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EM CERQUILHO

MUDANÇAS - Na quinta, 1º de abril, foi empossada a nova Diretoria da Santa Casa de Tietê para o triênio 2021/2023. A nova composição está formada pelo presidente dr. Pedro Souza Campos Neto, pelo vice Flávio Ricardo Melo e Santos, pelo 1º secretário José
Antonio Moreli, pela 2ª secretária Letícia de Arruda Ballardini, pelo 1º tesoureiro Edson de Oliveira Rodrigues e pela 2ª tesoureira
Luzia Pizol Bufon.												 Página 11
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Editorial

Agende-se

Marcas profundas!

OPORTUNIDADE Em Jumirim, neste mês, ocorrem as
oficinas culturais, com acesso gratuito e online via Zoom,
através da Secretaria Estadual
de Cultura e Economia Criativa, com realização da Poiseis
Gestão Cultural. As inscrições
podem ser feitas pelo site poiesis.org.br/maiscultura.

A pior doença que existe na vida humana é a paralisia da
alma. Já dizia Santo Agostinho: ela corrói mais que ferrugem,
destrói mais que bomba atômica e é mais profunda que o abismo e, às vezes, pode ultrapassar os limites da razão humana.
No final das contas, só quem tem esta dor poderá entender.
Neste caminho, muitos vão julgar que é bobagem, mas bobagem
maior é julgar o outro.
Normalmente, as dores da alma não deixam recados e, segundo especialistas da área, costumam imprimir uma sentença
que perdura por anos. Uma morte inesperada de alguém especial, um amor que acabou mal resolvido, um emprego que se
perdeu inexplicavelmente, um casamento que mal começou e
já terminou, uma amizade que acabou com traição, tudo vai
deixando sinais, marcas profundas no ser humano.
De fato, uma das lições que se aprende é que pode haver
a cura de corações feridos. Para isso, precisamos trabalhar as
dores da alma, para que estas sirvam apenas de aprendizado
de vida, extraindo dessa ou dessas experiências a capacidade
de fortalecimento emocional, aprendendo, desta forma, que o
melhor de nós ainda está em nós mesmos. Também precisamos
compreender que amando-nos incondicionalmente, descobriremos a autoestima necessária e esta não nos deixará seguir o
caminho da dor e da lamentação.
Vale lembrar, ainda, que as dores da alma não saem nas páginas dos jornais, não viram capa de revista nem surgem nas
redes sociais. Na verdade, só quem sente pode avaliar o estrago
que elas causam no emocional deste indivíduo. Como não existe
vacina para perdas nem para decepções diárias, o que vale é a
prevenção constante. Portanto, ame-se para amar e ser verdadeiramente amado(a); também sorria para que o mundo seja
mais gentil; dedique-se para que as falhas sejam as menores
possíveis; também não se compare a ninguém (jamais), você é
único; além disso, repare nas pequenas coisas do dia a dia, mas
cuidado com as grandes que, às vezes, estão bem diante do nosso nariz e simplesmente não enxergamos.
Saiba que, mesmo em meio ao caos, o importante é sonhar,
pois o sonho é o combustível da realização. Além disso, tenha
amigos e seja o melhor amigo de todos; apaixone-se pela vida
e por tudo o que é seu; acredite em seu poder de solução, estimule-se; contagie o mundo com o seu melhor, creia em Deus,
pois sem Ele não há razão em nada; e tenha sempre a absoluta
certeza de que, depois da forte tempestade, o arco-íris vai surgir
e o sol vai brilhar ainda mais forte.
Portanto, entenda! Somente você pode curar as dores da sua
alma, não importa se elas durem algum tempo. Mesmo assim,
ajude-se, ame-se, cuide-se. Afinal, o melhor de nós está em nós
mesmos. Não espere que tudo ao seu redor mude! Faça a sua
mudança por uma vida melhor e seja feliz desta forma, fazendo
o sol brilhar ainda mais forte. Na verdade, as pessoas precisam
acreditar que, exceto para a morte, sempre haverá uma saída,
sempre terá uma solução, mesmo que você não consiga enxergar nada no momento. Certamente, essa é a única certeza que
se tem: tudo passa! Confie, espere e não se desespere!

PARA ENCERRAR
“Daqui a 20 anos você estará mais decepcionado pelas coisas que não fez, do que pelas que fez. Então, jogue fora suas
amarras, navegue para longe do porto seguro, pegue os ventos
em suas velas. Explore, sonha, descubra” - Mark Twain.
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COLABORE Para arrecadar
fundos, o Educandário “Rosa
Mística” realiza as Pizzas Solidárias com as retiradas nesta
sexta, 9 de abril, das 15 às 20
horas, na própria entidade. Os
sabores das pizzas à venda são
muçarela, calabresa e frango.
O ticket custa R$25. Mais informações podem ser obtidas
pelo telefone (15)3282-1721.
LIVE 1 Nesta sexta, 9 de
abril, às 20 horas, pelo perfil
@damanarodrigues no Instagram, a jornalista, editora-chefe do Nossa Folha e criadora
de conteúdo, Damana Rodrigues, entrevistará a cozinheira
Camila Capelari Viana, uma ex-gorda de 36 anos que chegou
a pesar 106 quilos e, depois de
vencer o obesidade e controlar
sua ansiedade, tornou-se lutadora de jiu-jítsu em Cerquilho.
Sedentária, desregrada e com
uma alimentação cheia de pratos pouco saudáveis, Camila
encontrou um novo caminho
por meio das lutas após emagrecer. Virou praticante de
jiu-jítsu e se lançou em um
desafio de tornar-se atleta. Diz
ter aprendido e, hoje, entende
a importância da alimentação
combinada com o treino.
BAZAR A Associação Voluntários Anônimos de Cerquilho (Avac) realiza amanhã,
10 de abril, das 8h30 às 12h30,
o Bazar Solidário em prol dos
animais. Estarão à venda roupas e calçados (adulto e infantil) a partir de R$2 cada peça.
Valor arrecadado será direcionado para as castrações. O
endereço é rua São José, 1.795,
no bairro Nova Cerquilho.
LIVE 2 Nesta segunda, 12
de abril, às 20 horas, José Ade-

Bicadinhas da semana
mir Gonse, mais conhecido
como tenente Gonse ou Nino,
entrará, ao vivo, em uma live
com a jornalista, editora-chefe
do Nossa Folha e criadora de
conteúdo, Damana Rodrigues,
no @damanarodrigues no Instagram. Neste bate-papo importante, ele falará sobre ser
filho de Irineu Gonse e Elizena Denardi Gonse, marido da
Vanda Maria Silvério Gonse,
além de pai da Josicele Silvério Gonse Wrobleski e Jadine
Silvério Gonse e avô de Maria
Isabela e Ana Beatriz. Contará,
ainda, sobre as experiências
como tenente da Polícia Militar
(PM) do Estado e vereador de
Cerquilho, além de tecnólogo
em Administração Pública e
MBA em Gestão de Cidades.
LIVE 2 Já a atriz e produtora cultural Vitória Cardoso,
atriz, gestora cultural, pedagoga e secretária-executiva, chega para uma live com a jornalista, editora-chefe do Nossa
Folha e criadora de conteúdo,
Damana Rodrigues, na quarta,
14 de abril, a partir das 20 horas, no @damanarodrigues no
Instagram, para falar sobre sua
vida de mulher negra e professora de Teatro e Comunicação.
Além de tudo isso, contará sua
experiência como produtora
cultural, atriz e diretora do
Grupo Teatral Gente de Quem
e como atriz e produtora do
grupo Companhia de Opinião.
PRÊMIOS A Campanha
Cooperativado 55 anos, da
Coocerqui, segue até 14 de
maio deste ano e sorteará cinco automóveis Fiat Mobi Easy
2020 0km quatro portas, sendo um veículo por loja. Vale
lembrar que o sorteio será em
15 de maio e, para concorrer
aos prêmios, é preciso ser cooperado e fazer compras em
uma das unidades. Sobre os
cupons, a regra funciona assim: a cada R$50 em compras
ou ao pagar com o Cartão Coocerqui, o cooperado recebe um
cupom. Também tem a opção
de, a cada três produtos participantes da promoção, acumular mais outro cupom.

VISITA EM CASA Maria Laquis compartilhou um meme bem
divertido nas redes sociais: “Não deixe para comer amanhã, o que
você pode comer hoje. Vai que amanhã chega visita sem avisar!”.
Quem concorda?
LÁ VEM A LOUCA Diva Maria Hernandes (Lili), a rainha do
memes, deu o ar da graça com o seguinte meme compartilhado
pelo Facebook: “Já limpei tanto a casa que, quando passei na área
de serviço, a vassoura falou para o rodo: lá vem a louca”. Alguém
mais se identifica?
SEM FOFOCA Reginaldo Gasio também postou nas redes sociais um meme que resume os dias desta pandemia: “Tô com
pena dos fofoqueiros. Nós todos em casa, como eles vão saber o
que estamos fazendo?”. Até os fofoqueiros estão sofrendo!
ISOLADOS Adriana Prestes fez a postagem de um meme sobre estes momentos de isolamento social: “Agora que estamos
presos, qual o dia da visita íntima?”. Vamos rir para não chorar?
DIÁLOGO Luciana Maria Arcangeleti está com os dedinhos
afiados no celular e até postou um meme sobre relacionamento:
“Meu marido me perguntou: Cadê aquele corpinho pelo qual eu
me apaixonei? Eu respondi: Você comeu, olha a sua barriga!”.
IDADE ADULTA Cansada dos problemas da vida adulta, Daiane Mariano publicou um meme como desabafo: “Não é possível
que a vida seja só pagar boleto, limpar a casa e rejeitar ligação de
São Paulo”. Tem que ter algo mais divertido, não é mesmo?
DEPENDENTES Regina Maria Pontes aproveitou as redes sociais para dar uma dica aos amigos: “Ao declarar o imposto de
renda, eu coloco nos dependentes 513 deputados, 81 senadores?
É isso?”. O que você acha, hein?
BRAVAS Dani Andrade fez um post de um meme para avisar a todos para tomarem cuidado com as mulheres pequenas:
“Toda baixinha é linda, mas é brava!”. Qual a opinião dos companheiros e companheiras das baixinhas? É isso mesmo?
VOLTA POR CIMA Inspirado pela página Bart Sincero, Adriano Santana também deixou um meme no Facebook: “Pobre só dá
a volta por cima quando está devendo na rua de baixo”. Eita!
SEMANA SANTA Everaldo Luis Lima aproveitou a Semana
Santa para deixar um recadinho para todos: “Semana dos Homens chegou.... a Semana Santa”. O que dizem as mulheres sobre
esta constatação?
CASA DA MÃE Da página Agostinho Sincero, veio um meme
bem realista nas redes sociais: “Nunca saiam da casa da mãe de
vocês. Um gás custa R$100”. Quanta verdade em um só meme!
CONTAGEM A página Precisa-se de gente boa postou no Facebook o seguinte meme: “Até que não está tão chato ficar em
casa. O que me espanta é que um pacote de arroz venha com
8.976 grãos e o outro com 9.044”. Coisas da pandemia!
CHOCOLATE Ainda no Facebook, a página Geração 80 publicou um meme sobre como os tempos mudaram: “Nos anos de
1980, a sua barra de chocolate vinha com 200 gramas e você dividia com seu pai, mãe e irmãos. Hoje, a barra só tem 90 gramas
e você reza para ninguém te pedir um pedaço”.
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OCORRÊNCIAS

Acidente em vicinal deixa feridos e um morto
Fato aconteceu na tarde da Sexta-feira Santa, 2 de abril, na estrada rural que liga os municípios de Cerquilho e Cesário Lange
Em Cerquilho, um acidente
na estrada vicinal Otávio Pilon,
por volta das 15h30 do feriado
santo da sexta, 2 de abril, envolveu duas motos e um carro,
deixando cinco feridos, sendo
um em estado grave e outro
que veio a óbito.
De acordo com a Polícia Militar (PM), que prestou atendimento à ocorrência, o acidente
envolveu um homem de 35
anos, que sofreu ferimentos
leves; um de 40 anos com ferimentos graves; e um de 33
anos, que morreu queimado
no local. Uma moça de 19 anos
e uma adolescente de 15 anos
também se feriram neste acidente.
Ainda não se sabe o que
causou a colisão entre uma
CG150, uma Suzuki, que pegou fogo, e um Ford Ka. O caso
segue em investigação na Delegacia de Polícia de Cerquilho.
FURTO EM COMÉRCIO Em Tietê, policiais militares

prenderam dois homens em
flagrante por furto a um bar
no bairro Paraíso. A ação ocorreu no domingo, 4 de abril,
quando os agentes de segurança foram acionados para
atender a ocorrência.
No local, os policiais militares constataram que o furto
foi realizado mediante arrombamento da janela dos fundos
do estabelecimento comercial.
De posse das informações e
características dos autores do
delito, os agentes de segurança
intensificaram o patrulhamento. Em diligências, os policiais
militares obtiveram sucesso
em localizar e prender os indivíduos, que confessaram a autoria e indicaram onde haviam
escondido os objetos subtraídos, já restituídos à vítima.
Diante dos fatos, os indivíduos acabaram sendo encaminhados à Delegacia de Polícia
de Tietê e permaneceram à
disposição da Justiça pelo cri-

Flagrante/leitor

Motociclista de 33 anos acabou morrendo
no local após o veículo pegar fogo
me de furto.
PROCURADO 1 - Em Cerquilho, no sábado, 3 de abril,
por volta das 10 horas, a PM
recebeu a informação do paradeiro de um procurado da

Justiça no bairro Nova Cerquilho. Ao chegar no endereço indicado, o homem de 52 anos
recebeu voz de prisão e foi
conduzido à carceragem para
aguardar uma transferência

para o sistema penitenciário,
uma vez que era procurado
por violência doméstica, cuja
pena de detenção é de três meses a três anos.
TRÁFICO DE DROGAS Em Cerquilho, na sexta, 2 de
abril, por volta das 14 horas,
policiais militares em patrulhamento na rua Agostinho
Salerno, no bairro São Francisco, avistaram dois homens
na referida via pública em ato
suspeito, já que um entregava
algo para o outro.
Um deles era adolescente e
foi abordado. Com o menor estava uma porção de maconha.
O outro indivíduo havia entrado em uma residência.
Com apoio de outra equipe
da PM e também da Guarda Civil Municipal (GCM) e mediante autorização do morador, os
policiais adentraram a residência e localizaram o rapaz
de 20 anos com porções de
maconha guardadas em uma

pochete. O primeiro abordado
acabou responsabilizado pelo
porte de drogas e liberado. Já
o maior foi preso por tráfico
de drogas. Ambos devem responder perante a Justiça por
seus crimes.
PROCURADO 2 - Em Tietê,
na quarta, 31 de março, equipes da Força Tática do 22º Batalhão de Polícia Militar do Interior realizaram policiamento
em Cerquilho.
Nesta data, por volta das
21 horas, uma das equipes
desconfiou das atitudes de um
homem que circulava pelo Jardim São Francisco.
Em abordagem, a Força
Tática descobriu que se tratava de um gesseiro de 38
anos, que era procurado pela
Justiça por descumprimento
de medidas protetivas em seu
desfavor. Após receber voz de
prisão, ele foi conduzido à carceragem para ser transferido
ao sistema penitenciário.

CÂMARA DE TIETÊ

PL que institui o Dia do Trabalhador da Saúde segue em tramitação
Em Tietê, na sessão ordinária da Câmara Municipal, na
terça, 6 de abril, os vereadores
apresentaram 11 requerimentos, um parecer e um Projeto
de Lei (PL), de autoria de Junior
Regonha (MDB), que institui o
Dia do Trabalhador da Saúde.
O PL segue em tramitação.
Entre os requerimentos,
destaque para o do vereador
Mario Junior (PV), que cobrou
informações da Prefeitura de
Tietê sobre a abertura de processo administrativo para a retomada do terreno localizado
no Altos do Tietê, cuja concessão de direito real de uso foi
dada à Faculdade Integração
Tietê (FIT), que encerrou as atividades no município.
Neste requerimento, Mario
Junior questionou se a FIT solicitou alguma indenização pelas benfeitorias realizadas no
terreno desde o início da concessão. Além disso, pontuou
que, caso as respostas anteriores sejam negativas, sejam
informadas quais foram as

medidas tomadas pela Prefeitura com relação à concessão,
desde que foi comunicada pela
FIT da suspensão das atividades, além do encaminhamento
de cópia do contrato de concessão de uso assinado entre
a Prefeitura e a Sociedade Educacional Santo Expedito Ltda.,
entidade mantenedora da FIT.
Em outro requerimento,
Mario Junior também questionou se a informação da falta
de oftalmologista na Rede Municipal de Saúde procede, bem
como quis saber o motivo da
falta de profissional e como
esta questão será resolvida.
Na Educação, Mario Junior
sugeriu que o horário de funcionamento das creches seja
estendido das 6h30 às 18h30,
a fim de contribuir com o atendimento dos pais que necessitam entrar no trabalho às 7 ou
sair às 18 horas.
Já o vereador Junior Regonha requereu estudos necessários pela Prefeitura de projetos
que contemplem ações sociais

César Guitte

Na última sessão do Poder Legislativo,
11 requerimentos foram apresentados
municipais em benefícios das
famílias que se encontram em
situação de vulnerabilidade
social devido à pandemia de
covid-19.
Outro pedido de informações feito por Junior Regonha

refere-se à perfuração do poço
da rua Teresa Marson Sbompato, no bairro BNH, através
do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae). Neste requerimento, o
vereador do MDB quis saber

quais foram as providências
adotadas para as instalações
elétricas do poço perfurado;
quais medidas tomadas para a
construção da rede que interligará o poço com o Sistema
Central de Abastecimento de
Água; quais as providências
adotadas para a liberação da
perfuração do segundo poço
já licitado e contratado pela
autarquia municipal, além de
cobrar a agilização das contratações necessárias voltadas à
conclusão das obras do poço
já perfurado.
Já Adriano Aronchi (DEM)
solicitou informações sobre
o Programa de Qualificação
Profissional e Combate ao Desemprego. Entre os questionamentos feitos por ele estão: o
motivo da Prefeitura ter contratado apenas sete pessoas,
uma vez que a lei permite a
participação de até 90 cidadãos bolsistas; quais as dificuldades para preenchimento das
vagas; e como a Prefeitura vem
fazendo a divulgação destas

vagas para que a população
possa se inscrever no programa, sendo que esta publicidade é essencial para atrair os
desempregados.
O vereador do DEM requereu, ainda, detalhes sobre a revitalização da avenida Fernando Costa (Beira-Rio) para saber
se as obras estão em andamento ou encontram-se paralisadas; por que foi realizado um
termo aditivo de R$96.229,20
para o calçamento da obra e
por que este custo não foi previsto no contrato inicial; quais
serviços serão efetivamente
realizados com esse valor aditado; questionou, ainda, se a
Prefeitura já liberou algum pagamento para a Lagotela Eireli
EPP e, caso tenha, quanto foi,
revelando o valor do recurso
estadual e a contrapartida municipal.
Todos os requerimentos
seguiram para o prefeito Vlamir Sandei (PSDB) para análise
e deliberação das informações
solicitadas pelos vereadores.

SITUAÇÃO FINANCEIRA

Câmara de Tietê delibera sobre as contas de 2016 e 2017
Em março e abril, o plenário da Câmara de Tietê realizou o julgamento das contas
da Prefeitura dos exercícios de
2016 e 2017, respectivamente.
No caso das contas de 2016,
elas foram encaminhadas pelo
Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo (TCE-SP) à Câmara em 19 de outubro de 2020
e, as de 2017, em 21 de janeiro
de 2021.
Na sessão ordinária de 2

de março, por unanimidade,
o plenário aprovou o parecer
do TCE-SP que opinou pela
rejeição das contas do Poder
Executivo Municipal do exercício de 2016, cujo responsável
era o ex-prefeito Manoel David
Korn de Carvalho.
De acordo com a Assessoria de Imprensa do Poder Legislativo, os vereadores acompanharam os pareceres do
TCE-SP e também da Comis-

são de Orçamento, Finanças e
Contabilidade da Câmara, que
apontaram situação financeira desfavorável, com um elevado déficit de mais de R$18
milhões, bem como o desrespeito ao artigo 42 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, sendo que o município possuía
uma disponibilidade financeira líquida, em 30/4/2016, de
R$1.569.711,49 negativos e,
mesmo após ser alertada em

oito oportunidades, aumentou essa iliquidez em 790%, ou
seja, para R$13.980.988,30 em
31/12/2016.
Também por unanimidade,
na sessão ordinária realizada
na terça, 6 de abril, o plenário
novamente aprovou o parecer
do TCE-SP que, desta vez, opinou pela aprovação das contas
do Poder Executivo Municipal
do exercício de 2017, cujo responsável é o atual prefeito Vla-

mir Sandei (PSDB).
Novamente em consonância com o decidido pelo TCE-SP
e também acompanhando o
parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara, os vereadores
votaram favoravelmente com
base no disposto no processo,
pois, segundo a Assessoria do
Poder Legislativo, ficou comprovado que houve uma diminuição do déficit financeiro no

exercício de 2017 no montante
de 24,92%, em relação a 2016,
reduzindo de R$24.193.507,01
para R$18.165.767,10 e, ainda,
uma constante melhora nos
anos seguintes.
As gravações das sessões
onde ocorreram estes julgamentos das contas encontram-se disponíveis no site camaratiete.sp.gov.br, no menu
Sessão - Vídeos - Sessões de
Câmara.

EM JUMIRIM

EM CERQUILHO

Requerida melhor sinalização em acesso ao Água de Pedra

Vereadores aprovam PLC
que autoriza doação de lotes

Na segunda, 5 de abril, na
quinta sessão ordinária da Câmara Municipal de Jumirim,
nove requerimentos foram lidos, com destaque para o edil
Richard Civitella (DEM), que
solicitou que a concessionária
Rodovias do Tietê realize a implantação de melhor sinalização e/ou estudo de engenharia
na altura do km 164 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300).
A justificativa do vereador
do DEM é que o local dá acesso à entrada do bairro Água de
Pedra e possui relevante fluxo
de pedestres e carros cruzando a pista e, com a manutenção, o local de travessia foi
modificado.
Outro requerimento de Civitella questionou se a Santa
Casa de Tietê, referência de
pronto atendimento para Jumirim, tem estoque de soro escorpiônico para atender as vítimas de picada de escorpião.

Nesta mesma sessão ordinária, o mesmo vereador requereu, ainda, a viabilidade da
implantação de equipamento
de sistema de leitura e emissão e impressão simultânea de
contas de água e esgoto, com o
objetivo de dar mais celeridade em relação ao procedimento hoje existente.
Já o presidente Felipe Motta e Silva (PV) e os edis João
Batista da Silva (PTB), José Ricardo Gonçalves Cruz (PTB),
Marcone de Jesus Santos (PV),
Maurício Bertola (DEM), Paulo
Roberto Lincoln Amaral (DEM),
Richard Civitella (DEM), Robson Souza Andrade de Jesus
(PTB) e Túlio Benetom (DEM)
apresentaram Votos de Pesar
às famílias de Elisa Hernandes
Valini, Milton de Polizel Rovarotto, Arnaldo Toscano Gonçalves e Wilson César.
Os requerimentos seguiram ao prefeito Daniel Vieira

(PSD) para sua apreciação e deliberação, com exceção ao direcionado à Rodovias do Tietê.
MICRORREGIÃO - Um levantamento realizado pelo
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), que
compreende o período de
2020, constatou que, das cidades da microrregião, a Câmara de Jumirim é a menos
econômica, com um gasto
per capta de R$223,39. Por
outro lado, a de Cerquilho foi
a mais econômica, com um
gasto per capta de R$34,46.
Já as Câmaras de Tietê e Laranjal Paulista tiveram um
gasto per capta de R$35,91 e
R$75,82, respectivamente.
Intitulada “Mapa das Câmaras”, a pesquisa tabulou
dados como gasto total das
Câmaras, gasto per capta,
quantidade de funcionários e
vereadores e população.
Nas informações disponí-

veis pelo TCE/SP, a Câmara
de Cerquilho se destaca no
quesito economicidade, uma
vez que custou à população
R$34,36. Este é o valor que
cada um de seus 49.802 habitantes contribuiu com a Casa
de Leis, valor bem abaixo de
outros municípios do Estado.
Tietê tem 42.512 habitantes;
Laranjal Paulista, 28.785; e
Jumirim, 3.418.
Mais informações a respeito podem ser consultadas
no site painel.tce.sp.gov.br.
CONCURSO - A Secretaria
de Cultura, Esportes, Turismo
e Lazer de Jumirim está com
inscrições abertas até 16 de
abril para o concurso da letra
do Hino a Jumirim.
Para se inscrever, o participante deve residir no município e solicitar o regulamento
pelo e-mail cultura@jumirim.
sp.gov.br ou pelo (15)31999811 até a referida data.

A oitava sessão ordinária
da Câmara de Cerquilho ocorreu na segunda, 5 de abril, com
apresentação de Projeto de Lei
Complementar (PLC) e Moção.
De autoria do Poder Executivo e aprovado pelos vereadores, o PLC 1/2021 altera a
redação do caput do artigo 4º,
da Lei Complementar 176, de
1º de março de 2011, que autoriza a Prefeitura de Cerquilho a doar os terrenos de sua
propriedade no Loteamento
Residencial Vale do Sol.
Na ocasião, também foi
apresentada a Moção de Pesar 9/2021 pelo falecimento
de Odilon Alves de Souza, que
atuou como pastor na Igreja
do Evangelho Quadrangular
de Cerquilho. A Moção teve
como autores Cleiton Scudeler (Cidadania) e Mauro André
Frare (PSDB).

Na Segurança Pública, através da Indicação 143/2021, os
vereadores Vinícios Morás (Republicanos) e Tércio Levi Dias
(Democratas) sugeriram ao Poder Executivo a criação de um
programa com a Guarda Civil
Municipal (GCM) nos moldes
da atividade delegada realizada pela Polícia Militar (PM).
“Ideia é permitir convênio com
servidores da GCM que, facultativamente, optarem por
participar da atividade, permitindo mais segurança para a
população e fiscalização para
a municipalidade durante os
dias de folgas dos GCMs”, afirmaram os edis.
A próxima sessão ordinária da Câmara de Cerquilho
será na segunda, 12 de abril,
às 18 horas, com transmissão
pelo canal da Casa de Leis pelo
YouTube.
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Saama e Saaec alertam sobre qualidade de água
Segundo análise, no córrego Chiquinho Antunes, no Galo de Ouro, consumo ali está impróprio, pois a água tem bactérias e coliformes totais
Recentemente, a Secretaria Municipal de Agricultura,
Abastecimento e Meio Ambiente (Saama), em parceria
com o Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Cerquilho
(Saaec), realizou a coleta da
água no córrego Chiquinho
Antunes em um ponto no
bairro Galo de Ouro, onde
possui uma bica de água e a
população coleta essa água
para consumo.
De acordo com a Saama,
foi realizado laudo de análise, no qual constatou que
a mesma é imprópria para
consumo devido à presença de bactérias e coliformes
totais. Ainda segundo os
parâmetros analisados da
amostra colhida, a água está
em desacordo com a portaria de consolidação MS5 de
28/09/2017, portanto, não se
recomenda o uso desta água
para consumo e outros fins.
Desse modo, foi instalada

uma placa educativa no local
para informar sobre a história do córrego, orientando a
população sobre não consumir a água.
PLANTIO DE ÁRVORES
- Em comemoração ao Dia
Mundial da Água, em 22 de
março, a Prefeitura de Cerquilho, através da Saama,
promoveu o plantio de mais
de 150 árvores nativas na
área verde próxima ao bairro
Galo de Ouro.
Segundo a Prefeitura de
Cerquilho, desde 2017, a Saama realiza plantio de árvores
nativas com objetivo de recompor a mata ciliar ao redor
da extensão do córrego Chiquinho Antunes, contabilizando mais de 700 mudas de
árvores nativas já plantadas.
Vale lembrar que o córrego Chiquinho Antunes nasce no Recanto da Colina, em
Cerquilho, e possui uma extensão de aproximadamente

Divulgação PMC

ONLINE

Aberto cadastro para
as creches municipais

O córrego nasce no Recanto da Colina e possui
extensão de aproximadamente 2,5 km
2,5 quilômetros, percorrendo parte do município até se
juntar com o Ribeirão da Serra, que desagua no Rio Tietê
no município vizinho.
A nascente do córrego si-

tuada no condomínio Recanto da Colina encontra-se em
área pública e é considerada
uma nascente modelo pelo
município, por conter sua
mata ciliar preservada.

Em Cerquilho, a Secretaria Municipal de Educação e
Cultura informou que estão
abertas as inscrições para as
creches municipais neste mês
de abril.
Diante disso, os interessados podem realizar o cadastro
online até este domingo, 11 de
abril, através do link https://
cerquilho.quatenus.com.br/
inscricao.
A recomendação orienta
que, depois de acessar o link
do formulário, é necessário
preencher todos os campos
sem falta. Além disso, se o
usuário tentar fazer a inscrição sem qualquer um dos
dados solicitados, o sistema
mostrará qual campo falta pre-

encher, colocando-o em foco e
o contornando com a cor azul.
Ao final do cadastro, aparecerá na página uma mensagem a
qual informará o número do
protocolo.
Após as inscrições completadas, os pais ou responsáveis
serão posteriormente convocados via telefone para retirada da vaga, de acordo com a
ordem de inscrição do formulário eletrônico.
Vale ressaltar que, em caso
de dúvidas ou qualquer outra
questão envolvendo o cadastro, os pais e os responsáveis
devem contatar a Secretaria
Municipal de Educação pelo
seguinte telefone (15)33848333.

EM CERQUILHO

Elektro conclui substituição
de lâmpadas em prédios
Divulgação Elektro

FALECIMENTOS
FERNANDO ANTÔNIO MORAES
AGRADECIMENTOS
Faleceu em Tietê, em 4 de abril, Fernando Antônio Moraes
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas
aos 64 anos. Falecido era casado com Maria Salete Tomazella e manifestações de pesar recebidas e a todos que comparecedeixou os filhos Rafael, Lucas e Letícia, além de familiares.
ram aos funerais.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepultado em jazigo da família.
HENRIETE CLAUDIA LARA DANTE
Faleceu em Tietê, em 4 de abril, Henriete Claudia Lara Dante
aos 74 anos. Falecida era solteira e deixou familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomendação, dirigiu-se ao Crematório Horto da Paz, em Itapecerica.

Ação faz parte do projeto de eficiência energética
Nesta semana, a prestadora de serviço Elektro concluiu
a substituição de 5.098 lâmpadas em 41 prédios públicos do
município de Cerquilho. Ação
faz parte do projeto Energia
Mais Eficiente, que já contemplou mais de 619 instituições
públicas, com a substituição
de 95 mil lâmpadas em 2020.
Em Cerquilho, ocorreu em
escolas municipais e estaduais, prédios municipais, esta-

duais e federais, com o objetivo de reduzir o consumo de
energia em até 40% com a troca de lâmpadas fluorescentes
por LED.
“Durante a substituição de
lâmpadas, a Elektro seguiu todos os protocolos de segurança, como uso obrigatório de
máscaras, utilização de álcool
gel e distanciamento entre as
pessoas”, informou a prestadora de serviço.

HOMENAGEM

Fernando Antônio Moraes
*22/1/1957

+4/4/2021
Arquivo familiar

A despedida é algo que
nunca estamos preparados.
Faz parte de um ciclo, no qual
há tristezas e alegrias.
Hoje, nosso coração está
triste por sua partida, mas
não vencido, pois a felicidade da nossa convivência nos
proporcionou boas lembranças e infindáveis memórias.
A morte não é o fim, é o
início em outra vida, mais
serena, plácida e de descobertas. Sabemos que um dia
estaremos todos juntos novamente!
O mundo pode tê-lo perdido, mas a eternidade o ganhou.
Não sejamos egoístas, por mais que doa os nossos corações. Chegou a hora de compartilhar sua presença e constante afeto para a eternidade, pois você sempre será especial
para todos nós.
Até mais, Maluco Beleza! Te amamos eternamente!
De sua esposa Salete e dos seus filhos Rafael, Lucas
e Letícia

ERVILE GIACOMASSI
Faleceu em Piracicaba, em 5 de abril, Ervile Giacomassi aos 80
anos. Falecido era casado com Maria Catarina Guite Giacomassi
e deixou os filhos Marcos, Marli, Celma, Marcelo e Murilo, além
de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Paf Baccili e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo sepultado em jazigo da família.
TAYNARA APARECIDA GALINDO SILVA
Faleceu em Cerquilho, em 5 de abril, Taynara Aparecida Galindo Silva aos 20 anos. Jovem era solteira e deixou os pais Antonio Henrique Silva e Graciane Lemes Galindo Silva, além de
familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Novo de Cerquilho e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo
sepultado em jazigo da família.

FALECIMENTOS
JONAS CARLOS INFANTI
Faleceu em Piracicaba, em 31 de março, Jonas Carlos Infanti
aos 49 anos. Falecido era solteiro e deixou familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
JOSÉ RODRIGUES DE CAMARGO
Faleceu em Cerquilho, em 31 de março, José Rodrigues de
Camargo aos 76 anos. Falecido era casado com Olinda Pires de
Camargo e deixou os filhos Valmir, Valdecir, Neusa, Joaquim,
José Maria e João Batista, além de familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Cesário Lange, sendo sepultado em jazigo da família.
MARIA APARECIDA RODRIGUES NEVES
Faleceu em Quadra, em 31 de março, Maria Aparecida Rodrigues Neves aos 82 anos. Falecida deixou os filhos Márcio e
Márcia, além de familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo
sepultado em jazigo da família.
RONALDO COELHO MOREIRA
Faleceu em Cerquilho, em 2 de abril, Ronaldo Coelho Moreira
aos 40 anos.
Falecido era casado com Cidineia de Fátima Coelho e deixou
os filhos Ana Luiza, Daniela, Beatriz e Jamily, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Vila Rezende e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Vila Rezende, em Piracicaba,
sendo sepultado em jazigo da família.
JOAQUIM DIAS
Faleceu em Cerquilho, em 3 de abril, Joaquim Dias aos 53
anos. Falecido era solteiro e deixou familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Municipal da cidade de Cesário Lange e, após a recomendação, dirigiu-se para o Cemitério
Municipal de Cesário Lange, sendo sepultado em jazigo da família.
JOÃO BATISTA PEREIRA
Faleceu em Cerquilho, em 3 de abril, João Batista Pereira aos
64 anos. Falecido era casado com Ana Maria Machado Pereira
e deixou os filhos Isaque, Leia, João Batista e Débora, além de
familiares.
Seu corpo dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Cesário Lange, sendo sepultado em jazigo da família.
ALMELINDA THOMAZ
Faleceu em Piracicaba, em 5 de abril, Almelinda Thomaz aos
88 anos.
Falecida era viúva de Nilson Thomaz e deixou os filhos Sueli
e Shirley, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e, após
recomendação, dirigiu-se ao Crematório Grupo Unidas de Piracicaba.

MIGUEL DE JESUS FERRAZ DA SILVA
Faleceu em Guarulhos, em 4 de abril, Miguel de Jesus Ferraz
da Silva aos 68 anos. Falecido deixou os filhos Laudicéia, Luiz
José, Rut, Elaine, Miguel Felipe, Júlia e Juliano, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Grupo De Paula e, após recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Municipal de Tietê, sendo
sepultado em jazigo da família.
MARCO ANTONIO MORATO
Faleceu em Cerquilho, em 6 de abril, Marco Antonio Morato
aos 62 anos. Falecido era casado com Maria de Lourdes Zaia Morato e deixou as filhas Lygia e Letícia, além de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Antigo de Cerquilho e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Antigo de Cerquilho, sendo sepultado em jazigo da família.
DOMINGOS CIRILO GOMES DA SILVA
Faleceu em Cerquilho, em 7 de abril, Domingos Cirilo Gomes
da Silva aos 78 anos. Falecido era casado com Maria Clarice da
Conceição e deixou os filhos Gualberto, Cícera e Sebastiana, além
de familiares.
Seu corpo foi velado no Velório Novo de Cerquilho e, após
recomendação, dirigiu-se ao Cemitério Novo de Cerquilho, sendo
sepultado em jazigo da família.
AGRADECIMENTOS
As famílias, sensibilizadas, agradecem aos amigos pelas
manifestações de pesar recebidas e a todos que compareceram aos funerais.
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Rua Enock Barreira de Macedo, 355
Telefones: (15)3282-4343
Creci 59.273

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.

SUA CASA TRINCOU?

Serviços com garantia e orçamento
grátis com engenheiros.

0800-118023 ou (14)99165-1106

ADOÇÃO URGENTE
Esta é a Lessie. De
porte médio, já está
castrada e vacinada.
É muito carinhosa e
se dá bem com outros
cães. Adote a Lessie!
Mais
informações pelo WhatsApp
(15) 99739-3002 ou
acesse
miaujude.
com.

Divulgação Projeto MiauJude

Edital De Citação - Prazo De 20 Dias. Processo Nº 1000029-83.2018.8.26.0137 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara
Única, do Foro de Cerquilho, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme De Paula Nascente Nunes, na forma da Lei, etc.
Faz Saber a(o) Cicera De Fatima Gomes Ribeiro, Brasileira, Divorciada, Cozinheira, RG 50.625.633, CPF 529.207.80930, com endereço à Rua VereadorAntonio Gonçalves, 175, ., CEP 18520-000, Cerquilho - SP, que lhe foi proposta uma
ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária por parte de Finamax S/A - Crédito, Financiamento e Investimento,
alegando em síntese: Que é credora do valor de R$ 11.404,30 (dez/2017) decorrente do inadimplemento da cédula
de crédito bancário firmada em 29.11.16, tendo como garantia em alienação fiduciária o veículo da marca VW/Gol
1.0, ano/fab. 05/06, placa DQE 8276, chassi 9BWCA05W96T065966, cor prata, sendo referido bem apreendido (fls.
25). Estando a ré em lugar ignorado, expede-se o edital de Citação para que no prazo de 05 dias, pagar o débito, sob
pena de consolidar-se a propriedade e a posse plena do bem a autora, podendo, ainda, no prazo de 15 dias, oferecer
resposta, sob pena de revelia, prazos estes a fluir após o prazo do edital, ficando advertida de que no caso de revelia
será considerada revel com a nomeação de curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Cerquilho, aos 22 de março de 2021.
K-01e09/04

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DO TRABALHO

Concessão de benefício por incapacidade sem perícia
No artigo desta semana, ensinarei como conseguir a concessão do benefício por incapacidade sem a necessidade de fazer
perícia médica no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e,
para compartilhar conhecimento conosco, hoje convidei
a Beatriz Pinheiro, que atua
na esfera administrativa, realizando requerimentos junto
ao INSS. Por isso, ninguém
melhor do que ela para explicar o passo a passo para solicitar o benefício sozinho.
Geruza Flávia dos Santos
Em 31 de março de 2021,
o INSS publicou a Portaria
Conjunta nº32 e, nesta, estabeleceu um procedimento especial para análise do
benefício por incapacidade
temporária, o antigo “auxílio
doença”.
A Portaria exige que o
segurado comprove a incaGeruza Flávia dos
pacidade laborativa através
Santos, advogada
da apresentação de “atestaespecialista em Direito
do médico” e, se necessário,
Previdenciário
poderá juntar outros docu(OAB/SP 266.012)
mentos, como: exames, receituários, prontuários, entre
outros.
O importante é que o atestado médico, obrigatoriamente,
preencha os requisitos abaixo:
• Data do início da doença incapacitante;
• Redação legível e sem rasuras;
• Assinatura e identificação do profissional médico, com o
registro do CRM ou RMS;
• Informações sobre a doença, ou seja, a código de identificação da doença, o chamado CID;
• Período do afastamento.
Toda documentação deverá ser anexada, de forma virtual,
no momento do requerimento pelo portal MEU INSS. Após concluir este protocolo, todos os documentos serão submetidos à
perícia médica, ou seja, o Perito do INSS analisará para constar
ou não a incapacidade do segurado.
Mas atenção! Este procedimento foi adotado devido à adoção de medidas de isolamento, portanto, a perícia médica presencial está praticamente descartada neste momento.
O segurado receberá o benefício pelo período máximo de
90 dias, não podendo prorrogar, conforme o artigo 3º, § 2º da
portaria.
Se a incapacidade persistir, o segurado deverá fazer um
novo requerimento administrativo.

Beatriz Pinheiro
Antes de prosseguir com as orientações, gostaria de fazer
uma breve apresentação. Meu nome é Beatriz Pinheiro, tenho
Divulgação
23 anos, sou técnica em serviços jurídicos e graduanda em
Ciências Contábeis. Atuo na
área administrativa previdenciária na Advocacia Santos
há dois anos, contudo, desde
os 14 anos trabalho na área
como aprendiz e estagiária.
COMO SOLICITAR
1. Baixar o aplicativo do
Meu INSS ou acessar o site
www.meuinss.gov.br;
2. Fazer o login;
3. Selecionar a opção
Agendamento/Solicitações;
4. Clicar em Perícia Médica e, depois, em auxílio por
incapacidade temporária;
5. Em dados adicionais,
informar a data de início dos
Beatriz Pinheiro
sintomas e, se quiser, pode
é graduanda em
descrever os sintomas;
Ciências Contábeis e tem
6. Anexar os documentos
conhecimento na esfera
solicitados, sendo eles: doadministrativa
cumento de identidade e os
comprovantes médicos. Os
documentos podem ser em arquivo PNG ou em PDF;
7. Clicar na opção avançar e, depois, em gerar o comprovante e pronto. Agora, basta aguardar a análise.
Veja o modelo:

Atenção: Se o seu pedido no INSS for indeferido por qualquer motivo, é possível recorrer administrativamente no prazo
de 30 dias, mas, em caso de dúvidas, consulte um advogado
ou advogada da sua confiança, que seja especialista em Direito
Previdenciário.

NOVAS VAGAS

Municípios disponibilizam
oportunidades de emprego
Em Tietê, o Balcão de Empregos da Prefeitura, instalado
na rua Presidente Kennedy, 23,
no Centro, disponibiliza vagas
de analista de suporte junior,
estagiário de Farmácia, farmacêutico, estagiário em Comunicação, operador de máquinas,
oficial de cozinha e/ou serviços gerais (PcD), marceneiro e
auxiliar de marceneiro. Mais
informações podem ser obtidas pelo (15)3285-2887.
Também em Tietê, o Supermercado Pizzol contrata
operador de caixa, maior de
18 de anos, com experiência
comprovada e que resida na
cidade. Os interessados devem
enviar o currículo para o endereço eletrônico rh@pizzol.
com.br.
Já a Camargo Companhia
de Embalagens tem vagas para
venda interna para candidatos
com experiência, com possibilidade de trabalho remoto. O
endereço eletrônico para envio
de currículo é o rh@camargociaembalagens.com.br.
Também em Tietê, a Refrix
Envasadora admite para a área
de Administração, profissional com formação completa
em Engenharia Química e/ou
Alimentos, preferencialmente
com experiência na indústria
de bebidas. Os currículos podem ser encaminhados para
recrutamento@refrix.com.br.
Em Tietê, na Muvin também tem vaga para auxiliar
de almoxarifado, fabricante
de equipamentos, acessórios
e vestuário esportivo, com envio de currículo através do site
jobs.quickin.io/muvin/jobs.
Já a Drogal de Tietê contrata farmacêutico, com cadastro
do currículo pelo site drogal.

com.br.
Ainda em Tietê, a Coocerqui admite auxiliar de
unidade/reposição e Jovem
Aprendiz entre 16 e 18 anos,
que esteja cursando o Ensino
Médio pela manhã. O currículo deve ser cadastrado no site
coocerqui.selecty.com.br
ou
enviado para recrutamento@
coocerqui.com.br.
EM CERQUILHO - A Central de Atendimento ao Trabalhador e à Empresa (Cate)
tem vagas para estagiários de
Segurança do Trabalho, Enfermagem, Comunicação, Psicologia e Música, eletricista de
autos, açougueiro/repositor,
operador de máquinas CNC,
dobrador de chapas, soldador,
auxiliar de cozinha PcD, auxiliar administrativo PcD, vendedor, cozinheiro chefe, auxiliar
de mecânico de autos, veterinário, tratorista, operador de
retroescavadeira, auxiliar de
produção, costureira(o), fonoaudióloga(o), torneiro mecânico, fresador, técnico de fusão,
supervisor de operações e biomédico.
Mais informações pelo telefone (15)3384-5652.
Também em Cerquilho, o
Coopbom Supermercado contrata balconista de açougue e
cozinheiro(a), cujos currículos
podem ser encaminhados para
sac.cerquilho@redesupermercado.com.br.
Já a Faculdade Cerquilho
(FAC) abriu processo seletivo
para auxiliar de comunicação
que resida no município e tenha
domínio/conhecimento
sobre redes sociais. O endereço eletrônico para envio de
currículo é adminstracao@faculdadecerquilho.com.br.
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Isa sofreu influência do avô Acácio Ferraz Filho
Para a pivô da categoria Cadete, o seu maior desafio neste esporte é conciliar a rotina de estudos e os campeonatos
Isabele Ferraz Infante é a
trigésima primeira entrevistada do jornal Nossa Folha na
série especial dedicada aos
atletas do handebol, comandados pelos treinadores Fábio Vidotto Beloto e Gustavo Prado.
Chamada pelo apelido de
Isa, esta tieteense nasceu em
10 de novembro de 2005, sendo filha de Célia Fabiana Ferraz Kuehni e Valdir Infante e
irmã de Júlia Ferraz Farah, Cinthia de Fátima Infante Foltran
e Juliana Aparecida Infante
Guerrero.
Estuda no Colégio Objetivo Tietê e, no handebol, joga
como pivô da categoria Cadete. Entre os títulos conquistados estão:
2018 - Vice-campeã da Liga
de Handebol do Estado de São
paulo (Lhesp) pela Série Prata
na categoria Infantil.

Arquivo pessoal

2019 - Vice-campeã da Liga
de Handebol do Estado de São
Paulo (Lhesp) pela Série Ouro
na categoria Infantil.
NOSSA FOLHA - Enquanto
atleta, como você se define?
ISA - Eu me considero uma
boa jogadora, mas sei que ainda tenho muito a aprender, ao
mesmo tempo que sei que me
esforço para alcançar os objetivos.
NOSSA FOLHA - Como foi
seu início na equipe? Teve alguma influência?
ISA - O handebol sempre
foi meu esporte favorito desde a escola e, em razão disso,
é que me levou a procurar um
time. Minha influência, com
certeza, foi meu avô Acácio
Ferraz Filho, que sempre foi
muito presente no mundo es-

você mais ama e mais odeia
quando está nas quadras?
ISA - Eu amo estar em quadra! Eu me sinto extremamente feliz e animada. Ali, posso
esquecer tudo e simplesmente
jogar. E o que eu menos gosto,
é quando não estou no meu
dia e nada funciona no jogo.
NOSSA FOLHA - Quais são
os maiores desafios pessoais
neste esporte?
ISA - Pessoalmente, o maior
desafio é conciliar os estudos
e os campeonatos.

Isa é filha de Célia e Valdir e tem três irmãs
Júlia, Cinthia e Juliana
portivo de Tietê.

NOSSA FOLHA - O que

NOSSA FOLHA - Qual é a
importância dos treinadores?
ISA - Fábio e Gustavo nos
ajudam muito dentro e fora
da quadra. Normalmente, antes dos jogos, eles conversam
com o time e conseguem acalmar nossa ansiedade de certa

forma. Fora que, são ótimos
profissionais, competentes e
nos ensinam ótimas técnicas
de jogo.
NOSSA FOLHA - Qual
oportunidade o handebol lhe
proporcionou?
ISA - O handebol me proporcionou muitas oportunidades. Uma delas foi me ajudar
a trabalhar melhor em equipe
e me proporcionar a sensação
única de ter pessoas torcendo
pelo time.
NOSSA FOLHA - Quais expectativas você tem em relação às competições em um
cenário pós-pandemia?
ISA - Precisaremos treinar
bastante para podermos voltar
às quadras em campeonatos.
Somos um bom time e vamos
voltar com tudo!

VOLEIBOL

Ana Luiza acredita que a pandemia é o maior adversário
Arquivo pessoal

O jornal Nossa Folha prossegue com a série de entrevistas com as atletas do voleibol
da cidade de Tietê, treinadas
pelo técnico Gera Foltran.
Por ordem de sorteio, a trigésima quinta entrevistada é
Ana Luiza Sutilo Baggio.
Nascida em 20 de maio de
2009, esta tieteense é filha de
Suzete Aparecida Sutilo Baggio
e Paulo César Baggio e irmã da
Ana Carolina Sutilo Baggio.
Estuda no Colégio Objetivo
e, no voleibol, integra a categoria Iniciante.
Neste esporte, seus ídolos
são a atleta Jaqueline Maria Pereira de Carvalho Endres e sua
irmã Ana Carolina.
NOSSA FOLHA - Defina-se
como atleta em uma frase?

ANA LUIZA - A cada derrota eu tenho um motivo a mais
para treinar e vencer.

mais feliz, certamente, é de
quando disputei meu primeiro
jogo. Foi incrível!

NOSSA FOLHA - Quando
começou no voleibol? Teve
influência de alguém?
ANA LUIZA - Eu comecei
no voleibol quando eu tinha
sete anos de idade e os meus
maiores influenciadores, na
época, foram meus pais e minha irmã.

NOSSA FOLHA - Um momento desanimador nas quadras?
ANA LUIZA - Para mim, um
momento desanimador nas
quadras, certamente, é quando perdemos para os nossos
adversários.

NOSSA FOLHA - Uma qualidade que é necessária para
ser atleta do voleibol?
ANA LUIZA - Eu acredito
que uma qualidade essencial
para este esporte é ser persistente.
NOSSA FOLHA - Uma lem-

Ana Luiza tem 11 anos e
estuda no Colégio Objetivo
brança feliz das quadras?

ANA LUIZA - A lembrança

NOSSA FOLHA - Qual a
importância do técnico Gera
Foltran?
ANA LUIZA - Gera é rígido,
ao mesmo tempo, que é muito
especial, persistente, amigo,
paciente e um incentivador
para que o voleibol continue
em nossa cidade. Só tenho
agradecimentos a serem feitos

em relação a ele.
NOSSA FOLHA - Quem é o
seu maior adversário?
ANA LUIZA - A pandemia.
NOSSA FOLHA - O que é
preciso para ser uma estrela
do voleibol?
ANA LUIZA - Ter foco, se
dedicar e saber jogar.
NOSSA FOLHA - O que tem
aprendido com a pandemia?
ANA LUIZA - A valorizar as
pequenas coisas da vida.
NOSSA FOLHA - Para encerrar, qual é o seu maior sonho?
ANA LUIZA - Meu maior
sonho é continuar jogando e
conquistar tudo que desejo.

AMADOR REGIONAL

Em 1989, Santa Cruz tornava-se campeã e Cirandinha, vice
Era manhã do domingo, 10
de dezembro do ano de 1989.
O Esporte Clube Santa Cruz
e o Cirandinha voltavam a se
encontrar nas dependências
do estádio “José Ferreira Alves” (o Ferreirão do Comercial), em partida decisiva e
válida, na época, pelo Campeonato Amador Regional “Édie
Honório”.
Na oportunidade, as condições de jogo mudaram para
melhor para o Santa Cruz, que
contou com o soberbo futebol
de Tuiú; a volta de Reco, um
partidão no meio campo; e o
brilhante futebol de Laércio
Foresto, todos acompanhados de perto por seus companheiros frente ao Cirandinha,
uma equipe que não mudou
de comportamento e jogou o
mesmo futebol de sempre na
primeira etapa, para depois
cair diante do melhor futebol
exercido pelo time do Santa
Cruz.
No decorrer dos 90 minutos em campo, a bola sobrou
para os dois lados.
Muito embora em um
bom ataque do Santa Cruz,
aos sete minutos da primeira
etapa, Silvinho quase inaugurou o marcador com um violento tiro na trave, resultado
do bom futebol dos compa-

nheiros de Tuiú, que sempre
esbarravam na defensiva do
Cirandinha, equipe que jogava com algumas pontadas. O
jogo foi enfim agraciado pelo
resultado de 0 a 0, embora
parcial, este placar favorecia o
Cirandinha.
Na fase complementar,
que foi o segundo tempo, o
vento soprou forte para o
lado do Santa Cruz, que voltou a campo com todo vapor.
Com pontadas perigosas, bem
mais agressivo, numa jogada
de Silvinho, já dentro da área,
a equipe sofreu falta de Alexandre, do Cirandinha. Penalidade, aos 15 minutos do segundo tempo, bem assinalada
pelo árbitro Sérgio de Luca
(Tucão), bem cobrada por Silvinho, que fez o placar marcar
1 a 0.
Com desvantagem numérica do resultado, o time do
Cirandinha correu atrás do
prejuízo, mas infelizmente foi
com muita sede ao pote, partindo com tudo para o ataque,
o que abriu em demasia o setor defensivo.
Neste momento, apareceu
o endiabrado Laércio Foresto,
que já vinha atuando a contento desde o início e, por conta
de tanto talento com a bola,
coroou seu futebol com dois

Acervo Nossa Folha

Equipe campeã do Santa Cruz no Amador Regional em 1989
Em pé: Cuca, Miguel, Pedro, Rocão, Pia, Beto, Reco, Tuiú, Claudinei e Luizinho
Agachados: Vande, Silvinho, Pires, Jurã, Cresto, Laércio, Diva e Tinga
belos gols. O primeiro chegou
aos 20 minutos, e o segundo,
aos 37 minutos, liquidando de
vez com a pretensão do Cirandinha, que marcou seu tento
de honra aos 41 minutos, por
penalidade máxima, convertido por Márcio, o artilheiro do
Campeonato Amador Regional “Édie Honório”.
Assim, o Santa Cruz fez

a festa nas dependências do
Ferreirão, sagrando-se campeão Amador Regional do ano
de 1989.
Nesta oportunidade, o
Santa Cruz entrou em campo
com: Pia, Tuiú, Beto, Rocão e
Diva (Pedro); Reco, Pires (Miguela) e Jurã; Silvinho (David),
Tinga e Laércio. O técnico era
Cuca.

Já o Cirandinha, o vice-campeão, jogou com Gilberto; Amarildo (Marcelo), Alexandre, Tim e Cláudio Cubas;
Nino, Benati e Tico (Teixeira);
Dirlei (Paulo César), Márcio e
Zéte. Na época, o técnico era
Ari Valério.
Vale destacar que o Campeonato Amador Regional
“Édie Honório” teve como ár-

bitro Sérgio de Luca (Tucão),
como bandeiras Édie Honório
(Vermelho) e Reinaldo Moreno (Amarelo) e como mesário observador, Luís Gonzaga
Faulin.
Neste ano, a renda foi de
NCz$1.350,00.
A premiação seguiu esse
cronograma:
Troféu símbolo: entregue
pelo árbitro Édie Honório ao
jogador Laércio, do Pega Fogo.
Troféu artilheiro: entregue pelo vice-diretor de árbitros Francisco (Gordo) ao jogador Márcio, do Cirandinha,
com 15 gols.
Troféu goleiro menos vazado: entregue pelo diretor
da Liga, Bau, ao goleiro Pia,
do Santa Cruz, com cinco gols
em cinco jogos.
Troféu disciplina: entregue por Édie ao diretor Nilson,
do Cirandinha.
Troféu campeão: entregue
por Édie Honório ao capitão
Beto, do Santa Cruz.
Troféu vice-campeão: entregue pelo prefeito José Carlos Melaré ao capitão Tim, do
Cirandinha.
Cartão de Prata: entregue
por Luís Faulin, diretor da
Liga, a Édie Honório, homenageado do Campeonato Amador Regional de 1989.
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Onde Anda Você?

José Luiz de Queiroz
(Zezico)
Seu nome é José Luiz de
Queiroz, mas muitos o conhecem por Zezico (apelido
que carrega desde a infância)
e outros por Zé Luiz, principalmente em Ibiúna. Nascido
em 1º de fevereiro de 1944
em Tietê, no passado, este
esportista foi destaque no
Comercial Futebol Clube por
jogar em várias posições. Integrou a linha alvinegra de
1960 formada pelos incríveis
Laércio Belotto, Juarez de

Almeida, Cadi Orsolini e Valter Goldoni (Valtinho).
Seu grande jogo de futebol, apontado como inesquecível por ele mesmo, ocorreu
contra a Associação Esportiva São José, de Cerquilho.
Na ocasião, atuou como centroavante e sua missão era
impedir que a equipe do Leão
Cerquilhense armasse jogadas contra os comercialinos.
Assim, Zezico fez e, com um
único gol da partida, garantiu
a vitória ao Comercial com o
placar de 1 a 0.
O homenageado de hoje
nunca passou despercebido!
O ex-prefeito e também esportista Angelo Uliana, por
exemplo, tinha grande admiração por ele.
Para quem não sabe, foi
em Tietê que Zezico viveu
sua infância humilde e recebeu todos os valores éticos,
morais e religiosos. Estudou
na escola “Plínio Rodrigues
de Morais” e cursou Pedagogia na Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras (Fafitu), em
Itu.
Em outubro de 1968,
época da ditadura militar no
Brasil, com 24 anos, Zezico
chegou a Ibiúna (onde mora
até hoje) para exercer a profissão de professor primário
e, na época, foi acolhido pe-

los conterrâneos João e Inês
Formigoni.
Em
Ibiúna,
trabalhou
como professor na escola
do bairro Rio de Una e, em
1972, teve oportunidade de
implantar enquanto diretor
sua “pedagogia do amor”.
Nesse período, o governo só
proporcionava aos alunos a
escolaridade, cabendo aos
pais e responsáveis a compra
do material didático. Segundo Zezico, naquele tempo,
quase 25% dos alunos não
tinham condições financeiras
para adquirir todo o material
didático, incluindo uniformes
e agasalhos. Para isso, trabalhou para oferecer assistência a esses gastos por meio
da Associação de Pais e Mestres, conhecida como APM.
Também assumiu a função de diretor pedagógico e
supervisor na Delegacia de
Ensino de São Roque. Sua
aposentadoria saiu em fevereiro de 1996. Em seguida,
fez parte do Corpo Diretivo
do Colégio Objetivo nas unidades de Ibiúna e Piedade.
Na década de 1980, depois de ganhar de uma amiga
o livro Paulo e Estevão, obra
psicografada através de Francisco Cândido Xavier, passou
a ser espírita e a trabalhar
sua mediunidade até 2015
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Édie Honório
Fotos acervo Édie Honório

COMERCIAL FUTEBOL CLUBE EM 1964
Em pé: Orsine Cândido (Presidente), Bico, Mineiro, Laércio, Pierito, Golhardo,
Beto, Rolin e Ângelo Uliana (técnico)
Agachados: Moio, Zezico, Xixico, Cadi, Helder e Valtinho
quando, por questões de saúde e mobilidade comprometida, parou com suas ações de
espiritualidade.
Zezico tem uma trajetória pessoal e profissional de
reconhecimento e sucesso.
Hoje, aos 77 anos, “entra em
campo” para lutar pela vida
com amor, sabedoria e hu-

mildade. Casado com Maria
do Carmo Saccon de Queiroz,
tem dois filhos: Gilberto e
Gisleine, além de duas netinhas: Giovanna e Estela.
Mesmo dentro das suas
limitações físicas, Zezico
transborda gratidão e ensina
que “podemos usar os momentos de dor, frustração e

ressentimento para aprender a amar melhor”.
PIADINHA DA SEMANA O filho grita para o pai: “Roubaram seu cartão de crédito!
Vamos avisar a polícia!”
O pai despreocupado
fala: “Não precisa, meu filho!
Fique tranquilo! O ladrão
gasta menos que sua mãe”.

KARATÊ

Saudades de Tietê
Adriano Bocão

Alziro Cesarino é nomeado diretor-adjunto
de arbitragem do Estado de São Paulo
Fotos divulgação

Oh! Que saudades que tenho
De minha Tietê antiga, Da minha infância vivida
Que tempo e progresso não trazem mais!

E de lá, abençoava e iluminava
A todo aquele que com fé a louvava.
Tietê fez dela mãe, protetora e
Médica que corpos e espíritos curava.

O “meu” jardim cheio de flores,
Tão bem cantado por Tales,
Debaixo das figueiras,
Com bolinhas de gude, eram as brincadeiras.

O padre veio me informar:
Fui promovido a coroinha.
E a incumbência que tinha,
Era com os sinos, os féretros acompanhar.

Atento e esperto,
Com olhos bem abertos
Para não apanhar de Neco
Nem de Camilo.

Já no próximo dia houve um enterro.
No horário marcado para cortejo,
Lá estava eu, pomposo, para a missão,
Até ver na Praça São Benedito o chão.

Jardineiros ciumentos,
Dos seus floridos e lindos canteiros.
Chegavam sorrateiramente,
Tomavam os brinquedos

Na minha pobre existência,
Fui perdendo a inocência.
O convite tinha intenção espúria,
Poupar alguém, esse foi perjúrio.

Davam-nos tapas nos ouvidos
Que além das orelhas vermelhas,
Zuniam quais abelhas,
Das colmeias nas telhas.

O que a princípio foi glória,
Percebi os fatos da história:
Pediram-me, quando morreu um rico,
Que por mais tempo tocasse o sino.

Os dias eram lindos.
As manhãs outonais, com nevoeiros
Começavam com os amigos
Do Grupo Escolar provindos.

Minha avó quase teve um enfarte,
Quando com um gato na mão,
Do telhado da igreja soltei o gato no chão
Caiu miando e saiu correndo depois da arte.

À tarde, com colegas engraxates,
O futebol, era no campinho do padre.
À noite, ia às rezas na igreja,
Que para lá chegar,

À tarde, vi mamãe atenta, ouvir o relato da vó.
Após o fato, mostrou-me a psicóloga, dizendo:
Se repetir a arte, ela vai agir sem dó.
Nem uma semana passou e ouço a mãe dizendo:

Bastava a rua atravessar;.
Em maio, o mês de Maria se festejava,
A comunidade a Santa Mãe Coroava,
Com preces e cânticos a fé renovava.
Assim era a Santa louvada.
A luz que da Matriz emanava,
Não subia aos céus
Como eu imaginava
Eu só via que subia
Até o ponto que visualizava.
Soube depois, que a Mãe descia
Até encontrar a luz que subia.

Não falei que você iria apanhar!
Agora não adianta chorar.
A única vez que a mãe me bateu
Sofreram mais dor minha irmã e ela, que eu.
Filho! Aqui uma criança veio nadar e morreu
E a mãe de tristeza sofreu, adoeceu e morreu.
E a psicóloga? Quem era? A vara de marmelo,
Aguardando quem errava e saia do acordado
elo.
José Luiz de Queiroz (Zezico)

Alziro é formado
pela FPK e CBK
Neste mês de abril, a Federação Paulista de Karatê,
através do seu diretor de Árbitros, Hélio Araújo, e com
consentimento do presidente
José Carlos Gomes de Oliveira, nomeou o tieteense
Alziro Cesarino, como diretor-adjunto de Arbitragem do
Estado de São Paulo.
Alziro Cesarino é educador físico e professor de ka-

Alziro ministra aulas de karatê há 33 anos
e é faixa preta 6º Grau
ratê há 33 anos, faixa preta 6º
Grau, formado pela Federação Paulista de Karatê (FPK) e
pela Confederação Brasileira
de Karatê (CBK).
Já foi oito vezes campeão
dos Jogos Regionais, campeão brasileiro e paulista por
Tietê na década de 1990.
Hoje é professor de karatê
na Escola Cesarino Shotokan
Karate-do, em Tietê, funda-

da em 13 de março de 2018,
e também professor na Usual
Brinquedos, na cidade de Laranjal Paulista, onde ensina
karatê aos colaboradores da
empresa e filhos.
Por meio do seu trabalho
como diretor-adjunto, o objetivo de Alziro Cesarino é
recrutar novos árbitros e ajudar na construção da carreira
de todos.

EM TIETÊ

Sindicato Rural promove curso gratuito
sobre técnicas de cultivo da uva
Divulgação

O Sindicato Rural de Tietê,
sob Presidência de Tony Persona, promove o curso de Uva
- Sensibilização, com início no
domingo, 25 de abril, das 8 às
17 horas, na sede da Sociti, na
rua Lara Campos, 838, no Centro.
Treinamento contará com
sete módulos: Escolha da Área,

Produção de Mudas, Implantação do Vinhedo, Manejo e
Tratos Culturais, Pragas e Doenças, Colheita, Pós-colheita e
Comercialização e Custos de
Produção. O instrutor será Alcindo dos Santos Terra Junior
(Terrinha).
A iniciativa é totalmente
gratuita e oferecerá alimenta-

ção, material e certificado de
conclusão. Além disso, seguirá
todos os protocolos de segurança sanitária e contará com
turma reduzida.
As
inscrições
podem
ser feitas pelo WhatsApp
(15)99749-9780 ou pelo telefone (15)3285-1244. Cabe ressaltar que as vagas são limitadas.
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DE 10 A 16 DE ABRIL

DROGARIA BELA VISTA (15)3282-2322
CAMPANHA MUNDIAL

Abril Azul conscientiza sobre o autismo
No mundo, estima-se que a condição atinja uma em cada 160 crianças; no Brasil, dois milhões são autistas, de acordo com a OMS
A Organização das Nações
Unidas (ONU) escolheu o mês
de abril como o da conscientização do autismo, que é um
transtorno de desenvolvimento que, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS),
atinge uma em cada 160
crianças no mundo. No Brasil,
estimam-se dois milhões de
autistas.
De acordo com especialistas, o diagnóstico ocorre geralmente entre os dois anos
e meio a 3 anos, e não existe
cura para essa condição. Para
dar visibilidade ao tema, foi
escolhido o mês de abril, sendo que a cor azul é para identificar que a condição afeta
mais meninos que meninas,
fato que ainda não há explicação pela Ciência.
O Abril Azul é importante
porque dá destaque ao Transtorno do Espectro Autista
(TEA), um distúrbio neurológico que pode afetar as áreas de
comunicação, comportamento e interação social. Além disso, o autista pode ou não ter
alguma deficiência intelectual.
Em alguns casos, pessoas com

o transtorno chegam a surpreender pela inteligência e são
chamadas de autistas de alto
funcionamento.
A campanha tem o papel
de mostrar as características
dessa condição especial, destacando que não é uma doença, ou seja, ninguém precisa
se afastar de um autista. Pelo
contrário: é preciso entender
para incluir e ajudar.
Ainda de acordo com neuropsicólogos, não se sabe ao
certo quais as causas para o
distúrbio. Acredita-se que a
maioria dos casos seja de origem genética: alguns genes
seriam responsáveis por essa
condição, mas os pesquisadores ainda buscam respostas
mais claras sobre essa correlação. Porém, é fato que famílias
com um filho autista têm mais
chances de ter outro filho com
o TEA.
A Ciência trabalha ainda
com causas ambientais, como
complicações no parto ou o
uso de medicamentos pela
mãe durante a gravidez.
Criou-se um mito que determinadas vacinas, como a

Divulgação Nossa Folha

Cor azul é a escolhida para representar
que meninos são a maioria dos portadores

de sarampo, caxumba e rubéola, seriam responsáveis pelo
autismo. No entanto, não há
nenhuma pesquisa que comprove isso, e as famílias devem continuar vacinando seus
filhos para não criarem um
problema de saúde pública.
As ações da campanha devem deixar claro para a socie-

dade os sintomas do autismo,
que podem variar de indivíduo
a indivíduo. É possível que o
autista tenha dificuldade para
ficar em ambientes muito barulhentos e movimentados,
não atenda quando chamado,
seja muito agitado, goste de
ficar sozinho ou ainda tenha
o hábito de fazer movimentos

repetitivos. Muitas pessoas no
espectro têm ainda seletividade alimentar ou dificuldades
para dormir.
Alguns sinais podem surgir logo nos primeiros meses,
como bebês que não fazem
contato visual, ficam quietos
demais quando sozinhos, não
estranham quando vão para o
colo de estranhos, demoram
a falar as primeiras palavras
ou a engatinhar e andar. Por
isso, é importante que os pais
estejam informados para que
possam procurar ajuda médica caso notem esses sintomas
e investigar se é alguma característica do TEA.
Não existe um exame específico que detecta o transtorno. O diagnóstico é feito a
partir do relato dos pais e avaliação médica. No entanto, em
alguns casos, pode ser difícil
fechar esse diagnóstico, ainda
mais em crianças pequenas.
O TEA não tem cura, mas,
com sessões de fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, entre outras terapias,
é possível ajudar a criança a
participar da rotina diária e

também, aos poucos, se tornar independente. Em casos
mais severos, de autistas que
se batem ou ficam muito nervosos, por exemplo, a medicação prescrita pelo neurologista ou psiquiatra pode ajudar.
Em resumo, é essencial dar
voz ao autismo, levando informação para a população e,
desse modo, reduzir o preconceito. O Abril Azul também
tem o papel de pressionar governos para que mais políticas
públicas se voltem para esse
grupo - como acesso às terapias e serviços de saúde, apoio
às famílias, inclusão escolar e
também ao mercado de trabalho.
Além disso, é preciso que
os profissionais de saúde,
como médicos e terapeutas,
recebam um treinamento para
que consigam identificar o
TEA de forma precoce. Pesquisas científicas para trazer
mais respostas sobre o autismo também devem ser incentivadas. O Abril Azul deve ser
divulgado para a sociedade, a
fim de que o autismo ganhe
cada vez mais visibilidade.

SUL-AFRICANA

EMOÇÕES

Identificada variante em Sorocaba

Covid-19 tem afetado
pacientes reumatológicos

Pela primeira vez, a variante sul-africana do coronavírus foi identificada no Brasil
em uma amostra coletada em
Sorocaba. Segundo os cientistas, ela é mais transmissível
e tem maior capacidade de
fugir do sistema imune das
pessoas infectadas.
O caso foi identificado
no dia 31 de março e, desde
então, já havia a suspeita de
que poderia se tratar da cepa

sul-africana.
A descoberta foi feita por
um grupo de pesquisadores,
coordenada pelo Instituto
Butantan e com participação
da Universidade de São Paulo
(USP) e outras instituições de
pesquisa.
A equipe coletou amostras em diversas cidades paulistas, entre as quais Sorocaba, onde se deu a revelação
da nova variante.

De acordo com o artigo
publicado no site MedRxiv,
a linhagem identificada em
Sorocaba compartilha 15 mutações com o isolado inicialmente encontrado na África
do Sul. No entanto, outras
seis dessas mutações definidoras do vírus não estão presentes na amostra e nove são
exclusivas.
Em entrevista ao Jornal
da Universidade de São Paulo

(USP), o pesquisador Rafael
dos Santos Bezerra, da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto (FMRP), afirmou que
não há como saber com precisão como a variante chegou
à cidade.
“Temos apenas uma sequência e estamos trabalhando
no rastreamento de outras
possíveis pessoas que tiveram contato com o paciente”,
explicou o cientista.

SAÚDE MATERNA

Estudos revelam que gestantes devem ter atenção
redobrada para evitar complicações pelo coronavírus
O estudo Efeitos da pandemia da covid-19 nos resultados maternos e perinatais:
uma revisão sistemática e
meta-análise, publicado no
periódico científico The Lancet Global Health, faz um
alerta a toda a comunidade
médica, científica e à população, especialmente no Brasil.
Com mais de 340 mil mortes desde o início da pandemia, e registrando recordes
de casos e de mortes dia após
dia, pouco se aborda sobre a
gravidade da doença durante
a gestação, ou de possíveis
repercussões que a contami-

nação da gestante possa trazer ao feto.
Porém, o estudo faz importante alerta ao revelar que
mais mulheres grávidas morreram, tiveram complicações
ou deram à luz bebês natimortos durante a pandemia
do que em anos anteriores.
A conclusão foi obtida a
partir da análise de 40 estudos realizados em 17 países.
Além do Brasil, participaram
estudos dos Estados Unidos,
Canadá, Itália, Turquia, Holanda, Reino Unido, Índia,
China, Israel, Dinamarca,
Hong Kong, Botsuana, Japão,

Nepal, México e Irlanda.
“O estudo evidencia a
carência de informação direcionada
especificamente
às mulheres em idade fértil
e às gestantes sobre os riscos, os cuidados e as repercussões de uma possível infecção pelo coronavírus na
gestação”, alertou o médico
Thomaz Gollop, professor de
Ginecologia da Faculdade de
Medicina de Jundiaí.
Na revisão dos dados de
mais de seis milhões de gestações, os pesquisadores encontraram evidências de que
interrupções no atendimento

e o medo das pacientes de se
infectarem em clínicas e serviços de saúde podem ter aumentado o número de mortes
evitáveis de mães e fetos.
“Alertar as gestantes sobre a importância de realizar
os exames pré-natais, mesmo
durante a pandemia, seguir
as orientações médicas e procurar atendimento poderia
ter evitado o aumento destes
números”, apontou o especialista Gollop.
Mesmo em meio à pandemia, a consulta médica é imprescindível para a saúde da
mamãe e do bebê.

A pesquisadora e médica reumatologista Camille
Figueiredo e o psiquiatra
Daniel Cruz trouxeram uma
perspectiva sobre como as
emoções têm afetado os
pacientes
reumatológicos
durante a pandemia da covid-19.
Para Daniel Cruz, de um
ponto de vista psiquiátrico,
as emoções têm diversas
variações, mas o significado mais comum são reações
cognitivas e físicas a algo
externo ou interno. Podendo
beneficiar ou prejudicar tanto a saúde mental, quanto a
física. Diante disso, o especialista ressaltou as emoções
que atuam como gatilhos
nos dias de hoje.
“Estamos
engessados,
confinados em casa. Lidamos com as mesmas emoções
sucessivamente.
Se
lembrarmos do desenho animado Divertidamente, provavelmente, estamos lá na
cor vermelha (a raiva), ou no
azul (o medo) o tempo inteiro. Sendo assim, todo esse
contexto de pandemia nos
deixou
monocromáticos”,
disse Cruz.
Camille Figueiredo ressaltou que estudos apontam que
os portadores de doenças

INDICADOR PROFISSIONAL
CIRURGIÕES - DENTISTAS

reumatológicas apresentam
mais queixas que outras pessoas e ainda ressalta que reclamações como dificuldade
para dormir, cansaço, fadiga
constante, rigidez muscular,
sono não reparador e emoções negativas foram ainda
maiores durante o isolamento, intensificando queixas de
dores que são bastante comuns nesses pacientes.
“Nas pesquisas em geral
e nas minhas experiências
clínicas, podemos identificar
que no começo da pandemia,
muitos pacientes, de 20% a
30%, pararam com a medicação, pois estavam com medo
da doença até então desconhecida. Quando essa interrupção cessou e as medicações voltaram a ser tomadas,
todos esses sintomas diminuíram significativamente”,
afirmou Camille Figueiredo.
A solução para os especialistas é tentar suprir as
necessidades com outros
hobbies. Ainda, as atividades
físicas, mesmo que limitadas
dentro de casa, podem ajudar neste processo da volta
ao antigo normal, para que as
pessoas não caiam em ciladas
que possam prejudicar o tratamento e agravar o quadro
reumático.
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Festival Viola da Terra resgata a cultura caipira
Atrações sertanejas podem ser conferidas no YouTube neste sábado e domingo, 10 e 11 de dezembro, a partir das 14 horas
O Festival Viola da Terra,
que reúne atrações virtuais diversas, como shows de nomes
importantes do estilo, exibição
de série documental, oficinas
e rodas de conversa, termina
neste sábado e domingo, 10 e
11 de abril.
A iniciativa é realizada com
apoio do Governo do Estado
de São Paulo, da Secretaria de
Cultura e Economia Criativa,
do Programa de Ação Cultural
(ProAC) e do Governo Federal,
por meio da Lei Aldir Blanc.
Idealizado pelo professor
e violeiro João Paulo Amaral e
pelo produtor Leo Magnin, em
sua primeira edição, o Festival
Viola da Terra, que reúne 35
violeiros de diferentes Estados
ao longo dos quatro dias de
evento virtual, teve a primeria
etapa realizada no sábado e no

domingo, 3 e 4 de abril.
Para encerrar a programação, neste fim de semana terá
shows de Juliana Andrade; oficina com Ivan Vilela; rodas de
viola com João Paulo Amaral,
Marina Ebbecke, Thiago Rossi, Vitória da Viola, Carol Viola, Fernando Caselato e João
Bellaver; e exibição da websérie “Viola da Terra”, entre outras atrações.
De acordo com o professor
e violeiro João Amaral, diretor
artístico do festival, impulsionado pela internet, o interesse
pela viola caipira instrumental
tem crescido cada vez mais,
tanto no interior quanto nas
capitais do Brasil. “Pensando
nisso e nos diferentes estilos musicais que a viola pode
trazer em suas 10 cordas, a
extensa programação abrange

Cláudia Geronymo

O violeiro João Paulo Amaral é o idealizador
do Festival Viola da Terra
toda diversidade atual do instrumento, desde as suas raízes

mais antigas e tradicionais até
seus estilos mais modernos”,

afirmou.
Para o produtor do festival
Leo Magnin, a proposta mantém um olhar atento à relação
entre viola e território, por
isso, o título “Viola da Terra”,
já que, no colo dos violeiros,
o instrumento guarda uma
relação íntima com as comunidades e culturas locais, raízes
regionais e familiares.
PROGRAMAÇÃO - Neste
sábado, 10 de abril, às 14 horas, terá a Oficina Compondo
e arranjando na viola com Ivan
Vilela (Aveiro/Portugal); às 16
horas, Roda de Prosa: Ensino e orquestras de viola, com
Marcela Costa (Piracicaba/SP),
Pedro Vaz (Brasília/DF), Gustavo Costa (São Lourenço/MG) e
João Paulo Amaral (Campinas/
SP); às 19 horas, André Moraes
e César Petená; às 20 horas, a

websérie Viola da Terra (3º episódio), com Arnaldo Freitas,
Júlio Santin e Reinaldo Toledo;
e às 21 horas, Juliana Andrade.
Neste domingo, 11 de abril,
às 14 horas, ocorrerá Roda de
Prosa: Circuitos de viola - Andréa Carneiro (Rio de Violas),
Rainer Miranda (Violas Instrumentais Nordestinas) e Fábio
Miranda (Circuito Violada); e
às 16 horas, Rodas de Viola,
com abertura com João Paulo Amaral; primeira roda com
Marina Ebbecke, Thiago Rossi
e Vitória da Viola; e segunda
roda com Carol Viola, Fernando Caselato e João Bellaver.
Vale destacar que a programação é gratuita e pode ser
conferida por meio do canal
oficial do evento no YouTube
no Festival Viola da Terra.

CULTURA

Festival de Artes Híbridas segue com programação até dia 17
Divulgação

Sofia Morás, de Tietê

Prosseguem até o sábado,
17 de abril, as transmissões
online do Festival de Artes Híbridas, iniciativa que reúne artistas das 27 cidades da Região
Metropolitana de Sorocaba
(RMS) e integra o Edital Proac
Expresso Lei Aldir Blanc por
meio do Governo do Estado de
São Paulo através da Secretaria
de Cultura e Economia Criativa.
O Festival de Artes Híbridas tem como objetivo esti-

mular manifestações culturais
transdisciplinares, capazes de
fundir linguagens e áreas do
conhecimento.
Para promover este encontro de talentos, foram abertos
três editais de chamamentos
distintos capazes de receber
inscrições de participantes.
Um deles foi para a participação na Mostra de Artes Híbridas, que recebeu 30 propostas
de experimentos artísticos em
vídeos. Entre os trabalhos se-

lecionados estão os artistas
de Tietê, Sofia Morás e Nelson
Morás Neto, nas Ações Formativas com o tema “Produções
Artísticas no Interior”; o lançamento do single de Natalie
Mess, de Sorocaba, e a violonista Gabriele Leite, de Cerquilho,
que já foi indicada pela Forbes
como um dos jovens abaixo de
30 anos que se destacaram em
2020.
Nos encontros virtuais, que
ainda não chegaram ao fim,

os artistas são orientados por
Douglas Emílio e Felipe Alduina e os trabalhos exploram
conceitos universais, como
autoconhecimento, a perda de
significado da palavra, a onipresença no mundo online, decomposições musicais, entre
outros.
Último pilar do festival é
o Olhares da Cena Contemporânea, um braço do projeto
que conta com encontros virtuais entre artistas da região

e convidados de outros locais
do Brasil. Essa parte do festival conta com a participação
de artistas-pesquisadores(as)
das cinco regiões do Brasil,
como Eleonora Fabião, do Rio
de Janeiro; Denílson Baniwa,
do Amazonas; Dodi Leal, da
Bahia; Luh Mazza, de São Paulo; Marcela Bonfim, de Rondônia, entre outros.
O conteúdo pode ser acompanhado no site festivaldearteshibridas.com.

EM CERQUILHO

Inscrições para oficinas
online continuam abertas

A alegria do dever cumprido, o sabor da vitória conquistada! Se não olhássemos
o mundo com os olhos do
coração e da fé, acaso teria
sentido?
Por isso, quando uma
criança te procurar com o
olhar, olhe-a; te estender os

braços, abrace-a; se quiser te
falar algo, escute-a; se sentir
desamparada, ampare-a; e, se
sentir só, acompanhe-a.
Este era o lema das proprietárias da antiga Escolinha
“O Saci”, Neusa Consorte e
Maria Selma Marcon.
Correndo e cantando,

brincando e aprendendo,
sem medo da vida tão cheia
de manhas, de risos e graças...assim foram guiados os
alunos da Escolinha “O Saci”
em 1980.
Na foto desta semana que
ilustra a coluna “Velhos Tempos, Belos Dias”, aparecem os

alunos do Jardim: André Gustavo da Silva Costa, Daniel de
Cazeto Lopes, Fernando Biscaro de Souza, Marco Antonio Mondin Ferreira, Matheus
Poggi de Toledo, Valdir Alves
Lima, Adelaide Rodrigues,
Cíntia Angeli, Daniele Peev,
Fernanda Melaré Foltran,
Ilca Melaré Foltran, Isabela
Poggi Rodrigues, Luciara Rodrigues, Maitê Cazeto Lopes,
Raquel Melaré, Renata Padim
Zamuner (in memoriam) e
Roberta Amaral Campos.
Nesta ocasião, a garotada
foi levada para fazer um passeio animado na chácara de
Cleide Pasquotto em razão
do Mês das Crianças em outubro.
Quem aí sabia que a Escolinha “O Saci” foi pioneira no
ensino particular de Educação Infantil?
Tudo era feito pelas proprietárias com muito carinho
e sempre tendo como objetivo o bem-estar de cada um
que lá permanecia.
Tempos depois, a Escolinha “O Saci” foi vendida para
o Sistema Anglo, atual administrador.

Continuam abertas as inscrições para as oficinas online
direcionadas à população de
Cerquilho, gratuitamente, com
transmissão ao vivo via Zoom.
As atividades, as quais
ocorrerão de 20 a 29 de abril,
serão realizadas pelo Governo
do Estado de São Paulo, por
meio da Secretaria de Cultura
e Economia Criativa, Poiesis e
Oficinas Culturais.
A oficina Introdução à
Edição de Vídeo Digital está
marcada para os dias 20, 22,
27 e 29 de abril, das 10 às 12
horas, sob coordenação de Lucas Gervilla e destinada a estudantes, jovens produtores,
cineastas iniciantes, entusiastas do cinema (documentário
e ficção), pessoas que queiram
trabalhar como youtubers, vlogers e, ainda, profissionais que
passaram a exercer seus trabalhos através de vídeo durante
a pandemia. Não é necessário
ter experiência prévia.
Também nos dias 20, 22,
27 e 29 de abril, das 14 às 16
horas, com coordenação de Ricardo Cantaluppi, terá a oficina Fundamentos em Negócios
de Música - Direito Autoral e
Monetização, para músicos,
gestores públicos, agentes e
produtores culturais, pesquisadores, representantes de

coletivos, movimentos e instituições culturais, produtores
musicais, técnicos e operadores do entretenimento e demais interessados pelo tema,
sendo maiores de 18 anos.
Nas mesmas datas e horário anteriores, o coordenador
Daniel Normal trará a oficina
Personas Anônimas - Máscaras em Upcycling, direcionada
a pessoas a partir dos 16 anos
e interessadas em processos
artísticos.
A oficina Amor Romântico
e Violências de Gênero: Análise das Mídias de Massa será
realizada nos dias 20, 22, 27 e
29 de abril, no horário das 18
às 20 horas, sob coordenação
da Amanda Rosa, tendo como
público-alvo artistas, produtores de conteúdo, educadores e
demais interessados.
Com coordenação de Fernanda Iannuzzi, a oficina Entre e Saias - Pequenos Recortes
de uma Brincadeira Dançada
para Quartos, Salas e Cozinhas
ocorrerá nos dias 26, 28 e 30
de abril, das 10 às 12 horas,
para pessoas, a partir dos 16
anos.
Vale ressaltar que as inscrições para estas atividades
devem ser feitas diretamente
no site cerquilho.sp.gov.br. Informe-se pelo (15)3384-2634.

Sexta-feira, 9 de abril de 2021

jornalnossafolha.com.br

11

ENTREVISTA

Rodrigo Módolo acredita que ser pró-ativo é essencial
Na pasta da Semades, o profissional defende que trabalhar em conjunto com outras secretarias afina processos e alcança resultados satisfatórios
Nesta edição, prossegue
a série de entrevistas com o
novo Secretariado do prefeito
de Tietê, Vlamir Sandei (PSDB),
que, neste segundo governo,
sofreu alterações com o objetivo de dar um novo fôlego e
mais dinamismo aos trabalhos
do Poder Executivo em prol do
município e da população.
A entrevista desta edição
é com o secretário de Meio
Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento
Sustentável
(Semades), Rodrigo de Andrade Módolo. Formado em Engenharia Florestal pela Faculdade de Agronomia e Engenharia
Florestal de Garça desde 2010
e com experiência como consultor do Agronegócio nas
áreas de silvicultura e recuperação ambiental, com experiência no manejo de motosserra, tratorista, fossa séptica,
agricultura de precisão, formação e manejo de pastagens
e viveiro florestal, Rodrigo foi
aluno da Escola Estadual “Plínio Rodrigues de Morais” no
Ensino Médio.
A seguir, o secretário revelará ao jornal Nossa Folha os
maiores desafios da função,
as medidas prioritárias para
melhorar os serviços, além de
contar quais qualidades lhe
ajudarão a liderar e alcançar
resultados diferenciados.
NOSSA FOLHA - Como é
comandar a referida Secretaria e, hoje, quais são os três
maiores desafios da pasta e
por quê?
RODRIGO - Estar à frente
da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Sustentável (Semades)
é uma enorme gratidão, pri-

meiramente como cidadão
tieteense, pois poderei fazer
o melhor pela minha cidade
nessa área de atuação. Além
disso, essa minha formação
na área me ajudará a poder
transcorrer os trabalhos com
maior discernimento técnico,
assim como a equipe da Semades desde técnicos até o
pessoal do trabalho de campo.
Felizmente, estes estão bem
afinados e são pessoas muito
competentes para os novos
desafios, já vinham fazendo
um trabalho muito bom em
anos anteriores.
Para mim, os três maiores desafios da pasta são o
cumprimento do Termo de
Comprossimo de Recuperação Ambiental (chamado 7
TCRAs), antigo e que acaba
onerando os cofres públicos,
se não cumprido a tempo;
montar um plano ambiental
para a cidade; e um plano de
arborização urbana.
Com relação à esfera da
Agricultura, o projeto só precisa de ajustes para fornecer
um serviço ainda melhor, que
é o caso da Patrulha Rural, e
desta forma tentarmos fortalecer o Agronegócio, tendo
a doação de árvores ou parcerias para o comprimento
do Programa de Recuperação
Ambiental (PRA) por parte
dos produtores rurais, assim
como poder trazer técnicas e
tecnologias que os ajudem a
produzir mais e gerar mais riqueza para o município.
NOSSA FOLHA - Em sua
opinião, quais são as medidas
prioritárias para melhorar os
resultados e quais delas poderão ser feitas já em 2021?

Divulgação PMT

O secretário da Semades é engenheiro
florestal e consultor no Agronegócio
RODRIGO - Com relação
às medidas prioritárias, temos
a construção de um viveiro
florestal, que ajudaria nossa
cidade ficar mais arborizada
através de projetos de doação
de mudas e aproveitamento
de áreas verdes - que podem
ser montadas praças de lazer
para a sociedade; limpeza de
partes da Fait para futuras exposições para o Agronegócio
tieteense; reativação do Parque Cornélio Pires e melhorias para voltar a visitação do
público e, até mesmo, fazê-lo
servir de encontro para atletas
do mountain bike, da corrida
e outros esportes que estejam
correlacionados com a infraestrutura do mesmo.
Acredito que com o trabalho de toda uma equipe unida
as de outras secretarias, esse
ano entregaremos todos esses
projetos ou mesmo a revitalização para uso da sociedade

tieteense.
NOSSA FOLHA - Quais
qualidades pessoais lhe ajudarão a liderar e alcançar
resultados diferenciados e
satisfatórios na Secretaria?
RODRIGO - Acredito que
ser pró-ativo e estar disposto
a encarar desafios sempre foram pontos que me ajudaram
a chegar onde cheguei e a conquistar tudo que tenho, acreditando ser muito importante
ter a prática e teoria de mãos
dadas.
Confio muito na parte da
fixação de conhecimento por
ler e praticar no dia a dia, ou
seja, a questão dos 50% de teoria e os 50% de prática, que
nos transformam com relação
ao aprendizado. Além disso, uma atitude que sempre
tive é me colocar na “pele”
do companheiro de trabalho
mais braçal para entender as
dificuldades da tarefa, tanto é

CIDADÃO-REPÓRTER

NOSSA FOLHA - Considerações finais:
RODRIGO - Acredito na
conservação das florestas e
da árvore em si, respeitando
o Código Florestal Brasileiro,
acreditando no devido lugar
que elas têm, ainda que muitas vezes, apesar delas serem
fundamentais em nossas vidas por fixar carbono e renovar o ar que respiramos, elas
podem causar destruição ou
mesmo matar em caso de queda, ainda mais se forem plantadas em local inadequado.
Aprendi uma coisa na vida!
A madeira ou as fibras que
vêm delas está presente em
nossas vidas desde que nascemos, em nosso berço, até a
hora que moremos em nosso
caixão. O que faz com que elas
vivam mais ou menos são diversos fatores naturais, mas
todas estão de passagem igual
nós, seres humanos. Para que
possamos fazer com que elas
tenham maior longevidade é
simples! Analisem sempre o
ambiente ao redor onde a espécie será plantada e qual tipo
vai plantar.
Por isso, pela grande com-

plexidade de ambientes que
temos, na cidade essa análise
têm que ser muito bem feita.
Afinal, o Plano de Arborização Urbana é um “livro de
cabeceira” para a Semades
no dia a dia para as decisões
que necessitam do corte por
representar um perigo desnecessário e por afetar a infraestrutura essencial.
Apesar de ser da área de
produção e também ambiental e ser formado em Engenharia Florestal, ao longo da
minha carreira profissional
já trabalhei com plantio de
árvores e também de lavoura
agrícola, possuindo até hoje
uma empresa de prestação de
serviço no ramo que engloba
consultoria e execução das atividades florestais, pecuária e
agrícola.
Também acredito, que
através da equipe da Semades,
poderemos ter uma cidade
melhor para todos, não nos
esquecendo de trabalharmos
em conjunto com outras secretarias para afinar processos e, assim, conquistar outros resultados satisfatórios
para o bem-estar dos munícipes. Afinal, são a essência e os
nossos patrões no dia a dia.
Além disso, gostaria de
registrar para toda a sociedade tieteense que a Semades
se encontra de porta abertas
para toda a população. Será
um prazer receber cada cidadão para melhor atendê-lo! Sei
que estamos nesse momento
delicado da pandemia da covid-19, mas, mesmo assim,
nos procurem pelo e-mail secretaria.sama@tiete.sp.gov.br
ou pelos telefones (15)32827889 e 3285-8706.

CENSO 2021

Questionado o corte de árvores do Posto de Saúde Central
Por ser considerada uma
cidade com clima quente e
pouca arborização, o corte de
árvores que ficavam no pátio
do Posto de Saúde Central “Dr.
Ruy Silveira Mello”, em Tietê,
levou munícipes a questionarem a ação através do Departamento de Jornalismo do
Nossa Folha.
Estes mesmos cidadãos
apresentaram os seguintes
questionamentos diante da
ação no Posto Central: quando houve o corte das árvores;
quantas e quais espécies eram;
por qual motivo foi realizado
o serviço; outras mudas serão
plantadas; quais espécies e em
qual local.
Em resposta, o secretário
municipal de Saúde e Medicina
Preventiva, Pedro de Paludeto
Pasin, informou que o prédio

que, mesmo tendo curso superior completo, sempre procurei fazer os cursos do Senar
mais práticos para ajudar esclarecendo dúvidas e, mesmo
lá no passado, colocando a
mão na massa. Talvez, nem
todos saibam, mas, na minha
vida, já dirigi muito trator,
plantei e adubei muitas mudas de árvore para produção e
conservação e, ainda, as cortei
quando era preciso ou mesmo
as direcionei para a produção
de madeira.

Flagrante/leitor

Segundo o secretário Pedro de Paludeto Pasin,
havia risco de queda das espécies
da Unidade Básica de Saúde
(UBS), localizado na avenida XI
de Agosto, próximo ao Fórum,
possuía árvores que estavam

comprometendo todo o calçamento do entorno do prédio,
com considerável possibilidade de queda.

“As árvores Pinus Elliotti
existentes ao redor do prédio,
próximo ao gerador de energia
elétrica que abastece a UBS, da
área da garagem das ambulâncias e do estacionamento público da rua paralela, estavam
comprometidas com risco à
segurança dos veículos e usuários. Portanto, após todas as
análises ambientais necessárias, foram erradicadas”, comentou Pasin.
Ainda segundo o secretário
municipal de Saúde e Medicina
Preventiva, pelas árvores serem de elevada altura, a queda
de uma delas viria causar prejuízos de grande monta, destruir parte do prédio, veículos
estacionados e até ceifar vidas,
além de prejudicar as reformas que projetam-se para o
local.

Suspensas as provas do
concurso do IBGE
Na terça, 6 de abril, foi
anunciada a suspensão da realização das provas dos concursos do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
para o Censo 2021. Ela é válida
para as 181.898 vagas de recenseador e 22.409 vagas para
agente censitário municipal e
supervisor.
A decisão foi tomada por
conta da aprovação pelo Congresso Nacional do Orçamento para este ano, o qual teve
reduzido para R$71 milhões
o valor destinado para a realização da pesquisa, embora o
acordado era de R$2 bilhões. O
texto ainda não foi sancionado
pelo presidente Jair Bolsonaro
(sem partido).
De acordo com o IBGE, o

valor de R$71 milhões inviabilizou a realização do censo.
Desse modo, o instituto decidiu suspender a realização das
provas objetivas do concurso,
para os cargos de agente censitário e recenseador, previstas
de 18 e 25 de abril deste ano,
respectivamente.
Novas datas poderão ser
definidas posteriormente, a
depender da liberação de recursos.
“O IBGE informa, ainda,
que avaliará com o Cebraspe
um novo planejamento para
aplicação das provas, a depender de um posicionamento do
Ministério da Economia acerca
do orçamento do Censo Demográfico”, divulgou o instituto em nota.
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DESEMPREGO

Prefeito e secretários
discutem o kit gás

Empossada a nova Diretoria
da Santa Casa de Tietê

Município aposta em Frentes
de Trabalho para gerar renda

Divulgação PMT

Vlamir Sandei ouviu os secretários
Márcia Paladini e Paulo Fuza
Em Tietê, na quarta, 7 de
abril, em reunião com os secretários municipais Paulo
Luiz Fuza (Administração e
Modernização) e Márcia Orsolini Tamer Paladini (Assistência e Desenvolvimento Social)
no Paço Municipal, o prefeito
Vlamir Sandei (PSDB) definiu
critérios e ações para viabilizar o Programa Municipal Kit
Gás para a população em situação de vulnerabilidade social
na cidade.
No encontro, o chefe do
Poder Executivo local solicitou agilidade nos processos
necessários para que a Prefeitura de Tietê possa atender
rapidamente as demandas da
população que se enquadra

no referido Programa Municipal Kit Gás.
DÍVIDA ATIVA - Em Tietê,
a Secretaria Municipal de Finanças, que tem como secretário Everton Ricardo de Almeida Miguel, informou que
a Lei 3.812/2021, que prevê
o desconto de multas e juros
para débitos inscritos de dívida ativa, está em vigor desde
quinta, 1º de abril.
Portanto, para emissão de
boletos e parcelamentos, o
munícipe deve entrar em contato através dos seguintes canais: pelo telefone (15)32858755
ou
pelos
e-mails
tributos2@tiete.sp.gov.br, tributos3@tiete.sp.gov.br e tributos.pmt@tiete.sp.gov.br.

Divulgação PMT

Divulgação PMT

Dr. Pedro assumiu como presidente e Flávio
passou a ser vice-presidente da Diretoria
Na quinta, 1º de abril, foi
empossada a nova Diretoria
da Santa Casa de Tietê para
o triênio 2021/2023. A nova
composição está formada pelo
presidente dr. Pedro Souza
Campos Neto, pelo vice Flávio
Ricardo Melo e Santos, pelo 1º
secretário José Antonio Moreli, pela 2ª secretária Letícia
de Arruda Ballardini, pelo 1º
tesoureiro Edson de Oliveira
Rodrigues e pela 2ª tesoureira
Luzia Pizol Bufon.
O Conselho Fiscal tem
como 1º membro efetivo o
presidente Luiz Eduardo José
de Andrade, o 2º membro
efetivo Jonacir Amorim, o 3º
membro efetivo Denise Keidel
e o membro suplente Apareci-

do Agostinho Gardenal.
Pelo Conselho Deliberativo,
respondem o 1º membro efetivo, o presidente Paulo Roberto
Cardia, o 2º membro efetivo
Sérgio Andrade Marques, o 3º
membro efetivo Isnard Benedicto Bonadia e o membro suplente James Milanelo.
“Objetivo é contribuir com
o desenvolvimento e crescimento da entidade, assegurando a todos os usuários as
melhores condições de infraestrutura, saúde e atendimento. Sendo assim, a nova gestão
da Santa Casa trabalha em
defesa da coletividade e apoia
iniciativas que fortaleçam o setor”, afirmou o presidente dr.
Pedro.

Programa municipal foi recriado
no início deste ano
Em Tietê, a Secretaria Municipal de Serviços, através do
secretário Luís Gonzaga Carniel, intensificou as frentes de
trabalho, as quais são responsáveis pela limpeza de sarjetas
e guias tomadas pelo mato em
diversos pontos da cidade.
Essas ações são parte do
Programa Municipal Emergencial de Qualificação Profissional e Combate ao Desemprego, conhecido como Frentes
de Trabalho, recriado pelo prefeito Vlamir Sandei (PSDB) no
início deste ano.
“Embora a responsabilidade da limpeza das calçadas
seja de cada proprietário, a
Prefeitura verifica os pontos
que necessitam da ação e divi-

de-os geograficamente para a
limpeza das guias e sarjetas”,
informou Carniel.
Objetivo do programa é
atender munícipes que não
conseguem inserir-se no mercado de trabalho. “Está sendo
fundamental para a realização dos serviços de limpeza
das guias e sarjetas. Em vários
bairros já é possível localizar
os colaboradores na execução
dos serviços”, disse Carniel.
Ainda segundo o secretário, a expectativa do prefeito é
investir mais neste programa
para beneficiar quem precisa
de oportunidade de inclusão
no mercado de trabalho e de
formações necessárias oferecidas por esta iniciativa.
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FAC organiza grupo de apoio psicológico e emocional
Projeto dedicado aos profissionais da linha de frente terá 10 encontros semanais com temas motivadores para reflexão e troca de experiências
A pandemia da covid-19
tem se caracterizado como
um dos maiores problemas
de saúde pública internacional das últimas décadas. No
Brasil, o primeiro alerta oficial ocorreu em março do ano
passado pela portaria nº 454,
do Ministério da Saúde, declarando que o País se encontrava em estado de transmissão
comunitária e recomendando
o isolamento social para quem
estivesse com sintomas respiratórios.
Desde então, a sociedade
em geral passou a sofrer seus
impactos, tendo que mudar
drasticamente sua rotina e
seus comportamentos, principalmente, nos cuidados com
a contaminação e propagação da doença. Em paralelo
a esses cuidados, os serviços
de Saúde passaram a receber
um número cada vez maior
de pessoas necessitando de
cuidados, diagnóstico, tratamentos,
acompanhamento,
internações e demais procedimentos necessários para a
recuperação e manutenção da
saúde.
A facilidade de transmissão, a alta taxa de mortalidade e a falta de imunização caracterizam o atual cenário da
covid-19 e têm levado à alta
demanda por atendimentos,
provocando a superlotação do
Sistema de Saúde e afetando
diretamente a saúde mental
dos profissionais.
Estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
sobre as Condições de Trabalho dos Profissionais de Saúde
no Contexto da covid-19 revela que “a pandemia alterou, de
modo significativo, a vida de
95% dos trabalhadores”.
Os dados também apontam que 50% admitiram excesso de carga horária de
trabalho, acima de 40 horas
semanais e 45% necessitam
de mais um emprego, 43,2%

Divulgação

Os encontros ocorrerão pela plataforma Google Meet
a partir da quarta, 14 de abril
não se sentem protegidos no
trabalho, 18% têm medo de se
contaminar no ambiente de
trabalho, entre outros fatores.
Quanto às consequências
à saúde mental, no mesmo
estudo, os profissionais citaram perturbações do sono
(15,8%), irritabilidade/choro
frequente/distúrbios em geral (13,6%), incapacidade de
relaxar/estresse (11,7%), dificuldade de concentração ou
pensamento lento (9,2%), perda de satisfação na carreira ou
na vida/tristeza/apatia (9,1%),
sensação negativa do futuro/
pensamento negativo, suicida
(8,3%) e alteração no apetite/
peso (8,1%).
O Departamento de Saúde
Mental da Organização Mundial da Saúde, elaborou uma
lista de orientações para lidar
com as consequências psicológicas causadas pela covid, entre elas “estar atento às suas
necessidades e sentimentos”,
entendendo que “sentir medo,

angústia, ansiedade ou preocupação é natural” dentro do
contexto atual da pandemia,
mas se está excessivo e interferindo em sua rotina, deve
ser um sinal de alerta para
buscar ajuda profissional.
Diante desta complexidade de consequências à saúde
mental, ressalta-se a importância de intervenções no campo da psicologia, e neste sentido, a proposta deste projeto é
oferecer um espaço acolhedor
para a troca de experiências
e sentimentos vivenciados na
prática profissional diante dasobrecarga emocional trazida
nos atendimentos dos casos
da covid-19 na atual situação
dos serviços de saúde.
Diante deste cenário de
emergência e suas repercussões na saúde mental dos
profissionais, a coordenação
do curso de Psicologia da Faculdade Cerquilho (FAC) organizou um grupo de apoio
psicológico e suporte emocio-

nal visando a prevenção de
agravamento ou cronificação
de estados mentais dolorosos e o desenvolvimento de
transtorno mentais, entendendo que tais cuidados devem
ser incluídos nas medidas de
enfrentamento da pandemia
para minimizar os efeitos do
sofrimento psíquico a curto,
médio e longo prazo.
OBJETIVO GERAL - Sob
organização dos professores
Gabriel Burani e Sandra Cristine Arca, a iniciativa visa oferecer aos profissionais da linha
de frente de atendimento à
covid-19 um espaço para compartilhar vivências e dificuldades no contexto de trabalho
e promover a valorização do
profissional e o cuidado em
saúde mental.
ENCONTROS - Como o
projeto será dedicado aos
profissionais da Saúde que
atuam na linha de frente no
atendimento a covid-19, a nível ambulatorial, emergencial
ou hospitalar, os 10 encontros
virtuais serão semanais e com
temas motivadores para reflexão e troca de experiências.
Passada a experiência, após 15
dias será realizado um encontro de follow-up para acompanhamento dos resultados do
trabalho. O grupo de apoio
tem a primeira experiência na
quarta, 14 de abril, e o tema
proposto é o “Contexto atual e
pequenas atitudes que podem
fazer a diferença”
Vale lembrar que os encontros serão conduzidos pelos docentes da FAC das 15
às 17 horas, pela plataforma
Google Meet e terminarão em
26 de maio. As inscrições podem ser feitas pelo formulário
próprio a ser divulgado junto
com o convite. Mais informações pelo telefone WhatsApp
(15)99806-5895
(Amanda).
O formulário de inscrição
consta no https://forms.gle/
ym4eNw7wZbxj6vbv9.

MOSTRA FOTOGRÁFICA

Premiação será anunciada
neste sábado
Fotos divulgação

Ação online terá a participação do fotógrafo
Anderson Ibata e do professor Rodrigo Pappette
Neste sábado, 10 de abril,
às 10 horas, de forma virtual,
haverá a Mostra Fotográfica
“Cerquilho: ontem e hoje”, que
contará também com a participação do fotógrafo Anderson
Ibata e do professor de História Rodrigo Pappette.
Na oportunidade, os participantes da mostra apresentarão as fotografias que estão na
disputa e contarão a história
por trás de cada uma delas.

Objetivo é o de homenagear Cerquilho que completou
72 anos em 3 de abril.
Vale lembrar que a participação neste concurso é
gratuita e aberta ao público.
Quem levar o 1º lugar da competição ganhará uma bolsa de
100% em uma capacitação de
40 horas da FAC, à escolha
do ganhador. O link para este
evento é o https://forms.gle/
tXPXg8hwqrTMBKKQA.

AÇÃO SOLIDÁRIA

Entidades precisam de
doações de alimentos
O grupo Empreenda Mulheres está pedindo doações
em prol da Assistência Social
e da Associação Viva a Vida,
ambas de Tietê.
Para a Assistência Social,
as doações solicitadas são de
óleo e pó de café; já para a

Associação Viva a Vida, leite
e água de coco.
As doações podem ser feitas na farmácia A Botica, que
fica na rua do Comércio, 291,
Centro, ou na Clínica Atual
Psicologia, na rua Tenente
Gelás, 1.227, na Nova Tietê.
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Corpo de Bombeiros é destaque em atendimento
Em um ano, 1.032 atendimentos foram registrados; deste total, 78 foram de pacientes infectados pela doença
Reprodução TV Tem

O Batalhão de Tietê tem 30 funcionários, além de duas viaturas de resgate,
e está sob o comando do capitão Adriano Brito
Sem ter uma base do Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (Samu), o município de Tietê conta com apoio
do Corpo de Bombeiros no
atendimento a pacientes com
covid-19. Em razão disso, de
março de 2020 até março
deste ano, foram registrados
1.032 atendimentos. Deste total, 78 foram de pacientes infectados pela covid-19.
Entre administrativos e
operacionais, o Batalhão de

Tietê tem 30 funcionários,
além de duas viaturas de resgate, não sendo veículos considerados ambulância, porém,
estão equipados para atendimentos de salvamento.
“A gente começou a priorizar a manutenção das viaturas que são reserva nos
quartéis, que estão quebradas
ou que não têm condição de
transportar muito material de
salvamento. Fizemos uma gestão para que elas ficassem em

condições de fazer apenas o
transporte desses pacientes”,
explicou o capitão Adriano
Brito.
Os bombeiros usam equipamentos de proteção individual e, antes e depois do atendimento de cada paciente com
covid-19, as viaturas passam
por processo de higienização
completa. Além disso, enquanto são higienizadas, não
podem atender outras ocorrências.

“Uma vez que a gente emprega uma viatura para um
serviço que não é de bombeiro,
estamos desguarnecendo toda
uma região para aquelas vítimas mais graves, provenientes
de acidentes, de queimaduras,
de ocorrências com crianças
ou ocorrências traumáticas”,
comentou Brito.
De acordo com o secretário de Saúde de Tietê, Pedro
de Paludeto Pasin, em 2009
foi criado um consórcio dos
bombeiros para atender Tietê,
Cerquilho, Laranjal Paulista e
Jumirim. “Os bombeiros passariam a fazer esse serviço
que o Samu faria. Então, nessa
parte de atendimento pela falta do Samu, a população não
sofreu prejuízo algum, porque
o bombeiro supre essa parte”,
explicou.
Apesar disso, em março de
2013, foi publicado um decreto estadual que determina os
tipos de atendimentos que os
bombeiros não devem fazer,
entre eles: casos clínicos em
geral, partos de emergência,
intoxicações e casos psiquiátricos. “A gente está estudando o melhor momento para
poder fazer a análise, dar o
melhor caminho para atender
essa determinação governamental”, revelou Pasin. Ainda
segundo o secretário, a situação não teria causado prejuízo
algum ao município.

CONTRA A COVID-19

Agentes de Segurança são
vacinados em Itu
Divulgação PMT

A Prefeitura disponibilizou transporte até Itu,
onde ocorreu a vacinação dos agentes
De 5 a 7 de abril, os agentes de Segurança Pública, dos
quais os policiais civis, militares e rodoviários e guardas civis municipais se enquadram,
foram vacinados contra a covid-19, no Anfiteatro Municipal da Prefeitura de Itu.
Os agentes de Segurança
Pública dos municípios de Tietê, Jumirim, Salto, São Roque,
Porto Feliz, Araçariguama e
Mairinque receberam a vacina,
seguindo a divisão estipulada
pela Secretaria Estadual de Se-

gurança Pública e Secretaria
Estadual da Saúde.
Segundo revelou à imprensa o secretário de Trânsito
e Segurança de Tietê, Nilson
Bertola, todos os guardas civis
municipais e policiais que se
encontram na ativa receberam
a primeira dose da vacina AstraZeneca.
Nilson Bertola informou,
ainda, que a Prefeitura disponibilizou o transporte, nos três
dias agendados para a GCM,
para atender a categoria.

AÇÃO SOLIDÁRIA

SERVIÇOS

Tietê adere à campanha de combate à fome

Executada limpeza em áreas
verdes de bairros

Com a mensagem “Vacine-se contra a covid e aproveite para ajudar a combater
a fome”, o município de Tietê
manifestou o interesse em
participar da campanha que
visa buscar a contribuição da
população que pode colaborar
com aqueles que estão em situação de insegurança alimentar e nutricional.
A participação da população que receberá a vacina, em
seu dia, não é obrigatória, mas
quem puder colaborar ajudará
muitas famílias em condição
de vulnerabilidade social.
A doação do cidadão, no lo-

Divulgação PMT

cal e dia de vacinação, contempla qualquer alimento da cesta
básica, exceto o sal.
“A equipe da Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social estará
no local com os integrantes de
sua equipe para receber as doações que ajudarão as ações já
desenvolvidas habitualmente”,
destacou a responsável pela
pasta, Márcia Orsolini Tamer
Paladini.

Divulgação PMT

A proposta é amenizar
a condição de muitas
famílias em crise na
cidade de Tietê

Alerta da Prefeitura é para população denunciar
o descarte irregular de lixo

CRONOGRAMA

Em Cerquilho, entrega do kit merenda começa dia 13
A Prefeitura de Cerquilho,
através da Secretaria Municipal de Educação, da Central
de Alimentos e do Conselho
de Alimentação Escolar (CAE),
informou, por meio das redes
sociais, que entregará o kit
merenda de 13 a 16 de abril,
conforme a programação que
as escolas repassaram aos pais
ou responsáveis.
A merenda é um direito
de todos e, portanto, todas as
famílias dos alunos matriculados nas escolas municipais
foram consultadas sobre o
interesse em receber o kit me-

renda. Desse modo, segundo a
Prefeitura, serão distribuídos
quase 6.200 kits.
“Além disso, o Conselho de
Alimentação Escolar participa
ativamente da organização da
oferta do kit, prestando assessoria nos dias da entrega
em todas as escolas”, disse o
secretário municipal de Educação, Waldivino Grisotto.
Para evitar aglomerações
e seguir com os cuidados e as
orientações da saúde, cada escola se organizará e orientará
os dias que cada turma poderá
buscar o kit. Desse modo, em

SAÚDE PÚBLICA

caso de dúvida, é necessário
entrar em contato com a escola. O uso da máscara no dia
da retirada será obrigatório,
assim como uma caneta para
assinar os documentos.
“É importante lembrarmos
que o kit merenda não é uma
cesta básica e sim um kit referente à refeição que o aluno
faria se as aulas estivessem
acontecendo presencialmente,
uma vez por dia, durante cerca de 20 dias de aula em um
mês”, esclareceu o secretário
municipal.
Famílias que necessitem de

apoio social para garantir sua
segurança alimentar devem
buscar pelo Departamento de
Assistência Social através do
telefone (15)3384-3921.
ESCLARECIMENTO - Em
virtude dos diversos questionamentos sobre a realização
de atribuição de aulas da Rede
Municipal de Ensino, o município de Cerquilho esclareceu
que aguarda sentença nos autos do mandado de segurança
1000338-02.2021.8.26.0137
para publicar os respectivos
editais de convocações para as
atribuições.

VACINAÇÃO

do exame.
Já Laranjal Paulista contabilizava até ontem, 8 de abril,
15 casos positivos da doença,
sendo 13 deles somente no
mês passado. Para frear a doença, a Prefeitura nebuliza as
ruas para combater o mosquito Aedes aegypti.
Cabe salientar que, segundo os médicos, os primeiros
sintomas da dengue geralmente são pouco específicos e
incluem febre alta e mal estar
geral, que surgem cerca de três
dias após a picada do mosquito. Além disso, é importante
destacar que, em casos graves,
há hemorragia intensa e choque hemorrágico (quando uma
pessoa perde mais de 20% do
sangue ou fluido corporal), o
que pode ser fatal.
De fato, a única forma
de combater a doença é não
deixar água parada em recipientes como pneus e vasos
de plantas, pois estes objetos
servem como criadouro para o
mosquito transmissor da dengue.

Começa nesta segunda,
12 de abril, e seguirá até 10
de maio, a primeira etapa da
Campanha de Campanha de
Vacinação contra a Gripe (Influenza). Em Tietê, às segundas, a vacinação será das 13
às 15h30 e, nos demais dias
da semana, das 8 às 15h30.
Cabe ressaltar que a imunização ocorrerá nas Unidades de
Saúde de cada bairro, com exceção da Unidade de Saúde do
Bonanza, a qual deverá ser realizada nas Unidades de Saúde
do São Pedro e Povo Feliz.
Nesta primeira fase, deverão ser vacinadas crianças de
seis meses e menores de seis
anos, gestantes, puérperas (até
60 dias após o parto), população indígena e trabalhadores
da Saúde, os quais precisam
levar a caderneta de vacinação
da covid-19.
A segunda etapa de vacinação ocorrerá de 11 de maio a
8 de junho, sendo destinada
para idosos com 60 anos ou
mais e a professores.
A terceira fase, a ser reali-

Luis Gonzaga Carniel, por lei
municipal, o descarte irregular de lixo pode acarretar
multa para o munícipe que
praticá-lo. Desse modo, a população pode colaborar para
que a cidade permaneça limpa, denunciando o crime ambiental em qualquer área pelo
telefone (15)3282-4700.
“Neste momento tão crítico, a Secretaria Municipal de
Serviços alerta também que o
descarte irregular de lixo cria
um ambiente propício para
a procriação do mosquito
da dengue, cuja doença tem
se alastrado no município”,
orientou o responsável pela
pasta de Serviços.

DESENVOLVIMENTO

Disparam os casos de dengue Campanha contra a Gripe
nesta microrregião
começa nesta segunda
Além da pandemia da covid-19, a população deve ficar
atenta também aos casos de
dengue, que cresceram exponencialmente nos últimos dias
nas cidades de Tietê e Cerquilho.
Na última edição do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde e
Medicina Preventiva, o município de Tietê registrava 200
casos notificados, sendo 57
deles positivos para a dengue,
34 descartados e 109 aguardavam resultados de exames.
Já Cerquilho, até quinta, 8
de abril, tinha 121 casos suspeitos, 38 confirmados (23 autóctones e 15 importados), 68
descartados, além de 15 que
aguardavam resultados. No
município vizinho, os bairros
com mais focos do mosquito
são Parque das Árvores e São
Francisco.
Em Jumirim, um único
caso de dengue foi registrado
neste ano, sendo o mesmo importado. Também há dois casos que aguardam o resultado

Em Tietê, nesta semana, a
Secretaria Municipal de Serviços executou a limpeza das
áreas verdes que margeiam
os bairros CDHU, Povo Feliz
e Jardim Brasil, além dos bairros São Pedro, Cornélio Pires,
Jardim Bandeirantes e Residencial Bertola.
O destaque na realização
do serviço de limpeza foi para
a quantidade de lixo proveniente de mobiliário doméstico e de entulho de construção,
depositado
irregularmente
em diversos trechos das áreas
verdes.
De acordo com informações divulgadas pelo secretário municipal de Serviços,

zada de 9 de junho a 9 de julho, contemplará pessoas com
comorbidades, indivíduos com
deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhador de
transporte coletivo e rodoviário, trabalhadores portuários,
forças de segurança e salvamento, Forças Armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população
privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas
socioeducativas.
De acordo com o Ministério da Saúde, o público-alvo é
estimado em 79,7 milhões de
brasileiros e a meta é vacinar
pelo menos 90% dos grupos
prioritários.
A Campanha de Vacinação
contra a Gripe vai coincidir
com a imunização contra a covid-19. O Ministério da Saúde
não recomenda a aplicação das
duas vacinas simultaneamente, devido à falta de estudos
sobre a coadministração dos
imunizantes, e a orientação é
priorizar a vacinação contra o
novo coronavírus.

Fábrica de sofás abre
unidade em Cerquilho
Divulgação PMC

A Komfort House, empresa
especialista em sofás e poltronas, acaba de se instalar
em Cerquilho. A unidade, que
opera na cidade desde janeiro deste ano, já contratou 40
novos funcionários. Na última
semana, a empresa utilizou
as dependências da Secretaria Municipal de Trabalho e
Desenvolvimento Econômico
para realizar entrevistas e selecionar profissionais na área
de tapeçaria industrial.
“Contamos com mais de 40
lojas em São Paulo e temos um
vasto catálogo de produtos.
Escolhemos Cerquilho pela
estrutura da cidade e também

pela estrutura de treinamento
que vocês oferecem no setor
têxtil”, comentou o gerente da
empresa, Eduardo Félix, responsável por conduzir o processo de seleção dos funcionários em Cerquilho.
“É muito bom receber notícias como esta. Mesmo em
tempos difíceis, Cerquilho segue recebendo novos investimentos e gerando empregos.
O reflexo desse trabalho está
no próprio Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados, que este ano fechou positivo no primeiro bimestre”,
considerou o prefeito Aldo
Sanson (PSDB).
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FIM DE SEMANA EM CASA
COMBINA COM VINHO
A Vino di Vita tem as melhores opções
e podemos levar até você.
Entrega para Tietê e Cerquilho (sujeito à taxa).
Solicite nosso cardápio digital pelo

(15) 99638-8641

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

CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO

Pré-cadastro pode ser feito pelo WhatsApp
Conforme anunciado nesta semana, os profissionais de Educação começam a ser imunizados a partir deste sábado, 10 de abril
Desde quarta, 7 de abril,
o pré-cadastro da vacina contra a covid-19 no Estado de
São Paulo também pode ser
feito pelo WhatsApp. O Governo Estadual informou ter
firmado uma parceria inédita,
que permitirá que as pessoas
economizem tempo e possam
receber a vacina”, disse a coordenadora-geral do Programa
Estadual de Imunização, Regiane Cardoso de Paula.
Para preencher o formulário por meio do aplicativo,
é necessário mandar uma
mensagem para o número
(11)95220-2923.
Além disso, o Governo do
Estado de São Paulo divulgou
que, a partir de segunda, 12 de
abril, a campanha de vacinação
contra a covid-19 contemplará
idosos a partir dos 67 anos; já
os que têm entre 65 e 66 anos
podem tomar a vacina a partir
de quarta, 21 de abril.
Conforme anunciado anteriormente, os profissionais de
Educação começam a ser imu-

nizados a partir deste sábado,
10 de abril, e os agentes de segurança já passaram a receber
a primeira dose da vacina contra a covid-19.
Em Tietê, somando todo
o público-alvo da vacinação,
até quinta, 8 de abril, já foram
imunizados 6.225 pessoas; em
Cerquilho, 5.710; em Laranjal
Paulista, 4.699; e em Jumirim,
457. Dados foram publicados
no Vacinômetro do Governo
Estadual.
Conforme informado pelo
Governo do Estado de São Paulo, as doses de vacinas distribuídas aos munícipes são da
CoronaVac e da Oxford. Importante ressaltar, ainda, que
os números relacionados aos
municípios paulistas podem
ser verificados diretamente no
site vacinaja.sp.gov.br/vacinometro.
CRONOGRAMA - Em Cerquilho, neste sábado, 10 de
abril, a partir das 9 horas, no
Centro de Eventos Cidade das
Rosas e dos Tropeiros, haverá

Divulgação

Iniciativa busca agilidade nas ações
drive-thru na aplicação da segunda dose da vacina CoronaVac em idosos que receberam
a primeira dose nos dias 10 e
11 de março ou anterior a essa
data.

Para receber a segunda
dose, são obrigatórios documento pessoal com foto e carteira de vacinação da covid-19.
Em Tietê, nesta segunda,
12 de abril, das 8 às 12 horas,

COMUNICADO

no ginásio de esportes “Acácio Ferraz”, profissionais da
Educação, que estão na ativa e
nascidos entre janeiro e junho,
receberão a primeira dose da
vacina contra a covid-19.
Nesta data, os profissionais
acima de 47 anos devem levar
o documento impresso do Vacina Já Educação, com QRcode
em seu verso, documento de
identidade e CPF. Ainda na
segunda, das 13 às 16 horas,
serão imunizados os profissionais nascidos entre julho e
dezembro.
Os profissionais da Educação efetivos dos Sistemas
Municipal, Estadual de Ensino
e das Escolas Particulares, devidamente cadastrados no site
vacinaja.sp.gov.br e munidos
de documentos receberão as
doses calculadas e recebidas
do Governo do Estado de São
Paulo.
Não haverá necessidade de
concentração antes do horário
de abertura do ginásio de esportes “Acácio Ferraz”.

Nesta segunda, 12 de abril,
não haverá vacinação normal,
respeitando as faixas etárias
da população em geral, por
conta da necessidade de chegada de novo lote de doses de
vacina contra a covid-19.
BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Novos números relacionados à covid-19 foram divulgados pelas Secretarias de Saúde
de Tietê, Cerquilho, Jumirim e
Laranjal Paulista.
Até hoje, 8 de abril, Tietê
registrava 1.908 casos e tinha
1.730 curados e 123 em recuperação. A quantidade de mortes era de 47.
Já Cerquilho acumulava 3.506 casos confirmados,
3.181 curados e 254 em recuperação. O número de mortes
seguia em alta com 71 óbitos.
Em Jumirim, os casos somavam 301 pessoas, tendo
285 curados e quatro mortes.
Já Laranjal Paulista registrava 2.941 casos, com 2.761
pacientes curados, 145 em recuperação e 35 óbitos.

EM CERQUILHO

Arcebispo mantém suspensão das missas presenciais
Divulgação

Dom Odilo Scherer está
à frente da terceira
maior diocese do mundo
Mesmo após a decisão do
ministro Nunes Marques, do
Supremo Tribunal Federal
(STF), de permitir celebrações
religiosas coletivas em todo o
País, o arcebispo de São Pau-

lo, Dom Odilo Scherer, havia
mantido a recomendação pela
suspensão das missas presenciais.
Na noite do sábado, 3 de
abril, o ministro Nunes Marques, do STF, determinou em
caráter liminar (provisório)
que Estados, municípios e o
Distrito Federal não podem
editar normas de combate à
pandemia do coronavírus, que
proíbam completamente celebrações religiosas presenciais,
como cultos e missas.
Sobre a decisão, Dom Odilo
disse que as medidas adotadas pela Arquidiocese de São
Paulo, a terceira maior arquidiocese católica romana do
mundo, independem de decisões judiciais, e que mantém
a recomendação pelo distanciamento social. “A nossa recomendação de celebrar sem
a presença do povo nas igrejas
não veio de uma proibição:

nossa posição vem da preocupação pela situação da pandemias”, explicou o cardeal.
Em comunicado, o arcebispo orientou para que as igrejas
se mantenham abertas entre 6
horas e 19h30, limpas e ventiladas, apenas para a visita e
a oração individual dos fiéis,
com aferição da temperatura corporal, uso de máscara,
disponibilização de álcool
gel e distanciamento físico.
Também indicou que as celebrações das missas deveriam
ocorrer sem público, mas com
transmissão pelas redes sociais.
“Enquanto isso, esperamos
que a vacinação chegue rápido
à população, de maneira que,
com o cumprimento do dever
das autoridades públicas e a
colaboração de todos, possamos ficar livres dos males
presentes e voltar a uma vida
serena”, escreveu Dom Odilo.

A restrição das celebrações
religiosas coletivas está vigor
desde 15 de março, quando
começou a fase emergencial
no Estado de São Paulo, que
prevê regras mais rígidas do
que a fase vermelha da quarentena na tentativa de aumentar o isolamento social e
conter o avanço da pandemia.
SOROCABA - Pela região
de Sorocaba, a Arquidiocese
Metropolitana, através do arcebispo Dom Julio Endi Akamine, reiterou que seguirá
as recomendações previstas
anteriormente, mantendo a
suspensão das celebrações
presenciais. Entretanto, comunicou que, mais importante
que retomar as celebrações
presenciais, é o reconhecimento do direito fundamental à liberdade religiosa e o princípio
da laicidade do Estado, o que
é esperado que seja corroborado pelo plenário do STF.

COVID-19

Justiça determina vacinação para idosa de Cerquilho
O médico Wagner Scudeler,
de Cerquilho, voltou a informar nas redes sociais sobre o
deferimento do mandado de
segurança, impetrado por sua
mãe Neusa Antunes Scudeler,
a qual não foi vacinada, em 28
de março, por falta de disponibilidade do imunizante para
pessoas acima dos 70 anos.
O fato viralizou nas redes
sociais depois do médico mostrar sua indignação diante da
Prefeitura de Cerquilho.
De acordo com Wagner
Scudeler, na terça, 6 de abril,
ele foi informado por seus advogados que a Justiça determinou que sua mãe seja vacinada
contra a covid-19 o mais rápido possível, assim como todos

os idosos desta faixa etária
que não receberam a vacina
junto à Secretaria de Saúde,
quando as demais doses chegarem do Governo do Estado.
Ainda segundo o médico,
as demais faixas etárias só
poderão ser vacinadas depois
que a Prefeitura de Cerquilho
cumprir com a determinação.
Em decisão publicada na
quinta, 8 de abril, o juiz de Direito Guilherme de Paula Nascente Nunes determinou que
não se aplicará multa à Prefeitura de Cerquilho.
De acordo com Guilherme
de Paula Nascente Nunes, a
aplicação de multa foi indeferida porque a aplicação do
imunizante esteve condicio-

nada à disponibilidade das
doses da vacina. “Não se cuida do caso de preterição de
ordem, mais sim de falta de
disponibilidade de vacinas
suficientes para atender a
população. E mais: há que se
confiar e seguir o plano de vacinação proposto pelo Estado
e pelo município, não cabendo a este juízo nele interferir,
a não ser que se visualize alguma ilegalidade ou arbitrariedade, o que não me parece
ser o caso”, esclareceu.
Além disso, o mesmo juiz
de Direito determinou que,
tendo em vista a informação
do município de Cerquilho de
que vem seguindo estritamente o Plano Nacional e Estadual

de Imunização e que outros
idosos ficaram sem tomar a
vacina, uma vez que não houve doses suficientes para a
faixa etária, mas que todas as
pessoas que não conseguiram
obter a dose imunizatória no
dia correspondente à sua faixa
de idade serão chamadas assim que houver disponibilidade de novas doses.
Determinou, ainda, que em
caso de comparecimento da
autora ou de familiares aos
locais de vacinação com intenção de adentrar o recinto sem
autorização ou de tumultuar o
processo de vacinação, fica autorizado o uso moderado das
forças policiais tão somente
para evitar aglomeração.

POSICIONAMENTO

Prefeitura busca esclarecer polêmica sobre as vacinas
Nas redes sociais oficiais, a
Prefeitura de Cerquilho prestou esclarecimentos sobre a
falta de doses de vacinas para
determinadas faixas etárias.
Em nota, o Poder Executivo divulgou o seguinte:
“Nunca foi perguntado ao
município de Cerquilho o número de habitantes por grupo prioritário da vacinação, o
Governo sempre enviou o número de doses considerando a
população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) para o ano de
2020 e campanhas anteriores
de vacinação.
Quando o Governo Estadual envia as doses, ele encaminha um documento técnico

dizendo quantas doses são
e determinando obrigatoriamente para qual grupo essas
doses devem ser aplicadas.
Imediatamente,
quando
identificamos que o número
de doses era consideravelmente menor que a população
real de Cerquilho, começando
pelos profissionais da saúde
(primeiro grupo atendido),
entramos em contato com os
órgãos responsáveis, reportando o problema e solicitação o
envio de mais doses.
Solicitamos, ainda, a autorização para utilizar a remessa
de vacinas para idades mais
novas para finalizar grupos
anteriores e foi negada, o município não pode utilizar doses

que vieram para a faixa etária
de 68 anos e aplicar em idosos
de 71, por exemplo. Por isso,
na tarde de quinta, 8 de abril,
foi realizado um drive-thru
agendado para atender idosos
de 68 anos completos com as
doses enviadas pelo Governo
para tal grupo.
O município somente é informado sobre quantas doses
de vacina irá receber e para
qual público apenas dois antes
de podermos buscar o imunizante, portanto, não conseguimos apresentar um cronograma das idades. Assim sendo,
mais uma vez, reforçamos o
respeito e a seriedade com que
seguimos as regras dos Planos
Nacional e Estadual de Vacina-

ção, seguindo estritamente o
que foi determinado, respeitando as suas fases (faixas etárias e grupos prioritários).
Confiamos que o problema
com o número de doses enviadas será resolvido pelo Governo do Estado de São Paulo
e o Governo Federal, para que
todos possam ter acesso igualitário à vacina.
A Prefeitura está atenta a
todas as possibilidades para a
aquisição própria de vacinas,
aguardando apenas a definição legal sobre o tema, já que
nenhuma entidade, seja pública ou privada, está autorizada
a adquirir vacinas sem que estas sejam integradas ao Plano
Nacional de Vacinação”.

Pároco e seminaristas
seguem em isolamento
Divulgação Paróquia SB e ST

Todos estes religiosos integram ações
na comunidade da Nova Cerquilho
O último boletim médico
divulgado pela Paróquia São
Benedito e Santa Terezinha,
em Cerquilho, informou que o
pároco José Amaro passou por
novos exames e foi informado
que a covid-19 afetou 10%
dos seus pulmões, portanto,
deverá permanecer em repouso até o início da semana.
Já os seminaristas Elias
Donizete da Silva, Marcelo Ferreira Alves e Maick Marcelino,
testados positivos, também

encontram-se em quarentena
na casa paroquial.
Segundo o boletim médico, Marcelo Ferreira Alves fez
o teste novamente e deu negativo e está sem sintomas. Já
os seminaristas Elias Donizete
da Silva e Maick Marcelino seguem em isolamento.
Em comunicado, a Paróquia São Benedito e Santa Terezinha pediu que os fiéis reforcem as orações em prol dos
religiosos.

FLEXIBILIZAÇÃO

SP volta à Fase Vermelha
com poucas mudanças
O Governo de São Paulo
anunciou nesta sexta, 9 de
abril, que o Estado voltará
para a Fase Vermelha do Plano São Paulo a partir desta segunda, 12 de abril. A medida
irá durar ao menos até o dia
18 de abril.
De acordo com a imprensa
havia divulgado anteriormente, a dúvida sobre a mudança
nas fases no Palácio dos Bandeirantes era mais voltada à
comunicação do que à flexibilização. A avaliação do Governo
Estadual e do Centro de Contingência é que as restrições
têm trazido o resultado esperado, com desaceleração dos
indicadores, mas ainda não é
momento para uma abertura
maior.
Contudo, apesar da mudança de fase, ficam mantidos:
a proibição de cultos religiosos presenciais; a recomendação de teletrabalho; a recomendação do escalonamento
de horários alternados para os
setores de serviços, do comércio e da indústria; o toque de
recolher das 20 às 5 horas. Na
Fase Vermelha, haverá algumas flexibilizações, como a reabertura das lojas de material
de construção, a retomada de
eventos esportivos, como fute-

bol, sem a presença de público
e dentro de todas as normas
sanitárias; e a retirada de pedidos de comida diretamente
nos restaurantes.
Em relação às escolas estaduais, o secretário Rossieli
Soares disse que as aulas na
Rede Estadual terão retorno
gradual a partir da próxima
semana. “Os dias 12 e 13 de
abril devem ser aproveitados
para organizar o retorno e
conversa com as famílias”, comentou.
Cabe salientar que as mortes por covid-19 no Estado de
São Paulo já passaram de 80
mil e o número de casos está
próximo de 2,6 milhões, de
acordo com a última atualização. Portanto, os cuidados ainda devem ser redobrados em
relação à doença.
CULTOS RELIGIOSOS - Na
quinta, 8 de abril, a maioria
dos ministros do Supremo
Tribunal Federal (STF) chegou
à conclusão que, durante a
pandemia, os cultos religiosos
com presença de grupos de
fieis devem ser suspensos.
Entretanto, os templos podem permanecer abertos para
exercício de manifestação de
fé individual, sem ferir o que
prevê a Constituição Federal.

Sexta-feira, 9 de abril de 2021

jornalnossafolha.com.br

15

ANIVERSARIANTES

Érika Rodrigues celebra
mais um ano de vida
nesta sexta, 9 de abril,
e recebe os parabéns
dos familiares e amigos

Camila Fidelis Barbieri
rasga folhinha hoje,
9 de abril, ao lado do
marido Edinho, do filho
Antony e da mãe Celi

Os filhos, os netos e
toda a família enviam os
parabéns para Gercina
Pilon que completa 91
anos hoje, 9 de abril

José Geraldo Casagrandi
rasga folhinha hoje,
9 de abril, junto da
esposa Maristela e do
filho João Vitor

Márcio Ferreira Campos
assopra velinhas hoje,
dia 9, com a esposa
Leninha, o filho Kelvin
e a nora Lucineide

O marido Primo e os
filhos Rafael e Talita
parabenizam Marli
Guiraldi Zanelati pelo
aniversário hoje, dia 9

Nelci Foltran Mori
recebe os parabéns hoje,
9 de abril, e comemora
a data especial com o
marido e os filhos

Neli Bernardi
aniversaria nesta sexta,
9 de abril, na companhia
da filha Rebeca e dos
familiares

Renata Bueno brinda
nova idade nesta sexta,
9 de abril, junto dos
filhos Maria Clara e
Lorenzo e da família

O marido Edvaldo e os
familiares parabenizam
Diva Maria Hernandes
(Lili) por mais um ano
amanhã, 10 de abril

Edson Fabbre troca de
idade amanhã, dia 10,
e festeja com a esposa
Giani e os filhos Gustavo,
Natalia e Rodolpho

Gabriel Saccon completa
25 anos neste sábado,
10 de abril, e recebe
o carinho da esposa
Stefanie e da família

Humberto Bortoletto de
Arruda troca de idade
amanhã, dia 10, na
companhia da esposa
Victória e familiares

O bolo deste sábado,
10 de abril, será para
Leonor Carpim Foltran
que vai comemorar mais
um ano de vida

Dr. Marcio Silverio Alves
celebra nova idade neste
sábado, 10 de abril, na
companhia da esposa
Mirian e da família

Milton Bertola recebe os
cumprimentos da esposa
Inês, da família e dos
amigos neste sábado,
10 de abril

Rodrigo Pissinato apaga
velinhas neste sábado,
10 de abril, ao lado da
esposa Natália, da mãe
Cecília e da família

As felicitações deste
sábado, dia 10, serão
para Rose Candeias, que
comemora aniversário
com os familiares

Bruna Rapete troca de
idade neste domingo,
11 de abril, ao lado dos
pais Cecília e Angelo, do
irmão e do namorado

Bruno Uliana Poggi
faz aniversário neste
domingo, dia 11, junto
dos pais Giovana e Poggi
e do irmão Lucas

Bolo deste domingo,
11 de abril, será para
Carol Simon, que recebe
o carinho dos familiares
e dos amigos

Os pais Carlos e Lourdes,
o namorado Thiago e
a família parabenizam
Cristiane Schincariol
neste domingo, dia 11

Edna Campi brinda mais
um ano neste domingo,
dia 11, ao lado do marido
Angelo e dos filhos
Anderson e Gisele

Felipe Milanesi
vai trocar de idade neste
domingo, 11 de abril,
na companhia da mãe
Adriana e familiares

Giovanni Citroni Matos
Schincariol, filho de
Suelen e Juliano, faz
quatro anos neste
domingo, 11 de abril

Graziela Gobo rasga
folhinha neste domingo,
11, junto dos pais Sueli e
Luiz, da irmã Gisela e do
namorado Rodrigo

O bolo deste domingo,
11 de abril, será para
Ivani Antonia Sotovia
Dias, que comemora
mais um ano de vida

Lorena Razera Bueno
completa sete anos
neste domingo, 11 de
abril, na companhia dos
pais Juliana e Ricardo

Liliana Moura Campos
de Oliveira brinda
aniversário no domingo,
dia 11, com o marido
João Carlos e família

Manuella de Andrade
Costa festeja cinco anos
neste domingo, dia 11,
junto dos pais Marcela e
Fernando e da irmã

Marcos Santarém muda
de idade neste domingo,
11 de abril, e ganha os
parabéns da namorada
Letícia e dos filhos

O marido Renato e o filho
cumprimentam Maria
Helenice Bortoletto
Basso pelo aniversário
neste domingo, dia 11

Maurício Franco assopra
velinhas neste domingo,
11 de abril, e recebe
os parabéns da esposa
Valéria e familiares

Murilo Martelini de
Oliveira Coan faz cinco
anos neste domingo,
11, com os pais Fábio e
Tatiana e a irmã Marina

Natalina Pereira recebe
os parabéns da filha
Mirna Paladini, dos
netos e bisnetos neste
domingo, 11 de abril

Paulo Henrique Citroni
aniversaria no domingo,
11 de abril, junto da
namorada Benedita e dos
pais Nestor e Maria José
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Rodrigo Santarossa
aniversaria no domingo,
11 de abril, ao lado dos
pais Daniela e Rodolfo
e do irmão Renato

Silvana Giacomazzi
Bertola assopra velinhas
neste domingo, dia 11,
na companhia do marido
Evandro e da filha Elis

Zenaide Foltran rasga
folhinha neste domingo,
11 de abril, junto
do marido João, dos
familiares e dos amigos

O bolo da segunda, 12 de
abril, será para Andreia
Rasteiro Marques, que
comemora com o marido
Márcio e o filho Rafael

Angelo João Martins
comemora nova idade na
segunda, 12 de abril, na
companhia da namorada
Tatiane e familiares

Clary Demarchi da Silva
aniversaria na segunda,
12 de abril, e recebe os
parabéns do marido João
e de toda a família

Denys Rodrigues troca
de idade na segunda,
dia 12, ao lado dos filhos
Gabriel e Miguel, da mãe
Toninha e familiares

Djalma Marcelo assopra
velinhas na segunda,
dia 12, junto da esposa
Georgia e dos filhos
Verônica, Pietra e Junior

As flores da segunda,
12 de abril, serão para
Fernanda Bom, que
brinda com o marido, o
filho e toda a família

Giovanna Fragnani
Ferreira será festejada
pelos pais, pela irmã,
pelos avós, tios e primas
na segunda, dia 12

Helen Nogueira Juliani
troca de idade na
segunda, 12 de abril,
ao lado do filho Kayque
e dos familiares

Jênyce Reginato da
Cunha recebe o carinho
do marido Eduardo e das
filhas Maria Clara e Maria
Vitória na segunda, 12

A esposa Érica, as filhas
Giovanna e Izabella e
família parabenizam
João Walter Ferreira na
segunda, 12 de abril

Luís Roberto Vidotto
Vicentin faz aniversário
na segunda, dia 12, ao
lado da esposa Helena,
do neto João e familiares

Maynara Lemes
recebe os parabéns
dos pais Maria e Luiz, do
namorado Rodrigo e das
irmãs na segunda, dia 12

Neto Nunes comemora
mais um ano de vida na
segunda, 12 de abril,
junto da esposa Ellen, do
filho Miguel e familiares

Rosângela Uliana
Cláudio comemora
aniversário na segunda,
dia 12, e recebe flores e
mensagens de todos

Rubens de Toledo vai
rasgar folhinha na
segunda, 12 de abril,
na companhia dos pais
e da família

Telma Pires
vai assoprar velinhas
na segunda, 12 de abril,
junto da filha Helena e
dos familiares

Adriana Massuia brinda
nova idade na terça,
dia 13, com o marido
Igor, os filhos Matheus e
Manuela e a família

A esposa Rosana e o
filho Denis parabenizam
André Ricardo Pizol pelo
aniversário na próxima
terça, 13 de abril

Claris da Silva Marcuz
troca de idade na terça,
13 de abril, ao lado do
marido Gustavo e dos
filhos Heloísa e Heitor

Elaine Brisotti Bertanha
rasga folhinha na terça,
dia 13, e ganha beijos
e abraços do marido
Marcelo e dos filhos

Fábio Marcon celebra
mais um ano de vida na
terça, 13 de abril, na
companhia da esposa
Valdirene e da filha Anna

Flávia de Paula Gomes
muda de idade na
terça, 13 de abril, na
companhia do namorado
Caio Cesar e família

Bolo da terça, 13 de
abril, será para George
Nicolosi, que assopra
velinhas com a esposa
Sônia e os filhos

Giovana Mazzer assopra
velinhas na terça, 13 de
abril, ao lado do marido
Guilherme, da mãe
Salete e toda a família

Gisele Vieira Cruz recebe
flores e telefonemas pela
passagem do aniversário
na terça, dia 13, junto
do marido Fernando

Os pais Carlo e Viviane,
a irmã Georgia e família
parabenizam Guilherme
Ballardini pela nova
idade na terça, 13

Lilian Cezar Vieira
assopra velinhas na
terça, 13 de abril, na
companhia do marido
Daniel e da filha Rafaella

Lorena Bagio Giovaneti,
filha de Daniela e Victor
Hugo, completa seis
anos na terça, dia 13, ao
lado dos pais e da irmã

Os filhos, os netos, os
bisnetos e toda a família
parabenizam Luiza
Gaiotto por mais um ano
de vida na terça, dia 13

Márcia Polezer brinda
nova idade na terça,
13 de abril, e festeja a
data com o marido, os
filhos e os familiares

Pedro Mion comemora
aniversário na terça,
13 de abril, junto dos
pais Geraldo e Cristiane
e da irmã Daniela

Regiane Cuan Sanches
aniversaria na terça, 13
de abril, e brinda com
o marido Fernando e os
filhos Flávia e Felipi

Rogério Lorenzetti
assopra velinhas na
terça, dia 13, com a
esposa Ana Paula e as
filhas Bia e Ana Júlia

Tânia Bazo vai mudar
de idade na terça,
13 de abril, ao lado dos
familiares. Receba
os nossos parabéns!

O filho Enzo, a família
e os amigos enviam os
cumprimentos especiais
para Valéria Gaiotto na
terça, 13 de abril

Vera Lúcia Bellucci
Provasi rasga folhinha na
terça, 13 de abril, junto
do marido Osmar, da
mãe Paula e da família

Verônica Pratti Nicolau
festeja aniversário com
o marido Marcelo e os
filhos Rodrigo, Fernanda
e Rafael na terça, dia 13

Aline Coan aniversaria na
quarta, 14, ao lado dos
pais Rubens e Marise,
do marido Donald e das
filhas Livia e Lara

Anna Flavia Canatelli
troca de idade na
quarta, 14 de abril, na
companhia do marido
Sanders e da família
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Celita Bacili festeja
aniversário na próxima
quarta, 14 de abril, com
o marido Paulo, os filhos,
os pais e os familiares

Daniela Amaral, da
Mommy Bolos, celebra
nova idade na quarta,
14, junto do marido Will
e das filhas Luiza e Liz

Débora Sacon Vaz
recebe os parabéns
do namorado Paulo
Possignolo e família na
quarta, 14 de abril

Diego Sanches assopra
velinhas na quarta, 14
de abril, na companhia
da mãe Marcia, da irmã
Cintia e dos familiares

Eloísa Marlene Martim
de Camargo comemora
aniversário na quarta,
dia 14, ao lado do marido
Tagre e da família

Fabiana Colodeto será
festejada pelo marido
Reinaldo e pelos filhos
na quarta, 14 de abril.
Receba os parabéns!

Robertinho Martin
vira o calendário na
quarta, 14 de abril,
junto dos pais Giba e
Neila e dos familiares

Rodrigo Modanez faz
aniversário na quarta,
dia 14, ao lado da esposa
Priscila e das filhas
Antonella e Pipa

Renata Coam vai ganhar
flores e telefonemas
pela passagem do seu
aniversário na próxima
quarta, 14 de abril

Sandro Bazelotto
aniversaria na quarta,
14 de abril, e recebe o
carinho do filho Ricardo
e da namorada Marlete

Os familiares e amigos
enviam os cumprimentos
especiais para Thel
Alves, que brinda nova
idade na quarta, dia 14

Vera Citroni assopra
velinhas na quarta, 14,
junto dos filhos Suelen e
Igor, do neto Giovanni e
do genro Juliano

Bruna Bergamim Ruy
assopra velinhas na
quinta, dia 15, com os
pais Celina e Gatão
e o irmão Matheus

Cristiano Salomão
comemora aniversário
na quinta, dia 15, ao lado
dos pais Gilson e Bete e
do irmão Adriano

Os pais Samira e
Zé Carlos e a família
parabenizam Fabiana
Vidotto na próxima
quarta, 15 de abril

Giovana de Oliveira
Biagioni muda de idade
na quarta, dia 15, e
recebe os parabéns dos
pais e familiares

Laura Aronchi Bacili
celebra mais um ano de
vida na quarta, 15, junto
dos pais Daido e Luciane
e da irmã Luísa

Luiza Milani Zambianco
completa cinco anos na
quarta, 15 de abril, ao
lado dos pais Léia e Tu
e do irmão Théo

Os filhos Raphael e
Bruna e as netas enviam
as felicitações para
Marlene Roberto na
quarta, 15 de abril

Bolo da quarta, dia 15,
será para Rafael Bertola,
que brinda a data com os
pais Kátia e Carlinhos
e o irmão Eduardo

Sabrina Pasquoto
Tavares assopra velinhas
na quarta, 15 de abril,
e recebe o carinho dos
familiares e dos amigos

Santim Milton Pareschi
vai rasgar folhinha na
quarta, dia 15, junto da
esposa Maria Vitoria, dos
filhos e da família

A família e os amigos
cumprimentam Sergio
Brandolise pela nova
idade na próxima
quarta, 15 de abril

Xano Grando festeja
aniversário na quarta,
15 de abril, e recebe
os cumprimentos dos
familiares e amigos

BODAS

Cecília e Wilson

Crau e Ana Paula

Ana e Chicão

Arquivo familiar

Arquivo familiar

Arquivo familiar

Em Tietê, Cecília Tonon Rodrigues Vital e Wilson José Vital
celebram 33 anos de matrimônio nesta sexta, 9 de abril, junto
dos filhos Beatriz, Acácio e Ana Cláudia.
O jornal Nossa Folha cumprimenta o casal pelas Bodas de
Quartzo Fumê!

Em Tietê, Crau Jacomim (Gráfica ARM) e Ana Paula Forlevezi
completarão 22 anos de união neste sábado, 10 de abril, na companhia dos filhos Pedro e Ana Clara.
Ao casal, seguem os cumprimentos dos amigos do jornal
Nossa Folha pelas Bodas de Turmalina Bicolor!

Em Tietê, o aniversariante deste domingo, 11 de abril, Mauro
Cancian de Melo (Chicão) e Ana Maria Buttini de Melo brindarão
30 anos de casados nesta segunda, 12 de abril.
O pessoal do jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bodas de Pérola!

Vinicius e Isabela

André e Priscila

Angela e Ferreira

Arquivo familiar

Arquivo familiar

Arquivo familiar

Em Tietê, Vinicius Brandolise e Isabela Ferraz do Amaral Campos celebrarão três anos de matrimônio na quarta, 14 de abril,
junto dos familiares.
O jornal Nossa Folha cumprimenta o casal pelas Bodas de
Green Gold!

Em Cerquilho, André Gil e Priscila Grando completarão três
anos de união na quarta, 14 de abril, na companhia do filho Lucas
e familiares.
Ao casal, seguem os cumprimentos dos amigos do jornal
Nossa Folha pelas Bodas de Green Gold!

Em Cerquilho, Angela Maria Daroz Bertagna Ferreira e Antônio Ferreira brindarão 43 anos de casados na quinta, 15 de abril,
ao lado do filho Alcides, da nora Amanda e da família.
O pessoal do jornal Nossa Folha parabeniza o casal pelas Bodas de Iolita!
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Eloah Toledo Gobo
Arquivo familiar

Em Tietê, Eloah Toledo Gobo completou seu primeiro aninho
na terça, 6 de abril, na companhia dos pais Bruna Toledo e Alemão Gobo. A aniversariante é neta de Antonio Carlos Arruda de
Toledo (Neto Xodó) e de Maria Angela Spada de Toledo, pelo lado
materno, e de João Batista Gobo (Gobo Relojoeiro - in memoriam)
e de Maria Angelina Betini Gobo, pelo lado paterno. Parabéns!

“Dama das Rosas” homenageia Cerquilho
Com o objetivo de prestar
homenagem ao 72º aniversário de Cerquilho, conhecida
como a Cidade das Rosas e
dos Tropeiros, o estilista Dief
Gomes em parceria com as artistas Daniela Rosario e Flávia
Paiva confeccionaram juntos
um vestido com imagens pintadas à mão.
Nesta obra, estão momentos e fatos que ilustram o
desenvolvimento socioeconômico e cultural do município,
que completou 72 anos dia 3.
“Começamos com as imagens do pouso de tropas há
mais de 200 anos; depois,
apresentamos o trem da Sorocabana trazendo os imigrantes italianos, portugueses,
espanhóis e sírio-libaneses;
também evidenciamos as fazendas de café e de cana-de-açúcar, os grandes nomes
que fizeram história, as indústrias, o crescimento urba-

no e a força da população que
faz parte das transformações
e do crescimento do município”, revelou o estilista.
Segundo Dief Gomes, foram duas semanas dedicadas
à produção de desenhos em
mais de oito metros de tecidos, sendo que, para a pintura, os artistas escolheram o
preto e o branco como alusão
ao passado, como em páginas
de livros e fotos antigas. Além
disso, a capa do belíssimo
vestido contém estrofes do
hino da cidade.
Para registrar a obra, a modelo Marcela Gragnani posou
para as lentes do fotógrafo
Édipo Bueno e, no cenário, tinham cores presentes na bandeira de Cerquilho, como o
amarelo, o vermelho e o azul.
A criação do vestido contou
com recursos da Lei Aldir
Blanc de Incentivo à Cultura,
do Governo Federal.

Édipo Bueno Fotografia

13 ANOS

João Ghizzi Daniel faz aniversário
Fotos arquivo familiar

Em Tietê, o palmeirense João Ghizzi Daniel, filho de Martha
Ghizzi Daniel e de Thiago Daniel (Thiago Regatá), comemorou
seus 13 anos no domingo, 4 de abril, ao lado dos pais, dos avós,
dos primos e de toda a família.
Os amigos do jornal Nossa Folha desejam que você seja feliz,
sorria e desfrute de toda a beleza dessa nova idade, João!
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Saiba quem foi Mário Ferreira dos Santos
Famoso filósofo, tradutor e escritor, este tieteense traduziu obras de diversos autores e criou a Enciclopédia de Ciências Filosóficas e Sociais
Mário Dias Ferreira dos
Santos foi um tieteense nascido em 3 de janeiro de 1907,
na rua do Porto Geral, tendo
como pais Francisco Dias Ferreira dos Santos e Maria do
Carmo Santos.
Embora tieteense, passou
sua infância e adolescência em
Pelotas, no Rio Grande do Sul,
onde seu pai era dono de uma
companhia teatral itinerante
e tornou-se um dos pioneiros
dessa arte no Brasil. Tanto que
o seu curta-metragem de ficção “Os Óculos do Vovô 1” é o
filme brasileiro mais antigo de
que se tem notícia e traz o próprio Mário como ator infantil.
Apesar do anticlericalismo
do seu pai, este ilustre tieteense foi matriculado em um colégio jesuíta e, em 1925, ingressou na Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, onde se
formou em Direito e Ciências
Sociais em 1930. Um ano antes
de receber o diploma, casou-se
com Yolanda Duro Lhullier,
com quem teve duas filhas,
Yolanda e Nadiejda.
No início dos anos 1940 foi
contratado como tradutor pela
Livraria do Globo, em Porto
Alegre, até que mudou-se para
São Paulo em 1945, continuando seu trabalho como tradutor
na Editora Flama.
A partir de 1947 dedicou-se unicamente à filosofia, a
qual o manteria ocupado por
mais de 20 anos, lecionando durante todo esse tempo
para alunos particulares e pequenos grupos. Assim, viveu
afastado de grupos literários,
mantendo uma atitude de in-

Arquivo internet

Faleceu em 11 de abril de 1968, em São Paulo,
aos 61 anos
dependência e liberdade.
Na época, início dos anos
1950, arquitetou uma obra de
larga escala, a Enciclopédia
das Ciências Filosóficas, na
qual trataria da base filosófica
de todas as áreas do conhecimento. Segundo Mário Ferreira
dos Santos, sua Filosofia Concreta seria completamente baseada na lógica, não havendo
possibilidade de discordância
dos seus pressupostos, a que
chamou “teses”, denominando-se tal característica como
apoditicidade lógica.
Como não havia sequer
livros suficientes com os conceitos principais da Filosofia,

foi preciso começar do zero,
construir as bases de um pensamento filosófico e, em seguida, expor sua filosofia original.
Ao contrário de outros filósofos, preocupados apenas
com a formulação dos pensamentos, Mário Dias Ferreira
dos Santos pretendia ser lido
e compreendido por todos. Segundo especialistas, a Enciclopédia tinha uma clara intenção
social. O objetivo era levar conhecimento e estimular a mentalidade filosófica da população. Há quem afirme que ele
tenha sofrido, inclusive, uma
espécie de boicote nas universidades brasileiras, nas quais a

vertente dominante era o materialismo dialético.
Segundo o historiador Benedicto Pires de Almeida, Mário Dias Ferreira dos Santos
era de “fecundidade excepcional, fato raro, não porém único
na história do pensamento humano, tampouco na literatura
filosófica. Foi um dos poucos
autores que viveu exclusivamente de suas obras”.
Vale destacar que este tieteense ilustre fundou duas
editoras para publicação e divulgação das suas obras: Editoras Logos e Matese. Escritor e
pensador extraordinariamente
fecundo, publicou, em menos
de 15 anos, a coleção Enciclopédia de Ciências Filosóficas e
Sociais, que abrange 45 volumes, parte de caráter teorético
e parte histórico-críticos.
Em 1957, publicou Filosofia Concreta, que estabelece o
seu modo de filosofar. Mário
Ferreira dos Santos considera
a Filosofia como ciência rigorosa, aceitando o que é demonstrado e não o problemático e provável.
Para ele, a Filosofia possui
o genuíno valor da Ciência,
seja na investigação e na sistematização, seja na análise e na
síntese de temas expositivos e
polêmicos. Em 1959, a edição
de Métodos Lógicos e Dialéticos expôs uma nova metodologia, ressaltando que a década de 1960 foi o período em
que suas obras tiveram maior
difusão no País.
Faleceu em 11 de abril de
1968, em São Paulo, aos 61
anos.

ESPAÇO ABERTO

Terra dos apelidos
Quem se lembra dos doces
que Maria de Arruda Cruz, a
Nhá Cota, casada com Abílio
Alves Cruz, fazia e que, posteriormente, os filhos e filhas
honraram-lhes o nome dando
a Tietê a alegria das suas realizações.
Quantos filhos tiveram
Ana Teresa de Camargo, a
Nhana Rodrigues, e Benedito Rodrigues de Almeida? E
quantos netos e bisnetos? Pois
o fazendeiro e honrado cidadão, patriarca deste clã, deixou
herança das mais valiosas para

seus herdeiros.
Carolina Pontes Fabri, a conhecida Didi Pontes, esposa de
Luís Fabri (Gigi Fabri), tornou-se legítima representante desta família numerosa e benquista dos Silvas Pontes, amigos
que estimo com admiração
desde os tempos dos patriarcas Esaú, Artur e Aristides.
Todos contribuíram para
o engrandecimento da comunidade e legaram aos descendentes o exemplo dos caracteres íntegros do cidadão.
Marilda Finatti Parducci, a

Por Euclydes Camargo Madeira (in memoriam)
Tuca Finatti, esposa de Ari Parducci, é minha estimada amiga Tuca e, através dela, quero
saudar a numerosa família
dos seus pais: o velho amigo
e companheiro de campanhas
beneficentes e valoroso rotariano Finatti e sua prendada
mãe Matilde Casagrande, de
minha velha amizade.
Por outro lado, os Parducci,
todos crescendo e evoluindo,
só engrandecem a estirpe e a
sociedade em que vivem.
Jusfão e Jusfin chegaram à
mesma época ali por Jumirim,

ambos com o mesmo nome de
José Goldoni, e, para evitar a
confusão surgida então, decidiram bem: eu sou Jusfão, o
maior. E eu Jusfin, o menor, e
pronto.
Jusfão casou-se com Bárbara Setti (Barbareta) e tiveram Antônio, Pedro, Benedito,
Luiza, Thereza, Rosa e Linda.
Jusfin casou-se com Antonia
Gavioli e tiveram Humberto
(Berto Goldoni), Santo (Chico
Goldoni) e Maria, viúva do meu
querido e inesquecível André
Parducci.

LÁ NO PASSADO

O TBT de hoje é...
O #tbtNossaFolha desta
edição traz Apparício Carlos
Madureira. Nascido em Porto
Feliz, em 20 de abrl de 1897,
era filho de João Norberto de
Madureira Camargo e de Anna
Innocência de Campos Madureira. Casado com Maria Paulina de Barros Madureira teve
dois filhos: Armando e Newton, ambos cirurgiões-dentistas.
Frequentou o curso primário na Fazenda Madureira com
o professor particular Libânio
da Silva Sodré. Posteriormente, em Itapetininga, fez o curso preparatório para a Escola
Normal com os professores
Procópio Augusto Pereira Santos e Antonio Antunes Alves
para frequentar a Escola Normsl Secundária de Itapetininga, diplomando-se em 30 de
novembro de 1919. Um ano
depois, iniciou-se no Magistério Público Primário do Estado
como professor interino da 1ª
Escola Reunidas de Platina.
Exerceu as funções de
professor primário nos municípios de Platina e Palmital.
Como adjunto de grupos escolares, trabalhou nos municípios de Palmital e Cerquilho.
Como diretor de grupos
escolares, Apparício Carlos
Madureira exerceu as suas
atividades nos municípios de

Indaiatuba, Cerquilho, Tietê e
Piracicaba no Grupo Escolar
“Barão do Rio Branco”, onde
permaneceu por 18 anos.
Enquanto inspetor escolar,
por meio de concurso, exerceu atividades na Delegacia de
Ensino de Assis, com sede em
Paraguassú Paulista; em Sorocaba,na Delegacia de Ensino,
com sede em Tietê; em Piracicaba, na Delegacia de Ensino e,
posteriormente, em Capivari.
Durante a sua permanecência
neste cargo, teve a oportunidade de participar de cursos
especiais.
Aposentou-se em abril de
1967. Em Palmital foi correspondente do Estado de São
Paulo e agente da Revista “O
Sacy”, de autoria do tieteente Cornélio Pires. Também
fundou o Grêmio Dramático
“Cornélio Pires”, do qual fez
parte com outros colegas e
amigos. Tomou parte, ainda,
na Revolução Constitucionalista de 1932, como membro
da Caravana Cívica da Alta
Sorocabana e da Comissão de
Abastecimento às Tropas, que
operaram no Vale do Paranapanema.
Em Piracicaba foi presidente do Centro do Professorado Piracicabano, assim
como diretor do Centro de
Cooperação Escolar e diretor

Acervo Nossa Folha

do Cinema Educativo. Também tornou-se membro do
Diretório do Partido Democrático Nacional em Piracicaba e,
posteriormente, em Tietê. Foi
sócio-veterano do Rotary Club
de Tietê, onde exerceu a função de presidente, diretor de
protocolo, diretor sem pasta e
presidente de diversas avenidas de serviço.
Tornou-se também oficial leigo presbítero da Igreja
Presbiteriana
Independente
do Brasil por mais de 40 anos,

assim como membro ativo dos
Gideões Internacionais, uma
associação de homens de negócios e profissionais liberais
cristãos, na época, presente
em 125 países. Objetivo era
tornar conhecido o Evangelho
de Cristo através do testemunho pessoal e da distribuição
gratuita da Bíblia em escolas,
repartições públicas e instituições penais.
Apparício Carlos Madureira faleceu em 26 de outubro
de 1986.

BATE-PAPO

Perfil entrevista
Sérgio Pannunzio
Arquivo pessoal

Sérgio Pannunzio nasceu em 3 de agosto de 1954, em Sorocaba, tendo como pais Raphael Sidney Pannunzio e Edna Ferreira Pannunzio e como irmã Vera Lúcia Pannunzio. Casado
com Cláudia Dal Coleto Pannunzio, tem dois filhos: Lucas Dal
Coleto Pannunzio e Pedro Dal Coleto Pannunzio.
Formado em Direito com Pós-graduação e Mestrado em
Filosofia do Direito nas áreas de Lógica e Argumentação Jurídica, é sócio-diretor do escritório Pannunzio Sociedade de
Advogados em Tietê.
Eu sou? Perfeccionista.
Sinônimo de beleza? Os desafios da vida.
Cantor e cantora? Paul Simon e Céline Dion.
Ator e atriz? Robert De Niro e Meryl Streep.
Sonho? Viver naquele Brasil que nasci.
Amor? A vida.
Solidão? Meu refúgio.
Deus? Aconchego da alma.
Religião? Reflexão.
Filme? Melancolia, de Lars Von Trier, cineasta dinamarquês
e vencedor de diversos prêmios europeus de cinema.
Sonho de consumo? Dormir sete horas por noite.
Defeito? Perfeccionismo.
Qualidade? Também perfeccionismo.
Lugar? Minha casa.
Lazer? Piscina.
Qual o livro de cabeceira? Sapiens - Uma Breve História da
Humanidade, de Yuval Noah Harari, professor israelense de
História e autor do best-seller internacional.
Qual profissão teria escolhido sem ser a sua? Escolheria
Psiquiatria.
Momento da vida para repetir? A minha vida como ela é.
Alegria? Meus bichos. Tenho cães, galinhas, perus, patos,
vacas e muitos outros.
Tristeza? O Brasil sectário (nós - eles).
Decepção? Os políticos atuais e a corrupção sistematizada.
Receita contra o tédio? Muito trabalho árduo.
Tem saudades do quê? Do Brasil que eu nasci.
Amizade é? Fidelidade.
Um(a) amigo(a) especial? Pepita.
Palavra que riscaria do vocabulário? Sectarismo.
Ídolo? Sinceramente, estou cético nessa área de heróis ou
heroínas.
Frase? Vamos em frente....
Nota dez para: advogados e juízes que estão lutando contra o lockdown.
Nota zero para: o lockdown.
Um grande homem ou uma grande mulher? Meus avós
maternos e paternos, imigrantes portugueses e italianos que
vieram para o Brasil na primeira década do século passado.
Planos para o futuro? Acordar amanhã.
Recado? “Viva (desfrute e abuse) cada momento desta vida
efêmera...”
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