator e atriz? Dirk Bogarde e Jeanne Moreau.
Sonho? Viver da minha arte. 
Amor? Derramar-se no outro. 
Solidão? Transladar-se em si. 
Deus? O que posso sentir. 
Religião? Nenhuma.
Filme? Jeux d’enfants.
Sonho de consumo? Viajar pelo mundo.
Defeito? Teimosia. 
Qualidade? Sensibilidade. 
Lugar? Todos que ainda não fui. 
Lazer? Assistir um bom filme.
Qual o livro de cabeceira? Só Para Maiores De Cem Anos: 

antologia (anti) poética - Nicanor Parra.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Não consigo 

imaginar outra além da minha.
Momento da vida para repetir? Todos os momentos que 

estou com as pessoas que amo.
Alegria? As entrelinhas da vida.
Tristeza? Dor elegante, como o poema de Paulo Leminski.
Decepção? Não poder ver com o coração. 
Receita contra o tédio? Abraçá-lo.
Tem saudades do quê? Minha infância.
Amizade é? Lealdade.
Um(a) amigo(a) especial? Todos meus amigos são espe-

ciais a sua maneira. 
Palavra que riscaria do vocabulário? Palavra alguma de-

veria ser riscada.
Ídolo? Não tenho. 
Frase? Costuro o infinito sobre o peito (Hilda Hilst).
Nota 10 para: as pequenas coisas que me fazem bem.
Nota zero para: a censura.
Um grande homem ou uma grande mulher? Simone de 

Beauvoir. 
Planos para o futuro? Escrever cada vez mais. 
Recado? “Assim como eu estou em você, eu estou nele, 
em nós e, só quando estamos em nós, estamos em paz 
mesmo que estejamos a sós.” (Paulo Leminski).
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ESPECIAL

Por Deraldo Rodrigues (in memoriam)

O padre misterioso

A explosão que atingiu 
Cerquilho em 30 de janeiro 
de 1948, quando um vagão de 
trem, estacionado no pátio da 
Estação Ferroviária da Soroca-
bana e carregado com dinami-
te, explodiu e matou quatro 
pessoas, além de ferir outras 
36 e destruir dezenas de casas 
do pequeno “Cercado”, sem-
pre suscitou várias histórias.

Naquela época, Cerquilho, 
distrito de Tietê, contava com 
2.518 habitantes e, nas proxi-
midades da estação da Estra-
da de Ferro Sorocabana (EFS), 
utilizada para manobras e car-
regamentos de vagões de car-
ga, havia apenas 10 ruas: dr. 
Soares Hungria, dr. Campos, 
João Gaiotto, Ângelo Luvizot-
to, João Audi, Bento Souto, 
Antonio Costa Magueta, São 
José, Carlos de Campos e do 
Matadouro (atual avenida Bra-
sil).

Uma destas muitas histó-
rias fala de um padre misterio-

so que salvou a Cerquilho Dis-
trito, arregimentando vários 
populares para arrastarem os 
vagões contendo combustível, 
também estacionados no pá-
teo da Estação Sorocabana, e 
que, se atingidos, destruiriam 
toda a cidade, causando uma 
tragédia ainda maior.

Alguns moradores mais 
antigos chegaram a dizer que 
essa história não era verdadei-
ra, outras atestaram que sim, 
que foi verdade. Enfim, repro-
duzo essa possível peculiari-
dade da história cerquilhense, 
de acordo não só com relatos, 
mas também reproduzindo 
o que fora publicado em jor-
nais de São Paulo e de Tietê, 
naquela época, e que também 
ressaltaram o caso do padre 
misterioso que salvou a pe-
quena Cerquilho na explosão 
que teve como vítimas fatais 
Nestor Falcim, Luiz Urso, Ga-
briel Vieira da Cruz e Carlos 
Sebastiani.

E este padre, de acordo 
com os devidos relatos, não 
era misterioso, não. Teria sido 
o padre Mário Briatore, um ita-
liano, que chegou em missão 
no Brasil chegou no Brasil, em 
26 de Janeiro de 1947, e en-
contrava-se hospedado no Se-
minário Santa Teresinha, em 
Tietê, na ocasião deste fato 
histórico. 

Contam que, na época, ele 
teria ouvido a forte explosão e 
veio a Cerquilho para ajudar 
as vítimas. Chegando aqui, viu 
os vagões com combustível es-
tacionados próximos ao vagão 
em chamas e teve a iniciativa 
de auxiliar a população viti-
mada por aquele acidente de 
grande proporção.

Vale destacar que padre 
Mário Briatore era da Congre-
gazione Degli Oblati Di San 
Giuseppe (conhecida como 
Congregação dos Oblatos 
de São José). Ainda segundo 
consta, o religioso nasceu em 

16 de julho de 1916, em Bis-
tagno, na Itália, e era membro 
dessa Congregação desde 2 de 
novembro de 1929, quando 
entrou no Noviciado. Padre 
Mário Briatore ordenou-se sa-
cerdote em 2 de maio de 1943 
em Asti, na Itália.

Em 1946, decidiu vir ao 
Brasil em missão religiosa e, 
aqui, desenvolveu seu minis-
tério sacerdotal em diversas 
localidades. Voltou para a Itá-
lia em 1996. Lá, hospedou-se 
na Casa Di Riposo “Monse-
nhor Marello”, falecendo em 
12 de março de 2003, aos 87 
anos de idade e 74 anos de 
vida religiosa.

Verdade ou não, o que im-
porta são os relatos dos fatos 
que envolvem a história de 
Cerquilho, seus detalhes, suas 
versões e seus personagens, 
lembrando e revendo os acon-
tecimentos que marcaram a 
fundação da Cidade das Rosas 
e dos Tropeiros.

ESPAÇO ABERTO
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Rapaz morre após ser 
atacado em praça central

OCORRÊNCIAS

O corpo de um jovem foi 
encontrado por populares em 
29 de dezembro de 2019, na 
praça central Presidente Ke-
nnedy, em Cerquilho. Vítima, 
que estava sem documento, 
era um rapaz magro, de cerca 
de 25 anos, que trajava cami-

seta vermelha e calça jeans e 
tênis. No corpo havia, aparen-
temente, perfuração na altura 
do pescoço. A Unidade dos 
Bombeiros  constatou o óbito. 
Acionada perícia, o caso foi 
registrado na Delegacia de Po-
lícia de Tatuí.

PRETOS X BRANCOS

Jogo da Amizade de Tietê 
chega à 30ª edição

No domingo, 29 de dezem-
bro de 2019, ocorreu a 30ª 
edição do Jogo da Amizade 
Pretos x Brancos de Tietê no 
estádio “José Ferreira Alves” 
(Comercial), com partidas de 
futebol de campo a partir das 
13 horas.

Na primeira disputa, en-
tre as equipes de Amadores, 
o time dos Brancos venceu os 
Pretos pelo placar de 3 a 1.

No segundo jogo entres os  
Veteranos acima de 40 anos, 
houve empate entre os Pretos 
e Brancos por 2 a 2.

Na última partida, com as 
equipes Veteraníssimos acima 
de 50 anos, ocorreu outro em-
pate, desta vez pelo placar de 
3 a 3.

Neste ano, os organizado-
res homenagearam os espor-
tistas Félix Valóis da Cunha 
(Felinho) e Cantídio da Silva 
Maciel (Tidinho).

O troféu transitório é deno-
minado Luís Francisco Correia 
Bonifácio - Queza (in memo-
riam).

Após as homenagens e os 
jogos, houve confraternização 
no barracão de festas do bair-
ro Santa Cruz.

Os alimentos arrecadados 
foram entregues para a Assis-
tência Social de Tietê.

Evento promoveu a inte-
gração da comunidade através 
de homenagens e partidas de 
futebol, que visam fraternida-
de e respeito entre todos.

César Guitte

ENTREVISTA

Grupo Faveni traz Ensino 
Superior para Cerquilho

A diretora-adjunta Ana 
Cláudia Leite Moneia, da Fa-
culdade de Cerquilho (FAC), 
revelou ao jornal Nossa Folha 
detalhes sobre o trabalho do 
Grupo Educacional Faveni no 
segmento de Educação Supe-
rior. Em entrevista, também 
trouxe informações dos cursos 
de graduação e pós-graduação 
e as perspectivas educacionais 
para 2020.

NOSSA FOLHA - Qual é 
a experiência acadêmica do 
Grupo Faveni e por qual ra-
zão optou por Cerquilho?

ANA CLÁUDIA - O Grupo 
Faveni atua há quase 20 anos 
no segmento da Educação Su-
perior em graduação e pós-
-graduação com vasta expe-
riência e escolheu Cerquilho 
por considerá-la um município 
com grande desenvolvimento 
social e econômico e por estar 
localizado em uma região que 
é capaz de acolher a demanda 
das demais cidades.

NOSSA FOLHA - Quando 
surgiu a oportunidade do 
Grupo Faveni assumir a ges-
tão da FAC e quais são as 
perspectivas para 2020?

ANA CLÁUDIA - Em 2019, 
o Grupo Faveni assumiu a 
gestão da instituição e, desde 

então, vem planejando seu co-
meço e traçando as diretrizes 
do Plano de Desenvolvimento 
Institucional. Iniciamos com 
cinco cursos autorizados pelo 
Ministério da Educação (MEC) 
e iremos ofertar novos cursos 
na medida em que a institui-
ção for crescendo. 

A diretora adjunta 
da FAC convida para 

conhecer a experiência 
acadêmica do
Grupo Faveni

Estatuto da Causa Animal  
gera dúvidas

EM CERQUILHO

Munícipes procuraram o 
Nossa Folha para pedir escla-
recimentos junto à Prefeitura 
de Cerquilho sobre o Estatuto 
de Defesa, Controle e Proteção 
dos Animais de Cerquilho

Entre os questionamentos, 
estão como proceder, caso o 
cidadão presencie maus-tra-
tos; se qualquer um encontrar 
um animal atropelado, enve-
nenado, machucado ou mor-
to nas ruas, inclusive nos fins 
de semana, onde deve ligar; 
se haverá castração de todos 
os animais pela Prefeitura; se 
a chipagem será obrigatória e 
gratuita e por qual clínica; de 
que maneira a Prefeitura tem 
divulgado a Lei 3.334; quantos 
animais já foram castrados 
em mutirões pela Prefeitura 

e onde. Também fazem parte 
dos questionamentos situa-
ções como a doação das ninha-
das, critérios econômicos para 
a castração e se a sentença ju-
dicial em prol da causa animal 
vem sendo cumprida pelo Po-
der Executivo.

A Prefeitura de Cerquilho 
informou que houve uma reu-
nião com os setores envolvi-
dos e, como o estatuto ainda 
é novo para a administração 
municipal, ajustes internos es-
tão sendo definidos. 

De acordo com o estatuto, 
o órgão municipal responsável 
pelo desenvolvimento dessas 
ações será ligado à Secretaria 
Municipal de Saúde e à Secre-
taria Municipal de Agricultura, 
Abastecimento e Meio (Saama).

HOMENAGEM

Comercial Futebol Clube 
festeja Centenário

Acervo Alberto Giovaneti Filho

Dentro do Centenário do 
Comercial Futebol Clube, Acá-
cio Ferraz foi o símbolo e um 
dos fundadores do alvinegro, 
no remoto ano de 1920. 

Como nenhum outro diri-
gente, sua dedicação fazia dele 
proeminente mentor, partici-
pando anos a fio ativamente 

do cotidiano do mais tradicio-
nal time tieteense.

Acácio Ferraz nasceu em 3 
de dezembro de 1898 na rua 
Tenente Gelás, 95. Foram seus 
pais João Ferraz de Campos e 
dona Gabrielina de Almeida.

Quando criança, frequen-
tou o Grupo Escolar de Tietê, 
depois denominado Grupo 
Escolar “Luiz Antunes”. Neste 
grupo escolar, começou sua 
determinação por fazer jorna-
lismo.

Acácio foi casado com Olga 
Leite Ferraz e deixou os filhos 
Geraldo, Célio e Acácio Filho

Do clube que ele viu nascer, 
Comercial foi colecionando fo-
tos, dados técnicos, súmulas, 
originando um dos mais sig-
nificativos arquivos. Era um 
autodidata, considerado por 
todos uma verdadeira enciclo-
pédia esportiva. 

Faleceu em 1º de abril de 
1979 aos 80 anos.

Acácio Ferraz

ENTREVISTA

Indusparquet completa 
50 anos de fundação

José Antônio Bággio (Zé 
Antônio) e Luiz Francisco Fá-
vero Uliana (Kiko) são os só-
cios-fundadores do Grupo 
Indusparquet, o maior fabri-
cante de pisos de madeira do 
Brasil. Através das marcas In-
dusparquet - líder mundial na 
fabricação de pisos de madeira 
sólidos -, e Masterpiso - refe-
rência na fabricação de pisos 
de madeira engenheirados -, a 
marca está presente em mais 
de 46 países em todos os con-
tinentes.

Em razão dos 50 anos de 
fundação da tieteense Indus-
parquet, o jornal Nossa Folha 
trouxe esta entrevista exclu-
siva com Bággio e Uliana, que 
revelam como constroem esta 
história, somando resultados 
surpreendentes.

NOSSA FOLHA - Como 
surgiu a Indusparquet e, den-
tro destes 50 anos, quais fo-
ram os principais momentos 
da empresa?

ZÉ ANTONIO E KIKO - Ao 
final da década de 1960, seu 
Ídrico Uliana (pai de Kiko e tio 
de Zé Antônio), começou a uti-
lizar sobras de madeira para 

produzir parquet mosaico, um 
produto já famoso na Europa, 
porém, pouco conhecido no 
Brasil.

Sendo assim, em 1969, nós, 
primos, parceiros e amigos, 
que trabalhávamos na tradi-
cional madeireira da família, 
ambos com apenas 20 anos, 
decidimos  iniciar o negócio 
com o apoio de Ídrico e a pró-
pria produção dos parquets. 
Assim, em 12 de janeiro de 
1970, surgiu a Indusparquet 
em Tietê. 

Hoje, o Grupo possuí duas 
unidades industriais, sendo 
uma em São Paulo e outra em 
Curitiba, assim como quatro 
lojas próprias em São Paulo e 
uma no município de Piracica-
ba, além de mais de 90 reven-
das distribuídas no Brasil, ge-
rando mais de 700 empregos 
diretamente e mais de 2.500 
indiretamente.

Com 50 anos de empresa, 
seguimos ativos e incansáveis 
com a missão de transmitir às 
novas gerações de herdeiros, 
funcionários e consumidores, 
os elementos culturais, as re-
gras e os valores éticos da In-
dusparquet. 

Divulgação

José Antônio Bággio (Zé Antônio) e Luiz Francisco 
Fávero Uliana (Kiko) são os sócios-fundadores

OCORRÊNCIAS

Estelionatários aplicam
novos golpes em Tietê

No início de 2020, estelio-
natários agiram na cidade de 
Tietê ao aplicarem golpes. 

O primeiro foi na terça, 14 
de janeiro, cuja vítima, uma 
mulher de 72 anos, teve preju-
ízo de mais de R$5 mil ao rece-
ber um telefonema a respeito 
do bloqueio do seu cartão ban-
cário. 

Na ocasião, a idosa acabou 
fornecendo os dados do cartão 
bancário, bem como os últi-
mos dígitos e a senha. Após, o 
falso atendente informou que 
o procedimento havia sido re-
alizado com sucesso e pergun-
tou se haveria outros, sendo 
colhidas, novamente, as infor-
mações de mais um cartão.

O segundo golpe em Tietê 
ocorreu na quarta, 15 de janei-

ro, quando uma mulher de 25 
anos recebeu ligação, na qual 
o interlocutor alegava que a 
mesma havia sido sorteada 
para um jantar em um famoso 
prédio em São Paulo. Para tan-
to, ela deveria informar o códi-
go que os criminosos haviam 
enviado por SMS para a vítima. 

Procedendo desta forma, 
a mulher teve seu WhatsApp 
inacessível e seus contatos re-
ceberam falsa mensagem que 
informava que a vítima preci-
sava de dinheiro. Assim, um 
de seus contatos acabou depo-
sitando quase R$1.500.

Ao saber do golpe, a pro-
prietária do celular conseguiu 
recuperar seu número de tele-
fone e trocou o chip do apare-
lho por segurança. 

Cerquilho tem a primeira 
faculdade 100% presencial

ENSINO SUPERIOR

A Faculdade de Cerquilho 
(FAC) é uma instituição de 
Ensino Superior mantida pelo 
Grupo Faveni, que atua no seg-
mento educacional com mais 
de 200 mil alunos e mais de 
200 polos espalhados em todo 
o Brasil, ofertando ensino de 
qualidade reconhecido pelo 
Ministério da Educação.

Inaugurada em Cerquilho, 
a instituição oferecerá os cur-
sos de Direito, Enfermagem, 
Odontologia, Engenharia Civil, 
e Psicologia. 

Segundo a professora mes-
tre Ana Cláudia Leite Monéia, 
diretora-adjunta acadêmica, a 
instituição tem como linhas de 
ação:  oferecer ensino de gra-
duação em nível de excelência;  
ampliar a oferta dos cursos de 
pós-graduação lato sensu; e es-
timular projetos de pesquisa e 
extensão. 

A FAC se propõe, ainda, a 
contribuir para o atendimento 

das necessidades educacio-
nais, culturais e de desenvolvi-
mento científico, tecnológico, 
econômico e social da comu-
nidade, dentro das seguintes 
diretrizes básicas: expandir o 
ensino de graduação, implan-
tando novos cursos em áreas 
de interesse para o atendi-
mento da demanda regional; 
consolidar o ensino de pós-
-graduação e ofertar novos 
cursos; oferecer programas 
permanentes de capacitação 
docente, proporcionando aos 
seus professores oportunida-
des de participarem de cursos 
em várias instituições; estimu-
lar as atividades de pesquisa e 
extensão em áreas de interesse 
para o desenvolvimento local 
e regional, com a participação 
de professores e alunos; e ga-
rantir a estabilidade da insti-
tuição em termos de prestígio 
social e solidez econômico-fi-
nanceira.

Começam os preparativos 
para o Carnaval 2020

Faltam menos de 30 dias 
para o Carnaval deste ano e os 
municípios de Tietê, Cerqui-
lho e Jumirim vêm acelerando 
o ritmo para garantir diversão 
aos foliões.

Em Tietê, a Prefeitura en-
cerra nesta sexta, 31 de janei-
ro, às 12 horas, as inscrições 
para o concurso de Rei Momo 
e Rainha do Carnaval 2020.

Dentre todos os materiais 
recebidos, três concorrentes 
de cada categoria serão es-
colhidos como finalistas por 
uma comissão avaliadora. 
Estes participarão do julga-
mento oficial na sexta, 14 de 
fevereiro, durante o Grito de 
Carnaval na praça central dr. 
Elias Garcia, no Centro.

Segundo a Prefeitura, os 
participantes coroados como 
Rei Momo e Rainha do Car-
naval receberão prêmio de 
R$1.000,00 cada. 

EM CERQUILHO - Nesta 
semana, a Prefeitura da cidade 

vizinha, por intermédio da Se-
cretaria Municipal de Esportes, 
Turismo, Lazer, Juventude e 
Eventos (Setul), realiza o tradi-
cional Carnaval de Rua, de 21 
a 25 de fevereiro, em três gran-
des momentos: as matinês, os 
desfiles dos carrões e o agito 
dos trios e os carrões na praça 
da Prefeitura. 

RETIRO - Em Cerquilho, na 
Paróquia São Benedito Santa 
Teresinha, de 22 a 25 de feve-
reiro, a Renovação Carismática 
Católica promoverá o Reba-
nhão de Carnaval - Setor Cas-
telo 2020 com o tema “Não vos 
conformeis com este mundo!”. 

EM JUMIRIM - A Prefeitura 
do município vizinho realiza-
rá o Carnaval 2020 na praça 
central Nossa Senhora Apare-
cida, de 22 a 25 de fevereiro, 
com trio elétrico e playlist do 
Dj Daniel Silva, além de brin-
quedos e distribuição de pi-
poca e algodão-doce, todas as 
tardes.

SAIBA MAIS

Na terça, 28 de janeiro de 
2020, um dos diretores do 
Grupo Faveni, professor dou-
tor Daniel Carreira Filho, e a 
professora mestre Ana Cláu-
dia Leite Monéia, diretora-ad-
junta acadêmica da Faculdade 
de Cerquilho (FAC), receberam 
autoridades e imprensa em 
solenidade de inauguração da 
instituição de Ensino Superior 
no município de Cerquilho.

Após o café da manhã ofe-
recido aos convidados, houve 
coletiva de imprensa e, em dis-
curso oficial, Daniel Carreira 
Filho falou sobre a importân-
cia de formar cidadãos cons-
cientes do seu papel na socie-
dade, muito além da formação 
técnica da área escolhida.

Já Ana Cláudia Leite Mo-
néia explanou sobre o acesso 
de Cerquilho e cidades vizi-
nhas a uma educação sólida e 
de qualidade por meio da FAC. 
Na ocasião, foram apresenta-
dos ao público os representan-
tes do Corpo Docente de cada 

curso, entre eles, os profes-
sores Maria da Conceição Dal 
Bó Vieira (Psicologia), Sérgio 
Madeira (Odontologia), Pau-
la Marques (Direito), Franco 
Takakura Junior (Engenharia 
Civil) e Maysa Cristina Fragoso 
Carriel (Enfermagem).

Já a mestre de cerimônias 
do evento e assessora de co-
municação, Adriana Martins, 
explanou sobre a união da 
missão da faculdade e da ci-
dade. Na coletiva, junto dos 
representantes da faculda-
de, compuseram a bancada o 
prefeito Aldo Sanson  (PSDB) 
e o secretário de Educação do 
município, Waldivino Grisotto. 
Entre as autoridades, também 
estiveram presentes os presi-
dentes das Câmaras de Cerqui-
lho e Tietê, Sérgio Luis (PSDB) e 
Dau Fabri (Republicanos).

Os cursos oferecidos pela 
FAC já no primeiro semestre 
de 2020 serão Direito, En-
fermagem, Engenharia Civil, 
Odontologia e Psicologia.

Grupo Faveni inaugura 
unidade em Cerquilho

ENSINO SUPERIOR

Sidnei Paladini
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OCORRÊNCIAS

Idosa de Cerquilho falece
em acidente na Castello

Uma mulher de 82 anos, 
moradora de Cerquilho, mor-
reu após se envolver em um 
acidente na Rodovia Castello 
Branco (SP-280), entre Boitu-
va e Porto Feliz, na manhã da 
quinta, 30 de janeiro.

Além da idosa, outras 
seis pessoas ficaram feridas 
devido a uma sequência de 
acidentes, o que ocasionou o 
engavetamento dos veículos. 

Primeira batida aconteceu 
próximo ao km 100 da rodo-
via quando, por motivos a es-
clarecer, duas carretas e um 
veículo acabaram colidindo. 
Na sequência, sem tempo há-
bil para parar, outros carros 
e caminhão também se cho-
caram. Por conta do aciden-
te, uma das faixas da SP-280 
teve que ser interditada por 
6h30.

SITUAÇÃO CAÓTICA

Rio Tietê transborda e 
provoca alagamentos 

A forte chuva que atingiu 
Tietê no domingo, 9 de feverei-
ro, e na segunda, dia 10, fez as 
águas do rio que corta a cidade 
subirem oito metros e provo-
carem alagamentos. 

Com o grande volume de 
água, localidades do município 
ficaram intransitáveis, como 
foram os casos das avenidas 
Fernando Costa (Beira-Rio), 
no Centro, e Amélio Schinca-
riol, no Jardim da Serra, assim 
como a ponte da rua Tenente 
Gelás, na Santa Cruz, e a rua 
Indalécio Costa, na Barra Fun-
da, e a rua Antônio Caseto e a 
avenida Afonso Celso Rodri-

gues Cruz, na Cohab.
Também foram atingidos 

pela chuva o campo do Comer-
cial Futebol Clube e a praça do 
Divino. Uma ponte no bairro 
do Garcia, na zona rural de 
Tietê, encontra-se interditada. 
Já a ponte do Largo da Praia 
foi levada pelas águas. Quanto 
à ponte do Sete Fogões, esta 
teve a cabeceira danificada.

De acordo com o Serviço 
Autônomo Municipal de Água 
e Esgoto (Samae), o índice plu-
viométrico bateu o recorde de 
197 milímetros. Desde então, a 
Defesa Civil seguiu com o mo-
nitoramento do Rio Tietê.

Campo do Comercial foi um dos primeiros a 
serem pegos pela cheia do Rio Tietê

Suspeito de vandalizar 
imagem se apresenta à polícia

EM CERQUILHO

O suspeito de ter destruído 
a imagem de Nossa Senhora 
das Graças na madrugada do 
sábado, 8 de fevereiro, na Pa-
róquia São José, em Cerquilho, 
se apresentou à Polícia Civil na 
terça, 11 de fevereiro. 

Investigado compareceu 
à Delegacia voluntariamente, 
porém, não informou o motivo 
da ação criminosa.

Imagem da santa feita de 
mármore em 2014, para come-
morar o Centenário da Paró-

quia, havia sido restaurada por 
Marcio Grilo e novamente in-
troduzida ao jardim da igreja 
em 1º de fevereiro deste ano, 
depois de sofrer vandalismo 
em dezembro de 2018. 

No local, uma câmera 
flagrou o suspeito, acompa-
nhado de uma outra pessoa, 
passar em frente ao jardim da 
igreja, pular a grade, derrubar 
a imagem, pegá-la do chão e 
jogá-la pela segunda vez, fu-
gindo em seguida.

Ao jornal Nossa Folha o 
prefeito Vlamir Sandei (PSDB)
disse que, em 2020, os recur-
sos para obras se originam 
das arrecadações de tributos, 
sendo que a desaceleração da 
Economia mundial diminuiu 
significativamente a dispo-
nibilidade de verbas. Assim, 
ocorreu a queda da arrecada-
ção em todas cidades, mas, 
mesmo assim, a administração 
continuou pagando dívidas de 
outros e prestando, integral-
mente, os serviços à popula-
ção sem atrasar pagamentos 
de salários, fornecedores e 
obrigações sociais. 

Disse ainda que as pers-
pectivas para 2020 são dar 
continuidade aos projetos em 
andamento. “Nossa adminis-
tração está sendo transforma-

dora, pois conseguimos recu-
perar uma cidade que estava 
morrendo e proporcionar a ela 
franca recuperação econômica 
e social”, comemorou Sandei.

Ainda segundo o prefeito: 
“É uma vitória estarmos pa-
gando uma dívida monstruo-
sa construída pelos governos 
anteriores. Seguramente, gra-
ças à humildade, honestidade 
e muito trabalho, pudemos 
compor uma equipe de gover-
no responsável, que se dedica 
a melhorar nossa cidade. Tudo 
isso à custa de muito trabalho 
e experiência administrativa, 
caso contrário, não teríamos 
conseguido livrar nossa cida-
de e a população do trágico 
destino que se apresentava.  
Permaneço à disposição para 
quaisquer esclarecimentos”.

POSICIONAMENTO

Sandei afirma que Tietê tem 
recuperação financeira

Samae nega racionamento 
de água em Tietê

CIDADÃO-REPÓRTER

Em Tietê, nos últimos me-
ses, moradores da Vila Justina, 
Povo Feliz e São Pedro, além 
do Centro, têm relatado falta 
de água, ocasionando trans-
tornos aos consumidores do 
Serviço Autônomo Municipal 
de Água e Esgoto (Samae). Ra-
cionamento tem ocorrido pra-
ticamente todos os dias, com 
mais intensidade nos fins de 
semana, com a população sem 

água por horas.
De acordo com o superin-

tendente do Samae, José Ro-
berto Dantas Bordenale, Tietê 
não opera com sistema de ra-
cionamento de água e, para a 
realização do conserto desses 
vazamentos, há necessidade 
de interrupção temporária do 
fornecimento de água, com  
ações que não há como serem 
previstas.

DESPEDIDA

Padre Afonso Savassa 
morre aos 68 anos

O missionário redentoris-
ta padre José Afonso Savassa 
morreu na quinta, 27 de fe-
vereiro de 2020, no Hospital 
Samaritano, em São Paulo, 
após complicações por conta 
de uma cirurgia na coluna. O 
religioso tinha 68 anos e resi-
dia na Paróquia Santuário São 
Geraldo Majella, em Sorocaba, 
onde ocupava o cargo de páro-
co e reitor. No último dia 25, 
o missionário completou 41 
anos de sacerdócio. 

Nascido no bairro da Cruz 
das Almas, em Tietê, em 5 de 
março de 1951, da união de 
José Savassa e Leonilde Milani 
Savassa, religioso completa-

ria 69 anos ontem, 5 de mar-
ço, dia em que foi realizada a 
missa de sétimo dia em sua 
memória.

Professou os primeiros 
votos de pobreza, castidade e 
obediência, além do juramen-
to de perseverança na Congre-
gação do Santíssimo Redentor 
em 5 de fevereiro de 1972. 

Sua ordenação sacerdotal 
ocorreu em 25 de fevereiro de 
1979, na igreja Santa Teresi-
nha (Seminário), em Tietê.

O velório de Savassa ocor-
reu na igreja Santa Teresinha 
(Seminário), em Tietê, sua ter-
ra natal, com missa de corpo 
presente.

Tietê investiga segundo caso 
suspeito de coronavírus

COVID-19

O mundo está em alerta 
com o avanço do novo corona-
vírus, que surgiu em dezembro 
de 2019 em Wuhan, na China. 
A epidemia atual foi batizada 
pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) como covid-19. 
Até o momento, o Brasil tem 
oito casos confirmados. 

Na quinta, 5 de março, au-
mentou o número de casos 

confirmados e de Estados do 
Brasil com pacientes infecta-
dos. 

Já o município de Tietê mo-
nitora o segundo caso suspei-
to de coronavírus com amos-
tras já coletadas e enviadas ao 
Instituto Adolfo Lutz, em São 
Paulo, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde e Medicina 
Preventiva.

Falece o cerquilhense 
Damásio de Jesus

Damásio Evangelista de 
Jesus nasceu em 4 de julho 
de 1935 no município de Cer-
quilho. Este cerquilhense foi 
o criador do Complexo Edu-
cacional “Damásio de Jesus” 
e tornou-se uma das maiores 
expressões do Direito Crimi-
nal Brasileiro, sendo autor de 
inúmeras obras de Direito Pe-
nal e Processo Penal. 

Juarez Oliveira foi editor 
das suas mais importantes 
obras pela Editora Saraiva, a 
de maior expressão no merca-
do de produção de livros jurí-
dicos na época. Trabalhou na 
produção dos seus livros e, na 
ocasião, os quatro volumes de 
Direito Penal foram enviados 
para todos os professores de 
Direito Penal cadastrados na 
Editora Saraiva. Assim, sua 
obra caiu no agrado dos do-
centes e o consumo acabou 
estendido aos profissionais do 
Direito. Grandes tiragens fo-
ram feitas, além das reedições 
anuais. 

Damásio atuou durante 
26 anos no Ministério Público 
do Estado de São Paulo, tendo 
se aposentado em 1988 como 
procurador de Justiça. Teve 
papel significativo em traba-
lhos importantes realizados 
para o Ministério da Justiça, 
para a Prefeitura de São Paulo, 
para a Câmara dos Deputados, 
para o Conselho Nacional de 
Política Criminal e Penitenciá-
ria e para a Secretaria da Ad-
ministração Penitenciária do 
Estado de São Paulo. 

Com vasto reconhecimen-

to internacional, atuou ainda 
como representante brasileiro 
em sessões organizadas pela 
Organização das Nações Uni-
das (ONU) em todo o mundo. 
Na maioria, abordava a pre-
venção ao crime e a Justiça Pe-
nal, assim como os crimes de 
corrupção nas transações co-
merciais internacionais, o con-
trole de porte e uso de armas 
de fogo, entre outros.

Foi ele o fundador do prin-
cipal curso preparatório para 
concursos jurídicos. Altíssimo 
o índice de aprovação dos seus 
alunos, fundou, ainda, uma 
Faculdade de Direito no bair-
ro da Liberdade na cidade de 
São Paulo. Aposentou-se como 
membro do Ministério Público 
do Estado de São Paulo. 

Faleceu em 12 de feverei-
ro deste ano de 2020, aos 84 
anos, em Bauru, sendo sepul-
tado no Cemitério Jardim do 
Ypê, na mesma cidade. 

HOMENAGEM

Coocerqui divulga 
ganhadores de promoção

FIAT TORO

De 1º de novembro a 28 
de fevereiro de 2020, a Coo-
cerqui realizou a Promoção 
Você de Fiat Toro que, além 
de sortear um veículo zero 
quilômetro, também premiou 
outros 10 cooperados com 
vale-compras no valor de 
R$500 cada.

Sorteio ocorreu no sába-
do, 29 de fevereiro, nas de-
pendências da loja Matriz 
na cidade de Cerquilho, na 
presença do presidente Luiz 
Carlos Urso, do diretor-admi-
nistrativo e financeiro Raul 
Gonçalves de Araújo e do di-
retor de Operações e Merca-
do Durval Della Torre.

O ganhador do Fiat Toro 
foi o associado Manoel Apa-
recido Ferraz de Almeida, do 
município de Boituva. Já os 
10 vale-compras de R$500 
saíram para Gilberto Vieira 
Antunes (Cerquilho), Maria 
de Souza Bastos (Cerquilho), 
Eraldo Francisco Sônego 
(Cerquilho), Benvenuto Silvio 
Manfrim (Laranjal Paulista), 
Zeleonaire Posto de Andrade 
(Cerquilho), Josimar Alves Ri-
beiro (Tietê), Jurandir José Pi-
res (Cerquilho), Ana Cláudia 
Alves da Cruz (Tietê), Heliadi-
ne Cardoso Paulo (Cerquilho) 
e Rubens Souza Carminati 
(Cerquilho).

Como muitas cidades do 
interior, Tietê surgiu pelas 
mãos dos bandeirantes que 
navegavam pelas águas do rio, 
que deu nome ao município, 
a partir do porto de Ararita-
guaba, hoje Porto Feliz. Relatos 
de historiadores apontaram 
que, após Porto Feliz, Pirapora 
do Curuçá (hoje Tietê) foi uma 
das primeiras cidades paulis-
tas a serem fundadas. 

O solo fértil atraiu gran-
de número de pessoas com 
habilidades para o cultivo da 
lavoura, que chegou no local 
em busca de novas oportuni-
dades. As primeiras casas for-
maram-se na embocadura do 

Ribeirão do Pito Aceso. 
Por volta de 1806, Pirapora 

já possuía número considerá-
vel de habitantes, então, estes 
passaram a reivindicar a cria-
ção de uma paróquia, o que foi 
autorizado por um alvará em 
agosto de 1811. 

Criou-se, então, a Fregue-
sia da Santíssima Trindade de 
Pirapora do Curuçá. Em 8 de 
março de 1842, a freguesia foi 
elevada a município. A cida-
de, então, ganhou o nome de 
Tietê, que tem origem indíge-
na: “té é te”, cujo significado é 
referente ao rio, que se mostra 
muito fundo e corrente, o mes-
mo rio que corta a cidade. 

TÚNEL DO TEMPO

Em 8 de março de 1842, 
Tietê deixa de ser freguesia

OCORRÊNCIA

Polícia Federal faz buscas 
contra pedofilia em Cerquilho

Na terça, 11 de março de 
2020, a Polícia Federal (PF) 
deflagrou a terceira fase da 
Operação Pedomom para com-
bater a pornografia infantil. 
Foram cumpridos manda-
dos de buscas em Cerquilho, 
Iguape e São Paulo, sendo alvo 
mães que divulgavam imagens 
pornográficas dos próprios 
filhos em fóruns da internet 
dedicados a este tipo de crime 
chamados Deep Web.

Nesta fase da operação, 
pelo menos sete vítimas com 
idade entre dois e 10 anos fo-
ram identificadas. Em Cerqui-
lho, a busca acabou realizada 
em uma edícula em um bairro 
não revelado. No local, os mo-

radores já não estavam mais.
Já na segunda parte da 

operação policial, duas mulhe-
res, que eram ex-namoradas 
do frentista, acabaram presas, 
sendo que as vítimas eram a fi-
lha e o filho de uma delas.

As investigações tiveram 
início após a prisão de um ca-
sal de ucranianos que produ-
zia e distribuía arquivos com 
imagens de abuso sexual na-
quele país, ligando a ação cri-
minosa ao Brasil.

Crime de publicação de 
imagens de pornografia infan-
til prevê pena de três a seis 
anos de prisão. Já o estupro de 
vulnerável tem pena de oito a 
15 anos de reclusão.

Câmara Municipal inaugura 
Galeria das Legislaturas

SOLENIDADE

A Câmara de Tietê realizou 
na quinta, 5 de março, sessão 
solene de inauguração da Gale-
ria das Legislaturas e o Descer-
ramento da Foto do ex-presi-
dente Adriano Aronchi (DEM) 
na Galeria de Presidentes.

Nomeada pela Lei Muni-
cipal 3.761/2019, a Galeria  
homenageou o ex-vereador e 
ex-presidente Isnard Benedito 
Bonadia, que esteve presente 
e usou a tribuna para externar 
seus agradecimentos.

Também usou a tribuna, 
representando os ex-vereado-
res presentes, o advogado José 

Geraldo de Pontes Fabri (Dou-
tor Adinho), que discursou re-
lembrando a época que repre-
sentaram, juntos, a população 
no mandato de 1960 a 1968.

Esta galeria conta com 17 
placas que elencam todos os 
representantes populares das 
Legislaturas da Câmara após a 
Constituição de 1946.

Ainda na mesma sessão so-
lene, foi descerrada a foto do 
ex-presidente Adriano Aronchi 
na Galeria de Presidentes Ve-
reador “Nelson Pinto”, por seu 
mandato à frente da Mesa Di-
retora nos anos 2017 e 2018.

41ª EDIÇÃO

Zambianco conquista o 
10º título da Copa Tietê

A final da 41ª Copa Tietê 
de Futebol de Campo ocorreu 
no domingo, 8 de março, ani-
versário da cidade, no estádio 
“Guerino de Leziér Vidotto” 
(América) e a equipe do Zam-
bianco conquistou pela 10ª 
vez o título de campeão.

Após a partida, ocorreram 
a entrega das medalhas e tro-
féus, além da homenagem ao 

saudoso ex-jogador e técnico 
Luis Antonio Cancian (Cebola), 
que foi o maior ganhador da 
Copa Tietê de todos os tem-
pos, como jogador e técnico.

O artilheiro da 41ª Copa foi 
Rodrigo Reis Golveia, com 10 
gols, e a defesa menos vazada 
foi de Marcone de Jesus San-
tos, sem gols sofridos, ambos 
do Zambianco.

Divulgação

Divulgação
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Solenidade marca aniversário 
dos 178 anos de Tietê

COMEMORAÇÃO

Em comemoração aos 178 
anos de Tietê e ao Dia Interna-
cional da Mulher, no domingo, 
8 de março, o Poder Executivo 
realizou solenidade em frente 
ao Paço Municipa, com parti-
cipação da Banda Filarmônica 
“Camargo Guarnieri”. 

Na presença dos secretá-
rios e demais autoridades, o 
prefeito Vlamir Sandei (PSDB) 
prestou homenagem à Indus-
parquet e ao Grupo Zambian-
co, além do Consórcio Regio-
nal do Corpo de Bombeiros. 
Também agradeceu a colabo-
ração da Polícia Militar (PM), da 
Guarda Civil Municipal (GCM) 
e do Corpo de Bombeiros. 

Em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, fo-
ram homenageadas Ana Ma-

dureira, Célia Cagale, Maria 
Laquis, Maria Leonice, Natália 
Sandei e Rosita Pezzatto. 

Marcaram presença na so-
lenidade, o presidente da Câ-
mara, Dau Fabri (Republicanos 
e os vereadores Júlio Coan 
(PSDB) e Junior Regonha (Pa-
triotas).

Já no Recinto “Luiz Uliana 
(Fait) ocorreu a Virada Gour-
met, com praça de alimenta-
ção, shows e brinquedos, nos 
dias 6, 7 e 8 de março. Pelos 
178 anos de Tietê, foram reali-
zados shows musicais na pra-
ça central dr. Elias Garcia.

Na programação esportiva, 
houve a final da Copa Tietê 
2020 no América, com a vi-
tória do Zambianco por 2 a 0 
diante do Exótica.

OCORRÊNCIAS

PM e GCM recapturam 
presos após fuga em massa

O Grupo de Intervenção 
Rápida controlou a situação 
nos presídios paulistas e re-
capturou por meio da Polícia 
Militar (PM) 720 presos após 
fuga em massa na segunda, 
16 de março, devido às me-
didas restritivas do Governo 
Estadual para prevenção da 
covid-19 nas unidades prisio-
nais.

De acordo com a Secreta-
ria Estadual da Administra-
ção Penitenciária (SAP), hou-
ve a fuga de 1.375 presos dos 
Centros de Progressão Peni-
tenciária de Porto Feliz, Mon-

gaguá e Tremembé, com eva-
são dos presidiários e ato de 
insubordinação devido à sus-
pensão da saída temporária. 
Ainda segundo a secretaria, 
dos 594 presos que fugiram 
de Porto Feliz, foram recap-
turados 379; de Mongaguá, 
221 dos 563 acabaram locali-
zados; e Tremembé, 120 dos 
218.

Em relação ao município 
de Tietê, a Guarda Civil Mu-
nicipal (GCM) recapturou, 
através de ação conjunta com 
a PM, 20 fugitivos da Peniten-
ciária de Porto Feliz.

IBGE suspende processo 
seletivo para o Censo 2020

ALTERAÇÃO

O processo seletivo do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) foi suspenso 
como medida de prevenção 
ao novo coronavírus. No iní-
cio deste mês, o IBGE divul-
gou que seriam abertas vagas 
temporárias para atuação no 
Censo Demográfico 2020 em 
Tietê, Cerquilho e Jumirim.

Em comunicado, o IBGE 
informou que segue as orien-
tações do Ministério da Saú-
de relacionadas ao quadro de 
emergência de saúde pública 
causado pelo covid-19 e, por 
isso, decidiu adiar a realização 
do Censo Demográfico para 
2021.

Com o processo seletivo 
para contratação de recensea-
dores e supervisores suspen-
so, os candidatos que já efetu-

aram pagamento de inscrição 
serão reembolsados conforme 
orientações que devem ser di-
vulgadas nos próximos dias.

Em nota, o IBGE explicou 
que decisão levou em consi-
deração a natureza de coleta 
da pesquisa, domiciliar e pre-
dominantemente presencial, 
com estimativa de visitas de 
mais de 180 mil recenseado-
res a cerca de 71 milhões de 
domicílios em todo o território 
nacional. 

Para contemplar a data de 
referência dos últimos Cen-
sos realizados no Brasil, o 
próximo Censo Demográfico 
terá como data de referência 
o dia 31 de julho de 2021, 
com coleta de dados prevista 
entre 1º de agosto e 31 de ou-
tubro de 2021.

SAÚDE PÚBLICA

Municípios definem medidas 
contra o coronavírus

Para o enfrentamento da 
covid-19, em Tietê, o prefeito 
Vlamir Sandei (PSDB) realizou 
na terça, 17 de março, reunião 
de emergência com os secretá-
rios municipais e a equipe do 
Departamento de Vigilância 
Epidemiológica e da Secretaria 
Municipal de Saúde e Medicina 
Preventiva para estabelecer as 
medidas e procedimentos de 
combate ao covid-19.

Até ontem, 19 de março, 
Tietê não tinha registrado caso 
de contaminação pelo novo co-
ronavírus. No entanto, na oca-
sião, possuía sete suspeitos, 
dois negativos e cinco casos 
que aguardavam resultado do 
Instituto Adolfo Lutz. 

Por conta disso, o prefeito 
de Tietê decretou Situação de 
Emergência através do Decreto 
6.689/2020. Por outro lado, a 
Secretaria Municipal de Edu-
cação salientou que segue as 
orientações do Governo do 
Estado de São Paulo e, partir 
da segunda, 23 de março, as 
aulas serão suspensas na Rede 
Municipal.

O município de Cerquilho 

tinha dois casos suspeitos da 
doença, sendo que na segun-
da, 16 de março, o prefeito 
Aldo Sanson (PSDB) e secretá-
rios municipais definiram es-
tratégias de prevenção à disse-
minação do novo coronavírus 
ao decretar a suspensão das 
aulas, além do cancelamento 
por 30 dias das atividades dos 
projetos sociais e esportivos.

O prefeito também deter-
minou que ficam suspensos 
por 60 dias todos os eventos 
públicos realizados pela admi-
nistração municipal, incluindo 
os espetáculos do Teatro Mu-
nicipal, assim como o cancela-
mento do desfile e shows de 
aniversário da cidade e a Festa 
das Nações.

Em Jumirim, a Prefeitura, 
por meio da Secretaria de Saú-
de e da Vigilância Epidemio-
lógica, informou que determi-
nou que as consultas de rotina 
agendadas na Unidade Básica 
de Saúde (UBS) para crianças e 
idosos sejam desmarcadas.

Na Rede Municipal, as au-
las estão suspensas a partir da 
segunda, 23 de março. 

Câmaras Municipais de Tietê 
e Cerquilho definem ações

COVID-19

As Câmaras Municipais de 
Tietê e Cerquilho também es-
tabeleceram medidas contra a 
covid-19.

Em Tietê, houve redução 
do expediente externo, das 
9 às 12 horas e das 13 às 16 
horas, fechando o prédio para 
almoço por uma hora, além da 
definição de carga horária de 
quatro horas para cada servi-
dor. Também ocorreu inter-
dição do saguão “Alceu Cos-
ta Dias”, do projeto Livro do 
Bem, bem como a suspensão 
do atendimento à população 
por vereadores e servidores. 
Estabeleceu-se ainda a utiliza-
ção de máscaras de proteção 
por servidores e o adiamento 
por prazo indeterminado do 
Concurso Público para o car-
go de analista legislativo de 

Comunicação Institucional, as-
sim como a proibição da ces-
são do prédio para outros fins.

Em Cerquilho, o Poder Le-
gislativo também reduziu o 
expediente, com início do tra-
balho ao meio-dia e término às 
17 horas, e suspendeu o aten-
dimento presencial à popula-
ção, as viagens de servidores 
e vereadores, bem como o uso 
do prédio para outros fins.

PREVENÇÃO - Ao atender 
as normas do Ministério da 
Saúde, o Lar São Vicente de 
Paulo, em Tietê, e o Lar São 
José, em Cerquiho, proibiram 
a visita aos residentes pelo 
prazo de 30 dias, bem como 
cancelaram as atividades que 
envolvam a participação de 
pessoas da comunidade, como 
visitas e bazares beneficentes.

Entidades alteram formato 
de atendimento

DETERMINAÇÕES

Devido à prevenção da 
covid-19, considerado pande-
mia, as agências bancárias, o 
Instituto Nacional de Seguri-
dade Social (INSS), Correios e 
Elektro divulgaram medidas 
e canais de atendimento para 
diminuir a aglomeração.

Por essa razão, os bancos 
estão com o acesso contro-
lado para entrada e saída, 
assim como determinaram a 
abertura antecipada das uni-
dades selecionadas em uma 
hora, para atender os clientes 
que estão no chamado grupo 
de risco, além de tratarem do 
gerenciamento de filas e da 
distribuição de senhas para 
agilizar o atendimento. Em de-
terminadas agências, o fluxo 
de pessoas será limitado a, no 

máximo, 50% da capacidade 
dos assentos das unidades, 
para que seja possível manter 
a distância de, no mínimo, um 
metro entre as pessoas.

Já o INSS suspendeu o 
atendimento pelo período de 
15 dias. Nas rotinas de atendi-
mento e operacionais, os Cor-
reios funcionam com contin-
gente reduzido, mas seguem 
atendendo em todo o País, 
com exceção de Tietê e Cer-
quilho, cujo serviço de envio 
de cartas e encomendas está 
suspenso. 

Como parte do plano de 
prevenção à disseminação da 
covid-19, a Elektro manterá os 
serviços operacionais e comer-
ciais essenciais à população e 
funcionamento do negócio. 

Tribunais passam a ter 
expediente alterado

ATENÇÃO

Na segunda, 16 de março, o 
Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado de São Paulo (TRE-SP) 
expediu a Portaria Conjunta 
70/2020 suspendendo o aten-
dimento presencial ao eleitor 
e ao público em geral nos Car-
tórios Eleitorais e nos Postos 
de Atendimento em todos os 
municípios paulistas até 31 de 
março. 

O TRE/SP registra que se 
trata de medida preventiva à 
segurança e saúde de servido-
res e eleitores, decisão neces-
sária e em linha com orienta-
ções da Organização Mundial 

de Saúde (OMS) e autoridades 
sanitárias brasileiras, e tem 
como objetivo minimizar os 
riscos de transmissão do coro-
navírus (covid-19).

EM CERQUILHO - No Car-
tório Eleitoral, a campanha Jo-
vem Eleitor para incentivar o 
alistamento eleitoral do jovem 
entre 16 e 18 anos está sus-
pensa temporariamente por 
decisão do TRE-SP como me-
dida preventiva em relação ao 
covid-19. Outras informações 
podem ser verificadas através 
do seguinte telefone: (15)3284-
5458.

Arquidiocese determina 
cancelamento de missas

COMUNICADO

Em comunicado divulga-
do na quarta, 18 de março, a 
Arquidiocese de Sorocaba de-
terminou o cancelamento das 
missas, catequese, encontros 
e celebrações, além de procis-
sões e quermesses. As visitas 
realizadas pelos ministros ex-
traordinários da sagrada co-
munhão aos doentes também 
estão suspensas. Medida ocor-
re para evitar a disseminação 
do coronavírus (covid-19).

Documento oficial com a 
ordem expressa é assinado 
pelo arcebispo de Sorocaba, 
Dom Julio Endi Akamine. De-
terminação foi direcionada 
para padres, diáconos e fiéis 
da arquidiocese. 

Atendendo à orientação 
da Arquidiocese de Sorocaba 
sobre o novo coronavírus, em 
Tietê, as Paróquias Santíssi-
ma Trindade e Nossa Senho-
ra Aparecida já suspenderam 
as missas, os batizados, os 
matrimônios e as celebrações 
até que dure esta situação de 
emergência.

Pela Santíssima Trinda-
de, no Centro de Tietê, foram 

adiados todas as missas, a 
festa de Santo Expedito e o 
Encontro dos Motoristas, no 
salão de São Cristóvão, bem 
como a catequese.

Já a Paróquia Nossa Senho-
ra Aparecida, no Paraíso, con-
firmou a suspensão das mis-
sas e da catequese sem data 
para retorno, bem como de 
outros eventos religiosos.

Em Cerquilho, a Paróquia 
São José, no Centro, também 
cancelou todos os eventos reli-
giosos deste mês, como bazar, 
almoço na comunidade São 
Pedro, batizados, catequese e 
Encontro de Noivos. 

A Paróquia São Benedito e 
Santa Teresinha, na Nova Cer-
quilho, suspendeu as missas 
das comunidades e do Lar São 
José, os grupos de oração, a 
catequese, assim como todas 
as festividades.

Em relação aos idosos, gru-
po de maior risco da doença, 
a orientação da Arquidiocese 
de Sorocaba é que eles evitem 
aglomerações e acompanhem 
as missas pela televisão ou 
pela internet.

Os 65 anos da Irmandade 
de São José de Cerquilho

A devoção ao castíssimo 
esposo da Virgem Maria este-
ve presente desde os primór-
dios em solo cerquilhense, 
quando houve a construção 
de uma capela em 1903 de-
dicada a São José, onde atual-
mente fica a praça Pio X. 

Ao longo dos séculos na 
história da igreja, nasceram 
inúmeras associações, irman-
dades e confrarias, sempre 
voltadas a uma devoção. No 
ano de 1955, sob o Paroquia-
do do padre Arthur Silvei-
ra, oficialmente, fundou-se 
a Irmandade de São José de 
Cerquilho, tendo como fun-
dadoras Paula Coan Marcon e 
Helena Pilon.

Por longas décadas, esta 
Irmandade tem silenciosa-

mente feito o seu papel na 
paróquia, que é o de rezar 
pela perseverança e santifica-
ção dos sacerdotes, pois cada 
membro ao nela ingressar tor-
na-se padrinho espiritual de 
um padre.

A atual presidente é Maria 
Teresa Dorighello Denardi. 
Por sua vez, a Irmandade con-
ta com 141 membros, sendo a 
grande maioria residentes de 
Cerquilho, além de outros fi-
éis de outras cidades.

Ao completar 65 anos de 
história, após ter vivenciado 
momentos bons e difíceis, po-
de-se afirmar que a Irmanda-
de de São José floresce e, as-
sim como seu padroeiro, leva, 
em uma de suas mãos, um lí-
rio e, na outra, o Menino Deus.

COMEMORAÇÃO

Devido à pandemia do coronavírus (covid-19) 
e à perspectiva de crescimento de casos no Brasil 
nos próximos dias, informamos que, a partir da 
próxima semana, suspenderemos a circulação 
do jornal até que tudo seja normalizado.

Embora a maioria dos colaboradores não 
pertença ao grupo de risco, por prudência, 
optamos por paralisar as atividades.

Neste momento, o mais importante é 
seguirmos as recomendações preventivas para 
que possamos superar esta pandemia.

A DIREÇÃO

CORONAVÍRUS

Cidades seguem com 
recomendações preventivas

Tietê, Cerquilho e Jumi-
rim, mesmo sem registrar 
caso positivo da covid-19 até 
o momento, tomam medidas 
preventivas para evitar a dis-
seminação do vírus, como a 
suspensão do atendimento 
presencial em órgãos públi-
cos, com exceção os de Saúde, 
e em parte dos estabelecimen-
tos comerciais.

Em Tietê, desde segunda, 
23 de março, por conta do De-
creto 6.695/2020, a Prefeitura 
suspendeu, preventivamente, 
o atendimento presencial ao 
público em estabelecimentos 
comerciais, sob pena de mul-
ta, interdição total ou parcial 
da atividade e cassação de 
alvará de localização e funcio-
namento previstas na legisla-
ção para eventuais descum-
primentos. 

Além disso, estão inter-
rompidas parcialmente as 
atividades industriais, o aten-
dimento presencial nos esta-
belecimentos denominados 
de conveniência, bem como 
o atendimento presencial nas 
instituições financeiras e seus 
correspondentes.

CERQUILHO - Conside-
rando o Decreto Municipal 

3.335/2020, na sexta, 20 de 
março, em Cerquilho, ficou 
declarado o Estado de Emer-
gência no município pelo pra-
zo necessário à realização das 
providências cabíveis à solu-
ção da situação enfrentada.

Desse modo, os prédios, 
centros e espaços públicos 
do município permanecerão 
fechados por prazo indeter-
minado. Por sua vez, o atendi-
mento por telefone e e-mails 
será mantido e realizado no 
horário das 8 às 17 horas. Já 
o atendimento ao público no 
Paço Municipal será restrito.

JUMIRIM - Por meio do De-
creto Municipal 1.606/2020, a 
Prefeitura de Jumirim estabe-
leceu que as secretarias, com 
exceção a da Saúde, passarão 
a funcionar sem atendimento 
presencial, somente via tele-
fone ou e-mail.

A Prefeitura também orien-
tou que as fábricas e empre-
sas com grande número de 
empregados criem turnos que 
possibilitem dividir o número 
de pessoas, além da suspen-
são das atividades comerciais 
não essenciais. Também está 
suspenso qualquer evento, 
mesmo de natureza religiosa.

Em meio à pandemia, falta 
água em bairros de Tietê

CIDADÃO-REPÓRTER

Em Tietê, moradores do 
Centro e dos bairros Povo Fe-
liz, São Pedro, Vila Justina e 
Jardim da Serra estão preocu-
pados com a constante falta 
de água desde dezembro de 
2019. Preocupação aumenta 
ainda mais devido à pandemia 
da covid-19, cuja medida mais 
eficaz é lavar as mãos.

Entretanto, com o desabas-
tecimento nestas localidades, 
os moradores cobraram do 
Serviço Autônomo Municipal 
de Água e Esgoto (Samae) pro-

vidências.
A situação se complica, 

sobretudo, na higienização. 
“Como fica a limpeza das re-
sidências nestes locais? Vi-
vemos tempos difíceis e, por 
medida preventiva, temos que 
intensificar a limpeza do nos-
so lar para evitar a dissemina-
ção deste vírus”, relatou uma 
moradora.

Até o fechamento desta 
edição, o Samae não havia res-
pondido os questionamentos.
mãos e evitar aglomerações.
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Jumirim adia Concurso 
Público e Processo Seletivo

ATENÇÃO

Nos termos declarados 
pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e por medidas 
de prevenção estabelecidas 
através do Decreto Municipal 
1.607/2020, em Jumirim, foi 
suspenso o Concurso Público e 
o Processo Seletivo de contra-
tação pelo Governo Municipal 
por segurança dos candidatos.

Primeiro deles foi referente 
ao Concurso Público 1/2020 
para os cargos de ajudante de 
serviços, merendeira, moto-
rista plantonista, encanador, 
monitor de transporte escolar, 
técnico contábil, controlador 
interno, professor de Educa-

ção Básica (PEB) II de Geogra-
fia, professor de Educação 
Básica (PEB) II de Matemática, 
além do Edital 1/2020 para 
Processo Seletivo para assis-
tente social, fonoaudiólogo e 
estagiários.

Jumirim também informou 
que, considerando a existência 
da pandemia da covid-19, está 
suspenso o Processo Seletivo 
de Estagiários referente ao Edi-
tal 01/2020, que seria realiza-
do neste sábado, 28 de março, 
no município. Informou tam-
bém que assim que seja defini-
da uma nova data, a Prefeitura 
tornará a informação pública.

ENTREVISTA

Doutor Fábio Gaiotto defende 
o isolamento social

O cerquilhense doutor Fá-
bio Antônio Gaiotto, professor 
e cirurgião cardiovascular do 
Instituto do Coração (Incor), 
da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo 
(FMUSP), disse que, neste mo-
mento de fragilidade, além 
do isolamento das pessoas 
do grupo de risco, para me-
lhorar o sistema imunológico 
recomendou ter alimentação 
saudável, evitar o consumo de 
bebidas alcoólicas em excesso, 
deixar os ambientes arejados, 
tentar manter prática esporti-
va leve regular em casa, assim 
como atividades que afastem 
a depressão e a tristeza. Estas 
são medidas simples e que po-
dem ajudar muito neste perío-
do complexo.

Disse ainda que medica-
mentos devem ser ministra-
dos somente com orientação 
médica e reforçou que a auto-
medicação é danosa. Além dis-
so, ressaltou que vacinas estão 
sendo elaboradas pela comu-
nidade científica e, em breve, 
estarão à disposição.

Sobre à  reinfecção pela co-
vid-19, doutor Fábio revelou 
que existe dúvida quanto à 
esta possibilidade. “O corona-
vírus é um vírus novo e pouco 
conhecido. Seguramente tam-
bém aparecerão quadros de 
mutação viral, ainda totalmen-
te desconhecidos. Portanto, 
adote o isolamento, cuide-se e 
proteja o grupo de risco. Soli-
dariedade e respeito são valo-
res essenciais”, disse. 

Arquivo internet

Dr. Fábio Gaiotto orienta que todos
façam sua parte por segurança geral

HIGIENIZAÇÃO

Começa o processo de 
desinfecção contra a covid-19

Nesta semana, as Prefeitu-
ras de Tietê, Cerquilho e Jumi-
rim iniciaram a desinfecção de 
espaços públicos como medi-
da de combate ao coronavírus 
(covid-19). 

Em Tietê, a Secretaria Mu-
nicipal de Serviços realizou 
o trabalho primeiramente na 
praça central dr. Elias Garcia 
e seguiu para as imediações 
da Santa Casa de Misericórdia, 
além de escolas e creches.

Em Cerquilho, a Prefeitura, 
através da Defesa Civil e do 
Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Cerquilho (Saaec), 
iniciou a desinfecção de ruas 
e espaços públicos do municí-
pio, utilizando uma solução de 

água com hipoclorito de sódio, 
que tem um alto poder de de-
sinfecção e ação imediata de 
higienização.

Em Jumirim, o processo 
de desinfecção teve início na 
quinta, 26 de março, em espa-
ços públicos, como pontos de 
ônibus, praças e ruas.

COVID-19 - A Prefeitura de 
Tietê divulgou que, até ontem, 
26 de março, o município ti-
nha notificado oito casos sus-
peitos de coronavírus.

Já Cerquilho, até a última 
atualização divulgada pela 
Prefeitura, em 20 de março, 
eram três casos suspeitos de 
covid-19 em isolamento domi-
ciliar.

Santa Casa de Tietê

Divulgação PMT

OCORRÊNCIAS

Colisão entre carro e moto 
tira a vida de tieteense

O tieteense Marcelo Pio-
vezani, 53 anos, veio a óbito 
após ser vítima de um aci-
dente entre carro e moto no 
domingo, 12 de julho, no km 
144+500 da Rodovia Marechal 
Rondon (SP-300), em Porto Fe-
liz.

Morador de Tietê, o pro-
fissional foi socorrido à Santa 
Casa de Porto Feliz, mas não 
resistiu aos ferimentos oca-
sionados pela colisão trans-
versal que envolveu um veícu-
lo de passeio e a motocicleta 

de Piovezani. Segundo infor-
mações da concessionária AB 
Colinas, o motorista do carro 
saiu ileso.

A morte do  cirurgião-den-
tista repercutiu nas redes so-
ciais, com muitas mensagens 
de pêsames e carinho à famí-
lia. O sócio-proprietário da 
Universal Dental foi sepulta-
do no Cemitério Municipal de 
Tietê e deixou a esposa Hele-
na Maria Jorge Piovezani, o fi-
lho Felipe e demais familiares, 
além de muitos amigos.

Empresa Doptex adere ao 
movimento #NãoDemita

BOA NOTÍCIA

O Grupo Doptex, compos-
to pelas empresas Corradi 
Mazzer, Doptex, Tecelagem 
São João, Tinturaria São João 
e MRP, aderiu ao movimento 
#NãoDemita, assumindo um 
compromisso em manter seu 
quadro de funcionários nos 
meses de abril e maio. 

O movimento foi criado 
por uma série de empresários 
para estimular empresas e 
parceiros a preservar empre-
gos enquanto enfrentam os 
impactos da crise gerada pela 
pandemia de coronavírus no 
Brasil e cerca de 4.000 empre-

sas aderiram à iniciativa. 
Com aproximadamente 

700 colaboradores, o Grupo 
Doptex emprega pessoas de 
Cerquilho, Tietê e região e 
tem um importante papel na 
economia local. 

Logo nos primeiros indí-
cios da pandemia no País, a 
empresa adotou a quarente-
na para proteger a saúde de 
seus funcionários e, com o re-
torno das atividades, após 40 
dias de isolamento, continua 
praticando medidas baseadas 
nas orientações do Ministério 
da Saúde.

COVID-19

Com casos em alta, Tietê e 
região mantêm alerta

O número de pessoas diag-
nosticadas com o novo coro-
navírus em Tietê, Cerquilho e 
Jumirim deixa autoridades de 
Saúde em estado de atenção 
no combate ao vírus.

De acordo com dados di-
vulgados pela Vigilância Epide-
miológica de Tietê, até ontem, 
16 de julho, foram confirma-
dos 148 casos, com seis óbitos 
e 69 pacientes curados, além 
de 72 em recuperação.

Em Cerquilho, o município 
registrou 105 casos confirma-
dos, com sete mortes, 93 cura-
dos e cinco em recuperação.

Na vizinha Jumirim, há oito 

casos com resultado positivo 
para o novo coronavírus, com 
cinco pacientes curados e três 
em recuperação. 

Até ontem, 16 de julho, o 
Estado registrava 18.640 óbi-
tos e 393.176 casos confir-
mados. Entre o total de casos 
diagnosticados, 246.941 pes-
soas estão recuperadas. 

Vale registrar que as auto-
ridades de Saúde orientam que 
a melhor forma de se proteger 
é evitar o contato pessoal, la-
var as mãos com frequência 
ou utilizar álcool em gel, além 
de usar máscara quando sair 
de casa.

EM ARARAQUARA

Morre o radialista Denisar 
Alves aos 92 anos

O comunicador e radialis-
ta Denisar Alves faleceu no 
domingo, 19 de julho, aos 92 
anos, em decorrência de uma 
pneumonia após ser interna-
do em Araraquara.

Seu corpo foi velado, com 

número restrito de pessoas, 
no Velório Municipal e o se-
pultamento ocorreu no Cemi-
tério São Bento, também em 
Araraquara. 

Denisar Alves iniciou sua 
trajetória profissional em 
1947, na Rádio Tietê, no mu-
nicípio de Tietê, quando seu 
pai era gerente. O radialista 
atuou em todos os setores da 
emissora, desde repórter até 
vendedor de propaganda. 

Além de radialista, Deni-
sar Alves foi professor, vere-
ador e secretário da Câmara 
dos Vereadores de Araraqua-
ra, assim como, em um perío-
do da sua vida, trabalhou no 
jornal Nossa Folha e na Pre-
feitura de Tietê.

Arquivo OAB-Tietê

PLANO DE AÇÃO

Santa Casa de Tietê esclarece 
sobre atendimentos

Após ser questionada so-
bre o enfrentamento ao novo 
coronavírus, a Santa Casa de 
Tietê, por meio do provedor 
Flávio Ricardo de Melo e San-
tos e do diretor-superinten-
dente Pedro Ogeda, informou 
que, por conta da pandemia, 
a entidade planejou e apri-
morou suas capacidades de 
responder às emergências por 
síndromes respiratórias, dis-
pondo de planos, protocolos 
e procedimentos para prestar 
atendimento aos pacientes in-

fectados ou não, garantindo a 
segurança de todos.

Houve, ainda, a instalação 
de um Pronto Atendimento ex-
clusivo para síndrome gripal e 
de uma clínica de internação 
com seis leitos, ampliável para 
12 leitos adultos e dois leitos 
infantis para suspeitos e in-
fectados. “Todos os recursos 
necessários estão sendo pro-
videnciados pela Prefeitura de 
Tietê conforme Plano de Tra-
balho apresentado pela Santa 
Casa”, destacou a entidade.

Sindicato considera precoce 
retorno às aulas

SITUAÇÃO INÉDITA

O retorno às aulas para 8 
de setembro deste ano, con-
forme prevê o Governo do 
Estado de São Paulo, é consi-
derado precoce pelo Sindicato 
dos Professores das Escolas 
Públicas Municipais (Sipro-
em), que engloba as cidades 
de Tietê e Cerquilho, além 
de Porto Feliz, Sorocaba, São 
Roque, Ibiúna, Salto, Araçari-
guama, Alumínio, Mairinque, 
Votorantim, Boituva, Iperó, 
Araçoiaba da Serra, Capela do 
Alto, Cesário Lange e Tatuí.

“A situação que atravessa-
mos frente à pandemia da co-
vid-19, em um ano letivo atí-
pico, nos coloca diante de um 
grande impasse, pois o que 
temos são dados prováveis 
baseados em estudo, porém, 
também em suposições”, aler-
tou a presidente do Siproem, 
Cláudia Maria Sampaio Ma-
chado Cresti.

O Siproem entende que o 
regresso neste momento sig-
nifica um desrespeito pela 
vida dos alunos e professores.

Fórum e OAB-Tietê retomam 
atendimento presencial

EXPEDIENTE

Em Tietê, a partir da segun-
da, 3 de agosto, das 13 às 17 
horas, o atendimento presen-
cial será retomado no Fórum 
e na 134ª Subseção da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) 
do município. 

Desse modo, haverá aten-
dimento presencial na Casa 
dos Advogados, na Sala da 
OAB do Fórum e na Caixa de 
Assistência dos Advogados de 
São Paulo (Caasp), além dos 
serviços prestados pelo Fórum 
da Comarca de Tietê

A 134ª Subseção da OAB-
-Tietê fica na avenida XI de 

Agosto, 129, no Centro. Tele-
fone é (15)3282-5160.

INSS INFORMA - O retor-
no ao atendimento presencial 
das agências do Instituto Na-
cional do Seguro Social (INSS) 
está previsto para 24 de agos-
to, conforme a Portaria Con-
junta 36 da Secretaria Espe-
cial de Previdência e Trabalho 
do Ministério da Economia e 
do Instituto Nacional do Segu-
ro Social (INSS). 

O atendimento exclusivo 
por meio de canais remotos 
também fica prorrogado até 
21 de agosto.

NOVO CORONAVÍRUS

Governo de Tietê divulga 
ações de enfrentamento

A pandemia do novo coro-
navírus levou governos a toma-
rem várias medidas em relação 
à covid-19, com maior ou me-
nor êxito em cada lugar. Desse 
modo, até mesmo municípios 
como Tietê tiveram ações no 
enfrentamento.

De acordo com o secretário 
de Governo, George Nicolosi, 
desde março, Tietê promove 
ações para combater ou mini-
mizar os efeitos da covid-19 
nas áreas de Saúde e Assistên-
cia Social. “Entre as inúmeras 
ações, há de se destacar a cria-
ção da Comissão de Acompa-
nhamento da Pandemia, com 

reuniões semanais, bem como 
a formalização de um plano de 
contingência para atendimento 
hospitalar”, revelou.

Ainda segundo o secretá-
rio, a Rede Básica de Saúde 
Municipal passou por uma 
reorganização e as especiali-
dades médicas Clínica Geral e 
Geriatria foram direcionadas 
aos Postos de Saúde.

Ainda segundo Nicolosi, até 
o momento, houve a realização 
de mais de 900 testes rápidos, 
sendo que estão disponíveis 
outros 820, além do forneci-
mento de 22 mil máscaras de 
tecido para a população.
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LANÇAMENTO

O que significa TBT?

TBT é uma sigla usada po-
pularmente nas redes sociais. 
É bem provável que navegan-
do pelas redes sociais, em 
especial nas quintas-feiras, 
você já tenha se deparado 
com essa hashtag. Apesar de 
popular, o seu uso ainda cau-
sa algumas dúvidas sobre o 
que é, de fato. 

Os falantes nativos do 
inglês, em especial dos Es-
tados Unidos, começaram a 
utilizar TBT como gíria para 
Throwback Thursday, ou 
seja, quinta-feira do retorno. 

TBT nas redes sociais é 
utilizado com o símbolo da 
hashtag (#) na frente: #TBT. 

A tag é utilizada para relem-
brar situações do passado, 
geralmente com a publicação 
de uma foto. 

O uso do TBT surgiu no 
Twitter, em 2012. Na época, 
a moda se espalhou e chegou 
até as celebridades, que aju-
daram a popularizar ainda 
mais o termo.

Agora que você já sabe o 
que significa TBT pode co-
meçar a postar nas redes so-
ciais. Não esquece de marcar 
o jornal Nossa Folha com a 
#tbtNossaFolha. O primeiro a 
ser publicado aqui é este que 
aparecem Angelo Pasquotto e 
Iracema Mondin Ferreira.

Acervo Nossa Folha

Angelo Pasquotto e Iracema Mondin Ferreira

ESPECIAL DIA DOS PAIS

Banda Makros faz live inédita 
neste sábado

Neste sábado, 8 de agosto, 
a partir das 19 horas, a AiqMix 
Live Festival realiza a Live Soli-
dária Dia dos Pais com a banda 
Makros e participação do mú-
sico André Barbieri, da Virada 
do Século. 

Transmissão ao vivo será 

pelo canal da Atomix Som & 
Luz no YouTube, em prol da 
Casa da Criança e do Lar São 
José. Depois de quase 30 anos, 
Magrão, Dudu, Afonso, Edmur 
e Gilson estarão juntos no pal-
co e, desta vez, em formato 
inédito sem público.

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Nilson Bertola é o atual 
secretário de Trânsito

O advogado Nilson Bertola 
tomou posse como secretário 
de Trânsito de Tietê, em 17 de 
julho. Ele substitui Valter Con-
sorte, que já respondia pela 
Secretaria Municipal de Negó-
cios Jurídicos, uma vez que o 
então titular da pasta, Olavo 
Luiz de Oliveira, faleceu.

Nilson Bertola foi cartorá-

rio por 47 anos e se aposentou 
pelo Ofício de Registro Civil 
das Pessoas Naturais. “Atu-
almente, exerço a Advocacia, 
sou o atual presidente do Ro-
tary Club de Tietê, membro da 
Diretoria do Clube Regatas de 
Tietê, onde sou procurador, 
além de membro do Conselho 
Fiscal do Tietê Esportiva Clube 
(TEC) e membro da atual Dire-
toria da Coocerqui”, informou.

A Secretaria de Trânsito e 
Defesa Civil abrange a Guarda 
Civil Municipal (GCM) e o Cor-
po de Bombeiros.  “A receita é 
trabalhar no sentido de fazer a 
manutenção dos trabalhos que 
regem as atividades afeitas à 
secretaria”, declarou Nilson.

O secretário também agra-
deceu ao prefeito Vlamir San-
dei (PSDB) pela indicação do 
seu nome para ocupar cargo 
na Administração Municipal, 
bem como as manifestações 
de apoio das pessoas pela in-
dicação. 

Divulgação PMT

Nilson Bertola

ENTREVISTA

Presidente da Acet destaca 
enfrentamento da crise

O papel da Associação Co-
mercial e Empresarial de Tietê 
(Acet) na retomada das ativi-
daes do comércio local neste 
momento de pandemia da co-
vid-19 é o tema da entrevista 
com o presidente da entidade 
tieteense, o comerciante e em-
presário Tiago de Castro.

Sobre a atuação da Acet no 
enfrentamento desta realida-
de econômica, Tiago ressaltou 
que, desde o início, a entidade 
sempre procurou amparar o 
associado da melhor maneira. 
Para tanto, colocou o Depar-
tamento Jurídico da entidade 
à disposição dos associados e 
ainda promovemos inúmeras 
reuniões juntos aos órgãos 

públicos e ofícios. Além disso, 
disponibilizou treinamentos, 
consultorias, assessoria jurídi-
ca e dicas de marketing e ven-
das com assuntos relevantes 
que pudessem ser utilizados 
na situação atual.

“Neste momento, o maior 
desafio é manter a motivação 
e o entusiasmo do empresário, 
assim como entender a situa-
ção atual, antecipando as ne-
cessidades, além de encontrar 
caminhos e soluções para dis-
ponibilizar ao associado fer-
ramentas para que ele possa 
atravessar bem este momen-
to”, reforçou.

Segundo o presidente da 
Acet, o desafio agora para to-
dos é ter equilíbrio emocional 
e continuar seguindo as nor-
mas de prevenção da covid-19. 
“O aprendizado que esta reali-
dade traz é que todas as ferra-
mentas digitais que já existiam 
(mas não eram usadas) de um 
dia para outro tornaram-se 
indispensáveis. Deste modo, 
estamos disponibilizando mui-
tas informações e ferramentas 
para nossos associados. Para 
isso, recentemente fechamos 
importante parceria com um 
aplicativo voltado para vendas 
e, em breve, também lançare-
mos o nosso”, revelou.

Tiago de Castro

CMSJ doa 15 mil máscaras de 
tecidos reutilizáveis

INICIATIVA SOCIAL

O Centro Médico São José 
(CMSJ) doou 15 mil máscaras 
de tecido reutilizáveis em Tie-
tê, Cerquilho e Boituva, onde 
possui unidades. Ação teve 
por objetivo colaborar no 
combate à pandemia do novo 
coronavírus (covid-19), por 
meio do incentivo do uso de 
máscaras em locais públicos.

Para colocar em prática a 
iniciativa, foram investidos 
cerca de R$40 mil para a aqui-
sição dos insumos (tecidos, 
linhas e elásticos) e para a 
contratação de costureiras 
autônomas, que ficaram sem 
trabalho por conta da parali-
sação econômica.

Segundo o CMSJ, a entrega 
das máscaras ainda tem ocor-
rido, sendo destinadas, prin-
cipalmente, para trabalha-
dores da linha de frente nos 
hospitais e demais Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) e de 
outros serviços essenciais.

Ainda de acordo com a ini-
ciativa, os pacientes que rea-
lizam exames ou passam em 
consultas médicas no CMSJ 
também recebem máscaras 
gratuitamente. Além da dis-
tribuição destas máscaras, 
o CMSJ está incentivando a 
doação de alimentos em prol 
da campanha Faça o Bem Cui-
dando da sua Saúde.

O Rotary Club de Tietê re-
alizou no sábado, 1º de agos-
to, a entrega de equipamen-
tos de proteção individual 
(EPIs) para o Lar São Vicente 
de Paulo.

No total, foram doados 
504 itens entre sapatos, luvas 
de procedimentos, caixas de 
máscaras, face shield, capotes 
de proteção, aventais descar-
táveis, óculos de proteção, 

lenços umedecidos, seringas 
(10ml, 5ml e 3ml), gaze esté-
ril, descarpack, sacos de lixos 
(100l e 40l) e bebedouro. 

Já a live solidária realiza-
da, em 13 de junho, com ani-
mação da banda Kuadhra30 
e da Mega Equipe, em prol 
do asilo rendeu R$5.020,00, 
além dos R$7.250,00 referen-
tes às doações entregues di-
reto à entidade.

EQUIPAMENTOS

Rotary de Tietê faz doação 
ao Lar São Vicente de Paulo

ATIVIDADES RELIGIOSAS

Paróquias divulgam retorno 
das missas presenciais

Em Tietê, as Paróquias San-
tíssima Trindade e Nossa Se-
nhora Aparecida divulgaram o 
retorno das missas presenciais 
após a flexibilização das ativi-
dades determinada pelo Go-
verno do Estado de São Paulo.

Neste primeiro momento, 
na Santíssima Trindade, as 
missas com a participação dos 
fieis serão realizadas na terça 
e no sábado, às 19 horas; e no 
domingo, às 10 horas e 19h30. 
Às segundas terá missa online 
no São Benedito às 19 horas.

Já no Seminário Santa Te-
resinha, as celebrações ocorre-
rão na segunda, quarta e quin-
ta, às 19 horas; no sábado, às 
16 e 19 horas; e no domingo, 
às 7h30, 10 e 19 horas.

Na Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida, haverá missas na 
terça e na sexta, às 19h30; no 
sábado, às 19 horas; e no do-
mingo, às 8 e 19 horas.

Cada celebração terá capa-
cidade máxima de público de 
40%, com participação a partir 
dos 10 anos. Para participar da 
missa presencial, é necessário 
retirar senha ou dar o nome na 
secretaria da igreja. Lembran-
do que o uso de máscara facial 
é obrigatório, podendo esta 
ser retirada somente na comu-
nhão. As mãos devem ser hi-
gienizadas com álcool gel.

Em Cerquilho, a Paróquia 
São José realiza missas aos sá-
bados, às 17 e 19 horas, e aos 
domingos, às 7, 9 e 19 horas. É 
necessário retirar senha ante-
cipadamente na igreja. 

Já a Paróquia São Benedito 
e Santa Teresinha retomará as 
missas a partir de 22 de agos-
to. Por ora, as missas serão 
celebradas apenas na igreja 
matriz, de segunda a sábado, 
às 19h30, e, aos domingos, às 
7h30 e às 19 horas.

Tietê e Cerquilho confirmam 
novas mortes por covid-19

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Os números de infectados 
pela covid-19 divulgados por 
Tietê, Cerquilho e Jumirim 
voltaram a subir.

Em Tietê, até ontem, 13 de 
agosto, foram confirmados 
334 casos, com 10 óbitos. As 
duas últimas mortes contabi-
lizadas são de um homem de 
71 anos e de uma mulher, de 
52 anos. Outros 217 pacien-
tes estão curados e 104 per-
manecem em recuperação. 

Em Cerquilho, há 278 ca-

sos confirmados, sendo 11 
mortes, cujos sexos e idades 
não foram informados pelo 
órgão responsável. Houve, 
ainda, 234 curados e 33 pa-
cientes em recuperação. 

Em Jumirim, a Vigilância 
Epidemiológica revelou que o 
município vizinho possui 29 
casos positivos e 13 pacien-
tes curados. Até o fechamen-
to desta edição, Jumirim não 
tinha registrado morte por 
covid-19.

Região avança para a 
fase amarela do Plano SP

FLEXIBILIZAÇÃO

A região de Sorocaba, in-
cluindo Tietê, Cerquilho e Ju-
mirim, avançou para a fase 
amarela do Plano São Paulo, 
do Governo do Estado.

Desse modo, restaurantes 
e similares poderão funcionar 
até as 22 horas para consumo 
local somente em regiões que 
estejam há pelo menos 14 dias 
consecutivos na fase amarela 
do Plano São Paulo. Estabele-
cimentos das nove regiões do 
estado que avançaram de fase 
na sexta, 7 de agosto, deverão 

abrir até as 17 horas.
A medida passou a valer 

desde 8 de agosto. A orienta-
ção é que os estabelecimentos 
atendam os clientes conforme 
horário agendado, para evitar 
aglomerações, sendo que a 
ocupação máxima deve ser de 
40% da capacidade dos assen-
tos e o funcionamento precisa 
ocorrer por, no máximo, seis 
horas diárias, consecutivas ou 
não. Também estão liberados 
os salões de cabeleireiros, aca-
demias, cultos e missas.

Makros encanta o público 
na internet 

LIVE SOLIDÁRIA

A AiqMix Live Festival rea-
lizou a Live Solidária - Dia dos 
Pais com a banda Makros e 
participação do músico André 
Barbieri, da Virada do Século, 
na noite do sábado, 8 de agos-
to.

Com transmissão ao vivo 
pelo canal da Atomix Som & 
Luz no YouTube, a iniciativa 
inédita foi em prol das entida-
des Casa da Criança e do Lar 
São José. 

Desta vez, em formato 
inédito, ou seja, sem público, 
em razão da pandemia da co-
vid-19, Edmur, Dudu, Magrão, 
Afonso e Gilson retornaram 
ao palco depois de quase 30 
anos do fim da banda Makros. 
Com recorde de acessos e mi-
lhares de curtidas, os ilustres 
músicos encantaram o público 
na internet ao apresentarem 
clássicos da música nacional e 
internacional.

OCORRÊNCIA

Polícia investiga assassinato 
de homem de 50 anos 

Um homem de 50 anos, 
morador do bairro São Fran-
cisco, em Cerquilho, foi en-
contrado morto no sábado, 
15 de agosto. Há suspeita de 
assassinato.

De acordo com a Polícia 
Militar (PM), após ser aciona-
da, os policiais encontraram 
a vítima já sem sinais vitais, 
caída em decúbito ventral 
(de bruços), no chão da sala, 
junto a uma poça de sangue. 

Diante dos fatos, o Cor-
po de Bombeiros foi aciona-

do, bem como a ambulância 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM). Durante o atendimen-
to, os integrantes das refe-
ridas corporações notaram 
uma lesão no tórax do ho-
mem, possivelmente feita 
por objeto perfurante, que 
atingiu o coração.

Desse modo, o óbito foi 
confirmado e o local recebeu 
a presença da Polícia Civil e 
de peritos, responsáveis por 
colher as provas que levarão 
à autoria do assassinato.

Santa Casa recebe doação 
no valor de R$12.226,00

LIVE SOLIDÁRIA

Em comemoração ao Dia 
da Santa Casa, celebrado em 
15 de agosto, as organizado-
ras da live “O Amor Vence”, 
realizada na Chácara dos An-
jos, em Cerquilho, entregaram 
a quantia de R$12.226,00 ar-
recadada durante o evento so-
lidário em prol da Santa Casa 
de Cerquilho.

“Mais uma vez, agradece-
mos todos que nos ajudaram. 
Temos certeza que este di-
nheiro será muito útil e ajuda-
rá a Santa Casa”, ressaltaram 
as organizadoras.

A live “O Amor Vence” 
ocorreu no sábado, 1º de 
agosto, dentro da programa-
ção da AiqMix Live Festival 
do AiqFome e Atomix com 
transmissão pelo canal do 
Bem Amigos Futebol Clube no 
YouTube.  Naquela ocasião, as 
atrações foram as seguintes: 
banda Forlex e MC Gui Bispo, 
apresentação do estilista Dief 
Gomes e presença do trio de 
palhaças voluntárias Dra. Jôa-
nita (Aline Trevisan), Dra. Cla-
rita (Eliana Ribeiro) e Dra. Filó 
(Lucinha Cordeiro).

Guiga Peixoto está curado

COVID-19

O deputado federal Guiga 
Peixoto (PSL), de Tatuí, está 
curado da covid-19, segundo 
anunciou nas redes sociais. 
Depois de cumprir os proto-
colos de isolamento, o parla-
mentar retomou a sua agen-
da política nesta semana.

A informação do teste 
positivo para a covid-19 foi 
divulgada em 6 de agosto. 
Guiga fez tratamento hos-
pitalar em Brasília, mas não 
divulgou os sintomas que 
enfrentou nem o tipo de tra-
tamento.

Divulgação

Divulgação
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Duas Prefeituras têm 
perfis desativados

CALENDÁRIO ELEITORAL

Desde 15 de agosto, por 
conta das Eleições 2020, Pre-
feituras passaram a não mais 
divulgar ações e inaugurações 
em suas páginas oficiais nas 
redes sociais. 

O perfil no Facebook das 
Prefeituras de Tietê e Jumirim, 
por exemplo, foi desativado. 
Já o da Prefeitura de Cerquilho 
tem sido abastecido apenas 
com informações relacionadas 
à pandemia da covid-19 e a 
serviços públicos.

Vale reforçar que o Ca-
lendário Eleitoral de 2020 
precisou mudar em meio à 

pandemia, ou seja, a Emenda 
Constitucional 107, de 2 de ju-
lho de 2020, prorrogou todos 
os prazos e, agora, as eleições 
que definirão os prefeitos e ve-
readores têm nova data.

Além do adiamento das 
datas das eleições, ainda há 
outras mudanças ao calendá-
rio eleitoral deste ano. O Con-
gresso Nacional, por exemplo, 
poderá fixar novas datas em 
cidades com muitos casos de 
covid-19 a pedido da Justiça 
Eleitoral, mas as eleições não 
poderão ultrapassar a data de 
27 de dezembr.

Estilista Dief Gomes inova

DESFILE SHOW

Depois do sucesso da li-
nha de máscaras com três ca-
madas, alça regulável e teci-
do com íons de prata, de ação 
bactericida eficiente e perma-
nente, o estilista Dief Gomes 
apresentou no domingo, 16 
de agosto, desfile inédito da 
coleção de t-shirts e camisas 
em alfaiataria, intitulada Cou-
ture For All.

Em formato de live show 
pelo YouTube, o lançamento 

que evidenciou a exclusivi-
dade das peças enumeradas, 
trouxe trajes que evidencia-
ram  o monograma da marca 
DG nas cores P&B.  

Foi um desfile que mistu-
rou a produção do despojado 
e do clássico com o objetivo 
de trazer um diferencial de 
moda, além dos vestidos de 
noivas e de festas que, por 
ora, estão com as produções 
paralisadas. 

Acidente entre carro e moto 
deixa dois mortos em vicinal

OCORRÊNCIAS

Um homem de 35 anos 
e uma mulher, de 38 anos, 
morreram após colisão na 
vicinal Octávio Pilon, km 2, 
nas proximidades do bairro 
David Módolo, em Cerquilho, 
na tarde de ontem, 27 de 
agosto.

O acidente com duas víti-
mas fatais envolveu a moto 

do casal, que veio a falecer, 
um carro de passeio e um 
caminhão. Ocorrência foi 
atendida pela Polícia Militar 
(PM), Guarda Civil Municipal 
(GCM) e Corpo de Bombeiros.

As causas do acidente se-
rão investigadas. O casal dei-
xa dois filhos e será sepulta-
do em Cesário Lange.

Cidade implantará tarifa zero 
para transporte coletivo

MOBILIDADE URBANA

Em Cerquilho, conforme 
Pregão Presencial e publicação 
no Diário Oficial do Estado 
em 22 de agosto deste ano, a 
Viação Calvipe Ltda. vai operar 
o programa Tarifa Zero para 
transporte coletivo municipal.

Em julho deste ano, a Pre-
feitura aprovou, junto à Câma-
ra, o Projeto de Lei Comple-
mentar 6/2020, que instituiu o 
Serviço de Transporte Coletivo 
Urbano Gratuito no Município 
de Cerquilho - Tarifa Zero.

Com prazo de contrato de 

12 meses, o pregão estimou 
R$981.950,40 como valor glo-
bal máximo para o Programa 
Tarifa Zero. Serão duas linhas 
que circularão de segunda a 
domingo e, para os serviços 
de transporte, o veículo deverá 
ter capacidade de, no mínimo, 
38 lugares (incluindo motoris-
ta), deverá ter ar-condiciona-
do; ser adaptado a portadores 
de necessidades especiais; e 
possuir GPS, uma vez que os 
dados serão de propriedade 
da Prefeitura de Cerquilho.

ENTREVISTA

Youtuber de Tietê tem mais 
de um milhão de inscritos

João Vitor de Campos Pon-
tes, nascido em Tietê e que 
hoje reside em Orlando, nos 
Estados Unidos, é um sucesso 
mundial devido ao seu traba-
lho como youtuber. 

Filho de Janio da Silva Pon-
tes e Regina Maria de Campos, 
o jovem de 20 anos é uma sen-
sação no YouTube, a mais fa-
mosa plataforma digital de ví-
deos, com seu canal de games 
Teafe, com mais de um milhão 
de inscritos.

Ex-estudante da Escola 
Técnica Estadual “Dr. Nelson 
Vianna”, João Vitor de Cam-
pos Pontes concedeu entrevis-
ta ao jornal Nossa Folha para 
contar o início do seu trabalho 
no YouTube, os “segredos” do 
sucesso do seu canal e sua re-
lação com Tietê. 

O youtuber começou seu 
canal como passatempo e nem 
imaginava que esse hobby po-
deria mudar sua vida de uma 
maneira inesperável. 

Depois de um tempo, o 
resultado foi tão positivo que 
João Vitor foi morar nos Esta-
dos Unidos com a Breakmen, 
que é um grupo de youtubers. 

Seu canal é focado no pú-
blico de games e disponibiliza 
dois vídeos por dia no You-
Tube. “Tenho muitos planos 
para o futuro, tanto para mim, 
como para o meu canal. Um 
deles é voltar para o Brasil e 
dar uma vida melhor para a 
minha mãe. E sobre o meu ca-
nal, quero poder ter uma inte-
ratividade mais próxima com 
o meu público, aplicando vá-
rias ideias para que isso possa 
acontecer”, disse.

João Vitor, do canal de 
games Teafe

Divulgação

Casos de covid-19 seguem 
em alta nos municípios

PANDEMIA

O número de novos infec-
tados pela covid-19 segue em 
alta. Em Tietê, até o fechamen-
to desta edição, 469 casos fo-
ram confirmados, com 328 
curados. Estão em recupera-
ção 128 pessoas. O total de 
mortes é de 13 infectados. 

Em Cerquilho, há 464 casos 
confirmados, com 402 cura-
dos e 49 pacientes em recupe-
ração, entretanto, já foram a 
óbito 13 pacientes.

Em Jumirim, o município 
possui 51 casos positivos e 45 

pacientes curados. Na cidade 
vizinha, não há morte por co-
vid-19.

Já o Estado de São Paulo 
teve até ontem, 3 de setem-
bro, 30.905 óbitos e 837.978 
casos confirmados. Entre o to-
tal de casos, 668.588 pessoas 
estão recuperadas, sendo que 
92.380 foram internadas e ti-
veram alta hospitalar. 

Vale registrar que a melhor 
forma de se proteger é evitar o 
contato pessoal, lavar as mãos 
utilizar álcool gel e máscara.

Em Tietê, aulas presenciais 
deste ano estão suspensas

FIQUE SABENDO

Em Tietê, o prefeito Vlamir 
Sandei (PSDB) decretou a sus-
pensão das atividades escola-
res presenciais na Rede Muni-
cipal de Ensino em 2020 por 
conta do Estado de Calamida-
de Pública devido à pandemia 
da covid-19.

Além disso, o chefe do Po-
der Executivo tieteense levou 
em conta o parecer do Con-
selho Municipal de Educação, 
que sugeriu à Secretaria Muni-
cipal de Educação a permanên-
cia das atividades remotas de 
ensino no município até o final 

do ano letivo de 2020.
Entretanto, o Decreto Mu-

nicipal exclui as unidades es-
colares vinculadas ao Governo 
do Estado de São Paulo e à 
rede particular de ensino.

Na Rede Municipal de En-
sino de Tietê, as aulas presen-
ciais só retornarão em 2021 
em data ainda a ser divulgada. 
As despesas decorrentes da 
execução do Decreto Munici-
pal correrão por conta de ver-
ba orçamentária própria.

O decreto entrou em vigor 
na terça, 1º de setembro.

ELEIÇÕES 2020

TSE amplia horário de 
votação em uma hora

Para as Eleições Municipais 
deste ano, o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) decidiu ampliar 
o horário de votação em uma 
hora. Medida ocorre por con-
ta da pandemia da covid-19 e 
busca minimizar as possibili-
dades de aglomeração nos lo-
cais de votação. 

Segundo o TSE, os eleito-
res vão poder ir às urnas das 
7 às 17 horas, de acordo com 
o horário local, no primeiro 
e segundo turnos, marcados 
para 15 e 29 de novembro, 
respectivamente. 

O horário foi definido após 
consulta a estatísticos do TSE 
e especialistas do Instituto de 
Matemática Pura e Aplicada 
(Impa), do Insper, da Fiocruz 
e da Universidade de São Pau-
lo (USP). Após orientações 
da consultoria formada pela 
Fiocruz e pelos hospitais Sí-
rio Libanês e Albert Einstein, 
o TSE também definiu que 
o horário das 7 às 10 horas 
será preferencial para pesso-
as com mais de 60 anos, que 
fazem parte do grupo de ris-
co para o novo coronavírus.

Tietê tem 42.517 mil 
habitantes, aponta IBGE

LEVANTAMENTO

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
divulgou na quinta, 27 de 
agosto, no Diário Oficial da 
União, as estimativas da po-
pulação para Estados e muni-
cípios com data de referência 
em 1º de julho de 2020.

A nova estimativa popula-
cional revelou que, no último 
Censo Demográfico de 2010, 
Tietê tinha 36.835 mil habi-
tantes. Dez anos depois, este 
número passou para 42.517, 
o que apontou um crescimen-
to percentual no número de 
habitantes de 15,43%, ou seja, 
5.682 mil a mais que 2010.

Já Cerquilho avançou mais 
e, consequentemente, atraiu 
25,71% novos habitantes. De 

acordo com o IBGE, em 2010, 
a Cidade das Rosas e dos Tro-
peiros tinha 39.617 mil habi-
tantes. Passada uma década, 
chegou a marca de 49.802 mil 
moradores. Ou seja, um cresci-
mento de 10.185 mil pessoas.

No Censo Demográfico de 
2010,  o número de habitantes 
de  Jumirim era de 2.798 mil. 
Dez anos depois, passou para 
3.418 mil moradores, o que re-
presenta mais 620 pessoas e o 
crescimento de 22,21%.

São Paulo lidera o ranking 
estadual com 45,9 milhões de 
habitantes, 21,9% do contin-
gente brasileiro, e a mais po-
pulosa com 12,25 milhões. No 
site ibge.gov.br estão disponí-
veis os dados do Brasil.

OCORRÊNCIA

Polícia apreende cerca de 
uma tonelada de maconha

Em Cerquilho, a Polícia Mi-
litar Rodoviária apreendeu na 
madrugada de ontem, 10 de 
setembro, cerca de uma tone-
lada de maconha que estava 
distribuída em dois veículos 
na Rodovia Antônio Romano 
Schincariol (SP-127).

De acordo com a Polícia 
Militar Rodoviária, uma equipe 
fazia patrulhamento na altura 

do quilômetro 88 quando sus-
peitou dos veículos e parou 
para fazer a abordagem. Neste 
momento, os indivíduos sus-
peitos conseguiram fugir a pé. 

Em buscas nos veículos, fo-
ram encontrados mais de 1,2 
mil quilos em tijolos de maco-
nha. Os entorpecentes segui-
ram para o Plantão Policial de 
Tatuí.

Quarentena faz feminicídio 
disparar no Estado

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

A crise sanitária causada 
pela pandemia da covid-19 le-
vou governadores e prefeitos 
a decretarem quarentena para 
preparar a estrutura de saúde 
para receber pacientes e redu-
zir o ritmo de contágio pelo 
novo coronavírus. 

Contudo, a medida consi-
derada indispensável pelas au-
toridades de saúde do mundo 
todo, fez com que os casais 
ficassem mais tempos juntos, 
o que disparou o número de 
assassinatos de mulheres no 
País, sobretudo, no Estado de 
São Paulo. Só em julho des-
te ano, foram registrados 13 
casos de feminicídio, ou seja, 
160% a mais do que no mesmo 
período de 2019, quando cinco 
mulheres foram assassinadas. 

Em abril deste ano, primei-
ro mês da vigência da quaren-
tena em São Paulo, o Estado 
tinha registrado 21 femini-
cídios, 32% a mais do que os 
16 contabilizados no mesmo 
período de 2019. Entre 12 de 
março, dia seguinte ao da de-
claração da pandemia da co-
vid-19, e 31 de julho, o Estado 
contabilizou 65 casos de femi-
nicídio. Esse número represen-
ta alta de 8% na comparação 
com as 60 ocorrências dessa 
natureza registradas no mes-
mo período de 2019.

Vale ressaltar que o femini-
cídio foi tipificado como crime 
hediondo em março de 2015 e 
o Código Penal prevê pena de 
12 a 30 anos de reclusão em 
regime fechado.

VOCÊ SABIA?

Lar São Vicente de Paulo 
completa 94 anos

Neste ano, o Lar São Vicen-
te de Paulo, localizado na rua 
dos Expedicionários, 313, em 
Tietê, festeja seus 94 anos de 
dedicação aos idosos. 

Tudo começou quando se-
nhoras tieteenses fundaram, 
em 3 de maio de 1926, uma 
sociedade chamada Damas 
de Caridade, cujo objetivo era 
socorrer os idosos e inválidos 
que viviam nas ruas.

Ajudadas pela Conferência 
de São Vicente de Paulo, fun-
daram o “Asylo dos Inválidos”. 
Primeiramente, atendiam os 
pobres nas ruas ou em case-
bres onde viviam sozinhos, 
porém, era urgente abrigá-los 
em um local para um melhor 
atendimento. Por isso, lança-

ram grande campanha de ar-
recadação envolvendo toda a 
população tieteense, conscien-
tizando-a para a caridade.

Em 24 de julho de 1927, 
houve o lançamento da pedra 
fundamental do “Asylo dos 
Inválidos”, cujos ideais da ca-
ridade se transformaram em 
obra real. Com trabalho árduo 
e inúmeras doações, em 31 de 
março de 1928, os idosos e 
desvalidos puderam morar no 
“Asylo”, abrigando 11 pessoas, 
sendo seis mulheres e cinco 
homens.

Com muito trabalho, em 
26 de junho de 1954, o novo 
prédio foi inaugurado e houve 
a troca do nome para “Lar São 
Vicente de Paulo”.

O Lar São Vicente de Paulo está localizado na 
rua dos Expedicionários, 313, no Centro de Tietê

EM TIETÊ

Convenção define Dau Fabri 
como candidato a prefeito

Os partidos Republicanos, 
Democratas e Cidadania que 
vão compor a base da Coliga-
ção, “Todos juntos por uma 
Tietê melhor!” realizaram con-
venção no sábado, 5 de setem-
bro, na Câmara de Tietê. Na 
oportunidade, confirmaram a 
candidatura a prefeito do ad-
vogado, corretor de imóveis, 
empresário e presidente da Câ-
mara de Tietê, Dau Fabri (REP), 
e de candidato a vice-prefeito 
do empresário e vereador João 
Carlos Uliana (DEM).

 Para os três partidos, além 

do alinhamento ideológico 
para a retomada de cresci-
mento da cidade, Dau e Uliana 
possuem conhecimento e ca-
pacidade de gestão em função 
da atuação na Câmara, assim 
como conhecem os problemas 
atuais que o município de Tie-
tê apresenta.

 Na mesma oportunidade, 
os Republicanos, Democratas  
e Cidadania também apresen-
taram os 39 nomes confirma-
dos para a disputa da cadeira 
de vereador na Câmara Muni-
cipal de Tietê.

MDB confirma Basílio e Frafrá 
para a disputa das eleições

CANDIDATOS

Em Tietê, na noite de 10 
de setembro, o partido Movi-
mento Democrático Brasilei-
ro (MDB), antigo PMDB,  ofi-
cializou seus representantes 
para a disputa do pleito elei-
toral de 15 de novembro.

Para a disputa majoritá-
ria, popularmente chamada 
“chapa pura”, os candidatos 
a prefeito e a vice anuncia-
dos pelo MDB foram: Basílio 
Sacconi Neto e Antônio José 
Viotto (Frafrá), respectiva-
mente.  Além dos candida-
tos a prefeito e vice-prefeito, 

o partido lançou também o 
nome de 13 candidatos a ve-
reador.

Este encontro partidário 
foi aberto ao público, contu-
do, em virtude da pandemia 
instaurada pela covid-19, a 
capacidade precisou ser li-
mitada, obedecendo a todos 
os protocolos de segurança 
estabelecidos pelo Ministério 
da Saúde.

Vale lembrar que Basílio 
já foi prefeito e vice-prefeito 
de Tietê, assim como Frafrá 
já tomou posse como vice.

Divulgação
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Jumirim investiga o primeiro 
óbito por covid-19

PANDEMIA

Jumirim investiga aquele 
que pode ser o primeiro óbi-
to por covid-19 no município. 
Resultado deve sair na próxi-
ma semana e confirmar a sus-
peita da morte. 

Em Jumirim, o município 
possui 56 casos positivos, 
sendo que deste número 50 
estão curados.

Já os novos infectados nas 
cidades de Tietê e Cerquilho 
continuam aumentando, po-
rém, com menos intensidade 
em comparação às últimas 
semanas.

Em Tietê, até o fechamen-
to desta edição, a cidade ti-
nha 487 casos e 365 curados, 
sendo que 108 pessoas estão 
em recuperação. O total de 
mortes subiu e, agora, é de 
15 pacientes. 

Em Cerquilho, há 488 ca-
sos confirmados, com 433 
curados e 42 pacientes em re-
cuperação. O número de mor-
tes se manteve em 13.

Já o Estado de São Paulo 
teve até ontem, 10 de setem-
bro, 32.104 óbitos e 874.754 
casos confirmados.

TSE APONTA

Aumenta o eleitorado 
de Tietê e Cerquilho

Neste ano, segundo o Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), 
as eleições municipais ocor-
rerão nos dias 15 e 29 de 
novembro, considerando a 
segunda data para as cidades 
que terão segundo turno.

Em Tietê, em 2016, foram 
29.113 votantes, enquanto 
que, em 2020, este número 
subiu para 30.332 eleitores. Já 
a biometria foi realizada por 
26.166 eleitores, enquanto 
4.166 deixaram de fazer. 

No município, as mulheres 
são a maioria dos 30.332 elei-
tores e representam 51,7%, 
enquanto que os homens cor-
respondem a 48,2% deste to-
tal. Os que não declararam o 
sexo são 0,056%.

Em Cerquilho, neste ano, 
são 36.106 eleitores, enquan-
to que, em 2016, eram 31.557. 

Para estas eleições, 33.258 
eleitores fizeram o cadastro 
biométrico, sendo que 2.848 
deixaram  de realizar o pro-
cedimento. Do total de 36.106 
eleitores, 51,4% são mulheres; 
48,6%, homens; e 0,006% não 
informou o sexo.

Na vizinha Jumirim, em 
2016, eram 2.430, enquanto 
que, em 2020, são 2.386. O 
cadastro biométrico foi feito 
por 2.033 eleitores, sendo que 
353 não realizaram o procedi-
mento.

Em Jumirim, a maioria do 
eleitorado é composta pelo 
sexo masculino, representan-
do 52,5% dos 2.386 eleitores. 
As mulheres são 47,5%.

No Estado, o total de elei-
tores é de 30.631.587 e, no 
Brasil, 139.687.132 pessoas, 
conforme informou o TSE.

Inaugurado novo ambulatório 
de especialidades médicas

SANTA CASA DE TIETÊ

Em agosto, a Diretoria da 
Santa Casa de Tietê inaugu-
rou o novo Ambulatório de 
Especialidades Médicas e In-
ternações  com dois consul-
tórios equipados, além de um 
ambiente confortável e bem 
estruturado aos pacientes. 

O principal objetivo da 
entidade é o de oferecer um 
atendimento de maior quali-
dade aos pacientes, uma vez 
que possuímos uma equipe 
preparada para atender toda 
a população.

Com a inauguração deste 
espaço, está aberta a agenda 

das especialidades Otorrino-
laringologia (dr. Noe Costa e 
Silva de Sa), Ginecologia (dra. 
Raquel Marcon Roma), Orto-
pedia (dr. Frederico Vieira da 
Cruz), Urologia (dr. Paulo Ro-
berto Lara Coelho) e Neurolo-
gia (dr. Luis Poggi Filho). 

Para agendar consulta, 
basta ligar para o (15)3285-
9444, ramal 9470. O serviço 
permanece disponível para 
particular e para os convê-
nios Apas, Bradesco, Cabesp, 
Cassi, Geap, Green Life, Inter-
medici, Porto Seguro, Postal 
Saúde e Sul América.

Paróquias adiam celebrações 
da catequese neste ano

TIETÊ E CERQUILHO

Em Tietê, em razão da 
pandemia da covid-19, a Pa-
róquia Santíssima Trindade 
comunicou o adiamento das 
celebrações dos sacramentos 
da Primeira Eucaristia e da 
Crisma para depois da Páscoa 
de 2021. 

Segundo o pároco padre 
Santo Candido, as novas da-
tas, tanto do início da cate-
quese como dos sacramentos, 
serão divulgadas até o fim 
deste ano. Esta decisão foi to-
mada em reunião entre os pa-
dres, em 28 de agosto. 

Pela Paróquia Nossa Se-
nhora Aparecida, também de 
Tietê, as celebrações da cate-
quese foram suspensas, com 
retorno presencial para 2021.

Em Cerquilho, a Paróquia 
São Benedito e Santa Teresi-
nha informou que as ativida-
des presenciais da catequese 
foram adiadas.

Já a Paróquia São José re-
velou ao jornal Nossa Folha 
que o retorno das aulas da 
catequese está previsto para o 
próximo ano, segundo crono-
grama a ser estabelecido.

Discografia digital de Itamar 
Assumpção será lançada hoje

DESTAQUE

Nesta sexta, 11 de setem-
bro, haverá o lançamento di-
gital da discografia completa 
do saudoso tieteense Itamar 
Assumpção nas plataformas 
Amazon, Apple Music, Deezer, 
Spotify e Tidal, além do Youtu-
be Music.

Artista negro brasileiro e 
ícone da Vanguarda Paulista, 
Itamar Assumpção pode ser 
considerado um dos primei-

ros artistas independentes do 
Brasil. 

Na sua carreira, lançou 12 
discos desde Beleléu, Leléu, Eu.

Vale ressaltar que todos es-
tarão 100% disponíveis a partir 
de hoje para ouvintes atentos 
de todo o mundo, que pode-
rão desfrutar desta discografia 
considerada de vanguarda no 
meio musical paulista e brasi-
leiro.

CIDADÃO-REPÓRTER

Moradores relatam falhas no 
abastecimento de água

Com dias mais quentes e 
o consequente aumento no 
consumo de água, morado-
res de Tietê voltaram a ter 
problemas no abastecimento. 
Das torneiras dos residentes 
de bairros como Bela Vista e 
Paraíso, jorraram água escu-
ra, próximo à tonalidade de 
Coca-Cola, imprópria para o 
consumo. 

Uma munícipe postou nas 
redes sociais vídeo em que, 
da torneira, escorre uma água 
escura e imprópria para ser 
consumida. 

Já na Cohab, Vila Justina 
e parte do Centro é a falta 
de água que tem ocasionado 
transtornos e reclamações. 

Por sua vez, o Serviço Au-
tônomo Municipal de Água e 
Esgoto (Samae) informou que 
realizou a substituição da 
bomba queimada. No entan-
to, destacou que, em razão 
do calor intenso e do aumen-
to significativo do consumo 
de água, em alguns pontos da 
cidade houve a dificuldade 
da chegada de água em deter-
minados horários.

Sobe para 16 o número 
de mortes em Tietê

COVID-19

O número de mortos por 
covid-19, no município de 
Tietê, aumentou e, agora, já 
são 16 óbitos, de acordo com 
dados da Vigilância Epidemio-
lógica local. 

Até o fechamento desta 
edição, Tietê tinha 513 casos 
de covid-19, sendo 393 cura-
dos e 102 pessoas em recupe-
ração. O total de mortes subiu 
e, agora, é de 16 óbitos. 

Em Cerquilho, segundo a 
Vigilância Epidemiológica, há 
553 casos confirmados, com 
480 curados e 60 pacientes 
em recuperação. O número de 
mortes permanece em 13 no 
município.

Em Jumirim, a Vigilância 
Epidemiológica revelou que 
o município possui 64 casos 
positivos de covid-19, sendo 
que, deste número, 54 estão 

curados. Ainda há um óbito 
sob investigação no município.

Já o Estado de São Paulo 
teve até ontem, 17 de setem-
bro, 32.963 óbitos e 901.271 
casos confirmados. Deste 
total, 763.246 pessoas estão 
recuperadas e 99.736 foram 
internadas e já tiveram alta 
hospitalar. 

Seiscentos e quarenta e 
cinco municípios têm pelo 
menos uma pessoa infectada, 
sendo 555 com um ou mais 
óbitos, conforme divulgado 
pelo Governo do Estado de 
São Paulo.

Entre as pessoas que já ti-
veram confirmação para a co-
vid-19 no Estado de São Paulo, 
há 420.640 homens e 474.564 
mulheres. Não consta infor-
mação de sexo para os 6.067 
casos. 

Convenções municipais 
confirmam novos nomes

CORRIDA ELEITORAL

Em Tietê, na convenção na 
quarta, 9 de setembro, o pre-
feito Vlamir Sandei (PSDB) e 
a vice-prefeita Ana Madureira 
(PTB) anunciaram que dispu-
tarão a reeleição pela coli-
gação “Queremos Mais Para 
Tietê”, que reúne o PSDB, PTB 
e PSL e divulgaram os nomes 
dos candidatos a vereador.

Na ocasião, ao ser anun-
ciado como candidato à re-
eleição, Sandei destacou a 
importância da Prefeitura 
manter-se conduzida com se-
riedade e respeito ao dinhei-
ro público.  

A convenção da coligação 
PDT, PRTB e PL do grupo que 
apoia José Carlos Melaré e 
Laureine Foltram anunciou 
os dois professores como 
candidatos a prefeito e vice-
-prefeita, em convenção par-
tidária realizada no sábado, 
12 de setembro, no bairro 
Povo Feliz, em Tietê. 

Em seu discurso, Melaré 
disse que “acredita que, com 
a presença maciça e motiva-
da de todos, haverá um for-
talecimento ainda maior do 
grupo”. Na oportunidade, 
também discursaram a pro-
fessora Laureine Foltram e os 
presidentes dos  Diretórios 

Municipais dos partidos: Al-
fredo Melaré Neto (PL), Adíl-
son Dias (PDT) e Celso Lima 
(PRTB). 

O ex-prefeito Paulo de 
Souza Alves Filho (Paulinho) 
e o vereador dr. Pedro Souza 
Campos divulgaram nas redes 
sociais que são os candidatos 
do PV. Convenção municipal 
ocorreu no sábado, 12 de se-
tembro, na qual ficou definida 
os representantes do partido 
para a disputa do pleito eleito-
ral de 15 de novembro. 

Paulinho e dr. Pedro se-
guem para a disputa majori-
tária, popularmente chamada 
“chapa pura” intitulada “Avan-
ça Tietê!”. Em seu discurso, o 
candidato a prefeito propôs a 
retomada do crescimento de 
Tietê.

Já Edivaldo Oliveira de 
Jesus (Pepeu) e  Levi da Silva 
(Levi), do partido Podemos 
(antigo PTN), tiveram seus 
nomes anunciados como can-
didatos a prefeito e vice-pre-
feito na convenção municipal 
de 12 de setembro e ressalta-
ram que a proposta central 
do Podemos será a de traba-
lhar com o compromisso de 
auxiliar a população tieteen-
se nas suas dificuldades.

Cerquilho tem quatro 
candidatos a prefeito

ELEIÇÕES 2020

As convenções municipais 
de Cerquilho já anunciaram 
os candidatos que pretendem 
disputar o voto dos 36.106 mil 
eleitores. 

O prefeito Aldo Sanson 
(PSDB) anunciou sua candida-
tura à reeleição na convenção 
partidária da sexta, 11 de se-
tembro, no Centro Municipal 
de Eventos, assim como o 
nome do empresário e ex-vere-
ador José Roberto Pilon (Cida-
dania) como candidato a vice-
-prefeito.

Pelo Podemos e PSL, a 
convenção definiu Diego Se-

bastiani e o ex-prefeito inte-
rino e ex-vereador, dr. Mano-
el Borges de Marques, como 
candidato a prefeito e vice.

O ex-vereador Valdir do 
Estacionamento (PDT) tam-
bém colocou seu nome como 
candidato a prefeito para 
o pleito de 15 de novembro 
deste ano, sem anunciar o 
candidato a vice-prefeito.

Outro que, em convenção 
municipal, acabou aclamado 
pelos correligionários foi o 
professor Manoel, do PT, ten-
do como candidato a vice o 
também professor Jimmy.

Deputado Guiga Peixoto 
indica verbas da Funasa

EMENDA PARLAMENTAR

A Fundação Nacional de 
Saúde (Funasa) recebeu na 
quinta, 17 de setembro, a 
indicação de emenda parla-
mentar do deputado federal 
Guiga Peixoto (PSL) na quan-
tia de R$1 milhão para Me-
lhorias Sanitárias Domicilia-
res (MSD). 

O deputado tatuiano res-
saltou que, desde a posse, 
trabalha para que as famílias 
do Estado recebam em suas 
casas tratamento de água e 
esgoto, além dos kits sanitá-
rios, serviços essenciais para 

a higiene e saúde.
Os  beneficiados foram os 

municípios de Tietê, Cerqui-
lho e Laranjal Paulista.

De acordo com o parla-
mentar, a ação nas três cida-
des faz parte do programa de 
saneamento em pequenas co-
munidades brasileiras, com 
até 50 mil habitantes.

“Ainda de acordo com 
Guiga Peixoto, a cidade de 
Cerquilho receberá R$400 mil 
enquanto que Tietê e Laranjal 
Paulista o valor de R$300 mil 
cada. 

Cerquilho lidera número 
de casos; Tietê, o de óbitos

ALERTA

Autoridades municipais 
de saúde alertam para o avan-
ço no número de casos e de 
mortes pela covid-19. Cerqui-
lho, por exemplo, passou Tie-
tê na quantidade de casos, no 
entanto, Tietê acabou por re-
gistrar número maior de óbi-
tos em decorrência da doença.

De acordo com a Vigilân-
cia Epidemiológica, o número 
de mortos por covid-19 no 
município de Tietê aumentou 
e, agora, já são 18. Até o fe-
chamento desta edição, Tietê 
tinha registrado 559 casos de 
covid-19, sendo 434 curados e 
105 pessoas em recuperação.

Em Cerquilho, conforme 
divulgou a Vigilância Epide-
miológica, há 624 casos confir-
mados, com 546 curados e 64 
pacientes em recuperação. O 
número de mortes aumentou 

e, agora, é de 14 óbitos.
Em Jumirim, a Vigilância 

Epidemiológica revelou que o 
município possui 80 casos po-
sitivos, sendo que, deste total, 
57 estão curados. A cidade 
vizinha permanece com um 
único óbito da doença.

Já o Estado de São Paulo 
teve até ontem, 24 de setem-
bro, 34.667 óbitos e 958.240 
casos confirmados. Deste 
total, 821.045 pessoas estão 
recuperadas e 104.850 foram 
internadas e já tiveram alta 
hospitalar. 

Ainda vale reforçar que a 
melhor forma de se proteger 
da covid-19 é evitar o conta-
to pessoal, lavar as mãos com 
sabão com frequência, utilizar 
álcool gel, além de usar más-
cara sempre quando sair de 
casa.

HOMENAGEM

Morte do cônego Emílio 
Grando completa sete anos

Divulgação

Neste domingo, 27 de se-
tembro, completarão sete anos 
de falecimento do cônego Emí-
lio Grando. Vale lembrar que o 
religioso partiu em uma sexta-
-feira de 2013, aos 84 anos, na 
Santa Casa de Tietê, em função 
de uma insuficiência respira-
tória e leucemia. 

Naquela data, o corpo do 
cônego Emílio Grando foi ve-
lado na igreja matriz da Paró-

quia Nossa Senhora Aparecida, 
no Paraíso, em Tietê, e sepul-
tado no Cemitério Antigo de 
Cerquilho.

Cônego Emílio Grando, dé-
cimo sexto filho de Fernando 
Grando e Regina Baptistella 
Grando, nasceu em 6 de abril 
de 1929, no bairro da Olaria, 
em Cerquilho.

Recebeu a ordenação sa-
cerdotal, em 2 de dezembro 
de 1956, em Cerquilho, junta-
mente do colega Alcides Luvi-
zotto, sendo o bispo ordenan-
te Dom José Carlos de Aguirre 
e padrinho, o cônego Sérvulo 
de Madureira. 

Em 31 de janeiro de 1962, 
tomou posse da Paróquia da 
Santíssima Trindade de Tietê 
e, em junho de 1978, acabou 
nomeado cônego por Dom 
José Melhado Campos.

Em 29 de abril de 2001, 
assumiu a Paróquia Nossa Se-
nhora Aparecida, em Tietê, e 
lá permaneceu até sua morte, 
quando foi subistituído pelo 
padre Valdir Machia Serafim, 
que assumiu a paróquia.

Religioso era o 6º filho 
de Fernando e Regina

Doação de 78 mil máscaras 
ajuda entidades e hospitais 

CAUSA NOBRE

Para apoiar as ações de 
enfrentamento ao novo coro-
navírus, a Grendene, maior ex-
portadora de calçados do País, 
realizou a doação de 78 mil 
máscaras descartáveis a insti-
tuições e hospitais dos municí-
pios de Cerquilho e Tietê.

Para viabilizar a distribui-
ção, a empresa contou com a 
parceria da Cipatex®, líder em 
revestimentos sintéticos.

Em Cerquilho, segundo 
divulgado, as doações foram 
entregues à Santa Casa de Mi-
sericórdia, Postos de Saúde, 
Lar São José, igrejas São Bene-
dito e São José,  Cooperativa 
de Reciclagem de Cerquilho 
(Recerq), Casa das Crianças e 
Polícia Militar. 

Na cidade de Tietê, as más-

caras foram doadas à Santa 
Casa de Misericórdia.

Desde o mês de março, a 
Grendene vem atuando com 
ações de combate à pandemia. 
Ao longo do período, diversas 
medidas em parceria com ou-
tras empresas também foram 
realizadas.

 “A união de forças da 
Grendene e Cipatex® é de ex-
trema importância para con-
tribuir com os municípios no 
enfrentamento da pandemia. 
A máscara é um grande aliado 
no combate à propagação do 
novo coronavírus e item in-
dispensável para a segurança 
dos profissionais da linha de 
frente”, comentou o gerente 
de Gestão de Pessoas da Cipa-
tex®, Carlos Roberto Ferreira.
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A Associação Mocidade 
Atlética (AMA) completou 55 
anos na quarta, 23 de setem-
bro. Sua origem se deu por 
meio de um grupo de ideali-
zadores com a finalidade de 
trabalhar em prol da comuni-
dade jovem.

O AMA se tornou conheci-
do por toda região, graças à 
constante atuação dos seus 
diretores e atletas, com enor-
me projeção no futebol.

Vale registrar que a histó-
ria do AMA tem ligação com 
a Arquiconfraria Nossa Se-
nhora do Perpétuo Socorro 
- Seção Moços, então dirigida 

pelo padre Gabriel Flores.
De início foi sugerido o 

nome de Arquiconfraria Mo-
cidade Atlética, mas a ideia 
não se concretizou. A pro-
posta de abranger uma ativi-
dade mais contundente com 
os jovens acabou sendo ofi-
cializada e o nome Associa-
ção Mocidade Atlética (AMA) 
escolhido.  Três dias após 
essa decisão, em nova reu-
nião, formou-se a Diretoria 
tendo como presidente José 
Alberto Scudeler, vice Emidio 
José Claudio, secretário Luiz 
Carlos Tomazela e tesoureiro 
Nelson Celestrim Vicentim. 

HOMENAGEM

AMA completa 55 anos 
de existência em Tietê

Emilio Guariglia permanece 
como presidente da Acic

BIÊNIO 2020/2022

Em Cerquilho, o comer-
ciante Emilio Paschoal Guari-
glia foi reeleito presidente da 
Associação Comercial e Indus-
trial de Cerquilho (Acic) para o 
biênio 2020/2022 e dará con-
tinuidade ao trabalho que vem 
sendo realizado desde quando 
assumiu o cargo em 2018. A 
chapa encabeçada pelo comer-
ciante foi a única inscrita para 
a eleição. 

A nova Diretoria ficou as-
sim constituída por Emilio 
Paschoal Guariglia (presiden-
te), Fernando Rodrigues Rocha 
(vice), Márcio de Souza Viegas 
(1º tesoureiro), Elizandra de 
Fátima Zuliani Soares (2ª te-
soureira), Maria Eliza Cinto 
Fioroto (1ª secretária) e Luci-
mauro Juliani (2º secretário).

“Agradeço a confiança de-

positada e a oportunidade de 
estar na Acic, reafirmando que 
vamos continuar lutando por 
um comércio mais forte”, con-
cluiu o presidente reeleito.

Divulgação Acic

EDUCAÇÃO

Tietê supera meta do Ideb 
dois anos antes

Com dois anos de antece-
dência, Tietê superou a meta 
de 2021 para o Índice de De-
senvolvimento da Educação 
Básica (Ideb), uma das primei-
ras iniciativas brasileiras para 
medir a qualidade do apren-
dizado nacionalmente e esta-
belecer metas para a melhoria 
do ensino. Dados são de 2019 
e foram divulgados neste ano.

Em Tietê, no 5º ano do 
Ensino Fundamental da Rede 
Municipal, a nota foi 7.2, sen-
do que a meta estipulada para 
2019 era 6.8. Em 2017, teve a 
nota 5.8 no Ideb. Para 2021, a 
meta será de 7.0, porém, já su-
perou a marca.

No 9º ano do Ensino Fun-
damental, ainda pela Rede 
Municipal, estudantes tiveram 
nota 5.7, cuja meta era 5.4. 
Em 2017, receberam 4.6 e, em 
2021, a meta será 5.7.

Em Cerquilho, o 5º ano do 

Ensino Fundamental da Rede 
Municipal teve nota 7.4, um 
pouco menor em comparação 
a 2017, quando o Ideb foi de 
7.6. Mesmo assim, superou a 
meta de 2019, que era de 7.0, e 
a de 2021, de 7.2.

Pelo 9º ano do Ensino Fun-
damental houve ligeira melho-
ra, com nota 6.3, uma vez que 
o município teve 6.0 em 2017. 
A meta de 6.0 para 2019 foi 
ultrapassada e alcançada para 
2021, cujo índice será de 6.3.

Em Jumirim, no 5º ano do 
Ensino Fundamental da Rede 
Municipal, teve nota 6.7. Em 
2017, o Ideb foi de 6.9 e a meta 
para 2019 era de 6.6. Para 
2021, o objetivo é a nota 6.8.

Pelo 9º ano do Ensino Fun-
damental, não houve divulga-
ção. Entretanto, em 2017, Ju-
mirim teve 5.5 neste ciclo de 
ensino e, para 2021, o estipu-
lado será de 6.4.

Programação de São Benedito
é encerrada com carreata

Em Tietê, a programação 
da 152ª Festa em louvor a São 
Benedito, se encerra hoje, 25 
de setembro, na igreja do san-
to, além da oferta de alimentos 
como gesto concreto.

Nesta sexta, 25 de setem-
bro, às 15 horas, será realizada 
bênção das famílias com ofer-
ta de açúcar e, às 19h30, have-
rá o segundo dia de tríduo. Na 
parte recreativa, das 19h30 às 
23 horas, ocorrerá drive-thru 
para retirada dos combos da 
festa. O número 1 custa R$80 e 
vem com filé de tilápia, torres-
mo, coxinha de frango e salada 
de batata. O número 2 tem o 
valor de R$50 e acompanha 
torresmo, coxinha de frango e 
salada de batata. É obrigatório 
o uso de máscara para retirada 
dos combos.

Neste sábado, 26 de setem-
bro, às 15 horas, terá bênção 
das crianças e, a partir das 19 

horas, levantamento do mas-
tro, seguido pelo último dia de 
tríduo.

Neste domingo, 27 de se-
tembro, às 8 horas, ocorrerá 
missa festiva e, após, carreata 
com andor de São Benedito e 
da Relíquia.

Devido à pandemia da co-
vid-19, o tradicional Batuque 
de Umbigada será transmitido 
ao vivo pelo perfil do Facebook 
Casa de Batuqueiro Produções.
Evento contará com o Grupo 
de Batuque Mestre Herculano, 
com integrantes de Piracicaba, 
Tietê, Capivari e Rio Claro.

O Batuque de Umbigada, 
dança originária da África, tra-
zida ao Brasil pelos escravos 
nos navios negreiros na época 
de colonização e instalada na 
região do Médio Tietê, é uma 
manifestação que vem sendo 
preservada e transmitida por 
gerações.

Um motociclista morreu ao 
se acidentar no km 87 da Ro-
dovia Antônio Romano Schin-
cariol (SP-127), em Tietê, no 
domingo, 27 de setembro. O 
acidente aconteceu à noite na 
marginal sentido Piracicaba. 

De acordo com a Polícia 

Rodoviária, a vítima pilotava 
sua motocicleta quando, por 
motivos a esclarecer, perdeu 
o controle da direção e caiu. O 
motociclista foi levado para o 
Pronto Atendimento de Tietê 
pelo Corpo de Bombeiros, mas 
não resistiu aos ferimentos.

OCORRÊNCIAS

Motociclista perde a direção 
e morre na SP-127

Cabo Daniel e soldado 
Machado: os PMs do Mês

RECONHECIMENTO

Na segunda, 28 de setem-
bro, em Itu, a cerimônia men-
sal de valorização profissional, 
que existe com o objetivo de 
reconhecer os trabalhos pres-
tados pelos policiais militares 
do 50º Batalhão de Polícia Mi-
litar (PM) do Interior, home-
nageou o cabo PM Daniel, por 
ter organizado, juntamente 
dos integrantes do Jovens Bra-
sileiros em Ação (JBA), uma 
campanha de arrecadação de 
alimentos e materiais de higie-
ne, que totalizou aproximada-
mente 1.900 kg de alimentos, 
permitindo o auxílio a 115 
famílias, além da distribuição  

diária de 200 marmitas em 
parceria com o Serviço Social 
da Indústria (Sesi), bem como 
o soldado PM Machado, que foi 
agraciado por ter se destacado 
de maneira positiva no desem-
penho das funções no traba-
lho de patrulhamento ostensi-
vo pelo município de Tietê.

Como reconhecimento e 
merecimento, o PM do Mês do 
Batalhão recebe a medalha Ju-
bileu de Prata, que se destina 
a premiar e reverenciar o culto 
aos nobres atributos daqueles 
que tenham praticado ações 
meritórias enaltecedoras do 
nome da Pátria Brasileira.

Começa a operar o transporte 
coletivo com tarifa zero

EM CERQUILHO 

Em Cerquilho, o Serviço de 
Transporte Coletivo Urbano 
Gratuito em Cerquilho - Tari-
fa Zero teve início na quinta, 
1º de outubro. Vale lembrar 
que esta iniciativa tem base 
na Lei Complementar 319, de 
21 de julho de 2020.

Conforme consta nos iti-
nerários, este transporte co-
letivo será dividido em duas 
linhas: Linha Rosas (cor rosa) 
e Linha Tropeiros (cor azul), 
as quais sairão do mesmo ho-
rário do Terminal Rodoviário, 
na avenida Francisco Gaiotto.

Vale lembrar que o ônibus 
do Tarifa Zero só passará pe-

los novos pontos, que foram 
instalados recentemente. To-
dos os demais, que são anti-
gos, estão desativados e pou-
co a pouco serão retirados. 

É obrigatório o uso da 
máscara nos ônibus (sem 
ela o passageiro não pode-
rá entrar). Além disso, no 
transporte, que passará por 
desinfecção em cada parada 
no Terminal Rodoviário, terá 
álcool 70% disponível para 
os usuários. Cabe salientar 
que os circulares só trafega-
rão em Cerquilho, portanto, 
não se estendendo a regra ao 
transporte intermunicipal.

Casos de covid-19 avançam 
de forma rápida

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

A covid-19 continua a fazer 
vítimas fatais em Tietê e Cer-
quilho, apesar da maioria dos 
casos estar curada. 

Em Tietê, já são 20 mortes, 
enquanto Cerquilho registrou 
15 óbitos até ontem, 1º de 
outubro. Jumirim segue com 
uma morte.

Até o fechamento desta 
edição, Tietê tinha registrado 
581 casos de covid-19. Deste 
número, 451 estão curados e 
107 pessoas em recuperação.

Em Cerquilho, o município 
registra 664 casos confirma-

dos, com 579 curados e 70 pa-
cientes em recuperação. 

Jumirim possui 84 casos 
positivos de covid-19, sendo 
que, deste total, 72 já estão 
curados. A cidade permanece 
com um único óbito.

Na segunda, 28 de setem-
bro, o mundo ultrapassou a 
marca de 1 milhão de mortes 
provocadas pelo novo coro-
navírus. Os Estados Unidos e 
o Brasil são os países com os 
maiores números de óbitos.

As últimas 100 mil mortes 
foram registradas em 12 dias.

Prefeitura de Tietê instala 
câmeras de segurança

AÇÃO PREVENTIVA

Com objetivo de inibir 
ações criminosas, a Prefeitura 
de Tietê informou que instalou 
câmeras de segurança na pra-
ça central dr. Elias Garcia, no 
trecho da rua Tenente Gelás. 

“Mesmo o município de 
Tietê apresentando baixos ín-
dices de criminalidade quando 
comparada com a maioria das 
cidades no País, estas câmeras 
de vigilância fazem parte de 
um Programa de Combate ao 
Crime e estão sendo instala-
das para potencializar ainda 
mais a segurança junto à po-
pulação”, revelou o secretário 
municipal de Trânsito e Segu-
rança, Nilson Bertola. 

Ainda de acordo com o se-
cretário, estas câmeras estão 
interligadas à Base da Guarda 
Civil Municipal (GCM) e contri-
buem para melhorar a rapidez 
nos serviços prestados à popu-
lação e à proteção de patrimô-
nios.

Quando estiverem total-
mente instaladas, atuarão 24 
horas, sete dias na semana, 
como objetivo de registrar 
imagens e inibir ações crimi-
nosas. “As câmeras estão em 
fase de instalação na praça dr. 
Elias Garcia e, posteriormente, 
serão implantadas também no 
Cemitério Municipal”, revelou 
Nilson Bertola.

HOMENAGEM

O adeus ao cerquilhense 
Eraldo José Grando

Cerquilho deu adeus ao 
organista Eraldo José Gran-
do, de 87 anos, que faleceu 
na sexta, 25 de setembro, em 
Tatuí. Casado com Yolanda 
Provazi Grando, deixou os 
filhos Edílio (in memoriam), 
Izabel Celina, Vera Lúcia, Lu-
cília, Izael, Alessandro (Xano) 
e Emiliana Maria, além de 
genros, noras e netos.

Nascido em Cerquilho, 
em 14 de novembro de 1932, 
sendo filho de Pedro Grando 
e Ana Pazotto Grando, Eraldo 

teve a oportunidade, na vés-
pera de Natal, de substituir 
seu pai, que também era or-
ganista. Na época, tinha ape-
nas 18 anos. 

Além disso, foi um dos 
últimos integrantes do Curso 
de Canto da Arquidiocese de 
Sorocaba, onde sempre este-
va presente, desde a primeira 
edição.

Somando toda sua atua-
ção, foram quase 70 anos de 
serviço à obra de Deus como 
organista.

América se despede 
de Osvaldo Ferraz da Silva

HOMENAGEM

A bandeira do América Fu-
tebol Clube ficou a meia-haste 
em, 26 de setembro, por con-
ta do falecimento de Osvaldo 
Ferraz da Silva aos 79 anos. 

Boituvense nascido em 18 
de junho de 1941, no meio es-
portivo ficou conhecido como 
Osvaldo da Telesp, nome rela-
cionado à empresa de Teleco-
municações de São Paulo (Te-
lesp), onde trabalhou.

Como goleiro tinha boa es-
tatura, era falante em campo. 
Seu grito exclusivo e caracte-
rístico chamava atenção dos 
seus defensores. Ele dizia: 
“Não deixa passar!” 

O pai do Marcos, Daniel e 
Rogério, como um bom guar-
da-metas, chegou a atuar no 
Amador defendendo a Asso-
ciação Atlética Boituvense, 
chegando em Tietê em meados 
da década de 1960 a convite 
de Ademir Milanelo, quando 
integrou-se junto ao América 
para disputar o Campeonato 
Amador Regional. 

A contribuição de Osvaldo 
junto ao Vermelhinho das Bar-
ra Funda não resume-se ape-
nas sua passagem como atleta. 
A paixão pelo clube permitiu 
estar no comando da Direto-
ria, chegando a presidente. 

NOSSA SRA. APARECIDA

Festa da Padroeira 
começa com novena

Em Tietê, de 3 a 12 de ou-
tubro, a Paróquia Nossa Se-
nhora Aparecida promoverá 
festa em louvor à padroeira 
do Brasil com o tema “Com 
Maria, em Família, revestir-se 
da palavra”.

Festividades terão início 
neste sábado, 3 de outubro, 
com novena às 19 horas, na 
igreja matriz. A novena ocor-
rerá neste horário no primei-
ro, segundo e oitavo dia. Já 
no terceiro e no sétimo dias, 
o horário será às 19h30 e, no 
nono, às 10 horas. 

Na segunda, 12 de outu-
bro, as missas serão realiza-
das às 7h30, 9h30 e 11h30, 
com reza do terço online às 
15 horas. Ainda nesta data, às 
15h30, ocorrerá carreata com 
andor e a quermesse será por 
drive-thru. 

Em Cerquilho, a igreja ma-
triz São José também vai co-
memorar o Dia da Padroeira 
do Brasil.As missas ocorrerão 
às 7, 9, 12 e 18 horas, na igre-
ja matriz, no Centro, com reti-
rada antecipada de senhas na 
secretaria paroquial.

Pandemia muda formato 
das festividades

SÃO BENEDITO

Em tempos de pandemia 
da covid-19, a 152ª Festa em 
louvor a São Benedito, tradi-
cional evento religioso e cultu-
ral de Tietê, também teve que 
se adaptar neste ano. 

As novenas foram realiza-
das com limitação ao acesso 
às celebrações, conforme re-
gras das autoridades de Saúde. 
Já a missa do domingo, 27 de 
setembro, ocorreu de forma 
campal, respeitando o distan-
ciamento social. 

No domingo, 27 de setem-
bro, após a missa festiva, hou-
ve carreata com andor de São 
Benedito e da Relíquia pelas 

ruas da cidade em substitui-
ção às centenas de fiéis que 
acompanhavam a procissão 
em anos anteriores.

Na parte recreativa, a tradi-
cional festa com leilão deu lu-
gar ao sistema drive-thru para 
retirada dos combos.

Neste ano, o esperado Ba-
tuque de Umbigada também 
sofreu alteração. Ao invés da 
apresentação junto ao públi-
co no barracão da igreja San-
ta Cruz, o evento cultural, tão 
ligado à festa do santo negro, 
foi transmitido ao vivo pelo 
perfil do Facebook da Casa de 
Batuqueiro Produções.

OCORRÊNCIAS

Polícia investiga morte 
de ciclista de 34 anos

Em Tietê, a Polícia Civil in-
vestiga a morte do ciclista Die-
go Alcides Dias Magalhães, 34 
anos, cujo corpo foi encontra-
do já sem vida no Ribeirão da 
Serra da quarta, 7 de outubro.

A vítima transitava de bici-
cleta pela ponte “Zenóbio Sac-
con”, que dá acesso ao Terras 
de Santa Maria, quando, por 
motivos a esclarecer, acabou 
caindo nas águas do ribeirão.

A Polícia Militar foi aciona-
da, bem como a equipe da Fu-
nerária De Paula para fazer a 
retirada do corpo, levado para 
o Instituto Médico Legal (IML) 
de Sorocaba. A Polícia Civil so-
licitou a realização de exame 

necroscópico para averiguar a 
causa da morte. 

A vítima Diego Alcides Dias 
Magalhães deixou dois filhos 
e foi sepultado no Cemitério 
Municipal de Tietê.

Facebook
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Desabastecimento afeta 
consumidores de Tietê

SAMAE

Em Tietê, nos últimos dias, 
moradores do Terras de Santa 
Maria e Caixa d’Água, além da 
região central, relataram pro-
blemas com o abastecimento. 

Famílias residentes da Cai-
xa d’Água, por exemplo, disse-
ram que, há pelo menos cinco 
dias, enfrentam transtornos 
no abastecimento, principal-
mente quem mora na rua Na-
poleão Citroni. 

No Terras de Santa Maria, 
parte da localidade também 
permaneceu sem água, assim 
como o Centro, que viu as tor-
neiras secas na quarta, 7 de 
outubro.

Segundo o Serviço Autôno-
mo Municipal de Água e Esgo-
to (Samae), o abastecimento de 
água do reservatório central 
foi interrompido após um pro-
blema durante a troca da bom-
ba, ocasionando falta de água. 

Ainda de acordo com o 
Samae, a interrupção come-
çou após um equipamento se 
desprender durante a troca da 
bomba submersa que havia 
queimado no Poço Quatro, na 
rua Sete de Setembro.  O Sa-
mae orientou, ainda, que a po-
pulação evite desperdício de 
água e ressaltou que trabalha 
para a solucionar o problema.

Morre Wendell, um dos 
defensores do Rio Sorocaba

DESPEDIDA

No domingo, 4 de outubro, 
Cerquilho despediu-se de um 
dos maiores defensores do 
Rio Sorocaba. Wendell Rodri-
gues Wanderley faleceu aos 
62 anos e foi sepultado no Ce-

mitério Antigo do município.
Natural de Londrina, Para-

ná, era presidente da ONG Ica-
tu, fundada em 1992. Residia 
em Cerquilho, município para 
o qual dedicou sua vida em 
prol da causa ambiental e da 
defesa do Rio Sorocaba.

Geógrafo, coordenou inú-
meras navegações e expe-
dições pelos Rios Sorocaba, 
Tietê e Paraná, sempre pronto 
para mobilizar a sociedade. 
Era um grande incentivador 
de encontros, diálogos e jor-
nadas em defesa das águas. 

Como produtor rural, aci-
ma de tudo, era um semeador 
de ideias que despertava nos 
jovens a vontade de atuar na 
área de recursos hídricos.

Profissional residia 
em Cerquilho

Arquivo Facebook

Jumirim dá adeus ao 
esportista Benedito Viola

HOMENAGEM

No sábado, 3 de outubro, 
faleceu o esportista jumirien-
se Benedito Cárdia de Campos 
(Viola), aos 83 anos. 

Nascido em 10 de setembro 
de 1934, na fazenda de pro-
priedade de Raul de Arruda, 

pai do saudoso Luiz da Pinta, 
Viola foi casado com Olga Lan-
ducci, tendo três filhos: Mário 
Luis, Paulo e Vagner, além de 
quatro netos e um bisneto.

Viola era um apaixonado 
palmeirense, que foi goleiro e 
defendeu a equipe da Associa-
ção Atlética Juventus, também 
chamada de Associação Atléti-
ca Jumiriense. 

Nos encontros, gostava de 
recordar sobre as histórias do 
futebol jumiriense. Umas das 
mais importantes conquistas 
no futebol foi quando atuou 
pela equipe do Parducci-Uliana 
em 1956 e conquistou o título 
do Campeonato Municipal de 
Tietê.

Viola não ficou conhecido 
somente como atleta, também 
dedicou por muito tempo à 
dura função de árbitro de fu-
tebol. Foi também treinador 
e dirigente esportivo. Sempre 
prestativo, desempenhou im-
portante contribuição junto ao 
esporte local.

Benedito Cárdia
de Campos (Viola)

ELEIÇÕES 2020

Conheça os candidatos 
a vice-prefeito

De acordo o Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), por Tietê, 
devem concorrer às eleições 
municipais seis candidatos a 
vice-prefeito, sendo eles: An-
tonio José Viotto (Frafrá), do 
Movimento Democrático Bra-
sileiro (MDB); João Carlos Pires 
Uliana, do Democratas (DEM); 
Laureine Foltram Valentim 
Milanez (Professora Laureine), 
do Partido Democrático Tra-
balhista (PDT), da coligação 
“Tietê, motivo da nossa luta”; 
Pedro Souza Campos Neto (dr. 
Pedro), do Partido Verde (PV); 
Levi da Silva, do Podemos, 
através de chapa pura; e Ana 
Maria Madureira, do Partido 
da Social Democracia Brasilei-
ra (PSDB), da coligação “Quere-
mos mais para Tietê”.

Por Cerquilho, segundo o 
TSE, serão cinco candidatos 
a vice-prefeito: José Roberto 
Pilon, do Cidadania, com a co-

ligação “Pra frente Cerquilho”; 
José Carlos de Araújo (Cor-
vão), do Solidariedade, com 
chapa pura; Manoel Eduardo 
Borges de Marques, do Parti-
do Social Liberal (PSL), da co-
ligação “Cerquilho é do povo”; 
Jimmy Andrey Araujo (Pro-
fessor Jimmy), do Partido dos 
Trabalhadores (PT), com chapa 
pura; e Adriana Aparecida Lei-
te Oliveira, do Partido Demo-
crático Trabalhista (PDT), com 
chapa pura.

Por Jumirim, concorrem ao 
cargo de vice-prefeito três can-
didatos: Ivan Gustavo Ribeiro 
Viana, do Partido Verde, por 
meio da coligação “Mudança 
de verdade”; Maria Aparecida 
Morandim (Cidinha), do Cida-
dania, com a coligação “Avan-
ça Jumirim”; e Gonçalo Ma-
dureira, do Partido da Social 
Democracia Brasileira (PSBD), 
com chapa pura.

UM SÉCULO

Bepim Lorenzetti completa 
100 anos de vida

José Lorenzetti, o Bepim, 
nascido em 6 de outubro de 
1920, no bairro Hungria, em 
Cerquilho, completou 100 
anos. Viúvo de Anesia Moro 
Lorenzetti, é pai de Lourdes, 
José Carlos e Angela Cristina.

O produtor rural e pecua-
rista, durante a Segunda Guer-
ra Mundial, foi convocado para 
servir o Exército Brasileiro. Fo-
ram 36 meses de disciplina rí-
gida e comida fracionada. 

Foi então que, em 1944, o 
ministro da Guerra, general de 
Divisão Eurico Gaspar Dutra, 
baixou um decreto afirmando 
que os cidadãos que tinham 

prestado serviços ao Exército 
por um período de três a qua-
tro anos seriam dispensados. 
Formaram-se, então, grupos 
para o retorno e Bepim foi co-
locado no primeiro.

Bepim retornou a Cerqui-
lho em 1945 e, em 1946, co-
nheceu sua falecida esposa 
Anesia Moro em uma festa no 
bairro Hungria. 

Nestes 100 anos, viu Cer-
quilho crescer e presenciou a 
explosão na Estação de Ferro 
Sorocabana em 30 de janeiro 
de 1948, quando um trem de 
carga chegou e, em um dos va-
gões, tinha explosivos. 

Dia da Padroeira terá 
três missas em Tietê

12 DE OUTUBRO

Até segunda, 12 de ou-
tubro, a Paróquia Nossa Se-
nhora Aparecida, em Tietê, 
promove a festa em louvor 
à padroeira do Brasil com o 
tema “Com Maria, em Família, 
revestir-se da palavra”.As fes-
tividades tiveram início com 
novena, em 3 de outubro. 

Hoje, 9 de outubro, a no-
vena ocorrerá às 19h30. O 
terceiro lote, para as celebra-
ções do sétimo, oitavo e nono 
dia, foi distribuído na segun-
da, 5 de outubro. 

Para a missa desta segun-
da, 12 de outubro, Dia de 
Nossa Senhora Aparecida, 
considerando as celebrações 
das 7h30, 9h30 e 11h30, hou-
ve distribuição de senhas na 

quarta, dia 7, quando cada 
pessoa pôde retirar duas se-
nhas somente para um horá-
rio estabelecido pelo crono-
grama da igreja.

Nesta segunda, 12 de ou-
tubro, as missas serão em 
três horários às 7h30, 9h30 e 
11h30, com reza do terço on-
line às 15 horas, seguida de 
carreata com andor de Nossa 
Senhora Aparecida às 15h30. 

Na parte recreativa, a 
quermesse será por drive-
-thru neste sábado, 10 de 
outubro, e neste domingo, 
11 de outubro. Para ambas 
as datas, haverá combo com 
um frango, quatro espetos de 
churrasco e uma salada de 
batatas.

Após momentos de angús-
tia, a família de Helidy Freitas, 
de 40 anos, conseguiu encon-
trá-la na estrada municipal 
João Pilon, no bairro Duartes, 
em Cerquilho, na terça, 13 de 
outubro. A mulher estava sem 
ferimentos e se encontra em 
estado de saúde estável.

De acordo com familiares, 
Helidy Freitas desapareceu no 
domingo, 11 de outubro, após 
sair de bicicleta, sendo vista, 
até então pela última vez, pe-
dalando em frente à Usina Pi-
lon, sentido ao bairro Fazenda 

Velha, no município de Cesá-
rio Lange.

De posse destas informa-
ções, a família registrou o 
desaparecimento de Helidy 
Freitas e, dessa maneira, mo-
bilizou as redes sociais, resul-
tando na localização do para-
deiro da mulher, que passava 
por problemas de saúde.

Já aliviados pelo encontro 
dela, os familiares agradece-
ram a todos pelas orações e 
que se mobilizaram para en-
contrar o paradeiro da Helidy 
Freitas.

FINAL FELIZ

Mulher desaparecida é 
encontrada em Cerquilho

Prefeitura divulga protocolo 
para atividades esportivas

RECOMENDAÇÕES

Com o avanço de Tietê 
para a Fase Verde do Plano São 
de combate ao novo coronaví-
rus, novas regras de medidas 
sanitárias foram adotadas 
para a prática de modalidades 
e eventos esportivos locais.

O protocolo da Prefeitura 
de Tietê tem como objetivo au-
xiliar projetos e grupos espor-
tivos do município a reduzi-
rem o risco de contágio. Entre 
as medidas, está a realização 
de teste da covid-19 a todos os 
participantes das atividades 
esportivas, o que ficará a cargo 
e responsabilidade dos atletas 
e dos responsáveis pelas res-
pectivas equipes.

O protocolo se aplica às se-
guintes modalidades: atletis-
mo, capoeira, ciclismo, corrida 
de rua, jiu-jítsu, judô, karatê, 
muay thai, natação, beisebol, 
basquetebol,  biribol, bocha, 
futsal, futebol, handebol, ma-
lha, tênis, tênis de mesa, volei-
bol e vôlei de praia.

Pessoas com idade supe-
rior a 60 anos ou acompanha-
do de uma ou mais das con-
dições de obesidade, diabetes 
e doença cardiovascular, não 
devem participar das ativida-
des. Ainda segundo o protoco-
lo, todos os atletas precisarão 
usar máscaras e higienizar as 
mãos com álcool gel.

Número de mortes volta
a subir na cidade de Tietê

COVID-19

O número de mortes rela-
cionadas à covid-19 voltou a 
subir em Tietê, de acordo com 
o último Boletim Epidemioló-
gico divulgado pela Secretaria 
Municipal de Saúde.

Até o fechamento desta 
edição, o município registrava 
643 casos da doença, com 533 
curados e 87 em recuperação. 
O número de mortes está em 

23 vítimas.
Já em Cerquilho, eram 742 

casos, com 688 pacientes cura-
dos e 38 em recuperação. To-
tal de mortes em decorrência 
chegava a 16.

Em Jumirim, o número de 
casos de covid-19 é de 87, com 
apenas uma morte registrada. 
Aqueles que estão curados da 
doença somam 86 pessoas.

ELEIÇÕES

Basílio abre a temporada de 
entrevistas com candidatos

Por ordem alfabética como 
critério de definição, a partir 
desta edição, o jornal Nossa 
Folha entrevistará os candida-
tos a prefeito de Tietê. Ideia é 
registrar os principais projetos 
de cada um perante os 30.332 
eleitores.

O primeiro candidato da 
disputa majoritária do pleito 
eleitoral municipal de 15 de 
novembro é do partido Movi-
mento Democrático Brasileiro 
(MDB), antigo PMDB, Basílio 
Sacconi Neto, que tem como 
candidato a vice-prefeito An-
tônio José Viotto (Frafrá).

No bate-papo, falou sobe 

seu diferencial diante dos de-
mais candidatos, da escolha 
do candidato a vice-prefei-
to, das prioridades, se eleito, 
do papel do vice-prefeito, da 
importância dos servidores 
públicos, sem os quais não é 
possível, além da situação de 
Tietê, do apoio político em tro-
ca de favores e cargos públi-
cos, de nomes do Secretariado,  
de recursos estaduais e fede-
rais, de plano de incentivo fis-
cal e financeiro às industrias 
para colaborar com a geração 
de novos empregos e da estra-
tégia de comunicação com o 
eleitor durante a campanha.

ENSINO REMOTO

Escolas e professores 
montam força-tarefa

Quando a pandemia bateu 
às portas, ainda no início do 
ano letivo de 2020, os profes-
sores da Rede Municipal de 
Tietê tiveram que arregaçar as 
mangas para levar educação 
de qualidade por meio do Ensi-
no Remoto, com planejamento 
e apoio da Secretaria Munici-
pal de Educação. 

Com o distanciamento so-
cial e as aulas remotas, veio 
também a incerteza. Entretan-
to, em Tietê, o problema do En-
sino Remoto emergencial foi 
enfrentado logo de cara, com 
ideias simples. Um corpo de 
educadores juntou-se e mon-
tou um site único para toda a 
rede, a partir do Google Sites, 
que hospeda páginas persona-

lizadas de modo simplificado. 
Cada escola do município 

ficou responsável por montar 
as aulas de um ciclo e por áre-
as. Nem todos conseguiram se 
adaptar à nova realidade. Mas 
todos tentaram, e teve quem 
se superou ali.  

O empenho deu frutos. A 
taxa de participação dos alu-
nos do Fundamental 1 foi de 
93%, segundo dados forneci-
dos pela Secretaria Municipal 
de Educação. Para isso, contou 
também o empenho de divul-
gação. Todos ficaram sabendo 
como funcionariam as aulas 
remotas e, para os alunos que 
não possuíam acesso à inter-
net, o material foi impresso e 
enviado a eles. 

Cerquilho foi das umas ci-
dades paulistas que recebeu a 
força-tarefa da Receita Federal, 
do Grupo de Atuação Especial 
de Combate ao Crime Orga-
nizado (Gaeco), do Ministério 
Público (MP), e da Polícia Rodo-
viária Federal no cumprimento 
de 15 mandados de busca e 
apreensão e dois mandados de 
prisão, no Estado de São Paulo 
e em outros seis. 

A Operação Arinna ocor-
reu na quarta, 15 de outubro, 
e visou uma organização cri-
minosa especializada na adul-

teração de combustíveis e do 
composto químico Arla 32, 
reagente utilizado para garan-
tir maior eficiência com menor 
poluição ambiental em moto-
res a diesel dos veículos fabri-
cados a partir de 2012. 

De acordo com a investi-
gação, o esquema criminoso 
consistia em fabricar o Arla32 
utilizando-se, irregularmente, 
de ureia destinada a adubos e 
fertilizantes. Além dos danos 
ao meio ambiente, a ação cri-
minosa também prejudica o 
motor do caminhão.

CRIME ORGANIZADO

Gaeco cumpre mandado de 
busca e apreensão

Municípios informam 
números atualizados

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Tietê, Cerquilho e Jumirim 
divulgaram os últimos núme-
ros relacionados à covid-19. 
Até o fechamento desta edi-
ção, Tietê registrava 654 casos 
da doença, com 573 curados e 
58 em recuperação. O número 
de mortes permanecia em 23 
vítimas.

Já em Cerquilho, até o fe-
chamento desta edição, eram 
763 casos, com 716 pacientes 
curados e 30 em recuperação. 
Total de mortes em decorrên-
cia do novo coronavírus subiu 
para 17.

Em Jumirim, o número de 
casos era de 88, com apenas 
uma morte registrada. Aqueles 

que estão curados somavam 
86 pessoas.

CORONAVAC - O Gover-
no de São Paulo chegou a um 
acordo com para a aquisição 
via Sistema Único de Saúde 
(SUS) de 46 milhões de doses 
da vacina Coronavac, desen-
volvida em parceria interna-
cional entre a biofarmacêutica 
Sinovac Life Science e o Insti-
tuto Butantan, até o fim de de-
zembro de 2020.

Por meio do Ministério da 
Saúde, o Governo Federal havia 
confirmado que iria adquirir o 
imunizante após aprovação na 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).

Compradores esperam a 
entrega de apartamentos

EM CERQUILHO

O sonho da casa própria 
vem se tornando um verda-
deiro imbróglio para compra-
dores de um condomínio de 
apartamentos no bairro Galo 
de Ouro, em Cerquilho. 

Segundo divulgado pelos 
compradores, das cinco tor-
res construídas, cujas obras 
começaram em 2015, apenas 
uma foi entregue. No total, são 

480 unidades.
Muitos pagaram R$100 mil 

no ato da compra do aparta-
mento, ainda na planta, e ago-
ra temem que tenham perdido 
todo o investimento. 

O escritório da construtora 
que funcionava no condomí-
nio está fechado e não há res-
postas. Assim, a preocupação 
dos compradores só aumenta.

Arquivo Facebook
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CAMPANHA

Vacinação fica abaixo 
do esperado em Tietê

Em Tietê, de acordo com a 
Secretaria de Saúde de Tietê, 
no Dia D de Multivacinação, 
houve comparecimento de 69 
crianças menores de um ano, 
sendo vacinadas 32 delas. Das 
com idade de cinco a 14 anos, 
333 crianças estiveram nos 
Postos de Saúde tieteenses, 
mas receberam a vacina 155.

Em relação à Campanha 
contra a Poliomielite, direcio-
nada a crianças de um ano até 
quatro anos e 11 meses, fo-
ram aplicadas 343 doses, uma 
vez que a meta é atingir 1.931 
crianças.

Em Cerquilho, de 5 a 16 

de outubro, já haviam sido 
vacinadas 301 crianças e 
adolescentes. Já no Dia D da 
campanha, os números foram 
surpreendentes e chegaram a 
1.127 crianças e adolescentes 
vacinados.

Em Jumirim, contra a po-
liomielite, foram vacinadas 13 
crianças de um ano de idade, 
22 com dois anos, 22 crianças 
com três anos e 21 com qua-
tro anos. Outras nove crianças, 
com idade entre cinco e 14 
anos, receberam a vacinação.

Contra o sarampo, também 
na cidade vizinha, acabaram 
imunizados seis adultos 

Neste ano não terá
a Subida das Canoas

FESTA DO DIVINO

A tradicional Subida das 
Canoas, como parte das festi-
vidades em louvor ao Divino 
Espírito Santo, em Tietê, não 
será realizada neste ano.

Entretanto, neste domin-
go, 25 de outubro, às 10 ho-
ras, haverá missa na igreja 
matriz da Santíssima Trinda-
de, com adoção de medidas 
sanitárias já divulgadas ante-
riormente.

Neste ano, devido à pan-
demia da covid-19, a igreja 
matriz Santíssima Trindade 
também não promoverá os 
tradicionais pousos e almo-
ços da Festa do Divino Espí-
rito Santo, que teriam início 
neste mês de outubro.

Contudo, o tríduo da festa 
e a missa campal, no dia do 
Encontro das Canoas, em de-
zembro, estão mantidos.

Não haverá Horário de Verão 
no País pelo segundo ano

FIQUE POR DENTRO

Pelo segundo ano consecu-
tivo, o Ministério de Minas e 
Energia (MME) manteve a reco-
mendação de não se adotar o 
Horário de Verão. A iniciativa 
foi extinta em abril de 2019, 
com base em estudos da pasta, 
que apontaram a pouca efeti-
vidade na economia energética 
e também em estudos da área 
da saúde sobre o quanto o Ho-
rário de Verão afeta o relógio 
biológico das pessoas. 

O MME avaliou o resultado 
regulatório da extinção do Ho-
rário de Verão e informou que, 
em razão das mudanças no há-
bito de consumo, a economia 

de energia com a medida já 
estaria perto da neutralidade.

Quando foi criado, o Horá-
rio de Verão tinha por objetivo 
aliviar o pico de consumo, que 
era em torno das 18 horas, e 
trazer economia de energia na 
medida em que a iluminação 
solar era aproveitada por mais 
tempo. No entanto, nos últi-
mos anos, o MME constatou 
uma alteração no horário de 
pico com maior consumo de 
energia no período da tarde, 
por causa da intensificação do 
uso do ar-condicionado, quan-
do o Horário de Verão não ti-
nha influência.

ENTREVISTA

Pepeu pretende criar 
um Conselho Econômico

Em busca da preferência 
dos 30.332 eleitores de Tietê, 
Edivaldo Oliveira de Jesus, co-
nhecido como Pepeu Calixto, 
candidato a prefeito tem como 
prioridades, se eleito: Empre-
go, Saúde, Moradia, Educação 
e Lazer. 

 Para ele, o servidor públi-
co é a grande engrenagem da 
máquina pública e sua relação 
será de total parceria e respei-
to. Sobre o Secretariado, disse 
que é necessário assumir com-
promissos.

Se eleito, vai incentivar o 
microempreendedor local faci-
litando a abertura e funciona-
mento dos respectivos negó-

cios. Também pretende criar 
um Conselho Econômico com 
representantes da indústria 
e comércio e, juntos, tomare-
mos decisões  assertivas para 
também aumentar nosso Polo 
Industrial.

Sobre a estratégia de comu-
nicação com o eleitor durante 
a campanha deste ano, consi-
derando o cenário da pande-
mia da covid-19, o candidato 
a prefeito Pepeu declarou que 
as estratégias neste momento 
são unicamente por meio das 
redes sociais e dos espaços 
fornecidos pelo jornal Nossa 
Folha devido ao nosso baixo 
poder aquisitivo.

Faculdade presta homenagem 
a Damásio de Jesus

DESTAQUE

O curso de Direito da Fa-
culdade Cerquilho (FAC) pro-
moveu a 1ª Semana Jurídica, 
no período de 10 a 14 de 
agosto, quando o professor 
Damásio Evangelista de Jesus 
(in memoriam) foi homenage-
ado. Tal honraria se deu por-
que Damásio nasceu em Cer-
quilho e se tornou uma das 
mais importantes figuras do 
Direito Penal Brasileiro, sendo 
reconhecido nacional e inter-
nacionalmente.  

Na 1ª Semana Jurídica, a 
família do professor partici-
pou do evento de modo virtu-
al. Por conta disso, na sexta, 
16 de outubro, as professoras 

Anna Carolina Monéia Farias 
e Juliana Aparecida Brechó, 
representando a FAC, estive-
ram em Bauru, para a entrega 
oficial da placa de agradeci-
mento aos familiares e, na 
ocasião, foram recebidas pela 
primogênita Rosângela San-
tos de Jesus Romano Mattos 
e pelos netos Vinícius de Je-
sus Ribas e Victória Santos de 
Jesus Romano Mattos, assim 
como pela presidente da OAB 
Bauru, Márcia Regina Negriso-
li Fernandez. Segundo a insti-
tuição, este tributo estreitou 
um laço de respeito e carinho 
entre e a família Damásio e a 
FAC.

Na última semana, Tietê 
registrou mais uma morte em 
decorrência da covid-19, de 
acordo com a Secretaria de 
Saúde e Medicina Preventiva. 
Total de falecimentos pela do-
ença chegou a 24 desde o iní-
cio da pandemia.

Até o fechamento desta 
edição, o município registrava 
688 casos da doença, com 635 
curados e 29 em recuperação. 
O número de mortes subiu 
para 24 vítimas.

Já em Cerquilho, até o fe-
chamento desta edição, eram 
788 casos, com 754 pacientes 
curados e 17 em recuperação. 

Total de mortes era 17, segun-
do a Secretaria de Saúde.

Em Jumirim, o número de 
casos de covid-19 é de 88, com 
apenas uma morte registrada. 
Aqueles que estão curados so-
mam 86 pessoas.

Até ontem, 29 de outubro, 
o Estado de São Paulo teve 
39.119 óbitos e 1.108.860 ca-
sos confirmados. Deste total, 
998.541 estão recuperados e 
120.822 já tiveram alta hospi-
talar. 

Hoje, os 645 municípios 
têm pelo menos uma pessoa 
infectada, sendo 587 com um 
ou mais óbitos. 

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Número de mortes por 
covid-19 cresce em Tietê

FAC comemora sucesso 
da 1ª Semana Cultural

EM CERQUILHO

No formato digital, a Facul-
dade Cerquilho (FAC) realizou, 
de 19 a 23 de outubro, a 1ª Se-
mana Cultural para mostrar a 
importância da Educação e da 
Cultura juntas.

Iniciativa prestou home-
nagem à professora Maria da 
Conceição Dal Bó Vieira, que é 
docente da instituição e sem-
pre defendeu a importância da 
Educação e da Cultura.

A programação contou 
com palestras, além de apre-
sentações artísticas de alunos 
e artistas nacionais e estran-
geiros, abordando as mais 
diferentes manifestações cul-
turais. Por meio deste evento, 
mostrou-se o compromisso da 
FAC com os elementos funda-
mentais que garantem a demo-
cracia, a justiça e o progresso 
de uma Nação.

Avenida Soares Hungria 
passa por revitalização

EM TIETÊ

Uma das avenidas mais 
bonitas de Tietê, a Soares Hun-
gria, no Centro, será revitali-
zada pela Secretaria Municipal 
de Obras e Planejamento.

De acordo com o secretário 
Álvaro Bellaz, as obras tiveram 
início na terça, 13 de novem-
bro, com previsão de término 
para 6 de dezembro, caso não 
haja algum imprevisto climáti-
co ou operacional.

Ainda segundo Bellaz, o 
projeto busca não descaracte-
rizar a avenida, de forma que 
as árvores existentes possam 
ser mantidas. Para que isso 
fosse possível, as pedras por-

tuguesas serão substituídas 
por plantas, fazendo com que 
as raízes não danifiquem o 
canteiro da Soares Hungria.

Outra melhoria a ser reali-
zada são os pontos de ilumi-
nação do chão para as copas 
das árvores. 

Já as guias do canteiro 
central serão reformadas nos 
pontos onde há fissuras e re-
ceberão nova pintura em sua 
totalidade. Quanto aos valores 
a serem gastos, o secretário 
municipal informou que os 
mesmos estão sendo compu-
tados para serem disponibili-
zados.

Cipatex® conquista prêmio 
Top Móbile 2020

SETOR MOVELEIRO

Pela nona vez, a Cipatex® 
conquistou o prêmio Top Mó-
bile, sendo reconhecida como 
a marca mais lembrada pela 
cadeia do mobiliário na cate-
goria revestimentos sintéticos 
na edição de 2020. Premiação 
ocorreu na quarta, 21 de outu-
bro, em formato digital.

Com 56 anos de história e 
presente em diversos segmen-
tos, a Cipatex® tem forte atu-
ação no setor moveleiro com 
produtos das linhas Corano®, 
Facto®, Decorelli Arte®, Peve-
cron® e Cipaflex®. 

Para Silvio Martins, geren-
te de Marketing da empresa, a 
premiação é o reconhecimento 

de um trabalho intenso para 
manter a marca consolidada, 
com a busca constante por 
inovação e excelência no aten-
dimento. “Receber o título de 
marca mais lembrada em um 
ano tão desafiador demonstra 
que temos credibilidade no 
mercado”, destacou.

O prêmio Top Móbile chega 
a sua 15ª edição e tem como 
objetivo reconhecer os esfor-
ços que as empresas e gesto-
res realizam para tornar suas 
marcas mais sólidas. 

Realizada pela Alternativa 
Editorial/Revista Móbile, a pre-
miação foi concedida a partir 
de entrevistas com empresas.

ENTREVISTA

Dau Fabri quer promover 
uma reformulação no Samae

O candidato da disputa 
majoritária do pleito eleitoral 
municipal de 15 de novembro 
José Geraldo Fabri (Dau), do 
Republicanos, pela coligação 
“Todos juntos por uma Tietê 
melhor”, se eleito, pretende 
promover a completa refor-
mulação do Serviço Autônomo 
Municipal de Água e Esgoto 
(Samae), além da construção 
das tão sonhadas moradias 
populares, utilizando áreas 
que já são do município, na in-
tenção de acelerar o processo.

Também tem plano estra-
tégico para atração de novos 
investimentos de empresas; 
obras de manutenção, limpe-

za e infraestrutura para que 
Tietê recupere seu apelido ca-
rinhoso de “Cidade Jardim”; 
e atenção especial na área da 
Educação contemplando todos 
os níveis, inclusive técnico-
-profissionalizante e sempre 
buscando cuidar das pessoas 
com respeito e dedicação.  

“Pretendo colocar a cida-
de de Tietê nos trilhos do de-
senvolvimento e em patamar 
de igualdade ou até melhor 
que os municípios que mais 
se destacam na região atual-
mente. Temos boas relações 
já construídas com deputados 
estaduais e federais”, declarou 
Dau Fabri.

ELEIÇÕES 2020

Justiça Eleitoral impugna 
candidaturas

A Justiça Eleitoral di-
vulgou na segunda, 26 de 
outubro, a sentença de im-
pugnação do registro de can-
didatura de dois candidatos a 
prefeito de Tietê e um postu-
lante ao cargo em Cerquilho.

Em Tietê, dois deles tive-
ram o pedido de candidatu-
ra impugnado pela Justiça 
Eleitoral: José Carlos Melaré 
(PDT) e Paulo de Souza Alves 
Filho (PV). 

Segundo a sentença, Me-
laré foi condenado nos autos 
do processo, com decisão 
transitada em julgado em 25 
de junho 2020. Desse modo, 

renunciou e foi substituído 
pela esposa Vera Melaré.

A impugnação da candi-
datura de Paulo Alves se deve 
ao fato de ele que exerceu a 
função de presidente da 134ª 
Subseção da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil de Tietê até 
3 de julho de 2020.

Por Cerquilho, o registro 
de candidatura de Valdir do 
Estacionamento (PDT), que 
disputava o cargo de prefei-
to, foi indeferido com recur-
sos. De acordo com a Justiça 
Eleitoral, Valdir deixou de 
apresentar os documentos 
exigidos. 

Tietê registra a 25ª morte 
decorrente da covid-19

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

O último Boletim Epide-
miológico da Secretaria de 
Saúde e Medicina Preventiva 
de Tietê revelou mais uma 
morte em decorrência da co-
vid-19, o que fez o município 
chegar à 25ª vítima. 

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

Já Cerquilho, eram 817 

casos de covid-19, com 774 
pacientes curados e 26 em 
recuperação. Total de mortes 
era 17.

Em Jumirim, o número de 
casos de covid-19 era de 88 e, 
de curados, 87, além de uma 
morte registrada. 

O vírus que causa a co-
vid-19 é transmitido princi-
palmente por meio de gotí-
culas.

ENTREVISTA

Para Vera, o apoio de Melaré 
lhe traz possibilidades 

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

Vera surgiu no cenário do 
pleito eleitoral em substituição 
ao marido, tendo como candi-
data a vice-prefeita Laureine 
Foltram Valentim Milanez, e 
declarou acreditar nas possibi-
lidades que lhe traz receber o 
apoio de Melaré. 

 A candidata acredita que, 
junto da Laureine, poderá fa-
zer muito mais por Tietê, mes-
mo ainda triste com a saída de 
Zé Carlos, que constatou a per-
seguição e um potencial preju-
ízo do voto dos seus eleitores. 

“Se eleita, primeiro, procu-
raremos estabelecer um bom 
relacionamento com o Estado 
e a União, como Zé Carlos fez 
em seu último mandato e as-
sim conseguiu vários recursos 
estaduais e federais através da 
aproximação política com pes-
soas ligadas a determinados 
Ministérios e Secretarias de Es-
tado”, prometeu. 

DESTAQUE

Ubaldo Bergamim Filho 
fotografa a milésima ave

O tieteense Ubaldo Ber-
gamim Filho, 63 anos, con-
seguiu fotografar a milésima 
ave para seu portifólio com 
espécies brasileiras e de ou-
tros países. O feito ocorreu 
na manhã da terça, 6 de ou-
tubro, em Pompéu, no Estado 
de Minas Gerais.

Ubaldo foi premiado ao 
fotografar a sanã-do-capim, 
uma espécie rara de ser foto-
grafada, uma vez que vive en-
tre capins e constrói túneis. 

Equipado com sua Nikon 
7.200 e com uma lente obje-
tiva de 200-500mm, o fotó-
grafo tieteense teve paciência 
para esperar o momento cer-

to para registrar, em imagem, 
esta ave rara e chegar à mar-
ca de 1.000 espécies de aves 
fotografadas. 

O entrevistado fotogra-
fa aves há 12 anos, tendo 
incentivo do saudoso fotó-
grafo Luiz Paladini. Apesar 
do considerável registro da 
sanã-do-capim, sua paixão é 
por fotografar corujas. Das 
22 espécies existentes, já re-
gistrou 19 delas. Além de fo-
tografar sua milésima ave, o 
tieteense está no seleto gru-
po brasileiro de fotógrafos de 
aves. O número daqueles que 
conseguiram tal feito chega a 
93 fotógrafos no País. 

FAC promove concurso 
de redação online

OPORTUNIDADE ÚNICA

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

Para participar, o candida-
to deverá fazer sua inscrição 
por meio de um formulário 
próprio até 30 de novembro. A 
entrega da redação está mar-
cada para 5 de dezembro e o 

resultado será divulgado no 
dia 18 do mesmo mês. 

De acordo com a FAC, o 
primeiro lugar receberá bolsa 
integral para o curso escolhi-
do; o segundo lugar ganhará 
50 % de desconto no valor da 
mensalidade; e o terceiro lu-
gar, 30% de desconto.

Estes descontos serão váli-
dos para os cinco anos de du-
ração dos cursos. 
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Em Tietê, um motociclista 
de 35 anos morreu após colidir 
na traseira de um caminhão no 
km 81+500 metros da Rodovia 
Antônio Romano Schincariol 
(SP-127). O acidente aconteceu 
por volta das 20h40 da segun-
da, 9 de novembro.

Segundo informações da 

Polícia Rodoviária, o motoris-
ta do caminhão não se feriu 
no acidente. Entretanto, a fai-
xa dois da rodovia precisou 
ser interditada para socorro 
do motociclista e só foi libe-
rada às 21h30. A vítima não 
resistiu aos ferimentos e veio 
a falecer.

OCORRÊNCIAS

Motociclista morre ao 
colidir em caminhão

ENTREVISTA

Para Vlamir, seu governo 
ajustou o caos financeiro

Pela coligação “Queremos 
mais para Tietê” está Vlamir 
Sandei, do Partido da Social 
Democracia Brasileira (PSDB), 
que, ao lado da candidata à 
vice-prefeita Ana Maria Ma-
dureira, busca a reeleição de 
prefeito. 

Segundo ele, “com a Prefei-
tura em ordem e com dinheiro 
que sobrará dos cofres públi-
cos, valorizará o funcionalis-
mo, até porque foram os úni-
cos braços e mãos que pode 
contar para vencer o caos ad-
ministrativo e financeiro que 
assolou a Prefeitura”. 

“Tietê pode avançar bas-
tante em virtude do pagamen-

to das dívidas e das contas 
em dia. Faremos Tietê avançar 
significativamente rumo ao 
desenvolvimento com susten-
tabilidade, de forma diferen-
ciada e voltada a ser a locomo-
tiva da região”, disse.  

Sandei quer fomentar a 
vinda de novas empresas atra-
vés da criação de incentivos, o 
que nunca pode fazer, tendo 
em vista a falta de recursos 
do município. “Com isso, au-
mentaremos a quantidade de 
empregos a serem ofertados 
à população de Tietê e, neste 
sentido, buscaremos trazer 
oportunidades para a qualifi-
cação do cidadão”, revelou. 

Número de novos casos da 
covid-19 começa a estabilizar

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Os números atualizados 
do Boletim Epidemiológico de 
Tietê, Cerquilho e Jumirim re-
velaram que a quantidade de 
novos casos de pacientes com 
covid-19 tem se estabilizado 
nos últimos dias, dando um 
fôlego ao Sistema de Saúde 
destes municípios. Contudo, a 
pandemia não acabou e todo o 
cuidado é necessário.

Até o fechamento desta 
edição, Tietê registrava 708 
casos da doença, com 674 
curados e nove em recupe-
ração. Vinte e cinco pessoas 
morreram em decorrência da 
covid-19 no município.

Já em Cerquilho, eram 844 
casos, com 804 pacientes cura-
dos e 23 em recuperação. To-
tal de mortes permanecia em 
17, segundo a Secretaria de 
Saúde.

Em Jumirim, o número de 
casos de covid-19 era de 88 e, 
de curados, 87, com uma mor-
te registrada. 

Até ontem, dia 12, após 
a normalização do sistema, 
o Estado de São Paulo teve 
40.202 óbitos e 1.156.652 ca-
sos confirmados. Deste total, 
1.051.778 estão recuperados 
e 126.163 tiveram alta hospi-
talar. 

Na terça, 10 de novembro, 
a Justiça Eleitoral de Tietê de-
feriu o registro de candidatu-
ra da candidata Vera Melaré 
(PDT), que substituiu o mari-
do José Carlos Melaré. 

Desse modo, até o fecha-
mento da edição, além dela, 
os candidatos Basílio Saconi 
Neto (MDB), Edivaldo Oliveira 
de Jesus - Pepeu Calixto (Po-
demos), José Geraldo Fabri - 
Dau (Republicanos) e Vlamir 
Sandei (PSDB) estavam com 
as candidaturas deferidas. Já 
Paulo de Souza Alves Filho - 
Paulinho (PV) continuava com 
a candidatura indeferida com 
recurso.

Em Cerquilho, o candidato 
Aldomir José Sanson - Aldo 
(PSDB) teve a candidatura de-
ferida com recurso. Já Valdir 
Rocha de Oliveira - Valdir do 
Estacionamento (PDT), que 
estava com o registro nega-
do, mas com recursos, obte-
ve aval da Justiça Eleitoral e 
está apto para concorrer aos 
votos. Também concorrem ao 
cargo de prefeito os seguin-
tes candidatos: Agnaldo José 
Vitor Atti - Bilu (Solidarieda-
de), Diego Giuliano Sebastia-
ni (Podemos) e Manoel Santos 
Cruz Filho - Professor Manoel 
(PT).

Por Jumirim, Benedito Ta-
deu Fávero - Tadeu Fávero 
(PSDB), Daniel Vieira (Demo-
cratas) e Rosangela Gama do 
Nascimento - Rosa Nascimen-
to (PTB) também encontram-
-se com o registro deferido.

Por Laranjal Paulista, até 
o fechamento desta edição,  o 
candidato a prefeito Djalma 

Bordignon, do PSDB, estava 
com a situação da candida-
tura como indeferida com re-
curso e consta a justificativa 
de ausência de requisito de 
registro.

Já Alcides de Moura Cam-
pos Junior (dr. Alcides), do 
PSD, e Ivete Aparecida Miglia-
ni, do Cidadania, são conside-
rados deferidos pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE).

No município de Tie-
tê, neste ano de 2020 serão 
30.332 eleitores aptos ao 
voto. No município, as mu-
lheres são a maioria e repre-
sentam 51,7%.

Na vizinha Cerquilho, nes-
te ano, estão aptos ao voto 
36.106 eleitores. Desse total, 
51,4% são mulheres.

Em Jumirim, houve um 
declínio no número de elei-
tores e, neste ano, são 2.386. 
A maioria também é do sexo 
masculino e representa 52,5% 
dos 2.386 eleitores, ou seja, 
47,5% das pessoas aptas ao 
voto.

Na cidade de Laranjal Pau-
lista, serão 21.913 eleitores 
aptos. Lá, porém, a maioria 
do eleitorado é do sexo mas-
culino, número este que re-
presenta 48,3% dos 21.913 
eleitores. 

No Estado de São Paulo, 
o total é de 30.631.587 elei-
tores, sendo que 21.651.831 
realizam a biometria e 
8.979.756 não. No Brasil, 
139.687.132 pessoas estão 
aptas ao voto, uma vez que 
117.594.975 deles realiza-
ram o cadastro biométrico e 
30.323.508 não.

PLEITO MUNICIPAL

Conheça quem são os 
candidatos a prefeito

Um fenômeno chamado 
microexplosão causou estra-
gos e assustou a população de 
Tietê e região, principalmente 
a de Capivari, município que 
teve moradores desalojados. 
O forte temporal foi registrado 
na segunda e terça, 16 e 17 de 
novembro. 

De acordo com o Centro 
de Pesquisas Meteorológicas 
e Climáticas Aplicadas à Agri-
cultura (Cepagri), a chuva veio 
acompanhada de granizo e 
ventos de até 50 quilômetros 
por hora.

Em Tietê, em uma gran-
ja do bairro Conceição, hou-
ve destelhamento e cerca de 
12.500 aves estavam no local, 
sendo boa parte retiradas vi-

vas dos escombros. Também 
foi atingida a Escola Munici-
pal de Educação Básica (Emeb) 
“Antonio João Nastaro”. 

O barracão da igreja Nos-
sa Senhora da Conceição teve 
parte do telhado arrancado, 
bem como várias estradas da 
região foram bloqueadas, tem-
porariamente, devido à queda 
de árvores. 

Segundo a Defesa Civil, a 
Secretaria Municipal de Servi-
ços colocou todos os funcio-
nários para auxiliar na retirada 
de entulho, na desobstrução 
de vias e limpeza das estradas.

Já o Serviço Autônomo Mu-
nicipal de Água e Esgoto (Sa-
mae) disponibilizou um cami-
nhão pipa com água potável.

OCORRÊNCIAS

Temporal causa estragos 
e prejuízos na região

Cidades divulgam novos 
números do coronavírus

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Até hoje cedo, Tietê regis-
trava 723 casos da covid-19, 
com 682 curados e 15 em re-
cuperação. A quantidade de 
mortes subiu para 26. 

Já em Cerquilho até esta 
sexta eram 886 casos, com 
819 pacientes curados e 49 em 
recuperação. Nesta semana, 
total de mortes subiu para 18.

Em Jumirim, o número 
de casos permanecia em 88, 
com uma morte registrada. Os 
curados somavam 87 pessoas.

No município de Laranjal 
Paulista são 1.164 casos, com 
1.038 pessoas curadas e 119 
em recuperação. Por lá, a do-
ença já fez sete vítimas.

ALERTA - Na terça, 17 de 
novembro, o governador João 

Doria (PSDB) disse que o De-
creto 65.295, publicado no Di-
ário Oficial, prorrogou a qua-
rentena até 16 de dezembro.

Conforme consta no texto, 
o funcionamento de comércios 
e serviços continuará seguindo 
o determinado pelo Plano São 
Paulo, com classificação sem 
alteração até 30 de novembro, 
mantendo as regiões nas fases 
amarela ou verde.

Após o aumento do núme-
ro de internações e casos no 
Estado, o Governo do Estado 
anunciou que assinará um 
decreto determinando que os 
hospitais não desmobilizem 
os leitos que foram criados 
para atender exclusivamente 
pacientes da covid-19. 

“Papai Noel dos Correios” 
será digital neste ano

CAMPANHA SOLIDÁRIA

O Natal se aproxima e, 
com a chegada dele, tem iní-
cio uma das campanhas de 
solidariedade mais queridas 
do Brasil: o Papai Noel dos 
Correios. Em função da pan-
demia, este ano a estatal pro-
moveu adaptações para asse-
gurar a realização de um dos 
maiores projetos sociais do 
País. 

As principais mudanças 
foram no recebimento das 
cartinhas - que ocorrerá, prio-
ritariamente, de forma virtual 
- e na adoção dos pedidos das 
crianças, que será 100% online 

e digital, por meio do Blog do 
Papai Noel dos Correios, que 
pode ser acessado pelo blog.
correios.com.br/papainoel-
doscorreios

Podem participar da cam-
panha crianças de até 10 anos 
de idade em situação de vul-
nerabilidade social.  iniciativa 
também contempla cartinhas 
enviadas por alunos da Rede 
Pública (até o 5º ano do Ensino 
Fundamental) e por crianças 
acolhidas em creches, abrigos 
e núcleos socioeducativos. 

A entrega dos presentes 
será feita presencialmente.

Neste ano, a Semana da 
Justiça Restaurativa é online

CULTURA DE PAZ

A Semana da Justiça Res-
taurativa, celebrada em no-
vembro, e ocorre em diversos 
países, como Canadá e Japão. 
Igualmente, comunidades e 
instituições de diversas locali-
dades do Brasil  integram este 
movimento buscando consoli-
dar os princípios e as ações da 
Justiça Restaurativa.

Em Tietê, o núcleo local 
iniciou a programação online 

deste ano e já promoveu ações 
com a participação dos juízes 
Marcelo Nalesso Salmaso e Re-
nata Xavier da Silva Salmaso.

Além disso, o Núcleo de 
Tietê, representado por Susa-
na Cattai e Ana Battistuzzo, 
estará em uma live com a jor-
nalista e editora deste semaná-
rio, Damana Rodrigues, para 
falar sobre a Justiça Restaura-
tiva e suas transformações.

Padre José Antonio deixará 
Paróquia de Cerquilho

MUDANÇA

O pároco da Paróquia São 
José, de Cerquilho, José An-
tonio Leite de Oliveira, de 63 
anos, estará de mudança a 
partir de janeiro de 2021.

O Seminário Arquidioce-
sano, de modo urgente, pre-
cisou de um reitor e a pedido 
do arcebispo Dom Júlio Endi 
Akamine, reassumirá a Reito-
ria definitivamente.

Na sua trajetória religio-
sa, o sacerdote já foi diáco-
no permanente e, depois de 

fazer Teologia, ordenou-se 
presbítero por Dom José 
Lambert em 2002. “Sou um 
padre diocesano e já fui pá-
roco das Paróquias Nossa Se-
nhora de Fátima e Nossa Se-
nhora Aparecida, ambas em 
Sorocaba, além de reitor do 
Seminário Arquidiocesano”, 
pontuou.

Mesmo já ocupando a fun-
ção de reitor, ficará em Cer-
quilho até 31 de dezembro 
deste ano. 

POSICIONAMENTO

A consciência negra da 
advogada Geruza Santos

Hoje, 20 de novembro, é 
Dia da Consciência Negra, data 
criada para lembrar e ressaltar 
a importância dos afro-brasi-
leiros na construção do Brasil 
do passado, atual e futuro, 
bem como promover a busca 
pelas mesmas oportunidades 
no mercado de trabalho e na 
vida social. 

Em razão disso, nesta edi-
ção, o jornal Nossa Folha traz 
uma entrevista com a advoga-
da Geruza Flávia dos Santos, 
profissional negra que com-
partilha interessante visão de 
mundo e colabora no empode-
ramento de outras mulheres, 
em especial, das afro-brasilei-
ras. “Vejo o Dia da Consciên-
cia Negra como uma reflexão 

sobre o lugar dos negros no 
mundo e a conscientização 
sobre a importância cultural 
e histórica do afrodescenden-
te. Para mim, celebrar a data 
é uma forma de reconhecer 
todos que lutaram para que 
estivéssemos aqui hoje, com 
direitos e possibilidades de 
igualdade, e também relem-
brar que o Brasil tem uma dívi-
da histórica com a população 
negra e, que para ser “compen-
sada”.

Para Geruza, a criação e 
implementação de políticas de 
ações afirmativas são impor-
tantes, assim como as opor-
tunidades reais no mercado 
de trabalho, além da própria 
vontade de evoluir.

No domingo, 15 de no-
vembro, Vlamir Sandei (PSDB) 
foi reeleito prefeito de Tietê 
com 26,11% dos votos váli-
dos, ou seja, 4.944. 

Para 2021/2024, a Câma-
ra Municipal será formada 
por Luis Grigolon (PV), com 
1.029 votos; Junior Regonha 
(MDB), com 1.003; João Mar-
telini (PTB), com 672 votos; 
Cláudio Donizeti (PSDB), com 
552 votos; Manoel Modesto 
(Republicanos), com 509 vo-
tos; Jairo de Castro (PRTB), 
com 495 votos; Kiko Aronchi 
(DEM), com 424 votos; Alfre-
do Melaré (PL), com 403 vo-
tos; e Mario Junior Pesca (PV), 
com 387 votos.

O atual prefeito de Cer-
quilho, Aldo Sanson (PSDB), 
também conseguiu ser ree-
leito com ampla vantagem: 
19.430 votos (85,29%). 

Lá, os vereadores eleitos 
foram Germano Reis (DEM), 
com 1.191 votos; Professor 
Vinícios Morás (Republica-
nos), com 846 votos; Cleiton 
Scudeler (Cidadania), com 
811 votos; Cleuza Belino 
(PSDB), com 786 votos; Fulvio 
da Farmácia (PSDB), com 785 
votos; Professor Osinaldo 
(Cidadania), com 494 votos; 
Mauro Frare (PSDB), com 451 
votos; Eliseu Instrutor (DEM), 
com 445 votos; Simone Feher 
Belucci, com 436 votos; Dra. 
Dani Peev, com 429 votos; 
Thibes Rodoviário (PRTB), 
com 348 votos; e Dé Santos 
(Podemos), com 241 votos.

Em Jumirim, Daniel Viei-

ra (DEM), tornou-se eleito ao 
alcançar 1.214 votos, ou seja, 
65,04% dos votos válidos. 

Ocuparão as cadeiras a 
Câmara Municipal de Jumi-
rim: Marcone (PV), com 152 
votos (8,17%); Zé Bodinho 
(PTB), com 121 votos (6,51%); 
Richard Civitella (DEM), com 
110 votos (5,91%); Felipe Mot-
ta (PV), com 103 votos (5,54%); 
Paulo Lincoln, com 88 votos 
(4,73%); João Motorista (PTB), 
com 80 votos (4,30%); Renato 
Fávero, com 78 votos (4,19%); 
Tulio Benetom (DEM), com 
77 votos (4,14%); e Mauricio 
Bertola (DEM), com 73 votos 
(3,92%). 

Em Laranjal Paulista, dr. 
Alcides de Moura Campos 
Junior (PSD), foi reeleito com 
um total de 6.497 votos, ou 
seja, 44,81%. 

Nesta cidadde, os verea-
dores eleitos para 2021/2024 
foram: Antonio Valdecir Ber-
to Filho (Cidadania) - 612 
votos, Sueli Aparecida da 
Costa (PSB) - 596 votos, José 
Francisco de Moura Campos 
(PSD) - 563 votos, Nilso Ven-
tris (PSD) - 454 votos, Kant 
Alves Lima Junior (Cidadania) 
- 447 votos, Ricardo Tadeu 
Granzotto (Cidadania) - 433 
votos, Marcio José Garpelli 
(MDB) - 387 votos, Flavio An-
tonio Portela (PSD) - 370 vo-
tos, Claudia Regina Martins 
Correia Alves (PSDB) - 366 
votos, Francisco Ubiratam de 
Santana (PSDB) - 284 votos, e 
Marcos Eduardo de Mello (PP) 
- 224 votos.

RESULTADOS

Eleitos comandarão os 
municípios em 2021/2024

Fotos divulgação

Vlamir Sandei Aldo Sanson

Daniel Vieira Dr. Alcides
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Expressivo número de 
abstenções chama atenção

ELEIÇÕES 2020

As eleições municipais fo-
ram marcadas pelo considerá-
vel número de brasileiros que 
não compareceram às urnas, 
sendo o mais alto em 20 anos, 
de acordo com o Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE). 

Na região, Conchas e Tie-
tê lideraram o número, com 
4.228 ausentes dos 13.614 
eleitores aptos ao voto e dos 
8.807 cidadãos que não com-
pareceram às urnas de um 
total de 30.332 votantes, ou 
seja, 31,06% e 29,04%, respec-
tivamente.

Em seguida, vem Cerquilho 
com 10.245 abstenções, o que 

representa 28,37% dos 36.106 
eleitores. Logo após, está Boi-
tuva com 12.366 abstenções, 
ou seja, 28,01% do total dos 
44.152 eleitores. 

Com o mesmo porcentu-
al estão Laranjal Paulista e 
Porto Feliz. No primeiro caso, 
foram 5.987 abstenções, sen-
do 27,32% dos 21.913 eleito-
res. No segundo, registrou-se  
11.369 abstenções, o que re-
presenta 27,32% do total de 
41.617 eleitores.

Já Jumirim foi o que menos 
teve abstenções, registrando 
436 delas, o que equivale a 
18,27% dos 2.386 eleitores. 

Da região, Julinho é o mais 
novo e Aldo, o mais velho

CANDIDATOS ELEITOS

As eleições municipais 
deste ano mesclaram a expe-
riência com a jovialidade de 
candidatos eleitos na região. 
Além da reeleição de políticos 
experientes, também houve a 
escolha por jovens candidatos, 
com destaque para o prefeito 
eleito de Conchas, Julinho To-
mazela (PSDB), de 21 anos.

Além dele, tem o prefeito 
eleito de Jumirim, Daniel Viei-
ra (DEM), de 30 anos, que co-
mandará o município de 2021 
a 2024.

Com mais idade, está o 
prefeito reeleito de Laranjal 
Paulista, dr. Alcides Campos 
Junior (PSDB), com 57 anos. Na 
sequência, aparecem os pre-
feitos reeleitos de Porto Feliz 
e Tietê, Cássio Prado (PTB) e 
Vlamir Sandei (PSDB), ambos 
com 61 anos.

Em Boituva, o prefeito elei-
to Edson Marcusso (Cidadania) 
tem 63 anos, sendo mais novo 
que que Aldo Sanson (PSDB), 
de Cerquilho, que completou 
69 anos.

Dr. Cássio, Aldo e Daniel 
são os campeões de votos

PORTO FELIZ, CERQUILHO E JUMIRIM

Embora a disputa eleitoral 
tenha sido acirrada em Tietê, 
com uma diferença de 499 vo-
tos do candidato eleito, Vlamir 
Sandei (PSDB), para o segundo 
candidato Basílio Sacconi Neto 
(MDB), por exemplo, em muni-
cípios da região, como Porto 
Feliz, Cerquilho e Jumirim, os 
eleitos venceram com consi-
derável quantidade de votos 
proporcionais em relação aos 
demais concorrentes.

O campeão da região foi o 
prefeito reeleito de Porto Feliz, 
dr. Cássio Habice Prado (PTB). 
Ele venceu a disputa eleitoral 
com 25.318 votos, ou seja, 
92,10% dos votos válidos, que 
somaram 27.491. 

Outro destaque ficou por 
conta do prefeito reeleito de 
Cerquilho, Aldo Sanson (PSDB), 
que obteve 19.430 votos, o que 
equivale a 85,29% dos 22.780 
votos válidos.

Na vizinha Jumirim, Daniel 
Vieira (DEM) foi o escolhido 
pela população para governar 
o município a partir de janeiro 
de 2021, alcançando 1.214 vo-
tos, ou seja, 65,06% dos 1.866 
votos válidos.

Em Tatuí, Maria José Viei-
ra de Camargo (PSDB), única 
mulher reeleita na região, al-
cançou 31.861 votos, ou seja, 
58,29%.

Em Laranjal Paulista, o can-
didato reeleito Alcides Cam-
pos Junior (PSD) venceu o plei-
to eleitoral com 6.497 votos, 
o que representa 44,18% dos 
11.266 votos válidos.

Logo após, vem Julinho To-
mazela (PSDB), prefeito eleito 
de Conchas, com 3.335 votos, 
o que equivale a 37,54% dos 
8.645 votos válidos. Neste 
município, a diferença entre o 
vencedor e o segundo coloca-
do foi de apenas sete votos.

Em Boituva, a maioria esco-
lheu Edson Marcusso (Cidada-
nia), que obteve 9.353 votos, 
ou seja, 33,42% dos 27.983 vo-
tos válidos.

Em Tietê, o prefeito reelei-
to Vlamir Sandei (PSDB) alcan-
çou 4.944 votos, o que equiva-
le a 26,11% dos 18.708 votos 
válidos.

Casos e mortes por covid-19 
voltam a subir

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Nesta semana, Tietê, Cer-
quilho, Jumirim e Laranjal 
Paulista publicaram a atualiza-
ção dos casos de covid-19.

Até hoje, 27 de novembro, 
Tietê registrava 739 casos da 
doença, com 702 curados e 10 
em recuperação. A quantidade 
de mortes permanece em 26. 

Já Cerquilho tinha 923 ca-
sos, 842 pacientes curados e 
63 em recuperação. O total de 
mortes subiu para 20 vítimas.

Em Jumirim, o número de 
casos de covid-19 também au-
mentou para 89, com apenas 
uma morte registrada. Aqueles 
que estão curados somam 87 
pessoas.

Em Laranjal Paulista, eram 
1.173 casos, com 1.061 pesso-
as curadas, 105 em recupera-
ção e sete vítimas.

Também até a data de hoje, 
27 de novembro, o Estado de 
São Paulo tinha 41.455 óbitos 
e 1.215.844 casos confirma-
dos. Deste total, 1.084.660 
estão recuperados e 131.355 
receberam alta hospitalar.

Cabe lembrar que os 645 
municípios do Estado têm pelo 
menos uma pessoa infectada, 
sendo 597 com um ou mais 
óbitos. Entre as vítimas fatais, 
estão 23.848 homens e 17.607 
mulheres. Os óbitos continu-
am concentrados em pacien-
tes com 60 anos ou mais, tota-
lizando 76,6% . 

Vale lembrar que o vírus 
que causa a covid-19 é trans-
mitido principalmente por 
meio de gotículas geradas 
quando alguém infectado tos-
se, espirra ou exala.

Água imprópria para 
consumo traz preocupação

CIDADÃO-REPÓRTER

Além do desabastecimen-
to, moradores de Tietê, so-
bretudo, os do bairro Povo 
Feliz, voltaram a ter proble-
mas com a qualidade da água, 
que tem chegado às torneiras 
com uma coloração escura, 
revelando preocupação.

De acordo com os recla-
mantes, na quarta e sexta, 
11 e 13 de novembro, a água 
estava imprópria para o con-
sumo e, até mesmo, para a 
limpeza do lar.

“Não sabemos mais o que 
fazer! A questão é muito sé-
ria. Estamos pagando caro 
pela água, mas a qualidade 

do serviço tem deixado a de-
sejar”, disse uma moradora.

Um outro residente no 
bairro declarou que fica te-
meroso em relação à água 
disponibilizada à comunida-
de. “Fico pensando o mal que 
esta água pode trazer ao nos-
so organismo. Ela não é potá-
vel”, desabafou. 

O jornal Nossa Folha en-
trou em contato com o se-
cretário-executivo do Samae, 
José Roberto Bordenale, mas 
até o fechamento da edição, 
o diretor da autarquia não 
havia respondido os questio-
namentos.

Ramon Fré conquista o título 
de campeão da Junior Pro

FESTIVAL BRASIL RIDE 

No sábado e domingo, 21 e 
22 de novembro, em Botucatu, 
ocorreu o Festival Brasil Ride. 
Considerada uma prova de al-
tíssimo nível com a presença 
de atletas de várias partes do 
Brasil, as disputas de MTB ti-
veram dois dias. 

Na ocasião, os competido-
res enfrentaram a distância de 
98,6km e altimetria de 2.117m 
na primeira etapa e de 57,5Km 
e 1.326m na segunda. O tempo 
das duas etapas foi somado, o 
que determinou a classificação 

no final da competição. 
Pela categoria Junior, Tietê 

torceu pelo conterrâneo Ra-
mon Lopes Fré, de 18 anos, 
que participou, pela primeira 
vez, desta competição e tor-
nou-se o campeão na categoria 
Junior Pro, ao vencer os dois 
dias de prova.

Muito feliz com o resultado 
alcançado após muitas horas 
de dedicação e treino, o tiete-
ense Ramon Lopes Fré agrade-
ce pubolicamente os apoiado-
res e a família.

ENTREVISTA

Vlamir Sandei afirma que a 
Prefeitura fará investimentos

Emn entrevista, o prefeito 
reeleito de Tietê, Vlamir Sandei 
(PSDB), disse que a eleição de 
2020 mostrou um saldo posi-
tivo. “Tivemos a oportunidade 
de divulgar todo o nosso tra-
balho, principalmente, fazer o 
esclarecimento à população de 
Tietê que pagamos uma dívida 
de quase R$40 milhões e, que 
mesmo assim, demos priorida-
des a três setores mais impor-
tantes da sociedade moderna, 
ou seja, Saúde, Educação e Se-
gurança”, destacou. 

Segundo Sandei, a partir do 
resultado positivo da eleição, 
ele iniciará uma preparação 
para colocar o seu plano de go-
verno em execução, entenden-
do que anteriormente não teve 
chance de fazer tudo aquilo 
que gostaria.  

Agradeço a população de 
Tietê que reconheceu a nossa 
luta buscando o equilíbrio fi-
nanceiro.  Saibam que o nosso 
maior objetivo é proporcionar 
aos munícipes uma melhor 
qualidade de vida!”, destacou.

Pensando no significado 
do Natal e no importante pa-
pel social da instituição, a Fa-
culdade Cerquilho (FAC) pre-
parou uma decoração de Natal 
de “encantar os olhos” daque-
les que passam ou passeiam 
pela avenida Prefeito Antônio 
Souto, 191, em Cerquilho, e 
disponibilizou um cenário 
como ponto de fotos para as 
crianças e suas famílias.  

Além da decoração nata-
lina que atrai muitos olhares, 
a Faculdade Cerquilho iniciou 

uma campanha de arrecada-
ção de brinquedos novos para 
serem distribuídos às institui-
ções de assistência às crianças 
do município. Aproveitando a 
essência deste momento em 
que o amor, o respeito, a fé a 
solidariedade são os alicerces 
para a humanidade, a FAC de-
seja a toda sociedade um Natal 
muito especial e destaca que a 
distância imposta pela pande-
mia seja passageira e capaz de 
unir a essência da família, do 
amor e da solidariedade. 

ESPECIAL DE NATAL

FAC inicia campanha de 
arrecadação de brinquedos

O Estado de São Paulo, in-
cluindo Tietê, Cerquilho, Jumi-
rim, Laranjal Paulista e região, 
voltou para a Fase Amarela do 
plano de flexibilização eco-
nômica, conforme anunciado 
na segunda, 30 de novembro, 
pelo governador João Doria 
(PSDB), um dia após o segundo 
turno das eleições municipais.

Esta decisão foi tomada 
por conta do aumento de ca-
sos de covid-19 e da taxa de 
ocupação das Unidades de Te-
rapia Intensiva (UTIs).

Dados fornecidos pelas 

Secretarias de Saúde apontam 
que até hoje, 4 de dezembro, 
Tietê registrava 790 casos da 
doença, com 739 curados, 24 
em recuperação e 26 mortes. 

Já Cerquilho alcançava a 
marca de 1.009 casos, 895 pa-
cientes curados e 21 mortes .

Em Jumirim, o número 
de casos era de 97, com uma 
morte registrada e 92 pessoas 
curadas.

Laranjal Paulista tem 1.231 
casos, com 1.129 pessoas 
curadas, 95 em recuperação e 
sete óbitos.

PLANO SÃO PAULO

Estado de São Paulo retorna 
para a Fase Amarela

Avenida Beira-Rio ganhará 
praça de alimentação

REVITALIZAÇÃO

Em Tietê, conforme divul-
gado pela Secretaria Municipal 
de Obras e Planejamento, a 
avenida Fernando Costa (Bei-
ra-Rio), terá praça de alimen-
tação e a academia ao ar livre, 
que será revitalizada.

A ordem de serviço foi emi-
tida, segundo o Poder Executi-
vo, em 21 de setembro deste 
ano, sendo, então, iniciada a 
reforma das calçadas da refe-
rida avenida. As melhorias na 
Beira-Rio têm previsão de tér-
mino em 8 de maio de 2021, 

de acordo com o cronograma 
da Secretaria Municipal de 
Obras e Planejamento.

Sobre o asfalto está danifi-
cado e precisa ser recapeado, 
foi informado que este serviço 
não contempla este contrato 
e termo de convênio. Ainda 
segundo a secretaria, todas 
as melhorias nesta via ficarão 
no valor de R$1.079.858,84, 
cujo montante veio através do 
Fundo Estadual de Defesa dos 
Interesses Difusos (FID) do Go-
verno do Estado.

Deputado Guiga Peixoto 
recebe prêmio pelo 2º ano 

RANKING DOS POLÍTICOS

Pelo segundo ano consecu-
tivo, o deputado federal tatuia-
no Guiga Peixoto (PSL) recebe-
rá o prêmio do site Ranking 
dos Políticos ao alcançar 8,47 
pontos, sendo eleito o 15º de-
putado federal entre os 513, o 
18º no ranking geral entre os 
593 e o 6º melhor de São Paulo 
entre 73. 

Vale destacar que este 
“Ranking dos Políticos” é uma 
plataforma digital que com-
para o desempenho dos par-
lamentares brasileiros e que, 
nesta semana, divulgou a clas-
sificação dos deputados e se-
nadores que tiveram o melhor 

desempenho no exercício do 
mandato em 2020.

Os critérios de escolha fo-
ram: presença nas sessões, 
economia da cota parlamen-
tar, ficha limpa e voto nas 
principais decisões do Con-
gresso Nacional.

Na ocasião do prêmio, os 
políticos com maior pontua-
ção vão receber dos organiza-
dores do Ranking uma placa, 
como forma de reconhecimen-
to por terem ficado acima da 
média nos quesitos usados na 
classificação. Objetivo é ajudar 
a população a fiscalizar os po-
líticos do Congresso Nacional.

NOVIDADE

Exposição online celebra 
o tieteense Cornélio Pires

De maneira digital, o Insti-
tuto Cultural “Cornélio Pires”, 
sob o comando de Pedro Mas-
sa e Fabio Tomazela, promove 
a Exposição Cornélio Pires - 90 
anos de música caipira no Bra-
sil.

Em razão da pandemia da 
covid-19, um show inédito e 
a palestra estarão disponíveis 
ao público a partir 4 de de-
zembro, no YouTube pelo ca-
nal Cornélio Pires Caipira e na 
página do Instituto Cornélio 
Pires, no Facebook.

Vinte e quatro totens que 
compõem a exposição foram 
doados para o Instituto Cultu-
ral “Cornélio Pires” e serão dis-
ponibilizados em arquivo PDF.

A exposição, bem como as 
apresentações e palestras, já 
estão na agenda cotidiana do 
instituto que tão logo retome 
as atividades culturais está 
disposto a multiplicar e levar 
esse projeto aos espaços cul-
turais e pedagógicos do Estado 
e do País, uma vez que a expo-
sição e o tema são atemporais.

Prefeito Aldo pretende fazer 
mudanças no governo

ENTREVISTA

Ao jornal Nossa Folha, o 
prefeito reeleito de Cerquilho, 
Aldo Sanson (PSDB), disse que 
o resultado expressivo das 
eleições municipais mostrou 
que a população aprova e 
confia em seu trabalho fren-
te à Prefeitura do município 
de Cerquilho, o que o orgu-
lha muito e também aumenta 
também a responsabilidade 
para as ações dos próximos 
quatro anos. 

“O que posso adiantar 
neste momento é que a equi-
pe como um todo deve ter 
pequenas mudanças pontu-
ais considerando os planos 

para os próximos quatro 
anos. Além disso, seguiremos 
trabalhando para manter e, 
quem sabe, ampliar essa ex-
celente parceria com os go-
vernos e as fundações. 

Para Aldo Sanson, a men-
sagem final é de agradeci-
mento a todos que confiaram 
novamente em seu trabalho, 
o transmitindo mensagens 
de apoio, reconhecimento e 
incentivo. “Vamos em frente 
para mais quatro anos incrí-
veis por Cerquilho! Agradeço 
ainda o jornal Nossa Folha 
por esse importante espaço 
de diálogo”.

LEI ALDIR BLANC

Forcut acusa Secretaria 
de agir com descaso

O Fórum da Cultura de 
Tietê (Forcut) tornou pública a 
indignação com a aplicação da 
Lei Aldir Blanc pela Secretaria 
Municipal de Cultura local.

Vale lembrar que a Lei Al-
dir Blanc destina dinheiro do 
Fundo Nacional de Cultura e 
tem por objetivo contemplar 
profissionais da Cultura, sen-
do que cada município deve 
fazer a gestão do recurso en-
viado pelo Governo Federal. 
Para Tietê, são R$313.605,49.

Entretanto, segundo o For-
cut, a pasta da Cultura do mu-
nicípio negligenciou os apelos 
da classe artística, uma vez 
que a maior parte dela acabou 

não contemplada pelo auxílio 
emergencial.

“As falhas já começaram 
nos pontapés iniciais do ges-
tor e as únicas correções aca-
tadas foram aquelas que impe-
diriam que os gestores fossem 
prejudicados, especialmente 
em ano eleitoral.

“Em resumo, o recurso que 
deveria ser usado justamente 
para o que serve: emergência 
cultural, em um contexto de 
calamidade pública, foi usado 
para eventos da cidade. Com 
um pensamento extremamen-
te patrimonialista, fizeram 
justamente o que era para ser 
evitado”, declarou a Forcut.

Divulgação
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É NATAL

Decoração Natalina
de Cerquilho encanta

Com decoração assinada  
pelo estilista Dief Gomes, o 
“Natal Mágico” da Prefeitura 
de Cerquilho trouxe luz, en-
canto e reflexão para a praça 
Presidente Kennedy.

“A ideia primordial foi tra-
zer um resgate da verdadeira 
essência da data que celebra 
o nascimento de Jesus! São 12 
anjos com quatro metros de 
altura, com um design contem-
porâneo confeccionados pela 
Cerquiaço e revestidos por lu-
zes pela minha equipe, forma-
da por Edipo Bueno, Dani Ro-
sario e Inês Pinho”, destacou o 
estilista. 

Ainda segundo Dief Go-
mes, os 12 anjos trazem trom-
betas que anunciam as boas 
novas para o Ano-Novo, como: 
Esperança, Empatia, Fé, Grati-
dão, Paz, Coragem, Amor, Re-
siliência, Altruísmo, Alegria, 
Confiança e Bondade. 

Já o presépio foi totalmen-
te restaurado e criativamen-
te revestido por tecidos pela 
artista Flavia Paiva. Os perso-
nagens estão envolvidos por 
uma coroa/redoma de luz que 
remete a toda a divindade de 
Cristo, fazendo assim que se 
possa entender que esta data 
existe para celebrar Jesus.

Casos de covid-19 continuam 
a subir com rapidez

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Os novos casos de covid-19 
continuam a subir, de acordo 
com o Boletim Epidemiológico 
das Secretarias de Saúde.

Até hoje, 11 de dezembro, 
Tietê registrava 829 casos da 
doença, com 777 curados e 25 
em recuperação. A quantidade 
de mortes continuava em 26. 

Já Cerquilho alcançava a 
marca de 1.088 casos, 1.002 
pacientes curados e 64 em re-
cuperação. O total de mortes 
saltou para 22 vítimas.

Em Jumirim, o número de 

casos subiu para 98, com uma 
morte registrada. Aqueles que 
estão curados somavam 93.

Em Laranjal Paulista, a ci-
dade tinha 1.290 casos, com 
1.180 pessoas curadas, 103 
em recuperação e sete óbitos 
contabilizados.

Também até esta sexta, 11 
de dezembro, o Estado de São 
Paulo registrava 43.461 óbitos 
e 1.306.585 casos. Deste total, 
1.161.974 estão recuperados 
da covid-19 e 140.611 já rece-
beram alta hospitalar.

Viva a Vida pede ajuda 
para construir sede

SOLIDARIEDADE

Fundada em 4 de junho 
de 2001, a Associação Viva a 
Vida de Apoio a Portadores de 
Câncer, de Tietê, busca ajuda 
financeira para construir a fu-
tura sede da entidade. À fren-
te da associação, estão a pre-
sidente Leomar de Lara (Lia), 
funcionárias e 24 voluntários 
que auxiliam no apoio pré e 
pós-diagnóstico do câncer. 

De acordo com a assistente 
social Lindalva Dainez, atual-
mente, a entidade oferece au-
xílio a 75 pacientes, contudo, 

devido às despesas, a ajuda 
da população é imprescindível 
para que a associação conti-
nue de portas abertas. 

Ainda segundo a assis-
tente social, a verba anual de 
R$13.480,00 da Prefeitura e 
o bazar têm colaborado para 
manter a entidade, instalada 
na rua do Comércio, 646, an-
tiga casa que nasceu o compo-
sitor Fred Jorge, apesar disso, 
precisa de doações financeiras 
para que possa construir a 
sede própria.

Praça dr. Elias Garcia e 
Câmara enaltecem o Natal 

DECORAÇÃO 

Tietê está enfeitada para 
dar boas-vindas ao Natal, épo-
ca do ano que as pessoas se 
enchem de amor, paz e expec-
tativas e ficam à espera de um 
ano melhor, mais fraterno e 
repleto de muitas realizações.

Mesmo em meio à pande-
mia, as luzes que encantam 
moradores e visitantes nos 
cartões-postais do município, 
como a praça central dr. Elias 
Garcia e a Câmara Municipal, 
convidam a todos para deixar 
a escuridão das incertezas e se 
abrir para a claridade que há 
na comemoração alusiva ao 
nascimento de Jesus.

O comércio também está 
no clima natalino, com vitri-

nes enfeitadas e luzes colori-
das, com a proposta de deixar 
o mês mais alegre, devido a 
tantas dificuldades ocorridas 
neste ano.

Vale destacar que as apre-
sentações na praça central 
dr. Elias Garcia, por exemplo, 
estão suspensas, entretanto, 
para preservar o espírito nata-
lino e a alegria que a data pro-
porciona, a região central da 
cidade foi enfeitada. 

Neste ano, o Presépio está 
montado no coreto da praça 
central, dando ênfase ao nas-
cimento de Jesus e, para en-
cantar ainda mais as crianças, 
tem Trenó com o Papai Noel e 
as Renas.

Ao que tudo indica, a agên-
cia do Ministério do Trabalho 
e Emprego, instalada em Tie-
tê, deve ser fechada para que 
haja apenas atendimento on-
line. A interrupção do serviço 
presencial está previsto para 
o início de 2021. 

Os trabalhadores que pre-
cisarem acompanhar suas vi-
das laborais ou acompanhar 
o calendário de pagamento 
do Abono Salarial e do Bene-
fício Emergencial de Preser-
vação do Emprego e da Renda 
(Bem), poderão acessar o apli-
cativo ou ir até as agências 
em Itapetininga e Sorocaba.

A agência oferecia emis-
são e atualização da carteira 
de trabalho; baixa da CTPS;  
entrada no Seguro Desempre-
go; entrega de CTPS; entrega 
do Registro Profissional e 
de Contratante; entre outros 
serviços.

Vale ressaltar que o Posto 
de Atendimento do Ministé-
rio do Trabalho e Emprego 
em Tietê ficava instalado na 
rua Presidente Kennedy, 23, 
no Centro da cidade, e aten-
dia de segunda a sexta, das 8 
às 18 horas. Lembrando que 
o link de agendamento é o sa-
aweb.mte.gov.br.

MINISTÉRIO DO TRABALHO

Agência deve encerrar 
atendimento em Tietê

Assinado convênio
do programa Vida Longa

HABITAÇÃO PARA IDOSOS

O prefeito de Tietê, Vla-
mir Sandei (PSDB), assinou 
na quarta, 16 de dezembro, o 
convênio do programa Vida 
Longa, que prevê a constru-
ção de empreendimentos es-
pecialmente projetados para 
atender às necessidades habi-
tacionais de idosos que vivem 
sozinhos, em situação de vul-
nerabilidade social.

São público-alvo do pro-
grama as pessoas com 60 anos 
ou mais, que vivam vínculos 
fragilizados, risco social e não 

tenham acesso à moradia. 
Como requisito, os idosos 

beneficiários não podem ter 
renda que ultrapasse dois sa-
lários mínimos, devem residir 
há pelo menos dois anos no 
município, além de terem au-
tonomia para realizar tarefas 
diárias.

Já na sexta, 18 de dezem-
bro, a Prefeitura de Tietê anun-
ciou que adquiriu com recur-
sos próprios mais dois ônibus 
que serão utilizados no trans-
porte de alunos municipais. 

FALECIMENTO

Falecia, em 26 de dezem-
bro de 2015, na Santa Casa de 
Tietê, aos 63 anos, o escritor e 
poeta Deraldo Rodrigues. Nas-
cido em 18 de junho de 1952, 
em Juquiratiba, distrito de 
Conchas/SP, era filho de Ana 
Rita Rodrigues e de Damaso 
Rodrigues, ambos falecidos.

Casado com Maria Antonia 
Manoel Rodrigues desde 1978, 
teve três filhos Junior (in me-
moriam), Damana e Denys e 
era avô de Gabriel e Miguel.

Chegou a Cerquilho com 

a  família em 1961 e, desde a 
década de 1970, trabalhava na 
imprensa cerquilhense e regio-
nal. Também fez nome como 
diretor social, relações públi-
cas e escriturário do São José 
e esteve ligado a movimentos 
políticos, culturais, intelectu-
ais, beneméritos e filantrópi-
cos da cidade. Integrou a 1ª 
Comissão de Júri do 1º Festival 
de Poemas de Cerquilho (Fe-
poc), assim como era membro 
da Ordem da Confraria dos Po-
etas do Brasil.

Os cinco anos da morte
de Deraldo Rodrigues

A organização do Pretos X 
Brancos emitiu um comunica-
do revelando que, em razão 
da covid-19 e em respeito às 
pessoas atingidas pela pande-
mia, não realizará o Tradicio-
nal Jogo da Amizade que, em 
2020, chegaria à sua 31ª edi-
ção, em Tietê.

Em 2015, pelo 26º Jogo 
da Amizade Pretos x Brancos, 
foram homenageados Laerte 
Jacomin, Élcio Buffo, Roberto 
Neves e Vilson de Arruda Al-
ves (Tô).

Em 2016, pela 27ª edição, 
Odair Fernandes Moraes, Be-
nedito Aparecido Delfino, 
Luiz Antonio Cancian (Cebola) 
e Luís Antonio Cancian (Lui-

zão) receberam homenagem.
Em 2017, pela 28ª edição, 

Antonio Joaquim da Rocha 
(Conhaque), João Batista de 
Almeida Campos (Johnny, ir-
mão de Daia), Hélio Heleno 
Bufo (Hélio Bufo) e Osvaldo 
Maciel (Maciel) foram home-
nageados.

Em 2018, os organizado-
res homenagearam Juarez de 
Oliveira, Edvaldo de Almeida 
Campos (Daia), Adilson de Al-
meida Campos (Beca) e Alber-
to Giovanetti Filho (Bertinho).

Em 2019, pela edição 30ª 
do Pretos x Brancos, os home-
geados foram Félix Valóis da 
Cunha (Felinho) e Cantídio da 
Silva Maciel (Tidinho).

Cancelado o Jogo da Amizade 
Pretos x Brancos em Tietê

ATENÇÃO

Elisa Carvalho ilustra novo 
livro da J.K. Rowling

DE TIETÊ PARA O MUNDO

Elisa Alfonso de Carvalho 
Vanderlinde, de 12 anos, teve 
o talento reconhecido ao ter o 
desenho escolhido para ilus-
trar o novo livro da famosa 
autora britânica J.K. Rowling, 
a criadora de Harry Potter e, 
mais recentemente, do deteti-
ve Cormoran Strike. 

Residente em Tietê, ela ga-
nhou um concurso da Editora 
Rocco e, além de ter a ilustra-
ção no livro O Ickabog, tam-
bém recebeu o livro autografa-
do pela autora britânica e mais 
20 exemplares.  

“O Ickabog” é o primeiro 
livro de J.K. Rowling para o 

público infantil desde a histó-
ria do bruxo órfão que ficou 
conhecido mundialmente. A 
nova obra foi publicada pri-
meiro na internet, para que as 
famílias pudessem se entreter 
durante o isolamento social.

A publicação do livro em 
papel gerou um concurso com 
a editora brasileira para que 
crianças de diversos Estados 
pudessem ilustrar as páginas. 

Os capítulos virtuais fo-
ram enviados aos inscritos do 
concurso, que escolheram um 
personagem ou um momento 
para ilustrar a  referida obra 
impressa.

COMBATE À PANDEMIA

Por meio da Fase Vermelha 
do Plano São Paulo, o Governo 
do Estado determinou medi-
das de endurecimento da qua-
rentena, com o aumento nas 
restrições de funcionamento 
de bens e serviços, durante 25, 
26 e 27 de dezembro e 1º, 2 e 
3 de janeiro de 2021.

No entanto, algumas cida-
des do Estado optaram por 
não seguir a determinação do 
Governo, que colocou todos os 
municípios na Fase Vermelha 
do Plano São Paulo, provisoria-
mente, e por conta disso pode-
rão responder judicialmente 
pelo descumprimento.

Vale lembrar que nesta sex-
ta, sábado e domingo, 1º, 2 e 3 
de janeiro, o Estado volta para 
a Fase Vermelha do Plano do 
Governo Estadual. Na prática, 
nestes dias haverá o funciona-
mento apenas de comércios 
essenciais, como farmácias, 
padarias e mercados, o que 
restringirá o atendimento de 
restaurantes e bares. 

Além disso, o Governo 
anunciou que, em janeiro, re-
gião alguma vai para a Fase 
Verde, a menos restritiva, e 
que a reclassificação do Esta-
do, que estava marcada para 7 
de janeiro. 

Estado de São Paulo volta 
para a Fase Vermelha

Dr. Renê Moreira morre por 
complicações da covid-19

DESPEDIDA

O cardiologista e médico 
do trabalho Renê Moreira, que 
atendia em Cerquilho e Tatuí, 
morreu aos 57 anos na terça, 
29 de dezembro, por compli-
cações da covid-19 no Hospital 
Unimed de Tatuí. 

Casado com Raquel Alleo-
ni, o médico deixou os filhos 
Gabriel, Lucas, Ana Ligia e Igor. 
Seu corpo foi sepultado no 
Cemitério Novo de Cerquilho 
após cortejo fúnebre. Por não 
ser possível realizar o velório, 
em frente à Santa Casa, funcio-

nários do hospital,familiares 
e amigos, aplaudiram o carro 
que levou o corpo do médico.

Médico do trabalho na 
empresa Cipatex há quase 20 
anos, Renê Moreira era descri-
to pelos amigos como um pro-
fissional de retidão e primor.

Pelas redes sociais, muitos 
pacientes agradeceram por 
todo o serviço prestado pelo 
médico, que também atuou na 
Policlínica e foi diretor clínico 
na Santa Casa do município 
por mais de 10 anos.

Posse dos eleitos será 
transmitida pela internet

1º DE JANEIRO

Em razão da pandemia da 
covid-19, a posse do prefeito 
Vlamir Sandei (PSDB) e da vi-
ce-prefeita Ana Maria Madu-
reira (PSDB), bem como dos 
vereadores Luis Grigolon (PV), 
Junior Regonha (MDB), João 
Martelini (PTB), Cláudio Doni-
zeti (PSDB), Manoel Modesto 
(Republicanos), Jairo de Cas-
tro (PRTB), Adriano Aronchi 
(DEM), Alfredo Melaré (PL) e 
Mario Junior Pesca (PV), será 
realizada nesta sexta, 1º de ja-
neiro, às 18 horas, com trans-
missão ao vivo pela página da 
Câmara Municipal de Tietê no 
Facebook. 

Na mesma data, porém, no 
périodo da manhã,  no Plenário 
da Câmara Municipal de Cer-
quilho, haverá a cerimônia de 
posse do prefeito reeleito Aldo 
Sanson (PSDB) e do vice José 
Roberto Pilon, além dos vere-
adores Germano Reis (DEM), 
Professor Vinícios Morás (Re-
publicanos), Cleiton Scudeler 
(Cidadania), Cleuza Belino 
(PSDB), Fulvio da Farmácia 
(PSDB), Professor Osinaldo (Ci-
dadania), Mauro Frare (PSDB), 
Eliseu Instrutor (DEM), Simone 
Feher Belucci, Dra. Dani Peev, 
Thibes Rodoviário (PRTB), e Dé 
Santos (Podemos).

Em Cerquilho, a Câmara 
Municipal também transmi-
tiu a posse dos eleitos ao vivo 
pelo site cerquilho.sp.leg.br e 
pelo Facebook.

Em Jumirim. o prefeito Da-
niel Vieira (DEM) e o vice Ivan 

Ribeiro Viana (PV) também 
participarão da solenidade de 
posse, na companhia dos ve-
readores de Jumirim: Marcone 
(PV), Zé Bodinho (PTB), Richard 
Civitella (DEM), Felipe Motta 
(PV), Paulo Lincoln, João Moto-
rista (PTB), Renato Fávero, Tu-
lio Benetom (DEM) e Mauricio 
Bertola (DEM). 

Em Laranjal Paulista, o pre-
feito reeleito Dr. Alcides de 
Moura Campos Junior (PSD) e 
o vice-prefeito Carlinhos Ru-
golo (Progressistas) também 
estarão presentes na solenida-
de de posse, ao lado dos vere-
adores eleitos para 2021/2024 
foram: Antonio Valdecir Berto 
Filho (Cidadania), Sueli Apa-
recida da Costa (PSB), José 
Francisco de Moura Campos 
(PSD), Nilso Ventris (PSD), Kant 
Alves Lima Junior (Cidadania), 
Ricardo Tadeu Granzotto (Ci-
dadania), Marcio José Garpelli 
(MDB), Flavio Antonio Portela 
(PSD), Claudia Regina Martins 
Correia Alves (PSDB), Francis-
co Ubiratam de Santana (PSDB)  
e Marcos Eduardo de Mello 
(PP).

Vale registrar que, para o 
mandato 2021/2024, o Poder 
Legislativo das cidades de 
Tietê e Jumirim não contarão 
com representantes do sexo 
feminino. Apesar de algumas 
candidatas terem sido bem 
votadas, por questões de cál-
culos considerando o quocien-
te eleitoral, assumirão apenas 
candidatos do sexo masculino.

181ª Festa do Divino teve 
restrições e mudanças

TRADIÇÃO & FÉ

Com o tema central “Guia-
dos pelo Divino Espírito Santo, 
busquemos encontrar com 
o Menino Jesus”, a Paróquia 
Santíssima Trindade realizou 
a 181ª Festa do Divino Espírito 
Santo, em Tietê, neste ano que 
foi atípico e impediu a realiza-
ção da programação completa 
por conta da aglomeração. 

O tríduo teve início em 23 
de dezembro, e seguiu nos 
dias 24 e 25 de dezembro, na 
igreja matriz da Paróquia San-
tíssima Trindade. 

Já a solenidade que, ante-
riormente ocorreria às mar-
gens do Rio Tietê,  desta vez 

teve que ser reformulada e 
realizada no sábado, 26 de de-
zembro, apenas com carreata 
do andor do Divino Espírito 
Santo pelas ruas do Centro e 
dos bairros e missa festiva na 
igreja matriz Santíssima Trin-
dade. Foi desta maneira que as 
festividades do Divino pude-
ram ser encerradas. 

Vale lembrar que, neste 
ano de 2020, devido à pan-
demia da covid-19, os tradi-
cionais almoços e pousos da 
Festa do Divino Espírito Santo 
precisaram ser suspensos por 
questões de segurança sanitá-
ria.

Campanha da Acet registra 
mais de 51 mil cupons

NATAL MÁGICO

Em Tietê, a Associação Co-
mercial e Empresarial de Tietê 
(Acet), sob a Presidência de 
Tiago de Castro, promoveu a 
campanha Natal Mágico, que 
neste ano atípico ofereceu 
R$30 mil em prêmios por 
meio de 50 vale-compras de 
R$300, 10 vale-compras de 
R$500, cinco vale-compras de 
R$1mil e um vale-compra de 
R$5mil e, assim, alcançou a 
marca de 51 mil cupons.

Os sorteios ocorreram nas 
seguintes datas, 8, 15, 17, 22 e 
24 de dezembro.

Segundo o presidente da 
Acet. Tiago de Castro, neste 

ano, a Acet subsidiou com 50% 
o custo da campanha para o 
comerciante. “Entendemos 
o momento atual e sabemos 
que somente através da união 
podemos vencer. Esperamos 
que todo este conhecimento e 
experiência possam ser colo-
cados em prática nos fortale-
cendo ainda mais”, disse.

Neste fim de ano, além dos 
aplicativos e da ajuda quanto 
ao enfrentamento da crise, a 
Acet também lançou um vídeo 
institucional para estimular a 
valorização da compra local e 
para mostrar que, mais cedo 
ou mais tarde, há o retorno.
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