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Município 
terá 
novos 
GCMs

Vacinação 
ocorre às 
quartas 
na Fait

NOVIDADE

ANTIRRÁBICA

Dezenove novos Guardas 
Civis Municipais (GCMs) deve-
rão ingressar na corporação 
tieteense, após cumprido todo 
o processo de formação e está-
gio. Destes, quatro são mulhe-
res. A reunião de acolhida no 
salão nobre da Prefeitura na 
segunda, 4 de outubro, contou 
com a participação do prefeito 
Vlamir Sandei (PSDB)        
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Em Tietê, a Vacinação An-
tirrábica para cães e gatos 
ocorre no Centro de Controle 
de Zoonoses (CCZ), localizado 
no Recinto da Fait.

Na próxima quarta, 13 de 
outubro, das 7h30 às 12 horas, 
haverá vacinação, enquanto ti-
ver estoque.   

O CCZ esclareceu que esta 
iniciativa não representa a 
Campanha Antirrábica, que 
está cancelada.
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Junto de dois vereadores foi solicitado um convênio com a Prefeitura 

SÃO BENEDITO

Miaujude suspende 
atividades externas

NO VERMELHO - Em Tietê, 
o projeto Miaujude informou 
a suspensão das atividades ex-
ternas até que o cenário atual 
mude. 

Por enquanto, a associação 

continuará cuidando dos ani-
mais acolhidos e realizando 
feirinha de adoções e eventos 
para poder pagar os gastos 
fixos mensais que perfazem 
R$40 mil, e espera que logo 

possa voltar a ajudar a popu-
lação.  

Um convênio entre a asso-
ciação e a Prefeitura de Tietê 
tem sido aguardado.
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A associação passa por uma situação bastante difícil 

Tietê 
imuniza 
nesta 
sexta

FAC 
realiza 
simulado 
de cúpula

COVID-19 OEA

Nesta sexta, 8 de outubro, 
terá a antecipação da segunda 
dose da Pfizer para todos que 
tomaram a primeira imuniza-
ção até 13 de agosto ou são 
faltosos. 

Hoje, o horário será das 8 
às 12 horas para os nascidos 
de janeiro a junho e, das 13 às 
16 horas, para os nascidos de 
julho a dezembro.            
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A Faculdade Cerquilho 
(FAC) promoverá no sábado, 
30 de outubro, o Simulado 
da Organização dos Estados 
Americanos (OEA).

O evento simulará uma 
discussão da cúpula diplo-
mática com a participação de 
alunos e professores, visando 
instigar os participantes a de-
senvolver argumentos.                     
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Bicadinhas da semana 

No piloto automático!

PARA ENCERRAR

Muito confortável quando utilizado nos carros, o conhecido 
piloto automático trouxe nos últimos anos muito mais conforto 
para a vida dos motoristas. O veículo não morre, não precisa 
mudar marcha quando o carro pede, pois ele mesmo vai alte-
rando conforme a necessidade, e você deixa de precisar da em-
breagem, aquela que o faz ter que se posicionar mecanicamente 
para poder alterar as marchas e não deixar o veículo “morrer” 
no meio da rua.

Entretanto, o que muitos consideram uma maravilha no 
mundo automotivo, metaforicamente na vida pode ser uma ar-
madilha cruel conosco e com aqueles que estão a nossa volta. 
Estar “no piloto automático” nos deixa numa posição perigosa 
na vida, visto que detalhes fundamentais para a melhoria do 
nosso próprio processo e atualizações que acometem a todos, 
se não utilizadas, nos fazem ficar para trás, ou até mesmo tra-
vados.

Para entrar em piloto automático é muito mais fácil do que 
se imagina. Basta estar confortável no planejamento das ativi-
dades cotidianas, conformar-se com o elogio vindo das poucas 
pessoas de sempre, não participar de novos círculos de amiza-
de ou não se interessar por formas de otimização do dia a dia. 
Também não se sensibilizar com perdas alheias, nem comemo-
rar quando as vitórias chegam.

A pandemia foi uma grande escola para a sociedade como 
um todo neste sentido. Nos trouxe, de um jeito ou de outro, a 
análise de como estávamos antes, e nos fez literalmente parar-
mos e reflertimos sobre a vida. Do outro lado, as tantas mortes 
no mundo todo e as notícias de óbito todos os dias a nós sendo 
servidas, nos trouxe uma certa indiferença que não pode ser 
comum. 

Enquanto isso, entidades que cuidam dos mais variados 
tipos de necessidades, hoje necessitadas estão. Mesmo com o 
voluntariado, o menor poder de compra das famílias, a falta de 
engajamento a uma causa, ou até o senso de que é preciso de 
suprimentos e pessoas ativas para se manter, isso tem afetado 
a contribuição costumeira em muitas delas.

Seria o momento de sairmos juntos e vitoriosos do “piloto 
automático” e tomar o controle da direção para onde todos nós 
podemos chegar, sendo equilibrados e melhores? Nesse retorno 
presencial nas empresas, escolas, ambientes de lazer, há algum 
tipo de repulsa que precisa ser trabalhado? Voltar a encontrar 
as pessoas com quem estávamos habituados a conviver nos 
traz calmaria e vontade?

São reflexões que, muitas vezes, evitamos, mas se não der-
mos uma boa vasculhada para saber se o que temos nos com-
pleta ou não, corremos o risco de não aprendermos a lição, mas 
ficarmos pela metade, já que, mais uma vez, o “piloto automáti-
co” falou mais alto e passou por cima dos nossos reais desejos 
ou da nossa real missão. 

Fica, então, o convite para você se dar um tempo e fazer uma 
garimpagem, mesmo que para isso aquelas ações ou sentimen-
tos mais arraigados precisem ser extirpados para iniciar uma 
nova e prudente caminhada.

Vamos nessa?

“Só há um caminho para a felicidade. Não nos preocuparmos 
com coisas que ultrapassam o poder da nossa vontade” - autor 
Epicuro.

SABE TUDO Os fofoqueiros de plantão afirmaram que Ra-
quel Catto sabe tudo sobre filmes de terror da década de 90. 
Raquel é uma verdadeira enciclopédia sobre os mais variados 
filmes, como A bolha assassina, A noite dos mortos vivos, Eu sei 
o que vocês fizeram no Verão passado, entre outros.

PEDALADAS As más línguas disseram que Bene (ex-Volks) 
tem pedalado tanto que até perdeu a noção de tempo. De exaus-
tão, o popular Bene já nem sabe o dia da semana e o mês que 
estamos. Bene precisa tirar férias urgentemente da bicicleta.

AMIZADES SINCERAS Os fofoqueiros de plantão afirmaram 
que para Paulinho Marteline não há amizade que resista a um 
áudio de três minutos via WhatsApp. Já para César “Boninho” 
Guitte (Nossa Folha), não há amizade que possa resistir a um 
texto com mais de cinco linhas.

MULTIPLICAÇÃO As borboletas do jardim contaram que 
Damana Rodrigues (Nossa Folha) consegue realizar o “milagre 
da multiplicação de linhas”. Os amigos de redação deste sema-
nário puderam constatar o tal “milagre”.

VERTIGEM Espalharam por aí que Édie “Salim” Honório, o 
homem mais econômico da rua Professor Francisco de Assis 
Madeira, quis voltar à década de 1980 e dançar lambada, mas a 
empolgação foi tanta que Édie teve até vertigem e passou a ver 
o mundo “rodar”. Isso tudo é emoção?

A VEZ DA VOZ As borboletas do jardim contaram que tem 
um notável homem que confunde a voz do cantor Raul Seixas 
com Roberta Miranda. Como assim?

SORTE As borboletas do jardim contaram que Ricardo 
“Bial” Pupato não é trevo de quatro folhas, mas vive dando 
sorte por onde passa. Segundo as borboletas, as rifas que ele 
vende, geralmente, têm números premiados. Seria Pupato o 
homem da sorte?

BALÉ As más línguas souberam que tem marmanjão de Tie-
tê querendo aprender alguns exercícios de balé, inclusive, dias 
desses, esta mesma figura tinha certeza que sabia fazer um 
“plissê”, quando, na verdade, o correto é pliê. Tudo para tornar 
os músculos mais flexíveis e maleáveis!

FESTEIRA As borboletas do jardim contaram que Olga Ca-
margo (Tito) tem feito todo dia a seguinte oração: “Senhor, 
livra-me e proteja-me do lobo vestido de ovelha, do ódio fanta-
siado de amor e da inveja disfarçada de carinho. Enfim, livra-
-me dessa gente duas caras, que finge ser o que não é. Amém!”

POLLY Espalharam pela city que tem marmanjão que não vê a 
hora de ganhar uma boneca Polly no Dia das Crianças. Quem será 
esta inusitada figura da city?

TEMPO REAL Espalharam pelos quatro cantos de Tietê que 
Rodrigo Almeida sempre tem uma “quentinha” para contar. 
Com ele, informação é em tempo real!

CHAMA O BOMBEIRO Os fofoqueiros de plantão disseram 
que o time Agora Eu “Se” Consagro (Aesc) anda preocupado com 
o líder Talão Madeira. O homem não passou bem em pleno ani-
versário e incendiou até o churrasco! Graças a Guilherme Marcon, 
tudo terminou bem!

HORÁRIOS DAS MISSAS

Editorial Agenda

EDIÇÃO IMPRESSA

LIVE 1 Hoje, 8 de outubro, 
às 20 horas, pelo perfil @da-
manarodrigues no Instagram, 
a jornalista do Nossa Folha e 
criadora de conteúdo, Damana 
Rodrigues, fará uma live com o 
professor de História, Geogra-
fia, Filosofia e Sociologia, Ednei 
Calocini. Ao vivo, ele contará 
sobre os fatos que marcaram 
sua vida, especialmente do 
relacionamento com a família 
e com a namorada Adriana 
Fuza, das experiências profis-
sionais, das vivências entre os 
amigos, do talento para a po-
esia e da identificação com a 
boemia e com o futebol.

LIVE 2 Na segunda, 11 de 
outubro, às 20 horas, a profes-
sora e diretora escolar Mirian 
Cardia, a advogada especialis-
ta em Direito Criminal Militar, 
Maria Júlia Marques, e a advo-
gada especialista em Direito 
Previdenciário e Trabalhista, 
Geruza Flávia dos Santos serão 
entrevistadas pela jornalista 
do Nossa Folha e criadora de 
conteúdo, Damana Rodrigues, 
no perfil @damanarodrigues 
no Instagram. Ao vivo, nesta 
roda de conversa, elas falarão 
sobre o que é a Procuradoria 
da Mulher, da Câmara Munici-
pal de Tietê, e seus objetivos.

LIMPEZA De 13 a 15 de ou-
tubro, a Campanha Cerquilho 
Limpa, que tem como objetivo 
recolher em datas agendadas 
móveis de madeira, roçagem 
de gramas e limpeza de jar-
dins, ocorre nas seguintes lo-
calidades do Setor 2: Jardim 
Aliança, Cidade Jardim, Águas 
Claras, CDHU, Residencial Se-
bastiani, Vila Pedroso, Domin-
gos Grechi, Taquaral, Capoava 
e Distrito Industrial. Mais in-
formações pelo (15)3284-1603 
na Garagem Municipal.

LIVE 3 O arquiteto e ur-
banista Juliano Novaes Cana-
telli chega para uma live com 
a jornalista do Nossa Folha e 
criadora de conteúdo, Damana 
Rodrigues, na quarta, 13 de 
outubro, às 20 horas, no @da-
manarodrigues no Instagram. 
Na oportunidade, Juliano con-

tará quais serão as tendências 
de arquitetura e decoração 
para 2022 e as casas mais ver-
sáteis e multifuncionais.

FEIJOADA BENEFICENTE 
No sábado, 23 de outubro, às 
12 horas, será realizada a 1ª 
Feijoada Beneficente do Siner-
gia Equus Equoterapia & Equi-
tação, em Cerquilho. O valor 
dos convites é R$50 e eles es-
tão à venda na Faculdade Cer-
quilho (FAC). Para mais infor-
mações, ligue (15)99148-9096.

MATRÍCULAS Através 
da Secretaria de Educação de 
Jumirim, a Prefeitura comu-
nicou que as matrículas para 
os novos alunos para a creche 
e para a Emeb “Governador 
Mário Covas Jr.” para o ano 
letivo de 2022 encontram-se 
abertas. Para o berçário, o pe-
ríodo válido segue até hoje, 8 
de outubro, às 16 horas. Para 
os alunos do Ensino Infantil, 
as matrículas começarão na 
quarta, 13 de outubro, e segui-
rão até dia 29 do mesmo mês. 
Mais informações pelo telefo-
ne (15)3199-9812.

CURSOS Em parceria com 
a Federação da Agricultura 
e Pecuária do Estado de São 
Paulo (Faesp) e o Serviço Na-
cional de Aprendizagem Ru-
ral (Senar), o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Tietê 
promove cursos gratuitos em 
“PPSC - Animais peçonhentos, 
espécies, prevenção de aciden-
tes e primeiros socorros”. As 
inscrições seguem até 28 de 
outubro. Com vagas limitadas, 
o curso será nos dias 29 e 30, 
das 8 às 17 horas, no bairro 
São João, em Tietê. Informe-se 
pelo (15)99840-7736.

ALMOÇO BENEFICENTE 
O Lions Club de Cerquilho 
promove almoço beneficente 
“Cassoulet” - Feijoada Branca. 
O evento está marcado para 
domingo, 7 de novembro, das 
11h30 às 14h30, em forma-
to drive-thru. A adesão custa 
R$50 e serve duas pessoas. O 
Lions Club fica localizado no 
Parque das Árvores.

MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE
SÁBADO: 9 de outubro

SANTA TERESINHA: às 16 e 19 horas.
SÃO CRISTÓVÃO: às 17 horas.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE: às 19 horas.
SÃO FRANCISCO DE ASSIS: às 19h30.

DOMINGO: 10 de outubro
SANTA TERESINHA: às 7h30, 10 e 19 horas.
SÃO JUDAS TADEU: às 8 horas.
PERPÉTUO SOCORRO: às 8 horas.
SÃO ROQUE: às 9 horas.
SANTO EXPEDITO: às 9h30.
MATRIZ SANTÍSSIMA TRINDADE:  às 10 e 19h30.
SÃO MIGUEL ARCANJO: às 18 horas.

PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA 

MISSAS: Terça às 18h30. Sexta às 19 horas. Sába-
do às 19 horas. Domingo às 8 e às 19 horas.

NAS COMUNIDADES
SÃO PEDRO: sábado às 19h30.
SÃO VICENTE DE PAULO: domingo às 17h30.
SÃO PAULO APÓSTOLO: domingo às 19 horas.
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Arquivo internet

Reunião de acolhida no salão nobre da Prefeitura contou com a participação do prefeito Vlamir Sandei (PSDB) e de secretários

Novos GCMs deverão ingressar na corporação
EM TIETÊ

Tietê participa do lançamento 
do “Mais Santas Casas”

LINHA DE CRÉDITO

O Governo do Estado de 
São Paulo anunciou, em 30 de 
setembro, o lançamento do 
Programa “Mais Santas Ca-
sas”, que prevê o aporte his-
tórico de auxílio financeiro às 
Santas Casas e aos hospitais 
filantrópicos no Estado, além 
do financiamento de nova li-
nha de crédito voltada, exclu-
sivamente, ao financiamento 
da aquisição de sistemas e 
equipamentos de energia so-
lar fotovoltaica para estes es-
tabelecimentos de Saúde.

Conforme divulgado, o 
“Mais Santas Casas” ampliará 
em 25% os recursos já desti-
nados, anualmente, por meio 
de convênios, destinando 
mais de R$250 milhões ex-
tras neste tipo de auxílio fi-

nanceiro e passará a alcançar 
333 entidades, número 2,5 
vezes maior que o de benefi-
ciados. “Até então, eram 130 
conveniadas pelos progra-
mas pré-existentes”, desta-
cou o governador João Doria 
(PSDB).

Com estes recursos extras 
do tesouro estadual, os servi-
ços poderão ampliar e forta-
lecer a assistência atualmen-
te prestada à população das 
cidades paulistas, por meio 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS), colaborando para co-
brir o déficit de recursos, re-
sultante da defasagem dos 
valores da tabela definida 
pelo Ministério da Saúde. 

O programa conta com in-
dicadores de monitoramento 

e avaliação, que serão perio-
dicamente acompanhados 
pelas equipes técnicas da Se-
cretaria de Estado da Saúde.

Na solenidade oficial no 
Palácio do Governo, além do 
prefeito de Tietê, Vlamir San-
dei (PSDB), estiveram presen-
tes os secretários municipais 
Paulo Fuza (Administração 
e Modernização) e Pedro de 
Paludeto Pasin (Saúde e Me-
dicina Preventiva), além dos 
vereadores Adriana Aronchi 
(DEM) e doutor Luiz Grigolon 
(PV), assim como o presidente 
da Santa Casa de Misericórdia 
de Tietê, doutor Pedro Souza 
Campos Neto, o diretor-supe-
rintendente da entidade, Pe-
dro Ogeda, e o 1º secretário 
José Antonio Moreli.

Autoridades de Tietê marcaram presença para buscar recursos

Diretor-superintendente 
acompanha vistoria em poço

SAMAE INFORMA

Em TIetê, na sexta, 1º de 
outubro, o diretor-superinten-
dente do Serviço Autônomo 
Municipal de Água e Esgoto 
(Samae), engenheiro Reinaldo 
Martin Camargo, acompanhou 
a vistoria das obras do novo 
poço artesiano, que abastece-
rá o bairro Residencial Terra 
Azul e colaborará com o abas-
tecimento de água potável 
para a grande região do bairro 
São Pedro.

De acordo com o diretor-
-superintendente, o poço está 
concluído e a rede de ligação, 
que serve para fazer a água 
chegar às residências, tam-
bém. “Estamos atuando junto 
a concessionária de energia 
Elektro, para instalar 34 me-
tros de rede elétrica e subs-
tituir o transformador de 15 
KVA por um de 75 KVA, com 
pedido de urgência, para ali-
mentar com a energia neces-
sária, a distribuição de água, 
atendendo, no momento, qua-
se que exclusivamente a popu-
lação da região do bairro São 
Pedro”, afirmou o engenheiro. 

Reinaldo Camargo tam-
bém destacou que, de acordo 
com os testes realizados pelo 
Samae, o novo poço ofertará 
alta produção, com capacida-
de de oferecer 50 mil litros de 
água por hora para o sistema 
de abastecimento da referida 
região.

Com a conclusão, soman-
do-se ao poço da rua Francisco 
de Toledo, o Samae disse que 

avançará significativamente 
em procedimentos e obras 
para reforçar o abastecimento 
do município, pensando no de-
senvolvimento da cidade por 
mais uma década, incluindo-se 
a operação do novo poço da 
Nova Tietê e do novo poço da 
BNH e Vila São Geraldo, prio-
rizando as regiões com maio-
res problemas e demandas em 
Tietê.

Ação ocorreu no bairro 
Residencial Terra Azul 

e colaborará com o 
abastecimento da região 

do São Pedro

Divulgação PMT

Dezenove novos Guardas 
Civis Municipais (GCMs) deve-
rão ingressar na corporação 
tieteense, após cumprido todo 
o processo de formação e es-
tágio. Destes, quatro são mu-
lheres. 

A reunião de acolhida no 
salão nobre da Prefeitura na 
segunda, 4 de outubro, contou 
com a participação do prefeito 
Vlamir Sandei (PSDB) e dos se-
cretários Paulo Fuza (Adminis-
tração e Modernização), Valter 
Consorte (Negócios Jurídicos), 
Claudio Donizete (Esportes, 
Juventude e Lazer) e Nilson 
Bertola (Trânsito e Segurança), 
além do comandante da GCM, 
Vagner Scorsatto, do correge-
dor Alessandro Amaral e do 
ouvidor Antonio Arruda.

Na ocasião, o prefeito Vla-
mir Sandei e o secretário Nil-
son Bertola receberam um 
novo armamento, que é uma 
carabina tiro tático 40, com 
munição e acessórios para uso 

da GCM.
Na solenidade, o Poder 

Executivo deu boas-vindas aos 
candidatos chamados para a 
GCM e falou da importância 
da corporação municipal para 
a segurança pública e patrimo-
nial da cidade, essencial para 

resguardar os índices da Secre-
taria de Segurança Pública do 
Estado, que classificam Tietê 
entre as cidades mais seguras 
do Estado.

“Após muitas dificuldades 
e 13 anos sem novos GCMs na 
corporação, reforçaremos a 

qualidade de vida dos muníci-
pes, assegurando o respeito, o 
acolhimento, a atenção e a vi-
gilância merecida, fortalecen-
do o princípio constitucional 
que preza pela dignidade da 
pessoa humana”, pontuou o 
prefeito.

Dos 19 novos GCMs, quatro são mulheres, segundo informou a Prefeitura

Divulgação PMT

Divulgação PMT

Multivacinação 
atualiza 
caderneta 

EM JUMIRIM

A Prefeitura de Jumirim 
informou que atenderá a Cam-
panha Nacional de Multivaci-
nação com objetivo de atuali-
zar as cadernetas de vacinação 
de crianças e adolescentes, 
do zero aos 15 anos. Objeti-
vo é colocar em dia as doses 
de vacinas desse público para 
combater o sarampo, o HPV, a 
varicela, a meningite, entre ou-
tras doenças.

Vale lembrar que, do bebê 
ao idoso, há vários tipos de 
vacinas para prevenção de 
diversas doenças, indepen-
dentemente da faixa etária. A 
maior parte delas é aplicada 
na infância e faz parte do ca-
lendário básico de vacinação 
preconizado pelo Ministério 
da Saúde.

Apesar de haver oferta de 
imunizantes durante todo o 
ano nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) do Estado de São 
Paulo, a procura pela proteção 
gerada a partir da vacinação 
está baixa. Como uma forma 
de reforçar a importância de 
se vacinar, este atendimen-
to da Campanha Nacional de 
Multivacinação segue até 29 
de outubro.

Em Jumirim, a Sala de Vaci-
nas da UBS “Braziliano Poggi” 
atende de segunda a sexta, das 
7h30 às 11 horas e das 12 às 
16 horas. Lembrando que no 
sábado, 16 de outubro, haverá 
o Dia “V” de Vacinação.

Assassino desaparece após 
mandado de prisão

EM CERQUILHO

Um assassino está à solta. 
Graças à burocracia judicial. 
I. C. C., de 18 anos, assassi-
nou o comerciante Deocacir 
Mariano Luz, de 63 anos. 

Segundo consta, o dono 
da adega, onde o crime acon-
teceu, não aceitou pagamen-
to com cartão, o que causou 
a ira do criminoso, que o gol-
peou com uma faca e fugiu. 

Segundo amigos da famí-
lia, o autor teria voltado ao 
local para ver a ação da polí-
cia. Um dia depois, foi encon-
trado, negou o crime e, sem 
flagrante, saiu da Delegacia. 
Depois de outros indícios, a 
polícia conseguiu mandado 
de prisão temporária e o acu-
sado foi levado novamente à 

Delegacia e confessou o cri-
me, mas como não foi expedi-
do o mandado de prisão pre-
ventiva a tempo, o assassino 
foi liberado e desapareceu.

CIRURGIÕES - DENTISTAS

INDICADOR PROFISSIONAL

Deocacir tinha 63 anos



Junto dos vereadores Junior Regonha (MDB) e Adriano Aronchi (DEM) foi solicitado um convênio entre a associação e a Prefeitura

Câmara debate demandas da Educação Prosseguem as festividades 
de Nossa Sra. Aparecida

SESSÃO ORDINÁRIA PROGRAMAÇÃO

Em Tietê, os vereadores se 
reuniram na terça, 5 de outu-
bro, para a primeira sessão 
ordinária do mês de outubro. 
Segundo levantou o blog Ob-
servatório da Câmara, foram 
lidos 38 requerimentos e o 
destaque da noite ficou para 
a atenção dispensada à educa-
ção tieteense. 

Foram nada menos que 15 
requerimentos com demandas 
diversas, desde melhorias es-
truturais nas unidades escola-
res até questões sobre o trans-
porte dos alunos. 

A seguir, o Observatório da 
Câmara abordará os principais 
pontos discutidos pelos edis 
de Tietê.

DEMANDAS NO SETOR 
DA EDUCAÇÃO - Junior Re-
gonha (MDB), Jairo de Castro 
(PRTB) e Manoel Modesto (Re-
publicanos) apresentaram di-
versos requerimentos com so-
licitações de melhorias gerais 
junto à Educação, após visita-
rem oito unidades escolares 
de Tietê.

Na ocasião, eles apontaram 
problemas em cada uma delas 
e, por conta disso, solicitaram 
providências urgentes ao Po-
der Executivo. Os requerimen-
tos destacaram que, passada a 
fase aguda da pandemia da co-
vid-19, os alunos retornaram 
às aulas presenciais e, após 18 
meses fechadas, as unidades 
já deveriam estar prontas, não 
se justificando tantos percal-
ços a esta altura dos aconteci-
mentos.

DONA DOCA PEDE SOC-

CORO - A escola municipal de 
ensino infantil “Artemísia de 
Almeida Barros”, popularmen-
te conhecida por “Dona Doca”, 
recebeu atenção especial dos 
vereadores. 

Segundo o Observatório 
da Câmara, dentre vários pro-
blemas, chamou a atenção o 
local onde as crianças tomam 
banho. São tanques de lavar 
roupa, claramente inadequa-
dos para o atendimento das 
crianças de tenra idade que 
frequentam a Emeb, situada 
na Cohab. Durante a discus-
são, os vereadores recordaram 
que a unidade escolar já tinha 
sido objeto de solicitações da 
Câmara em 2017 e, passados 
quatro anos, os problemas 
persistem.

ATENÇÃO À REDE DE ES-
GOTO - O vereador Jairo de 

Castro (PRTB) também apre-
sentou requerimento com 
questionamentos sobre a rede 
de esgoto da cidade. Na oca-
sião, mostrou um vídeo da sua 
visita à estação de esgoto do 
bairro Bertola e afirmou que o 
local não estava funcionando. 
O mesmo vereador prometeu 
visitar todas as estações de 
tratamento de Tietê para reve-
lar a situação delas aos tiete-
enses.

MIAUAJUDE - Requeri-
mento de autoria dos verea-
dores Adriano Aronchi (DEM) 
e Junior Regonha (MDB) pediu 
novamente a atenção da Pre-
feitura ao projeto MiauAjude. 
Na oportunidade, os vereado-
res destacaram que a associa-
ção existe desde 2017 e, atu-
almente, está juridicamente 
apta a atuar em conjunto com 

o Poder Público no atendimen-
to de animais de rua da cidade. 

Vale destacar que, ape-
sar dos esforços ao longo do 
tempo, o MiauAjude está em 
situação financeira delicada e 
já não consegue mais realizar 
acolhimentos de animais.

QUESTÃO DE SAÚDE PÚ-
BLICA - O MiauAjude executa 
um trabalho que impacta po-
sitivamente na Saúde Pública, 
pois retira das ruas animais, 
potencialmente vetores de do-
enças, bem como controla a 
superpopulação de cães e ga-
tos. É, então, um serviço que 
deveria ser executado pelo 
Poder Público, o que reforça 
a necessidade do Executivo 
auxiliar a Associação para a 
continuidade dos trabalhos, 
afirmou o Observatório da Câ-
mara.

 
CASA DOS CONSELHOS 

- Na sessão ordinária, o verea-
dor Angelo Rafael apresentou 
requerimento com sugestão 
de criação da “Casa dos Con-
selhos”, local destinado à reu-
nião dos diversos conselhos 
municipais. O vereador desta-
cou, ainda, que os conselhos 
são importantes ferramentas 
de controle e fiscalização do 
Poder Público e sugeriu que a 
Prefeitura de Tietê disponibi-
lize um equipamento público 
com infraestrutura adequada 
para os conselhos funciona-
rem a contento.

Vale ressaltar que a Câma-
ra Municipal voltará a se reu-
nir em 19 de outubro.

Em Tietê, a Paróquia Nos-
sa Senhora Aparecida realiza 
a programação em homena-
gem a padroeira do Brasil.

Nesta sexta, 8 de outubro, 
às 15 horas, será realizada a 
reza do terço pelos governan-
tes com a participação dos 
setores Bonanza I e II e, às 19 
horas, novena com o diácono 
Claudinei Sousa.

Neste sábado, 9 de outu-
bro, às 19 horas, haverá mis-
sa e novena com o pároco 
padre Valdir Machia Serafim. 
Na parte recreativa, neste sá-
bado, às 19 horas, ocorrerá a 
Noite do Pastel e sobremesa.

Neste domingo, 10 de ou-
tubro, às 8 horas, terá missa 
e, às 19 horas, missa e nove-
na com o pároco padre Valdir 
Machia Serafim.

Na segunda, 11 de outu-
bro, às 15 horas, ocorrerá a 
reza do terço pelas famílias 
com a participação do setor 
Paraíso e, às 19h30, novena 
com o diácono Bruno Bressa-
ni Navarro.

Na terça, 12 de outubro, 
Dia da Padroeira, a missa so-
lene será realizada, às 8 ho-
ras, no novo salão de festas, 
sob o comando do padre Ro-
sivaldo Motta (CSsR). Às 12 

horas, haverá reza do terço 
presencial e online com o pá-
roco padre Valdir Machia Se-
rafim e os diáconos Claudinei 
Sousa e Bruno Navarro.

Às 17 horas, terá missa 
solene no novo salão com 
participação dos festeiros e 
da comissão, sob o coman-
do do pároco padre Valdir 
Machia Serafim. Em seguida, 
às  19h30, a procissão carre-
ata percorrerá os bairros e as 
principais ruas da cidade.

Já o tradicional bazar será 
realizado, em 20 de outubro, 
às 9h30, no novo salão.

Em Cerquilho, na comuni-
dade do Parque das Árvores, 
amanhã, 9 de outubro, às 19 
horas, haverá missa, assim 
como neste domingo, 10 de 
outubro, às 8h30, e na segun-
da, 11 de outubro, às 19h30.

No feriado de 12 de outu-
bro, às 7 horas, a missa será 
na matriz São José e, às 8h30, 
haverá um translado da ima-
gem até a comunidade Nossa 
Senhora Aparecida, seguida 
de missa e terço. No mesmo 
dia, às 15 horas, a missa ocor-
rerá na matriz e na comuni-
dade Nossa Sra. Aparecida, 
que encerra a programação 
com missa às 18 horas.
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Miaujude anuncia a suspensão das atividades 
EM TIETÊ

BELENTINA ROCHA DE OLIVEIRA
Faleceu em Cerquilho, em 30 de setembro, Belentina Ro-

cha de Oliveira aos 94 anos. Falecida era viúva e deixou os 
filhos Roseli, Célio e Sérgio, além de demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Parque Municipal de Cer-
quilho e, após recomendação, sepultado no Cemitério Parque 
Municipal de Cerquilho.

AGRADECIMENTO
A família, sensibilizada, agradece aos amigos pelas ma-

nifestações de pesar recebidas e a todos que compareceram 
ao funeral.

FALECIMENTO

AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas 

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

FALECIMENTOS
ORSINI RODRIGUES DA SILVA

Faleceu em Piracicaba, em 4 de outubro, Orsini Rodrigues 
da Silva aos 87 anos. Falecido era casado com Maria Augusta 
Lazarini da Silva e deixou os filhos Gerson e Gisele (in memo-
riam), além de demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Tietê e, após 
recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de Tietê.

NILDA MARIA MACRUZ FERREIRA DA SILVA 
Faleceu em São Paulo, em 5 de outubro, Nilda Maria Ma-

cruz Ferreira da Silva aos 90 anos. Falecida era viúva de Ori-
val Ferreira da Silva Lopes e deixou os filhos José Luis, Marli, 
Orival José, Lea Maria, José Rubens e José Carlos, além de 
demais familiares.

Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili de Tietê e, após 
recomendação, sepultado no Cemitério Municipal de Tietê.

Para quem ainda não co-
nhece o Miaujude, ele é um 
projeto criado em 2017 por 
três protetoras independen-
tes com o objetivo de ajudar 
os animais de Tietê e região, 
que eram vítimas de abando-
no e maus-tratos. Inicialmente, 
eram oito animais, um local 
pequeno e um objetivo em 
comum: conscientizar a popu-
lação sobre os bons cuidados 
com os animais.

Os anos foram se passando 
e aquele projeto pequeno se 
tornou uma Associação Prote-
tora de Animais, composta por 
oito membros e mais de 10 vo-
luntários efetivos. 

Nesta luta pela causa ani-
mal diária, quem atua na linha 
de frente dos resgates se depa-
ra com casos inimagináveis de 
animais mutilados, extrema-
mente magros ou com indícios 
de que sofreram muito ao lon-
go da vida. Nestes quatro anos 
de atividade voluntária do 
Miaujude foram mais de dois  
mil resgates, sendo que destes 
200 animais ainda não encon-

traram lar e permanecem aco-
lhidos junto à associação.

O Miaujude nasceu com o 
objetivo de conscientizar, mas 
fez muito mais que isso. Deu 
palestras em escolas, realizou 
eventos com mais de 700 pes-
soas, participou de entrevistas, 
castrou centenas de animais 
e encontrou lar para muitos 
outros que foram vítimas da 
maldade humana. O Miaujude 
mudou vidas, mudou a cabeça 
de muitas pessoas em relação 
à proteção animal e também 
mudou a história de muitos 
cães e gatos.

Atualmente, a associação 
passa por uma situação bas-
tante difícil e, por essa razão, 
precisou parar com suas ativi-
dades externas, como resgates 
e apoio à população carente.

Desde a notícia da covid-19 
no ano de 2020, o Miaujude 
tentou se preparar para o que 
poderia vir, porém, era inima-
ginável o cenário que o mundo 
enfrentou. Para a causa ani-
mal não foi diferente, muitos 
abandonos, animais passando 

fome nas residências, falta de 
castração e muitos filhotes 
nascendo.

Qual a consequência disso? 

Abrigos lotados. Para se ade-
quar e tentar ajudar o máximo 
de animais possíveis, o Miauju-
de alugou mais um local e, por 

meio de rifas, eventos online e 
pedidos de ajuda, conseguiu 
se manter, alimentar os ani-
mais e encontrar alguns lares.

Porém, após tantos meses 
de pandemia, as coisas come-
çaram a ficar difíceis, os valo-
res de doações diminuíram, as 
contas aumentaram e os res-
gates começaram a ser mais 
recorrentes.

O Miaujude se viu em uma 
situação em que nunca se 
imaginou, sem dinheiro, sem 
espaço e sem a quantidade 
de ajuda que precisava. Para 
piorar, no mês de setembro 
o Miaujude foi denunciado à 
Vigilância Sanitária por uma 
vizinha. Nada de irregular foi 
detectado na ocasião, porém, 
a incerteza de ter que sair do 
local paira sobre todos.

Com essa nova realidade, 
o Miaujude se viu sem um lo-
cal para acolher mais animais 
e precisou suspender todas 
as suas atividades, inclusive a 
verificação de denúncias e o 
resgate de animais. O Miauju-
de parou!

Junto dos vereadores Ju-
nior Regonha (MDB) e Adria-
no Aronchi (DEM) foi soli-
citado um convênio entre a 
associação e a Prefeitura de 
Tietê, além do requerimento 
já realizado com o apoio do 
secretário Paulo Fuza  para a 
concessão de um terreno para 
o acolhimento dos animais.

Os pedidos ainda não fo-
ram acatados, porém, após a 
sessão da Câmara Municipal 
de Tietê  na terça, 5 de outu-
bro, foi enfatizada a necessi-
dade das medidas e, também, 
a urgência quanto à constru-
ção de um abrigo, sendo as-
sim, o Miaujude informou a 
suspensão das atividades até 
que o cenário atual mude.

Por enquanto, o Miaujude 
continuará cuidando dos ani-
mais acolhidos e realizando 
feirinha de adoções e eventos 
para poder pagar os gastos 
fixos mensais que perfazem 
R$40 mil, e espera que logo 
possa voltar as atividades ex-
ternas e ajudar a população.

Divulgação MiauJude

A associação passa por uma situação bastante difícil 
e precisou parar com as atividades externas

Divulgação

Câmara Municipal de Tietê voltará a se 
reunir em 19 de outubro
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Rua Enock Barreira
de Macedo, 355

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

www.moreliimoveis.com.br

VENDEM-SE
CASAS - Jd. Santa Cruz l Jd. 
Baccili l Centro l Brasilinha l 
Vila Justina l Jardim São Francis-
co 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: Esti-
lo l Lara Campos l Bela Vista l 
Curuçá l Aurélio Persone l das 
Nações.
LOTES - Vila Justina l Jardim Bac-
cili l Seis Irmãos l Jardim Bonan-
za l Condomínio Cidade Jardim l 
Condomínio Nova Tietê l Residen-
cial Terra Nova.
SÍTIOS - Jumirim l Baronesa l 
Cruz das Almas l Ribeirão Fundo 
l Costa Rica l Rosário l Mandis-
sununga 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 Bonan-
za l Cohab l Jardim da Serra l Al-
tos do Tietê  l Galpões comerciais 
l Salas comerciais no Centro, na 
rua Tenente Gelás, 1.227.

Creci 59.273

FEMININO: Empregada Doméstica / Caixa.

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

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

W H A T S A P P (15)3282-5133

Rua dr. Palinuro, 481 - sala 2
Centro - Tietê/SP

Telefones: (15) 3282-3744 
3285-1960 . 99658-0967

www.imobiliariasimon.com.br
imoveis@imobiliariasimon.com.br

Compra, Venda e LoCação

LOCAÇÃO - IMÓVEIS DISPONÍVEIS - 
ESTAMOS À DISPOSIÇÃO PARA MELHOR 

ATENDER A TODOS
l Casa Terras de Santa Maria - R$900 mais 
IPTU. Acomodações: 2 dormitórios, sala, cozi-
nha, 1 banheiro social, área de lavanderia, ga-
ragem descoberta e no fundo mais um cômo-
do com banheiro e lavanderia toda coberta.
l Aluguel: R$900 + IPTU R$49,48 (2021) 
= Total: R$ 949,48. Casa da Frente,  CEN-
TRO: R$900, incluso IPTU. Acomodações: 2 
dormitórios, sala, cozinha, 1 banheiro social, 
lavanderia, 1 banheiro social e garagem no 
fundo para 1 carro coberto.
l Casa no Paraíso - R$850, incluso IPTU 
- Acomodações: 3 dormitórios, 1 banheiro 
social, sala, cozinha e lavanderia e garagem 
para 2 carros cobertos.
l Apartamento no Edifício Aurélio Perso-
ne - Centro. Acomodações: 2 dormitórios, 
sendo 1 suíte, sala 2 ambientes, 1 banheiro 
social, cozinha, lavanderia, banheiro de ser-
viço e 2 vagas na garagem. Valor da locação: 
R$1.400, Aluguel + Condomínio R$535 + 
IPTU (2021) R$59,81 = Total R$1.994,81 - Va-
lores podendo ter alterações.

IMÓVEIS DISPONÍVEIS À VENDA
l Casa, Ponto Comercial e Barracão- Bar-
ra Funda - R$380 mil - 1 Ponto Comercial 2 
salas grandes e 1 banheiro. Casa com en-
trada separada 1 banheiro grande, cozinha, 
lavanderia e  porão com mais 2 quartos. Sa-
lão comercial tem acesso a casa. 1 barracão 
com 1 banheiro (está alugado). OBS: Aceita 
permuta com sítio em Jumirim, com ou sem 
benfeitoras.
l Casa no Centro - R$530 mil. Acomoda-
ções: 3 dormitórios, sala, cozinha, 1 banheiro, 
garagem coberta para 1 carro e 1 descober-
to. Na parte inferior tem lavanderia, mais um 
quarto, quintal grande com espaço coberto.
l Sítio no Bairro São João - R$6 milhões.
Sítio com 14,5 alqueires - São João. Tanque 
grande, área de lazer, quiosque, poço arte-
siano, e 1 nacente forte. Contrato de Arrenda-
mento pra cultivo de cana-de-açucar até 2025.
l Casa no Condomínio Beija Flor - Jardim 
Bonanza - R$330 mil. Acomodações: So-
brado - Piso Superior: 3 dormitórios, sendo 1 
suíte e 1 banheiro social. Piso Inferior - Sala 
e cozinha conjugados e 1 lavabo. Garagem 
para 2 carros e lavanderia.

Apto. familiar em
Santos - Canal 1

(avenida da praia)
Acomodação para

5 pessoas.
Para fins de semana,

temporada e feriados.
(15)99701-5234 ou 

(15)3282-6747
com Olga

FRENTE AO MAR SUA CASA
TRINCOU?

Serviços com garantia
e orçamento grátis
com engenheiros

Ligue:

0800-118023 ou 
(14)99165-1106

ADOÇÃO URGENTE
Divulgação Projeto MiauJude

Toy foi resgatado junto dos seus irmãos em um bairro 
muito simples da cidade de Tietê e ainda não ganhou um lar.

Ele é porte médio, tem 90 dias e está vermifugado. Trata-
-se de um filhote bastante amoroso. Mais informações pelo 
(15)99739-3002 ou acesse miaujude.com.

Em Tietê, o Balcão de Em-
pregos da Prefeitura oferece 
vagas para estágio para es-
tudantes de curso superior 
em Direito, que residam em 
Tietê, além de vagas para au-
xiliar de Enfermagem, técnico 
de Enfermagem e para enfer-
meiros com coren ativo e ex-
periência em home care.

Também há vaga de geren-
te de produção, analista de 
PCD, coordenador adminis-
trativo financeiro, repositor 
de merchandising, montador 
de esquadrias de alumínio, 
mecânico de empilhadeiras, 
técnico comercial, costureira, 
assistente de frota/logística, 
agente de faturamento (PCD), 
caseiro, recepcionista/vende-
dora, vigilante patrimonial, 
motorista de caminhão, mo-
torista de carreta (CNH E), au-
xiliar de produção, serralhei-
ro/marceneiro, serralheiro e 
oficial de cozinha.

Os interessados devem 
entregar o currículo na rua 
Presidente Kennedy, 23, no 
Centro. O telefone para infor-
mações é o (15)3285-2887.

EM CERQUILHO - A Cen-
tral de Atendimento ao Tra-
balhador e à Empresa (Cate) 
tem vagas estágio para os 
cursos de Administração, 
Gestão Empresarial, Direito, 
Enfermagem, Recursos Hu-
manos (ensino técnico ou su-
perior), Biologia, Engenharia 
Ambiental, Farmácia e Logís-
tica. Todos eles pedem que o 

candidato esteja cursando a 
partir do 2º semestre.

Também há vagas para 
açougueiro/repositor, ope-
rador de máquinas CNC, do-
brador de chapas, soldador, 
cozinheiro chef, operador 
retroescavadeira, torneiro 
mecânico e fresador, auxi-
liar de instalação, assistente 
contábil, assistente de De-
partamentos Pessoal e Fiscal, 
operador e programador de 
torno CNC, torneiro mecâ-
nico, expedidor, mecânico e 
eletricista de manutenção, 
1/2 oficial montador hidráu-
lico, marceneiro, ajudante de 
açougueiro ou açougueiro, lí-
der e sub-líder de perecíveis 
(padaria e frios), auxiliar ad-
ministrativo, técnico em elé-
trica industrial, eletrônica, 
eletromecânica, lavador de 
equipamentos pesados, al-
moxarife, auxiliar de linha de 
produção, costureira, prepa-
rador de centro de usinagem 
CNC, vendedor externo, aju-
dante de instalador de esqua-
drias de alumínio, porteiro, 
analista de conteúdo, auxiliar 
administrativo, engenheiro 
de produção, assistente/ana-
lista de PCP, analista do con-
trole de qualidade, assistente 
administrativo, marceneiro e 
vidraceiro.

Os interessados devem 
enviar currículo para o e-mail 
cate@cerquilho.sp.gov.br ou 
obter mais informações pelo-
telefone (15)3384-5652.

Cidades divulgam vagas

OPORTUNIDADES

Prefeitura oferece curso 
gratuito de Jardinagem

OPORTUNIDADE

Entre 4 de outubro e 3 de 
novembro, a Prefeitura de Cer-
quilho realizará curso gratuito 
de jardinagem, apresentando 
técnicas de manutenção de 
pequenos jardins, além das 
espécies de plantas mais ade-
quadas para cada ambiente. 

De acordo com o que foi 
divulgado pela Prefeitura, este  
curso terá 48 horas, sendo 40 
delas com técnicas do Senac 

e mais oito horas de Gestão - 
IBS). Este treinamento pode ser 
realizado por pessoas de 18 
anos ou mais, que já concluiu 
o Ensino Fundamental. As ins-
crições podem ser feitas na 
Secretaria do Trabalho, locali-
zada na rua Duque de Caxias, 
100, no Jardim Esplanada. 

O telefone para contato são 
dois: (15)3284-5767 ou 3284-
4506.

Pelo 8º mês, emprego formal 
avança em Cerquilho 

SALDO POSITIVO

O novo Cadastro Geral de 
Empregados e Desemprega-
dos (Caged), divulgado pelo 
Ministério da Economia, apon-
tou que o emprego com car-
teira assinada em Cerquilho 
cresceu no período de janeiro 
a agosto de 2021, totalizando 
893 novas oportunidades. 

De acordo com a Prefeitu-
ra, o resultado é consequência 
de 3.859 admissões e de 2.966 

desligamentos no acumulado 
do ano. Ainda segundo a Pre-
feitura, em agosto, o saldo po-
sitivo foi de 88 novas vagas. 

Em 2021, entre as ativida-
des econômicas com melhor 
desempenho, o destaque é 
para o setor industrial, que 
criou 474 novos empregos. Em 
segundo lugar veio o setor de 
serviços com 215 novas opor-
tunidades. 

Vacinação Antirrábica 
ocorre às quartas na Fait 

EM TIETÊ

Em Tietê, a Vacinação An-
tirrábica para cães e gatos 
ocorre no Centro de Controle 
de Zoonoses (CCZ), localizado 
no Recinto da Fait.

Na quarta, 13 de outubro, 
das 7h30 às 12 horas, haverá 
vacinação, enquanto tiver es-
toque.

Através dessa iniciativa de 
rotina, o Governo do Estado 
enviará, todo mês, uma quan-
tidade reduzida de doses e, 
assim, o CCZ fará toda quarta 

à aplicação das doses em esto-
que. Segundo o CCZ, a inten-
ção é que a população consi-
ga se programar para vacinar 
seus animais.

O CCZ esclareceu que esta 
iniciativa não representa a 
Campanha Antirrábica, que 
está cancelada, sem previsão 
de retorno. Esta vacinação de 
rotina é a única forma de po-
der atender no momento. Para 
mais informações, ligue para o 
telefone (15)3282-1480.

Município segue com o 
cadastro aberto às creches 

EM CERQUILHO

A Prefeitura de Cerquilho, 
através da Secretaria Munici-
pal de Educação e Cultura, in-
formou que desde segunda, 4 
de outubro, até o dia 10 deste 
mesmo mês realiza o cadastro 
para as creches municipais 
pelo link https://cerquilho.
quatenus.com.br/inscricao. 

As orientações deste ca-
dastro ensinam que, depois de 
acessar o link do formulário, é 
necessário preencher todos os 
campos. Ou seja, se o usuário 
tentar fazer a inscrição sem 
algum dos dados, o sistema 
mostrará qual campo falta pre-

encher, colocando-o em foco e 
o contornando com a cor azul. 

A Prefeitura ressaltou que, 
ao final do cadastro no site, 
aparecerá uma mensagem in-
formando o número do proto-
colo. 

Vale lembrar que, após as 
inscrições, os pais ou respon-
sáveis serão convocados, via 
telefone, para retirada da con-
firmação da vaga, de acordo 
com a ordem de inscrição do 
formulário eletrônico. 

Em caso de dúvida, a Secre-
taria de Educação atende pelo 
telefone (15)3384-8333.



A nova escola é dos professores Enrico Mazzer e Matheus Damião, que têm vasta experiência na área de categorias de base de grandes times

O Clube Regatas e a cidade 
de Tietê contam agora com a 
nova escola de futebol New 
Football/Aiqfome, dos pro-
prietários e professores Enri-
co Mazzer e Matheus Damião, 
que têm vasta experiência na 
área de categorias de base de 
grandes times.

No domingo, 3 de outu-
bro, foi inaugurada, oficial-
mente, a escolinha, que conta 
com três campos society, ves-
tiários e salão/bar de apoio, 
além de estar localizada no 
Centro.

O evento foi um sucesso e 
teve a participação de todas a 
categorias: Sub-7; Sub-9; Sub-
11 e Sub-13.

“É um grande prazer ver 
a criançada correr em nos-

sos campos, e também muito 
enriquecedor para nós como 
sociedade ver o futuro sendo 
escrito através do esporte!”, 
disseram Enrico e Matheus.

Vale lembrar que os trei-
nos ocorrem às terças e quin-
tas e, aos pais interessados 
em matricular seus filhos, a 
seguir constam os horários e 
contatos: a categoria Sub-13 
tem treino às 15h30; a Sub-
9 às 17 horas; a Sub-7 treina 
às 19 horas e a Sub-11 às 19 
horas.

Para mais informações, o 
contato dos treinadores En-
rico Mazzer e Matheus Da-
mião  são (15)99825-4321  ou 
(15)99731-2944. Ambos se 
formaram e jogaram na esco-
linha do São Paulo.

Mais uma prova de suces-
so da Associação Brasileira 
dos Cavaleiros de Hipismo 
Rural (Abhir) ocorreu no fim 
de semana dos dias 2 e 3 de 
outubro, na Sociedade Hípica 
de Jaú. Desta vez, foi a VI Eta-
pa do Campeonato de Salto e 
Hipismo Rural, já que a etapa 
final do Top Riders foi cancela-
da devido às chuvas.

Na ocasião, os cavaleiros e 
amazonas da Hípica Vidotto 
conseguiram ótimas classifi-
cações. Destaque para Mariana 
Franze, Ana Laura Pereira e Ri-
cardo Vidotto que venceram. 

Resultado Salto
Categoria Aspirantes (80cm)
1º lugar - Ana Laura Pereira e o 
cavalo Flash.

Categoria Nível I (90cm)
1º lugar - Mariana Franze e o 
cavalo Rafik Morab.

Resultado Hipismo Rural
Categoria Estreantes (60cm)

4º lugar - Ana Laura Pereira e o 
cavalo Flash.
Categoria Aspirantes (80 cm)
3º lugar - Mariana Franze e o 
cavalo Rafik Morab.
Categoria Força Livre (1,10m)
1º lugar - Ricardo Vidotto e a 
égua Viória Qualy.

Olaria volta aos gramados e 
vence em primeira partida

Em dezembro haverá a 
7ª Corrida “Itamar Albertini”

AMISTOSO CORRIDA DE RUA

O Máster do Olaria marcou 
sua primeira apresentação de 
2021, em seu estádio “Água de 
Pedra”, no domingo, 3 de ou-
tubro, enfrentando o Esporte 
Clube Príncipe Valente, de São 
Paulo. O placar foi de 3 a 3.

Os comandados do técnico 
José João Demarchi (Zéca), sa-
íram em vantagem no marca-
dor, mas, a equipe paulistana 
após o empate, sobressaiu. Em 
desvantagem, o Olaria teve que 
lutar a fim de obter um certo 
equilíbrio em jogo, e graças ao 

bom desempenho do volan-
te Cuba, autor de dois gols e, 
mais um de Rodrigo Cancian, 
o empate em três gols acabou 
sendo justo resultado da par-
tida. 

O Máster do Olaria jogou 
com: Rodrigo; Bi (Vermelho), 
Felix, Baiano (Alexandre), Cas-
siano (Nito); Rodrigo Cancian, 
Cuba, Emerson, Chinhão, Or-
lando e Parpani (Tuiu). 

Marcaram para o Olaria: 
Cuba (2) e Rodrigo Cancian. 

Árbitro: Felipe Caliman. 

Considerada a melhor cor-
rida do interior paulista, em 
dezembro vem aí a 7ª Corrida 
“Itamar Albertini”, em Tietê, 
com a realização dos Corre-
dores de Rua de Tietê (Ecort) 
e apoio da Secretaria de Espor-
tes Juventude e Lazer (Sejul).

A largada será do ginásio 
de esportes “Acácio Ferraz”, a 
partir das 7 horas, com apenas 
300 inscrições.

Haverá premiações por 
equipe, geral e para Tietê. A 
faixa etária masculino e femi-

nino terá medalhões de 5 em 5 
anos na geral.

Serão entregues troféus do 
1º ao 5º  lugar no geral e do     
1º ao 5º lugar para Tietê, pelo 
para masculino e feminino.

As inscrições podem ser 
feitas no runnerbrasil.com.br. 
O valor é R$30.

Vale lembrar que no do-
mingo, 31 de outubro, a Ecort 
realiza o 64º Treinão “Hen-
rique Albino”, e conta com 
a participação de atletas de 
Tietê e municípios vizinhos.
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New Football/Aiqfome inicia atividades no Regatas

Mariana Franze vence 
competição em Jaú

FUTEBOL

HIPISMO
Divulgação Clube Regatas

Divulgação Hípica Vidotto

Nova escola de futebol treina as categorias 
Sub-7, Sub-9, Sub-11e Sub-13

  

Sergio Luis de Oliveira 
Cuba (Cuba) nasceu, em 7 
de maio de 1973, em Tietê. 
É filho de Alcides de Oliveira

Cuba (in memoriam) e Terezi-
nha Noqueli de Oliveira.

Trabalha como motorista 
e representante comercial. É 
torcedor do São Paulo Futebol 
Clube.

Está casado com Andréia 
Aparecida dos Santos Cuba e 
completarão 25 anos de casa-
dos, em 11 de outubro deste 
ano. Com ela, tem a filha Mile-
na dos Santos Cuba, que cursa 
Administração. Conheceu a es-
posa através do amigo Adria-
no Sacon.

Na infância, adolescência 
e juventude, Cuba morou no 
bairro Cohab e seus melhores 
amigos (até hoje) são Rone, 
Paulo, Nenê, Fábio Siqueira, 
Adriano Sacon e Cesinha.

Como jogador, defendeu 
muitas posições, mas foi como 
meio de campo que ganhou 
destaque. Em Tietê, vestiu 
as cores do AMA, Comercial, 
Gargalo, Olaria, Santa Cruz e 
Vireal. Em Cerquilho, jogou 
pelos times do Cerquilho Atlé-
tico Clube (Galo), São Pedro e 
Usina Santa Maria (Pilon). Em 
Laranjal Paulista, foi atleta do 
Morro Vermelho e, na cidade 
de Sorocaba, jogou pelos times 
do Avenida, Barcelona e Canto 
do Rio.

Foi campeão pelo AMA, 
pelo Avenida, pelo Canto do 
Rio, pelo Gargalo, pelo Galo, 
pela Usina Santa Maria (Pilon), 
além do São Pedro e Morro 

Vermelho.
Tornou-se jogador influen-

ciado pelo seu falecido irmão 
Márcio, pelo tio Beto Cuba e 
primos. Segundo o homena-
geado, os melhores atletas da 
sua época foram Xuxa, Chi-
nhão, Quinha Cancian, Adria-
no Sacon, entre outros.

Um momento inesquecível 
vivido no esporte foi a final 
entre Gargalo e Zambianco no 
ano de 2009, em partida válida 
pela Copa Tietê. Neste dia, no 
tempo normal, houve o empa-
te por 1 a 1 e, na prorrogação, 
novamente empate. Na oca-
sião, o Gargalo foi campeão in-
victo com a melhor campanha. 
Vale registrar que o Gargalo 
completou 30 anos de funda-
ção no feriado de Sete de Se-
tembro.

Cuba sente saudades da 
época do Comercial Futebol 
Clube e de ver jogar atletas 
como Silvinho Roareli, Jurã 
Bertola, José Luiz Gregório, 
Beto Bete, Pires e Giba. Entre 
seus técnicos e presidentes ad-
miráveis, estão Carlinhos Gar-
denal, Tadeu Maldonado (in 
memoriam), Cebola Cancian, 
Walter Butignoli e Anderson 
Simão.

PIADINHA DA SEMANA - 
O funcionário resolve reclamar 
com o patrão do baixo salário:

- “Chefe, meu salário não 
está compatível com as minhas 
aptidões!”

- “Sim, eu sei! Mas não 
podemos deixá-lo morrer de 
fome!”

Onde Anda Você? Édie Honório

Fotos acervo pessoal

Sérgio Cuba joga
como zagueiro

e meio de campo

GARGALO FUTEBOL CLUBE - CAMPEÃO MUNICIPAL EM 1995
Em pé: Anderson Simão, Laércio Beloto, Gatão, Guilherme Cancian, Dimas Cancian, 

Gilberto Neto, Marcelo Canavese, Adriano Sacon, Roberto Júnior (Xuxinha),
Sérgio Luís de Oliveira Cuba e Cassiano Baldo  

Agachados: Mário, Ronivaldo Siqueira, Laércio Foresto, Rosendo Pereira,
Reinaldo Rocha, Quinha Cancian, Beleza, Adriano Comino (Didico) e Lucas

Mariana Franze representou Tietê 
e a Hípica Vidotto na competição



Perfil entrevista
Marília Clemente
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José Lorenzetti, conhecido 
também por Bepim, nasceu 
em 6 de outubro de 1920, em 
Cerquilho, da união de Assun-
to Lorenzetti e Angela Figueira 
Lorenzetti, que tiveram outros 
seis filhos: Santina, Iolanda, 
Helena, Pedro, Matheus e Wal-
divia.

Bepim é viúvo de Anesia 
Moro Lorenzetti e pai de Lour-
des, José Carlos e Angela Cris-
tina. De profissão produtor ru-
ral e pecuarista, estudou até o 
terceiro ano do Ensino Básico. 

Hoje, aos 101 anos, o jor-
nal Nossa Folha conta sobre 
a vida deste cerquilhense que, 
durante a Segunda Guerra 
Mundial, foi convocado para 
servir o Exército Brasileiro.

Bepim nasceu no bairro 
Hungria. Lá, sua família traba-
lhou na roça, especialmente na 
lavoura do café. Foi assim que 
ele viveu ajudando seus pais 
até os 20 anos.

Depois desse período, fez 
o alistamento militar e acabou 
sorteado para servir o Exérci-
to Brasileiro, sendo designado 
para o Quartel de Itu. Para ele 
foi um momento de incerte-
zas, pois, naquela época, já 
estava ocorrendo a Segunda 
Guerra Mundial e havia a pos-
sibilidade dele participar da 
mesma. Bepim permaneceu 
por 11 meses em Itu. 

Na época, mais cerquilhen-
ses estavam à serviço do Exér-
cito Brasileiro. Quando veio à 
ordem para eles serem trans-
feridos para Maceió, todos ti-
veram que passar por um teste 
para saber se encontravam ca-
pazes, física e emocionalmen-

te. Como a guerra era algo as-
sombroso, alguns preferiram 
não passar no teste, dizendo, 
por exemplo, que não enxerga-
vam direito. 

No caso, Bepim foi conside-
rado capaz, sendo o único cer-
quilhense a ir para Maceió. Na 
época, de caminhão, os con-
vocados saíram de Itu rumo a 
São Paulo. De São Paulo foram 
de trem até o Rio de Janeiro. 
Lá, ficaram 20 dias atracados 
na Baía de Guanabara esperan-
do completar o comboio com 
mais pracinhas. 

Em 4 de outubro de 1941, 

partiram no navio denomina-
do “Almirante Alexandrino” e 
foram escoltados por navios 
de guerra e aviação, até che-
garem em Recife em 12 de ou-
tubro, permanecendo no local 
por quatro dias. Posteriormen-
te, Bepim desceu de trem em 
Maceió e lá permaneceu por 
três anos. Foram 36 meses de 
disciplina rígida e comida fra-
cionada. Naquele local faziam 
operações bélicas o tempo 
todo. A ordem era que os pra-
cinhas deveriam estar prepa-
rados para a guerra. 

Durante a trajetória, até 

chegar a Maceió e também 
no retorno a Itu, Bepim e os 
demais pracinhas passaram 
por muitas dificuldades, como 
fome, dormir em cima de sa-
cas de milho, em camas sem 
colchão, embaixo de árvore. 
Foi, então, que, em 1944, o 
ministro da Guerra, general de 
Divisão, Eurico Gaspar Dutra, 
baixou um decreto afirmando 
que aqueles que tinham pres-
tado serviços ao Exército por 
um período de três a quatro 
anos seriam dispensados. For-
maram-se, então, grupos para 
o retorno e Bepim foi colocado 
no primeiro.

Assim, ele partiu de Maceió 
até Penedo (divisa do Rio São 
Francisco) e, de barcaça, foi até 
Propriá, em Sergipe, seguin-
do para Aracaju. De Aracaju, 
partiu para a Cidade Baixa de 
Salvador e, lá, subiu de Ele-
vador Lacerda para a Cidade 
Alta, onde teve a oportunida-
de de visitar a igreja do Nosso 
Senhor do Bonfim. Ficou em 
Salvador por quatro dias e, 
depois, seguiu até Cachoeira, 
Brumado, Atalaia, Montes Cla-
ros, Rio de Janeiro, São Paulo 
e, finalmente, Itu, onde foi 
dada a baixa no seu Certifica-
do de Reservista.

Bepim retornou a Cerqui-
lho em 1945. Na época, não 
houve manifestações. Na ver-
dade, servir o Exército era 
como se fosse dever do cida-
dão. Em 1946, conheceu sua 
falecida esposa Anesia Moro 
em uma festa em Hungria. 
Namoraram três anos e, poste-
riormente, se casaram. Foram 
22 anos de amor, companhei-

Cerquilhense de 101 anos, nascido no bairro Hungria, é a memória viva de uma importante página da história brasileira e mundial

Conheça quem é José Lorenzetti, o Bepim

Este pracinha serviu o Exército Brasileiro, 
sendo designado para o Quartel de Itu
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BATE-PAPO

LÁ NO PASSADO

O TBT de hoje é...

O #tbtNossaFolha desta 
edição traz uma foto do casa-
mento dos proprietários da 
Thatimalhas, Joana Daniel e 
Carlos Roberto Daniel (Rega-
tá), onde eles aparecem com 
a avó Adelaide, a nona Ange-
lina e o nono Virgílio.

Vale lembrar que Joana 
e Regatá se uniram em ma-
trimônio em uma tarde de 4 
de setembro de 1982. Desta 
união, nasceram Thiago e 
Thaís, que lhes deram os ne-
tos Ícaro, Davi e João.

Joana é filha de João Batis-
ta Barbosa da Silva e Cassilda 
Marcuz da Silva. Já Regatá é 

filho de Athayde Daniel e Do-
ralice Lucheta Daniel.

No religioso, foram padri-
nhos: Antonia Maria Bufon 
Gaiotto e Júlio Gaiotto; Vera 
Maria e José Ricardo Campos 
Toledo; Mary Adelaide Mar-
cuz e Ary Batistuzzo; Claude-
te Daniel e José Carlos Rodri-
gues Vieira; Doralice Lucheta 
Daniel e Landone Baccili Da-
niel, Elza Iusif Santarém e 
Milton Santarém.

Após a cerimônia, os noi-
vos recepcionaram convida-
dos na Recreativa, de onde 
seguiram em viagem de lua 
de mel para Serra Negra.

Acervo Nossa Folha

Marília Carolina da Silva Clemente, filha de Maria Lima da Sil-
va e Marcos Miranda Clemente, nasceu, em 24 de setembro de 
1994, em Cerquilho. 

Formada em Comércio Exterior pela Fatec Itapetininga, hoje, 
vive como intercambista e Au Pair nos Estados Unidos.

Eu sou?  Depende de quem pergunta! Para muitos, eu sou 
a filha da professora Maria Lima. Para outros, eu sou a prima,  
amiga, sobrinha, nega que mora no exterior. Mas para mim, eu 
sou uma mulher de 27 anos que busca todos os dias fazer a vida 
valer a pena. 

Sinônimo de beleza? Aceitar ser quem você é! Sinônimo de 
beleza é o que você acha belo. 

Cantor e cantora? Não sou uma pessoa que tem cantores fa-
voritos! Eu gosto muito de música e, no momento, estou ouvindo 
muito as músicas da Luísa Sonza. 

Ator e atriz? Gosto muito dos trabalhos do Tom Hiddleston 
e da Jennifer Aniston. 

Sonho? Poder conhecer pelo menos um país de cada conti-
nente e aprender mais duas línguas (mandarim e alemão).

Amor? Para mim significa força, motivação e coragem. Por 
amor eu estou onde estou e, por amor, eu volto para casa.

Solidão? É liberdade! Um dos processos mais valiosos que 
aprendemos no intercâmbio é valorizar a própria companhia, e é 
incrível amar os momentos com vocês mesmo. 

Deus? Fortaleza, de onde vem minha coragem e onde eu agra-
deço todos os pequenos milagres da minha vida.

Religião? Católica, mas adora aprender sobre as outras.
Filme? Qualquer um da Disney.
Sonho de consumo? Ter uma casa grande, com um quintal 

enorme e cheia de cachorros. 
Defeito? Teimosia. 
Qualidade? Persistência.
Lugar? Paris, sem dúvida alguma, é o meu lugar no mundo.
Lazer? Um bom filme ou uma viagem. 
Qual o livro de cabeceira? No momento Harry Potter! Come-

cei a reler meus livros favoritos da infância e adolescência, só 
que em inglês. 

Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Se eu pudesse 
realizar o primeiro sonho de infância, seria arqueóloga. Sempre 
adorei história, e só a possibilidade de encontrar um artefato his-
tórico no Egito, por exemplo, me deixava extremamente interes-
sada. 

Momento da vida para repetir? Viajar de avião! Eu adoro ver 
o céu! 

Alegria? Ver as pessoas que eu amo felizes. 
Tristeza? Não poder estar perto dessas pessoas quando elas 

precisam de mim.
Decepção? Não ter feito coisas que eu queria por medo da 

opinião alheia.
Receita contra o tédio? Música bem alta e dançar como se 

não tivesse ninguém olhando. 
Tem saudades do quê? Do domingo com a minha família. 
Amizade é? Parceria e um bom ombro pra chorar. 
Um(a) amigo(a) especial? Camila Simão, mas eu tbm não po-

deria deixar de citar as minhas queridas amigas Alyne, Cibele e 
Pamela. 

Palavra que riscaria do vocabulário? Covardia.
Ídolo? Não sei, Jesus! Não sei a resposta certa para esse tipo 

de pergunta.
Frase? “É justo que muito custe o que muito vale” - Santa 

Teresa d’Avila.
Nota dez para: os médicos e enfermeiros no Brasil. 
Nota zero para: os políticos que deixaram o País da maneira 

que está.
Um grande homem ou uma grande mulher? Minha mãe, 

com certeza, é a mulher mais guerreira e forte que eu conheço.
Planos para o futuro? No momento, só me planejar para o 

meu casamento. Falta um ano, , mas já estou ansiosa.
Recado? Jamais desista dos seus sonhos, por mais distante 

que pareçam estar. Parece difícil, por muitas vezes impossível, 
mas não perca a fé que dias melhores virão.

DE 9 A 15 DE OUTUBRO

FARMAPONTE (15)3282-2067

Desabafo de um cão abandonado
ESPAÇO ABERTO

Por Lourdes Araci Pizzol Grigolon

Eu era um cãozinho bo-
nito, de pêlos longos, olhos 
grandes, beleza única. Meus 
donos me compraram em uma 
dessas lojas onde estão expos-
tos cães de todas as raças. Fui 
para a casa dos meus donos, 
em um carro luxuoso. Acre-
ditava que ia ter um lar, com 
isso, me senti um rei.

Chegando lá, já tinha uma 
casinha preparada especial-
mente para mim. No mesmo 
local, uma criança me aguar-
dava ansiosa e foi logo me afa-
gando carinhosamente. Que 
delícia! Eu pensava comigo 
mesmo: “esta é a vida que eu 
pedi a Deus”.

Comia a melhor ração. No 
frio, tinha cama fofa com co-
bertor e, no calor, lugar areja-
do, sombra e água fresca. Pas-
seava de carro todas as tardes. 
Nunca me deixavam sozinho!

Mas, como nesta vida tudo 
se acaba e o que é bom dura 
pouco, cresci e me tornei um 
belo cão, porém, de porte gran-
de. A criança da casa também 
cresceu e já não tinha carinho 
comigo. Os donos da casa já 
me expulsavam de dentro de 
casa. Nem na porta da cozinha 

eu podia mais ficar. Eles di-
ziam: “este cão está se tornan-
do insuportável”. Eu me sentia 
muito triste, porque os amava 
e não entendia porque se com-
portavam assim comigo.

Passear de carro nunca 
mais fui.  Quando me aproxi-
mava do veículo, minha dona 
dizia: “nem pense que você 
vai entrar no carro para riscar 
e sujar o estofado”. Assim, eu 
me afastava na maior tristeza 
e ia para um canto qualquer.

Em uma tarde nublada, 
meu dono me disse: “venha, 
seu grandalhão! Você não quer 
andar de carro?”

Eu, então, mais que depres-
sa, corri para o carro e meu 
dono saiu em disparada da 
cidade. Pegamos uma estrada 
de terra, andamos quilôme-
tros,  até que entramos em 
uma estrada, onde ao redor 
havia uma mata cerrada. Já  es-
tava escurecendo! De repente, 
em um lugar ermo, ele parou 
o carro e disse em tom bravo:  
“desce! Estou falando desce!” 
Eu sem saber da minha triste 
sorte, desci daquele carro e, 
nesse momento, ele deu par-
tida rápida e eu fiquei. Tentei 

correr atrás para segui-lo mas, 
em vão, ele havia sumido, 
deixando-me ali abandona-
do. Fiquei naquele lugar até o 
amanhecer. Olhava de um lado 
para outro e não via ninguém.
Andei, andei, estava exausto, 
sentia fome e sede.

De repente, avistei uma 
casa e, pensei comigo, “quem 
sabe eu não vou arrumar um 
novo lar. Mas quando estava 
me aproximando a dona da 
casa gritou! “vai embora daqui 
seu cão vagabundo! Talvez, 
você tenha até uma doença e 
transmita para a gente!”

Assim, fui tocado dali com 
várias vassouradas. Cabisbai-
xo, pude ver como o coração 
do ser humano é mau quando 
se refere a nós, animais, que 
também fomos criados por 
Deus. Faminto e sedento, an-
dei, andei muito quando ouvi 
risos e gritos de crianças. De 
repente, avistei uma escola no 
meio de um canavial. Fraco e 
abatido, pensei; “ah, crianças! 
Quem sabe elas me acolhem e 
me dão um pedaço de pão”.

Que nada! Como um bando 
de abelhas ferozes me apedre-
jaram, deixando-me mancando 

e, em uma das pernas, muitos 
ferimentos. Como as crianças 
puderam fazer isso comigo 
se Jesus disse um dia: “Vinde 
a mim as crianças, porque de-
las é o reino de céu”! Será que 
Jesus de lá do céu aprovaria a 
atitude dessas crianças?

Será que seus pais não as 
ensinaram que devemos amar 
os animais e não maltratá-los? 
E, assim fui me retirando dali 
e, em poucos dias, sem comer 
e sem beber, sem forças para 
me sustentar em pé, fiquei ali 
embaixo de uma árvore até 
que, sem água e sem alimento, 
me tornei cadavérico, cheio de 
feridas e mau cheiroso, pois 
vermes estavam tomando con-
ta do meu corpo.

Pedi ao Criador que viesse 
me buscar, mas fiz uma súpli-
ca a Deus para que proteges-
se as pessoas que cuidam dos 
animais.

E, assim em meus últimos 
momentos, eu vi Jesus envolta 
numa nuvem e São Francisco, 
ao seu lado, aliviando assim 
todo meu sofrimento.

Triste, né? Pois é! Abando-
nar um animal é um ato de co-
vardia. Jamais faça isso!

rismo, cumplicidade e fideli-
dade, o que resultou no nasci-
mento de três filhos. 

Infelizmente, em 1971, aos 
48 anos, Anesia veio a falecer, 
o que causou uma dor incon-
trolável para Bepim e família. 

A decisão de não optar por um 
novo casamento foi exatamen-
te pelo amor que sentia pela 
esposa. Esse sentimento fez 
com que o viúvo seguisse sua 
vida e assumisse, sozinho, a 
educação dos filhos.

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



Santa Casa de Tietê auxilia 
grupo de gestantes
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COVID-19

A Vino di Vita tem as melhores opções em vinhos, 
espumantes e acompanhamentos, além de

muitas promoções. E podemos levar até você. 
Entrega para Tietê e Cerquilho (sujeito a taxa). 

Solicite nosso cardápio digital pelo

(15) 99638-8641.

TODOS OS DIAS COMBINAM 
MUITO COM VINHO

Vale lembrar que no município a imunização ocorre nas dependências do ginásio “Acácio Ferraz”, na Nova Tietê

Tietê imuniza população hoje, quarta e quinta
Divulgação

Conforme o cronograma 
de imunização, a Secretaria de 
Saúde e Medicina Preventiva 
de Tietê anunciou que haverá 
vacinação hoje, 8 de outubro, 
assim como na quarta e quin-
ta, 13 e 14 de outubro.

Nesta sexta, 8 de outubro, 
terá a antecipação da segunda 
dose da Pfizer para todos que 
tomaram a primeira imuniza-
ção até 13 de agosto ou são 
faltosos. Hoje, o horário será 
das 8 às 12 horas para os nas-
cidos de janeiro a junho e, das 
13 às 16 horas, para os nasci-
dos de julho a dezembro.

Na quarta, 13 de outubro, 
das 8 às 12 horas, será dia 
de repescagem da primeira 
dose para quem tem 18 anos 
ou mais e, ainda, não tomou a 
vacina. Neste mesmo dia, das 
13 às 16 horas, ocorrerá a re-
pescagem da segunda dose da 
Coronavac para aqueles que 
receberam a primeira imuni-
zação até 15 de setembro ou 
faltosos.

Na quinta, 14 de outubro, 
das 8 às 16 horas, haverá a an-
tecipação da segunda dose da 
Pfizer para aqueles que rece-
beram a primeira imunização 
até 19 de agosto ou faltosos.

Também na quinta, dia 14, 
será aplicada a terceira dose 
para todos os profissionais da  
Saúde que já completaram seis 
meses da segunda dose. Neste 
caso, é necessário apresentar 
RG, CPF, carteirinha de vacina-
ção da covid-19 e documento 
que comprove a vinculação ati-
va do trabalhador com o servi-
ço da Saúde ou a apresentação 
de declaração emitida pelo 

serviço da Saúde.
Ainda na quinta, dia 14, ha-

verá a repescagem da primeira 
dose para os adolescentes de 
12 a 17 anos e para aqueles 
que fizeram o cadastro por 
meio do link até ontem, 7 de 
outubro, às 12 horas. 

Vale lembrar que a imuni-
zação ocorre no ginásio “Acá-
cio Ferraz”, na Nova Tietê. 
Pede-se que seja feito o pré-ca-
dastro no site https://vacinaja.
sp.gov.br/ e apresente cópia 
do comprovante de endereço 
e do CPF.

Em Cerquilho, hoje, 8 de 
outubro, das 7h30 às 11h30 e 
das 13 às 15 horas, a Secretaria 
Municipal de Saúde imunizará 
idosos com 60 anos ou mais 
com a terceira dose, além de 
gestantes e puérperas até 45 
dias pós-parto com a segunda 

dose, assim como será vacina-
do quem já recebeu a primeira 
dose da Coronavac em 5 de se-
tembro ou antes.

Pede-se a apresentação de 
cópia de documento pessoal 
com foto e CPF e do compro-
vante de residência.

Os novos locais de vaci-
nação são os seguintes: UBSF 
Centro; UBSF Di Nápoli; e UBSF 
Parque Alvorada.

No município de Jumirim, 
nesta sexta, 8 de outubro, das 
7h30 às 11 horas e das 12 às 
13h30, na Secretaria Municipal 
de Saúde, haverá imunização 
antecipada da segunda dose 
da Pfizer para quem foi imuni-
zado nos dias 8 e 9 de agosto 
deste ano.

VACINÔMETRO - Tietê, 
Cerquilho, Laranjal Paulista e 
Jumirim seguem com a imuni-

zação contra a covid-19. 
Até ontem, 7 de outubro, 

somando todo o público-alvo, 
em Tietê já tinham sido aplica-
das 58.481 doses; em Cerqui-
lho, o número era de 69.877 
vacinados; em Laranjal Paulis-
ta, 41.672; e, em Jumirim, so-
mavam 5.018 imunizados. 

Vale constar que estes 
dados foram publicados na 
página do Vacinômetro do 
Governo do Estado. É impor-
tante ressaltar, ainda, que es-
tes números relacionados aos 
municípios paulistas podem 
ser acompanhados no site va-
cinaja.sp.gov.br/vacinometro.

BOLETINS - Novos núme-
ros relacionados à covid-19 
foram divulgados pelas Se-
cretarias de Saúde de Tietê, 
Cerquilho, Jumirim e Laranjal 
Paulista. 

Até ontem, 7 de outubro, 
Tietê registrava 4.092 casos 
confirmados, sendo 3.966 
curados e 12 em recuperação, 
além de 114 óbitos. 

Já Cerquilho acumulava 
até esta quinta, 7 de outubro, 
6.632 casos confirmados, 
6.314 curados e 154 em recu-
peração. O número de mortes 
era de 161 óbitos.

Em Jumirim, até quarta, 6 
de outubro, os casos confirma-
dos de covid-19 somavam 602 
pessoas positivadas, tendo 
594 curadas, uma pessoa em 
isolamento e oito óbitos.

Já a cidade de Laranjal Pau-
lista registrava até quarta, 6 de 
outubro, 5.495 casos confir-
mados, com 5.343 pacientes 
curados, 35 em recuperação e 
117 óbitos.

Na quinta, 14 de outubro, será aplicada a 
terceira dose para todos os profissionais da Saúde 

FAC realiza simulado de cúpula da 
Organização dos Estados Americanos

Fotos divulgação

A Faculdade Cerquilho (FAC) promoverá no sábado, 30 
de outubro, o Simulado da Organização dos Estados Ame-
ricanos (OEA).

O evento irá simular uma discussão da cúpula diplomá-
tica da Organização dos Estados Americanos (OEA). Com a 
participação de alunos e professores, simulado visa instigar 
os participantes a desenvolver argumentos bem estrutura-
dos, soluções inovadoras, ampliar a visão sobre a  conjun-
tura internacional atual e fortalecer a conscientização po-
lítica.

O tema a ser debatido na primeira edição está em con-
sonância com a conjuntura instaurada com a pandemia 
de covid-19. Diante da emergência em criar um espaço de 
consciência e discussão sobre esse assunto, o simulado irá 
discorrer sobre “As vacinas contra covid-19 e os Direitos 
Humanos”. 

Os tópicos a serem discutidos envolvem: acesso às va-
cinas e serviços de saúde; distribuição de vacinas e as par-
ticularidades dos grupos em situações de vulnerabilidade; 
acesso à informação e combate às informações inadequa-
das; e cooperação internacional.

Serão 11 delegações presentes (Argentina, Brasil, Cana-
dá, Chile, Colômbia, EUA, México, Paraguai, Peru, Uruguai, 
Venezuela), formadas por docentes e discentes do Ensino 
Superior ou/e Médio. Para inscrição, basta acessar o formu-
lário https://forms.gle/s63quoDhCFmVTNJv7.

A simulação da OEA sserá realizada no sábado, 30 de 
outubro deste ano de 2021, no anfiteatro da Faculdade 
Cerquilho, que está localizada na avenida Prefeito Antônio 
Souto, 191, no Jardim Itália. Vale destacar que as atividades 
ocorrerão no horário das 9 às 13 horas, com intervalo de 
15 minutos.

Evento irá simular uma discussão da cúpula diplomática da Organização dos Estados 
Americanos (OEA)

ORIENTAÇÕES

Na quarta, 29 de setembro, 
na Santa Casa de Misericórdia 
de Tietê, ocorreu o primeiro 
encontro do Grupo de Gestan-
tes do ano de 2021. 

Iniciativa tem o intuito de 
possibilitar a troca de experi-
ências e busca construir um 
diálogo aberto sobre as dúvi-
das e receios das gestantes e 
futuras mães.

Para a Santa Casa, ouvir e 
ajudar a entender os proces-
sos da gestação, parto, puerpé-
rio e amamentação é oferecer 
uma assistência humanizada, 
o que permite ampliar a rede 

de apoio para uma maternida-
de mais tranquila e segura.

Após o encontro, as gestan-
tes visitaram a Maternidade lo-
cal e conheceram a estrutura 
física e a rotina do local, des-
de o momento que dão entra-
da para o parto até a sala PPP 
(pré-parto, parto e pós-parto) 
e todo trabalho desenvolvido 
pela equipe.

A entidade tieteense agra-
dece e convida todas as ges-
tantes do município a parti-
ciparem do cronograma de 
encontros mensais na Santa 
Casa de Tietê.

Iniciativa busca humanizar a assistência e ampliar 
a rede de apoio

Divulgação SCT



Sexta-feira, 8 de outubro de 2021 9jornalnossafolha.com.br

ANIVERSARIANTES

O marido Neto, a filha 
Lara e família enviam 
os parabéns para Ana 

Paula, que aniversariou 
na terça, 5 de outubro

Aglaunice Grando 
receberá as felicitações 

dos familiares e dos 
amigos nesta sexta, 

8 de outubro

A irmã Zelinda e toda a 
família cumprimentam 
Angelina Gasparim pelo 
aniversário nesta sexta, 

8 de outubro

Flaviana Pasquotto 
aniversaria nesta sexta, 
8 de outubro, ao lado do 
marido Djalma Cestarioli 

e dos familiares

Bolo de hoje, dia 8, será 
para Josi Reginato que 
festejará com os pais 

Vilma e Paulo, os irmãos 
e as sobrinhas

Lucinda Brunheroto Bet 
ganha beijos do marido 
João Pedro e dos filhos 
Ana Laura e João Paulo 

hoje, 8 de outubro

Luciana Leardini celebra 
aniversário junto do 

marido, da filha e dos 
familiares nesta sexta, 

8 de outubro

Maria Clara Pasquotto 
Sanches faz três anos 
hoje, dia 8, junto dos 

pais Ana Luiza e Jeison 
e do irmão Miguel

Naldo Rodrigues rasga 
folhinha nesta sexta, 8 
de outubro, ao lado da 
esposa Rafaela e das 

filhas Raissa e Heloísa

Odair Coan receberá 
os cumprimentos da 

esposa, dos filhos, dos 
netos e das noras nesta 

sexta, 8 de outubro

Rafael Assis assopra 
velinhas nesta sexta, 

8 de outubro, na 
companhia da esposa 

Aline e da família

Brinde de hoje, dia 8, 
será para Tu Zambianco, 

que recebe o carinho 
da esposa Léia, da filha 
Luiza e dos familiares

A esposa Carmen e os 
filhos Maria e João Paulo 
parabenizam Alessandro 
Moreira de Souza neste 
sábado, 9 de outubro

Anabete Rodrigues de 
Paula assopra velinhas 
amanhã, 9 de outubro, 

na companhia do marido 
Baltazar e dos filhos

Bolo deste sábado, 9, 
será para Carlinhos 

Labareda, que festeja o 
aniversário com a esposa 

Karin e as filhas

Edeson Grando receberá 
as felicitações da esposa 

Sônia e dos filhos 
Stefanie e Angelo neste 

sábado, 9 de outubro

Fernando Gaiotto muda 
de idade neste sábado, 
9 de outubro, e ganha 
beijos e abraços dos 

filhos e dos familiares

Francisco Cesar Gaiotto 
celebra mais um ano de 

vida neste sábado, 9, 
com a esposa Vera, a 

filha Gabi e a mãe Maria

João Cacocci (Frisco) 
rasga folhinha neste 

sábado, 9 de outubro, 
na companhia da esposa 

Érica e da filha Letícia

Lorena Tomazela Miguel 
completa 14 anos neste 
sábado, 9 de outubro, 
ao lado dos pais Flávia 
e Fábio e dos irmãos

Luís Anacleto Lemes 
festeja aniversário neste 
sábado, dia 9, e a esposa 

Maria José Servelin 
Lemes na quarta, dia 13

Paulo Sérgio Morelli 
ganha beijos e abraços 
da esposa Nelma e dos 
filhos Bianca e Gabriel 
amanhã, 9 de outubro

A esposa Stéfany e os 
filhos Fabianny e Donato 

parabenizam Rogério 
Gaiotto pela nova idade 
amanhã, 9 de outubro

Robson Albino Júnior 
completa 20 anos neste 

sábado, dia 9, junto 
da mãe Luciane, da tia 

Sarah e da avó Cris



Rosiene Cavalcante 
Padilha rasga folhinha 
amanhã, dia 9, ao lado 
do marido Luís Carlos e 

do filho Luís Gustavo

Sidnei Rapete celebra 
mais um ano amanhã, 
dia 9, e brinda a data 
especial com a esposa 
Ana e o filho Guilherme

Silvana Couto assopra 
velinhas neste sábado, 

9 de outubro, na 
companhia dos filhos 

Camila e Gian e família

Anderson Zaia troca de 
idade neste domingo, 
10 de outubro, junto 

da filha Laura, dos pais 
e dos familiares

Carlos Alberto Pogi 
(Poginho) aniversaria 
neste domingo, dia 10, 
e recebe o carinho dos 
filhos Bruno e Lucas

Enrico Sabadin completa 
quatro anos neste 

domingo, dia 10, ao lado 
dos pais Tatiane e Celso

e de toda a família

Silvana Cattai reúne 
as filhas, os pais e o 

namorado para festejar 
aniversário neste 

domingo, 10 de outubro

Thiago Rodrigues vai 
assoprar velinhas neste 

domingo, dia 10, na 
companhia da esposa 
Barbara e das filhas

Adriana Mathias Bellotto 
rasga folhinha na 

segunda, 11 de outubro, 
na companhia do marido 

Tuto e dos filhos

André Bete comemora 
aniversário na segunda, 

11 de outubro, e a 
esposa Yara Tavares na 
próxima quinta, dia 14

Enrico Negrão Poggi 
completa 17 anos na 

segunda, 11 de outubro, 
e recebe os parabéns dos 

familiares e amigos

O brinde desta segunda, 
11, será para Fernando 
Cirielli, que festeja com 
a esposa Elisângela e as 

filhas Júlia e Giovana

Mariana Spezzoto brinda 
nova idade na terça, 

12 de outubro, e ganha 
beijos e abraços dos 

pais e dos amigos

Renata Giriboni celebra 
mais um ano na terça, 

12 de outubro, na 
companhia do marido, 
dos filhos e da família

Rosilaine Brugneroto 
aniversaria no feriado da 
terça, dia 12, ao lado do 
marido Dino, do filho e 

dos familiares

Thomás Bortolaso 
Simonetti faz 15 anos 

na terça, dia 12, e recebe 
o carinho dos pais, da 

irmã e de toda a família

A escritora tieteense 
Cristina Porto comemora 

aniversário e recebe 
os nossos parabéns na 
quarta, 13 de outubro

Edi Persone será 
festejada pelo marido 
Pedro, pelas filhas e 

pela netinha na próxima 
quarta, 13 de outubro

A esposa Rosa Maria e 
filhos William e Gustavo 

parabenizam Edgard 
Pakes pelo aniversário 

na quarta, 13 de outubro

Juliana Mouro assopra 
velinhas com o marido 
Arnaldo e os filhos João 

Pedro e Bruna na quarta, 
13 de outubro

Lucas Leite, filho de 
Sinésio e Luana, faz 13 

anos na quarta, dia 13, e 
o irmão Miguel completa 

sete anos no dia 14

Brinde da quarta, 
dia 13, será para Luciana 
Rodrigues, que vive em 
Portugal, e receberá o 

carinho da família

Malu Bacili rasga 
folhinha na quarta, 13 de 
outubro, na companhia 
do marido Álvaro, dos 
filhos e dos familiares

Marisa Pilon apaga 
velinhas na quarta, 13 
de outubro, e festeja a 
data entre a família e o 

namorado Márcio

Giulia Piovezane Furian, 
filha de Vitor Gustavo e 
Maria Regina, festeja 14 

anos neste domingo, 
dia 10, com a família

Julia Tambucci Tedeschi, 
filha de Carolina e 
Eduardo e irmã da 

Mariana, faz nove anos 
neste domingo, dia 10

Luiz Laccalendola 
aniversaria neste 

domingo, dia 10, junto 
da esposa Ale, dos filhos, 
da mãe e dos familiares

Brinde deste domingo, 
10 de outubro, será 

para Odair Pizzol, que 
receberá os parabéns 
da esposa e dos filhos

A esposa Valéria, a filha 
Ana Laura e familiares 

cumprimentam Reynaldo 
Biscaro pelo aniversário 
neste domingo, dia 10

Sergio Flora receberá 
os parabéns da filhas 

Lecticia e Ana Luiza, dos 
pais e das irmãs neste 

domingo, 10 de outubro

Felipi Cuan Sanches, 
filho de Regiane e 

Fernando, faz seis anos 
na terça, 12 de outubro, 

com os familiares

Geraldo Colodeto 
troca de idade na terça, 
12 de outubro, e festeja 

a data com a esposa 
e os familiares

Júlia Catto Bonadia será 
festejada pelos pais 

Denise e Rogério, pela 
irmã Bia e pela família 

na terça, dia 12

Os gêmeos Lucas e Laura Tedeschi Grando 
completarão três aninhos no feriado da terça, 12 de 
outubro, ao lado dos pais Eliana e Robson, dos avós 

e dos familiares. Recebam dos amigos do jornal 
NOSSA FOLHA os parabéns especiais!

Lídia Aparecida França 
assopra velinhas na 

terça, 12 de outubro, 
junto do marido Kleber, 

da filha Sofia e familiares

A esposa Tayara e os 
filhos Fernando e Eliza 

parabenizam Flavio 
Ruy pelo aniversário na 
segunda, 11 de outubro

Ivonete Sousa Campos 
festeja nova idade na 

segunda, 11 de outubro,
com o marido Toninho e 
os filhos Neto e Bruno

Marina Fabri Olyntho 
ganha beijos dos pais 

Ana Carolina e Duda, do 
irmão Felipe e família 

na segunda, dia 11

Paulo Foltran aniversaria 
na segunda, dia 11, ao 
lado da esposa Mary, 
da filha Sophia e dos 

familiares de Cerquilho

Bruno Roma de Camargo, 
filho da dra. Raquel e 
Fábio, completa nove 
anos na terça, dia 12, 
junto de toda a família

Carla Zaia assopra 
velinhas na terça, dia 12, 
na companhia do marido 

Dingue e dos filhos 
Marina e Didi

ANIVERSARIANTES
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BODAS

Mônica e 
Renato

Mara e
Jardel

Célia e
João

Eric e
Samira

Renata e 
Guilherme

André e 
Roberta

Cuba e 
Andréia

André e 
Celina

Daiani
e Jenu

Julio e
Juliana

Silvia e 
Claudio

Regiane e 
Fernando

Alessandra e
Tonela

Bruno e 
Patrícia

Adão e
Sônia

Thaís Luizi e 
Luiz Henrique

Mariana e 
Thiago

Alison e
Katia

Em Tietê, Mônica Ribeiro 
Rosa Amadio e Renato Ama-
dio Brandolize comemorarão  
10 anos de matrimônio nesta 
sexta, 8 de outubro, com o fi-
lho Leonardo e familiares. 

O pessoal do jornal Nossa 
Folha envia as felicitações pe-
las Bodas de Esmeralda!

Em Tietê, Mara Ghiraldi e 
Jardel da Silva festejarão 22 
anos de casados neste sábado, 
9 de outubro, na companhia 
do filho Gustavo e família.

Recebam da equipe do jor-
nal Nossa Folha as felicitações 
pelas Bodas de Turmalina Bi-
color!

Em Tietê, Célia Regina Car-
niel Nunes e João Nunes cele-
brarão 34 anos de união neste 
domingo, 10 de outubro, junto 
dos filhos João Victor e Iule e 
dos familiares.

O jornal Nossa Folha para-
beniza o casal pelas Bodas de 
Espodumênio!

Em Cerquilho, Eric Biagioni 
e Samira Costa Grando Biagio-
ni brindarão 13 anos de ma-
trimônio neste domingo, 10 
de outubro, ao lado das filhas 
Maria e Helena e família.

A equipe do jornal Nossa 
Folha cumprimenta o casal pe-
las Bodas de Ágata!

Em Tietê, Renata Pelegrini 
e Guilherme Marcon festejarão 
seis anos de casamento neste 
domingo, 10 de outubro, com 
os filhos Valentina e Guilher-
me e familiares. 

Seguem do jornal Nossa 
Folha as felicitações pelas Bo-
das de Peridoto!

Em Tietê, André Catto e 
Roberta Landucci completarão 
18 anos de amor e cumplicida-
de na segunda, 11 de outubro, 
e receberão o carinho do filho 
Leonardo e família. 

O pessoal do Nossa Folha 
envia os parabéns pelas Bodas 
de Quartzo Rutilado!

Em Tietê, Sérgio Luís de 
Oliveira Cuba e Andréia Apa-
recida dos Santos Cuba come-
morarão 25 anos de matrimô-
nio na segunda, 11 de outubro, 
com a filha Milena.

O pessoal do jornal Nossa 
Folha envia as felicitações pe-
las Bodas de Prata!

Em Cerquilho, André Bar-
ros e Celina Barros festejarão  
31 anos de casados na terça, 
12 de outubro, na companhia  
das filhas Caroline e Camila, 
do genro Dênis e do neto. 

Recebam da equipe do jor-
nal Nossa Folha as felicitações 
pelas Bodas de Hiddenita!

Em Cerquilho, Daiani Me-
neguim e Jenualdo da Silva 
(Jenu) celebrarão oito anos de 
união na terça, 12 de outubro, 
junto do filho Arthur e da fa-
mília. 

O jornal Nossa Folha para-
beniza o casal pelas Bodas de 
Rubelita!

Em Tietê, Julio Cesar Jua-
rez Amorim e Juliana Molina 
Florian brindarão dois anos de 
matrimônio na terça, 12 de ou-
tubro, ao lado da filha Isabella 
e familiares. 

Os amigos do Nossa Folha 
cumprimentam o casal pelas 
Bodas de Topázio Azul!

Em Itu, Silvia Búffalo e 
Claudio Rissardi festejarão 
oito anos de casamento na ter-
ça, 12 de outubro, e receberão 
os parabéns do filho Vicenzo e 
da família. 

Seguem as felicitações do 
jornal Nossa Folha  pelas Bo-
das de Rubelita!

Em Tietê, Regiane Cuan 
Sanches e Fernando Lopes San-
ches comemorarão 14 anos de 
matrimônio na quarta, 13 de 
outubro, com os filhos Flavia e 
Felipi e a família. 

O pessoal do jornal Nossa 
Folha envia as felicitações pe-
las Bodas de Quartzo Rosa!

Em Cerquilho, Alessandra 
Scudeler e Antônio Scudeler 
Filho (Tonela) completarão 
dois anos de amor e cumplici-
dade na terça, 12 de outubro, 
junto da família e dos amigos. 

O pessoal do Nossa Folha 
envia os parabéns pelas Bodas 
de Topázio Azul! 

Em Tietê, Bruno Rapete 
Consorte e Patrícia Paula Lau-
renti festejarão três anos de 
casados na próxima quarta, 13 
de outubro, na companhia dos 
familiares. 

Recebam do jornal Nossa 
Folha  as felicitações pelas Bo-
das de Green Gold!

Em Cerquilho, Adão Bosco 
Bueno e Sônia Brizotti Bueno 
celebrarão 48 anos de união 
na quinta, 14 de outubro, jun-
to dos filhos Adriano, Vanessa, 
Ricardo, Alex e Anderson e da 
família. O jornal Nossa Folha  
parabeniza o casal pelas Bodas 
de Olho de Gato!

Em Cerquilho, Thaís Lui-
zi Landucci e Luiz Henrique 
da Silva brindarão 10 anos de 
matrimônio na quinta, 14 de 
outubro, ao lado dos filhos Va-
lentina e Luiz Henrique. 

O jornal Nossa Folha cum-
primenta o casal pelas Bodas 
de Esmeralda!

Em Tietê, Mariana Vire e 
Thiago Giovanetti Vicentin fes-
tejarão 21 anos que estão jun-
tos na quinta, 14 de outubro, e 
receberão os parabéns do filho 
João Pedro e familiares.

Seguem as felicitações do 
jornal Nossa Folha pelas Bo-
das de Indicolita!

Em Cerquilho, Alison Ca-
margo Pacheco e Katia Mota 
completarão quatro anos de 
amor e cumplicidade na quin-
ta, 14 de outubro, na compa-
nhia dos filhos da Katia, Lethi-
cia e Andrey. O Nossa Folha 
envia os parabéns pelas Bodas 
de Cristal De Rocha!
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Paula Campos celebra 
mais um ano de vida na 

quarta, 13 de outubro, ao 
lado do marido dr. Pedro, 

dos filhos e familiares

Ricardo Barbosa muda 
de idade na próxima 

quarta, 13 de outubro, 
junto de toda a família. 

Receba os parabéns!

O marido Corvizzi, os 
filhos Gabi e Pedro e 
familiares felicitam 

Rosa Maria Anacleto na 
próxima quarta, dia 13

Rodrigo Viegas fica mais 
velho na quarta, dia 13, 
na companhia da esposa 
Priscila, dos filhos Alice 
e Samuel e da família

Sandra Brandolise faz 
aniversário na quarta, 

13 de outubro, e o 
marido Sidney Bertola 

troca de idade no dia 16

Daido Bacili aniversaria 
na quinta, dia 14, junto 
da esposa Luciane, das 

filhas Laura e Luísa 
e dos familiares

Os filhos e familiares 
parabenizam Letícia 

Ballardini por mais um 
ano de vida na próxima 
quinta, 14 de outubro

Maria Cristina Matias 
faz a festa na quinta, 

dia 14, ao lado do marido 
Arnaldo, da filha, dos 

netos e do genro

Maria Marcon rasga 
folhinha na quinta, 
14 de outubro, na 

companhia dos pais Dila 
e Danilo e da família

Raul Celso Torrezan 
celebra aniversário na 
quinta, 14 de outubro, 

com a filha Isabela, 
familiares e amigos

Stella Baccili Forlevize 
vai trocar de idade na 
próxima quinta, 14 de 
outubro, na companhia 
da família e dos amigos

A esposa Mariana e o 
filho João parabenizam 

Walberto Santos por 
mais um ano de vida na 
quinta, 14 de outubro

ANIVERSARIANTES
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Giovana 
Módolo 
Calça faz
15 anos

Baixada
Store
inaugura
loja

DEBUTANTE NOVIDADE

Giovana Módolo Calça, fi-
lha de Fábio Soldan Calça e 
Patricia Aronchi Módolo Calça 
e irmã de Gabriela Módolo Cal-
ça, festejou seus 15 anos, em 
grande estilo, em Tietê.

A belíssima festa prepara-
da pelos pais ocorreu no sába-
do, 2 de outubro, no Bhai Bar & 
Balada, que ficou responsável 
pelo menu da festa. 

Comemoração teve deco-
ração assinada pelo decorador 
Tiago Steigel, além de doces 
da Cida e Alessandra e bolo da 
Celi e repertório do Dj Felipe 
Mello e I Selfie Cabine de Fotos.

Giovana Módolo Calça foi 
produzida pelo Studio Dani 
Negrini e Anna Mota. As fotos 
e a filmagem estiveram sob o 
comando de Sidnei e Juliana 
Paladini.

Em Tietê, o ex-atleta Gui-
lherme Vidotto Bet inaugurou 
a Baixada Store, uma completa 
loja de skate localizada na rua 
do Comércio, 163, no Centro.

O ex-atleta também trará 
um projeto inovador para a 
cidade, chamado Skatepark, 
que é um ambiente recreativo 
construído especialmente para 
a prática do skate. Localizado 
nos fundos da loja, será inau-
gurado ainda este ano. 

O projeto do Guilherme Vi-
dotto Bet contará, ainda, com 
aulas e diversos cursos para 
pessoas de todas as idades.

Vale destacar que a Baixa-
da Store funciona de segunda 
a sexta, das 9 às 18 horas, e, 
aos sábados, das 9 às 14 ho-
ras. Mais informações pelo te-
lefone (15)99779-7972.

DivulgaçãoFotos Sidnei Paladini


